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Jėzus Kristus lietuvių sakytinėje 
tautosakoje: pagrindiniai siužetai ir 

vaizdinio ypatumai

Įvadas

Įjietuvių sakytinė tautosaka santy
kio su krikščionybe aspektu iki šioi tyrinėta menkai. Šiuo požiūriu dau
giau nagrinėti lietuvių tradiciniai papročiai bei vaizduojamasis iiaudies 
menas.

Tai nulėmė keletas aplinkybių. Prieškariu lietuvių folkloristų pa
jėgos nebuvo gausios. Iš to laikotarpio su mūsų tema besisiejančių darbų 
paminėtina 1935 m. Jurgio Elisono parengta lietuvių sakmių ir pasakų 
tekstų apie Dievą-senelį publikacija.* Antra, prisidėjo ir istoriniai veiksniai, 
kai sovietmečiu nutrūkus prieškario folkloro tyrimams tokios temos nega
lėjo būti objektyviai nagrinėjamos. Vis dėlto ir tuomet, pamažu susikūrus 
stipriai lietuvių tautosakininkų mokyklai ir formaliai prisidengiant ateis
tine religijos kritika, buvo parašyta svarbių tyrinėjimų, kurie aktualumo 
neprarado ir šiandien. Galima paminėti paremiologo Kazio Grigo straips
nius apie patarles, kuriose figūruoja Dievaŝ , arba mitologo Norberto Vė
liaus monografiją „Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis: folklorinio 
velnio analizė''̂ , kurios viena dalis skirta apžvelgti krikščioniškąjį velnio
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įvaizdžio antsluoksnį, velnio vaizdavimą religinėje lietuvių raštijoje bei 
krikščioniškuosius tautosakinio velnio bruožus. N. Vėlius yra gilinęsis ir 
į lietuvių pasakų Dievo-senelio vaizdinio problemą/ Taip pat paminėtina 
tautosakininkės Bronislavos Kerbelytės studija „Sakmės ir padavimai apie 
pasaulio kilmę", kurioje gana išsamiai nagrinėjamas sudėtingas minėtų 
žanrų kūrinių santykis su Biblija/

Atrodytų, Nepriklausomybės metais ši tyrimų situacija turėjo 
natūraliai pasikeisti ir lietuvių tautosakos tyrinėjimų krikščioniškuoju 
aspektu pagausėti. Tačiau, net patiems autoriams dažnai to nereflektuo
jant, nūdienos, kaip ir sovietmečio, folkloristikos darbuose tebėra ryški 
nuostata krikščioniškuosius kokio nors tautosakinio vaizdinio ypatumus 
ar žanro bruožus laikyti vėlyvesniais, o kartu ir mažiau vertingais. Todėl 
iš tradicinės kultūros ypatumų kaip esmingiausi bruožai nurodomi tie, 
kurie, kaip spėjama, paveldėti iš ikikrikščioniškųjų laikų, o krikščioniš
kasis antsluoksnis yra tiesiog nutylimas. Toks tyrimo pobūdis kartais gali 
nemenkai iškraipyti bendrą vaizdą, nes įvairiarūšei liaudies kultūrai iš 
esmės būdinga semantiškai vientisa, ikikrikščioniškuosius ir krikščioniš
kuosius elementus jungianti pasaulėžiūros sistema. Todėl, siekiant įvai
riapusiškiau atskleisti lietuvių tautinei savimonei būdingas pasaulėžiūros 
nuostatas, lietuvių tautosakos analizė krikščioniškuoju aspektu yra aktuali.

