
Perkūnkulkė -  griaustinio dievo ženklas

Nijolė LAURINKIENE

Perkūnas, senasis griaustinio ir žaibo dievas, turėjo 
ne tik konkretų žmogišką pavidalą, bet ir tam tikrus atri
butus, kurie charakterizuoja jį patį, atspindi jo mitinį pa
saulį. Viena iš reikšmingiausių su Perkūnu glaudžiai su
sijusių realijų — PerkūnoJoilka, dar vadinama Perkūno 
kirveliu, Perkūno strėle. Kad šie pavadinimai vartojami 
kaip sinonimai, rodo tokie aiškinimai: „Akmeninį kirvį 
vadina Perkūno strėle“ ( L T R 1039/16/). „Randamus lau
kuos akmeninius kirvukus vadina strielomis“ (LTR  11/ 

18a/). „Perkūno kulkos yra akmeniniai kirveliai“ (LTR  
759/4; žr. taip pat L T R  757 141,150/). Perkūno kulkos 
gali būti pavadinamos ir perkūnspeniais (LK Ž  9, p.835), 
kaukaspeniais (LTR  743/95/; LT R  757/40,43/; LT R  1667/ 
117/; L K Ž  5, p.421), laumės speniais (LTR  832/240/; 
L K Ž  7, p. 190), raganspeniais (LTR  1667/117/), skaus- 
piliais (LTR  828/361/), skauspeniais (L K Ž  12, p.784), 
skauspinais (LTR  1001/512/), velnio pirštais (LTR  1667/ 
115/; L K Ž  9, p.30), velnio nagais (LTR  828/296/; L T R  
1001/511/; L K Ž  7, p .50). Pažymėtina, kad germanų 
griaustinio dievo Toro ginklo įvardijimai taip pat įvai
rūs. Kaip ir lietuvių mitologijoje, jo ginklui pavadinti var
tojama keletas žodžių ar junginių: doners pfile ‘griausti
nio strėlės’, donneraxte ‘griaustinio kirviai’, donnersteine 
‘griaustinio akmenys’, donnerhammer ‘griaustinio kūjai’, 
strahbtein ‘spinduliuojantis akmuo’, teufelsfinger ‘velnio 
pirštai’ ir kt.1 Dauguma šių pavadinimų -  reiškiantys 
Perkūno strėlę, Perkūno kirvį, kūjį, velnio pirštą — savo 

prasme atitinka lietuviškus.
Apibūdinim ai, kas yra Perkūno kirvelis ar Perkūno 

kulka, įvairūs, tačiau kai kuriuos bendrus bruožus vis dėl
to galėtume įžvelgti. Visų pirma reikėtų pažymėti, kad 
Perkūno ginklo ir apskritai griaustinio samprata glau
džiai siejasi su akmenimis. Įsivaizduojama, kad griau
dėjimas -  tai akmenų ritinimas, vežiojimas ar važiavi
mas per akmenis: „Dievas rita akmenis žemyn“ (LTR  
763/15c/). „Dievas akmenis veža“ (LTR  763/10g/). „Kai 
griaudžia, tai ten viršuj akmenis iš vežimo verčia“ (LTR  
1001/488/). „Šyvis danguje važiuoja su akmenimis, tai 
užtai griausti“ (LTR  1001/485/). „Griaustinis kyla Per
kūnui važiuojant su brika per akmenis...“ (LTR  832/ 
120/). Vadinasi, griaustinis — tai dažniausiai vienoks ar 
kitoks akmenų judėjimas: riedėjimas, griuvimas, kriti
mas. Perkūno kirveliai ar kulkos taip pat dažniausiai su
vokiami kaip akmeniniai: „Perkūnas mušąs su akmeni
niais kirveliais, kurių seniau ir dar dabar randą laukuo

