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ĮVADAS
Darbo pavadinime suformuluota tema labai sudėtinga, įdom i ir plati.
Vanduo, būdamas viena iš pagrindinių pasaulio stichijų, aptinkamas kone
visur tiek gamtoje, tiek ir mituose. Jis persmelkia bei jungia pagrindinius
pasaulio sandaros klodus (dangų, žemę ir požemį), nužymi pasaulio pra
džią bei pabaigą (pasaulio atsiradimas iš pirmykščio vandenyno dugno ir
jo nugramzdinimas tvano gelmėse), lydi esminius žmogaus gyvenimo mo
mentus (vanduo krikšto, vedybų, laidotuvių ir kt. papročiuose), simboliškai
figūruoja daugelio kalendorinių švenčių metu. Vandens sim bolika įvairių
pasaulio tautų mituose itin plati ir įvairi (Мифы 1980: 240; Becker 1995:
293 —296; Bruce-Mitford 1998: 34). Antra vertus, pasigilinus į ją, matyti,
kad įvairios vandens apraiškos ir pavidalai mituose įprasminami labai ne
vienodai. Netgi toje pačioje mitinėje sistemoje visiškai skirtingai įsivaiz
duojamas ir vertinamas dangaus ir požemio, tekantis upių, šaltinių ir sto
vintis balų, ežerų vanduo, gėlas lietaus ir sūrus jūros, gyvasis ir negyvasis
vanduo pasakose, švęstas ir nešvęstas vanduo papročiuose ir tikėjimuose
ir 1.1. Todėl apie kokį nors bendrą vandens kultą ar vandens, „kaip tokio",
garbinimą iš esmės neįmanoma kalbėti („...skirtingai nei ugnis, vanduo
vargu ar kada nors buvo tikro kulto objektas", — rašė S. Tokarevas, —
Токарев 1957: 71). Mituose, papročiuose, tautosakoje mums tenka susi
durti su nesuskaičiuojama daugybe įvairiausių vandens dvasių, dievybių,
mitinių būtybių, taip pat užčiuopti gausybę vandens sąsajų su kitais m iti
niais įvaizdžiais ir pan. Nepaprastai sunku visai šiai įvairovei rasti kokį
nors „bendrą vardiklį". Labai tikslią pastabą šiuo atžvilgiu yra padaręs dar
evoliucionistinės mokyklos pradininkas E. B. Tyloras. Kalbėdamas apie sa
vuosius primityvių tautų ir kultūrų tyrinėjimus, jis pabrėžė, kad jam niekur
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nepavykę aptikti kokio nors vieno dievo, kurio atributai neginčijamai rody
tų, jog tai — absoliutus ir pirmapradis vandens stichijos dievas. E. B. Tyloro
manymu, tai anaiptol nesą keista, nes norint visas nesuskaitomas vandens
apraiškas ir formas sujungti į vieno dievo paveikslą, pirmykščiam žmogui
būtų prireikę labai išlavinto gebėjimo apibendrinti ir abstrahuoti (Тайлор
1989: 405). Šiuolaikinių Europos tautų protėviai, kaip žinoma, irgi nėra turė
ję kokios nors bendros vandenų dievybės (Филимонова 1983: 132).
Baltų m itologijoje vieno suverenaus vandens dievo taip pat neranda
me. N etg i senųjų rašytinių šaltinių fragm entiškai minimos jūros, tekančių
vandenų, lietaus ir atskirų vandens telkin ių dievybės naujesnių laikų tau
tosakoje beveik nėra paliudytos. Nedaug duomenų ir apie su vandeniu
susijusias senąsias baltų religines apeigas. Todėl norint bent kiek nuosek
liau atkurti m itinį vandens įprasm inim ą senovės baltų religinėje sistemoje,
pirm iausia reikia išanalizuoti, kaip vanduo skirtingais savo pavidalais figū
ruoja tautosakoje, papročiuose, tikėjim uose bei jų atspindim oje tradicinėje
liaudies pasaulėžiūroje.
Tačiau iškyla natūralus klausimas, kaip šiuo tikslu yra patikim a remtis
tautosakos ir etnografijos duom enim is bei kokiu metodu juos analizuoti?
Ieškant pačių archajiškiausių baltų pasaulėžiūros fragmentų, reikia neiš
leisti iš akių, kad didžium a mums prieinam ų tautosakos ir kitos dvasinės
liaudies kultūros duom enų užrašyta tik X IX a. pabaigoje — X X a. pirm o
joje pusėje, t. y. tuo metu, kai ir tradicinė kaim o kultūra jau buvo labai
apirusi. Susiduriam e čia ir su pačių tekstų autentiškum o (Sauka L. 1983), ir
su kitom is problem om is. Be to, X IX —X X a. užrašyta tautosaka, aišku, ne
išvengiam ai yra patyrusi ir didesnį ar mažesnį krikščioniškojo pasaulėvaiz
džio poveikį. Kartais tą krikščioniškąjį antsluoksnį dar galim a nesunkiai
atskirti, bet daugeliu atvejų archajiškesnės baltiškos pasaulėžiūros reliktai
ir vėlesni, krikščionybės nulem ti bruožai tautosakoje ir tikėjim uose yra itin
glaudžiai susipynę (Būgienė 1999).
Manytum e, kad šiuo atžvilgiu naudinga būtų vadovautis kai kuriomis
V. Ivanovo ir V. Toporovo tekstų analizės įžvalgomis. Pavyzdžiui, šie moks
lin in k a i mano, kad daugeliu atvejų autentiškumo klausim ą pravartu kelti ne
visam tekstui, o tik atskirų jo dalių mikrofragmentams ir stengtis nuosekliai
išryškinti tuos paties seniausio prototipo bruožus, kurie išlieka tekste, nepai
sant visų vėlesnių jo perkodavim ų (Иванов, Топоров 1973: 61 —69, 81).
Kita, bendresnė problem a — kaip žiūrėti į patį folkloro kūrinį ir ko
jame ieškoti? N eginčytina, kad folkloras — tradicinės kultūros produktas,
todėl jis privalo turėti savyje tam tikros inform acijos apie tą kultūrą. F o l
kloras išsaugo ir perduoda iš kartos į kartą archajinio mąstymo elementus,
em pirines žinias, m itinį pasaulio suvokimą, religines pažiūras ir kt. Šių
dalykų tyrinėtojus folkloras dom ina visų pirma kaip tradicinės kultūros
dalis, o tai visai kitas tyrinėjim o objektas nei folkloras — kaip žodžio me
nas (Виноградова 1989: 102; išskirta autorės). Todėl ir šiame darbe, numa
tant būsim os analizės apimtis, buvo nuspręsta labiausiai susitelkti prie sak
mių, padavim ų ir tikėjim ų. Šių sričių medžiaga galbūt turi mažiau estetinės
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inform acijos nei pasakos arba dainos, tačiau jos te ik ia m i duom enys apie
m itin į vandens įprasm inim ą yra gana nuoseklūs, išsam ūs ir sudaro tam
tikrą darnų kom pleksą.
Taigi, atsirenkant analizuojam ą m edžiagą, apsiribota tik pasakojam o
sios tautosakos dalim i: m itolog in ėm is ir e tio lo g in ėm is sakm ėm is, p a d a v i
mais. K artu su tikėjim ais šie tautosakos tekstai sudaro gana darnią in fo r
m acinę visumą. Be to, sakmės ir padavim ai tautosakininkų la ik o m i kūriniais,
bent jau p reten duojančiais į vaizduojam ų įv y k ių tik rov išk u m ą — šiuo at
žv ilg iu jie sk iriasi nuo pasakų (Sauka D. 1982: 141).
M e d žia g a šiam darbu i d augiausia rin k ta L ie tu v ių literatū ro s ir tautosa
kos instituto L ie tu v ių tautosakos rankraštyne, naudojantis B ronislavos K erbelytės sudaryta L ie tu v ių pasakojam osios tautosakos katalo g o kartoteka
(LPTK K ). Būtent šios kartotekos sk y ria i ir p o sk y ria i sudarė tam tik rą fo r
m alųjį atrankos atspirties tašką. Išanalizuotos rankraštyne sukauptos e tio 
login ės sakm ės apie p asaulio sukūrim ą ir įv a irių gam tos objektų a tsira d i
mą, padavim ai apie k e lia u ja n čiu s ežerus, n u g rim zd u siu s m iestus, dvarus ir
bažnyčias1, taip pat m ito lo g in ės sakm ės apie vandens dvasias, laum es, m i
rusiųjų (ypač sken duolių ) vėles ir v a id u o k liu s. C itu o ja n t rankraštyno m e
džiagą, tekste nurodom a santrum pa L T R (arba L M D ) ir rin k in io b ei jam e
esančio tautosakos vien eto num eris. Tada, k a i svarbu pabrėžti, iš k o k io
krašto yra citu o jam o ji m edžiaga, nurodom a ir jos užrašym o vieta, o iš s k ir
tiniais atvejais — ir užrašytojas. T a čia u yp a tin g o dėm esio geog rafiniam
tautosakos k ū rin ių p a p litim u i nebuvo skiriam a: lie tu v ių tautosaką buvo
stengiam asi a n a lizu o ti k a ip sistemą, su site lk ia n t p rie joje u žfiksu o to s m iti
nės inform acijos.
Be rankraštinės m edžiagos, susipažinta ir su p a g rin d in ia is spausdintais
šaltiniais, iš k u rių reikėtų ypač išsk irti gausias Jo n o B a lio tautosakos ir
etnografinės m edžiagos p u b lik a cija s (BIP, BLLS, B LM S , B TV , Balys 1937,
1948, 1951, 1951a, 1986, 1993 ir kt.). P e ržiū rė ti Lietu vos isto rijo s in stitu to
E tn o log ijo s skyriuje saugom i tik ė jim a i apie vandenį; be to, nem ažai tik ė ji
mų im ta ir iš Lie tu v ių tautosakos rankraštyne saugom ų rin k in ių .
R eikėtų iš karto pasakyti, kad tikėjim u s mes suprantam e dvejopai:
arba kaip glaustą num anom os sakm ės siužeto santrauką (kai vietoj išsa
m iai papasakotos sakm ės tik k e le tu sa kin ių užfiksuojam as dar iš lik ę s tik ė 
jimas, esą buvę / būna taip ir taip), arba kaip tam tik rą p a p ro čių „teorinę
d a lį“ (tai teig in iai, tvirtinantys, kad v ie n aip ar k ita ip elg ian tis galim a su 
la u k ti v ie n o k io ar k ito k io rezultato). K ita ip tariant, tai vad in am ieji teksto ir
veiksmo plano tikėjim ai (V aitkevičien ė 1998: 90). A b ie m atvejais tik ė ji
muose sukaupta vertinga, nors ir glausta, m itinė inform acija.
G reta tikėjim ų m ūsų analizėje kai ku r pasitelkiam a ir etnografinė m e
džiaga apie k ale n d o rin ių švenčių (daugiausia — pavasario ir vasaros ciklo)
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Renkantis analizei padavimus, naudotasi ir B. Kerbelytės „Lietuvių liaudies padavimų

katalogu" (KLPK).
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papročius. Jos pasirinkim ą lėmė tai, kad šių švenčių apeigose ir su jomis
susijusiuose tikėjimuose geriausiai atsispindi kai kurie svarbūs mitinio van
dens įvaizdžio aspektai, kiek m enkiau išryškėjantys sakmėse.
Aišku, visos tautosakinės ir etnografinės medžiagos viename darbe
nebuvo įmanoma aprėpti — gausybė jos liko analizės nuošalėje. Todėl ir
darbo išvados galėjo būti tik dalinės. V is dėlto manytume, kad ir panaudo
tos medžiagos analizė leido susidaryti tam tikrą bendrą vaizdą apie mitinį
vandens įprasm inim ą tradicinėje lietuvių pasaulėžiūroje.
Taig i darbo objektas yra m itinis vandens įvaizdis pasakojamojoje lie 
tuvių tautosakoje (sakmėse, padavimuose) bei tikėjimuose. N orint susida
ryti išsamesnį ir aiškesnį vaizdą apie m itinį vandens įprasminimą, lietuviš
ka medžiaga yra lyginam a ir gretinama su artim iausių kaimynų — latvių
bei rytų slavų — ir kitų gim iningų indoeuropiečių tautų mitų, tautosakos ir
etnografijos duomenimis. K ai kada pasitelkiam os ir įdomesnės lietuviams
negim iningų, tolim esnių tautų tipologinės paralelės.
Darbo metodas yra kom pleksinis: iš dalies — lyginam asis tipologinis,
o surinktą gana gausią m edžiagą mėginama analizuoti, klasifikuoti ir sis
tem inti, rem iantis daugiausia struktūriniu tip o lo g in iu metodu. Struktūri
nio m etodo pagrindą sudaro teiginys, jog g ilio ji kiekvieno pasakojimo,
taigi ir mito, struktūra rem iasi tam tikrom is universaliom is priešpriešo
mis, kurias pasakojim o metu palengva stengiam asi sušvelninti — mediju o ti (Lévi-Strauss 1984: 307 — 313; Л еви -С трос 1983: 201—207). Kitaip
tariant, „m ito tikslas — pateikti lo g in į m odelį, kad būtų išspręstas tam
tikras prieštaravim as'' (Lévi-Strauss 1996: 74). Tos priešpriešos sudaro
tam tikrą bendrą sem antinę sistemą, kuri yra visų reikšm inių kultūros
kom ponentų pagrindas (Виноградова 1989: 101). Šiomis universaliosio
mis priešpriešom is kolektyvas išsako pasaulio suvokimą, iš jų konstruoja
tam tikrą pasaulio struktūrą arba pasaulio m odelį (Цивьян 1989: 192).
Pagrindines ikikrikščio n iško je slavų religinėje sistemoje išskiriamas prieš
priešas knygoje „Slavų kalbinės m odeliuojančios semiotinės sistemos“
(1965) įvardijo ir išanalizavo V. Ivanovas ir V. Toporovas, pabrėždami,
kad nurodytosios priešpriešos (laimė — nelaimė, gyvybė — mirtis, deši
nė — kairė, viršus — apačia, diena — naktis ir kt.) yra tam tikros universa
luos ir galioja visom s to paties tipo sistemoms; būtent tuo grindžiama
galim ybė, aprašinėjant kurią nors vieną sistemą, pasitelkti gausią ir įvai
rią tip olog in ę m edžiagą (Иванов, Топоров 1965: 63). Kad tai įmanoma,
pailiustravo Norbertas Vėlius, knygoje „Senovės baltų pasaulėžiūra" (1983)
analizuodam as senąją baltų kultūrą.
K ita vertus, dar struktūrinės m itologijos pradininkas C. Lėvi-Straussas
pastebėjo, kad dvinarė dualistinė struktūra prim ityvių tautų socialinėje or
ganizacijoje yra linkusi peraugti į trinarę (Леви-Строс 1983: 137 — 144).
Trinaris m odelis būdingas ir indoeuropiečių mitologijai. Joje skiriami trys
bendriausi pasaulio sandaros klodai: dangus, žemė ir požemis, kurie apibū
dinam i visas šias tris sferas peraugusio pasaulio medžio įvaizdžiu (Топоров
1971: 9; М и ф ы 1980: 153-159; V ėlius 1983: 177-216; M itologijos encik-
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lopedija 1997: 319 — 323 ir kt.). Prie pasaulio m edžio vyksta p a g rin d in io
in d o eu ro p iečių m ito veiksm as — G riau stinio dievo ir jo p rie šin in k o kova.
Šį m itą rekonstravę V. Ivanovas ir V. Toporovas teigia, kad jame su ta lp in 
tos visos svarbiausios sem iotinės priešpriešos ir todėl p a g rin d in į in d o e u ro 
piečių mitą galim a la ik y ti supaprastintu pasaulio m odeliu (Иванов, Топоров
1974: 164). Jų veikalai, taip pat daug šia tema rašiusių T. S u d n ik ir T. C ivjan darbai bei žym iausio lie tu vių m itologo N. V ė lia u s tyrinėjim ai ir sudaro
šio darbo teorin į pamatą.
Trinaris pasaulio m odelis pasirinktas ir form aliosios darbo struktūros
pagrindu: atskiruose skyriuose apžvelgiam os vandens sąsajos su požem iu,
žeme ir dangum i. T aip m ėginam a atskleisti, kaip m itin is vandens įvaizdis
(tiksliau, įvairios jo formos) įsilie ja į bendrą baltų pasaulėžiūros sistemą,
kaip joje funkcionuoja, k o k iu s jos m om entus paryškina. Be trinarės e rd v i
nės sistemos, darbe dar pasitelkta „la ik o ašis", padedanti a p ib ū d in ti van 
denį kaip pasaulio pradžios ir pabaigos stichiją. A išku , vanduo m ūsų ty ri
nėjime neišvengiam ai suvokiam as kaip sim bolis — tai nėra vien objektyvios
tikrovės atspindys. V an d u o m itologijoje tu ri visai k ito k ių yp atyb ių n ei kas
dieniam e gyvenim e. V e ik ia u galim a sakyti, kad gyva žm ogaus sąm onė per
sim bolį suvokia tikrovę: „re lig in ia i sim b oliai g a li p e rte ik ti to k į tikrovės
m odalum ą ir tokią pasaulio struktūrą, ku rie nepasiekiam i tie sio g in iu p aty
rim u" (Eliade 1962: 98). S im boliai yra ne kas kita, kaip žm ogaus pastangos
susikurti orientyrus, nes jis nepajėgus gyventi pasaulyje, k u rio neįstengia
suprasti (Geertz 1968: 314). Tad ir g ilin a n tis į m itinę vandens sim b oliką
tradicinėje žem dirbiškoje lie tu vių kultūroje buvo stengiam asi bent šiek tie k
geriau suprasti, kaip m ūsų protėviai suvokė pasaulį, k o k iu s struktūriniu s
sem antinius ryšius ir sąsajas jam e įžvelgė.

RAŠYTINIŲ ŠALTINIŲ IR TYRINĖJIMŲ APŽVALGA
Senųjų rašytinių šaltinių žinios apie vandens vaidmenį baltų religijoje.
K ad drauge su k ita is gam tos objektais b a lta i garbinę ir v a n d en į (ar v a n 
dens telkinius), užsim enam a daugelyje rašytin ių šaltinių . T a čia u d a žn ia u 
siai šios užuom inos yra la ba i bendro pobūdžio, ir iš jų tegalim a spręsti,
jog vandens gerbim as buvo p latesn io gam tos k u lto dalis. A n ta i dar A d o 
mas Brem enietis 1075 m. rašė apie sembus: „ir po šiai d ie n a i jų žem ė
je <...> neleidžiam a la n k y ti m iškelių ir šaltinių, kuriuos, jų manymu, k rik š 
čio n ių lankym as suteršia" (B R M Š 1996: 191). P o p ie žia u s Inocento III
1199 m etų sp alio 5 dienos bulėje apie Liv o n ijo s „la u k in e s tautas" p ažy
mima, kad jos „D ie v u i prideram ą garbę teikė kvailiem s gyvuliam s, la p u o 
tiem s m edžiams, skaidriem s vandenim s, žaliuojančiom s žolėm s ir nešva
riom s dvasiom s" (BRM Š 1996: 203). B eveik tą patį apie 1220 m. pakartojo
O liv e ris Padebornietis: „Jie p asitikėjo m iškeliais, k u rių nė vienas kirvis
nedrįso p a lie sti ir kuriuose ša ltin ia i ir m edžiai, k a ln a i ir kalvos, u olos ir
slėniai buvo garbinam i" (BRM Š 1996: 225). Y p a tin g ą prūsų pagarbą gam-
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tai „Prūsijos žemės kronikoje" (1326 m.) akcentavo ir Petras Dusburgietis: „Jie turėjo šventųjų miškų, laukų ir vandenų, kur niekas nedrįso nei
m edžio kirsti, nei žemės dirbti, nei žuvauti" (BRMŠ 1996: 344). Panašiai
rašė ir Jonas Dlugošas „Lenkijos istorijoje" (X V a.): „[prūsai — L. BĄ kai
kuriuos miškus, ežerus ir vandenis manė esant šventais ir neleido juose
nei žvejoti, nei m edžioti, nei m edžių kirsti" (BRMŠ 1996: 565). Pilypas
Kalim achas lietuvius apibūdino taip: „jie <...> garbino miškelius, akme
nis, nuošalias vietas, ežerus ir įvairiausius padarus, betgi daugiausia žal
tį" (BRMŠ 1996: 604).
K iti istoriniai šaltiniai nurodė ir konkrečių šio gamtos kulto objektų
pavadinim ų — vietovardžių, tarp jų ir hidronim ų, padarytų iš šaknies, reiš
kiančios šventumą ar nurodančios kultinę paskirtį. Štai Hermano Vartbergiečio „Livonijos kronikoje" (apie 1358 — 1378 m.) paminėta Šventosios upė
ir Šventežeris (Swente Azere, — BRM Š 1996: 420). K ryžiuočių karo kelių į
Lietuvą aprašymuose išvardyta šventoji giria ir upė Jaunodavos krašte (BRMŠ
1996: 440), upė Šventoji (Swinton, Swintower Swintoppe, Swyntove, — BRMŠ
1996: 432 — 434), esanti Žemaitijoje, ir Šventoji (Swyntoppe, Swintappe, Swintoppe, — B R M Š 1996: 435 — 437) — Aukštaitijoje.
Kad lietuviai garbinę upes, rašoma 1547 m. M artyno Mažvydo Kate
kizm o lotyniškoje pratarmėje („...alij flumina... colunt“, — M annhardt 1936:
280). U p ių garbinim ą pam inėjo ir 1573 m. lietuviškoji W olfenbūttelio pos
tilė, kurioje rašoma: „Tikėdam i ing szemepaczius, Eitwarus, kaukus, appidemes, kalnus, akmenis, medžius, gaius (kaip ghe wadinna alkus) Vpes,
perkūnu <...> tadangi te daiktai ių meldzamei a garbinamei welina ira“
(cit. iš: Basanavičius 1913: 40 — 41; plg. Vyšniauskaitė 1994: 35).
Labai svarbi su baltų vandens garbinim u susijusi užuomina randama
Sembos vyskupo M ich a e lio Junge's įsake (1426? m.). Šiame dokumente
vyskupas, be kita ko, uždraudė prūsams klebonų pakrikštytus vaikus per
krikštyti upėse ir duoti jiem s kitus vardus (BRMŠ 1996: 483; Vyšniauskaitė
1994: 16). Yra žinoma, kad panašiai krikščioniškąjį krikštą upėse nusiplau
davę ir lyviai (apie tai rašoma H enriko Latvio „Senojoje Livonijos kroniko
je", — B R M Š 1996: 285). Tikėtina, jog vandenų, o ypač tekančių, gerbimas
senovės baltų m itologijoje tikrai užėmė svarbią vietą.
Abstraktokų paliudijim ų apie vandens telkinių garbinim ą baltų tautų
gyvenamose žemėse nestinga ir vėliau — X V I —XV II a. rašytiniuose šalti
niuose. A ntai Salomonas Henningas 1589 m., rašydamas apie latvius, nuro
dė, kad jie „saulę, žvaigždes, mėnulį, ugnį, vandenį, upes ir bemaž visus
padarus garbina" (Mannhardt 1936: 414). Taip pat ir Reinholdas Lubenau,
aprašydamas savo 1585 m. kelionę iš Karaliaučiaus į Rygą, pažymėjo, kad
Kuršo gyventojai „rupūžes ir gyvates, taip pat žvaigždynus, upes, vandenį
ir ugnį prietaringai garbina" (Mannhardt 1936: 420).
X V I —XVIII a. rašytiniai šaltiniai m ini ir kitus, tiesa, jau nykstančio ir
naikinam o vandens „kulto" aspektus. Ypač akcentuojamas tikėjimas magi
ne ir gydomąja vandens galia. Pavyzdžiui, Kasparas Hennenbergeris vei
kale „D idžiųjų Prūsijos žem ėlapių paaiškinimai..." („Erclerung der Preus-

18

sischen grossem Landtaffel oder M appen...") 1576 m. aprašė n e to li Įsruties
esantį u p elį Golbe, k u rį vietos gyventojai la ikę šventu ir garbinę; dėl to
upelio jie netgi atsisakydavę vienos akies („welches Flie sle in sie fü r h e ilig
gehalten und geehret haben, sind eineugig geworden zum Zeichen, das sie
dem Fliss angenem weren, haben solche verlierung eines augs fü r grosse
ehre gehalten ', — M an nh ard t 1936: 313). Pastaroji užuom ina, deja, neaiš
ki. T u rin t om enyje d au g elį vėliau užrašytų tikėjim ų apie gydom uosius šal
tinius, v e ik iau būtų galim a manyti, kad tas u p elis buvo garbintas kaip
gydąs akis (plg. V yšniauskaitė 1994: 31)2.
Jonas Bretkūnas „Prūsų žemės isto rijo je " („H isto ria Rerum Prussicarum") rašė, jo g A ugstės (Augste) upėje buvusi šventa la ik y ta vieta, prie
kurios niekas, išskyrus v a id ilu čiu s (W eidelutten), nedrįsdavęs artintis. Šven
ta buvusi ir vieta ant jūros kranto, k u r buvo randam a g in taro ir tryško
gydom asis šaltinis. Pasak J. Bretkūno, žvejai, norėdam i sėkm ingos ž ū k 
lės, v an d en iu i aukodavę žuvį, dažn iau siai ly d e k ą (M an n h ard t 1936: 424).
Tiesa, šių J. Bretkūno žin ių tikrum u tyrinėtojai abejoja (Jonynas 1984: 82),
nors aukojim ą van den iu i m in i daugelis isto rin ių šaltinių, jis paliudytas ir
V

tautosakinėje m edžiagoje. Štai netgi 1740 m. Livo n ijo s bažnytinės v iz ita c i
jos protokoluose rašoma, jo g vienos parapijos žm onės aukoję vašką bei
sm ulkius p in ig u s ir, tikėdam iesi sveikatos, m audęsi tenykščiam e upelyje
(M annhardt 1936: 505). Būrim ą iš vandens aprašė M atas Pretorijus, išvar
dydamas net keletą rūšių prūsų žyn ių (W andlülutti), bū ru sių iš vandens:
tai — Udones, N eruttei ir U dburtulli (M annhardt 1936: 552).
V e rtin g ų žin ių apie senosios m itolog ijos re liktu s X V II — X V III a. p a te i
kia jėzu itų parapijų vizitacijo s aktai. Juose dar m inim as aukojim as su v a n 
deniu susijusiom s dievybėm s, taip pat tikėjim as gydom ąja vandens galia.
Pavyzdžiui, 1605 m. jėzu itų ord in o kron ikoje sakoma: „k iti dievui, vardu
„N osolum ", aukoja ožį ir jo kraują išp ila į upę, kad tie dievai duotų gerą
javų d e rlių " (Lebedys 1976: 206). Jėzu ito K azim iero G in k e v ičia u s 1725 m.
ataskaitoje rašoma: „V ienas prastas žm ogelis iš V a b a ln in k o (V obolnicensi)
pavieto nesigėdijo viešai garsinti demoną, vardu „Ponas D ru k e lis" (Pan
Drukiel), sakydamas, kad kiekvienas, kuris tik šauksis jo drauge su Dievu,
pavojingiausiose vietose per upes labai lengvai ir be jo k io pavojaus p e rsi
kels. Tas pats žm ogus drauge su savo broliu, šnibždėdam as į gėrim ą ir
šaukdam asis v e ln io „Rundonelis A k m ia n e lis“ , buvo pratęs g yd yti vidaus
žaizdas" (Lebedys 1976: 213). N ors šie užrašym ai gana vėlyvi, bet jie p a 
kankam ai autentiški ir duoda žin ių apie senosios re lig ijo s padėtį įsig a lin t
krikščionybei.

Baltų, vandens dievai.

A nalizu ojan t gana gausius senųjų rašytinių šal
tin ių liu d ijim u s apie baltų gamtos „garbinim ą", pravartu p risim in ti pagrįstą

2

Tiesa, G. Beresnevičius čia įžvelgia „mitologiškai nepaprastai įdomų faktą — akies

paaukojimą", turintį sąsajų su skandinavų mitologija ir chtoniškųjų dievybių garbinimu (Be
resnevičius 1998: 35).
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N. V ėliaus tvirtinimą, jog „dažniausiai patys gamtos objektai ir reiškiniai
nebuvo garbinami, o tik gerbiami, laikom i šventais, tikint, kad juose gyve
na arba mėgsta pasirodyti dievai" (Vėlius 1996: 43).
Žinių apie baltų garbintus dievus turime jau iš XIII —X IV a., tačiau
specifinių vandens dievų šie šaltiniai dar nenurodo. T ik iš kai kurių užuo
m inų galim a spręsti, kad vandens dievybių būta. Pavyzdžiui, dar Oliveris
Padebornietis 1220 m., rašydamas apie „stabm eldžių dievybes", kurias jis
vadino lotyniškais vardais, minėjo ir umides — šaltinių dvasias (BRMŠ
1996: 225). Duom enų apie tikriniais vardais vadintus baltų vandens dievus
atsiranda tik X V I a. šaltiniuose.
Bene geriausiai ir gausiausiai yra paliudyta prūsų vandens dievų po
ra — Antrim pas / Autrim pas ir Patrim pas3. Jie m inim i 1530 m. Prūsijos,
Pomezanijos ir Sembos vyskupų sinodo rašte [Autrimpus, Potrimpus — Mannhardt 1936: 233). X V I a. „Sūduvių knygelėje" apie Antrympus paaiškina
ma, jog tai esąs Neptūnas (Mannhardt 1936: 243); kitoje vietoje rašoma,
jog Autrimpus esąs jūrų ir marių, o Potrimpus — tekančių vandenų dievas
(M annhardt 1936: 245). Tą patį pakartojo Jonas M ale ck is laiške „Epistola
ad G eorgium Sabinum de S acrificiis Et Idolatria..." 1563 m. (Mannhardt
1936: 295) bei Jonas Lasickis veikale „A pie žemaičių, kitų sarmatų bei
netikrų krik ščio n ių dievus" 1615 m. (Lasickis 1969: 28 — 29). Be to, pastara
sis dar nurodė, jog Patrim pą (Potrimpum) kviesdavęsi būrėjai, kurie, lieda
mi vašką į vandenį, spėdavę ir pranašaudavę (Lasickis 1969: 30 — 31).
M . Pretorijus Antrim pą irg i priskyrė prie vandens dievų drauge su lau
mėmis. Tuo tarpu Patrimpą, jo aiškinim u, XVIII a. esą jau pakeitę k iti že
mės ir vaisingum o dievai (M annhardt 1936: 532). Patrimpą, kaip vaisingu
mo dievą, taip pat lem iantį sėkmę ginčuose ir kituose reikaluose, pirmasis
X V I a. pradžioje aprašė Simonas Grunau, pasakodamas apie garsiąją prūsų
dievų triadą (M annhardt 1936: 195— 197)4.

3 1418 m. Varmės vyskupo pranešime popiežiui dar minimas prūsų „demonas" Natrimpas

(Natrimpe, — BRMŠ

1996: 477).
4X X a. tyrinėtojai nevienodai interpretuoja Antrimpo / Patrimpo vardą ir funkcijas. K. Būga,

kalbiniu požiūriu analizuodamas šių dievų vardus, sujungė juos į vieną — Trimpa, kurį laikė
esant giminingą lietuviškam veiksmažodžiui trempti, taip pat siejo jį su prūsišku vietovar
džiu Trimpow (Trympauwe), lietuvišku — Trempai ir lietuvių keiksmu eik sau po Trimpų!
K. Būgos nuomone, šių dievų vardai „kalbininkui nėra įtartini" (Būga 1959: 77 — 78).
Vieną mitinį personažą iš šių dievų vardų linkę rekonstruoti ir V. Ivanovas su V. Topo
rovu. Straipsnyje apie baltų mitologiją jie pažymi, kad tokio prūsų dievo egzistavimą pare
mia ir lietuvių bei latvių duomenys, ir tik vėliau jis skilęs į du — Antrimpą ir Patrimpą
(Мифы 1980: 155). V. Toporovas kitame straipsnyje rašo, kad „tokiu pat būdu, kaip iš turtų
bei pertekliaus dievo Pilvits atsirado to paties vardo vandenų dievas (Pelwihks), ir iš anks
tesnio vaisingumo dievo Potrimps galėjo atsirasti vandenų dievas Potrimps" (Топоров 1972:
305). Tiesa, iš tokios interpretacijos ne visai aišku, kaip atsirado antrasis vandenų die
vas — Antrimpas. Peršasi kitokia prielaida: galbūt ankstesnysis dievas „Trimps" skilo į du
vandenų dievus — Antrimpą ir Patrimpą, o pastarasis vėliau įgijo platesnių, vaisingumo
skatinimo funkcijų? Vanduo daugelio tautų mitologijose yra gyvybę teikiantis ir vaisingumą
skatinantis skystis (Мифы 1980: 240), todėl vandens dievas nesunkiai galėtų evoliucionuoti
į vaisingumo dievą.
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Be A ntrim po ir Patrim po, senieji raštai m in i dar vieną su vandeniu
susijusią prūsų vandens dievybę — G ard aitį / Bardaitį. Tiesa, jo vardas
rašomas labai nevienodai. „Prūsijos Pam edės ir Sembos vyskupų sinodo
nutarim uose" randame Bardoayts, drauge su Potrympus aiškinam ą kaip
Kastoras ir Poliuksas (M annhardt 1936: 233), „S ūduvių kn yg elėje" — Perdoytus Aeolus (M annhardt 1936: 243). K itam e jos leid im e nurodom a, kad
Bardoayts esąs laivų dievas („der Schiffe G ott", — M a n n h a rd t 1936: 245).
K ito k ie vardo variantai: Gardoaythus, Gardoatayts, Gardoatus, Perdoatys,
Bardoatus ir pan. (M annhardt 1936: 253). „S ūduvių knyg elėje" rašoma, kad
jis esąs garbinam as tų, ku rie p la u k io ja m ariose arba jūroje, įsivaizduojam as
kaip jūroje stovintis d id e lis angelas, pūsdam as jis apverčia laivus, jam au 
kojam os žuvys. Paaukojus žyn iai iš vėjo sprendžia, kur ir kada žvejoti.
Esama daug šio dievo atvaizdų (M annhardt 1936: 252 — 253; sutr. liet. v e r
tim ą žr.: Lie tu vių m itolog ija 1995: 496). Šį dievą dar m inėjo J. M a le ck is,
J. Lasickis, L. Davidas ir kt. (M annhardt 1936: 295, 322, 362)5.
Be m inėtųjų prūsų vandens dievų, senuosiuose šaltiniuose p a liu d y ta ir
daugiau baltų vandens dievybių. M o tie ju s S trijkovskis 1582 m. rašė, jo g
buvęs Upinis Dewos, kuris „turėjo savo galioj upes; jam aukodavo b a ltu 
čius paršiukus, kad vanduo skaidrus tekėtų" (M an nh ardt 1936: 331; liet.
vertim ą žr.: Lie tu v ių m itolo g ija 1995: 271). Be to, M . S trijkovskis dar m in ė 
jo dievą Lituwanis, „ku ris lie tų duoda; jam aukodavo įv a irių spalvų vištas:
baltas, juodas, raibas ir kt." (M annhardt 1936: 330; liet. vertim ą žr.: L ie tu 
vių m itolog ija 1995: 271).
1615 m. J. Lasickis pam inėjo Ežerin į ir A u d ros dievą. Jis rašė: „O rthus —
žuvingas ežeras; jie g erb ia j į k a ip ir E ž e rin į (Ezernim) — ežerų dievą"
(Lasickis 1969: 20). O „A u d ros dievas (Audros deo) rū p in a si jū ra ir kitais
vandenim is" (Lasickis 1969: 19).
M . P reto riju s dar pam inėjo Š u ln in į (Szullinnys), k u ris valdąs šu lin iu s
(M annhardt 1936: 545), taip pat B a n g p ū tį (B angputtys) — audros dievą,
„k u rio garbei jie vogdavo šaukštą ir v ė lia u jį su d eg in d avo " („dem šie zu
Ehren einen Lo ffe l stehlen und hernach verbrennen“, — M a n n h a rd t 1936:
545). B an g p ū tį (B an gputtis, Bang-puttys), vadinam ą jū ro s dievu N ep tūn u,
X V III a. m inėjo ir P ily p a s R u ig ys b e i Jo k ū b a s B rod ovskis (M an n h ard t
1936: 612).
Latviai, be k itų „m otinų", yra turėję ir Juhras mahte, Uhdens mahte,
kurios m inim os X V III a. Jako b o Lange's ir G otthardo F rie d rich o Stenderio
„Latvių m itolog ijoje" (M annhardt 1936: 622).

Svarbesnieji XIX-XX a. tyrinėjimai.