Šiame straipsnyje nagrinėjamos Jėzaus Kristaus vaizdinio sa
kytinėje lietuvių tautosakoje ypatybės. 7yn7n% - lietuvių liaudies
užkalbėjimai, etiologinės sakmės ir pasakos-legendos. Tai tie lietuvių sa
kytinės tautosakos žanrai, kuriuose dažniausiai vaizduojamas Kristus. 7y- 
n7M% duoTrifTiys -  lietuvių sakytinės tautosakos tekstai -  imti iš publikuotų 
folkloro rinktinių. Dalis tekstų aprašymų yra iš Lietuvių literatūros ir tau
tosakos instituto Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo kartotekos 
(sudarytoja B. Kerbelytė) bei iš B. Kerbelytės parengto „Lietuvių pasako
jamosios tautosakos katalogo". SfTuįpsTHo fįAg/as -  remiantis aprašomuoju 
ir interpretaciniu metodais, pristatyti Kristų vaizduojančius lietuvių tau
tosakos žanrus ir apibendrinti kai kuriuos siužetus.

Jėzaus Kristaus vaizdinys lietuvių sakytinėje tautosakoje yra iš
samiau netyrinėtas. Galima konstatuoti, jog apskritai Kristus nėra dažnas 
lietuvių sakytinės tautosakos personažas. Daugumoje pasakojamojo fol
kloro žanrų (pasakose bei mitologinėse sakmėse) Kristus ir kiti šventieji
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personažai veikia tik epizodiškai. Be to, naratyvuose apskritai dažniau pa
sitaiko apibendrintas Dievo paveikslas, kai ne visuomet aišku, ar šis vei
kėjas gretintinas su Dievu Tėvu, ar su Jėzumi Kristumi, ar su ikikrikščio
niško tikėjimo dievu. Pastebėtina, kad Kristus dažniausiai veikia lietuvių 
etiologinėse sakmėse bei pasakose-legendose. Etiologinės, arba pasaulio 
kūrimo, sakmės -  tai kūriniai apie pasaulio ir jame esančių objektų bei jų 
savybių kilmę/ Etiologinėse sakmėse bene ryškiausiai atsispindi filosofinė 
senųjų laikų žmogaus mąstysena, atskleidžianti religinį požiūrį į kilmės 
klausimus/ Pasakos-legendos -  tai kūriniai apie Dievo, Kristaus ir įvairių 
šventųjų keliones po žemę, jų santykius su žmonėmis ir moralinį žmo
nių elgesio vertinimą/ Šie du žanrai lietuvių pasakojamojoje tautosakoje 
išsiskiria krikščionių religijos įvaizdžių, kurių retai pasitaiko kitų žanrų 
kūriniuose, gausa/

Panašumų su Biblijos istorijomis turintiems motyvams plisti 
liaudies kūryboje labai padėjo palanki nacionalinio folkloro dirva, ku
rioje tarpo tipologiškai į biblinius panašūs siužetai ,̂ o nauji krikščioniš
kieji vaizdiniai nekonfrontuodami gyvavo greta senųjų, su kuriais abi
pusiškai sąveikavo/' Todėl nemažai etiologinių sakmių remiasi Biblija ir 
joje sukauptais senaisiais Rytų tautų tautosakiniais pasakojimaiŝ , tik jie 
pritaikyti lietuvių naratyvinei tradicijai. Tas būdinga ne tik etiologinėms 
sakmėms, bet ir pasakoms-legendoms. Pastarųjų siužetai, kaip manoma, 
radosi į tradicinius humoristinius pasakojimus įtraukus naujus krikščio
niškos kilmės veikėjus ar komiškai atpasakojus šventųjų gyvenimo istori
jas, per pamaldas girdėtas bažnyčiose.  ̂Todėl dalyje pasakų-legendų gali
ma rasti sąsajų su vadinamųjų į viduramžių pamokslus įterpiamų
vaizdingų pamokymų, siužetais.

Manoma, jog lietuvių etiologinės sakmės galėjo patirti ir apo
krifų, kuriuos vėlyvaisiais viduramžiais Europoje platino įvairių eretinių 
srovių šalininkai, ypač Bulgarijos ir kitų slavų kraštų įtaką.̂
Santykio su apokrifine tradicija aspektu lietuvių folkloras taip pat nuo
dugniau netyrinėtas.