se“ (LTR  757/21/). „Akmenys -  „Perkūno kirveliai“ -  
panašūs į kirvį. Dar buvo akmenys „Perkūno strėlė“ (LTR  
1418/14/). „Žemaičiai kartais vaizduojasi jį [Perkūną -  
N.L.] kaip raitelį, sėdintį ant ugninio žirgo ir svaidantį 
akmeninėmis kulipkomis, kurios vadinamos „Perkūno 
kulkom is“ . M okslo žmonės jas vadina belem nitais 
(BrčNR, p.474). Pagal čia cituojamą B.Buračo aprašy
mą, Perkūno kulkomis buvo laikomi belemnitai. Tačiau 

kitur teigiama, kad Perkūno kulkos yra iŠ titnago: „Ska
piškiu kaime žmonys da prieš karą išardavo perkūno kul
kų, tokios panašios į kirvukus iš titnago“ (LTR  1766/35/ 
). „Perkūno kulkos tai yra titnaginiai akmenėliai, randa
mi laukuose. Jų vidurys visuomet yra kiauras, nes taip 
yra Perkūno sudaryti, kad geriau būtų šauti“ (LTR  832/ 
249f). Tikėjimuose aiškinama, ne tik iš ko padarytos Per
kūno kulkos ar kirveliai, bet ir kokio jie pavidalo. „Ap
valūs akmenys su skyle viduryje vadinami Perkūno kul
komis“ (LTR  828/2/). „Apvalius akmenis su skylėmis, 
kurie vadinami Perkūno kulkomis, vartoja gydymui nuo 
dedervinių“ (LTR  828/78f). Perkūno kulkų ar kirvelių 
forma taip pat gali būti įvairiai nusakoma. Kaip buvo 
minėta, Perkūno ginklą atstojantys akmenukai gali būti 
apvalūs. Kai kurie tų akmenukų — pailgi, jų vienas ar 
abu galai yra smailėjantys: „Jo [Perkūno -  N.L.] ginklas 
yra kirvukas. Vienas galas yra storas, kitas — plonas ir 
juodos spalvos, viduryje su skyle“ (LTR  828/262/). „Per
kūno kulkos -  akmeninės, su vienu smailiu galu, drūt- 
galyj su išgręžta skyle“ (LTR  758/18/). „Perkūno kulkos 
-  kaukospeniai; žmogaus piršto didumo, smailūs, pa
našūs į kulkas, tamsiai rudos spalvos“ (LTR  757/43/). 
„Kai kada žvyre ar žvyrynuos, daugiausia pagal geležin
kelį rasdavo tokių akmeniukų, nei tai spenys, nei tai pirš
tas ir nei akmuo nei kaukas, toks kasžin koks pailgas ir 
dar su skyleli vidury“ (LTR  1667/117f). (...) „ugi ir ra
dau ant žvyro tokią kulką, didelę, į abudu galus smailyn 
suseina“ (LTR  832/236/). „Perkūno kulkos yra panašios 
į prieškarinių laikų cukraus galvas (pailgos išvaizdos, vie
nu galu smailoku, antru storu). Tokias perkūno kulkas 
ne vienas žmogus esąs matęs“ (LTR  758/13/).

Perkūno kulkų, kirvelių spalva apibūdinama kaip 
gelsva, ruda, mėlyna, pilka, juoda: „Perkūno kulkos, ran
damos laukuose, -  pailgos, gelsvos spalvos, dar vadina
mos kaukaspeniais“ (LTR  743/95/). „Perkūno kulka yra 
rudas apskritas akmenukas “ (LTR  828/295/). „Perkūno 
kulkos yra mėlyni akmenys, panašūs į kirvukus“ (LTR
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828/68f). „Perkūno kulkos yra pilkos su skyle“ (LTR  763/ 
1 f). „Beskindama pamatė prie savęs perkūno įtrenktą 
žilvitį, o po žilvičiu rado tą juodą gludyto akmens kirvu
ką“ (LTR  11/87/).