X I X a. baltų m itologijos ty rin ė 
tojai dažniausiai tik kartojo ir kom entavo senųjų ša ltin ių pateikiam as ži-

5

garda

X X a. tyrinėtojai šį vardą aiškino dvejopai. K. Būga teisinga laikė lytį

Gardaitas: nuo

'laivas' ir aifa 'eiti' (Būga 1959: 98 — 99; 1961: 810). Tuo tarpu V. Toporovas manė, jog

teisinga esanti forma

Bardoayts

— nuo pr.

bordus

'barzda', ir šis vardas pirmiausia buvęs

Patulo epitetas (Топоров 1975: 194— 197).
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nias, kartais net pernelyg laisvai jas interpretuodami. Gana dažnai būdavo
mėginama aiškinti senuosiuose raštuose aptinkamus dievų vardus. Pavyz
džiui, Simonas Stanevičius „Lietuvių m itologijos aiškinim e" (apie 1838 m.),
komentuodamas M . Strijkovskio ir J. Lasickio minėtų dievų vardus, tvirti
no, jog Lituw anį veikiau reikėtų sieti su vandens paukščio krago latvišku
pavadinimu, o ne laikyti lietaus dievu. Kalbėdam as apie Upinis Dewos jis
nurodė, jog tai esąs ne dievo vardas, o tik jo pavadinimas: „ upės dievas,
kaip lotynų Deus maris (jūros dievas), nėra jūros dievo vardas. Jo vardas
yra žodis Neptūnus“ (Lietuvių m itologija 1995: 94 — 95). Audros dievą S. Sta
nevičius manė buvus m oteriška dievybe, „nes žodis audra yra m oteriško
sios gim inės" (Lietuvių m itologija 1995: 99; išskirta autoriaus).
Daug dėmesio dievų vardų aiškinim ui skyrė ir kalbininkas Augustas
Šleicheris. Potrimpos vardą jis priskyrė prie tų, kurie jam „etim ologiškai
visai neaiškūs" (Lietuvių m itologija 1995: 223).
Labai laisvai į lietu vių m itologiją ir senuosius rašytinius šaltinius žiū 
rėjo rom antikas Teodoras Narbutas. Baltų re lig iją jis siejo su indų bei
persų tikėjim ais ir tvirtino, kad „buvo garbinam i dangaus kūnai ir keturi
elem entai, tai yra ugnis, oras, vanduo, žemė" (Lietuvių m itologija 1995:
60). T. Narbutas p a ly g in ti p la čia i aprašė šventas lie tu vių upes bei ežerus
ir m ėgino, naiviai etim ologizuodam as, aiškin ti jų pavadinim us (Narbutt
1835: 175— 184). Skurdokus duom enis apie lie tu vių eschatologiją T. N ar
butas papildė, pasak jo, iš žm onių girdėtu pasakojim u apie tvaną, kur
vanduo figūruoja kaip piktas m ilžinas (Lietuvių m itologija 1995: 62). Taip
pat jis „praturtino" lie tu vių m itologiją paties sukurta deive U pine (Nar
butt 1835: 73 — 75), N eries upės nim fa (Narbutt 1835: 80 — 83), kaip dievas
garbinam u jūreiviu Nem on (Nemunu) (Narbutt 1835: 166— 168), upės nimfa
D ugną (Narbutt 1835: 83 — 84) ir panašiom is „dievybėm is". Iš jo šias iš
galvotas m itines būtybes n ekritiškai perėmė k iti m itologai romantikai:
Juozapas Jaroševičius (Lietuvių m itologija 1995: 130), V asiliju s Rotkirchas (Lietuvių m itolog ija 1995: 365) ir kt. Pažym ėtina, jog pats T. N arbu
to pasakojim as apie šventu ir gydom uoju laikytą u p elį bei prie jo atlieka
mas apeigas (Narbutt 1835: 73 — 75) atrodo artimas senųjų rašytinių šaltinių
duom enim s ir liaudies tikėjim am s.
Kitas rom antikas ir T. Narbuto sekėjas Liudvikas Adom as Jucevičius
tarp daugelio neva autentiškų, iš liaudies tradicijos paim tų m itinių būtybių
nurodė jūrų dievą Dzivsvits, Baltijos dievaites čeltyčias, pateikė padavimą
apie Jūratę ir Kastytį (Lietuvių m itologija 1995: 172— 174), pasakojo apie
vandens deives undines (Lietuvių m itologija 1995: 177— 179). Tyrinėtojų
nuomone, L. A. Jucevičiaus pateikiam a medžiaga neautentiška (Lietuvių
m itologija 1995: 513 —515). Tautosakoje šiek tiek paliudytos tėra undinės
ir viena L. A. Jucevičiaus čeltyčiom s priskiriam a m oteriškųjų m itinių van
dens būtybių ypatybė — giedojimas.
Taip pat T. N arbutu rėmęsis rom antikas rašytojas Juzefas Ignacas
Kraševskis iš viso n eįtikėtin ai laisvai traktavo senųjų šaltinių žinias. Pa
vyzdžiui, jis sutapatino Autrim pą su Patrim pu ir su Audra, padarė iš jų
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Audrim po vardą, šį savo ruožtu susiejo su E že rin iu ir iš L. A. Ju ce v ičia u s
raštų paim tu D ziw sw itise (Lietuvių m ito lo g ija 1995: 198— 199, 517). Prie
šio m ito J. I. Kraševskis dar priskyrė T. N arb u to iš M . S trijk o v sk io m in i
mo U pin is Dewos padarytąją deivę U p in ę (Lietu vių m ito lo g ija 1995: 199).
Šventųjų vandenų garbinim ą a p skritai J. I. K raševskis siejo su G ang u ir
tikin o, jo g padavim ai apie šventąsias upes „tik ra i yra in d išk o s k ilm ė s"
(Lietuvių m ito lo g ija 1995: 210 — 211). Žinom a, to k ie „p se u d o ty rin ė jim a i"
šiand ien didesnės reikšm ės neturi, tačiau jie n e b lo g a i a tsp in d i tie k k a i
k u rių praeito am žiaus k u ltū ro s v e ik ė jų dom ėjim ąsi m itolo g ija, tie k ir p e r
n elyg laisvą p o žiū rį į ją.
K ie k kritiškesnės yra Jo n o K re čin sk io pastabos apie pagoniškas lie tu 
v ių dievybes (1885 m.). Jis pateikė ir autentiškos tautosakinės m edžiagos,
tačiau savo sam protavim uose taip pat neišvengė d au g e lio k la id ų ir n e tik s
lum ų. Pavyzdžiui, kalbėdam as apie laum es ir te isin g a i pažym ėjęs, jo g šių
„lie tu v ių m iško m ergaičių įvaizd is tu ri daug panašum o su rusų ir m ažam šių undinėm is", jis kažko d ėl jas siejo su A u d ra (Lietuvių m ito lo g ija 1995:
317 — 319). Be to, J. K re čin sk is teigė egzistavus k a žk o k ią žem aičių v a n 
dens dievybę — Graudušį, k u rį rom antiškai apgyvendino gintaro rūm uose,
tačiau jo tikru m u i įro d y ti tepateikė vieną žinom ą pasaką apie k v a ilą v e ln ią
(AT 1000), kurios herojus G raudušis vargu ar galėjo tu rėti ką bendra su
jūros dievu (Lietuvių m itolo g ija 1995: 322 — 324).
X X a. pirm ojoje pusėje d a u g e lio senosios baltų m itolo g ijo s tyrinėtojų
raštuose pasitaiko viena k ita užuom ina ir apie vandens vietą b altų re lig in ė 
je sistem oje6 , tačiau išsam esnių tyrinėjim ų šiuo klau sim u yra vos keletas.
J. Balys, vienas d id žia u sių šio la ik o ta rp io lie tu v ių fo lk lo ristik o s a u to ri
tetų, nors labiau rūpinęsis p askelb ti ir su k la sifik u o ti p ačią tautosakinę m e
džiagą, kai kuriuose darbuose nem ažai dėm esio skyrė ir m itolog ijai. Bene
išsam iausiai vandens vaidm enį baltų m itolog ijoje jis aprašė „L ie tu v ių tau 
tosakos skaitym ų" antrojoje dalyje paskelbtoje studijoje „T ik ė jim a i". V a n 
d e n iu i skirtas vienas šios studijos skyrius (Balys 1948: 32 — 42). Rem dam a
sis rašytiniais šaltin iais b e i vietovardžiais, J. Balys ypač g la u d žia i siejo
vandens ir m edžių gerbimą: „G alim as dalykas, kad prie gerbiam ų u p ių ir
u p elių arba A lk u p iu buvo kartu gerbiam i ir prie jų augą m iškai: upėse
nežvejojo, pakrantėse augančių m edžių nekirsdavo" (Balys 1948: 33). Į van 
denų dievus, kaip ir į visas kitas dievybes, J. Balys šioje studijoje žiūrėjo
perdėm kritiškai: suplakdam as į vieną kaip skirtingas dievybes senųjų ra
šytinių šaltin ių m inim us A n trim p ą ir Patrim pą, jis rašė, kad „visos žinios
apie Patrim pą A u trim p ą ar Antrim pą, kaip jūros, u p ių ar ša ltin ių dievą,
rem iasi G runau kro n ika " (Balys 1948: 34). Tu o tarpu S. G runau pirm asis
aprašė tik Patrim pą kaip vaisingum o dievą. J. B alio nuom one, „iš visų van-
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Didesnio dėmesio verta Jono Bertulaičio disertacija „Senovės prūsų religija su lietu

vių ir latvių paralelėmis" (1924), kurioje autorius išsamiai, remdamasis daugeliu istorinių
šaltinių ir pakankamai kritiškai juos vertindamas, aptarė senovės prūsų gamtos kultą (Lietu
vių mitologija 1997: 211).
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dens dievysčių vienintelis liaudiškas yra tik Bangpūtys, audringos jūros
dievas, žinomas Lietuvos vakaruose". Jo autentiškum ą liudijanti Liudviko
Rėzos 1825 m. rin kin io daina Nr. 32 (Tegul terita Bangputtys valtę ant auk
so inkorėlio) ir dar viena daina, užrašyta 1939 m. Kybartuose (Balys 1948:
34; 1979: 71).
To liau šiame skyriuje J. Balys, remdamasis sakmėmis, tikėjim ais ir pa
pročiais, trum pai apibūdino vandenų „valdovus", vandens deives, aukas
vandeniui, skenduolius, gydom uosius vandenis ir kt., o pabaigoje padarė
pagrįstą išvadą: „Liaudies tikėjim uose, susijusiuose su vandeniu, mes pa
stebime atspindžius įvairių laikų ir daugelio veiksnių, kaip senų stabmel
diškų, taip ir naujų krikščion iškų " (Balys 1948: 42). K a i kuriuos svarbiau
sius šio skyriaus teiginius J. Balys pakartojo 1979 m. prie savo paskelbtų
tikėjim ų apie vandenį pridėtam e trumpame straipsnelyje „Vandens dievy
bės" (Balys 1979: 70 — 72) ir kituose darbuose.
Nem ažai vietos vandens, ypač upių, gerbim ui yra skirta plačiame ir
konceptualiam e Zenono Slaviūno straipsnyje „Liaudies papročiai ir m iti
niai įvaizdžiai M ažvydo raštuose" (Slaviūnas 1947: 165 — 214). Z. Slaviūnas
bene pirm asis pam ėgino su klasifikuoti įvairias vandens „kulto" apraiškas.
Jo nuomone, „pagal fo lklo rin ę ir senų raštų medžiagą, upių bei vandens
gerbimas reiškėsi: 1) jo grynum o išlaikym u; draudim u jį teršti, 2) aukų
aukojim u, 3) tikėjim u, jog vandenyje gyvena dvasios ir dievai ir 4) tikėjimu
m agine vandens reikšm e" (Slaviūnas 1947: 176).
Z. Slaviūnas bandė k la sifik u o ti ir m itines vandens būtybes. Pažymėjęs,
jog „pagal pavadinim us tautosakoje daugiau yra žinom os vyriškos, mažiau
m oteriškos gim inės būtybės", jas suskirstė į: 1) diedukus, arba valdytojus
(valdonus), 2) traukučius, arba skenduolius, 3) vandens dvasias („čia taip
pat priskirtinos ir m irusių dvasios"), 4) velnius, 5) vandenes (undines), 6) lau
mes (Slaviūnas 1947: 177— 178).
R eikia pažymėti, kad ši klasifikacija turi tam tikro pagrindo, bet ap
skritai yra pernelyg sąlygiška. V isų pirm a kone visos išskirtos mitinės bū
tybės liaudyje g ali būti vadinam os velniais, tad „velnias" šiuo atveju nėra
tik viena jų rūšis, bet dar ir dėl krikščionybės įtakos prilipęs bendras pava
dinimas. Antra, abejonių kelia skenduolių ir „m irusiųjų dvasių" skyrimas į
atskiras grupes — akivaizdu, kad tai yra beveik tas pat: visi vandenyje
atgailaujantys m irusieji laikom i tame vandenyje nuskendusiais, tik kai ku 
riais atvejais tikėjim uose jiem s priskiriam a daugiau „dem oniškų" bruožų.
V is dėlto Z. Slaviūno studija — reikšm ingas m ėginim as sugrupuoti senųjų
raštų bei tautosakos duom enis ir išskirti konkrečius lig tol gana abstrakčiai
m inim o „vandens garbinim o" aspektus.
X X a. antrojoje pusėje m itines baltų ir slavų vandens būtybes yra tyri
nėjęs Andrejs Johansons. Septintajame dešimtmetyje šia tema jis paskelbė
net dvi apydides studijas: „Der W assergeist bei Balten und Slaven" (1965)
ir „Der W assergeist und der Sum pfgeist" (1968). A. Johansons rėmėsi gau
sia Pabaltijo tautų (baltų, ypač latvių, ir finougrų) bei rytų slavų tautosaki
ne medžiaga, m ėgino ją gretinti bei lyginti. Tačiau jo darbai iš esmės yra
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aprašom ojo pobūdžio, d id e lę jų d a lį sudaro tautosakos tekstų (kartais ne
visai patikim ų užrašymų) perpasakojim ai.
A p sk rita i „vandens m itolog ijoje" A. Johansons įžvelgė tris esm inius
momentus:
1) krikščio n yb ės įtaką, k u ri pagoniškus tikėjim us pakreipė taip, kad
visos namų, m iško ir vandens dvasios tapo „p u o lu sia is angelais";
.2) ryšį su m irusiųjų k u ltu bei anim istine pažiūra į gamtą;
3) perėjim o nuo m edžioklės ir žūklės prie žem dirbystės ir g y v u lin in 
kystės p o v e ik į — tuo m etu m iško ir vandens erdvės pasidarė svetim os ir
pavojingos žm ogui, to d ėl ir jų m itinės būtybės buvo „d ia b o lizu o to s" (Jo
hansons 1965: 34 — 35).
Šiems trims aspektam s A. Johansons ir skyrė daugiausia dėm esio abie
juose savo darbuose. „V andens dvasias" jis ap ib ū d in o kaip m enkai in d iv id u 
alizuotas būtybes, turinčias ribotą v e ik lo s sritį („schw ach in d ivid u alisierte
W esen m it begrenztem Tätigkeitsfeld"), tačiau pabrėžė, kad jos buvo labiau
garbinam os nei daugelis „aukštųjų dievų" (Johansons 1968: 17). Šių būtybių
■V
"

kilm ę jis siejo su archajiškais „g yvū nų g lob ėjo" („der S chirm herr der T ie 
re") b ei triksterio vaizdin iais, k u rie d ė l k rik ščio n y b ė s įtakos buvę „k o n ta 
m inuoti" su k itų m itin ių b ū ty b ių paveikslais, „d ia b o lizu o ti", t. y. p risk irti
velnio v e ik lo s sričiai, ir įg ijo daug „n eig iam ų " bruožų — tapo itin p rie šišk i
žm ogui (Johansons 1968: 29 — 33).
N e „h o rizo n ta liai", o „v e rtik a lia i" tautosakos tekstus m ėgino skaityti
A lgirdas Ju liu s Greim as. Pasitelkdam as kalbos, istorijos, etnografijos bei
kitų sričių duom enis, jis ėm ėsi „ku ltū ro s archeologijos": stengėsi „atskirų
m itinių nuotrupų, išsim ėčiu sių šu kių ir p a la id ų gabalų pagalba atstatyti
koherentišką, organizuotą visum ą" (Greim as 1990: 17j. 1979 m. išleistoje
studijoje „A p ie dievus ir žm ones" A. J. G reim as to k iu bū du rekonstravo
kauko ir aitvaro vaizdinius, A u šrin ės ir Laim os m itą b ei d a u g e lį k itų m iti
nių įvaizd žių kom pleksų. K a i kuriuose iš jų reikšm in g ai fig ū ru o ja ir van 
duo. Pavyzdžiui, kalbėdam as apie kau ko ir k iau lė s ryšį, A. J. G reim as iš 
ryškino kiau lės kaip „tarp in in kės ir globėjos rolę santykyje su dangaus
vandenim is" (Greim as 1990: 54) b ei kauko, k a ip žemės ir vandens būtybės,
specifiką (Greim as 1990: 56 — 57). Rekonstruodam as „A u šrin ės — m arių
panos" mitą, A. J. G reim as įžv a lg ia i atskleidė tie k vandens ir m irties sąsają
(marių gelm ėje esanti m irties karalystė), tie k vandens — sim b o lin io svei
katos ir gyvasties ekvivalento (gydantis / gijantis ir gyvasis vanduo) —
funkcijas (Greim as 1990: 129— 159, 197— 198).
A. J. Greim as iškėlė daug įdom ių, diskutuotinų lietuviškosios „vandens
m itologijos" momentų: lu n arin į kultą (M ėn ulis kaip „lietuviškasis Patrim 
pas", — Greim as 1990: 170— 173, 245 — 246), lietuviškojo tvano m ito egzista
vim o galim ybę (Greimas 1990: 218 — 237) ir kt. Tačiau bene įdom iausias yra
jo pateikiam as Ipatijaus metraštyje 1258 m. ir M a la lo s kronikoje 1261 m.
m inim o dievo A n d a j- vardo reikšm ės aiškinimas: „Teonim o And-ojas šaknis
nėra kas kita, kaip paprasčiausias (v)and-uo, be parazitinės priebalsės v-,
vartojamas visoje Aukštaitijoje <...> andenio ar u ndenioformomis. <...> Užtat
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ir Andojas — tai iš vandenų begalybės į viršų iškylanti, besistiebianti dieviš
ka būtybė" (Greimas 1990: 388; išskirta autoriaus). T o k ia Andojo etimologija
A. J. Greim ui atrodo „savaime suprantama", ir „ją paremia, jei to dar reiktų,
to paties teonimo paliudijim as 1611 m. Jėzuitų kronikoje, kur jis atestuoja
mas, po sufiksų substitucijos, kaip Andeinis, pranešimo autoriaus identifi
kuotas su romėnų Neptūnu“ (Greimas 1990: 388; apie Andeinį žr.: Lebedys
1976: 208). Toks aiškinim as tikrai įspūdingas, tačiau jis kelia ir nemažai
abejonių. Pirm iausia vargu ar tikslinga, rekonstruojant XIII a. aukščiausiųjų
dievų panteoną, be jokių išlygų remtis rašytiniais XVII a. pradžios duomeni
mis: jėzuitų kronikoje užfiksuotas Andeinis jau gali reikšti ne „dievą viešpa
tį", pasak A. J. Greimo, o vandenį — paprasčiausią „žemo rango" mitinę
vandens būtybę, labai populiarią slavų, bet kartkartėmis pasitaikančią ir lie 
tuvių tautosakoje7. Antra, Andajas abiejuose XIII a. rašytiniuose šaltiniuose
minimas pirmas, vadinasi, tai turėjo būti aukščiausiasis, suverenus dievas —
kontraktualinės ir maginės funkcijos reiškėjas. Tačiau kur kas gausesni m i
tologijos duomenys leidžia teigti, kad „į pirmą vietą baltų linkstama iškelti
dangaus dievą. <...> Lietuvos centralizacijos ir intensyvaus priešinimosi krikš
čionybei laikais į pirm ą vietą buvo iškeltas karių globėjas Perkūnas" (Vėlius
1996: 41). Tuo tarpu vandens sakralumo sritis, sulig rašytinių šaltinių duo
menimis, baltų m itologijoje tikrai nebuvo pagrindinė, be to, „baltų ir kitų
indoeuropiečių su vandeniu yra susiję ne kontraktualinės, o maginės funkci
jos reiškėjai" (Vėlius 1993: 62). K o gero, pagrįsti yra N. Vėliaus priekaištai
A. J. Greim ui, kad jo pateikta Andojo etim ologija prieštarauja toje pačioje
knygoje esantiems Sovijaus m ito komentarams: „šerno užmušimą mite
[A. J. Greimas — L. B.] kom entuoja kaip atsiskyrimą nuo tų jėgų, kurias šis
gyvūnas sim bolizuoja <...>, vadinasi, ir atsiskyrimą nuo vandens stichijos.
Tai kaip tada suprasti, kad pirmasis jo [t. y. Sovijaus — L. B.] įvestas dievas
yra vandens dievas? T aig i arba klaidingai interpretuojamas šerno užmuši
mas, arba klaidingai išaiškinta teonimo Andajevi (dat.) prasmė" (Vėlius 1993:
62). Galėtum e dar pridurti, jog jeigu A. J. Greimas iš tiesų, kaip tvirtina,
pritarė G. Dum ėziliui, kad į „dieviškąjį pasaulį" reikia žiūrėti „kaip į žmogiš
kojo pasaulio, jo santvarkos, jo pagrindinių rūpesčių ir troškimų atspindį"
(Greimas 1990: 9), tai Andojo — galingos vandenų dievybės postulavimas
reikštų įsitikinim ą, kad lietuviai XIII a. buvo jūrininkų tauta. Vargu ar įma
noma tuo patikėti.
Nediskutuodam a A. J. Greim o pasiūlytąją Andojo etim ologiją priėmė
M arija Gim butienė (Gim butienė 1985: 153). Jos nuomone, baltų „ypatinga
augalijos meilė, medžių, m iškų ir javų sakrališkum as yra senosios Europos
palikim as" (Gim butienė 1985: 151). Vandens gerbimas — šio senojo gam
tos kulto dalis. Išvardijusi keletą rašytinių šaltinių m inim ų baltų vandens
dievybių, M . Gim butienė rašo: „Kadangi lyginam oji indoeuropiečių kalbo
tyra ir m itologija kitose indoeuropietiškai kalbančiose tautų grupėse nepa-

7

vandenių“

26

Plg. „Važiavo kalvis
(LTR 260/516/).

į kalną ir pro šalį pamatė ant pavažos bevažiuojant į kalną

tvirtino buvus šiuos dievus, galim e spėti, jog daugum a vandens d ievybių
paveldėtos iš vietinės Pabaltijo (Kundos-Narvos) kultū ros arba kai kurios
susikurtos amžiams slenkant" (G im butienė 1985: 153). Deja, toks n e a p ib 
rėžtas spėjim as atrodo pernelyg m iglotas. K u r kas įdom esnės yra k o n k re 
čiau M . G im butienės aptartos sąsajos tarp jaučių, ežerų ir b ičių , tarp šven
tųjų akm enų ir gydom ojo vandens (G im butienė 1985: 153), taip pat vandens
ir aiškiaregystės ryšys (G im butienė 1985: 169— 170).
Y p a č daug vertingų pastebėjim ų apie vandens vaid m en į lie tu v ių m ito 
logijoje randam e N. V ė lia u s darbuose. K n ygoje „M itin ė s lie tu v ių sakm ių
būtybės" jis argum entuotai ir išsam iai aprašė laum ių sąsajas su van d en iu
(Vėlius 1977: 84 — 128), o knygoje „C h to n išk asis lie tu v ių m ito lo g ijo s p a 
saulis" — velnio, kaip m itinės požem io ir vandens būtybės, bruožus (Vė
liu s 1987: 52 — 63). D au g eliu N. V ė lia u s te ig in ių rem sim ės atitinkam uose
šio darbo skyriuose, todėl čia jų p la čia u nekom entuosim e.
K nygoje „Senovės baltų pasaulėžiūra" (1983) užsim ota aprašyti šią p a 
saulėžiūrą kaip sistemą. V a n d u o čia analizuojam as k a ip priešpriešos van
duo — ugnis kairysis narys ir m ėginam a įrodyti, kad „vakarų arealo baltų
kultūroje k ie k labiau dom inuoja kairysis šios priešpriešos polius, o rytų —
dešinysis" (V ėlius 1983: 27 — 31). N. V ė liu s taip pat pabrėžė d id e lį dėm esį
vandens (jūros, upių) ir jūreivystės dievam s vakarų b altų m itologijoje, p a 
žymėdamas, kad „tai, ko gero, re ik ia la ik y ti vakarų arealo m itolo g ijo s p o 
žym iu" (V ėlius 1983: 62).
A p sk rita i N. V ė lia u s darbuose gana išsam iai iša n a lizu o ti ch to n išk ie ji
m itin io vandens v a izd in io aspektai, o „žem iškajam " ir yp ač „dangiškajam "
van d en iu i dėm esio skiriam a m ažiau. V is dėlto užm ojų platum u, p an au d o 
tos m edžiagos gausa ir įžvalgum u N. V ė lia u s tyrinėjim ai n etu ri analogų
lie tu vių m itologijoje. Jie iš dalies sudaro ir šio darbo atspirties tašką.
T a ig i matome, kad senųjų rašytin ių ša ltin ių pateikiam os žin io s apie
baltų „vandens garbinim ą" yra p ernelyg abstrakčios, d au g e lio au torių liu 
dijim ai kartojasi, o k o n k re čių duom enų apie vandens vaid m en į baltų m iti
nėje sistem oje — itin mažai. V ė le sn ie ji tyrinėtojai yra aptarę k a i kuriuos
m itinio vandens v a izd in io aspektus, tačiau pasigendam a nuoseklesnės sim 
b o lin ių vandens fu n k cijų tradicinėje pasaulėžiūroje analizės. K a ip tik šią
spragą čia ir bus m ėginam a u žp ild y ti.

SEMANTINĖ MITINIO VANDENS ĮVAIZDŽIO STRUKTŪRA
1. VANDUO - PASAULIO PRADŽIOS IR PABAIGOS STICHIJA
(„LAIKO AŠIS")
1.1. Vanduo - pirmapradžio chaoso ekvivalentas etiologinėse sakmėse
Vanduo, kaip viena iš p a g rin d in ių gam tos stichijų, užim a nepaprastai
svarbią vietą dau gelio pasaulio tautų kosm ogonijose. Paprastai jis tap ati
namas su pirm ykščiu chaosu, egzistavusiu prieš atsirandant pasauliui. Seno-
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vės kultūrose chaosas būdavo įsivaizduojamas ne kaip tuštuma, o kaip
prima materia (dažniausiai ir prima potentia), kurioje glūdi visa ko prad
menys. Kadangi mituose chaosą reikėdavo padaryti „matomą", jis būdavo
sutapatinamas su kokia nors žinoma materija — paprastai su vandeniu.
Tačiau šio pirm ykščio vandens negalim a id en tifiku oti su tikrovėje egzista
vusiom is jūrom is (Schier 1963: 310).
Chaoso ryšys su vandens stichija, reguliariai pasikartojantis labai skir
tingose tradicijose, pasak m itologų, yra universalus (Мелетинский 1963:
120). Pavyzdžiui, Senovės Egipto kosm ogoniniuose mituose chaosas įsi
vaizduojam as kaip pirm ykštis okeanas Nunas (M itologijos enciklopedija
1997: 92), šumerų mituose — kaip erdvė, pripildyta pasaulinio okeano van
denų, kurių gelmėje slypi pirm ykštė pramotė Nammu (М иф ы 1982: 581);
pasaulio atsiradim o iš pirm ykščių vandenų motyvas kartojasi Babilono, In
dijos, Graikijos, Okeanijos, A frik o s ir kitų kraštų mituose (М иф ы 1982: 8).
Kurtas Schieras skiria tokius kosm ogoninių m itų tipus:
1. Savaim inis pasaulio atsiradimas — Žemė tiesiog išneria iš vandenų
kaip pirm ykštė sala (tai gali rodyti ryšį su tvano mitais ir pasaulio ciklinio
atsinaujinim o idėją).
2. Pasaulio sukūrim as dalyvaujant dievybei:
a) Dievas iškelia Žemę iš jūros dugno,
b) žem ių iš jūros dugno atneša vandens paukštis (Dievo lieptas arba be
jo valios),
c) žem ių Dievo paliepim u iš dugno atneša velnias,
d) Dievas sukuria pasaulį savo žodžio jėga (ex n ih ilo , — Schier 1963:
316-317).
M irce a's E liade's nuomone, tokį universalų šio m itinio motyvo (t. y.
pasaulio atsiradim o iš vandenų) išp litim ą reikėtų aiškin ti tuo, jog kai
kurie m itai buvo žinom i jau p ale o lito žmonėms, ir pirm iausia — mitai
apie pasaulio ir jo d alių kilm ę. K osm ogoninio mito, kuriam e figūruoja
p irm ykščiai vandenys ir kūrėjas, visuotinis paplitim as ir archajiška struk
tūra rodo, kad ši trad icija yra paveldėta iš seniausių priešistorinių laikų
(Eliade 1979: 26).
V. Toporovo teigim u, kosm ogoniniuose mituose vaizduojamas „perėji
mas nuo neorganizuoto chaoso prie tvarkingo kosmoso sudaro svarbiausią
vidinę m itologijos prasmę" (Мифы 1982: 6). Iš tiesų šie m itai pasakoja
apie „pradžių pradžią" — visa ko atsiradimą, todėl ir vandens vaidmenį
juose reikėtų la ik y ti labai svarbiu.
Išplėtotos struktūros kosm ogoniniai m itai būdingi išsivysčiusiom s m i
tinėms sistemoms. N et ir pasibaigus „m itopoetinei epochai", jie iš esmės
nulėm ė kitų folkloro kūrinių, analizuojančių kilmės, priežastingum o klau
simus (sakmės, padavimo, legendos ir kt.), pobūdį (М иф ы 1982: 6). Lietu
vių tautosakoje kosm ogoninių mitų atitikm enim is iš dalies galim a laikyti
etiologines sakmes, „aiškinančias dangaus kūnų, žemės ir jos paviršiaus
ypatumų, žmogaus ir atskirų jo kūno dalių, įvairiausių gyvūnų ir augalų
kilm ę" (Jonynas 1967: 40). Deja, etiologinių sakmių Lietuvoje surinkta ne-
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daug (N. V ė lia u s duom enim is, tik apie 3500 variantų, — V ė liu s 1986a: 5).
Taip atsitiko iš dalies todėl, kad jom is p a ly g in ti vėlai buvo susidom ėta (tik
X IX a. pabaigoje, k a i šio žanro „aukso am žius'1 jau buvo pasibaigęs), iš
dalies ir todėl, kad rin kėjai etiologinėm s sakmėms neskyrė reikiam o d ė 
mesio: dažniausiai vos kelia is sakiniais perpasakodavo siužetą (BeAioc 1980:
271). G albūt tuo aiškintinas ir šių k ū rin ių struktūros paprastumas: d ažn iau 
siai lie tu vių etiolo g in ės sakm ės neilgos, o jų stru k tū rin į p ag rin d ą sudaro
ko kia nors stoka ir stokos likvidavim as (BeAioc 1980: 280; V ė liu s 1986a: 9).
Paprastai e tio lo g in ių sakm ių pradžioje vaizduojam a tam tik ra pradinė situ 
acija, kai „pasaulis dar neįgavęs savo dabartin io p a v id a lo “ , „gyvenim as dar
nesutvarkytas pagal įprastus d ėsn iu s“ (V ėlius 1986a: 5), o pabaigoje, kaip
herojų v e ik lo s rezultatas, atsiranda m ums pažįstam as dabartinis pasaulis.
M atom e, kad lie tu v išk ų e tio lo g in ių sakm ių ir k la s ik in ių k o sm o g o n in ių m i
tų kom pozicijos schem a yra to k ia pati: pirm apradis pasaulis — herojų veikv