Dar vienas, tik dabar rimtesnių tyrinėjimų sulaukęs sakytinės 
tautosakos žanras, kuriame dažnai figūruoja Jėzus Kristus, yra liaudies 
užkalbėjimai. Tai žodinės formulės, kuriomis siekta magiškai paveikti 
žmogui svarbius fizinius ir psichinius reiškinius -  žmonių ir gyvulių ligas,
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žmonių tarpusavio santykius, orus, derlių ir pan.  ̂Iš tiesų mūsų pasirink
tos temos atžvilgiu užkalbėjimai yra perspektyvus žanras, nes, pasak jų 
tyrinėtojos Daivos Vaitkevičienės, krikščioniškoji kultūra juos gana smar
kiai paveikė.  ̂Todėl daugelyje tradicinių užkalbėjimų yra persipynę ar
chajiškosios ir krikščioniškosios tematikos elementai. Nuo užkalbėjimų ir 
pradėsime, aptardami kai kuriuos Kristaus vaizdinio lietuvių tautosakoje 
ypatumus.

+ + +

Jėzaus Kristaus paveikslas lietuvių 
užkalbėjimuose

Archajiškojo sluoksnio užkalbėjimai 
paprastai būna trumpi, formulinio pobūdžio: Ž̂ mė, žemė, žemė. Daugus, 
dangas, dangas. SaaM, saa/ė, saa/ė... („Nuo gyvačių įkirtimo").'7 Krikščioniš
ki elementai, pavyzdžiui, Jėzaus Kristaus vardas, tokią archajišką formulę 
gali tiesiog papildyti: Dangas, /ezaa, saa/ė, Jezaa, žemė, Jezaa, rasa, Jėzau. 
Amen. Jezaa Krisfaa. Ant daonos, draskos, MŽ̂at&ėf į saa/̂  ži'ari'nf („Nuo vėjo 
ir kirmėlės").i" Prašant kokios nors apsaugos neretai gali būti užkalbama 
krikščioniško turinio formule:

Rineta suenči'aasia 
7 Vi'ešpahe Jėzus,
Apšu;ŝ  mani ir mana faA:as.'
Tada triskart „Sueiga, Mari/a" sâ aii?i f...J 
(„Kad nesutiktum miške gyvatės")̂

Tokie užkalbėjimai, kai ne tik minimi krikščioniški veikėjai ar 
įpinami krikščioniški teksto fragmentai, bet pabaigoje dar nurodoma tris, 
devynis ar triskart devynis kartus sukalbėti maldą ar užtvirtinti maginę 
formulę persižegnojant, Lietuvoje yra labai populiarūs. Šitokiu tautosaki
nių ir krikščioniškų vaizdinių sintezės būdu senieji užkalbėjimai buvo pri
taikomi prie pakitusio pasaulėžiūrinio konteksto, o drauge išreiškiamas 
užkalbėtojo lojalumas krikščionybei.  ̂Antra vertus, ne mažiau svarbus 
buvo ir siekis apeliuojant į oficialiąją religiją tarsi „patvirtinti" užkalbėjimo 
sakralumą bei sustiprinti jo paveikumą.

Rėmimasis krikščionybės autoritetu užkalbėjimuose gali būti 
realizuojamas plėtojant kokį nors vieną Šventosios Istorijos epizodą ir jo
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atpasakojimą susiejant su užkalbamu reiškiniu. Todėl krikščioniškos kil
mės užkalbėjimams dažniausiai būdinga siužetinė forma. Gana populia
rūs yra užkalbėjimai, kuriuose plėtojamas Kristaus krikšto upėje moty
vas. Dažniausiai jais stabdomas kraujas. Štai keletas pavyzdžių: Kaip 
su. jonas bTbTijo Pony jėzy jordano npė/e, sastojo uandao. Ta/p fo/e žai'zdo/e 
tegu Arraajas sasto/a/ („Nuo kraujo")̂ ; Stob baajas, /raip apė /organo, A:aip 
šuentas jonas bibtijo Kn'stasy Pony/ Taip b/bant žegnotis. Tris bartas taip da
ryti („Nuo kraujo").̂  Matome, jog šiuose dviejuose užkalbėjimuose teksto 
siužetiškumas iš tiesų yra svarbus. Dėmesys sutelkiamas į išskirtines Kris
taus krikšto aplinkybes, kurios gretinamos su žmogų kankinančia negalia, 
ir viliamasi, kad kaip Jordane esą sustojęs vanduo, taip ir kraujas liausis 
tekėjęs.