Remiantis pateiktais pavyzdžiais galima būtų apiben
drinti, kad Perkūno kulkos ar kirveliai būna:

1. Apskriti.
2. Pailgi kaip pirštas. Šie akmenukai gali būti į 

abudu galus smailėjantys arba vienu galu storu, kitu 
plonu.

3. Dauguma akmenukų -  su skyle. Skylė gali būti į 
viršų siaurėjanti.

4. Spalva -  gelsva, ruda, mėlyna, pilka, juoda.
5. Vienuose tekstuose pažymima, kad tai yra 

belemnitas, kituose — titnagas.
Taigi nėra abejonės, kad Perkūno ginklas buvo ak

meninis. Tačiau įvairiai aiškinama, koks tai akmuo. Y pa
tingas dėmesys atkreiptinas į teiginį, kad Perkūno kirve
lis ar kulka buvo titnaginiai. Kaip žinoma, titnagu įku
riama ugnis. Su tokiu ugnį (skeliančiu Perkūno įrankiu 
sietųsi su ugnimi susijusi šio dievo prigimtis. Ugnį įžie
biančia titnago galia gali būti paaiškintas ir žaibo atsira
dimas. Perkūno įrankis kartais pavaizduojamas kaip de
gantis ir skriejantis oru, kitaip tariant, kaip žaibas: „Per
kūnas trenkdamas meta degantį kirvį“ (LTR  759/5/). V ie
nu atveju tikima, kad žaibas — tai titnagu įskelta ugnis: 
„Kai žaibuoja, tai šv. Petras stovi prie dangaus vartų ir 
skelia į titnagą ugnelei uždegti“ (LTR  763/16b/). Šven
tas Petras funkciniu požiūriu čia atitinka Perkūną. Ž a i
bas asociavosi su ugnimi, įžiebiama trinant du akmenis. 
Pats griaustinio dievas galėjo būti laikomas tos dangiš
kos ugnies -  žaibo įkūrėju.

Kaip teigiama Rigvedoje, ugnies įžiebimo aktą atlie
ka Indra. Jis įkuria ugnį tarp dviejų akmenų: y6 hatvahim 
arinat sapta sindhūn, y6 ga udajad apadha valasya, y6 
ašmanor antar agnim jajana, samvrik samatsu sa janasa 
indrah ( R V I I 12,3).

Vertimas į rusų kalbą:

К то , убив змея, пустил струиться семь рек,
К то  выгнал коров, (этот) усгранитель Валы,
К то  породил огонь между двух камней,
К то  загребает (добычу) в сражениях - тот,
о лю ди, Индра!

Su ugnies ar žaibo įžiebimu tarp dviejų akmenų sieja
si įsivaizdavimas, kad griaudėjimas — tai Perkūno mali
mas girnomis. Žm onių sakoma: „Perkūnas mala su gir
nomis kada griaudžia“ (LTR  763/9/). „Kai griaudžia, tai 
danguj girnomis mala miltus“ (LTR  1001/493/). „Griau
džiant vaikams sako, kad Dievas pyragus mala“ (LTR  757/ 
148/). Malimas — taip pat dviejų akmenų trintis. Su re
konstruojama indoeuropiečių šaknimi *mel—, ‘ m elo- tu
ri etimologinį ryšį žodžiai, reiškiantys ne tik malimą, bet 
ir ugnį, žaibą: sen. islandų myln ‘ugnis’, mylna ‘malūnas’,

prūsų mealde ‘žaibas’ bei meltan ‘miltai’.3 Matyt kadaise 
malimo girnomis ir žaibo, kuris įsivaizduojamas kaip tarp 
dviejų akmenų įkurta ugnis, sampratos buvo artimos. J. 
de Vries germanų Toro kūjo pavadinimą Mj<? llnir sieja su 
rusų молния ‘žaibas’ ir latvių milna ‘Perkūno kūjis’.4