la — dabartinis pasaulis (V ėlius 1986a: 8). Žinom a, lie tu v ių e tio lo g in ės sak
mės — ganėtinai la ik o tėkm ėje pakitę, įv a iria u sių įta k ų (pirm iausia —
krikščionybės) p ave ikti tautosakos kū rin ia i. M itin ė s realijos b e i re lig in ia i
m otyvai šiuose X IX a. pabaigoje — X X a. užrašytuose k ū rin iu o se liau d ie s
fantazijos dažniausiai savaip perprasm inti, su bu itinti, kartais kom iški. V is
dėlto drįstum e tvirtinti, jo g e tio lo g in ės sakm ės apie p asaulio k ilm ę (greta
oficialiosios re lig ijo s propaguojam os, bet kaim o žm ogui dažnai gana su n 
k ia i suvokiam os b ib lin ė s koncepcijos) X I X a. pabaigos — X X a. pradžios
liaudies sąm onėje v a id in o panašų vaidm enį, k o k į k o sm o g o n in ia i m itai tu 
rėjo a tlik ti senovės tautų, pavyzdžiui, b a b ilo n ie č ių ar senovės eg ip tiečių ,
pasaulėžiūroje. Šios sakm ės buvo organiška pasakojam osios tautosakos,
atspindinčios lia u d išk ą jį p asaulio suvokim ą, dalis. T o k ia p rie la id a rem da
miesi, šiame skyriuje pam ėginsim e d etaliau aptarti vandens fu n kcion avim ą
etiologinėse sakmėse; p la čia u šio žanro problem atikos neliesim e.
D ažn iau sia i van duo m inim as e tio lo g in ė se sakm ėse, p asakojan čiose
apie p asaulio sukūrim ą, žem ės ir jos paviršiaus b e i dangaus k ū n ų kilm ę.
Sakm ių, tie sio g ia i vaizd u o jan čių , k a ip buvo sukurtas pasaulis, L ie tu v ių
tautosakos rankraštyne u žfik su o ta 24 variantai, ir net 22-uose vanduo
m inim as k a ip p rad in ė būsena, egzistavusi dar prieš kūrim ą, t. y. k a ip
ko sm o g o n in ių m itų chaoso ekvivalentas. D ažn iau sia i tai v a iz d in g a i n usa
kom a jau sakm ių pradžioje:
„ Pradžioje pasaulio nebuvo n e i žemės, n e i saulės, nebuvo nieko, tiktai
vien vandu o" (V K A Ž 12); „Iš pradžių nieko nebuvo, visur tamsu ir k a ip
kisielius susimaišęs su tirštumų skystums" (DSPSO, N r. 104); „Sako: pra
džiai, prieš sutvėrimo pasaulio, k o l dar nieko nebuvo, tiktai vieni vandenys
v isu r' (LTR 1973/4/).
Je i ši pradinė situacija detaliai ir nepavaizduota, ji suvokiam a iš veiks
mo eigos: „K a i tvėrė Dievas žemį, tai Dievas velnių jūrėsne siuntė atnešti
žemės" (LTR 3715/59/), — taigi „jūrės“ egzistavo anksčiau. Šis universalus
motyvas, kaip minėta, žinom as daugelio tautų kosm ogonijom s, tarp jų — ir
b ib lin ei (Pr 1,2). Sunku ir vargu ar išvis įmanoma nustatyti, ar toks pasaulio
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pradžios įsivaizdavim as paveldėtas iš senosios baltų religijos, ar atsiradęs
dėl krikščionybės poveikio. K ai kurių tyrinėtojų nuomone, „dievo ir van
dens ryšys liud ija greičiau bendrą b ib lin io pasaulio sukūrim o pasakojimo ir
lietuvių sakm ių motyvų kilmę, nei skolinim ąsi iš biblinės tradicijos" (Be
resnevičius 1991: 9)8. Pasak E. M eletinskio, žemės sukūrimo iš smilčių,
atneštų iš marių dugno, motyvas apskritai yra labai archajiškas (Мелетинский 1976: 202), todėl visai įtikim a, kad ir lietuvių sakmėse jis gali būti
paveldėtas iš pačių seniausių laikų. N. V ėliaus įsitikinim u, „lietuvių ir kitų
indoeuropiečių etiologinės sakmės yra senos, pradėtos kurti, kai šios tau
tos gyveno dar palyginti primityvokoje ekonom inio-politinio gyvenimo raidos
stadijoje" (Vėlius 1986a: 12— 13). Žinoma, bet kuriuo atveju vėliau šios
sakmės patyrė intensyvų krikščionybės poveikį.
V and u o kartu yra ir aplinka, kurioje vyksta pasaulio kūrimas. E tio lo 
ginėse sakmėse toliau pasakojama, kad per tuos bekraščius vandenis plau
k ia laivelis, kuriam e sėdi Dievas ir velnias. Labiausiai įprastas siužetas —
Dievas lie p ia v e ln iu i nerti į vandenų dugną ir atnešti žemių, iš kurių
vėliau sukuriam a žemė — sausuma (LPK 3005)9. Pasak V. Toporovo, d vi
gubas nėrimo ir žem ių atnešimo veiksm as ir yra kūrybinio akto esmė,
cen trinis tekstų apie pasaulio sukūrim ą blokas (Топоров 1995: 111). M a 
tome, kad pasaulio kūrim as lie tu vių etiologinėse sakmėse gerokai skiria
si nuo b ib lin io pasakojim o: B ib lijo je sausuma atsiranda ex nihilo, vande
nim s susirinkus į vieną vietą (Pr 1, 9), o mūsų sakmėse ji sukuriam a iš
žemės, atneštos iš m arių dugno (L P T K K iš viso užfiksuota 16 variantų)
arba D ievo iškrapštytos iš panagių (LTR 2368/121/), kartais — iš sėklų
(DSPSO, Nr. 104), sm ilčių (LM D I 1063/952/), dum blo (LTR 1560/20/)10.
T a ig i „pasaulis, m ūsų liau d ies įsitikin im u, buvo sukurtas ne iš nieko (ne
„žodis tapo kūnu"), o iš jau egzistavusios m aterijos" (Vėlius 1986a: 10).
A n a lo g išk a i iš tam tikro „m aterialaus pradm ens" pasaulis kuriamas ir
k itų tautų tradicijose: senovės indų m itologijoje, slavų kalendorinėje po
ezijoje (Laurinkienė 1990: 45).
Pats vanduo sakmėse yra m edžiaga ne žemei, o kai kuriems dangaus
kūnams atsirasti arba yra kaip nors su jų atsiradim u susijęs. Pavyzdžiui,
G rįžu lo Ratai — tai iš vandens, pasemto mergaitės samtelyje, atsiradę
deim antai, kurie p ak ilo į dangų (LTR 3144/107/; 869/1378/11); dėmės
M ėn ulyje — ėjusi su naščiais vandens atsinešti mergina (LTR 4113/112/;
4239/112/), nedavusi Dievui atsigerti moteris (LTR 2413/146/), mergina, per
Kūčias pasisėmusi kibirą saldaus vandens (LTR 1293/180a/; 2083/6/, /7/;
8 Taip pat mano ir B. Kerbelytė (Kerbelytė 1977: 127; dar žr.: Vėlius 1987: 118— 119;
1986: 38).
9 Yra užfiksuotas dar vienas lokalinis siužetas, kur Žemė atsiranda Dievui įmetus į
vandenį obuolį (LTR 1552/212/, 1692/76/ — abu variantai užrašyti Raseinių apskrityje).
10 Įdomu, kad pastarajame variante vietoj velnio į dugną neria vandens paukštis —
„spalnininkas"; kaip žinoma, vandens paukštis plačiai paplitęs archajiškuose zoomorfiniuo
se mituose (žr.: Valk 1994a; Kerbelytė 1977: 128— 129; M eAeTHHckhh 1963: 120).
11 Deja, šių dviejų tekstų autentiškumas kelia abejonių.
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2233/118/). Pastarasis — m erginos (moters) su naščiais, m atom os M ė n u ly 
je, motyvas yra labai populiarus: Lietu vių tautosakos rankraštyne įvairiais
variantais jis užfiksuotas daugiau kaip 40 kartų (LPTK K ). Kartais m erginą,
sem iančių vandenį, į M ė n u lį įtrau kia vaivorykštė (LTR 1158/217/). Labai
įdom u, kad visai panašų pasakojim ą apie nedorėlę m oterį, su vandens k i
birais atsidūrusią M ėn ulyje, tu ri vakarų S ibiro totoriai ir k a i ku rio s kitos
Sibiro tautos (М и ф ы 1982: 80).
Lietu vių tautosakos rankraštyne užrašyti trys variantai sakmės, kurioje
vanduo yra aktyvus, kuriantis elem entas, dažniausiai — form uojantis re lje 
fą: kalnus, salas, žemumas (LTR 4059/97/; 2477/168/). Šiuos iš esmės t ik 
roviškus pasakojim us sakm ėm is paverčia pasakotojų nuostata, pavyzdžiui:
„Salas suneša vanduo, iš vienur rausia, k itu r pila, ba taip Dievo nusakyta,
tai žemės nė vieno d aiktelio veltui n esu g a d in tų “ (L M D I 457/119/). T a ig i
vanduo čia įsivaizduojam as ne kaip stich in ė jėga, o kaip D ie v u i pavaldus
kuriam asis pradas.
Įdom us vandens vaidm uo priešpriešoje tarp D ievo ir velnio. K u rd am i
pasaulį, jie v e ik ia k aip sąju nginin kai, kartais m inim a, kad jie — tik ri b ro 
lia i (S1ŠLSA, Nr. 437), tačiau p riešin g a šių b ū ty b ių p rig im tis netrunka iš 
ryškėti.
Itin glaudus yra v e ln io ryšys su van den iu (V ėlius 1987: 59 — 63); jis
pabrėžiam as ir etiolog in ėse sakmėse, pavyzdžiui: „D ievas gyveno danguj, o
Lucijonas vandeny" (LTR 2069/393/), „D ievas pamatė grioviu atplau kian tį
velnią ‘ (LTR 3783/444/). K a d ik i pasaulio sukūrim o veln ias gyvenęs v a n 
denyje, m inim a ir la tv ių e tiolo g in ėse sakm ėse (Ancelane 1991: 62). V e ln io
artim um ą v an d en iu i rodo ir tai, jo g daugum oje sakm ių k a ip tik j į Dievas
siunčia nerti į dugną žem ių.
V is dėlto etiolog in ėse sakm ėse vanduo susijęs ne tik su veln iu , bet ir
su Dievu. Jis p aklūsta D ievo valiai: p avilgęs pirštą į marias, D ievas sukūręs
angelą (BsV 279), iš vandens lašo, D ie v u i besiprausiant n u k ritu sio nuo
veido, atsiradęs žm ogus (LTR 10b/121/). K ito je sakm ėje m inim a, kad že
m ių iš m arių dugno pavyksta parnešti, tik einant D ievo vardu {„...Siųsda
mas 'sakė: „ E ik tu Dievo vardan, n eik v e ln io “, — L T R 3715/59/). K a i k u 
riuose siužetuose D ievo ir vandens ryšį galim a in te rp re tu o ti dvejopai.
Pavyzdžiui, L P K 3005 tipo sakmėse, pasakojančiose, kaip velnias nori p rig ir
dyti m iegantį Dievą, vaizduojam a, jog velnias tem pia jį už kojų į vandenį,
bet vanduo traukiasi (LTR 914/1/; 2430/322/; 2991/38/). G alim a manyti, jo g
vanduo čia yra ly g ir Dievo sąjungininkas; antra vertus, galim a jį traktuoti ir
atvirkščiai — kaip D ievui svetimą pradą. T aik liais G. Beresnevičiaus žodžiais,
etiologinėse sakmėse „D ievas arba „vaikšto pavandeniu", arba p lau kioja
la iv e liu — bet vandenysna nepasineria. T a i tiesiog ne jo sfera" (Beresnevi
čius 1998: 34).
T a ig i lie tu vių etiologinėse sakmėse vanduo ryškiausiai figūru oja kaip
pirm inė būsena bei pasaulio kūrim o aplinka. E p izo d išk a i jis dar g a li būti
m edžiaga tam tikrom s būtybėm s (angelui, žm ogui) atsirasti, aktyvus k ū ri
mo agentas (suformavęs žemės paviršiaus nelygum us), galbūt — D ievo są-
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jungininkas. A nalogiškai vanduo funkcionuoja ir kitų tautų mituose: kaip
pradinė būsena, kūrim o aplinka ir medžiaga (dažnai drauge su kitomis
stichijomis) bei kūrim o agentas (М иф ы 1980: 240). Lietuvių sakmės iš es
mės yra išlaikiusios šią universalią struktūrą.

1.2. Eschatologinio mito atšvaitai padavimuose ir sakmėse
Eschatologiniai m itai yra tartum atvirkščia kosm ogoninių mitų projek
cija laiko ašyje: juose pasakojama ne apie pasaulio pradžią, o apie jo pa
baigą (arba toji pabaiga pranašaujama). Neretai pasaulio sunaikinimas aiš
kinamas iš etinių, dorovinių pozicijų: jo priežastis gali būti visuotinis žmonijos
išsigimimas, dorovės smukimas, arba konkrečiau — tam tikrų religinių prie
sakų nepaisymas, tabu sulaužymas (Мифы 1982: 670 — 671). Dažniausiai
pasaulio pabaiga reiškia kosm inės tvarkos suardymą, pasaulio nugramzdinim ą atgal į chaosą, kurio ekvivalentas čia, kaip ir kosm ogoniniuose mituose, paprastai yra vanduo. N eatsitiktinai labiausiai paplitę eschatologi
niai m itai yra tvano mitai. M . Eliade's duomenimis, tvano mitų užfiksuota
visuose kontinentuose (mažiausiai — Afrikoje), įvairiausio kultūrinio lygio
tautų m itologijose. Tiesa, tvano priežastys gali būti įvairios. K ai kur jos
apskritai neaiškios, pavyzdžiui, Mesopotam ijos tradicijoje; o kartais suvo
kiam os kaip universalios: jau vien tai, kad pasaulis egzistuoja, lem ia jo
„susidėvėjim ą" ir p o reikį atsinaujinti, kas paprastai ir įvyksta po tvano
(Eliade 1979: 62 — 63, 169). J. G. Frazeris, kruopščiai suregistravęs ir apta
ręs įvairiausių tautų, kultūrų ir epochų tvano mitus (Фрэзер 1989: 67 —
161), kelia klausimą, kokia šio universalaus vaizdinio atsiradimo priežastis
(Ф рэзер 1989: 162). Jo maųymu, labiausiai įtikim a, kad po m itiniu apval
kalu šie pasakojim ai slepia prisim inim us apie tikrai įvairiose vietose buvu
sius potvynius. Perduodam i iš kartos į kartą, šie prisim inim ai įgijo pasauli
nės katastrofos pavidalą (Фрэзер 1989: 165).
Lietuvių tautosakoje konkrečių eschatologinių mitų beveik neužfik
suota, tačiau yra žinom i keturi vienos „eschatologinės" sakmės variantai
(trys užrašyti M . Davainio-Silvestraičio, — DSPSO 61; DvPŽ II 359; LV IA
f. 1135, a. 10, Nr. 179, 1. 45 ir vienas T. Narbuto, — Narbutt 1835: 2 — 4;
liet. vertim ą žr.: Lietuvių m itologija 1995: 62 — 63). V is i jie gerokai skiriasi
nuo įvairių b ib lin io Nojaus mito perpasakojim ų ir variacijų, kurių lietuvių
tautosakoje gana daug. Dažniausiai tai labai vėlyvos etiologinės sakmės,
aiškinančios kokias nors gyvūnų ypatybes arba jų atsiradimą: karvelio (VKAZ
121), uodo ir kregždės (V K A Ž 156), žalčio (BLS 194), katės (BLS 195).
Glaustas šios „eschatologinės" sakmės siužetas būtų toks: dievas (M. Da
vainio-Silvestraičio variantuose — Prakorimas, T. Narbuto — Pramžimas),
pasipiktinęs dėl daugybės Žemės gyventojų nedorybių, nusprendžia sunai
k in ti Žemę ir pasiunčia Vandenį ir Vėją. Šie daugelį dienų mėto ir siūbuoja
žemę „kaip torielką", kol beveik viskas žūva. Dievas, žiūrėdamas pro langą
ir krimsdamas dangaus riešutus, galop pasigaili Žemės ir meta į ją riešuto
i
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kevalą. Į jį sulipę išsigelbsti senukas su senute (T. N arbuto variante n eu ž
mirštama išgelbėti ir gyvūnų; be to, išsigelbsti devynios žm onių poros).
V ėliau, vandenim s nuslūgus ir vėjui nurim us, vaivorykštė pataria žmonėms,
kaip susilaukti p alikuonių, šokinėjant per žemės kauburius ir slėnius. Šie
palikuonys jau yra žm onių gim inės atstovai (ankstesnieji Žemės gyventojai
buvo m ilžinai). M . D avainio-Silvestraičio užrašym e toliau pasakojam a, kaip
v

vaivorykštė vėliau pasirodo m arų ir k ito k ių n elaim ių metu, lem dam a žm o
nių likim ą. T a ig i matome, jog tvano traktavim as šioje sakm ėje gerokai
skiriasi nuo b ib lin ės tradicijos.
Šiuos keturis sakmės variantus gana išsam iai yra aptaręs A. J. G re i
mas, nagrinėdam as „Laim os bylą" (Greim as 1990: 218 — 237). Atm esdam as
kai kuriuos užrašinėtojų, ypač T. N arbuto, perdirbim us b ei ra c io n a liz a ci
jas, šiuos užrašym us A. J. G reim as vis dėlto la ik o pakankam ai p atikim ais ir
autentiškais. Įdom iausi jam atrodo keletas „te k stu a lin ių faktų": „kad pas
k u tin ie ji m ilžin a i išg elb stim i riešuto kevale", „kad pirm ųjų žm onių atsira
dim as aiškinam as kaip m ilžin ų rasės atstovų seksu alin io santykiavim o su
žeme pasėka" ir kad būtent vaivorykštė (Laim os juosta) juos pam oko, kaip
su silau kti p a lik u o n ių (Greim as 1990: 220). Pasak A. J. G reim o, „vaivorykš
tės pasirodym as nėra <...> neišvengiam ai surištas su tvano — arba šiaip
lietaus — pabaiga, nors paprastai ir manoma, kad jos fu n k cija — atstatyti
gamtos elem entų lygsvarą, atgal aukštyn sutraukiant į žem ę n u sile id u siu s
dangaus vandenis" (Greim as 1990: 232). Č ia turim as om enyje d au g elio
tautų tikėjim uose žinom as vaivorykštės įsivaizdavim as esant gyvą būtybę.
Pavyzdžiui, Birm os gyventojai tiki, kad vaivorykštė — tai dvasia arba d e 
monas, kuris g a li ryti žmones. P risiriju si ji ja u čia n ti tro šk u lį ir tuom et n u 
sile id žia n ti gerti vandens (Тайлор 1989: 135). Su gyvate, g e rian čia van d e
nį, vaivorykštę tapatina ir zulu sai (Иванов, Топ оров 1974: 146). V is iš k a i
panašiai vaivorykštę vaizduojasi ir lietuviai: „Laum ės juosta iš upių, ežerų,
m arių siurbia vandenį. K a i tik į tą laum ės juostos siurbiam ą srovę p a k liū v a
žm ogus ar kas kitas, tai jį ir įtra u k ia debesin" (D ulaitienė 1958: 366). V is
dėlto dažniausiai lie tu vių tautosakoje, tik ria u sia i d ėl b ib lin ė s tra d icijo s įta 
kos, aiškinam a, jog vaivorykštė — tai ženklas, kad daugiau nebebus tvano
arba kad baigėsi lietus (L P T K K u žfik su o ti 29 to k ių sakm ių varian tai). S k ir
ting ai nuo to k ių vaizdinių, m ūsų nagrinėjam os sakm ės siužete p ag rin d in ė
vaivorykštės fu n kcija (kaip ir Laimos) būtų lik im o lėm im as. A. J. G reim as
daugiausia dėm esio ir skiria vaivorykštės, kaip Laim os person ifikacijos,
vaidm eniui aptarti. T a ip pat jis pažym i, jog tvanas, nors tra d icišk a i v a iz
duojamas kaip eschatologinė katastrofa, g a lin ti su n a ik in ti pasaulį, drauge
reiškia ir žm onių gim inės pradžią (tuo tarpu žm onijos pabaiga siejam a su
kita pasauline nelaim e — maru). Įtraukdam as šias sakmes į „Laim os bylą",
A. J. Greim as rem iasi jom is kaip autentiškais tautosakos faktais.
V is dėlto šių sakm ių autentiškum as k e lia tam tik rų abejonių. P irm ia u 
sia tai pasakytina apie tik rin ių dievų vardų vartojim ą jose, o drauge — ir
apie kai kurias tų dievų funkcijas. Tautosakoje beveik nepasitaiko, kad
m itinės būtybės arba dievai būtų vadinam i tik rin ia is vardais (pavyzdžiui,
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Prakorim as ir pan.). Tuo tarpu M . Davainiui-Silvestraičiui, šio kūrinio už
rašymo metu (apie 1888 m.) dar ieškojusiam E. Veckenstedto „Žemaičių
m itų" atitikm enų, toks tekstų „turtinim as" itin būdingas: „Ypač tai pastebi
ma tuomet, kai tautosakos rinkėjas susiduria su kūriniais, kuriuose veikia
neįvardinti veikėjai (pvz., senelis, nakties baidyklė ir pan.). Tokiais atvejais
M . Davainis išprotauja šių veikėjų prigim tį, identifikuodam as juos su tik 
rais ar menamais pagonybės laikų dievais" (Kerbelytė 1973: 19). Tad ir
mums rūpimame tekste randamas „koks ten dievaitis Prakorimas", kurio
vartosenos autentiškum ą A. J. Greimas m ėgina pagrįsti įvairiais kalbiniais
duom enim is (Greimas 1990: 223 — 225), veikiausiai atrodytų esąs kaip tik
toks įterpinys. T. Narbuto tekste veikia Pramžimas; dar duodama nuoroda
į M . Strijkovskį, kuris šį likim o dievą vadinęs Prokorimos (Narbutt 1835: 1).
K o gero, abu šiuos vardus reikėtų la ik y ti perim tais iš X IX a. mitologų
rom antikų, o ne liaudies atmintyje išlikusiais.
Gana abejotinas atrodo ir A. J. Greim o ypač pabrėžiamas Laimės juos
tos vaidm uo šiose sakmėse. Liaudies tradicijoje vaivorykštė dažnai laikoma
laum ės juosta (LTR 374c/1219/, 1083/89/), ir tai gana logiška atsimenant,
kad viena p ag rin d in ių laum ių fu nkcijų yra audimas (Vėlius 1977: 99); todėl
manoma, jog laumės tas juostas ir išaudusios (LTR 1438/34/)12. M ūsų nag
rinėjamame M . Davainio-Silvestraičio užrašytame tekste vaivorykštė vadi
nama ir laimės juosta, ir laumės juosta (DSPSO 61), abu pavadinimus aiš
k ia i painiojant. Laim a ir laumė gana anksti pradėtos maišyti ir liaudies
tradicijoje, tačiau m itologinėje literatūroje pirmasis į viena jas suplakė
T. Narbutas (Narbutt 1835: 44). T a ig i ar nereikėtų apskritai suabejoti Lai
mos figūravim u šiuose tekstuose?
F o lk lo rin e i tradicijai ir liaudies mąstysenai kur kas artimesni atrodytų
kai kurie k iti A. J. Greim o išskirti „tekstualiniai faktai": paskutiniųjų m il
žinų išsigelbėjim as sulipus į riešuto kevalą, žm onių gim inės atsiradimo
būdas bei tvano, kaip ne vien pabaigos, bet ir naujo amžiaus pradžios,
traktavimas. G reičiausiai keturis šios sakmės užrašymus tektų laikyti gana
painiu autentiškos liaudies kūrybos bei m itologų rom antikų fantazijos de
rin iu ir jais rem tis reikėtų labai atsargiai.
A rchajiškesnių tvano vaizdinių egzistavim ą galim a nujausti iš kai ku
rių kitų sakm ių bei padavimų. Estetine prasme gana ryškiai tvano įvaizdį
suponuoja padavim ai apie keliaujančius ežerus (K LPK 60 — 84). Ežero pasi
rodymas ir jo nusileidim o pasekmės čia iš tikrųjų kartais panėši į didelę
katastrofą:
„...užslinko ant tų kaimų tamsi, juoda debesis. <...> Pradėjo lyti smarkus
lietus ir lijo vienodai <...> toj vietoj vanduo pradėjo mušti stulpais“ (LTR
3116/529/); „Tuokart užėjo vanduo ir negalėjo nei sesers pabėgti, nei jau
čių neišvarė“ (LTR 374e/2690/); „Pilkis krito visu smarkumu ant Šiliškių
miesto ir paskendo greitai visas miestas, numurmėjo į dugną “ (LTR 935/4/).
12

Arba tai esą laumių austi ir į dangų pakilę audeklai (LTR 1300/315/, /323/), laumės

pamesta juosta (LTR 1870/35/) ir pan.
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Žinoma, akivaizdu, jog padavim uose nekalbam a apie viso pasaulio su 
naikinim ą. N elaim ė užgriūva tik k o n k re čią vietovę — m iestelį, kaim ą arba
net dirbam ą lauką, pievą, ku r triūsia būrys žm onių. T o d ė l apie „esch ato lo 
giją" čia galim a kalb ėti tik sąlygiškai. A n tra vertus, n ereikėtų pam iršti,
koks pasaulis atrodė tradicinės kaim o kultū ros žm ogui: jo centras sutapo
su gim tąja sodyba ar kaim u, o tolim iau sios ribos siekė parapijos bažnyčią
ar m iestelio turgų. T o lia u paprastas kaim o žm ogus per visą savo gyvenim ą
dažniausiai nė nenukeliaudavo. T o d ė l pasakojim as apie d id žiu lę nelaim ę —
ežerą, n u sile id u sį ir paskandinusį jo gim tąsias vietas, — šio žm ogaus są
monėje galėjo p rily g ti ir kosm inei katastrofai.
Šių tipų padavim uose paprastai nenurodom as žm onių nusižengim as,
užtraukęs nelaim ę (kas b ū d in g a d au g e lio tautų eschatologijom s). A tv irk š 
čiai, prieš atslenkant ežerui, žm onės dažniausiai ram iai d irb a savo darbus.
„K ontrastiški tos pačios vietovės vaizd ai prieš ežero atėjim ą ir jam iš s ilie 
jus turi parodyti nesutram dom ą stich ijo s jėgą" (Kerbelytė 1970: 94). D o ro 
viniais m otyvais kartais aiškinam as ne ežero n u sileid im o, o jo k e lia vim o
faktas; pavyzdžiui, ežeras „įsiže id žia " d ė l žm onių nepagarbos (t. y. p a p ro 
tin ių norm ų sulaužymo): „Bobos ėmė m azgoti jam e visokius bjaurius Skur
lius, jam tas b a isia i nepatiko. Iš piktum o jis p a k ilo į debesį ir oru nuėjo ant
Burbiškiu pu šynėlio" (L M D I 315/2/). N e v e ltu i draudim as teršti van d en į
lietu vių tikėjim uose yra labai svarbus.
Tačiau ežerų kelia vim o (kaip ir jų užakim o) priežastys g a li b ū ti ir k i
tos, dažniausiai susijusios su žod žio magija: prakeikim as, vardo n e tu rė ji
mas (Kerbelytė 1970: 85 — 93; B a lčiū tė 1995: 105). K a d žm onės šių tip ų
padavim uose nėra kažkien o sąm oningai baudžiam i, rodo ir tai, jo g apie
nelaim ę juos dažnai kas nors įspėja (K L P K 69). Be to, ežero n u sileid im as
nebūtinai suvokiam as k aip nelaim ė — kartais tai visai naudingas ū k in is
faktas, todėl padavim ų veikėja i sąm oningai stengiasi ežerą sustabdyti (K er
belytė 1970: 90).
D o ro v in ia i bausm ės b e i nelaim ės m otyvai la b ia u a kce n tu o jam i p a d a 
vim uose apie n u g rim zd u siu s m iestus, dvarus, bažnyčias, k u rių siu žetai
tip o lo g išk a i atrodo yp ač artim i esch ato lo g in iam s m itam s. Tiesa, šių tip ų
padavim uose dažnai fig ū ru o ja ne vanduo, o žemė: nugrim ztam ą ne tik į
ežerus, bet ir į kalnus, p ilia k a ln iu s. K aln as lie tu v ių tautosakoje yp ač d a ž
nai m inim as greta vandens — šis ryšys galėjo tu rė ti ir k u ltin ę reikšm ę
(Beresnevičius 1998: 10, 13). L P T K K duom enim is, padavim ai, k u r p asak o 
jam a apie vandenyje pasken dusiu s m iestus, dvarus ir bažnyčias, tesudaro
apie 14 procentų šio tip o padavim ų, be to, vanduo k a ip nors fig ū ru o ja dar
apie 10 procen tų šių padavim ų. K u r kas dažniau pasakojam a apie p ra 
sm egim ą į žemę, paprastai — į kalnus, p ilia k a ln iu s. K a i k u r tie sia i sa ko 
ma, kad n ed o rė liu s praryjanti atsivėrusi žemė. S unku k a ip nors in te rp re 
tuoti šį nevienodum ą, ir vargu ar jis yra esm inis: ju k tie k vanduo, tie k ir
požem is p riklau so ch to n in e i sferai (V ėliu s 1987: 59; B eresnevičius 1990:
9 7 — 107). T ik ria u s ia i įtakos čia tu ri k o n k re čio s vietovės, apie k u rią pasa
kojama, reljefo ypatybės, o gal ir kalbinė semantika: grim zti pirm oji reikšm ė
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yra ‘skęsti, nerti, garm ėti' (LK2 III: 605), o smegti - 'lįsti gilyn, klim pti,
grim zti'; be to, gana populiarūs yra frazeolog in iai ju n g in ia i kiaurai žemės
nusmegti ir pan. (LKŽ XIII: 142— 144).
Toliau panagrinėsim e kai kuriuos kitus šių padavim ų aspektus ir pa
m ėginsim e juose įžvelgti liaudiškos eschatologijos bruožų.
Pirmiausia, kokios yra nugrim zdim o priežastys? Galim a išskirti dvi pa
grindines: kieno nors prakeikim ą ir bausmę už pačių nugrim zdusiųjų nuodė
mes — nusikaltimus, šventvagystes (plg. Kerbelytė 1970: 140— 166). Prakei
kimas (kaip ir ežero vardo įspėjimas) yra sietinas su žodžio magija (Vėlius
1995: 13) ir rodo, kad šie kūriniai gana archajiški. Prakeikti galima atsitikti
nai, netyčia (LTt IV 648; V E M D 185; taip pat K L P K 150 tipas13) arba už ką
nors supykus (V EM D 154, 156, 163). Kartais nugrim zdim o priežastys iš viso
neaiškinamos: „Kartą ta bažnyčia tik slamokšt ežeran ir paskendo" (LTR
2993/5/). Tačiau kur kas dažniau nugrim zdim as laikomas bausme už nuodė
mes. Tai ypač akivaizdu siužete, kurį galim a priskirti ir prie sakmių ar nove
lin ių pasakų (AT 960B) ir vadinamame „Vėlyvu kerštu" (K LPK 106). J į gana
išsamiai yra aptarusi B. Kerbelytė (Kerbelytė 1970: 144). Šis siužetas etine
prasme atrodo itin artimas eschatologiniam s mitams: jame ypač pabrėžiamas
bausmės neišvengiamumas ir fatališkumas, akivaizdžiai nulemtas aukštes
nės, dieviškos valios: baudžiam i tik nusikaltusieji, o niekuo dėtas žmogus
(kunigas) išgelbstimas. K itu r bausmės priežastis — šventvagystė, tyčiojima
sis iš tikėjim o (K LP K 108). Kad sakralinių draudim ų sulaužymas gali būti
didelės nelaim ės priežastis, pabrėžiama daugelyje sakmių. Pavyzdžiui, jų
veikėjai griežtai baudžiami, jei ką nors dirba šventu laiku: „ Velykų naktį
žmogus išėjo žuvaut per pačias M išia s (tada geriausiai žuvys pasigauna). Per
patį pakėlimą Ostijos kad pradėjo keltis vanduo ir nuskandino tų žmogų.
Sako, ir dabar dar jis naktimis žuvis gaudo “ (LM D I 474/103/). M itin ė logi
ka čia tokia pati, kaip ir senovės žydų chaoso koncepcijoje: visi, kurie prie
šinasi Dievo valiai ir m ėgina pažeisti (papročių nustatytą) pasaulio tvarką,
nugram zdinam i į vandenis — „chaoso liekanas žemėje" (М иф ы 1982: 582).
T o k ių pavyzdžių, kai vanduo baudžia papročių laužytojus, nusidėjė
lius, lietu vių tautosakoje yra labai daug, ir iš pažiūros juos galim a interpre
tuoti dvejopai: pirma, vanduo vykdo Dievo valią, bet, antra, jis yra stichinė,
chaotiška jėga. Dažnai jo ataka prieš žm ogų yra racionaliai nepaaiškinama,
nepavaldi logikos dėsniams: „K u r krantas — rodosi Nemunas, kur Nemu
nas — ty gražios žalios pievos. <...> K ad būt pasisukęs in tų gražių pievų,
būt nusitapinęs" (LTR 4441/40/). Šiuo atveju vanduo veikia kaip iš organi
zuojančios Dievo valios ištrūkusi chaotiška jėga.
T a ig i su tam tikrom is išlygom is galim a teigti, jog lietuvių sakmės ir
padavim ai yra išsaugoję šiek tiek eschatologinio mito atšvaitų. Vanduo
šiuose tautosakos kūriniuose vaizduojam as kaip grėsminga, nelaimę ne13
Šio tipo padavimuose pasakojama apie nuskendusius varpus, kurie keliami vėl nu
grimzta, juos netyčia sukeikus. Pažymėtina, kad pats varpo skendimas lietuvių padavimuose
dažniausiai vaizduojamas kaip paprasta buitinė nelaimė — įlūžus ledui ar sulūžus tiltui,
tačiau vėlesnis varpo „gyvenimas" po vandeniu jau įgyja mitinių bruožų,
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šanti jėga: kartais paklūstanti D ievo v a lia i ir bau džianti už dorovinius n u si
žengimus, o kartais — iracion ali, chaotiška. Tačiau potvynio m astai p ada
vim uose nėra tokie v isu o tin ia i kaip tvano mituose: čia nekalbam a apie viso
pasaulio pabaigą — paskandinam as tik konkretus miestas, dvaras arba tik
nusikaltęs žmogus. O m inėtuose keturiuose „eschatologinės" sakm ės v a 
riantuose, užrašytuose M . D avainio-S ilvestraičio ir T. N arbuto, labiau a k 
centuojam a ne tie k šios d id žiu lė s nelaim ės nešam a pasaulio pabaiga, k ie k
naujos — žm onių gim inės pradžia, jos atsiradim o ir egzistavim o sąlygos.
Pasak M . Eliade's, m itinės la ik o „pradžios" ir „pabaigos" v izijo s yra hom ologiškos, nes eschatologija, bent jau k a i k u riais savo aspektais, yra susijusi
su kosm ologija (Eliade 1996: 71). T a ip „la ik o ašis" tarsi virsta į „la ik o ratą":
m itiniam m ąstym ui kie k v ie n a pabaiga yra ir nauja pradžia.

2. VANDUO PASAULIO ERDVĖS STRUKTŪROJE („ERDVĖS AŠIS")
Trinario pasaulio m odelio susiform avim ą in d o e u ro p ie čių m ituose struk
tūriniu atžvilg iu iš esmės nulėm ė dvejopa žemės padėtis universalių jų p rie š
priešų sistemoje: priešpriešoje žemė — požemis j i yra teigiam as narys, o
priešpriešoje dangus — žemė — neigiam as. Sujungus šias priešpriešas, g au 
nama trinarė sistem a (Иванов, Топ ор ов 1965: 100— 103). T o k io s sistem os
pavyzdžių aptinkam e dau gelio in d o e u ro p ie čių tautų m ituose, folklore, v a iz
duojamajame mene. D ažn iau siai tai perteikiam a p asaulio m edžio įv a izd žiu
(М и ф ы 1980: 398 — 406; Иванов, Т о п о р о в 1974: 22 — 24; V ė liu s 1983: 177 —
216; Lau rin kien ė 1990: 22 — 23 ir kt.). K a i kuriuose ritualuose ir tautosakoje
sim bolinės erdvės ir la ik o atskaitos sistem os su b tilia i jungiam os: pavyz
džiui, ritu alin ės grandinės pradžioje m inim as pasaulio m edis, o jos gale —
ilgaam žiškum as arba jo priešybė — m irtis (Иванов, Топоров, 1974: 35).
T ie k G riau stin io dievui, tie k ir jo p rie š in in k u i m ite b ū d ing as ryšys ir su
vandeniu, ir su ugnim i. V is dėlto, k aip te ig ia V . Ivanovas ir V. Toporovas,
vandens stichiją „kaip to kią " m ite įk ū n ija Perkū n o p rie šin in k as (Иванов,
Топоров 1974: 103— 104). Deja, toks abstraktus vandens stich ijo s p a v id a 
las įm anom as tik teorinėse rekonstrukcijose ir schem ose. Iš tiesų n ei m i
tuose, n ei juo labiau tautosakoje vandens „kaip to k io " nėra. Ir su G ria u sti
nio dievo priešininku paprastai siejamos balos ir raistai — stovintis, pūvantis,
t. y. nešvarus, vanduo, kuris sudaro priešpriešą švariam , tekančiam van d e
n iu i (Иванов, Топ ор ов 1965: 156).
Je ig u kalbėtum e apie vandenį k aip apie vieną iš n atū rfilosofijos sk iria 
mų p irm in ių elem entų, galėtum e sakyti, kad jis susijęs su visais erdvin io
pasaulio m odelio „aukštais" (dangumi, žeme, požem iu) ir n etg i tam tikra
prasme ju n g ia juos į vien in g ą visum ą (Laurinkienė 1990: 48 — 54). T o d ė l
gana sunku griežtai atskirti, kurie m itin io vandens v a izd in io aspektai p ri
klausytų požem io, kurie — žemės, o kurie — dangaus sferai. Paaiškinim ą,
kodėl vandenį įvairiausiom is jo m anifestacijom is taip sunku įsprausti į k o 
kius nors griežtesnius struktūrinius rėmus, m ėgina siū ly ti M . Eliade: „K ad
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ir kokioje religinėje sistemoje susidurtume su vandenimis, jie visur išlaiko
tą pačią funkciją: jie suardo, sunaikina formas, „nuplauna nuodėmes", yra
kartu ir apvalantys, ir atnaujinantys. Jų paskirtis — būti prieš sankūrą ir ją
absorbuoti, nes jie nepajėgūs pranokti savo egzistencijos būdą, t. y. pasi
reikšti formomis. <...> Visa, kas pasižym i forma, pasireiškia virš vandenų ir
atitrūksta nuo vandenų" (Eliade 1997: 92; išskirta autoriaus). M ėginim ai
kaip nors įform inti ar struktūrizuoti šią iš principo „beformę" materiją —
tikrai nelengvas uždavinys tyrinėtojui. V is dėlto tolesnėje darbo dalyje mė
ginsim e taikyti erdvinę schemą. Tikim ės, kad, taikant trinarį pasaulio mo
delį, atspindintį senąją baltų bei indoeuropiečių pasaulėžiūrą apskritai, mums
pavyks bent jau bendrais bruožais parodyti, kaip vanduo funkcionuoja skir
tinguose jo „aukštuose".
Argum entų, kad ši schema nėra visai laužta iš piršto, kad senovės
baltų kultūroje trinaris pasaulio m odelis buvo žinomas ir netgi siejamas su
vandeniu, pateikia m itinius sim bolius m. e. I tūkstantm ečio vidurio Lietu
vos metalo plastikoje tyrinėjusi L. Vaitkunskienė. Plinkaigalyje (Kėdainių r.)
rasto V —V I a. geriam ojo rago puošyboje aiškiai išsiskiria trys horizontai:

„Viršutiniajame horizonte vandens lašų (taškeliai) ir srovių (vertikalūs brūkš
niai) simboliai suderinti su zoomorfiniu įvaizdžiu tarytum perteikti tokiai idėjai:
šuoliuoja dangiškieji briedžiai, nešdami ant savo ragų taip reikalingą žemdir
biams lietų.
Viduriniojo horizonto centrinėje juostoje išdėstyta vandens paukščio —miti
nio žemės sutvėrėjo —įvaizdžių eilė, iš viršaus ir apačios apsupta žemiškųjų būty
bių —žmonių figūromis adoracijos pozoje (lyg melstų danguje susikaupusio van
dens bręstančiam žemėje derliui).
Apatiniojo horizonto centrinėje juostoje figūruoja chtoniškojo gyvūno —gy
vatės įvaizdis, abipus apjuostas vandens idėją išreiškiančių ženklų eile".
„M ū sų nuomone, — rašo toliau L. Vaitkunskienė, — aptarta ornamento
motyvų kom pozicija — tai vertikalus visatos vaizdas, padalytas į viršutiniąją,
vidu rin iąją ir žem utiniąją sferas, t. y. į 3 m itologinius pasaulius: dangų,
žemę, požemį. <...> Tas pasaulio vaizdas labai dinamiškas. Viršum žemės —
dangus su vandens sankaupomis, per dangaus skliautą lekia dangiškieji
briedžiai, skubindam i lietų, kurio šaukiasi žmonės, atlikdam i ritualą. Gyva
tės taip pat aktyvioje — vertikalioje pozoje. Iš apačios ir viršaus pasaulį
supa vanduo. M atyt, taip išreikštas žmonijos m itologijoje įsitvirtinęs vaiz
dinys, galintis paaiškinti, kodėl lietus krinta iš dangaus, kodėl šaltinis trykšta
iš žemės gelm ių" (Vaitkunskienė 1987: 50).
K aip matysime, labai panašią „vandenų paskirstymo sistemą" yra iš
saugojusios ir lietuvių sakmės, papročiai bei tikėjim ai. Antra vertus, jokiu
būdu negalim a pamiršti, kad ši trinarė schema anaiptol nėra absoliuti. A p 
skritai „visos trinarės sistemos, šiuolaikinėje m itotyroje įvesdinamos aiški
nantis senąsias religines m itologines realijas, tikrai neišsemia visos dau
giaašės m itologinio daugiabriaunio gausos. <...> Tradicija tokia savaiminga
ir natūrali, kad mes galėtume joje atrasti ir šešianarių, ir aštuonnarių, ir
dvylikanarių struktūrų; galimas dalykas, ir dar sudėtingesnių" (Beresnevi
čius 1998: 48).
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2.1. V a n d u o ir požem is
C h to n išk ie ji14 vandens m itologem os aspektai yra labai ryškūs d au gelio
tautų m ituose. C h to n išk o ji vandens gelm ių pabaisa (pavyzdžiui, Tiam at
b ab ilo n iečių m itologijoje) yra dievo dem iurgo partnerė pasaulio kūrim o
procese, bet kartu vandens gelm ė yra grėsmės ir m irties m etafora. P a n iri
mas į gelm ę reiškia m irtį (М иф ы 1980: 240). Tikim a, jog ji — daugybės
pavojingų būtybių, dvasių, m irusiųjų buveinė. Šių m itin ių vandens bū tyb ių
funkcijos ir atributai g a li b ū ti labai įvairūs, bet visas jas ju n g ia p rie šišk u 
mas dangaus dievui, su k u riu o jos kovoja. Pavyzdžiui, kan aan iečių re lig ijo 
je jūros princas Jam a ir m irtis M o ta s nuolatos kovoja d ė l vald žio s su ja u 
nuoju dievu Baalu; Jam a įsivaizduojam as kaip baisus van den in is monstras,
septyngalvis drakonas, požem io vandenų epifanija. Baalo pergalė prieš jį
reiškia kosm inės tvarkos pergalę prieš chaosą, o siauresne prasm e — g y 
vojo lietaus vandens — prieš negyvą jūros vandenį (Eliade 1979: 152— 154).
V ed ų m itologijoje su vandenim is yra susijęs chtoniškasis dievas V arūn a bei
drakonas Vritra, taip pat „gelm ių slibinas" A h ib u d h n ja (Eliade 1979: 202 —
205; M ito lo g ijo s e n cik lo p e d ija 1997: 324 — 396). P a g rin d in is R igvedos m i
tas — dievo Indros kova su V ritra, kad išlaisv in tų pastarojo su laikytu s
vandenis (PB I 32). Dangaus dievo kova su ch ton in e pabaisa yra ir p a g rin 
dinis in d o e u ro p ie čių m itas (Иванов, Топ ор ов 1974: 4 — 179). T a i vien a iš
plačiausiai žinom ų m itin ių tem ų (prisim inkim e dar h etitų A u d ro s dievą ir
gyvatę Ilujanką, g raikų Dzeusą ir Tifoną, e g ip tie čių Ra ir A popą, — E lia d e
1979: 205).
T a ig i chtoninės vandens stichijos — beform ės, neorganizuotos, n en u 
spėjamos, besip riešinan čios o rg an izu o jan čiai „aukštesniosios m itolo g ijo s"
atstovų valiai, — įvaizdis yra vienas iš g ilia u sia i žm onijos m ąstym e įsišakV»

nijusių archetipų. Žm ogaus susidūrim as su šia stich ija paprastai būna su si
jęs su grėsme, pavojum i, baim e ir m irtim i.
Nenuostabu, kad ir d au g elio šiu o la ik in ių tautų fo lk lo re aptinkam os
chtoniškosios m itinės vandens būtybės dažniausiai yra atvirai priešiškos ar
bent pavojingos žm ogui. T o k s yra slavų водяной (ir морской царь), labai
m ėgstantis skan d in ti žm ones (П омеранцева 1975: 49 — 67; Токарев 1957:
85 — 87), taip pat v o k ie čių W assergeist (Panzer 1938: 127— 191), skan d in a
vų näcken (Stattin 1992) ir kt. T a i b ū d in g a vyriškos lyties m itinėm s van 
dens būtybėm s (tada, kai šios būtybės įsivaizduojam os antropom orfinio
pavidalo). M o te rišk ų vandens b ū tybių santykiai su žm onėm is sudėtingesni
(Vėlius 1977: 116).
K o d ė l m itines vandens būtybes tautosakoje linkstam a dem onizuoti?
Atsakym o tik ria u sia i reikėtų ieškoti m inėtam e nuo seniausių la ik ų a p tin 
kamame m itin io mąstymo archetipe. Žinom a, m ėginam a siū ly ti ir k ito k ių
aiškinim ų, gamtos dvasių dem onizavim ą laikan t tam tik ru isto rin iu la ik o -

14
T. y. susiję su požemiu; gr. chton —žemės vidus, chtonios —požeminis (Religijotyros
žodynas 1991: 82).
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tarpiu įvykusiu procesu. Pavyzdžiui, A. Johansons mano, kad perėjimas
nuo m edžioklės ir žūklės prie žemdirbystės ir gyvulininkystės miško ir
vandens erdves padarė svetimas ir pavojingas žmogui, todėl ir šių erdvių
dvasios buvo „diabolizuotos" (Johansons 1965: 35). Panašios nuomonės
laikosi ir V. Proppas (Пропп 1986: 256). Tradicinės žem dirbiškos kultūros
žmogaus supratimu, „už kaim o erdvės „civilizacija" ir egzistenciškai pati
kimas pasaulis baigiasi, prasideda neigiam os kitokybės sritis. Labai dažnas
jos žymuo — vanduo" (Beresnevičius 1998: 41).
O apskritai dem onizacija ir tam tikra dievybių „degeneracija" (t. y. jų
turėtų pozicijų ir atributų praradimas) yra nuolat relig ijų raidoje vykstantis
procesas; „nuvainikuotus" dievus ir įvairius „puolusius angelus" galima
interpretuoti kaip bendros idėjos apie visuotinį žlugim ą išraišką (Valk 1994:
312 — 313). Tod ėl galim a spėti, kad ir šiandieninės įvairių tautų folklore
aptinkam os dem oniškų bruožų vandens dvasios praeityje galėjo būti aukš
tesnio rango suverenios vandens dievybės. T o k ių pavyzdžių galim a rasti
tose m itinėse sistemose, kurių m edžiaga dokum entuota pakankam ai ilgu
istoriniu laikotarpiu. Prisim inkim e kad ir indų Varūną: vienas iš didžiosios
vedų dievų triados vėlyvajame brahmanizme virto tiesiog senu jūros dievu
(Puhvel 1989: 49). K lasikiniuose graikų m ituose upių dievai ir vandens
nim fos irg i užėmė aukštą padėtį, tačiau įsig alin t krikščionybei juos imta
statyti į vieną gretą su šiaurės tautų vandens dvasiom is ir įnoringosiom is
undinėm is, viliojančiom is žmones į bangas (Тайлор 1989: 371). Lietuvių
m itologijos rekonstrukcijos leidžia spėti joje vykus panašius procesus (pa
vyzdžiui, velnio vaizdinio raida, — V ė liu s 1987). Aišku, įmanomas ir prie
šingas dalykas: bent jau dalis m itinių vandens būtybių galėjo atsirasti dem onizuojant m itin į skenduolio įvaizdį.

2.1.1. Vanduo ir velnio pasaulis
Lietu vių m itinėje sistemoje neturim e suverenaus chtoniškojo vandens
dievo ar bent ryškesnės žem esnio rango m itinės vandens būtybės, prilygs
tančios kad ir rusų водяной ar švedų nacken. Vietoj jų mūsų sakmėse
v e ik ia daugybė įvairiausių pavidalų m itinių vandens būtybių, dvasių ir pa
slaptingų jėgų, kurios, prireikus apibūdinti, tautosakos pateikėjų dažniau
siai nusakom os velnio vardu.
V elnias lietuvių tautosakoje bei tikėjim uose — chtoniškosios sferos
valdovas ir svarbiausia figūra. Jis susijęs su visais chtoniškum o aspektais:
m irtim i, anuo pasauliu, požemiu, m irusiaisiais, magija, aiškiaregyste, tur
tais, vaisingum u ir 1.1. (Vėlius 1987). Vanduo, kaip chtoniškosios sferos
dalis, irg i patenka į velnio veiklos sritį, ir jo vaidm uo velnio valdomame
pasaulyje yra labai svarbus: velnias pasirodo prie vandens, gyvena vande
nyje ar už vandens, slepiasi vandenyje nuo Perkūno, velnio vardu ypač
dažnai vadinam i vandens te lk in ia i ir 1.1. (Vėlius 1987: 59 — 63). N. Vėlius
nurodo, kad lietuvių velnias atlieka panašias funkcijas kaip kitų tautų van-
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dens dvasios, tačiau priduria, kad „velnio v a izd in io kilm ės neįm anom a
paaiškinti vien sum itologintos vandens stichijos atspindžiu. V e ln io v a iz d i
nyje <...> yra suasmeninta, susim bolinta ir daug k itų žm ogui su n kiai su 
prantam ų gamtos ir visuom enės jėgų" (Vėlius 1987: 62). T a ig i veln io nega
lime la ik y ti tiktai vandens dievu. V is dėlto ši m itinė figūra bus buvusi tokia
galinga, o jos fu n kcijos tokios daugialypės, kad ilg a in iu i ji tik ria u sia i ap ė
mė ir k itų m itin ių vandens b ū tybių fu nkcijas bei paveikslus. V isa, kas žm o
gui grėsė iš vandens ar prie vandens, im ta sieti su velniu. O tu rin t om enyje
sudėtingą v e ln io v a izd in io raidą krikščio n ybės la ik o ta rp iu (V ėlius 1987:
234 — 252), galim a manyti, kad su veln iu sutapatintos m itinės vandens b ū ty 
bės patyrė tarsi antrą dem onizacijos etapą: jos visos im tos vad in ti „p ik to sio 
mis dvasiom is", „nečysteliais" ir pan. Iš esmės galim a teigti, jo g lietuviškos
chtoniškosios vandens dvasios tautosakoje netgi nėra savarankiški persona
žai: fu n k cin iu atžvilgiu jos greičiau būtų tam tik ri veln io v e ik lo s aspektai.
Tačiau L P T K K sakmės apie vandens dvasias yra išskirtos į atskirą skyrių,
kuris, m ūsų manymu, gana neblogai atspindi chtoninius m itin io vandens
įvaizdžio ypatumus, todėl šio skyriaus m edžiagą čia ir paanalizuosim e.
Gana savotiškai m itologinėse lie tu v ių sakm ėse traktuojam as p a g rin d i
nis chtoniškųjų vandens b ū ty b ių bruožas — priešiškum as dangaus dievui.
L P T K K duom enim is, beveik 40 procentų sakm ių apie vandens dvasias p a 
sakojama, kaip žm ogus susiduria su v ie n o k iu ar k ito k iu pavojum i, je i ką
nors v e ik ia prie vandens (žvejoja, m audosi) sakraliu la ik u 15. Šis m otyvas
ypač populiarus: u žfiksu ota apie pusę šim to variantų, iš k u rių 8 nurodom a,
kad veiksm as vyksta V e ly k ų laiku, 20 — per M iš ia s (per sum ą), 2 — v id u r
dienį, 8 — sekm adienį, 10 — šiaip šventą dieną, 2 — n a k tį16. Žm ogų iš tin 
kančios nelaim ės m astai labai nevienodi: nuo paprasto išgąsčio ik i m irties.
Kartais pažymima, kad tik sakraliu la ik u žvejojant pradeda k ib ti žuvys (LTR
1608/141/, 5031/247/), jos kim ba labai gausiai (LTR 2771/365/, 5031/311/),
ir jau v ie n ta žuvų daugybė išg ąsd in a žm ones (LTR 1985/48/). N e re ta i
žm ogų išg ąsd in a u žk ib u si la b a i d id e lė žuvis (LT R 2114/165/, 2268/229/,
4575 /312/), d a žn iau siai - ly d e k a (LT R 325/88/, 450/6/, 2626/53/, 3241
/78/, 4448/33/) arba d id e lė rupūžė (LTR 1744/48/), d id ž iu lė gyvatė (LTR
1817/92/), ungurys (L M D I 183/75/) ir kitos zoom orfinio p avid alo b a id y k 
lės. V ertėtų prisim inti, kad ypatingas didum as ir keista, fantastinė išvaizda

15 Sakralinio laiko sąvoką galima suprasti dvejopai: kaip tam tikrą „ribini" laiką, kai
įvyksta kasdieniškosios ir mitinės erdvių suartėjimas ar net apsikeitimas, todėl kasdienėje
aplinkoje tampa įmanomas žmogaus susidūrimas su daugeliu mitinių būtybių; antra vertus,
ir kaip tokį „šventą" laiką, per kurį yra (ar turi būti) atliekamas tam tikras svarbus ritualas —
t. y. švenčių laiką, liturginį laiką. Knygoje „Šventybė ir pasaulietiškumas" M . Eliade nurodo,
jog „pasaulietiškoji laiko tėkmė periodiškai gali būti „sustabdyta", įterpiant į ją apeigų dėka
šventojo, neistorinio <...> laiko tarpsnį" (Eliade 1997: 49). Lietuvių sakmėse dėl krikščiony
bės įtakos abu šie „sakraliojo laiko" variantai dažnai sutampa: pavyzdžiui, vidurdienį, kuris
ir senojoje baltų pasaulėžiūroje buvo suvokiamas kaip „ribinis" laiko momentas, vyksta ir
bažnytinės Mišios.
16 Dar viename variante laikas nenurodomas, užtat paminima, kad žmogus žvejojęs
šventoje vietoje — prie kapų (LTR 2498/3/).
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yra tip iški prim ityvių tautų tikėtos „vandens gyvatės" atributai. Ši gyvatė
kai kurių A frikos ir Am erikos genčių būdavo įsivaizduojam a kaip vandenų
valdovė, lem ianti ir žvejybos sėkmę (Пропп 1986: 254 —255). Todėl tikėti
na, kad ir pačių giliausių lietuviškųjų m itinių vandens būtybių „šaknų"
reikėtų ieškoti šiame provaizdyje. M um s prieinam uose tautosakos užrašy
muose lietuvių vandens dvasios jau turi bruožų, leidžiančių jas tiesiogiai
sieti su velniu: pavyzdžiui, per M išias sugautos žuvys virsta kelmais (LTR
1608/141/), lydekai išauga ragai, sparnai ir uodega (BsLP I 29 Nr. 10),
lydeka pavirsta į šunį (LTR 1289/134/) ir pan. Tokios metamorfozės —
būdinga tautosakinio velnio savybė (Vėlius 1987: 42 — 43). Dažnai mitinės
vandens būtybės pavidalas sakmėse neaiškus, pasakoma tik, kad „žmogus
pamatė žalius ragus per vandenį atplaukiančius" (LTR 260/533/), „iš val
ties iššokęs kaži kas, toks joudas" (LTR 4061/50/), „kad pradėjį ežeri kvato
tis " (LTR 737/23/), žm ogus sugavęs „juodų tokį kimšų su ragais" (LTR
3987/40/), „to kį su ragais" (LTR 1191/130/) ir pan. N eretai žm ogų trau
kia į gelmę ir nori paskandinti kažkokia nematoma jėga (BLLS 726, LTR 952
/22/, 1796/48/, 2507/23/). Pasitaiko ir antropom orfinio pavidalo būtybių
„ponaitis su brylių ir visas juodas" (LTR 2498/3/, 4165/191/), dvi nuogos
mergos (LTR 1438/202/), didžiulis žmogus, m ilžinas (LTR 5031/247/), balte
moteris (LTR 4724/405/), „jūds žmogiuks su meškere" (LTR 1782/174/) ir kt
Labai dažnai sakmės pabaigoje paaiškinama, kad ten buvęs velnias (LTF
1782/174/, 2268/229/, 2507/23/, 2626/53/, 4724/405/, 5031/247/...). Sak
mių moralas, kad negalim a šventu laiku žvejoti, kartais išsakomas pasakoto
jo, o kartais — pačios m itinės būtybės, pavyzdžiui: „Pasakojo vienas senas
žmogus, kad sykį vienas žmogus šventą dieną nuėjęs į ežerą maudytis. Nusi
rengęs pradėjo plaukioti, pamatė atplaukiant baisią žuvį. Jis kai tik tokie
nepaprastą žuvį pamatė, dar netoli nuo krašto buvo, tai jis pasiskubino lau
kan bėgt ant kranto. Toji žuvis j į vyti, bet pavyt nepasisekė. Tik paskui išgir
do balsą iš vandens: „Tavo laimė, mano nelaimė, — tau būtų daugiau nerei
kėję šventą dieną eit mėgint vandenų " (BLLS 728A; dar žr.: BsLPY II Nr. 125,
L M D I 133/113/, L T R 450/6/, 5257/139/). Pastaroji frazė - „Tavo laimė,
mano nelaim ė" — yra mėgstamas daugelio m itinių sakm ių būtybių posa
kis: velnio, laum ių, num irėlių ir kt. (VLD 15, LT t IV Nr. 544). Be to, ne vien
tik vandens dvasios gąsdina ar baudžia šventadarbius — tą patį daro miš
kų dvasios ir m itin iai gyvūnai, kurie irg i dažnai tapatinam i su velniu (BLLS
719, 720, L T R 1552/235/, 2022/67/), pats velnias (BLLS 724, V LD 289), lau
mės (LTR 2795/40/) arba tiesiog — sekmadienis (BsLP I 108), „nedėlia"
(LTR 1808/55/)17. Vandens dvasios šiuo atžvilgiu niekuo ypatingu neišsiski
ria. Sakmėse apie jas nuo pavojaus išsigelbstim a tradiciniais būdais: arba
paprasčiausiai pabėgant, pasitraukiant nuo vandens, arba dem onstruo
jant atsidavim ą krikščioniškajai relig ijai — žegnojantis (LM D I 183/114/,
L T R 1782/174/, 2268/229/, 2626/27/, 4575/312/), kalbant poterius (LTR
17

J. Balio sudarytame „Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų kataloge“ (LPK)

šio tipo sakmės išskirtos į Mt. 3375: „Velnias (Dievas) baudžia šventėje dirbančius“ ir pažy
mima, kad „daugiausia medžiotojai ir žvejai tuo laiku turi įvairių nuotykių".
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2507/23/), m etant ro žin į (LTR 2626/53/), šaukiantis D ievo ir šventųjų (LTR
1714/777/), atsitiktin a i pam inint D ievo vardą (LTR 4061/50/) ir pan.
A p sk rita i šio tipo sakmės gana tiesm ukai (nors dažniausiai m eniškai
įtaigiai) agituoja už k rik ščio n išk o jo tikėjim o norm ų laikym ąsi. Žmogus,
nedarantis to, kas privalu daryti pagal tikėjim ą, ir dargi atvirkščiai — d a
rantis tai, kas tam tikru la ik u papročių draudžiam a, savaime atsiduria k rik š 
čioniškajai re lig ija i priešiškoje, v e ln io valdom oje chtoniškojoje sferoje. Tai,
kad m itinės vandens būtybės yra itin p o p u lia rio s šio tipo sakm ių siu žetu o 
se, drauge rodo, jog jos yra tipiškos ch ton iškosios sferos atstovės. Tačiau
kitaip nei k lasik in iu o se m ituose, k u r ch to n išk ie ji dem onai ir d ievai yra
lyg iaverčiai dangiškųjų dievų p riešin in kai, lie tu v ių sakm ėse ch ton iškosios
vandens būtybės v e ik ia tam tikrose jau k rik ščio n išk o jo tikėjim o nustatyto
se ribose: jom s valia pasiim ti (bausti, gąsdinti) tik ta i tuos, k u rie atsim eta
nuo šio tikėjim o. V adinasi, ch ton iškosios sferos atstovams, k u rie iš p rin c i
po turėtų b ū ti dangiškojo dievo p riešin in kai, tarsi pavedam a k o n tro liu o ti
šio dievo (mūsų analizuojam uose tautosakos k ū rin iu o se jau ištisai sutapa
tinto su krikščio n išku o ju ) valio s vykd ym ą18. T a i įd o m i m itin io m ąstym o
metamorfozė. Tiesa, reikėtų prisim inti, kad prim ityvaus m ąstym o o p o z ic i
jos retai sudaro absoliu tų kontrastą — k u r kas dažniau jos yra vien a k itą
papildančios. T o d ė l ir šis D ievo b ei ch to n iškų jų b ū ty b ių fu n k c ijų p a sisk irs
tymas, kon troliu ojan t žm onių elgesį, šiai p rim ity v ia i lo g ik a i neprieštarauja.

2.1.2. V a n d u o ir m iru sių jų p a sa u lis
A p ie tai, kad lietuviai, k aip ir d au g elis k itų in d o e u ro p ie čių tautų, m i
rusiųjų pasaulį vaizdavosi esantį „už vandens", jau ne kartą rašyta. T y rin ė 
tojai nurodo, kad ir pragaras senuosiuose lietu višku ose raštuose buvo v a 
dinam as paskanda, paskandomis (Zinkevičius 1988: 171, 245, 264, 273; V ė liu s
1986: 39; Beresnevičius 1990: 108). Jis galėjo b ū ti įsivaizduojam as vandens
te lk in io dugne arba kitoje pusėje; šiaip ar taip, n orin t p atekti į m irusiųjų
pasaulį, m ūsų tautosakoje, kaip ir k itų in d o e u ro p ie čių tautų m itologijose,
reikėdavo įv e ik ti vandens kliūtį: p e rsik e lti į k itą pusę, nuskęsti. N . V ė liu s
pažym i, kad tokie „tik ė jim a i susiję su archajiškais la id o jim o p a p ro čia is —
su la id o jim u už vandens te lk in io arba su la id o jim u p a le id žia n t m iru siu o 
sius ant vandens" (V ėliu s 1987: 189). Tiesa, a rch e o lo g in ė je literatū ro je
duom enų apie baltų la id o jim ą vandenyje p a ly g in ti nedaug (žr.: U rb a n a v i
čius 1994: 4). T v irč ia u žinom a tik tai, kad vanduo b altų gentyse buvo
svarbus tie k gyvenviečių, tie k k a p in y n ų geografinės a p lin k o s elem entas:
ir rytų, ir vakarų Lietuvoje b eveik v is i k a p in y n a i yra arti vandens, d až
niau siai — vandenų apsuptose kalvelėse (Žulkus 1993: 24 — 25). V is d ėlto

18
Panašūs yra LPK3330—3331 siužetai, kur pasakojama, kaip velnias palaiko prietarus
(suvokiamus kaip priešingybę tikėjimo normoms) arba pasivertęs kunigu (Dievu) gundo
žmones nusidėti.
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atrodo, kad ir laidojim as laivuose, skandinim as arba sim bolinis skandini
mas — deginim as laivuose, gerai žinomas skandinavams ir slavams, galėjo
būti vienas iš baltų laidojim o būdų (Vėlius 1988: 59; Apanavičius 1990:
14— 16). Šio papročio atgarsių galim a aptikti ir tautosakoje: pavyzdžiui, kai
kuriuose padavimuose pasakojama apie ežero dugne nugrim zdusį laivą (BsV
159 Nr. 4), apie laivą, esantį kalne (BIP 78). G. Beresnevičiaus įsitikinim u, šis
motyvas — laivelis piliakalnyje — m itologiniu požiūriu esąs labai svarbus ir
greičiausiai yra skandinaviškos kilm ės (Beresnevičius 1998: 14).
Pasakose vanduo figūruoja ir kaip m irusiųjų gėrimas (Vėlius 1987: 169;
plg. П роп п 1986: 197 — 199), aptinkamas jose ir keltininko, kilnojančio vėles
į aną pasaulį, įvaizdis (Beresnevičius 1990: 98), ir pom irtinės karalystės ma
rių dugne paveikslas (Greimas 1990: 150— 151). Toks m irusiųjų pasaulio
įsivaizdavim as lyginam as su graikų, šiaurės germanų, keltų, slavų mitologija
(Vėlius 1987: 169). Apskritai visos prim ityvios tautos mirusiųjų pasaulio įvaizdį
yra linkusios konstruoti pagal savo gyvenamąją aplinką ir gyvenimo būdą,
perkelti į jį savo interesus ir idealus (Пропп 1986: 290 — 291). Ir šiuo atveju
N. V ėliu s apibendrindam as pažymi, kad „tų tautų, kurių teritorijos ribojasi
su didžiulėm is upėmis, jūrom is ar kitokiais vandens telkiniais, mitologijose
kaip skiriam oji riba akcentuojamas vanduo, o tų, kurios gyvena ne prie
vandens, — miškas" (Vėlius 1982: 125). Šiaip jau vandens, kaip skiriamosios
ribos tarp dviejų pasaulių, įvaizdį mituose ir tautosakoje galima laikyti uni
versaliu. Pavyzdžiui, jeigu pasakoje paminėtas šulinys, vadinasi, reikia tikė
tis įvyksiant k o k į nors perėjimą ar transformaciją (Cardigos 1993: 104).
G. Beresnevičiaus nuomone, pom irtinis pasaulis „už vandens" yra tik
viena, nors tikriau siai archajiškesnė, „užpasaulinė" lietuvių m itologijos sri
tis. A ntroji — dangaus Dievo kontroliuojam as „danguje", „ant kalno" esantis
pom irtinis pasaulis. Susidūrus šioms dviem sampratoms, „pom irtinis gyve
nimas už horizontalių (ar infernalinių) ribų įgauna neigiam ą atspalvį ir
tampa pom irtinio atpildo blogiesiem s ir nedorėliam s vieta" (Beresnevičius
1990: 111). A tsižvelgiant į tai, kad šio „už horizontalių ribų esančio" pom ir
tin io pasaulio valdovas lietu vių m itologijoje yra velnias, nekyla abejonių,
kad tokia šios pom irtinio pasaulio sampratos raida sietina su velnio figūros
„devalvacija".
Pam ėginsim e plačiau patyrinėti, kaip m irtis ir m irusiųjų pasaulis su
vandeniu siejam i sakmėse ir tikėjim uose.
Sakmėse m irusiųjų pasaulis taip pat dažnai įkurdinam as vandenyje.
T ik ta i tas įvaizdis nėra visai vieningas: jame galim a išskirti abstraktesnių ir
konkretesnių, archajiškesnių ir naujesnių — gerokai krikščionybės paveik
tų — aspektų.
Daugelyje tikėjim ų minima, kad vanduo — pom irtinio vėlių buvimo ir
atgailos vieta. Dalis šių pam inėjim ų gali būti siejam i su tikėjim u metemp
sichoze ir la ik y tin i gana archajiškais. Paprastai nurodoma, kad vėlės van
denyje atgailauja („pakutavoja") ir būna ten tam tikrą joms skirtą laiką. Be
abejo, toks įvaizdis artimas krikščioniškajam skaistyklos vaizdiniui, ir dau
guma šių tikėjim ų aiškiai paveikti krikščionybės, nors pasitaiko ir savotiš-
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kų pagoniškosios bei krikščio n iško sio s pasaulėžiūros sinkretizm o atvejų19.
Tikėjim us m etem psichoze senojoje lietuvių pasaulėžiūroje analizavęs G. B e
resnevičius mano, kad vandenyje (kaip ir apskritai Žemėje) atgailaujančių
vėlių įvaizdis ne visuom et yra neabejotinai krikščioniškas: „n e k rik ščio n iš
ką substratą nurodo jau pati atgailavim o vieta — Žemėje; tai žem iškoji, o
ne transcendentinė erdvė" (Beresnevičius 1990: 63). M iru s ie ji dar g a li b ū ti
įsivaizduojam i kaip m edžiai ir augalai, g y v u lia i ir žvėrys b ei p au kščiai (Ba
sanavičius 1928: LIV; Beresnevičius 1990: 38 — 68). Tikėjim as la ik in u dva
sios p ersikūn ijim u į m aterialius objektus, pradedant žm ogaus kū n u ir b a i
giant m edžio ar akm ens gabalu, sudaro svarbią prim ityviosios filo so fijo s
d alį (TaŪAop 1989: 255). Pasak J. Balio, ir lie tu v ių „lia u d is tiki, kad v ė le i
dar ilg a i tenka p a s ilik ti šioje žem ėje" (Balys 1966: 86). V a n d u o neretai
suprantam as kaip to k io la ik in o buvim o terpė:
„Saulei užsileidus, negalim a kultuve velėti, nes katrom dūšelėm skirta
vandenin, tai ja s nukrėsi: mat, jos esti užsikabinusios ant nendrių ir laukia,
kada teks eiti v a n d e n in ' (B T V 17); „K artą viename rave pakutavojusi d ū 
šia..." (LTR 1167/186/); „Sakydavo, k ad jos Dievo nuteistos vandeny bū ti"
(B TV 21); „ K a i k u r p rilan k a [prigeria] vandeny, čia pakūtavoja ant vande
nų: n aktį dūšelės būna užsikabinę ant nendrių, tupi. K a s pasako „jau d ie 
na", vėl lekia vandenin. <...> K a i [rytą] užzvanija, eina ar čysčiun, ar peklo n " (LM D I 254/274/).
N em ažai žinom a tikėjim ų, kaip šį p o m irtin į v ė lių buvim ą palengvinti:
negalim a spjauti ar šlap in tis į van d en į (L M D I 400/279/, L T R 1426/7/),
saulei n u sileid u s negalim a sk alb ti (B T V 16); įv a iria is variantais p la č ia i m i
nim as tikėjim as, kad negalim a sakyti „jau diena", „aušta", „jau rytas",
„švinta" ir pan., nes tada ant n en d rių užsikabinusiom s vėlėm s vėl tenka e iti
vandenin (LM D I 254/317a/, B T V 18 — 23) arba „g rįž ti į kapus ne la ik u "
(B TV 24). Zarasų krašte užrašytas toks išsam us paaiškinim as:
„G yvenantieji prie ežero <...> turi tokį prietarą, kad anksti rytą atsikė
lus, negalim a sakyti, kad rytas, o sakyti reikia, kad „jau žara", nes tada
skenduolių vėlėm yra gerai. Aiškina, k a d skenduolių vėlės per parą po k e 
lius centimetrus pakyla iš ežero dugno ir po metų ja u g a li iše iti (išsiliuosuoti) iš vandens. K a i kas pasako: „jau rytas!" — tada tos vėlės vėl grim zta į
dugną ir vėl turi iš naujo k ilt i po biškutį aukštyn" (LTR 1722/24/).
Labai įdom us M arijam polėje užrašytas tikėjim as: „V isa d a ik i trečiai
valandai ryto nereikia semti vanduo, o je i semi, tai re ik ia nušiūm uoti, o je i
nenušiūmuoji, tai ant vandens viršaus būna prigėrusių žm onių dūšios, o k a i
užkaiti [vandenį], tai la b a i cypia" (B T V 25). E. B. Tyloras to k ią pažiūrą
siejo su p irm ykščių žm onių m ąstysenos liekanom is, pažymėdamas, jog b a i
mė drauge su vandeniu praryti ir pasem tą kenksm ingą dvasią b ū d in g a kai
19

Gana kuriozišką pavyzdį iš savo patirties aprašo E. Šimkūnaitė: „Visi žymieji atmin

tinų laikų žadėtojai, žolininkai, gyvatininkai <...> laikė save krikščionim is katalikais ir dargi
gerais. <...> Paklausti, kaip derinti dangų, skaistyklą, pragarą su mirusiųjų buitimi, nė kiek
nesutrikdami atsakydavo, kad mirusiųjų gyvenimas esąs toks, koks nuo senų senovės buvęs,
o pragaras, skaistykla — tai dūšioms" (Šimkūnaitė 1987: 35).
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kuriom s slavų tautoms, taip pat eskimams. Pavyzdžiui, bulgarai tiki, kad
pasėmus iš kibiro būtina n u lieti žemėn keletą lašų, nes vandens paviršiuje
gali p lau kioti kokia nors dvasia, kurios reikia atsikratyti (Тайлор 1989:
371 —372). Tikėjim as, kad drauge su vandeniu į žmogų gali įe iti ir kenks
m inga jėga, slavų tautose laikėsi itin tvirtai (Токарев 1957: 71). Lietuvių
tikėjim uose šios prim ityvaus anim izm o liekanos, matyt, bus susipynusios
su vaizdiniais apie pom irtinę vėlių egzistenciją20.
Dažniausiai vandens kaip m irusiųjų la ikin o buvim o ir atgailos vietos
vaizdinys yra sumišęs su kitu — vandens kaip m irusiųjų karalystės vaizdi
niu. Lietuvoje, kaip ir kituose kraštuose, aptinkam as tikėjimas, kad „jūros
gilumoje yra taipat mūrai, vieškeliai, m iškai ir žmonės, tik viskas daug
gražesni“ (LM D I 474/625/). Šis tikėjim as ryškus ir padavimuose: „Ežere
miestas nuskendęs. Metuose tam tikrose valandose girdėti, kaip ežero dug
ne žmonės meldžiasi, gieda ir vargonai dūduoja“ (LM D I 474/705/). Van
denų dugne, kaip minėta, gali būti įsivaizduojam as ir velnio valdomas po
m irtinis pasaulis, į kurį velnias visaip stengiasi p risiv ilio ti ar nusitempti
žmones (LTR 2430/287/, 4061/112/, 4084/847/, 4306/213/), velka jam ati
tekusias sielas (TŽ V 645 Nr. 44; L T R 1766/58/), pavyzdžiui: „Strošnojoj
dienoje velniai žydų dūšias nešioja ir grūda versmėn“ (LM D I 474/688/).
Natūralu, kad paprastai manoma, jog vandenyje gyvenantys mirusie
ji — tai skenduoliai. D ažniausiai šie vaizd in iai labai konkretūs: tikima, kad
tam tikram e vandens telkinyje gyveną jame paskendusieji, kurie prie to
vandens ir vaidenasi, kenkia gyviesiems:
„Žmogaus, kuris nuskendo, dūšia laiko si tam vandeny ir vaidenasi"
(LTR 1434/132/); „Ežeruos būdavę paskenduoliai, tai anys ir įtraukdavę
žm ones" (LTR 1534/239/).
Šis tikėjim as sietinas su bendresniu vaizdiniu, kad m irusieji linkę vai
dentis savo m irties vietoje:
„K ad kas sav kaip galą pasidaro: pasikar', pasipjaun', nusinuodij' ir 1.1,
arba kad kas k o k į nors vagį ar teip kokį žmogų užmuš’, nušaun' ir 1.1, tai
tas „n elaikis" vis apie tą savo myriaus vietą vaidinas, rodos', tiek da metų,
kiek da jis būtų gyvs buvęs čia šioj' pasaulėj' “ (BsV 136 Nr. 4).
Paprastai vaidenasi ne sava m irtim m irusieji („nelaikiai"), nedorai gy
venę arba deram ai nepalaidoti žmonės (BsV 136— 142 Nr. 1—23). Sken
duoliai, ypač savižudžiai, dažniausiai atitinka šias visas tris kategorijas,
todėl tikėjim uose jie traktuojam i kaip itin pavojingi num irėliai: „Nusken
dusio žmogaus, sako, ir žuvys lenkiasi, o žemėj kirmėlės [ne]ėda" (LMD I
474/790/). Skenduolio vėlė dažnai sapnuojasi ir reikalauja būtinai išimti jo
kūną iš vandens (BsV 136 Nr. 3). Šiuo atžvilgiu įdom us V. Jeriom inos slavų
apeigine tautosaka pagrįstas pastebėjimas, jog vanduo, kuris yra pom irti