Neretai užkalbėjimuose Kristaus krikšto aplinkybes nurodo tik 
koks nors vienas šio siužeto fragmentas ar detalė, o visas užkalbėjimo 
tekstas grindžiamas savitos tematikos vaizdais. Antai danties skausmas 
užkalbamas taip: Ėjo jezas per Cedrono ap̂  ir ažgaua bamin/ f...j dantį tris 
bartas po tris šimtas. Viešpatie jezaa Kristau, apsta&dyA: danėio sopidį.'
Šio užkalbėjimo maginis paveikumas motyvuojamas ne tik pačiu siužetu, 
bet ir paskutiniu sakiniu, kuriuo tiesiogiai kreipiamasi į Kristų ir prašoma 
jo pagalbos. Palyginti su kanoniniais krikščionių tekstais, užkalbėjimuose 
vaizduojamas įvykis kartais yra labai neįprastas: Ėjo Kn'stas per ti'/ty, ir į/ažo 
tdtas, ir /'bito Kristaus bja. Naėįo Kristus sueigas -  nesiranda Eoįa. Kaip Kristui 
neskauda, b?d taip nesiranda (paminėti uardy to, b?m bthama, o jei gyuatiai, tai 
jo spatua). Sabt/7ėt tris bartas ir btMti ant riebaty („Nuo išnėrimo").̂  Tokie 
užkalbėjimai gana ryškiai atsiskleidžia ir kaip įtaigūs meniniai tekstai.

Savitai interpretuojamas ir Kristaus bei apaštalų ar net vėliau gy
venusių šventųjų bendravimas dialoginiuose užkalbėjimuose nuo kiaulių 
ligų. Štai keletas pavyzdžių: Einu jėzas į jernzid̂ . Susitink# da apaštatas. 
Ktaasi'a; „Kas girdėt pas jus?" -  „Serga baidės", -  atsako. -  „Eibte, įas sueigos" 
(„Jei patinsta kiaulės paliaukiai")̂  arba Ėja šuintas Tamošias Kauinieti's (sab 
ne Abini'etis, bt Kaui'nietis) ir sastib jezy Kri'sty. „Šuintas Tamošiau, šuintas 
Tamošiaa, bdet taua reidas smatnas?" -  „Ka gi net?as anas smatnas, bd mana 
b/tauas [galvijai -  ant. past.] serga/" -  „MesA: 3 miežia gradas ir pasaAryA: šity 
matdetį 3 rozas/" f...J („Užkalbėjimas nuo visokių ligų, kada serga nami
niai gyvuliai").̂  Tokiuose užkalbėjimuose atsispindi tik bendroji siužetinė
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biblinio pasakojimo schema apie Kristaus ir apaštalų keliones bei jų po
kalbius, apie Kristaus galią ištartu žodžiu užtvirtinti daromą stebuklą, o 
užkalbėjimų turinys jau kreipia mūsų žvilgsnį į kaimiškų realijų plotmę.