Perkūno kulka (ar kirvelis) buvo laikoma šventa, pasi
žymėjo nepaprastomis savybėmis (LTR  757/41/; LT R  758/ 
18/). Ši kulka Perkūnui šaunant įsmigdavo į žemę taip 
giliai, kad tik po kelerių metų iškildavo į žemės paviršių. 
Sakmėse ar tikėjimuose įvairiai nusakoma, kaip giliai ji 
įsminga į žemę ir kiek metų ji ten išbūna. Dažniausiai 
teigiama, kad Pėrkūno kulka įsminga septynis stuomenis 

ar sieksnius gilyn į žemę ir po septynerių metų iškyla: „In 
velnian trenkiant, kulka jo [Perkūno -  N.L.] aina gilyn in 
septynis stuomenis, ir kas met’ iš žamės aukštyn vienan 

stuomenin kyla. Septyniems metams praėjus jan randi ant 
žarnas gulintian” (BsFM, p.180). „Jei jis [Pfcrkūnas -  N.L.] 
nepataiko į velnią, tuomet kirvelis įsmenga į žemę septy
nių sieksnių gilumon. Po septynių metų jis vėl išlenda vir
šun. Žmogus, radęs šį kirvelį, būna labai laimingas“ (LTR  
759/4/; žr. taip pat LT R  2567/258/; L T R  1039/15/). Devy
nis stuomenis ir devynerius metus: (...) „ta kulka įlenda 
per devynis stuomenis į žemę, o paskui per devynerius 
metus iškyla“ (LTR  828/3/). Trylika metų: „Perkūnas 
trenkdamas meta degantį kirvį, kuris įsismeigia giliai į že
mę. Po trylikos metų tas kirvis iškyla į viršų“ (LTR  759/5/ 

). Perkūnas savo kulka taikydavosi į velnią. Gal dėl to ji 
įsmigdavo po žemėmis taip giliai. Juk velnias -  požemio 
gyventojas.

Perkūno kirvelis ne visuomet įsminga giliai į žemę. Jis 
gali būti randamas toje vietoje, į kurią trenkė Perkūnas -  
neretai prie suskaldyto medžio skeveldrų: „Sykį užėjo bai
sus griaustinis. Vienas žmogus ėjo keliu ir, pamatęs atei
siant šturmą, palindo po medžiu. T ik  pamatė jis juodą 
katiną į medį belipant. Kad trenks perkūnas, kad medis į 
kavalkus sutrupėjo, o katins nubėgo kitur ir vėl lip ant 
triobos. Kad žiebs, kad žemė sudrebėjo ir dega trioba, o 
katins vėl pasileido per lauką. Kai trenkė, žmogus pama
tė iš dangaus kažką krentant. Jis priėjo prie sudaužyto 
medžio ir rado tokių kirvukų“ (LTR  1552/224/).

Sakmėje teigiama, kad žmogus matęs, kaip perkūni
jos metu kirvukas iškrito iš dangaus. Perkūno kulkų griau
džiant kritimą iš dangaus, jų radimą prie sudaužyto me
džio patvirtina ir tikėjimai: „Kai griaudžia, tai iš dan
gaus krinta Perkūno kulkos ir trenkia“ (LTR  1001/516/ 
). „Perkūno kirveliai yra perkūno kulkos. Su jomis Per
kūnas šauna iš dangaus į žemę. Tai yra tokie titnaginiai 
kirvukai“ (LTR  1640/128/). „Seni žmonės sako, kad per
kūno trenktam medyje arba giliai žemėje rasi perkūno 
kulką“ (LTR  757/150/).

Taigi perkūno kulkos, randamos įsmigusios į žemę ar 
prie sudaužyto medžio, atlekia iš dangaus, ir neabejoti
na, kad jos yra dangaus dievybės ženklas.