20
Tiesa, kai kurios tautos analogiškiems papročiams suteikia priešingą prasmę: pavyz
džiui, britai tiki, kad tas, kuris pirmasis Naujųjų metų naktį nusems šulinio vandenį —
„grietinėlę“ (Cream of the well), visus metus bus laimingas (Календарные обычаи 1973: 96).
Aišku, kad svarbiausią reikšmę čia įgyja sakralinis laiko momentas.
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nio pasaulio riba, priim a tik tai tuos, kas iš tikrų jų miręs, t. y. deram ai
palaidotas (Еремина 1984: 204). M atyt, sk e n d u o liai liau d ie s sąm onės tu rė
jo būti suvokiam i kaip „n e tikri m irusieji" — iš čia jų grėsm ingum as.
S kenduoliai — tai ir tam tikros žmones skandinančios būtybės (Slaviū
nas 1947: 178). Tuo jie artim i slavų vandeniui {водяной), kuris irg i kartais
įsivaizduojam as kaip piktąja dvasia virtęs skenduolis (Токарев 1957: 87). Jie
stengiasi įtraukti besim audančius, todėl sken d uolį reikia b ūtinai surasti ir
iškelti. Tikėjim uose tam žinom a nem ažai priem onių: dažniausiai ant van
dens paleidžiam a į duonkubilį, ratų te k in į ar į duonos kepalą įstatyta žvakė
ir žiūrima, kur ji sustos (B TV 42 — 43). N esurasti pasken duoliai įvairiais p avi
dalais vaidenasi savo m irties vietoje (LTR 1565/198/, 1816/83/, 2328/485/,
2744/54/, 3719/67/, 3924/88/, 4422/130/, 4727/43/, 4873/245/). K artais
tik taip ir sužinom a, kad tame vandenyje esąs kas nors paskendęs, p avyz
džiui: iš liū n o le n d a a rk lio galva — pasirodo, tame liū n e p rib u rb u lia v ę
trys „m a sk o lia i" su a rk lia is (LTR 1269/17/). D ažn ai vietos neranda karų ir
su k ilim ų aukos, pavyzdžiui: T y ru lių p elkėse n e to li Š irv in tų rusai p rig ird ė
daug le n k ų — a n čių m edžiotojas ten m ato žm ogų, k u ris iškišęs galvą iš
vandens žiū ri į krantą (LTR 1782/344/); o „n eto li Širvintų ežere, sako, visas
dugnas švedais užgrūstas. Jo n in ė j girdis, k a ip dunda, d ilin a ir laksto po
dugną, tiktai bu rb u liai p la u k ia ant viršaus ežero“ (L M D I 474/302/). N e t ir
palaidotas sken d u o lis kartais vaikšto po kapus (LTR 4423/152/).
V is i šie v a izd in ia i p a ly g in ti konkretūs. Tačiau ir pats vanduo — kaip
stichija arba kaip tam tikra gyva būtybė įsivaizduojam as vandens telkinys —
gali būti siejamas su m irtim i. Jau minėjome, kad M . D avainio-Silvestraičio
užrašytose sakmėse apie tvaną galim a įžvelg ti vandens stichijos sąsajų su
likim o, lemties, lėm im o idėja. K a ip žm ogaus lik im ą įk ū n ijan ti jėga vanduo
figūruoja ir sakmėse, ku r jis atlieka tam tikrą lėm im o išsipildym o kontrolės
funkciją. L P K 3495 tipo sakmėse žm ogus iš vandens g ird i balsą: „Laikas yra,
žmogaus nėra“. T ą balsą išgirdęs, kas nors atbėga prie vandens, veržiasi
m audytis ir, vos įbridęs į vandenį, nuskęsta. Pažym ėtina, kad ši situacija
beveik visuose užrašytuose variantuose siejam a su vandeniu, nors jos ato
mazga gali šiek tiek varijuoti. Sakmėse labai įta ig ia i pasakojam a apie staigų,
stiprų ir nem otyvuotą menamos aukos troškim ą m audytis, bet, je i pavyksta
tą akim irką žm ogų sulaikyti, po k ie k la ik o jis nė neprisim ena to savo noro
(BsV 371 Nr. 169; L T R 578/21/). Tačiau kartais vietoj jo p rig eria kitas (BsV
372 Nr. 173) arba nelaim ė įvyksta kitais metais (BsV 371— 372 N r. 170).
Pasitaiko, kad sulaikyta nuo m audym osi auka vis tiek miršta, užtiškus ant
jos keletui lašų vandens (BsV 372 Nr. 172). D id elę vandens trauką jaučia ir
atsitiktinai toje vietoje atsidūręs kitas žm ogus (BsV 373 N r. 175). D ažn iau 
siai vandens reikalaujam os aukos išg elb ėti nepavyksta — žm ogus nuskęs
ta (BsV 3 7 2 -3 7 3 Nr. 171, 174, 176, 179; L M D I 324/19/, L T R 42/65/) arba
net nusikerta galvą (VLD 167). M irtie s neišvengiam um o idėja šiuose siuže
tuose akcentuojam a taip pat ryškiai, kaip ir sakmėse apie la im ių lėmimus:
pavyzdžiui, sakmėje „Prigėręs vaikas" laim ė išpranašauja, kad vaikas prigersiąs šuliny; lem ties neišvengiam a net šu lin į apkalus stora oda — skirtąją
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dieną vaikas prigeria ant jos susikaupusiame lietaus vandenyje (VLD 26).
Kartais sakoma, kad m irtį vandenyje pranašauja velnias (VLD 167). V ieno
je sakmėje netgi teigiama, esą „kiekvienam žmogui yra skirta mirimo vieta
ir valanda" (LTt IV Nr. 436).
Ši idėja sakmėse ir tikėjim uose siejama su vandens reikalaujamos au
kos motyvu. Kalbėdam i apie padavimus minėjome, jog neretai vandens
telkinys (dažniausiai ežeras) lietuvių tautosakoje įsivaizduojamas kaip gy
va būtybė. Visoje Lietuvoje p lačiai žinomas tikėjimas, kad ežerai reikalaują
aukų — paprastai kasmet po vieną. M inim a, kad ežerai tol neužšąla, kol
juose neprigeria gyvas padaras (LTR 1405/351/).
„Kituose ežeruose turįs nors paukščiukas prigerti, tai tada jie užšąla"
(LTR 1277/205/); „U p ių ar ežerų vanduo kasmet reikalauja aukų, t. y. ko
kios nors galvos: žmogaus, gyvulio arba paukščio" (LTR 1426/7/); „Yra
tokių ežerų, kurie neužšąla, pakol nesuspaudžia galvos" (LTR 1580/834/);
„Dusios ežeras kasmet reikalauja po dvi aukas" (LTR 1434/146/).
Universalesnis motyvas, žinom as daugelio tautų m itologijoje, yra žmo
gaus aukojim as vandeniui norint išvengti sausros. V. Proppas jį sieja su
auka vandenų dievui (ankstyvesnėse epochose — vandens gyvatei), sulai
kančiam vandenį. Pavyzdžiui, majai tiki, kad sausra baigiasi tik tada, kai
kas nors nuskęsta (Пропп 1986: 258 — 261). Lietuvių tautosakoje toks gyvo
žmogaus ar bent „galvos" reikalavim o motyvas dažniausiai siejamas su
bendresne aukos vandeniui idėja, kai aukojam a norint apsisaugoti nuo
pavojaus {„Nieko kito neturėdamas, įmesk vandenin nors trupinėlį kokį ar
šapelį iš kišeniaus", — B T V 32). Aukojam a ir ko nors prašant — dažniau
siai sveikatos. Drauge su nuolat deklaruojam a pagarba vandeniui šis aukos
motyvas bene ryškiausiai liu d ytų baltuose egzistavus tam tikrą vandens
kultą ar bent jo elementus.
K aip minėta, vandenyje tykanti m irtis gali būti interpretuojam a ir kaip
bausmė už nuodėmę, netinkam ą elgesį, pavyzdžiui:
„Ežeruose buvo velnių tokiomis ilgomis uodegomis, kad velniai vaikš
čiojo dugnu, o jų uodegos paviršiuj ežero net rangėsi. K a ip tik šventadienį
kas ateidavo žuvų gaudyt, tai velniai uodegomis apsupdavo, pasmaugdavo
ir ežeran atitempdavo" (LM D I 474/892/).
Pom ėgis skandinti priskiriam as ir kitom s m itinėm s vandens būtybėms:
diedukam s, arba valdytojams, traukučiam s, vandens dvasioms (žr.: Slaviū
nas 1947: 177— 178). Šie vaizd in iai tokie dažni ir įvairūs, jog belieka kon
statuoti, kad liaudies sąmonėje m itiniai vandens ir m irties įvaizdžiai buvo
itin glaudžiai susipynę ir vanduo chtoniniu savo aspektu traktuotinas kaip
m irties ir grėsmės stichija.

2.2. V an d u o ir žemė
T a i — antrasis mūsų taikom o m itinio pasaulio erdvės m odelio lygmuo.
R eikia iš karto pasakyti, jog žemė čia reiškia antžem inį pasaulį — t. y. tai,
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kas egzistuoja tame pačiam e horizontaliam e lygyje kaip ir žm ogus ir yra
vienaip ar k ita ip greta jo. Č ia derėtų kalb ėti apie vandens te lk in iu s ne kaip
apie angą į m irties ir požem io pasaulį, o kaip apie gam tinę realiją, tegu ir
sim boliškai įprasm intą, ir aptarti tas m itines būtybes, ku rios susijusios su
kasdieniu žm ogaus gyvenim u ir ū kin e veikla. A išku , toks skirstym as yra
gana sąlygiškas, nes, pavyzdžiui, velnias, k aip itin įvairiapusė m itinė fig ū 
ra, sakmėse taip pat egzistuoja ir v e ik ia šalia žmogaus, o jo „ekonom inės"
funkcijos irg i labai svarbios (V ėlius 1987: 200 — 224). V is dėlto šio, antrojo,
erdvės struktūros lygm ens išskyrim as turėtų padėti geriau išry šk in ti kai
kuriuos savitus m itin io vandens įprasm inim o aspektus.

2.2.1. Vandens valdovai
Baltų ir slavų vandens dvasias tyrinėjęs A. Johansons mano, jo g tam
tikras „id ealu sis" šių dvasių tipas — tai vandenų g lo b ėjai (arba valdovai,
ponai). Jie susiję su anim istine pažiūra į gamtą, to d ė l šiuos v a izd in iu s g a 
lim a la ik y ti gana archajiškais. Savaim e šie v ald o v ai paprastai nėra „b lo g i",
t. y. p rie šišk i žm ogui (Johansons 1965: 35).
J. Balys valdovus sieja su m enkai dokum entuotais vandenų dievais
(Balys 1948: 34 — 35). V a n d e n ų v ald o v ai taip pat siejam i su aukos van d e
n iu i (net ir žm ogaus aukos) idėja, ta ig i jų fu n k cijo s sm arkiai sum išusios su
kitų vandens dvasių. N eabejotina, kad daugelyje v ė le sn ių tikėjim ų v a n 
dens valdovo fu n k cijo s taip pat atiteko v e ln iu i.
Z. Slaviūnas, klasifikuodam as m ūsų m itines vandens būtybes, diedukus,
arba valdytojus (valdonus), nurodo pačius pirm uosius (Slaviūnas 1947: 177).
Tikėjim ų apie šias m itines būtybes užrašyta nedaug, daugiausia — rytų
Lietuvoje bei Dzūkijoje. J. Balys citu oja apie Liškiavą užrašytus tikėjim us:
„Sako, yra vandenų karaliai. Vandenų valdytojai panašūs į dieduką.
Je i katram paskirta skęsti, tai tas diedukas ir skandina. Tie d ie d u k a i yra
ant vandens nuo Dievo pastatyti. Sako, k ad kiekvienam e daikte vis yra
valdžia — valdytojas. Kiekvienam ežere ir upėj yra vis atskiras valdytojas ir
kiekvieno jų vanduo skiriasi, nesim aišo su k ito valdytojo vandeniu. K oks
yra ežero ar upės vardas, tuo vardu būna ir vanduo, ir vandenys nesimaišo.
To vandens dievuko nieks nem atąs“ (cit. iš: Balys 1948: 35; dar žr.: L T R
374c/1226/, /1316/, 374d/2129/).
K artais m in im i ir tik rin ia i vandens vald ovų vardai: P lo k š tarankis (apie
Salaką), šventas V iešb o n as (Balys 1948: 35); 1725 m. jė zu itų ataskaitose
m inim i vandens „dem onai" Ponas D ru k e lis (apie V ab aln in ką), Rundonelis A km ianelis — pirm asis padėdavęs p e rsik e lti p er upes, antrasis — g y 
d yti vidaus žaizdas (Lebedys 1976: 213). A p ie R aseinius tikim a, kad „van 
dens valdonai gyveną pačiame ežero viduryje, puikiuose rūmuose. Valdonas,
būdamas vandeny, p asireiškia k a ip dievaitis, išėjęs ant kranto virsta ž a l
čiu " (DvPŽ I 389; cit. iš: Slaviūnas 1947: 178). Šių vandens valdovų fu n k 
cijos siejasi su padavim uose m inim ais draudim ais išle isti ežerų vandenį
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(K LP K 75). Pavyzdžiui, M . Davainio-Silvestraičio lenkiškai užrašytame pa
davim e pasakojama, kaip toks Dam bravičia norėjęs n uleisti ežerą į N e 
muną, bet vanduo nėjo. Ž yniai išvedė ežerą, bet jo vanduo nesusimaišė
su N em uno vandeniu (DvPŽ II 418; vert. santrauką žr.: DSPSO 430). Toks
tik rin iu vardu vadinam o ir vieno valdovo žinioje esančio ežero įvaizdis
laip sn iškai galėjo išaugti iš ankstesniojo — paties ežero, kaip gyvos bū
tybės, — įvaizdžio. E voliucionizm o teorijos kūrėjo E. B. Tyloro nuomone,
požiūris į daiktą ar re išk in į kaip į gyvą būtybę ir tą daiktą ar reiškinį
įkū n ijan čios dievybės (dvasios) išskyrim as yra dvi vienos idėjos raidos
stadijos (Тайлор 1989: 406).
Šie tikėjim ai apie tarpusavyje nesim aišančių vandenų vardus neabejo
tinai yra susiję su padavim ais apie ežero vardo spėjim ą (K LPK 60 —63).
Įdomumo d ėlei galim a pacituoti J. Basanavičiaus samprotavimus, esą pa
sakos „apie kelionę u p ių ir ežerų <...> stygavoja aiškiai apie atėjimą ir
kelionę ne pačių vandenių, bet vardų tų u p ių ir ežerų ing Lietuvą", t. y.
mūsų protėviai, iš tolim ų kraštų atkeliaudam i, vandenvardžius su savimi
atsinešę (Basanavičius 1970: 247). T a ig i vandens te lk in io vardo, jo savotiš
ko „atskirum o" ir keliavim o m otyvai pakankam ai gajūs ne vien liaudies
kūryboje, bet ir jos tyrinėtojų sąmonėje.
Tikėjim ai, pasakojantys apie tam tikrus „idealiuosius" vandens valdo
vus, lie tu vių folklore gana reti ir negausūs (be to, daugelyje jų aiškiai
juntam a užrašinėtojų ranka). Bet pasitaiko ir kitokių, „specifiškesnių" val
dovų tipų, labiau susijusių ir su ūkine žm onių veikla, — tai žuvų karalius,
žuvų piem uo, žuvų sargas.
Žuvų karalius (apie jį L P T K K užfiksuoti tik trys sakm ių variantai) įsi
vaizduojam as kaip didelė ir karūnuota žuvis. A b u šie bruožai sieja jį su kur
kas plačiau žinom u gyvačių karalium i (LPK 672A; V L D 266 — 271), irgi vaiz
duojam u kaip be galo didelė gyvatė su karūna, kartais dar ir sparnuota
(VLD 267), nešiojanti aukso vainiką ir bėganti stačia (Elisonas 1931: 128).
A p lin k žuvų karalių telkiasi mažesnės žuvys, jo pasirodym ą paprastai lydi
žvejybos sėkmė:
„Ištraukė la b a i daug žuvų, kurių tarpe buvo viena žuvis labai graži ir
ant galvos turėjo karūną" (VLD 30); „V id u j būna didysis ščiupokas, apie j į
k a i m aišai mažieji. Je i d id įjį paimtum, tai jie visi sueitų" (LM D I 183/77/).
Plg.: gyvatės irg i susirenka, jas pašaukus „baltosios gyvatės" balsu (VLD
270). Pagautą žuvų karalių verčiau paleisti, „nes karalius turi valdyti savo
karalystę" (VLD 30). Jo nepaleidus, visas kelias, kuriuo žuvys vežtos, būna
kruvinas, be to, ežere išnykstančios žuvys (LTR 2412/159/).
A bu šie vaizdiniai — gyvatės ir žuvies — labai glaudžiai susiję (žinoma
dar ir „vandens gyvatė" (LTR 3235/198/), taip pat „rupūžių karalienė", —
V L D 271). Jie la ikytin i labai archajiškais. Pasak V. Proppo, gyvatės — van
denų saugotojos įvaizdį galim a aptikti jau pačiose prim ityviausiose tautose,
pavyzdžiui, jis žinomas Australijos aborigenams. Iš pradžių ši vandenų gyva
tė buvo laikom a gera, naudinga būtybe: tikėta, kad ji duodanti vandenį ir
užtikrinanti visokeriopą vaisingumą, taip pat ir žvejybos sėkmę (Пропп 1986:
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254 — 255). Vėlesnėse epochose ji įgijo drakono bruožų (М иф ы 1980: 470).
Daugelio Europos tautų folklore aptinkam os vandens dvasios ir jūrų gyva
tės, pasak E. B. Tyloro, yra „dvasinio pavidalo vandens dem ono" ir „kūniško
pavidalo vandens baidyklės" sum išim o rezultatas (Тайлор 1989: 369).
A ntra valdovo atm aina lie tu vių sakmėse — žuvų piem uo. T a i antropo
m orfinės išvaizdos m itinė būtybė, m inim a tik poroje sakm ių variantų:
„...pamatė nendryne sėdintį p lau kais apsileidusį žmogų, kuriam sušvil
pus, žuvys tik uodegomis p liau k ši ir pliaukši. Tai buvo žuvų p ie m u o “ (LTR
1569/8/); „M ėnesienoj išeina senis, kad švilptelna, tuojaus ir atbėga iš
ežero ja u n ik a ič ia i" (LM D I 474/145/).
Šis žuvų piem ens įvaizdis g re ičiau sia i atsiradęs dėl to, kad žuvys buvo
įsivaizduojam os esančios ežero g y v u lia i — kiaulės. L P T K K p ateikiam i sep
tyni variantai sakm ių, kuriose pasakojam a, kaip sugavus labai d id e lę žuvį
iš ežero kažkas reikalauja a tid u o ti jo k ia u lę (BsLP I 29 N r. 9; B LLS 807; L T t
IV Nr. 596; L M D I 1063/1306/), nešti žuvį atgal (LTR 1659/125/), atid uoti
kiau lę be uodegos (LTR 3926/45/). Beje, k aip beuodegė žuvis kartais p a si
rodo ir v o k ie čių Wassergeist (Panzer 1938: 134). Poroje lie tu v išk ų sakm ių
variantų n etgi leidžiam a suprasti, kad ežere esanti ištisa k ia u lių banda:
„Kitam krašte ežero šaukia: „Cve-cve-cve!“ — „K o k io nėra?“ — „T e
k io !“ - „K o k io tekio?“ - „ B e u o d e g io l“ (LTR 1240/203/).
K ia u lė s m itinės sąsajos su v a n d e n iu yra ne kartą ty rin ė to jų p ab rėž
tos. K ia u lė m ūsų tautosakoje yra tik ra dangaus van den ų „ekspertė" (G rei
mas 1990: 52 — 56). B altą p a rše lį — auką u p ių d ie v u i — m in i dar M . S trij
kovskis (M an nh ard t 1936: 331), o L. Davidas, pasakodam as apie 1526 m.
įvykius, nurodo, kad ju o d a k ia u lė aukota n o rin t g rą žin ti iš m arių iš n y k u 
sias žuvis (žr.: B asanavičius 1913: 36). Paršas — vienas d a žn iau sių ežero
pasiuntinio, pranešančio apie ateisia n tį ežerą, p a v id a lų (V ė liu s 1987: 61,
189). B. K erb elytės duom enim is, v is i 14 padavim ų variantų, ku riu o se p a 
sakojama, kad ežeras ateina į naują vietą „po to, k a i ten ai p asirodo ir
knisa ju o d a kiau lė, paršas ar šernas", yra u žrašyti vakarin ėje Lietu vo s
dalyje (K erbelytė 1970: 95).
N. V ė lia u s tvirtinim u, k ia u lė — ch to n in is gyvūnas, susijęs su velniu,
m irusiaisiais (V ėlius 1987: 188— 190). Žuvų sargu, tru k d a n čiu konkrečiam e
ežere žvejoti, mūsų sakmėse taip pat būna įsivaizduojam as velnias (L P T K K —
16 variantų): „Nekrikštytos dūšios ir velniai pristatyti saugoti, k ad n epa
gautų žuvų, neiškastų pinigų, nenušautų p a u k š čių “ (LTR 1947/66/).
Šiose sakmėse randam e ir paaiškinim ą, k o d ė l per šventes itin sekasi
v
žvejoti: „Šventoj dienoj per M iš ia s sekas gaudyt žuvis. M atai, ežerų pilniuja toks šlubas velnias. Šventose dienose žmones suveji bažnyčiosna tai ju o 
kias, tai kaip k ita ip griešija. Tuos griekus velniai surašo <...> N ubėga padabot .ir šitas šlubis velnias. Ežerai tadu lieka be prievaizdos, tai žuvys
užtai ir sekas g au d y t“ (LTR 1486/431/).
D ar m inim a, kad v e ln ia i m ėgsta e iti į vestuves (B LM S 174; L T R 2234
/31/), vakarones (LTt IV Nr. 498), karčem ą (ZK 98), žiū rėti m uštynes (ZK
97) ir pan. Užtat susiruošus žuvauti, negalim a apie tai garsiai kalbėti, girtis,
kad neišgirstų kur nors netoliese besisukiojantis velnias (LTR 3460/40/).
v
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Žuvys ir šiose sakmėse įsivaizduojam os kaip veln io gyvuliai, pavyzdžiui,
velnias šaukia: „M a n o gyvulius čalnoj u ždarėi“ (LTR 2795/61/).
Taigi m itinis vandens valdovo vaizdinys, susijęs dar su animistine pir
m ykščio žmogaus pasaulėžiūra, tikėjimuose išsilaikė gana abstrakčiu pavi
dalu — kaip paslaptinga, neretai patį vandenį įkūnijanti mitinė jėga ar dievybė.
Tuo tarpu sakmėse aptinkame konkretesnių funkcinių šio vaizdinio varian
tų: .tai — zoom orfinis žuvų karalius, antropom orfinis žuvų piemuo bei žuvų
sargas, dažniausiai jau neatskiriam ai susijęs su velniu (galima sakyti, kad tai
irg i net ne „savarankiška" m itinė būtybė, o tik viena iš velnio veiklos sričių).
Žuvys kai kuriose šio tipo sakmėse taip pat yra velnio gyvuliai, paprastai —
kiaulės. Prisimenant, kad kiaulė irg i gali sim bolizuoti vandenį („antrasis eže
ro pavidalas" padavimuose, — Kerbelytė 1970: 96), gaunamas gana rišlus
m itinių įvaizdžių kompleksas.

2.2.2. Moteriškosios mitinės vandens būtybės
L ig i šio l kalbėjom e apie vyriško pavidalo arba neantropom orfines m i
tines vandens būtybes. Z. Slaviūnas, klasifikuodam as vandens dvasias ir
nurodęs, kad „vyriškos gim inės dvasios daugiausia esti nedraugiškai nu
siteikusios", toliau rašo: „P rie gera lin k in č ių vandens būtybių skirtinos
m oteriškosios gim inės būtybės. Č ia pažym ėtinos vandenės (undinės), taip
pat gydančiosios vandenės, ypač šaltinių dvasios ir draugiškosios lau
mės“ (Slaviūnas 1947: 178; išskirta autoriaus). Sunku būtų sutikti, kad
m oteriškosios m itinės vandens būtybės visais atvejais yra tik gera lin k in 
čios, tačiau jų santykiai su žm onėm is iš tiesų gerokai skiriasi nuo vyriš
k ų jų m itin ių būtybių. N. V ė liu s pažym i, kad „m oteriškų vandens dvasių
santykiai su žm onėm is daug sudėtingesni, nes sudėtingesnė ir šių vaizd i
n ių k ilm ė " (V ėlius 1977: 116).
K okios yra lietuvių m oteriškos m itinės vandens būtybės? Sakmėse m i
nim i tokie Z. Slaviūno išskirtų vandenių vardai: undinės (VLD 29; LTR 4433
/159/), sirenos (LM D I 457/27/, L T R 2498/5/, 4209/8/, 4417/29/), raganos
(LTR 3278/207/, 3717/144/), narės (VLD 30). Dažniausiai tiesiog apibūdina
ma jų išvaizda: „pusė mergos, pusė žuvies" (LM D I 474/114/, /527/, /739/,
616/5/; L T R 3670/86/, 4795/212/, 4889/222/), m ergina su žuvies uodega
(LTR 4541/16/), pusė žmogaus, pusė žvėries ir labai gražiai gieda (LMD I
457/21/), m erginos gieda (LTR 4417/150/), rauda (LTR 4419/18/). Sakmių
apie taip apibūdinam as m oteriškas vandens būtybes nėra gausu — L P T K K
u žfiksuoti 23 variantai. Paprastai pabrėžiam i du pagrin din iai šių būtybių
bruožai: dvilypum as (pusė merginos, pusė žuvies) — apie 60 procentų va
riantų, ir pom ėgis giedoti — 26 procentai. V ienoje sakmėje netgi sakoma,
kad „žuvys išmislino giesmes. Buvo žuvys: pusiau žuvis, pusiau moteris, ir
dainavo giesmes, ir žmonės ėmė giedot“ (LTR 3500/121/). Labai retai užsi
menama apie ko kį nors šių m itinių būtybių grėsmingumą: tik poroje sakmių
teigiama, kad narės skandindavusios žmones (VLD 30) arba kad vandenės
nusitraukdavusios vakarais besim audančius („traukia iš meilės, nes jiems
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labai patinka mūsų žmonės“, — L M D I 457/21/). Sakmę apie vandens d e i
ves, gyvenančias Nem uno atšakoje, vardu Mergava, ir kasmet prašančias
aukų, cituoja J. Balys (Balys 1948: 36; dar žr.: L T R 2268/141/).
N ors lie tu višk ų sakm ių apie undines nėra daug, vis dėlto a p y tik ria i
galim a išsk irti du ryškesnius jų užrašym o arealus: vakarinį, apim antį p ajū 
rį, vakarų ir šiaurės Lietuvą (Palangą, Šakius, Šiaulius, Pakruojį), ir rytinį,
apim antį rytų Lietu vą (Švenčionis, Ignaliną, A n y k ščiu s) ir ypač — lie tu 
š

viškas Baltarusijos salas21. R ytiniam e areale užrašytose sakm ėse k u r kas
labiau pabrėžiam as šių d v ily p ių vandens gyventojų pom ėgis g ie d o ti (L M D
I 457/21/, 616/5/, L T R 4417/150/, 4433/159/) ir verkti, ra u d o ti (LTR
4417/29/, 4419/18/, /25/); be to, Baltarusijoje užrašytose lietu viškose sak
mėse dar paaiškinam a, kad jos verkian čio s todėl, jog nesulaukia, „kada
bus galas svieto " (LTR 4417/150/), nes jom s sunku vandenyje gyventi (LTR
4419/18/, /25/), nes yra už kažką D ievo nubaustos (LTR 4433/159/). Pas
taroji ypatybė labai suartina lie tu v išk ų sakm ių undines su slavų русалки,
kurios įsivaizduojam os k a ip n etu rin čio s ramybės, atgailaujančios m irusiųjų
dvasios (П омеранцева 1975: 76). T u o tarpu vakariniam e areale užrašytose
sakmėse daugiau dėm esio skiriam a u n d in ių d vilypu m ui, fantastinei jų iš 
vaizdai, keistum ui, k e lia n čia m žm onių sm alsum ą ir nuostabą. Į akis krin ta
ir ypatingas šių b ū tyb ių bejėgiškum as, nebūdingas kitom s vandens d va
sioms: jas vie n in te le s pasiseka sugauti, o sugavus galim a p a le isti į k u b ilą ir
vežioti po kaim us, ro d y ti žmonėms; jos la b a i verkia, to d ė l žm onės jų p a si
g a ili (VLD 29; L M D I 474/739/). N e su n k u čia įžv e lg ti ir tam tikros „jom arko kultūros" atgarsių ar bent jau svetim ų kraštų įtakos.
Panašios — pusiau žmogaus, pusiau žuvies p avid alo — undin ės ž in o 
mos ir estų b ei ly v ių folklore; manoma, kad jų v a iz d in ia i yra germ aniškos
kilm ės (N iem i 1996: 537). Savo ruožtu tvirtinam a, jo g v o k ie čių N ix e (Pan
zer 1938: 130) savąją žuvies arba gyvatės uodegą g a li b ū ti „paveldėjusi" iš
an tik in ių sirenų: „ju k nuo dešim tojo am žiaus pradžios v o k ie čia i turėjo g a
lim ybę p am in klų kapiteliuose, frizuose ir portaluose m atyti su žuvų u o d e 
gom is sirenas ir kitus jū rų stebuklus" (N iem i 1996: 541). Š iaip ar taip, tam
tikra „k u ltū rin ė " šio personažo kilm ė ir raida neabejotina.
K u r kas autentiškesnis ir lia u d išk a i lie tu v ių pasaulėjautai artim esnis
atrodytų kai kuriose sakm ėse pasitaikantis žm ogaus bruožų tu rin čio s žu 
vies paveikslas: sugauta žuvis kalba žm ogaus balsu (LTR 1191/116/, L M D
I 183/75/), juokiasi, išsprūdusi iš rankų pabėga (LTR 325/82/). A p ie m o
ters virtim ą žuvim i kalbam a ir lie tu v ių dainose b ei raudose (Laurinkienė
1990: 49); dažniausiai šis motyvas siejamas su vedybom is. Tą patį matome
ir estų bei karelų runose: jose m oteris — žuvis sakosi esanti nuotaka (N iem i
1996: 549 —551). Č ia jau galim a įžv e lg ti paralelę su lie tu v ių laum ėm is, k u 
rios irg i neretai tampa paprastų m irtingųjų žm onom is (Vėlius 1977: 108) ir
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Beje, pastarajame, rytiniame areale užrašyti ir visi trys žinomi sakmių apie karūnuotą

žuvų karalių variantai, minėti ankstesniame skyriuje.
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apskritai tiek lietuvių, tiek latvių tautosakoje yra įsivaizduojamos kaip nuo
takos (Šmits 1938: 196 Nr. 55175, 55176; V ė liu s 1977: 124).
Laumė iš viso yra viena įdom iausių lietuvių tikėjim ų ir tautosakos per
sonažų. Jos veikla ir funkcijos labai įvairios: laumė, kaip ir moteris, dirba
m oteriškus darbus, skriaudžia arba globoja vaikus, bendrauja su vyrais,
kenkia gyvuliam s (Vėlius 1977: 96). Daugum a laumės funkcijų yra ekono
minės, susijusios su kasdienine žmogaus veikla, o pačios laumės, kaip taik
lia i pažymėjo J. Balys, yra daugiau socialinio pobūdžio būtybės (Balys 1966:
78). Liaudis tikėjo, kad laumę galim a sutikti kone kiekvienam e žingsnyje:
„Seniau, sako, kur tik eidavai nakčia, tai deivę ir sutikdavai“ (LM D I
144/59/)22; „Pirm iau ir laum ių būdavo daug. Išeik vasaros šiltą vakarą ir
tuojaus išgirsi, kaip laumės audeklus velėja“ (BLM S 39).
Žmogaus santykiai su laum ėm is klostosi ypatingai: „čia nieko nėra iš
anksto nuspręsta, viskas pareina nuo jo valios ar apdairumo, kaip tie san
tykiai vystysis — bus jam naudingi ar kenksm ingi" (Balys 1948: 88).
Laum ių prigim tis aiškinam a irg i gana įvairiai. D idesnių abejonių neke
lia tai, kad jos — gamtos dvasios („fėjos tam tikru mastu yra pati sudvasin
ta gamta", — Balys 1948a: 63), tačiau kam jos artimesnės — miškams,
vandenims, akmenims, kalnams, dangui ar žemei — tebediskutuojama (Balys
1948a; V ė liu s 1977: 8 3 — 128; G im butienė 1985: 159— 160; Greimas 1990:
188; Laurinkienė 1996: 174— 183). Č ia pam ėginsim e k ie k išsamiau apžvelgti
tik laum ių ryšį su vandeniu ir kai kuriuos bendresnius jų bruožus.
Laum ių sąsajos su vandeniu jau ne kartą yra pakliuvusios tyrinėtojų
akiratin. Dar M . Pretorijus rašė, kad laum ės — tai u n d in ių (Nixe) rūšis ir
skyrė jas prie vandens būtybių (M annhardt 1936: 532). Lietuvių laumių
artim um ą k itų tautų vandens dvasioms pažym ėjo ir J. Balys, nors, jo many
mu, laum ės greičiau laikytin os m iško dvasiom is (Balys 1948a: 61). M . Gim 
butienė teigė, kad laumės „susijusios su vandens sfera, gyvena prie van
dens te lk in ių ir akmenų; iš ten jų m agiškoji galia" (Gim butienė 1985: 160).
Kad „lietu vių laum ės traktuotinos [ir] kaip vandens dvasios", yra įtik in a 
mai ir išsam iai įrodęs N. V ėlius. Jis pažymi, kad laumės dažnai pasirodo
prie vandens, kad jų vardu vadinam i su vandeniu susiję objektai (laumžir
gis, laum ės juosta) ir nem ažai hidronim ų, kad mėgstamiausias laum ių dar
bas — skalbimas, kad jų išorės ypatybės bei būdingiausios funkcijos arti
mos kitų tautų vandens dvasioms ir t. t. (Vėlius 1977: 114— 117). O ir laumių
būdas, pasak G. Beresnevičiaus, „am bivalentiškas kaip ir pačių vandenų"
(Beresnevičius 1998: 41).
Iš tikrųjų nem ažai sakm ių mini, kad laumės pasirodančios prie van
dens (N. V ė liau s duom enim is, sakmės, kuriose laumės veikia prie van
dens, sudaro apie 17 procentų visų sakm ių apie laumes, — V ėliu s 1977:
111). Kartais netgi nurodoma, kad jos ir gyvenančios vandenyje (arba salo
se, patiltėse):

22Deivė
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— vienas iš liaudyje žinomų laumės vardų (Vėlius 1977: 89).