Populiarioje užkalbėjimų nuo odos ligos, vadinamosios rožės, 
grupėje realizuojamas viduramžių legendos apie rožes, augusias ant Vieš
paties kapo, motyvas: Ė;o panas /ėzas Kristus per pįcpy, rada tris rožes žydint. 
Vienas rašb, h'tas /aba, tračias pačias gaišta. 7cga/ šito sopė išgaišta par pardy 
pana Jėzasa/ f.. J („Užkalbėjimas nuo rožės vyrui").̂  Yra tokių tekstų, ku
riuose ši ant kapo sužydusių rožių tema įpinama į daug platesnį poetinį 
užkalbėjimo audinį ir yra tik vienas iš daugelio fragmentų, užkalbėtojo 
sujungiamų į vieną visumą. Pavyzdžiui, vagis nuo vagystės užkalbėjime 
stabdomas vis naujais ir naujais maginį formulės poveikį turinčiais stiprin
ti teksto segmentais: Ant grabo Kristaus yra trys tetį/os. Viena yra Dieuo uaiia, 
antra yra Dieuo baa/as, o trečia -  žmoniy oatia. Jas, pagys, turit sustot ir nc/adėt 
iš pietos/ Kaip Jėzas Kristas neatsisto/o ant žemės nao byži'aas, taip ir ta, uagie, 
nepabėgsi iš tos pietos/ Pn'saba aš taa ir ažb/ba tapė btartomis epangeti/omis, 
mėnaiia, saate, žpaigždėmis, ar esi apė/e, ar baimė/e prieš teismu, ar sagaanamas 
pagiant/ Užbiba tapė paskatinta teismą, kad stopėtam čia ramiai ir nepabėgtam 
iš pietos, ko/ išnyks šoiesa žpaįgždžįy, kot nesirodys mėnatis ant dangaas ir ko/ 
saatė anfry kart̂  apšpies piŝ  žem̂ , tik tada gatėsi pasi/adinti iš pietos ir iššokti iš 
šito ažkeikimo, k% taa prisakaa oardan Dieoo 7epo ir t. t. J...J („Užkalbėti vagį, 
kad jis nepasijudintų iš vietos imdamas svetimus daiktus").̂  Šis užkalbė
jimas yra ir gana reprezentatyvus dviejų tradicijų -  ikikrikščioniškosios 
ir krikščioniškosios -  vaizdinių persipynimo pavyzdys, kai apeliuojama 
į mitologines realijas (saulė, mėnulis, žvaigždės) ir remiamasi krikščionių 
religijos autoritetu -  Jėzaus Kristaus vardu.

Kaip matėme, užkalbėjimuose labai dažnas ėjimo, kelionės mo
tyvas („ėjo Kristus per../') bei konstrukcija „kaip..., taip../' („kaip buvo 
Jėzui Kristui / kaip pasakė ar padarė Jėzus Kristus, kad taip būtų ir užkal
bamajam"). Tai nėra vien tik formalus žvelgimas į tuos laikus, kai gyveno 
Kristus, bet greičiau apeliavimas į kitokį -  šventą -  laiką ir erdvę, kai gy
veno ir darė stebuklus Kristus. Todėl panašaus stebuklingo efekto, tik jau 
či'a įr dabar, tikimasi sulaukti iš užkalbėjimo. Toks atsigręžimas į šventąjį 
laiką bei erdvę ir jų siejimas su dabartimi ypač ryškus užkalbėjimuose, tu
rinčiuose apsaugoti nuo gyvatės ar vilko. Pavyzdžiui, Kar bapaį, bp Jczas

+ + +

+ + + + + + +

32 6



+ + +

gimė? Jei išvada darai, tai ai/: ien̂  („Užkalbėjimas nuo gyvatės įkandimo").̂  
Prie maginio teksto, kuriuo nuo vilko užkalbami gyvuliai, pateikiamas ir 
išsamus paaiškinimas, kodėl vilkui esą nevalia pjauti galvijų: Ė /car fa, ud- 
/:e, ikarai, /:ai Rzaas Jezas Krisfas gimė, /:ad fa Rudį nešies? [Šitaip reikia / uiih? 
rė/:fi, /cai jis aoeî  pastvėręs nešas. Sa/:o, oii/:o nedaro, Z:ai Jezas gimė; risi žvė
rys &aoo pažiarėf gimasio Jezaas, tai ir visiems žoėrims Jezas paskyrė, /:ob'as 
žvėris jiems p/aati, o h?i ritmas tada nedaro, tai jam jezas ir nieA:o nepaskyrė, 
ažtai ritmai ir aeoaiia p/aat aketes. 7r toiei reikia į šitaip rėA:t, /:oiei jis pa
meta aueî  -  sa/:o, uidrai gėda, /:aij; šitaip rėh'a] („Kai vilkas avelę neša").̂  

Pastarojo užkalbėjimo paaiškinimas -  tai jau etiologinė sakmė, 
žmogui naudingos ir geidautinos laukinių žvėrių elgsenos liaudiškas pa
grindimas. Pereikime prie nuodugnesnio šių sakmių ir Jėzaus Kristaus 
paveikslo jose aptarimo.