Perkūno kulkos, pasiekusios žemę, neretai sprogsta, 
ypač kai atsitrenkia į kokį nors daiktą: „Perkūno kulkos
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Akmeninis kirvelis. V idurio  Lietuva. Tiksli radimo vieta nežinoma. 
Kirvelio dydis 15,1x4,3x5 cm, skylės kotui skersmuo — 2,4 cm. nuotrauka

yra tai ilgos vylyčios, lyg pa- 
vadžios. Jos krenta iš oro 
aukštybių ir, pasiekusios 

žemėj kok į daiktą, trenkia, 
sprogsta“ (L T R  758/15/).
V ienoje sakmėje pasakoja
ma, ka ip  Perkūno ku lka , 
įk ritusi į grybautojo krep

šį, ne ilga i trukus susprogs
ta: „V ieną  kartą A lsėdžių  
parapijoj sekm adienį išėjęs 
žmogus m iškan giybauti, ir  
jam  begrybaujant pradėjęs 
Perkūnas grum ėti. G ry 
bautojui -  bum pt, įk ritu si 
į krepšį perkūno kulka, lyg 
cukraus galva, tas tuoj kre
ž į p liopt, padėjęs ant žemės 

ir, k iek tik  kojos neša, da- 
vai bėgti. N e ilg a i trukus ta 
perkūno ku lka krežyj spro
gusi taip sm arkiai, jog kre
žis į purslas išėjęs, ir  net 
grybautoją p a tį k iek  p r i
trenkęs Perkūnas“  ( L T R  
758/17/).

Pasakojim ą ap ie Perkū
no kulką, kuri ga lin ti sprog
ti, pateikė M .C ilv in a itė  vie

noje iš savo p u b lik a c ijų  
„G im tajam e krašte“ .5 B a l
tram iejus Sutkus iš R iog liš- 

kių  k. (Šakių apskr.) ja i pa
sakojęs, kad jo  m otina, A gota  Sutkienė, turėjusi Perkūno 
kulką — akm eninį k irvuką su skyle kirpentėj. Š ia ku lka 

Sutkienė gydydavusi pa ti pasitrindam a skaudulius ir  sko

lindavusi ją  kaimynėms. K artą  atėjo kaim ynė paprašyti 
Perkūno kulkos skaudančiom s vietom s pasitrin ti. Gavusi 
Perkūno ku lką išsipasakojo, kad, saugok D ieve, re ik ią  sau

goti Pėrkūno kulką, kad j i nenukristų ant žemės, nes je i j i 
nukristų žem ėn, ta i atsivertų žem ė į devynis stuom enis ir  
prarytų kulką. B.Sutkus tuom et buvo dar ned ide lis va i
kas, ir  tas pasakojim as jam  pa liko  įspūdį. K u r eidamas, ką 
bedarydamas jis  galvojęs ap ie tą kulką. Bern iukas panoro 
pats išbandyti -  ar iš tiesų žem ė atsivertų į devynis stuo

menis. Kaim ynei grąžinus kulką, Sutkus slapta paėmė j į 
taip v ilio jusį da iktą ir  išbėgo lauk. Nubėgęs p rie  klėties, 
norėjo mesti Perkūno ku lką žem ėn, tačiau sumojo, kad 
atsivėrusi dė l ku lkos kritim o žem ė prarys ir  k lėtį. V a iku i 
pagailo klėties ir  nubėgęs prie  p irties. Tačiau p irties ta ip 
pat buvo gaila. U ž  p irties m atėsi K a ro lio  Dam bravičiaus 
miškas. Š io m iško Sutkus nesigailėjęs, tad metė Perkūno 
ku lką kuo to liau, kad žem ė, rydam a kulką, neprarytų jo  
paties. Tačiau Perkūno ku lka pupt, nukritusi žem ėn, ir  

žemė jos nerijusi. D a r kartą metė, bet ir  vėl ku lka tebegu

lėjo ant žemės. Sutkus parsinešė ku lką  nam o ir  niekam  
nieko nesakė. Tiesa, jis  laba i norėjo papasakoti ir  įrodyti, 
kad Perkūno kulkos žem ė neryja, tačiau, bijodam as gauti 