„Ūpyse yra deives baltų moterų pavidalu, kurios naktim is išeina ant
krantų " (LM D I 827/5/); „A rčiau in Kijevu, tai pilnos upės la u m ių " (LM D I
474/538/); „Salos sutvertos laumėms gyvent, mat joms tik ten vieta, k u r
geras žmogus negali p rie it" (LM D I 457/20/); „Po Sėdo tiltais gyveno D e i
vės vadinamos p a tilčio tetos" (LTR 768/625/).
Tam tik ru la ik u laum ės iše in a n čio s iš vandens, pavyzdžiui, sk a lb ti
(LTR 4649/80/), m audytis (LTR 1438/223/), 2989/351/, 3804/10/), d a i
nuoti (LTR 1602/29/, 2989/333/). Žm ogaus pabaidytos, jos neretai ir d in g s
tančios vandenyje, pavyzdžiui; „N usižven gu sios k a ip kum elės plum pt į
vandenį ir nunėrė k a ip ly d e ko s" (L M D III 161/578/). K a i ku rio se sakm ėse
pasakojama, kad laum ės g a lin čio s skan d in ti žmones: pavyzdžiui, m oteriai,
kuri duoda jom s darbo, bet neduoda valgyti, laum ės grasina n u ska n d in ti
(LTR 1691/11/); įtrau kia į van d en į po saulės laid os žlug tą žlu n g an čią sk a l
bėją (LM D I 613/20/). Su skendim u siejam a ir k ita laum ės savybė: g e b ė ji
mas užtvenkti (sulaikyti) vandenį — pavyzdžiui, upę, kurioje nuskendo jos
duktė (K L P K 7). T o k ia v e ik la suartina laum ę su p a g rin d in io in d o e u ro p ie 
čių m ito G riau stin io dievo p rie šin in k u (CyAHHK, L[hbbhh 1980: 262).
Y p ač dažnai laum ės la n ko si pirtyse: „Laum ės la b a i mėgsta praustis.
Jas teip ir tyka, ar kas nekūrena p irties" (LTR 2989/332/). Jo s vanojasi
pirm ą jaunaties p e n k ta d ie n į (LTR 1044/50/) arba šeštadienio vakare (LTR
2989/347/). Je i randa pirtyje p alikto šilto vandens, m uilo ir vantų, atsilygindamos šeim ininkus apdovanoja (LTR 2989/336/, S1ŠLSA 213, B sLP II 195
Nr. 10). Beje, pirtis — tai ir latvių laim os m ėgstama vieta (CyAHHK, LJhblhh
1980:' 256). Labai svarbu tai, kad laum ės susijusios tik su žm ogaus nepalies
tu, t. y. gamtos, vandeniu, o į vandenį, kuriam e prausėsi žmogus, jos negali
nė kojos įk išti (LTR 1406/363/). T o d ė l norint, kad jos neateitų pirtin, reikia
sulieti vandeniu visas grindis (LTR 1580/506/)23. S unkiai sekasi laum ei ir
žmogaus vaiką nuprausti: norėdam a pam ėgdžioti k ū d ik į m audančią motiną,
ji įdeda vaiką į verdantį vandenį, ir šis nuplikytas turi „b ie d n in g ai num irti"
(BsLPY 171 Nr. 25). Pažym ėtina, kad nuplikym as verdančiu vandeniu — tai
vienas iš G riaustinio dievo vaikų baudim o (išbandymo) būdų, p la čia i žin o 
mas Balkanų tautų tradicijose (CyAHHK, LJhbbbh 1980: 252, 264).
K aip ir daugum os m itin ių būtybių, laum ių laikas — po saulėlydžio:
„Laumės nemėgsta denas švesas, nemėgsta saules" (LTR 2989/330/). Pasak
N. Vėliaus, sakmės, kuriose laum ės pasirodo naktį, sudaro m aždaug 17 p ro 
centų visų sakm ių apie laumes, o kuriose — dieną, tik 8 procentus (V ėlius
1977: 114). U žtat tikėta, kad tam tikrais vakarais po saulėlydžio negalim a
esą d irb ti d au g e lio m oteriškų darbų. Pavyzdžiui, k e tv irtad ie n io vakarą
drausdavo verpti, o ypač — skalb ti (B LP Y I 68; B L P I 106; L T R 811/455/).
Kartais laum ių veiklo s laikas susijęs ir su rasa, pavyzdžiui: „Je i kas drabu

23

Abu pastarieji variantai užrašyti Aukštadvaryje. Palyginim ui galima pateikti M a ri

„Reikia pirmam griaus
mui sugriaudus asloje palieti vandens kibirą. Į tuos namus visus metus neis velnias slėptis“

jampolės apylinkėse žinomą tikėjimą, kaip apsisaugoti nuo Perkūno:
(LTR 828/370/).
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žius išvelėjo ketvirtadienį ir padžiauna ant tvoros, laumės juos pavagia. Kol
rasa laikosi, tol laumės gali vogti lininiu s rūbus" (LTR 2567/1123/). Dar
dažniau, nei ketvirtadienį, laumės pasirodančios šeštadienio vakare — to
k ių sakm ių ir tikėjim ų užrašyta beveik visose Lietuvos etnografinėse srity
se (Vėlius 1977: 113).
Laum ių santykiai su žmonėmis ypač aktyvūs ir dinam iški. Susidūrimo
baigtis dažniausiai priklauso ne tik nuo to, ar žmogus laikosi tradicinių
elgesio normų, papročių, bet ir nuo jo asm eninių savybių: gudrumo, v ik 
rumo, drąsos:
„Laumės nieko blogo nedarydavo tam, kas prisilaikydavo papročių
(prietarų). O jeigu ku ri moteris nesilaikė papročio, tai šast laumės ir iš
kerta j a i šposą" (LTR 1074/97/); „Jeigu kas moka su jom is apsieiti, tam
jos gera padaro, o kas nemoka, tam bloga padaro; kartais net nunovija"
(BLM S 20).
Skaitant sakmes, galim a apytikriai atsekti vykus ir tam tikrą laumių
„demonėjimą". Pavyzdžiui, dalis sakmių, pasakojančių, kaip žmogus užklumpa
prie upelio skalbiančias laumes, piešia tikrą gero sugyvenimo idilę: žmogus
gražiai jas pasveikina — pasako „padėk, Dieve" arba „labas vakaras", o
laumės už tai jį apdovanoja — palieka nesibaigiančio audeklo rietimą, pirš
tines ar ką kita (LM D I 144/60/, 332/2/, S1ŠLSA 474, LT R 4639/214/, BsPLY
IV 139 Nr. 132); arba bernas pagiria laumes, kad jų baltas žlugtelis, o šios
pasako, kad jis daug grybų rasiąs (LTR 3378/1351/)24 ir pan. Tačiau kituose
variantuose jau pastebimas šioks toks „santykių atšalimas": arba žmogus
bijo laum ių (LTR 1945/377/, 4883/1151/, B sLPY IV 141 Nr. 135), arba lau
mės pasveikintos pabėga, ir žm ogui jų žlugtas lieka ne iš geros valios (LTR
1528/30/). Kartais laumėms nepatinka pasveikinim as ir supykusios jos netgi
išpranašauja erzintojui m irtį (BsLP II 197 Nr. 20).
T a ig i atrodytų, jog kadaise laumės iš tiesų galėjo būti įsivaizduojamos,
pasak Z. Slaviūno (Slaviūnas 1947: 178), kaip „gera lin k in čio s" ir „draugiš
kos". Tačiau ilg ain iu i, ypač veikiant krikščionybei, jų paveikslas ėmė įgyti
vis daugiau neigiam ų bruožų.
V is dėlto laumės ik i pat vėlyviausių laikų išliko itin artimos žmogui.
Sakmėse tolydžio pabrėžiama, kad „laumės kaip žmonės. Jos ir apsinakvoja
pas žmones. Jos turi ir vyrus..." (BLM S 31). Dažniausiai jos atrodo kaip
paprastos moterys, valstietės („vis moteriškame pavidale pasirodydavo", —
B sLP Y I 67 Nr. 25), todėl jų išvaizda netgi išsam iai nenupasakojama, tie
siog pasakoma, pavyzdžiui: „rado dvi moterį skalbiant, o tai buvo laumės"
(BsLPY IV 141 Nr. 135). Jos ir elgiasi kaip žmonės:
„Jaunos laumės vakarais ateidavusios į kaim o jaunim us pasišokti"
(BLM S 26); „Seniau laumės apgelais ėjo ir ryšulius visokių dovanų ir ska
numynų nešė" (LTR 1584/47/); „Laumė ėjusi į veselę ir nešusis baltą mai
šelį su pyragais" (LTR 1208B/505/).
24
Įdomu, kad indoeuropiečių mitologijoje rekonstruojama ir Griaustinio dievo vaikų,
už bausmę paverstų grybais, mitologema (Иванов, Топоров 1974: 91; Судник, Цивьян
1980: 273).
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Todėl žmogus, sutikęs laumes, jų kartais net neatpažįsta (LTR 1208B/1519/).
Atrodo, kad vėlesniais laikais žmonėms jau darėsi sunkoka perprasti šių
būtybių prigim tį, todėl atsirado įvairiausių aiškinim ų, ar jos geros, ar blogos:
„Laumės daugumoje yra blogi sutvėrim ai“ (LTR 1167/650/); „Laumės
būna geros ir blogos" (LTR 4551/173/); „ Vienos laum ės, k a i moterys la u 
kuos dirbdavo, atėjusios į namus, jom s vaikus nuprausdavo, verpdavo, dro
bes ausdavo <...> Be tų buvo daug piktų laumių. Jos vogdavo žm onių vai
k u s " (BLM S 42).
V ie n o je sakm ėje teigiam a, kad laum ė esanti gera, o jos sesuo — raga
na „su didele krū tin e " — b lo g a (LTR 3414/254/). Laum ės a išk ia i „žem iš
kos" m itinės būtybės, egzistuojančios greta žmogaus. T a čia u jos siejam os
ir su požem iu — v e ln io sfera, ir su dangum i:
„Laumės yra tokios piktos dvasios, dar vadinam os velnių žmonom is"
(LTR 1722/195/); Deivės — tai Perkūno atsiųstos dvasios. Vieniem s žmo
nėms jos darė gera, kitiem s — bloga (DvPŽ I 143).
D anguje m atyti la u m ių išaustos juostos (LTR 1438/40/, 1445/6/, L M D
1216/1/), žlu g tą išvelėjusios, ku ltu v es jos pasid ed a ant dangaus (LTR 865
/141/). Beje, A ušra lie tu v ių m itinėje poetinėje tra d icijo je kartais irg i įs i
vaizduojam a kaip audeklas (V ėlius 1994: 122). T a čia u lau m ių v e ik lo je n e 
trūksta ir chtoniškum o elem entų (V ėlius 1977: 122).
D vilypę laum ės p rig im tį gerai jautė liaudis, ne k a rtą ją pabrėžė ir tyrin ė
tojai. A n tai J. Balio manymu, „laum ės sudaro tarp inį la ip sn į tarp dievų ir
žm onių pasaulio: viršuje viešpatauja dievai, apačioje gyvena m irtin gieji žm o
nės, tarpe jų randame deives arba laumes, priderančias abiem pasauliam. <...>
Jos yra pusdievės" (Balys 1948: 85). Jam pritarė ir M . Gim butienė: „Laum ės
yra dvilypės būtybės: nuostabios darbininkės <...>, bet ir kenkėjos, m irties
nešėjos <...>, jose g lū d i iracionalūs m oteriškum o elem entai. <...> J i ir m o
teris, ir deivė" (G im butienė 1985: 159). A. J. G reim as dviprasm išką laum ės
padėtį liau d ie s ku ltū roje aiškin o jos k aip am žinos m arčios statusu, čia pat
pridurdam as, kad „bandym as in terp retu o ti laum es kaip m arčias n ei k ie k
nesum ažina jų m itinio, d ieviško charakterio: laum ės neabejotinai yra su
vandenim i surištos būtybės, g re ičiau sia i p riklau san čio s lu n a rin io sakralumo sferai" (Greim as 1990: 286 — 287).
V. Ivanovas ir V . Toporovas, rekonstruodam i p a g rin d in į in d o e u ro p ie 
čių mitą, nustatė jame egzistavus ir G riaustinio dievo žmoną (Иванов, Т о п о 
ров 1974: 107, 115, 151). B altų m itologijos tyrinėtojai, rem dam iesi lie tu vių
tautosaka ir tikėjim ais, šią iš dangaus ištrem tą ir nuolatinės vietos žemėje
neturinčią būtybę lin ksta tapatinti kaip tik su laum e (М иф ы 1982: 40;
Laurinkienė 1996: 173— 183; V ė liu s 1983a: 65 — 71). Labai išsam ų ir in fo r
matyvų straipsnį šia tema yra parašiusios T. S udnik ir T. C ivjan (Судник,
Ц ивьян 1980). G retindam os baltų bei rytų slavų ir B alkanų tautų tradicijas,
autorės nustatė, kad „baltų" ir „B alkanų" arealuose akcentuojam i sk irtin g i
pagrindinio indoeuropiečių m ito momentai: „baltų-slavų variante" pirm iausia
išskiriam as G riau stinio dievo ir jo p riešin in ko dvikovos motyvas, o a titin 
kamame „B alkanų variante" ypač pabrėžiam as „žm onos išvarym o ir vaikų
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baudim o motyvas". Ypač gerai šie skirtum ai perteikiam i priešpriešomis
vyriškas — moteriškas ir ugnis — vanduo. M in ėtų autorių tvirtinimu, baltų
kontekste teigiam ą reikšmę įgyja kairieji šių priešpriešų poliai (Perkūnas,
ugnis), o Balkanų — dešinieji (moteriška „Požemio valdovė" {Хозяйка низа),
vanduo). Vandenys, balos, plačiąja prasme — požemis, yra ir lietuvių lau
mės gyvenamosios vietos (Судник, Цивьян 1980: 243). T. Sudnik ir T. Civjan
nurodo gausybę panašumų tarp laumės ir daugelio Balkanų tautų tradici
jose randamų m oteriškų m itinių būtybių — Požem io valdovės invariantų:
rumunų Жоймерица, šv. Paraskeva, M iško motina, bulgarų Черна баба,
albanų Lamija, Lubija, Velnio motina ir kt. (Судник, Цивьян 1980: 247 —
250). V isų šių būtybių paveiksluose vienaip ar kitaip figūruoja baudžiamų,
bandom ų ar keičiam ų vaikų motyvas, per kurį vėlg i išryškėja pagrindinė
ugnies ir vandens priešprieša: vanduo baltų areale, o ugnis (arba abiejų
priešpriešos p o lių jungtis — verdantis vanduo) Balkanų areale yra baus
mės priem onė, nukreipta tiek į k o k į nors draudim ą pažeidusią moterį, tiek
ir į pačią m itinę būtybę (pavyzdžiui, laumę) bei jos vaikus (Судник, Цивьян
1980: 250 — 263). Straipsnyje iškeliam a daugybė problem ų ir atveriama ne
mažai laumės, kaip nubaustosios G riaustinio dievo žmonos, paveikslo to
lesnio tyrinėjim o galim ybių.
A kivaizdu, kad laum ė yra be galo sudėtingo m itinių vaizdinių kom 
plekso centras. Ir nors vanduo čia užim a tikrai ne paskutinę vietą, vis dėlto
galim a daryti išvadą, kad laumės, traktuojam os kaip vandens būtybė, situ
acija iš esmės yra analogiška velnio: abi šios m itinės būtybės, viena vertus,
yra sutelkusios savyje daugiausia tokių bruožų, kurie kitų tautų m itologi
jose p riskiriam i vandens dvasioms, o antra vertus, jų abiejų funkcijos bei
paveikslai yra kur kas platesni, universalesni ir susiję ne vien su vandeniu,
tad „vandens deivėm is p iln a to žodžio prasme jų negalim a laikyti" (Balys
1948: 84). V e ln ias ir laumė, ko gero, iš viso yra įvairiapusiškiausios ir spalvingiausios lietu vių m itinės figūros, itin aktyviai santykiaujančios su žmo
nėmis. Nenuostabu, kad jų v e ik la apim a ir daugelį tokių funkcijų, kurios
kitų tautų tradicijose yra būdingos atskiroms, savarankiškoms mitinėms
būtybėm s (pavyzdžiui, vandeniui, undinei, vandens dvasiai).

2.3. Vanduo ir dangus
V anduo lietu vių tikėjim uose bei sakmėse yra susijęs ir su dangumi.
„D angišku", t.y. teikian čiu sveikatos, gyvybės, vaisingum o ir šiaip teigia
mai v e ik ian čiu žmogų, paprastai laikom as tyras ir tekantis vanduo: šalti
nių, upių, lietaus. D augelio indoeuropiečių tautų tradicijose pabrėžiama,
kad upės yra atsiradusios G riaustinio dievui įveikus savo priešininką —
demoną, slibiną, gyvatę (nors taip pat akcentuojamas ir upės bei gyvatės
panašumas, pavyzdžiui, mįslėse: „kas bėga be kojų" ir pan., — Иванов,
Топоров 1974: 202). Senovės Rusijoje tekantis šaltinių, upokšnių vanduo
buvo vadinamas gyvuoju, o stovintis, nejudantis — negyvuoju (Котков 1982:
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119). Lietu viai irg i tiki, kad tam tikru la ik u m audantis ar prausiantis to k ia 
me tekančiam e vandenyje galim a esą atsikratyti lig ų ir šiaip visokios n e 
švaros. Be to, iš dangaus krintantis lietaus vanduo te ik ia gam tai gyvybės.
Toks vanduo siejam as su dangaus dievybėm is: Saule, Perkūnu, M ė n u liu .
V ėlesn iais la ik ais d au g elį šių teigiam ų savybių im ta p risk irti bažnyčioje
pašventintam vandeniui: natūralu, kad, senųjų dangaus dievų vietą u ž 
ėmus krikščion iškajam D ievui, jam atiteko ir su vandeniu susijusios šių
dievų funkcijos.
T o lia u pam ėginsim e išsam iau aptarti su Perkūnu, Saule ir M ė n u liu
susijusius m itin io vandens įvaizd žio bruožus. A išku , juos išsk irti v ė lg i gana
nelengva, nes „ryšys tarp dan giškų jų ir žem iškųjų vandenų yra, lietu viškos
m itinės pasaulėžiūros rėmuose, labiau kom plem entarinis negu o p o zicin is"
(Greimas 1990: 55) ir vanduo v e ik ia u ju n g ia dangų, žemę ir požem į, o ne
juos vieną nuo k ito atskiria. V is dėlto k a i ku rios vandens fu n k cijo s (pir
m iausia gydom oji ir apvalom oji) lie tu v ių tautosakoje, k a le n d o rin ių švenčių
papročiuose ir tikėjim uose yra a išk ia i siejam os su dangaus sfera.

2.3.1. Vanduo dievo Perkūno veiklos sferoje
Labai p la čia i visoje Lietuvoje žinom as tikėjim as, kad m audytis upėse ir
ežeruose galim a pradėti tik tada, kai n u g riau d i pirm asis pavasarinis P e rkū 
nas (LTR 14/251/). A n k sčia u pradėjus m audytis, gresia pavojus užsikrėsti
drugiu (LTR 1515/12/), g a li „pristoti šišas", galim a prigerti (LTR 739/773/).
Sakoma, kad lig i pirm ojo griaustinio vandenyje sėdįs velnias (LTR 757/79/,
832/415/). T o k ia pat g alia apvalyti van den į p riskiriam a ir vėlesniam P e r
kūno substitutui — šv. Ju rg iu i (Laurinkienė 1996: 193 — 202): „Prieš Ju rg ines negalim a esą m audytis, nes lig o s užpuola, o šv. Ju rg is įkišąs g e le žį į
vandenį ir padarąs jį nebepavojingu" (Balys 1948: 129)25. Po pirm osios p e r
kūnijos, priešingai, — vanduo įgyjąs gydom ųjų galių: „Je i kas nusim audys
upėje po pirm os perkūnijos, neturės lig ų , bus sveikas ik i kito p avasa rio"
(LTR 832/210/). P irm o ji pavasario perkū n ija apvalo ne tik vandenį, bet ir
žemę: „G riau stin is nušviečia visus laukus, ly g num azgot numazgojo, viskas
tuojau atgyja“ (LTR 762/12/). T o kiu o se tikėjim uose išryškėja apvalom oji
Perkūno galia.
Drauge Perkūnas laikom as ir žemės vaisintoju (Иванов, Топоров 1974:
99; G im butien ė 1985: 167). Sakoma, kad g riau sm in g i m etai esą d e rlin g i
m etai (Balys 1948: 12; 1966: 43). Y p a č esą gerai, je i g riau d žia an ksti pava
sarį (LTR 739/73/): tada gerai augą javai (LTR 1001/556/), žolė (LTR
828/205/). D aug tikėjim ų, įro d a n čių vaisinam ąją Perkūno galią, knygoje
„Perkūnas lietu vių liaudies tikėjim uose" (1937) pateikia J. Balys. A. J. G re i
mas šias pavasarinio Perkūno funkcijas p risk iria d ie v a ičiu i Pergrubiui, vė 

25

Analogiški tikėjimai dėl krikščionybės įtakos siejami ir su Sekminių švente (Balys

1948: 135; 1993: 207).
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liau pakeistam šv. Ju rg iu (Greimas 1990: 453 — 458). N. Laurinkienė, rem
damasi R. O tto ir M . Eliade, pirm ojo Perkūno apsireiškim ą vertina kaip
teofaniją ir hierofaniją (Laurinkienė 1996: 122). Pasaulio apvalymas ir ap
vaisinim as iš tiesų tam tikra prasme yra jo pašventinimas — sakralizacija.
Šitaip pašventintas vanduo irg i įgyja sakralizuojančios, apsaugančios ga
lios: „Po pirmo griausmo, kad paskum netrenktų, reikia nueit po tiltu ir tris
kartus per vandenį peršokt" (LTR 763/17a/).
V ėlesniais laikais tokį pirm osios perkūnijos pašventintą vandenį pa
keitė bažnyčioje švęstas vanduo: „K ad nemuštų griausmas trobų, didžiojo
šeštadienio švęstu vandeniu švenčia trobų šelmenis" (LTR 1032/18/); „Rei
kia aprėžti tris ratus su kokiu geležgaliu ir kiekvieną namo kampą pakrapyti švęstu vandeniu" (LTR 828/306/). Pasitaiko ir senųjų bei krikščioniškųjų
papročių sintezės: „G eria šv. Trejybės šventėj parsinešę iš Krakulės vande
n į (Krakulė — versmė Užpalių miestely prie Šventosios upės) ir kalba po
trejus poterius į šv. Trejybę, kad griausmo nebijotų" (Balys 1937: 193). Įdo
mu, kad tokius pavadinim us kaip krakula, krakulica, karkulica, taip pat
lietuvišką vietovardį K rakūnai V. Ivanovas ir V. Toporovas, rekonstruoda
m i p a g rin d in į in doeuropiečių mitą, sieja kaip tik su Perkūnu (Иванов,
Топоров 1974: 176— 177).
Y p atin g ų galių vanduo įgyja per su Perkūnu siejamą pavasario šven
tę — Jurgines. D ėl to manoma, kad je i „šv. Jurgio rytą maudo arklius, tai
a rk lia i būna gražūs" (LTR 1457/1 —75/), neturi niežų (LTR 440/136/), „jo
k ia is parkais neserga" (LTR 2069/70/). „K a d arkliai žibėtų, reikia šv. Jur
gio rytą išprausti ant bėgančio vandens" (LTR 208/186/). „Dabar dažnai
užtinkam as paprotys išgenam us gyvulius apšlakstyti švęstu vandeniu," —
1948 m. rašė J. Balys (Balys 1948: 147). Be kitų apsaugos priem onių, švęstu
vandeniu šlaksto ir pirm ąkart nešdam i laukan išperintus nam inius paukš
čius (Balys 1993: 180).
M atyt, iš dalies su Perkūnu sietina ir plačiai tikėjim uose pasitaikanti
vandens analogija su pienu, pavyzdžiui: „Jeigu šv. Jurgio rytą lyja arba rytas
rasotas, tai tais metais karvės duos daug pieno" (Balys 1993: 176). Panašus
tikėjim as žinomas ir latviams (Šmits 1940: 752 Nr. 12190). Užkarpatėje pieno
ir pieno upės motyvai siejami būtent su šv. Georgijaus pergale (Иванов,
Топоров 1974: 202). Sim boliniu lietaus ir pieno sutapatinim u remiasi ir būri
mai: „Kitos moterys, pavasarį išvarydamos laukan karves, per sietą pildavo
vandenį, — manydavo, kad padaugės pieno" (LTR 1278/298/). Šiuo atveju
vertėtų atkreipti dėmesį į sietą, kaip į iš „kryžiukų" sudarytą daiktą: kryžius
gali būti laikom as ir sim boliniu Perkūno ženklu (plg. Gim butienė 1994: 18,
24). Dar reikėtų prisim inti ir tai, kad ištinusį karvės tešmenį gydydavo patrindam i „perkūnkulke" (LTR 11/87/, /88с/, 759/19/, 832/254/, 992/162/,
1039/15/). Su belem nitais pienas siejamas ir buriatų tradicijose (Иванов,
Топоров 1974: 150).
V isoje Lietuvoje žinomas paprotys, kai, norėdam i pagausinti pieno,
vandeniu per Jurgines apliedavo pirm ąkart parginusį piem enį (Balys 1993:
186). A p ie vandens ir pieno tapatinim ą dar bus kalbama kitame skyriuje.

60

T a ig i aptarėme su pirm uoju Perkūnu siejam o vandens sakralizuojan
čius aspektus. Tačiau Perkūno ir vandens sąsajos tuo neapsiriboja. L ia u 
dies seniai pastebėta, kad iš dangaus g a li k risti ne vien gyvybę nešantis ir
augimą, vešėjim ą skatinantis vanduo, bet ir kitoks — niokojantis, n a ik i
nantis. T o k ie pavojing i atm osferos re išk in ia i yra liūtis, kruša, amalas. P e r
kūnas, kaip ir jo analogas senovės in d ų m itologijoje Indra — viesulų, lie 
taus ir visokiausių form ų drėgm ės valdytojas (Eliade 1979: 205), nuo seno
lietuvių buvo laikom as gero ir b lo g o lietaus davėju, k u rio v a lią reikėdavo
paveikti a p e ig in iu elgesiu, aukom is. A. J. Greim as, rem dam asis M . S trij
kovskio pavasario šventės aprašym u ir m aldų į Perg ru b į b ei Perkūną teks
tais, daro išvadą, kad „Perkūnas, p rie šin g a i negu Pergrubis, k u rio v e ik la —
žemės atgaivinim as ir apvaisinim as — yra cik lin ė , bet vienkartinė, čia įs i
vaizduojam as kaip pastovus atmosferos reiškinių reguliuotojas, galįs la iku
duoti reikiam o lietaus, bet g alįs ir su la ik y ti n e la ik u grasinančius šių re iš k i
nių ekscesus" (Greim as 1990: 459; išskirta autoriaus). V e rta prisim inti, kad
griausm avaldis dangaus dievas lietaus dievo fu n kcijas įgyja d au g elio tautų
mituose: pavyzdžiui, g raikų Dzeusas, suom ių U kko , actekų T la lo k a s ir kt.
(Тайлор 1989: 399 — 400).
M . S trijkovskio pateiktoje m aldoje, be k ita ko, sakoma: „O tu, m alo
ningas dieve Perkūne, te ik is mums re ik a lin g u la ik u p ag elb ėti ir m alonų
lytų duoti, kad žolės lapotų ir kad mums n e la ik u vėtra, kruša, žaibai ir
griausmas b lėdies nedarytų" (cit. iš: Basanavičius 1970: 589).
Tuo tik slu į Perkūną būdavo ne tik m eldžiam asi, bet jam ir aukojam a.
P la čia i žinom a J. La sick io užrašyta malda, kurioje žem dirbys P e rk ū n u i kaip
auką žada la šin ių paltį: „Percune deuaite niem uski und mana, dievvu melsu
tavvi p a lti m iessu" (Lasickis 1969: 19). A. J. G reim as šią m aldą in terp retu o 
ja kaip apsaugos savo la u k u i prašym ą ir vėlesn į a p e ig in į valgym ą (Greim as
1990: 460). Panašaus aukojim o re lik tų u žfiksu ota ir vėliau aprašytuose p a 
pročiuose, pavyzdžiui: „Velykų šventintos mėsos kauliukus ir kiau šin ių lu kš
tus nuneša ant savo kreisos ir pakasa, tai apsaugoja laukus nuo bangų, t. y.
nuo liū č ių ir le d ų " (LTR 374/1731/, žr. dar: L T R 374/2254a/, 600/1663/,
1437/31/, 1481/35/, L M D I 475/3234/, /3250/); arba: „L ik u s į nuo Velykų
kumpio kaulą re ik ia p akišti po krekva, tai vėjas stogų nedrasko ir į tuos
namus Perkūnas nem uša" (LTR 1421/58/). Y ra duom enų, le id žia n č ių spėti,
jog seniau P e rkū n u i aukodavę ja u tį (taurą); be to, lie tu v ių m įslėse g riau s
tinis neretai nusakom as ja u čio (buliaus) įvaizdžiu, pavyzdžiui:
„Senas ja u tis baubia. — Debesys ir g ria u stin is“ (LTt V N r. 5444); „U ž
trijų kalnų bulius baubia. — Griausm as" (LTt V Nr. 5524); „E in a jautis baub
damas, dangų ragais rėždamas. — G riaustinis ir žaibas" (LTt V Nr. 5526).
A nalogiškai ir slavų m įslėse tauras figūruoja kaip griausm o ir žaibo įs i
kūnijim as (Иванов, Топоров 1974: 169, 206). Lietuvių padavim uose jautis
yra ir vienas ežero atėjim o pavidalų (Kerbelytė 1970: 96). Įdom i tipologinė
paralelė aptinkam a gana tolim ose mums A frik o s tautų (pavyzdžiui, bušmėnų) tradicijose: čia lietus įsivaizduojam as kaip jautis, gyvenantis duobėje su
vandeniu; kai jis iš ten išlenda, im a ly ti (Иванов, Топоров 1974: 174).
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A psaugoti nuo neigiam ų atmosferos reiškinių turėdavo ir trečiąją ar
ketvirtąją Velykų, Kalėdų, Sekm inių dieną švenčiamos „ledų dienos" pa
pročiai. Visoje Lietuvoje tikima, kad trečiadienį po V e ly k ų negalim a dirbti
lauko darbų, ju d in ti žemės, t. y. arti ar akėti, kitaip vasarą kruša išmuš
javus (Balys 1993: 158— 159). „Ketvirta Velykų diena — ledinė diena. Eina
laukuosna, po kryžiais meldžias, o kas darbą kruta, tai barasi: „Už tave ir
mūsų laukus (ledai) išmuš ir vilkai kumeliukus padusins" (LM D I 475/246/).
K a i kurių draudim ų paisoma ir prieš Velykas. Pavyzdžiui, „negalima Didįjį
ketvirtadienį su kultuve žlugtą skalbti, tą asmenį gali griausmas trenkti"
(LTR 2069/40/). D id įjį penktadienį nevelėjama kultuve, kad ledai neiš
muštų javų, nemalama rankinėm girnom, kad griausmas netrenktų (LTR
374/1470/).
Paskutinė K alėdų diena — taip pat „ledų diena". „Per tą visą dieną
žmonės melsdavęsi, kad Dievas apsaugotų javus nuo ledų. <...> Kas per
Kalėdas dirba, tam le d ai javus išm uš“ (Balys 1993: 41). Apsisaugoti nuo
ledų iš dalies skirti ir kryžiaus dienų (LM D I 660/43/) bei trečiosios Sekmi
nių dienos papročiai (LTR 311/2146/, 421/552/, 1300/147/). K aip „ledų
dieną" švenčia ir trečiąją dieną po Ju rg in ių — šv. M orkaus dieną:
„M orkus reikia švęsti, je i ne — le d ai sumuš naudą" (Balys 1993: 186);
„Jei M orkaus dieną aria žemę, le d ai užkerta javus" (LTR 458/79/)26.
Y ra žinom a ir nem ažai būrim ų lie tu i prišaukti arba užtikrinti, kad rei
kiam u metu jo netrūktų. Labiausiai paplitęs yra apeiginis laistymasis per
Užgavėnes — dažniausiai aiškinant, jog taip darom a tam, kad javai ar linai
geriau derėtų (Balys 1993: 74 — 76), — ir per pjūties pabaigtuves: kad drėg
n i m etai būtų, pasėti rugiai neišdžiūtų ir ateinančiais metais būtų lietaus.
Sakoma: „Je i per pabaigtuves laistosi, tai tą metą lietus rugius sudaigina"
(Balys 1986: 193). Laistym asis per pjūties pabaigtuves, norint užsitikrinti
lietų k itų metų derliui, žinom as daug kur Europoje: Britų salose, V o kie tijo 
je, Serbijoje, Rum unijoje, Lenkijoje ir kitu r (Календарные обычаи 1978:
87, 133, 179, 204, 250). Daugelyje Lietuvos vietų vandeniu perlieja ir iš
lauko grįžusį artoją:
„G rįžusį pavasarį artoją perlieja vandeniu, kad Dievas laistytų jo lau
kus"; „Pabaigus arti pūdymą artoją aplieja, kad pūdymas neišdžiūtų ir iš
pūdymo javai griūtų" (BTV 64 — 65).

„Šv. Morkaus dienoje reikia neiti į
laukus dirbti, nejudinti žemės, nes kas tą dieną žemę judina, to laukus kurmiai vers" (LTR
26

Įdomus ir kitas su šia diena siejamas tikėjimas:

744/37/; dar žr.: LTR 440/147/). Kurmiai su Perkūnu siejami ir kituose tikėjimuose, pavyz
džiui: „Velykų rytą procesijos metu reikia krapyti su švęstu vandeniu kurmarausius ir kaišyti
juos Perkūno trenktu medžiu —vasarą nebus kurmių" (LTR 1471/28/; taip pat LTR 832/394/).
Apsisaugoti nuo kurmių ir nuo Perkūno vartojamos tos pačios priemonės: pavyzdžiui, šven
tintais Devintinių berželiais kaišo trobas — kad perkūnija netrenktų, ir smaigsto daržus —
kad kurmiai neraustų (LTR 1165/72/); nuo kurmių irgi apkasa dirvoje Velykų kaulą (LTR
723/113/). Galiausiai apsaugoti nuo perkūnijos gali ir pats kurmis: „Kad Perkūnas netrenktų
naman, reikia užmušt kurmį, kuris pabalius rausia, parnešt namo, išdžiovint ir padėt ant
pečiaus" (LTR 208/2154/). Galbūt šią sąsają reikėtų aiškinti tuo, kad kurmis, kaip ir pavasa
rinis Perkūnas, judina žemę?
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G ervėčių krašte, norėdam i p rišaukti lietų, g a li a p lie ti
ilgai nėra lietaus ir atgena piemuo, tai j į vakare ap ip ila
2247/57/). Y ra ir k itų būdų — laisto gyvulius, sakydami:
tum paprausėm, ryt Dievas duos, savo lietum papraus"

ir piem enį: „K a i
vandeniu ' (LTR
„D abar savo lie 
(LTR 2447/52/).

Įdomu, kad van den į ant g y v u lių p ilti „stengiasi kryžmai, nuo galvos prade
dant". A rba kryžių m erkia vandenin, paskui jį pastato ir m eldžiasi, kad
vandens būtų (B T V 66). Beje, taip pat daro ir serbai (Календарные обычаи
1978: 201). G. Beresnevičiaus teigim u, kryžiaus žen klu m ėginta p risišau kti
Perkūną (Beresnevičius 1992: 45). G alim as dalykas, jog čia turim e senųjų
baltiškų ir k rik ščio n išk ų jų tikėjim ų sam plaiką.
M ito lo g in iu atžv ilg iu labai įdom ūs su m irusiaisiais susiję lietaus prišaukim o burtai: vandens pylim as ant sken d u o lio kapo ir aguonų pylim as į
šulinį (B TV 66). Ju ose galim a įžv e lg ti tam tik rų sąsajų su B alkanų tautų
praktikuojam ais germano (kolojanulo) la id o jim o p ap ro čiais (Календарные
обычаи 1978: 226, 244). V. Ivanovas ir V. Toporovas m iru siųjų (ypač ne
sava m irtim i m irusių, pavyzdžiui, pasikorusių) ir jų pakaitalų (tokių kaip
lėlė germanas) figūravim ą lietaus prašym o ritualuose sieja su kadaise p ra k 
tikuotu žmogaus aukojim u (Иванов, Топоров 1974: 107). T o k iu atveju sken
duolis lie tu v ių papročiuose atsiranda n ea tsitiktin a i — ju k jis jau pats sa
vaime yra auka v a n d en iu i27. A g u o n os baltų ir pietų b ei rytų slavų tradicijose
taip pat siejam os ir su m irusiaisiais, ir su Perkūnu. Pavyzdžiui, Pelesoje
užrašytas užkalbėjim as aguona, pažym int, kad ja u žk e ik ti galim a kaip ir
Perkūnu („макам м о ж н а заклясщ т а к сама, як п я р у н о м “, — Судник,
Ц ивьян 1981: 304). A g u o n o s m itinę sem antiką nagrinėjusios T. S u d n ik ir
T. C ivjan n etg i tvirtina, kad aguonos įvaizdyje yra užkoduotas G riausm ąvaldžio žm onos vardas (Судник, Ц и вьян 1981: 317), ir čia savo ruožtu
įžvelgia aguonos ryšį su B alkanų areale p a p litu siais peperudos papročiais
lie tu i prišaukti: aguona, kaip ir peperuda, g a li b ū ti vadinam a d ru g e liu
(Судник, Ц ивьян 1981: 315). Peperudos (peperunos, dodolos)ryšys su G riaus
tinio dievu (Перун) jau ne kartą tyrinėtojų akcentuotas (Иванов, Топ оров
1974: 104— 106; Ф и л и м о н о в а 1983: 135; La u rin k ie n ė 1996: 173). Su d au g e
liu m inėto peperudos ritu alo d etalių sutam pa senas latvių lietaus prišaukimo paprotys, aprašytas 1610 m. D io n izo Fabricijau s Livo n ijo s istorijoje. Šis
ritualas yra atliekam as ant kalvos, girioje, aukojam i ju o d i g y v u lia i ir šau
kiam asi Perkūno (M annhardt 1936: 458). V. Ivanovas ir V . Toporovas te i
gia, kad šie b a ltišk i duom enys netgi išsam iau ir n uosekliau n ei slaviškieji
išlaikę p ag rin d in iu s G riausm avaldžio atributus (Иванов, Топ оров 1974a:
146; dar žr.: Иванов, Топ оров 1974: 116).
V is i šie baltų ir slavų ritu a la i b ei p ap ročiai dar kartą įtikin am ai p atvir
tina Perkūno, kaip „atm osferos re išk in ių reguliu otojo" (Greim as 1990: 459),
kvalifikaciją. Tačiau tai, ar iš dangaus krintantis vanduo bus naudingas, ar

27

Pažymėtina, kad tame pačiame Balkanų areale užfiksuota ir priešingų tokio papročio

variantų: antai serbai ir juodkalniečiai D idįjį ketvirtadienį vandenį pila į upę, „aukodami" jį
šeimos mirusiesiems — kiekvienam po tris indus (Календарные обычаи 1977: 257).
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žalingas, kaip rodo tikėjim ai, labai daug priklauso nuo apeiginio žmonių
elgesio. Paskirstydamas gyvybę teikiantį dangaus vandenį, Perkūnas drau
ge yra ir vaisingum o dievas.