čia yra fonas, kuriame vyksta kasdieniški, žmogiškai natūralūs ir buitiškai 
motyvuoti veiksmai.̂  Tačiau Kristaus gimimo, gyvenimo bei Didžiosios 
savaitės laikotarpiai interpretuojami ir kaip potencialiai kitokių galimybių 
laikas. Todėl šventuoju -  Kristaus gyvenimo -  laiku nutikęs net ir nereikš
mingas įvykis sukelia nebeatšaukiamus gyvosios ir negyvosios gamtos 
objektų ar reiškinių pokyčius, kurie ir šiandien gerai matomi. Be to, Kris
taus gyvenamasis metas, neįžvelgiant čia jokios prieštaros, susiejamas su 
savo aplinka, savo kraštu. Pavyzdžiui, sakmės prasideda žodžiais: Karf% 
Krisfas uaî šcicĵ s po Lietau#...̂ , oaiZ:šėiq/'o po Lietau# ir moLė žmones**. Arba 
kai kurių Kristaus poelgių rezultatai sakmėse vaizduojami pažįstamoje 
aplinkoje, tiesiog gretimame lauke. Šią savitą laiko ir erdvės sampratą at
skleidžia etiologinės sakmės apie akmenis. Antai sakoma, kad iki Kristaus 
gimimo net akmenys augdavo: ALmenes radas iš žemės i aaga iiL Krisfaas 
užgimimai. Jėzas gimė Kaiėdaose, graasmas ažgraadie i aLmenes nasfaja aagi.̂  
Kristus akmenų būtį esą galėjęs perkeisti ir vėliau, kai eidamas nusimušė 
kojos pirštą: Saniaa akmenys aaga ir ia&ai daag j% &aua. Karia Krisfas aiioda-

Jėzaus Kristaus paveikslas lietuvių 
etiologinėse sakmėse

sakmėse ryškus laiko
skyrimas „iki Kristaus / po Kristaus". Neretai Šventosios Istorijos metas
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MIRS Į7#r SPl'cfR MRSRMRŠįR /(O/RS p̂ ŠtRS. NRO to AYirf# R̂RICRyS RCRR̂R, &R
J/ĉ R RŽginiR Kr/ŝ RS. A, R̂̂ R̂t RMgi, fRI &Rt UfSR ŽCR̂į RŽRRgi.̂ *

Kalbant apie akmenis, būtina paminėti ir padavimus, arba is
torines sakmes. Apskritai padavimuose Kristus beveik visai neminimas, 
išskyrus vieną visoje Lietuvoje labai populiarų siužetą apie akmenyje 
įspaustą pėdą. Kai kuriuose variantuose kaip tiktai ir teigiama, kad tai yra 
Kristaus pėda: [...] RinihiRS /RR̂  &Ruo RbnRO SR pė&. SR̂ė, /ėzRS RMf 
žcRiės R̂̂ šaoįo, RŽdėįo /r pRŪ'̂ ;̂ SR̂R žmogRRS pė& - ArR̂Rzsf ̂ Rw R̂ RO 
MRMAlŠfRS Z r tRrbRt JČZRS UR̂ Šaq/R po ŽOTM̂ /r RtŜStO/O RRt to RYMOMS, OR, y'RRRRS 
DZOORS - JČZRS.̂