į ka ilį, tylėjo ir  n iekam  apie savo patyrim ą nepasakojo.
K a ip  m atyti iš šio pasakojim o, č ia  a išk ia i susiduria 

tikėjim o ir  netikėjim o dalykai. Sm alsus vaikas išbando 

akm en in io k irvuko, vadinam o Perkūno ku lka, m aginę 
ga lią  ir  įs itik in a , kad ta i -  tik  žm on ių  prasim anym ai. 
Tačiau jis  nedrįsta to pasakyti nam iškiam s, bijodam as jų 
pasm erkim o. Ta i rodo, ka ip  g ilia i tuom et dar buvo įau 
gęs sąm onėje tikėjim as Perkūnu ar su ju o  susijusiais ne
paprastą ga lią  tu rin č ia is da iktais.

B e nusakytų, dar vienas Perkūno k irv e lio  ypatum as, 
atsiskle idžiantis liaud ies tikėjim uose, yra tas, kad šis g in 
klas ka ip  bum erangas ga li sugrįžti į Pe rkūno rankas: „J is  
[Perkūnas — N.L.] rankose tu ri k irv į, ir  je i kas prasika ls
ta, ta i jis  k irv į pa le id žia . K a ip  k irv is k rin ta  žem yn, suži
ba ir  vėl grįžta atgal“ ( L T R  763/4/). Toro  kū jis M ję lln i-  
ras ta ip  pat tu ri savybę pata ikyti į tik slą  ir  sugrįžti į Toro 
rankas. Ta i būd inga ir  Indros kuoka i, a irių  d ievo Dagda 
m ėtom am  akm eniui. Tbo rem dam asis J. de V rie s  daro 
išvadą, kad ta i yra indoeurop ietiškas motyvas.6
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Perkūno kirveliai, kulkos pasižymėjo ypatingu povei
kiu. D ėl to žmonės panaudodavo juos įvairiems tikslams. 
Visų pirma perkūnkulkė apsaugodavo nuo velnio ir kitų 
piktų būtybių: „Kai kurie žmonės jas nešiojasi kišeniuj, 
nes, sako, velnią nuveja“ (LTR  828/72/). „(...) raganoms 
ar velniams jodant naktimis arklius, tokia kulka, pakišta 

po ėdžiomis arba pakabinta ant drobynos, paliuosuojanti 
juos nuo nelabųjų“ (LT 3,2, p.322). Perkūnkulkės ap
saugodavo namus ir nuo griausmo: „Perkūno kulka at
nešanti žmogui ir namams laimę, apgindama nuo Per
kūno {trenkimo, todeliai dedą jas ant slinksčių naujose 
trobose“ (LT 3,2, p.322).

Ligos, kurias gydyti padėdavo perkūnkulkė, labai įvai
rios: žaizdos (LTR  743/95/; LT R  832/248,249,254), suti
nimai (LTR  759/19/), gerklės skaudėjimas (LTR  752/42/ 

), dantų skausmas (LTR  828/82/), rožė (LTR  832/240/), 
navikauliai (LTR  739/33/; L T R  752/19/; LT R  828/82,292/ 
), dedervinės (LTR  739/33/), gyvatės įgėlimas (LTR  11/ 
18c/; L T R  832/252/). Perkūno kulkomis gydydavo ne tik 
žmones, bet ir gyvulius, dažniausiai karves: ištinus ar su
trūkinėjus tešmeniui, sugedus pienui (LTR  11/18c/; LT R  
759/19/; L T R  832/254/; L T R  992/162/; LT R  2281/27/).