2.3.2. Vanduo ir Saulė
„Su dangaus šviesuliais pirm iausia galėjo būti siejami žibantys sferinio
pavidalo objektai: vandens lašeliai, rasa; taip pat ovalūs vandens telkiniai
ir kt. <...> T a i galbūt liu d ija ir šviesulių judėjim ui nusakyti vartojamas
žodis „tekėti", — rašo Saulės ir M ė n u lio sim boliką baltų pasaulėžiūroje
tyrinėjęs J. Vaiškūnas (Vaiškūnas 1992: 132). Iš tiesų Saulę su vandeniu
sieja bent du v izu a lin iai aspektai: plastiškasis — apvali vandens lašo ar
te lk in io forma, blizgesys, spindesys, gebėjimas atspindėti šviesą, ir dina
m iškasis — judėjim as, nusakomas bendru abiem objektams žodžiu tekėti.
Y ra duom enų, kad lie tu v ia i Saulę įsivaizduodavo esant Dievo ar tie
siog dangaus akim i (LTR 3 7 4 c/1305/, 1593/1/), todėl į ją negalima esą
rod yti pirštu, o kas taip daro — „ ant senatvės apžabs" (LTR 1593/2/).
Savo ruožtu naktis lie tu vių m itinėje poetinėje tradicijoje laikom a akla,
t. y. be Saulės — be akies (Vėlius 1994: 124). Dar tikim a, kad parodžius į
Saulę pirštu, tas pirštas galįs n u d žiū ti ar nupūti, į tą žmogų trenksiąs
griaustinis. Pirštu rodom a Saulė užpykstanti ir g alin ti įtraukti žmogų į
dangų. Pasak J. Balio, „vėlyvesnių la ik ų pažiūra yra, kad rodant pirštu į
dangų badysi D ievu i akis, todėl taip elgtis yra nuodėmė. Jeig u netyčio
m is pasitaiko pirštu parodyti į Saulę ar M ė n u lį, tada reikia pačiam kąsti
tą pirštą ik i kraujo, tai nepakenks. Į Saulę gryną (nepridengtą) akim i gali
žiū rė ti tik tas, kas nėra padaręs didelės nuodėmės. Taip pat negalima
prieš Saulę ar M ė n u lį atsigręžus šlapintis, nes už tuo būdu pareikštą
nepagarbą dangaus švie su oliu i su silau ksi bausmės, būtent, skaudulių ar
šašų pavid alu " (Balys 1951a: 4). Iš šių tikėjim ų ryškėja tam tikra Saulės ir
akių bei švarum o sąsaja (žr. dar: B alčiūtė 1995).
Ir k itų in doeuropiečių tautų m ituose Saulė dažnai laikom a „dangaus
akim i". Rigvedoje ji — M itros, Varūnos ir A g n io akis, Avestoje — Ahūra
M azdos, Hesiodas ją vadino „visa reginčia Dzeuso akim i", senovės germa
nai — „Votano akim i" (Тайлор 1989: 169).
A nalogiškai vanduo lietuvių liaudies tikėjimuose irgi pavadinamas Dievo
akimi: „negalim a spjaudyti vandenin, vanduo, sako, yra Dievo akis" (LMD
I 474/285/). Todėl, kaip ir į Saulę rodyti pirštu, draudžiam a kartim is badyti
ežero dugną, m ėginant išm atuoti jo g y lį (Vėlius 1987: 60 — 61). Šiuo atžvil
giu lie tu viai artim i senovės germanams, su šaltiniu tapatinusiems Odino
a k į (Иванов, Топоров 1974: 129). Tačiau, kaip vaizdingai yra rašęs E. B. Tyloras, „vargu ar reikia tokio stebuklo ieškoti M im iro išm inties šulinyje: bet
kuris tvenkinys, pažvelgus vidu rdienį į atsispindinčią vandenyje saulę, pa
rodys mums prarastąją O din o akį, o kita dangaus akis, arba tikroji saulė,
tuo metu švies aukštai danguje" (Тайлор 1989: 169).
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Tačiau apskritai su Saule, kaip ir su kitom is dangaus jėgom is, lie tu vių
tikėjim uose daugiau siejamas ne stovintis, o tekantis vanduo, ir ypač —
tekantis prieš Saulę: „ Garbindavo versmes, katros rytų pusėn teka, tai dėl
to, kad prieš Saulę teka ir vanduo ten la b a i sveikas. Žmonės eidavo į tas
versmes praustis, laikydavo šventu vandeniu. Jeig u žmogus n ori išgyti, tai
būtinai reikią įmesti kelis skatikus vandenin, tai tada išgysiąs — versmės
aukom reikalaudavo p in ig ų ', — cituodam as Dusetų apylinkėse užrašytą t i
kėjimą, rašo J. Balys (Balys 1948: 40). Tauragės apskrityje užrašytam e p a 
davim e tikinam a, jog „Šventupį pramanė žmonės šventa upim i dėl to, kad
jis bėga priešinga linkm e kitų upių bėgimui. Prieš karą žmonės ateidavę į j į
parsinešti vandens ligoniams, nuo kurio lig o n ia i pasveikdavę“ (V E M D 273).
Tikėta, jo g to k iu van d en iu galim a n u m ald y ti verksn ų vaiką: „ K a i m a
ž i v aik ai verkia, tai jieško, k u r vanduo bėga prieš Saulę ir iš po tiltelio
pasem ia tokio vandens Saulei netekėjus, ju o n u p rau sia vaiką ir tą vandenį
vėl ten išlieja, iš k u r pasėmė — vaikas nustoja verkęs“ (LT R 390/142/).
Prieš Saulę tekančiam e vandenyje rekom enduodavo p la u ti so p u liu s (LTR
374d/2134/, 1418/12/, 2284/285/), akis (Balys 1948: 40), o kad būtų šva
rus kūnas, S aulei tekant D id žio jo k e tv irta d ie n io rytą re ik ia n usip rau sti
upelyje, tekančiam e iš rytų į vakarus, ir saugotis, kad n iekas nepam atytų
(LTR 14/152/). V eisieju ose užrašytam e tikėjim e teigiam a, kad „čystiniam
četverge" re ik ia n ub ėg ti nesidairant ir išsim audyti prieš Saulę tekančiam e
vandenyje — kūnas bus švarus (Balys 1993: 118). A k iv a izd u , kad šiuose
tikėjim uose aktualizuojam as priešpriešos rytai — vakarai pirm asis narys,
kuris paprastai tradicinėje ku ltū roje yra teigiam as. Pavyzdžiui, m aldos, u ž
kalbėjim ai visada kalbam i atsigręžus į rytus (Иванов, То п ор о в 1965: НО).
N eretai gydom oji g alia p riskiriam a tekančiam (bėgančiam , liejamam)
vandeniui apskritai: „ K a i žmogus serga nuo akių, tai tadu re ik ia vanduo
per galvą perlieti ir akys praust, tuoj užgys“ (L M D I 474/54/); „ K a i akys
sopa, tai reik ia šaltinių undeniu p ra u scie “ (L M D I 474/534/). N e t keletas
gydom ųjų „akių ša ltin ių " žinom a ir Latvijoje (Urtanas 1995: 4 1 — 42).
Galėtum e dar pridurti, jo g labai dažnai akys gydom os dubenuotųjų
(šventųjų) akm enų vandeniu. Pavyzdžiui, tikim a, kad Tauragės rajone ant
N ik ro n ių akm ens esantis vanduo gydąs akių lig as (LTR 4561/89/). V ertėtų
p risim in ti įdom ų teiginį, jog „seniausiais dangaus šviesu lių sim bolin iais
atvaizdais laikytin os <...> vadinam osios ku p u lo s — n e d id e li apvalaini įgilinim ai, aptinkam i ant p aleolito la ik ų d irb in ių bei akm enų paviršiaus" (Vaiškūnas 1992: 133).
Tad tikriau siai galėtum e spėti, jo g S aulei — šviesos ša ltin iu i — tik ė ji
muose priskiriam a galia te ik ti regėjim ą ir skaistum ą panašum o m agijos
p rin cip u yra perkeliam a ir vandeniui, su Saule tapatinam am pagal form ą
(lašo ar te lk in io apvalumą) arba pagal judėjim ą (tekėjimą).
V ie n a p a g rin d in ių Saulės fu n k cijų tradicinėje liau d ies pasaulėžiūro
je — paros la ik o reguliavim as. D ieną Saulė šviečia danguje, o naktį n u si
leidžia, kaip tikėta, į marias, ten m audosi ir ils is i (Balys 1951a: 7). Į jūreles
besileidžiančią Saulę apdainuoja ir latvių dainos (Šmits 1938: 173 Nr. 54894,
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175 Nr. 54917, 179 Nr. 54971). Kartais jose Saulė irstosi aukso laiveliu (Šmits
1938: 175 Nr. 54924) su aukso irklais (Šmits 1938: 176 Nr. 54932) arba
patekėdam a prausiasi vandenyje (Šmits 1938: 175 Nr. 54929, 54930). T ip o 
log iškai panašų tikėjim ą (kad Saulė nakčiai nusileidžia į savo urvą, išsi
maudo gyvybės vandenyje ir rytą vėl pateka iš požem ių karalystės) turi ir
Naujosios Zelandijos m aoriai (TaŽAop 1989: 161). Senovės Egipto mituose
Saulės dievo Ra nusileidim as į požem ių pasaulį sim bolizavo jo m irtį ir kar
tu prisikėlim ą. K a i kurie senieji egiptiečių tekstai netgi tapatina Saulės
dievą su pirm ykščiu vandenynu (Eliade 1979: 110). Ir pats dangus (ypač
nakties) lietu vių ir kitų baltų m itinėje poetinėje tradicijoje neretai yra įs i
vaizduojam as lyg jūra, marios (Vėlius 1994: 122). Pavyzdžiui, Sietynas mįs
lėje nusakomas taip: „V id u ry marių virkščių saujelė“ (LTt V Nr. 5424).
Nusileisdam a ir patekėdama Saulė padalija paros laiką į dieną ir naktį.
Diena — žmogaus veiklos metas, naktis — įvairių dvasių ir m itinių būtybių
pasirodym o laikas, kai žm ogui privalu laikytis daugelio apribojimų, draudi
mų, antraip jam gresia visokiausi pavojai. Ypatingu sakralumu liaudies pa
saulėžiūroje apgaubiamos skiriam osios šių dviejų etapų ribos — saulėtekis
ir saulėlydis. Pirm asis siejamas su visų gyvybinių galių atsinaujinimu, o ant
rasis — su nykim u ir mirtimi. Pavyzdžiui, manoma, kad sapne regėti tekan
čią Saulę esąs labai geras ženklas, o sapnuoti besileidžiančią reiškia mirtį
(Balys 1951a: 8). Latviai Saulei nusileidus švenčia vadinamąją „širmąją va
landą“ tikėdam i, jog drauge su Saule į aną pasaulį iškeliauja ir mirusieji
(Vike-Freiberga 1998: 48). Lietuvių papročiai taip pat draudžia po saulėly
džio dirbti tam tikrus darbus, siedam i tai su m irusiųjų dvasiomis: pavyzdžiui,
negalim a esą skalbti ir kultuve velėti, kad nenuvaikytum ar nenukrėstum
dvasių (BTV 61). N o rin t dvasių laiką pailginti, mėginama sim boliškai nukelti
Saulės patekėjimą, vengiant sakyti, kad „jau aušta“ ir pan. (žr. aukščiau).
Saulės tekėjim as arba laikas prieš pat Saulei patekant, priešingai, yra
stebuklingas ir labai naudingas žmogui. V anduo tokiu metu irg i įgyjąs
stebuklingų galių. M . Eliad e's nuomone, „prieš aušrą pasemtas vanduo"
m agijoje ir liaudies m edicinoje ypatingą reikšm ę turi todėl, kad sim boli
zuoja „pradžią“, ištakas, pirm apradiškum ą (Eliade 1996: 79). Užtat dauge
lyje tikėjim ų prim ygtinai kartojama, kad m audytis ir praustis reikią prieš
Saulės tekėjimą, ypač per didžiąsias pavasario ir vasaros kalendorines šven
tes — Velykas, Jurgines, Jonines.
„D id įjį ketvirtadienį galima išsigydyti nuo niežų: reikia išeiti dar saulei
nepatekėjus į ežerą, upę ar prūdą ir jame išsimaudyti“ (LTR 1741/102/);
„D id įjį ketvirtadienį saulei netekėjus eina žmonės praustis prie šaltinio, tai
nebus jok ių dėmių ant veid o“ (LM D III 114/8/); „Jurginių rytą, dar prieš
saulėtekį, veda arklius išmaudyti, tada jie būną gražūs ir neturį gyvio"
(Balys 1948: 125); „Kas turi niežų ar kitokių sopulių, Jono rytą turi grynas
ant rasos pasivolioti, tai praeina“ (LTR 374c/1504b/); „Kas turi niežų ar
kitą nudą, reikia anksti rytą prieš saulės tekėjimą grynam ant rasos pasvolioti, tai išnyksta. O jeigu kur yra upė ir j i tek į saulę, tai norint nuo nudų
išgyti reikia joj prieš saulės tekėjimą m audytis" (LTR 374d/2357/).
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Matom e, kad tikėjim uose pabrėžiam i trys svarbiausi dalykai: maudomasi 1) į rytus tekančiam e vandenyje, 2) prieš Saulei tekant, 3) sakraliniu k a 
lendorinio cik lo momentu. Ir tai dėsninga, nes ju k Saulė reguliuoja ne vien
paros, bet ir metų laiko ciklus. K aip galim a spręsti iš papročių bei tikėjim ų,
ryškiausias jos vaidm uo būna per didžiąsias pavasario ir vasaros k ale n d o ri
nes šventes — V elykas bei Jonines (Petrines). „M ū sų liau d is mano, kad
Saulė Joninėse, Petrinėse ir V elykose rytą patekėdam a šoka, t. y. staiga pa
šokėją triskart aukštyn, arba „rėdosi", t.y. m ainosi įvairiom is spalvom is", —
rašė J. Balys (Balys 1951a: 6). Žmonės taip pat tiki, jog per V elykas vanduo
turi tiek galios, kad juo nusiprausus galim a u žsitik rin ti sveikatą visiem s m e
tams: „Velykų rytą d ar saulei netekėjus re ik ia parsinešt vandens, kuris te
ka, ir tuo vandeniu praustis, tada visus metus nesirgsi. Tą vandenį galim a
laikyti keletą metų, jis nepasensta“ (LTR 2321/29/; dar žr.: L M D I 392/2/,
LT R 747/27/). Tyrinėtojų teigim u, V e ly k ų šventė daugelyje Europos kraštų
pasižymi ryškiais soliariniais bruožais: gali būti, kad į V elykas perkeltas ap ei
ginis pavasario ly g iad ie n io kom pleksas (Иванова 1983: 111).
Ly g ia i to k ių pat teigiam ų g a lių sk lid in a s ir Jo n in ių vanduo: „Sakoma,
kad niekados vanduo to kio s d id elės galios n etu ri k a ip Jo n in ių n aktį" (Ba
lys 1993: 226). M anytum e, jo g šią steb u klin g ą Jo n in ių vandens g alią lem ia
jo sąsajos su yp ating ą vaid m en į šios kalen d orin ės šventės m etu v a id in a n 
čia Saule28.
28

Dėl Saulės vaidmens lietuvių ir kitų Europos tautų Joninių papročiuose vienos nuo

monės nėra. Tyrinėtojų nesutariama ir dėl to, ką apskritai laikyti apeigine šios kalendorinės
šventės šerdimi. V. Ivanovo ir V. Toporovo nuomone (jie remiasi slavų tautų Kupalos papro
čiais), pagrindinę Joninių apeigų opoziciją sudaro

ugnis

ir

vanduo,

turintys tokią pačią

apvalomąją galią (Иванов, Топоров 1974: 222). Saulė, šių m okslininkų įsitikinim u, yra dan
giškasis tos ugnies pavidalas, o žmonių degamos ugnys — žemiškasis. Panašios pozicijos
laikosi A. J. Greimas, skiriantis Gabiją — žemiškąją ugnį, ir Saulę — dangiškąją, „su kuria
komunikuojama, pavyzdžiui, Joninių laužų pagalba" (Greimas 1990: 308). Sim boline Saulės
reikšme per Jonines neabejoja ir M . Gim butienė (Gimbutienė 1994: 15). Tuo tarpu S. Skrodenio tvirtinimu, „Jonines arba K upolių šventę reikėtų pirmiausia laikyti augmenijos klestė
jimo, vešėjimo švente" (Skrodenis 1977: 59). Kur kas kategoriškiau nusiteikęs J. Balys: jis
linkęs iš viso nepastebėti „kokių nors tampresnių ryšių tarp Saulės ir Joninių šventės" (Balys
1948: 138). Visiškai taip pat mano ir kai kurie rusų tyrinėtojai, pavyzdžiui, D. Zeleninas ir jį
cituojanti L. Vinogradova. Jų įsitikinim u, rytų slavų Kupalos papročiuose nėra nieko, kas
leistų šią šventę sieti su saulėgrįža ar Saulės kultu apskritai (Zelenin 1927: 370; Виноградова
1989: 108), o seniausioji šio ritualo semantika — tai raganos (в

е д ь м а ) sunaikinimas:

sudegi

nimas arba nuskandinimas (Толстая 1982: 83). Bet net ir sutinkant su tokia nuomone, vertė
tų nepamiršti lingvistinės žodžio
konkrečiai —

ведьма

etimologijos: jis sietinas su sanskrito žodžiu

madhu-vidhyū, reiškiančiu
Sūrya — Saulė,

vedų tekstuose laikomas

vidhya,

'žinojimo medų', kurio kūrėju ankstyvuosiuose
suvokiama kaip akis (Иванов 1989: 82). Taigi

Saulės reikšmė šiame kontekste šiaip ar taip vis vien ryškėja.
Manytume, jog visiškai neigti simbolinę Saulės reikšmę Joninių papročiuose neracio
nalu jau vien dėl to, kad tada darosi nesuprantama, kodėl ši šventė siejama būtent su
birželio 24-osios naktimi, liaudies suvokiama kaip trumpiausia metų naktis (Vyšniauskaitė
1993: 91). Tai kulm inacinis Saulės metinio ciklo momentas, po kurio, žmonių manymu, seka
jos „kritimo žem yn“ periodas. Sakoma, kad „dienos ilgumas atšoka atgal", arba dažniau —
„Saulė atšoka atgal“ (Vaiškūnas 1997: 20). Įdomu, kad funkciniu atžvilgiu Joninės iš dalies
yra analogiškos pirmojo pavasarinio Perkūno apsireiškimui. Pavyzdžiui, kai kuriuose tikėji
muose sakoma, kad šventas Jonas (kaip ir pavasarinis griaustinis) padarąs vandenį nekenksmin
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Joninės ir Saulės grąža po jų suvokiamos kaip tam tikro lūžio momen
tas, beje, kalendoriniam e metų cik le turintis iš esmės analogišką reikšmę
kaip ir vidurdienis paros cikle: galim a teigti, jog tiek vienu, tiek kitu atveju
„Saulei būnant aukščiausiam e taške, kinta jos būsena — vyksta teigia
mos / neigiamos reikšmės inversija: judėjim as į viršų virsta judėjim u že
m yn" (Vaitkevičienė 1998a: 78). Drauge su Saule šį lū žį išgyvena visa gam
ta: pavyzdžiui, žmonės tiki, kad „po saulės sugrįžim o nebegalim a sėti jokie
javai, nes nebeauga — grįžta atgal" (Balys 1993: 261). N etg i sakoma, kad
„jei prieš šv. Joną užmuši vieną vabalą — užaugs jų du rėčiai, je i po šv. Jo 
no — pranyks jų rėtis“ (LTR 264/152/).
Lietuvių Jo n in ių papročiai, manytume, pakankam ai aiškiai suponuoja
m aginį Saulės, kaip dangiškosios ugnies, įvaizdį. Todėl drįstume teigti, kad
ir stebuklingu laikom as Jo n in ių vanduo sim boliškai turėtų būti siejamas kaip
tik su Saulės sfera. Jo n in ių maudynės, pagal J. Balio surinktus tikėjimus,
padeda išsaugoti jaunystę, sveikatą, grožį, lem ia sėkm ingą m eilę ir vedybas
(Balys 1993: 226 — 227). M atyti, kad tai tos vertybės, kurios platesniame
papročių ir tikėjim ų kontekste siejamos su dangaus sfera apskritai.
Tikėjim uose labiausiai pabrėžiam a Jo n in ių vandens galia teikti sveika
tos* saugoti nuo ligų. K adan gi tik sveikas žmogus liau d žiai yra gražus, tai
grožio ir sveikatos sąvokos tikėjim uose dažnai sujungiam os į vieną, nusa
komą kaip kūno švara. Pavyzdžiui, tikėta, jog „kas Jo n in ių naktį išsimau
do, pasidaro daug gražesnis, sveikesnis. M ergaitės visuom et prausdavosi,
m audydavosi ir kasas m azgodavo" (Balys 1993: 226). Labai dažnai reko
menduojam a praustis rasa:
„Prieš šv. Joną šašuotam reikia nusprausti rasom nuo ru g ių “ (LM D I
187/6/); „Je i burna inkštiruota, reikia prieš Jonines saulei nusileidus rasa
praustis" (Būdavietis, L M D I 474/105/); „N uo niežų ir visokių vočių pa
gelbsti, k a i šv. Jono ryte rasoje išsimaudai: reikia riedėti pievon atsigulus,
kaip k a m u o liu i“ (Švenčionys, L M D I 474/81/).
Beje, tikėjim uose apie Jo n in ių rasą išryškėja ir vandens (šiuo atveju —
v
rasos) funkcinis ambivalentiškumas: „Sv. Jono naktį raganos su rankšluosčiais
brauko nuo rugių rasą, kad galėtų žmonėms ligas sių sti“ (LTR 773/450/).
Taigi galim a daryti išvadą, kad su Saule siejamas Jo n in ių vanduo apskritai
yra suvokiam as kaip m aginė priem onė, o k o k į poveikį jis turės žmogui —
teigiam ą ar neigiam ą — priklauso daugiausia nuo to, kas ir kaip su juo
elgsis, t. y. kokie papildom i m aginiai veiksm ai bus atliekam i.

gą, todėl galima esą maudytis (LTR 600/107/); tikima, kad vaistažolės gydomąją galią pra
randančios ir po pirmosios perkūnijos (Laurinkienė 1996: 123), ir po Saulės grąžos;

„Po

šv. Jono nakties negalima rinkti arbatinių žolelių, jos būna be vertės"

(LTR 773/452/), „visos
žolės, imtos prieš šv. Joną, yra labai reikšmingos gydymui, vanta ir ta sveika, skinta prieš
šv. Joną", o „[po] Joninių vidurdienio visos vaistinės gėlės esančios užburtos ir netinkan
čios. Jomis reikia pasirūpinti prieš Jonines, kada saulutė dar nėra pradėjusi kristi žemyn"
(Balys 1993: 222). Probėgšmais galima pastebėti, kad Joninių ryšys su augalais ir vandeniu
atitinka Ašvinų sąsajas su gydomosiomis žolėmis ir gydomuoju vandeniu indų medicininėje
tradicijoje (Puhvel 1989: 104).
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Logiška, kad sveikatos ir grožio teikian tis Jo n in ių vanduo taip pat
laikom as lem iančiu m eilės ir vedybų sėkmę. Ju o prausiantis, ne tik išn y k s
ta šašai, spuogai ir k ito k ie nešvarumai, bet ir padidėja galim ybės m erginai
tais metais gauti vyrą, o v a ik in u i — susirasti merginą: „R e ik ia p risirin kti
butelį šv. Jono kirm ėliukių ir u žp ilti vandeniu. Vėliau tuo vandeniu n u si
plovęs rankas ku rią tik m erginą pasveikinsi, ta pam ylės" (LTR 747/28/).
Įdomu, kad apie Antazavę šie šv. Jo n o v a b alėliai vadinam i Saulės šuneliais
(Balys 1993: 225). N u o la tin is Saulės, lietaus, m irties ir vestuvių ryšys atse
kamas ir apeiginiuose latvių dainų ketu reiliu ose (Невская 1989: 73).
K aip u niversali m aginė priem onė vanduo naudojam as ir vedybiniam s
spėjimams b ei būrim am s, pavyzdžiui:
„Jon in ių rytą, d ar be saulės, mergaitės išeina ir rasa apsiprausia, bet
nenusišluosto ir vėl atsigula. Kas (sapne) atneša rankšluostį, tai tas ją p a 
ima" (LM D I 660/209/); „Šv. Jon o vig ilijo j re ik ia n u p in ti rūtų vainikėlį,
pasisemti vandens su puodeliu ir viską p adėti palovyje. N a k tį sapnuosi —
kas tau paduos su tuo p u od eliu gerti, už to ištekėsi" (LTR 337/541/); „Šv.
Jono naktį paim ti baltą nosinę ir triskart perbraukti per rasą. K as pirmas
vyrų nusišluostys ta nosine, tas ir bus m ylim asis" (LTR 1418/594/).
K a i k u rie Jo n in ių būrim ai, k u riu o se fig ū ru o ja vandens stik lin ė , d u 
buo arba veid ro d is, yra la b a i panašūs į an a lo g išk u s K a lė d ų burtus (LTR
369/178/, 716/193/, 1416/645/; plg. K u d irk a 1993: 1 5 3 - 159). T a i nenuos
tabu: Jo n in ių ir K a lė d ų papročiuose ap skritai esama nem ažai panašum o.
K alend orin iu s Europos tautų pap ročiu s tyrinėjusi J. Ivanovą teigia, kad su
Saule susijusias šventes linkstam a „poruoti": analogiškos m itinės reikšm ės
priskiriam os žiem os ir vasaros saulėgrįžom s, pavasario ir rudens ly g ia d ie 
niams. D ėl krikščio n yb ės įtakos buvo „suporuoti", pavyzdžiui, a p e ig in ia i
K alė d ų -T rijų K a ra lių ir Jo n in ių -P e trin ių periodai. A b u šie la ik o ta rp ia i p asi
žym i įvairiau sių „juodųjų g a lių " siautėjim u (Иванова 1983: 107— 108). L y 
giai tas pat ir paros cikle: vieną lū žio m om entą — v id u rd ie n į — galim a
tam tikru aspektu tapatinti su v id u rn a k čiu (V aitkevičien ė 1998a: 79).
G alim a b ū tų klausti, k o d ė l Jo n in ių papročiuose, tikėjim u o se ir b ū ri
muose to k ią svarbią vietą užim a būtent rasa. A k iv a izd u , kad ji irg i yra
tyras, švarus „d an g iškasis" vanduo, išk rin ta n tis tie sio g „iš oro"; be to,
apvali rasos lašo form a ir spindesys, k aip m inėta, v iz u a lia i ją sieja su
dangaus šviesuliais, ypač — Saule. Pavyzdžiui, mįslėse: „V a ik ščio jo p a 
nelė po pievelę ir išbarstė aukso perlus. M ė n u o matė — nepasakė, saulė
kėlėsi ir surinko. — R asa" (LTt V N r. 5510); „N u sip ra u sia u ne vandeniu,
nusišluosčiau ne abrūsu. — Rasa, saulė" (LTt V N r. 5516). Iš dalies n etg i
atrodytų, kad universalią, pasak tyrinėtojų, ugnies ir vandens o p o ziciją
(Иванов, То п ор о в 1974: 222) lie tu v ių Jo n in ių papročiuose ir tikėjim uose
linkstam a m ed ijuoti rasos („dangiškojo" vandens) ir Saulės („d a n g išk o 
sios ugnies") sąsaja.
M itin is įvaizdis, k u rį irg i galim a suvokti kaip sim b olin į priešpriešos
vanduo — ugnis (Saulė) m ediatorių, yra vainikas vandenyje. K a ip pažym i
N ijo lė Laurinkienė, tai — „vienas universaliausių liaudies poezijos ir ap ei
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gų motyvų" (Laurinkienė 1990: 133). V a in ik ų plukdym as ir su tuo susiję
būrimai, paprastai atliekam i per Jonines, atspindi liaudišką likim o, lemties
idėjos suvokimą:
„Paleisti vainiką į sraunų vandenį, kur jis nuplauks, iš ten bus piršliai "
(LTR 1609/228/); „R eikia šv. Jono vakare nupinti vainikus ir paleisti į mar
ką plaukyti; jeigu vienas išsiskirs iš kitų ir plauks skyrium, tai reiškia, kad
tu išsiskirsi iš seselių — tais metais ištekėsi" (LTR 444/732/); „Šv. Jono
naktį paleisti ant tekančio vandens du vainiku, ant kurių užstatyti po žva
kutę, — je i tie vainikai susitiks, tai burtas išsipildys" (LTR 409/376/).
„Įmetus vainiką į vandenį, jis atsiduria tarsi pradinėje — visų galim y
b ių situacijoje, — apie daugelį tokių ir panašių būrim ų rašo N. Laurinkie
nė. — Vandens, kaip neapibrėžtos substancijos, tačiau turinčios paslėptų
v id in ių galių, suvokim as veikiau siai lėm ė tai, kad jis panaudojamas prana
šavimo tiksla is" (Laurinkienė 1990: 133).
A ntra vertus, dainose ir tikėjim uose vainikas arba tiesiogiai lyginamas
su Saule, arba suvokiam as kaip vienas jos atributų. A n tai kupiškėnai tikė
jo, kad Jo n in ių rytą Saulė pasirodanti apsupta vainikų: „Kaim o jaunimas
laukia saulės patekėjim o, kad pam atytų saulės vainikus" (Dulaitienė 1958:
229). Latvių dainose auksinis ar sidabrinis vainikas (karūna) vaizduojamas
kaip vienas svarbiausių Saulės ir jos dukrų atributų (LD 210 Nr. 33810;
Šmits 1938: 180 Nr. 54974, 188 Nr. 55076, 55081, 55086). Pasak N. Laurin
kienės, „vainikas išreiškia dvasinį tobulum ą, vid in ę tvarką. Ši vainiko galia
ypač aktu ali tampa kritinėm is, pereinam ojo pobūdžio situacijom is" (Lau
rinkienė 1990: 136). To kio je situacijoje atsiduria tiek ištekanti mergina,
tiek ir tam tikrą sim b olin į „lū žio m omentą" per Jonines išgyvenanti Saulė.
T o d ė l natūralu, kad vainikas yra laikom as jų abiejų atributu. A. J. Greimas
m etinį Saulės cik lą apskritai yra linkęs aiškin ti kaip „martavimą", t. y. sieti
jį su esm iniais moters gyvenim o etapais (Greimas 1990: 466 — 473).
K ad vainikas būdavo suvokiam as kaip apsaugos priemonė, rodo ir toks
Dzūkijoje, apie Liškiavą, užrašytas tikėjimas: „Per šv. Joną piemenys nupina žolių vainiką, tai raganos pieno neatim a" (LTR 374/2602/). Prūsų Lietu
voje per Jonines vainikuodavo karves (Balys 1993: 224). V a in ik ų pynimą
karvėm s m in i ir la tv ių Jo n in ių dainos (Šmits 1938: 43 Nr. 53387, 46
Nr. 53417).
A p sk rita i galim a tvirtinti, kad Saulės, vandens (rasos) ir pieno ryšys
Jo n in ių papročiuose ir tikėjim uose įgyja ypatingos reikšmės. Liaudies daž
nai sakoma: „pasivoliok po rasą Jo n in ių rytą — ir būsi k a i piene mazgotas“
(LM D I 474/287/). Tačiau Jo n in ių rasa ne vien m etaforiškai, o ir funkcine
prasme tikėjim uose tapatinam a su pienu: ji figūruoja gausybėje burtų, skirtų
atim ti svetim ų karvių pieną ir pagausinti savų. Pavyzdžiui: „šv. Jono rytą
burtininkė išeina į pievą ir apsižergusi koštuvą traukia į save per rasą, tai
reiškia: atima nuo kitų karvių pieną"; „Prieš šv. Joną vakare pavalkiok
koštuvą po pievą ant rasos, tai bus daug pieno"; „Reikia rankšluosčiu braukti
rasą ir gręžti į milžtuvę, — kiek rasos prisunksi, tiek iš kitų karvių pieno
savo karvėms pridėsi" ir pan. (Balys 1993: 242 — 243). Pieną atim ti galima ir
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kitais būdais: ant pušinės tris kartus jojant apie tvartą, tiktai jo ti re ik ia ne
pasauliui, bet prieš saulę (LTR 1252/411/). V is dėlto dažniausiai tokiuose
būrim uose figūruoja rasa arba šiaip vanduo, pavyzdžiui: „J e i n o ri, kad k a r
vės duotų daug pieno, tai reikia [Joninių rytą — L. B.] dar saulei netekėjus
parsinešti vandens iš svetimo šulinio, k u r yra karvių. K a i karvė apsiteliuos,
tai reikia kryžm ai m elžti tan vandenin ir sugirdyti, tai duos daug p ie n o "
(LTR 1457/1/). A p kerėtą karvę galim a pagydyti, kryžm ai per sietą p ila n t
vandenį ant jos pusiaujo (LTR 1949/16/). Be to, tikim a, kad je i per Jon in es
lyja, tais metais karvės duos daug pieno (L M D III 66/135/). Pastarieji tik ė 
jim ai panašūs į analogiškus Ju rg in ių tikėjim us.
M anytum e, kad interpretuojant šią Jo n in ių rasos ir p ien o paralelę, v ė l
gi vertėtų pasirem ti p a g rin d in iu in d o e u ro p ie čių mitu: G riau stin io dievo
kova su chtonine pabaisa (gyvate), pagrobusia galvijus ir vandenį. Šį m itą
rekonstravę V. Ivanovas ir V. Toporovas įžv e lg ia jo atgarsių ir baltų bei
slavų Jo n in ių tradicijose. D id žiaru siai Jo n in e s (И ван день) vadina karvių
švente, o Ju rg in es (Ягорий день) — a rk lių (Иванов, Топ ор ов 1974: 204).
Slavų K u p alo s nakties dainose m inim a, kad pieną iš karvių atim ančios
arba raganos (kaip ir lie tu v ių tikėjim uose), arba gyvatės (змеи) (Иванов,
Топоров 1974: 233 — 234). Lie tu v ių sakm ėse pieną iš karvių irg i dažnai
žinda rupūžės (LTR 3670/114/, 4889/233/), varlės (L M D I 474/936/), ža l
čiai (LTR 3992/14/; dar žr.: Elisonas 1931: 143; V ė liu s 1977: 228, 230; 1987:
135). T ip o lo g išk a i toks chtoninės būtybės ryšys su karvėm is ir p ien u yra
artimas Rigvedos m itui apie dievo Indros kovą su dem onu V ritra, pag rob u 
siu ir uoloje u ždariusiu karves (PB V I 39, 2; II 14, 2 — 3; Иванов, Топоров
1974: 40 — 41). Drauge su karvėm is Indra išlaisvin a van d en į — septynias
upes. R igvedoje (PB I 32, 11) vandenys ir lyg in am i su karvėmis; be to, kai
kuriose in d o e u ro p ie čių kalbose g y v u lių v iln a ir upė vadinam os tuo p ačiu
žodžiu (pavyzdžiui, hetitų hulana; šen. rusų волна 4. vilna, 2. banga', —
Иванов, Топоров 1974: 44; dar žr.: Судник, Ц и вьян 1980: 252). Y p a č svar
bus šio karvių ir vandens m otyvo susipynim as su Saulės b ei aušros išvada
vimu. Bent keliu ose R igvedos him nuose sakoma, kad Indra išlaisvin a saulę
ir aušrą; arba saulę, aušrą, Somą ir karves (PB I 62, 5; X 67, 5 — 6; V I 17, 5;
Иванов, Топоров 1974: 42). Beje, Saulė su karve siejam a ar n etgi tapatina
ma daugelyje m itologijų, pavyzdžiui, egiptiečių, indų, graikų (Топоров 1981:
281), taip pat ir slavų (Иванов, Топоров 1965: 135). A n ta i Saulės sp in d u lia i
rusų m įslėse kartais tapatinam i su pienu, o u k ra in ie čių m įslės Saulę ir jos
spindulius nusako taip pat, kaip upę ir jos intakus: abiem atvejais p a site l
kiamas jaučio įvaizdis (Волоцкая 1987: 259 — 260). Saulė su karvėm is g re 
tinam a ir latvių dainose (LD 199 Nr. 32444). Lietu vių m įslėse auštanti d ie 
na nusakom a taip: „Balta karvė langus la iž o " (LTt V Nr. 5381); „Balta
karvė subliovė — visos tvoros suskelė" (LTt V N r. 5392). T u o pat m etu Sau
lė in d o eu ro p iečių tautų m ituose g lau d žiai siejam a ir su G riau stin io dievu:
ji g ali b ū ti įsivaizduojam a esanti jo žmona, o jos vaikai — „našlaičiai";
pavyzdžiui, hetitų m itologijoje figūruoja vaisingum o dievas T elep in u s —
Audros dievo ir Saulės deivės sūnus (Иванов, Топоров 1974: 115; M ito lo 
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gijos enciklopedija 1997: 294). Dievą d eli ir Saules meitas plačiai žinomi ir
latvių dainose (Šmits 1926: 21). Taip pat pažymėtina, kad kai kuriose tradi
cijose gyvatė veikia ne kaip G riaustinio dievo, o kaip Saulės priešininkė.
Pavyzdžiui, eg ip tiečių m itologijoje su ja kaunasi Saulės dievas Ra (Мифы
1982: 461). V. Ivanovas ir V. Toporovas netgi spėja, kad šis mito variantas
g ali būti net archajiškesnis už G riaustinio dievo m itą (Иванов, Топоров
1974: 154). Įdomu, kad lietu vių tikėjim uose Saulė irg i siejama su gyvate
(Elisonas 1931), nors tas ryšys dar reikalauja išsam esnių studijų.
V isa tai le id žia spėti,: kad Saulės, vandens ir karvių pieno motyvai
buvo glaudžiai susiję jau pačiuose seniausiuose indoeuropiečių mitų k lo 
duose. Lietu vių Jo n in ių papročiai yra išlaikę aiškių tos jungties atgarsių.
A p ib en d rin an t galim a pasakyti, kad lie tu vių papročiuose ir tikėjim uo
se Saulės ryšys su gyvybę ir sveikatą bei grožį teikiančiu, o platesne pras
me — ir lik im ą lem iančiu „dangiškuoju" vandeniu ypač aktualizuojamas
tam tikrais „kritin iais", ypatingais metų ir paros c ik lų momentais, t. y. Sau
le i tekant (ar prieš pat saulėtekį), taip pat per didžiąsias pavasario ir vasa
ros kalendorines šventes (Jurgines, Velykas, Jonines).