Gydymo būdai perkūnkulkė rodo, kad tai turėjęs bū
ti ne paprastas kietas akmuo, o gana minkštas, kadangi 
jį galima skusti. Veikiausiai tai belemnitas. Nuo perkūn
kulkės priskustus miltelius dėdavo ant skaudamų vietų, 
žaizdų: „Gydoma taip: paima kaukaspenį, su peiliu pri- 
skuta iš jo m iltelių, priskustus miltelius apibarsto vaikui 
ant bambelės ar karvei ant tešmens“ (LTR  743/95/). „Jas 

[Perkūno kulkas — N.L.] skuta į miltelius ir juos deda 
ant didelių žaizdų, nes jos gydą“ (LTR  828/72/). Kitas 
vaistų iš Perkūno kulkos ruošimo būdas -  pavirinant ją 
saldžiame piene: (...) „perkūno kulką reikia saldžiame 

(nerūgusiame) piene pavirinti ir gerti“ (LTR  758/19f). 
Perkūno kirvelio milteliais, sumaišę juos su vengrių de- 
vyndrekiu (Ferula Asa foetida), rūkydavo karves: „Juo
das nuzulintas akmens gabaliukas vadinamas perkūno 
kirveliu. Sutrynę šmotelį perkūno kirvelio ir sumaišę su 
vengrių devyndrekiu, rūkydavo karves“ (LTR  739/29/). 
Belemnitas yra minkštesnis už titnagą, ir labiau įtikėti
na, kad nuo šio akmens buvo skutami m ilteliai gydy
mui. V is dėlto kai kuriuose tikėjimuose pažymima, kad 
ir titnago m ilteliai buvo naudojami gydymui: „Perkūno 
kulkos tai yra titnaginiai akmenėliai, randami laukuose. 
Jų vidurys visuomet kiauras, nes taip yra Perkūno suda
ryti, kad geriau būtų šauti. Jas vartoja vaistams, pila ant 
žaizdų paskutę į miltelius“ (LTR  832/249/). Nors šiaip 

titnagas yra kietas, tačiau pasitaiko tokių sudūlėjusių tit
nagų, kurių paviršius gana mikštas. Toks titnagas, matyt, 
ir galėjo būti skutamas. Vadinasi, gydymui buvo naudo
jami abiejų rūšių akmenys -  belemnitas ir titnagas.

Taigi iš pateiktų faktų paaiškėja, kad Perkūno kulka 
-  vienas svarbiausių griausmavaldžio atributų -  buvo iš 
akmens: tiesiog akmuo ar iš jo pagamintas įrankis, nere
tai primenantis senuosius akmens amžiaus archeologinius

radinius — akmeninius kirvukus. Archeologų teigimu, ši
tokie akmeniniai kirvukai liaudyje ir buvo vadinami Per
kūno kulkomis. Jie kaip retenybės patekdavo į dvarų, kai 
kurių įstaigų rinkinius, iš kurių viena seniausių buvo E.iyš- 
kevičiaus kolekcija, sudariusi 1856 m. įsteigto viešo ar
cheologijos „Senienų muziejaus“ Vilniuje pagrindą. Joje 
nemaža buvo ir gludintų akmeninių kirvukų.7 Įdomu, kad 
jie atitiko Perkūno kirvuko, kaip griaustinio dievui pri
klausiusio daikto, įsivaizdavimą.
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The bullet of Perkūnas (The Thunderer) 
is a sign of the Thunder—God

Nijolė LA U R IN K IEN Ė

Perkūnas’ bullet (also named Perkūnas’ hatchet 
or Perkūnas’ arrow) was considered to be an attribu
te o f the Thunder-G od  Perkūnas. Perkūnas’ bullet 
(hatchet) was fancied as round or oblong stone w ith 
a hole. It is stated that Perkūnas’ hatchets are made 
o f flin t and fire was struck from  it according to some 
beliefs or it was made from  belemnite. Perkūnas’ bul
let is linked to the image o f lightening in Lithuanian 
folklore. Perkūnas’ bullet was considered to be holy 
and it performed protective and curative functions.

Thus, Perkūnas’ bu llet is really a stone or a tool 
made o f it rem inding often o f ancient archaeologi
cal finds -  stone hatchets from  the Stone Age. Such 
stone hatches were ca lled  the Perkūnas’ bu llets 
among the folk.
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