2.3.3. Vandens sąsajos su binariniu kultu
M ėn u lis, ko gero, yra vienas paslaptingiausių ne tik lietuvių m itinių
personažų. N ors apskritai, lyginan t su Saule, M ė n u lio vaidm uo tiek gamto
je, tie k kultūroje yra m enkesnis, tačiau yra tautų (pavyzdžiui, kai kurios
Brazilijos, Peru, A frik o s gentys), M ė n u lį la ik a n čių svarbesne už Saulę die
vybe (TaiiAop 1989: 169, 418). M anom a, kad lu n a rin į cik lą žm onija įsidė
mėjo, ištyrė ir ėmė praktiniam s tikslam s naudoti dar m aždaug 15 tūkstan
č ių m etų p rie š atsirandant žem d irb ystei (Eliade 1979: 23). Potvynio,
sunaikinančio išsisėm usį ir nuodėm ingą pasaulį, po kurio vėl sukuriamas
naujas, m itai irg i sietin i su M ė n u lio cik lišk u m u (3AHaAe 1987: 90).
A p ie tam tikrą M ė n u lio garbinim ą baltų gentyse ir vienokio ar kitokio
pobūdžio b in a rin io k u lto egzistavim ą užsim ena daugelis tyrinėtojų (Balys
1966: 60; Beresnevičius 1990: 121; G im butienė 1985: 153; Laurinkienė 1996:
136), tačiau p a g rin d in ia i šio kulto bruožai ir M ė n u lio funkcijos senojoje
baltų m itinėje sistemoje taip ir lie ka ik i galo neišryškinta. Bene daugiausia
pastangų „D ievaičio M ėn u lio " m itiniam portretui atkurti yra įdėjęs A. J. Grei
mas (Greimas 1990: 113 — 185 ir toliau). Jis stengėsi id e n tifiku o ti šią mitinę
būtybę su „lietuviškuoju Patrim pu" ir savo postuluojam u vandenų dievu
Andoju (Greimas 1990: 386 — 388).
M ėn ulis, kaip ir Saulė, tradicinėje liaudies kultūroje yra įprasminamas
kaip dangaus šviesulys — paros ir metų laiko reguliuotojas. Beje, lygina
mosios kalbotyros rekonstruojam a M ė n u lio pavadinim o šaknis *me- yra
gim ininga žod žiu i m atuoti (plg. rus. Mepumh). T a ig i šis žodis ir jo atitikm e
nys in doeuropiečių kalbose iš pradžių turėjo reikšti laiko matavimo viene
tą, lyg ų vienai dvyliktajai metų (OrpeMScKHH 1972: 186).
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Tačiau bene labiausiai į akis krintantis M ė n u lio skirtum as nuo Saulės
yra tas, kad pastaroji šviečia dieną, o M ė n u lis — naktį. Šis pasiskirstym as
liaudies aiškinam as įvairiai, dažniausiai pabrėžiant k o k į nors M ė n u lio ir
Saulės k o n flik tą (Balys 1951a: 8 — 9). Be to, skirtin g ai nuo Saulės, liaudies
tikėjim uose labiau kreipiam as dėmesys ne į M ė n u lio tekėjim o ir n u s ile id i
mo laiką, o į tai, koks M ė n u lis pateka, t. y. į jo fazę. Būtent M ė n u lio form ų
kaita ir turėjo būti svarbiausia šio dangaus kūno garbinim o priežastis (G im 
butienė 1994: 16). „M ė n u lio ritm as ne tik išk e lia aikštėn trum pus periodus
(savaitę, mėnesį), bet ir praverčia kaip ilg a la ik ių p eriodų archetipas: tiesą
sakant, žm onijos „gim im as", augimas, karšim as („susidėvėjim as") ir išn y 
kim as p rilygsta M ė n u lio c ik lu i," — apibendrindam as rašo M . E lia d e (E lia
de 1996: 84). Tikim a, kad m ėnulio fazė labai daug lem ianti žm ogaus gyve
nime: pradedant nuo to, „kokiam e m ėnesyje" žm ogus gim ęs29, ir b aigian t
daugeliu kasdieniškų ū k io darbų. „A pskritai, nėra nė vien o svarbesnio ū k i
nio darbo, k u rio im antis nebūtų atsižvelgiam a į M ė n u lio fazes, — rašo
J. Balys ir apibendrina: <...> lia u d is mano, kad M ė n u lis skatinąs žemės
paviršiuj esančių augalo dalių, t. y. stiebų bei varpų, augim ą" (Balys 1966:
53 —54). T o d ė l su tam tikrom is išim tim is „g alio ja dėsnis, kad varpin iu s
javus, ypač vasarojų, re ik ią sėti jaunam e, <...> o šakniavaisius, k u rių d er
lius randasi po žemėmis, re ik ią so d in ti sename m ėnesyje" (Balys 1951: 13).
Jau iš šio pastebėjim o m atyti tam tikras M ė n u lio m itin ių ryšių am bivalentiškumas: jis reg u liu oja ir dangaus dievo sferoje esančių javų, ir chtoniškųjų velnio augalų — šakniavaisių augim ą (plg. V ė liu s 1983: 130— 139). M ė n u 
lis yra antrasis narys priešpriešoje su Saule, todėl jis siejamas su naktim i,
vakarais, vandeniu ir m irtim i (Иванов, Топоров 1965: 137). Šalto, nešildan
čio M ė n u lio gebėjim as pritraukti drėgm ę — rasą, rūką — žm onių vaizd uo
tėje teikė jam savotiško paslaptingum o aureolę (Цивьян 1988: 236).
Ryškų M ė n u lio fu n k cijų dvilypu m ą tik ria u sia i lėm ė p ati jo specifika:
tai, kad jis yra nakties šviesulys, be to, dar ir n uolat k e ičia n tis savo p avid a
lą. „Šviesos naktyje" įvaizd is yra b ū d in g a šviesos ir tamsos m ediacijos fo r
ma (Топоров 1995: 112). M ė n u lis yra tiesiog „tobulas" m ediatorius: tik ė ji
muose jis siejamas ir su jaunyste b ei grožiu, vaisingum u b ei vestuvėm is, ir
su nykim u, m irtim i. M ė n u lio įvaizdyje ryškėja senosios Europos ir naujes
nės — in d o e u ro p ie čių m itologijos sankirta (nekalbant jau apie k rik š č io n iš 
kąjį antsluoksnį). A n ta i senosios Europos kultū ros tyrinėtoja M . G im b u tie 
nė vienur tvirtina, kad „jau čių — ežerų vardai atskleid žia labai įdom ius
sem antinius jaučių, bičių, žirn ių ir gyvačių — gyvybės sim b olių lunarinėje
sim bolių sistem oje — ryšius" (G im butienė 1985: 153), o k itu r jau teigia,
kad M ė n u o esąs „labai aiškus indoeuropietiškas dievas", jis „globoja k a 
rius" ir pan. (G im butienė 1985: 166). Kas m okslininkės turim a omenyje,
29 „Jauname mėnesyje gimęs žmogus visą gyvenimą liekąs jaunos išvaizdos, esąs gražus,
negreit senstąs, tačiau esąs bailus ir nedrąsus, silpnas ir nerimtas, labai bijąs blogų akių
(nužiūrėjimo). Sename mėnesyje gimęs žmogus esąs senos išvaizdos, susiraukęs, piktas, ne
gražus, greit susenstąs, tačiau esąs sveikas ir stiprus, patvarus, nebijąs akių, arba nužiūrėji
mo“ (Balys 1966: 53: išskirta autoriaus).
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aiškėja iš lyginam osios „Senosios Europos ir indoeuropiečių sim bolių skir
tum ų" lentelės: senosios Europos sim bolikoje M ė n u lis buvo vienas iš gyva
tės — gyvybės energijos sim bolio — atributų, o indoeuropiečių m itologi
joje jį, kaip ir kitus dangaus dievus, imta sieti su kariais (Gimbutienė 1996:
292). G albūt ši „m atricentrizm o" ir „patricentrizm o" sankirta atsispindėjo
ir kalboje: daugelyje indoeuropiečių kalbų M ė n u lis įvardijamas m oteriško
sios gim inės žodžiu.
N esiekdam i išsam iai išanalizuoti M ė n u lio vaidm ens lietuvių m itologi
joje, toliau šiame skyriuje pam ėginsim e apžvelgti tiktai M ė n u lio sąsajas su
vandeniu ir kai kuriuos iš to išplaukiančius bendresnio pobūdžio dalykus.
A. J. Greimas, analizuodam as keletą J. B alio pateiktų m aldelių į jauną
M ė n u lį, išskiria keturias pagrindines M ė n u lio funkcijas tradicinėje pasau
lėžiūroje: 1) sveikatos teikėjo, 2) grožio ir jaunystės (linksmybės) garanto,
3) m irusiųjų globėjo, 4) laim ės ir dalios tiekėjo (Greimas 1990: 172 — 173).
Su jaunu M ė n u liu susijusiuose būrim uose ir tikėjim uose svarbią reikš
mę turi ir vanduo. Pavyzdžiui, rytų Lietuvoje tikim a, kad „kai užmatai
jaun ą Mėnesį, tai toj pačioj vietoj [reikia] sukalbėti tris „SvĮeika] M[arija s ]“ ir vandeniu apsiprausti — tada išnyks nuo veido karpos ir skregždės“;
„Sustok ir nepasikrutindam as sukalbėk tris „Sv. M . " Paskum, je i lygiai toj
vietoj, kur stovėjo dešinė koja, apsiprausi vandeniu, tai apsisaugosi nuo
visokių ligų"; „Sustok ir pradėk šaukti: „V andenio!" K a i atneš, tai greit
nusiprausk ir paskum niekam nieko nesakyk, tai bus labai skaistus ir be
spuogų veidas" (Balys 1951: 22); „Mergaitės, kad gražesnės būtų, mėnesie
noj prausias" (LTR 1483/212/).
Jaunatyje vandeniu gydom os ir karpos {„Kas turi ant rankų karpų, tai
pamatęs jauną M ėnesį pila vandenį ir sako: „K ad aš būčiau toks švarus, kaip
tu švarus" (Balys 1951: 24; žr. dar: L T R 210/206/, 1273/102/, 1436/82/),
navikaulis (LTR 1645/1/). Tačiau ne visuom et patariama praustis jaunatyje.
Pavyzdžiui, „Į pirtį geriau eit senagaly. K ad jaunas, lengva gauti išbėrimą"
(ŽS 1911 218 Nr. 2). Tikim a, kad negalim a kūrenti pirties jaunam M ėnesiui
esant — apipuls parazitai (LTR 1374/5/) arba „nieko nemačys, dar labiau
utėlės užpuls" (LM D I 644/32/). M atyt, toks požiūris aiškintinas tikėjimu
vaisingum ą ir vislum ą skatinančia jauno M ė n u lio gyvybine galia.
Jaunas M ė n u lis figūruoja ir vedybiniuose būrim uose (Balys 1951: 22 —
23); jaunai m erginai sapnuoti M ė n u lį esąs geras ženklas — ji greit ištekės
(Balys 1951a: 8).
T a ig i matome, kad jaunas M ė n u lis iš tiesų yra siejamas su sveikata,
jaunyste, grožiu, vaisingum u (todėl — ir su vedybomis), tad jo funkcijos iš
esmės tapačios su tekančiais „dangaus" vandenim is siejamos Saulės funkcijoms. Šiuo atžvilgiu jauną M ė n u lį be išlygų galėtum e laikyti dangaus
dievybe.
K ie k kitaip liaudies tikėjim uose įprasm inam a M ė n u lio pilnatis. J i sie
jama ne tik su sveikata, bet ir su turtu, gausa, pilnatve. Pavyzdžiui:
„Vestuves daugiausia taiko daryti pilnatyje, tada jaun ieji turtingai gy
vens" (Balys 1951a: 13); „R eikia pilnatyje skersti kiaules, tada į puodą
v
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įdėta mėsa nesusitrauks, bet išbrinks“ (Balys 1951a: 14); „Javus vežti į
klojimą reikia pilnaty, tai užteks javų visiems metam s" (LTR 339/3/); „ N o 
rint turėti tokį šulinį, iš kurio niekad neišsisemtų vanduo, re ik ia pradėti
kasti m ėnulio p iln atyje“ (LTR 1423/263/) ir 1.1.
Tose m aldelėse į jauną M ė n u lį, kuriose prašom a turto, kartais irg i
daroma aliuzija į pilnatį, pavyzdžiui, sakoma: „tau karūna, man fa rtū n a"
(Balys 1951: 20). N ors dažniausiai jose randam e frazę „tau pilnatis, man
sveikata" (LTR 896/57/ ir kt., iš viso 17 variantų iš 59 J. B alio paskelbtų
m aldelių, — Balys 1951: 17 — 21), bet pasitaiko ir pasakym ų „K a d tau D ie 
vas duot pilnystį, o mum Perkūno k a ra ly stį“ (LTR 1155/3/), „Jam pilnyste,
mum dungaus karalyste" ir pan. (Balys 1951: 19) — iš viso 4 variantai.
Įdomu, kad ir Perkūnas, ir M ė n u lis seniau lia u d ie s buvo vadinam i žodžiu
dievaitis (Grigas 1988: 135). Perkūno arba dangaus karalystė m inėtose m al
delėse gretinam a būtent su pilnatim i, todėl, ko gero, p iln ą (o ne jauną,
kaip rašo A. J. Greim as) M ė n u lį reikėtų la ik y ti ir m irusiųjų globėju. Šią
p rielaid ą p atvirtintų ir jau šm ėstelėjęs m ūsų tekste tikėjim as, fiksu ojan tis
pilnaties ryšį su šuliniu. T o k ių sąsajų lie tu v ių tautosakoje esama ir d au 
giau. Pavyzdžiui, m ūsų jau m inėta gana p o p u lia ri sakm ė apie m erginą (mo
terį), k u ri ėjusi atsinešti vandens ir k u rią įsitraukęs M ė n u lis. Įdomu, kad
daugelyje šios sakmės variantų ypač stengiam asi pabrėžti, kad m ergina
ėjusi būtent prie šu lin io (LTR 2249/50/, 3412/5/) arba bent jau — vandens
pasisem ti (TD III 148; L T R 2412/5/). A k iv a izd u , kad įtraukim as į M ė n u lį
šiose sakmėse reiškia m irtį, ta ig i — tą p ačią „dangaus karalystę". Šį M ė 
n u lio įtrauktos prie šu lin io ėjusios m oters m otyvą verta su g retin ti su „ L ik i
mo skirtos m irties" m otyvu (LPK 932A), k u rį irg i nagrinėja A. J. G reim as
(Greimas 1990: 197 — 198, 250). Pastarojo tipo sakm ėse ką tik gim usiam
v aiku i išpranašaujam a, kad jis prigersiąs šulinyje, ir skirtąją valandą š u li
nys j į irg i tarytum traukia.
Lietu vių tautosakoje šulinys dažnai įsivaizduojam as kaip anga į „aną
pasaulį" (Vėlius 1987: 172; Beresnevičius 1990: 103), kuriam e g alio ja k ito 
kie, „atvirkštin iai" dėsniai (Beresnevičius 1989: 45). A n tra vertus, m aldelės
į jauną M ė n u lį ir tikėjim ai „galbūt nurodo kadaise m atytą M ė n u lio ryšį su
pom irtiniu gyvenim u, g reičiau sia i a titin k a n čiu „padangės" (Beresnevičius
1990: 122). Je ig u priim tum e prielaidą, kad lie tu v ia i tam tik ru la ik o ta rp iu
pom irtinį pasaulį įsivaizdavo dvejopai: ne tik požem yje, bet ir „danguje" ar
„ant kalno" (Beresnevičius 1990: 119— 163), tai galėtum e spėti, jo g M ė n u 
lis (ypač pilnatis) kaip tik ir buvo siejamas su galim ybe p atekti į tą pasaulį.
Yra ir daugiau duom enų, rodančių M ė n u lio ryšį su m irtim i. Pavyzdžiui,
tikima, kad „jeigu šv. Jono naktį parodai pirštu į M ėnulį, tai reikia įkąsti
dantimis pirštą taip, kad net kraujas pasirodytų, o je i taip nepadarysi, tai
labai gaiš g y v u lia i" (LTR 1436/65/). Rodym as pirštu į M ė n u lį sim boliškai
čia tarsi prilyginam as angos į aną pasaulį atvėrim ui.
M ė n u lis lietu vių tikėjim uose ir būrim uose p la čia i siejamas ir su m agi
ja, aiškiaregyste, lunatizm u. Beje, čia taip pat dažnai figūruoja ir vanduo.
Lietuviai, kaip ir kitos tautos, stengdavosi saugotis, kad m iegančio žm o
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gaus neapšviestų M ė n u lio šviesa, nes toks žmogus gausiąs M ė n u lio ligą —
miegodamas naktim is vaikščiosiąs (Balys 1951a: 13). Tikėta, kad M ėnulio
lig ą gavę žmonės galį vaikščioti ir per tekantį vandenį (LM D I 474/541/).
V anduo ir M ė n u lio šviesa lyg ia greta aptinkam i būrimuose. Pavyz
džiui, savo ateitį tam tikru sakraliu la ik u galim a pam atyti (sužinoti) tiek
žiūrint į vandens stiklinę (LTR 369/178/; Balys 1993: 46) ar dubenį (LTR
716/193/), tiek ir žiūrint į M ė n u lį (Balys 1993: 47) ar jo atspindį veidrodyje
(Balys 1993: 256). Aiškiaregystę ir m agiškąjį žinojim ą sim bolizuojantis pa
parčio žiedas liaudies vaizduotėje irg i asocijuojasi su M ėnuliu:
„Paparčio žiedas baltas, kaip tik toks, kaip mėnulis su dantukais" (LMD
I 474/770/); „Jis, sako, kaip tik šviečia, rodos, m ėnulis pražydęs" (LM D I
474/843/).
T a ig i M ė n u lio aprėpiam a sakralum o sfera yra gana plati, jungianti
savyje gyvybę ir mirtį, atsiradim ą ir nykim ą, žem iškąjį ir pom irtinį pasaulį
bei jų atributus. Būtų galim a su tikti su A. J. Greim u, kad „tokia vientisa
sakralum o sfera g a li suteikti ją atstovaujančiai dievybei suverenumo titu
lus" (Greimas 1990: 173). Tačiau A. J. Greim as eina kur kas toliau: iš pra
džių konstatavęs D ievaičio M ė n u lio dvigubą — vandeninę ir orinę — p ri
gim tį (Greimas 1990: 175) bei nustatęs jo vandeninį charakterį (Greimas
1990: 198), jis pastebi, „kad ta pati sakralinė sfera atitinka ir prūsų dievo
Patrimpo ryškiausiai m anifestuotas funkcijas" (Greimas 1990: 245), o ga
liausiai id en tifiku oja šį dievą su Andoju, kuris esąs „vandeninio, tai yra
pom irtinio, tikrojo pasaulio, gyvenim o ir m irties valdovas" (Greimas 1990:
348). N epaisant iš tikrų jų glaudžių ir archajiškų vandens ir M ė n u lio m iti
nių ryšių (Топоров 1972a: 92 — 93), vargu ar galim a kategoriškai teigti, jog
M ėn ulis galėjęs būti vien tik vandens dievas. K aip ir kitų m itinę prasmę
.gijusių dangaus šviesulių, jo funkcijos gana įvairios ir vien tik vandeniu
neapsiriboja. Be to, labai įdom u pastebėti, kad M ėn ulis, skirtingai nei Per
kūnas ar Saulė, susijęs ne vien su tekančiais „dangiškaisiais", bet ir su
stovinčiais žemės ar net požem io vandenim is (šulinys). T a i atspindi lunarinės m itologijos senumą (Eliade 1979: 23) ir tam tikru mastu netgi pagrin
džia J. B alio teiginį, „kad mūsų liau d is M ė n u liu i teikia daugiau reikšmės ir
rodo daugiau pagarbos, negu Saulei" (Balys 1943: 11; 1966: 51).

IŠVADOS
1. Vandens suvokim o, įprasm inim o, sim bolinio jo funkcionavim o tema
rradicinėje lietu vių kultūroje, kaip ir bet kurioje kitoje praeities ar dabar
ties kultūroje, yra labai p lati ir sudėtinga. V anduo tradicinėje liaudies pa
saulėžiūroje figūruoja kaip itin daugiareikšm ė substancija. Įvairūs jo pavi
dalai traktuojami ir vertinam i visiškai skirtingai. Svarbiausieji m itinio vandens
įprasm inim o bruožai lietuvių tautosakoje ir tikėjim uose atsiskleidžia per
universaliųjų priešpriešų sistemą ir per sim bolinius vandens įvaizdžio san
tykius su kitais m itiniais įvaizdžiais; taip pat per tradicinės kultūros postu
luojamą skirtingų vandens apraiškų reikšm ę žmogaus gyvenime.
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2. E tio lo g in ė se lie tu v ių sakm ėse apie pasaulio sukūrim ą vanduo p a si
reiškia kaip pirm apradė būsena b e i pasaulio kūrim o aplinka, šitaip repre
zentuodam as tam tik rą pradinę egzistencinę situaciją. E p izo d išk a i jis dar
g a li b ū ti m edžiaga kokiem s nors objektam s atsirasti, aktyvus kūrim o agen
tas b ei kūrėjo sąjungininkas. Savo ruožtu lia u d išk o sio s esch atolog ijos at
garsių išsaugojusiuose lie tu v ių padavim uose b e i sakm ėse vanduo v a izd u o 
jam as kaip grėsm inga jėga: kartais p aklū stan ti D ievo v aliai, o kartais —
ira cio n a li ir chaotiška. Sunaikindam as tam tik rą k o n k re čią vietovę, iš s ilie 
jęs ežeras padavim uose g a li sim b o lizu o ti d a lin ę „p asau lio pabaigą". O k e 
turiose išlik u sio se „esch atologinėse" sakm ėse tvanas suvokiam as ne tik
kaip senojo p asaulio pabaiga, bet ir k aip naujos — žm onių — gim inės
pradžia. T a ig i vanduo lie tu v ių tautosakoje tarsi įrėm in a p asau lį laike.
3. V an d u o yra susijęs su visais trim is m itin io pasau lio erdvės m odelio
„aukštais" ir sim b o lišk a i ju n g ia juos į vien ą visum ą. V is d ė lto sąsajos su
požem iu, žem e ir dangum i a tsk le id žia sk irtin g u s m itin io vandens įp ra sm i
nim o aspektus tra d icin ė je lie tu v ių pasaulėžiūroje.
4. V an d u o k a ip ch to n iško sio s (požem io) sferos d a lis tra d icin ė je k u ltū 
roje yra siejam as su grėsm e, pavojum i, baim e ir m irtim i. Ši id ė ja lie tu v ių
tautosakoje įkū n ijam a m itin ia is v e ln io , m iru sių jų (skenduolių) ir įv a irių
silp n a i in d iv id u a lizu o tų vandens dvasių įvaizd žiais. Žm ogaus susidūrim o
su šiom is būtybėm is b a ig tis d ažn iau siai p rik la u so nuo jo p o žiū rio į p ap ro 
tines elgesio norm as. M irtis vandenyje — nuskendim as senovės b altų p a 
saulėžiūroje galėjo b ū ti siejam a su aukos v a n d e n iu i idėja. S k e n d u o lia i lie 
tu vių tikėjim u o se traktu o jam i dvejopai: k a ip itin p a v o jin g i („n e tik ri")
m iru sieji — tam tikros žm ones skan d in an čio s būtybės arba k a ip vandenyje
atgailaujančios m iru siųjų dvasios.
5. V anduo „žem iškoje" plotm ėje suvokiam as kaip gam tinė realija, re ik š
m inga kasd ien ei ū k in e i žm ogaus v e ik la i. T a i a tsisp in d i m itiniam e vandens
„valdovo" paveiksle: ka ip galim a spręsti iš negausių šį archajišką v a iz d in į
u žfiksavu sių sakm ių b e i tikėjim ų, vien a p a g rin d in ių „vald ovo" (įkūnijam o
sp e cifin ia is žuvų karaliaus, žuvų piem ens, žuvų sargo įvaizd žiais) fu n k cijų
turėjo b ū ti ekonom in ių vandens te lk in io iš te k lių naudojim o kontrolė. D au 
gum a laum ių fu n k cijų irg i yra ekonom inės, o pačios laum ės — daugiau
so cia lin io p obūdžio būtybės, labai g la u d žia i susijusios su žm onėm is. S k ir
tin g ai nuo abstrakčių, k itų tautų įta k ų paveiktų u n d in ių , laum ės paveikslas
lie tu v ių tautosakoje yra la b a i dinam iškas ir sudėtingas. Laum ės vaizd in yje
yra sutelkta nem ažai to k ių bruožų, k u rie k itų tautų tra d icijo se b ū d in g i
kaip tik vandens dvasiom s. Lie tu v ių tautosakoje laum ės egzistuoja ir v e i
k ia kaip tarp in in kės tarp sa kra lin io ir se k u lia rin io pasaulio, tarp dangaus ir
požem io. Žm onių santykiai su jom is p riklau so ne vien nuo p a p ro tin ių n or
mų laikym osi, bet ir nuo in d iv id u a lių žm ogaus savybių b e i gebėjim ų.
6. Su dangum i trad icin ėje lie tu v ių pasaulėžiūroje paprastai siejam as
tyras ir tekantis vanduo: šaltinių, rasos, lietaus. V ė lia u , d ėl krikščion ybės
įtakos, to k į gam tinį vandenį dau g eliu atvejų tikėjim ų ir p ap ro čių sistem oje
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pakeitė bažnyčioje šventintas vanduo. „Dangiškajam " vandeniui tikėjim uose
priskiriam a g alia te ik ti sveikatos, grožio, turto, vaisingum o bei užtikrin ti
visokeriopą apsaugą. Tačiau v irtu a lių m agiškų vandens savybių realizacija,
tikėta, neretai priklauso ir nuo ap eig in io žm onių elgesio. Pavyzdžiui, ste
b u klin g as gydom asis Jo n in ių rasos vanduo g a li b ū ti naudojam as ir norint
pakenkti: ligom s užleisti, karvių p ie n u i atim ti. Su Perkūnu lietu vių m itolo
gijoje irg i siejam as ne tik vaisinantis, gyvybę teikiantis, bet ir naikinantis,
niokojan tis vanduo (kruša, liūtys). D augelyje lie tu v ių tikėjim ų išryškėja ir
svarbi sim bolinė su Perkūnu b ei Saule siejam o vandens (rasos) ir pieno
analogija, kurios šaknys g lū d i dar pagrindiniam e in d oeu rop iečių mite.
7.
V anduo tradicinėje lie tu vių pasaulėžiūroje g a li būti traktuojamas ir
kaip skiriam oji riba, ir kaip sim bolinė priem onė įvairiom s ribom s nutrinti,
priešpriešom s m edijuoti. Pavyzdžiui, neutralizuodam as pradžios / pabaigos
op oziciją laike, vanduo į vientisą ratą sujungia pasaulio atsiradim ą ir jo išny
kim ą. N e tg i tokios „kertinės" struktūralistų išskiriam os opozicijos kaip dan
gus ir požemis, gyvybė ir mirtis m itiniam m ąstym ui anaiptol nėra absoliučios:
pavyzdžiui, tradicinėje lie tu v ių kultūroje jos m edijuojam os binarine sim boli
ka, m itin iu šu lin io įvaizdžiu, m irusiųjų figūravim u lietaus prašymo ritualuose
ir pan. T a ig i pagrindinė m itin io vandens įvaizdžio savybė, atsiskleidžianti
lie tu v ių sakmėse, padavim uose b ei tikėjim uose, — jo am bivalentiškum as.
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MYTHICAL MEANINGS OF WATER
IN LITHUANIAN FOLK-LEGENDS AND FOLK-BELIEFS

LINA BÜGIENÉ
Summary
Water, being one of fundamental elements of nature, is encountered almost everywhere
both in natural world and in human everyday life. Water symbolism in human culture is very
broad and diverse. Even within the same cultural or mythological tradition various forms
and aspects of water are treated and regarded in very dissimilar ways.
Lithuanian folk culture presents no exception. Water seems to have played an im
portant role in ancient Baltic religious system too. As early as the 11th century written
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historical sources present evidence of some kind of water worship, practiced by Baltic
peoples. Starting from the 16th century, names of some Baltic (mostly Prussian) water deities
are also mentioned: Autrimpus, Potrimpus, Gardoaythus, Upinis Dewos, and others. Yet for
the most part the available historical data is very vague in this respect: very few specific
details describing the actual place of water in Baltic religious system, rituals or cults con
nected with it can be found. Later, in the 18th and 19th centuries, authors writing about Baltic
antiquities for the most part only commented upon the existing data or, as T. Narbutas and
other romantics did, even engaged themselves in creating new "Baltic deities". In the 20th
century, researchers working on Lithuanian mythology and folklore, e. g. J. Balys, Z. Slaviū
nas, A. Johansons, A. J. Greimas, M . Gimbutienė, N. Vėlius and others, discussed various
aspects of mythical image of water as well. Yet consistent analysis of the symbolical role that
water played in traditional Lithuanian folk culture is still lacking.
The aim and task of the present work is to study meanings that mythical image of
water is endowed in Lithuanian narrative folklore and folk-beliefs, and also in traditional
Lithuanian folk culture in general. W hile analyzing the available folk material, the author
also strives to discern characteristic Baltic features of mythical water image, and to distinguish
between possibly archaic survivals and later Christian influences. Lithuanian data is compared
to that of related Indo-European peoples; in some cases parallels with more distant and nonIndo-European peoples are also employed.
The analyzed material consists of Lithuanian mythological, etiological and historical
legends, folk-beliefs and customs of some festivities of folk calendar (especially those of
spring and summer period). Research data was collected in the archive of the Institute of
Lithuanian Literature and Folklore, and at the Department of Ethnology of the Institute of
Lithuanian History. Numerous Lithuanian folklore publications, especially those edited by
J. Balys, were also used. The archived research material was recorded mostly during the
second half of the 19th century and throughout the 20th century.
For research purposes, combined method is employed in this work: historical compara
tive analysis is combined with structural typological approach, successfully used by V. Iva
nov, V. Toporov, T. Sudnik, T. Civjan, N. Vėlius and other researchers of Indo-European,
Baltic and Lithuanian mythology.
The formal structure of the study rests upon "time" and "space" axes. Under the "time
axis", functions of water in etiological legends of creation and in narratives reflecting folk
concepts of the end of the world are investigated. Under the "space axis", water image is
looked upon as functioning in the tripartite mythological structure of the world, characteristic
for Indo-European mythologies. Symbolical meanings of water, associated with underworld,
earth and sky (the levels of this tripartite structure) are examined in respective chapters of
the study. Symbolical relationships of water with other mythical images and supernatural
beings are also investigated.

Conclusions
1. W ater in traditional Lithuanian folk culture is not perceived as homogenous substance.
The main aspects of mythical meaning of water in Lithuanian folklore reveal themselves
through system of universal oppositions and through symbolical relationships of water with
other mythical images. Culturally defined roles that various forms of water play in human
life are also important in this respect.
2. In Lithuanian etiological legends water manifests itself as primeval substance (prima
materia), existing before anything else, and also as medium of the act of creation. Incidentally,
it may also be described as material, out of which certain objects were created, an active
agent of creation and an ally of God. In historical legends and other folk narratives, which
can be regarded as being typologically close to eschatological myths, water is depicted as
dangerous force: irrational and chaotic, it does not always obey the will of God. Descent of
travelling lake in historical legends may symbolically represent partial "end of the world".
And in the four available Lithuanian "eschatological" legends flood is regarded not only as
the end of the world, but also as the beginning of new human race. Thus water in Lithuanian
folklore, representing both the beginning and the end of the world, symbolically transforms
the “time axis" into a "time circle".
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3. Water is related to all three levels of the mythological space structure and symbolically
unites them into a whole. Yet connections of water with underworld, earth and sky reveal
different aspects of meaning that water has in traditional Lithuanian folk culture.
4. Water, perceived as part of the chthonic world, is associated with danger, threat,
fear and death. In Lithuanian folklore this idea is represented by m ythical images of devil,
the dead (the drowned) and various water spirits and ghosts. The outcome of human
encounter with these beings usually depends upon his / her attitude towards customary
norms of behaviour. Drowning in water could be regarded as human sacrifice in ancient
Baltic religious system. The drowned in Lithuanian folk-beliefs are interpreted in two
ways: as very dangerous ("improper'') dead, whose task is to drown other people; or as
souls of the dead, repenting in water.
5. On the "earthly" level, water is perceived as natural phenomenon, playing an important
role in everyday human activities and economical life. This is reflected in mythical image of
the water "lord". Unfortunately, this archaic image is preserved only in very few folk-legends
and beliefs. According to them, one of the main functions of the water "lord" may be
described as control of the use of water economical resources. M ost of the functions ascribed
to laumės (female m ythical beings) are also of econom ical kind, and laumės themselves may
be regarded as certain "social" beings, closely associating with people. Unlike Lithuanian
mermaid image, which is very schematic and suffering strongly from foreign cultural influences,
image of laumė in Lithuanian folklore is very dinam ic and complex. It also embodies many
of such features that are regarded as being especially typical for water spirits in folk traditions
of other peoples. In Lithuanian folklore laumės are acting as mediators between sacral and
secular spheres, between sky and underworld. Hum an relationships with them depend not
only upon obserwance of customary norms, but also upon individual human abilities and
characteristics.
6. It is usually clean and running water that is associated with sky in Lithuanian folkbelief system: namely, streams, rivers, rain, and dew. Later, due to the influence of Christianity,
such natural water in customs and beliefs was in many cases replaced by water concerated in
church. In Lithuanian folk-belief system, "heavenly" water was regarded as possessing magical
power to bestow health, beauty, wealth, fecundity and protection from various evil forces. Yet
actualization of these virtual magical qualities was believed to depend upon ritual human
behaviour. E. g. magical dew of St. John's day could also be used for evil purposes: to send
deseases, to take away cows' milk. Thunder god Perkūnas is regarded in Lithuanian folklore
as managing not only fertilizing and life-giving rain, but also the harmful, damaging forms of
celestial water (hail, storms, downpours). Numerous Lithuanian folk-beliefs reveal an important
symbolic parallel of water (dew), associated with Perkūnas and Sun, and milk. Roots of this
mythical parallel are asserted to reach back to the main Indo-European myth.
7. W ater in Lithuanian folk traditions can be treated both as means of separation and of
mediation. E.g., by neutralizing temporal opposition, water unites the beginning and the end
of the world into continuous circle. Even such "basic" structuralist oppositions, as sky and
underworld, life and death, turn out not to be absolute at all for the m ythical thinking: e.g.
in Lithuanian folk culture, they are mediated by lunar symbolism, m ythical image of the
well, the role of the dead in rain-m aking rituals, etc. Thus essential feature of m ythical
image of water, as revealed by Lithuanian folklore, turns out to be its ambivalence.
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