Tematinei etiologinių sakmių grupei, kurią sąlygiškai galėtume 
pavadinti „Vaikšto Kristus po žemę", priskirtina virtinė sakmių apie esmi
nius žmogaus gyvenimo pokyčius, pavyzdžiui, labai populiarus kūrinys 
apie prarastą galimybę žinoti savo mirties laiką: SoniRR žmonės z/no/o, R̂̂R 
mr s /r fuėrė sm;7g% foor%. A/ pro ŠR/į JėzRS /r R̂RstR/ „Kô ė/ fuorį tob'̂  
toory? kė/RS pRsfds tr RRgrms." Oyts Rtstū'opė JėzR; „O ̂ Rm RŠ toors/R gor% too- 
ry, /:R RŠ fRO/ m/rs/R -  mRn RŽtô s št'fos tooros." 7r nRO to tRiTro, JėzRS pRSR̂ė, /rR̂ 
žmogus nožtnos, A:R̂R jts mtrs.̂  Taigi gebėjimas žinoti savo mirties valandą 
iš žmonių buvo atimtas todėl, kad vienas jų, artėjant mirties laikui, ėmė 
elgtis netinkamai. O nepagarbiai su Kristumi pasielgusi moteris nulėmė 
visų moterų ateitį -  jos visos niekada neturi laiko: KrtstRS hu oRtA:šaq/o po 
žom& RŽė/o pRS uįen% moterį. Moten's R̂rmo krosnį. R̂MRRsė Mto - „Ar nežtnRt 
Mto pRrô yt?" KRr;*Rm regėjo ettt,;'ts R̂Rsė. Seimimn̂ ė pRSR̂ė; „O/, netRn'R RŠ 
tRt/ro, A:etto rô tyt." 7Rt KrtstRS tšet̂ RmRS pRSR̂ė; „Tn RmžtnRt netRrėst /RtA;o." ?Rt 
&t?Rr RŽ tRt moterys /RiTro netRrt. Jos otsR̂ R RŽi'mtos, otsR̂ R tRt̂ o netRrt.̂

Etiologinėms sakmėms apskritai būdinga tai, jog vieno, „pir
minio" herojaus veiksmai turi pasekmių labai didelei aplinkinio pasau
lio daliai ar visiems tos pačios kaip ir herojus rūšies atstovams. Parodant 
kokio nors nederamo elgesio rezultatą, implicitiškai raginama net ir sun
kiais momentais nesielgti savanaudiškai, nepasiduoti akimirkos pykčiui. 
Pastaruoju atveju etiologinėse sakmėse akcentuojama kiekvieno individo 
atsakomybė už žmonių bendruomenės gerovę, skatinama ir kasdienėje 
veikloje remtis visuomeninėmis normomis.

Kartais nauji reiškiniai ar jų ypatumai atsiranda dėl Kristų ly
dėjusių apaštalų neapdairumo. Etiologinėse sakmėse bėdos visai žmonių
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giminei dažniausiai pridaro šv. Petras. Per jo nerangumą kai kurios mote
rys yra nepaprastai piktos: Ėįo Kristus sa saro mokiniais ir pamatė šėtoną sa 
MM mašantis. Kristus šu. Petrai /iepė jaos perskirti. Su. Petrai tai nesisekė, ir jis 
abiem nakirto pairas. Kristus tirpia M aždėti. Su. Petras beskabėdamas samaišė 
ga/uas. Taigi pietos bobos yra atsiradasios iš anos sa šėtono ga/ua.̂  Dėi šv. Petro 
neišprusimo šienapjūtės metu dažniausiai ima lyti: Dieuas patiko šuentam 
Petrai tuarkyti orą. Kadangi Dieuas ka/bėįo /enkiškai (bauo pons), o šuentas Pe
tras baua iš mažiną ir nemokė/'o /enkiškai, išėįo dide/is nesasipratimas. Dieuas 
pasakė šuentam Petrai, kad jis daotą [lietaus] taomet, Aiaon̂ et žmonės „prosit", 
o Petrai pasigirdo, kad kaomet „kosite Kaip tik pradeda žmonės šieną pjaati, 
šuentas Petras ir daoda /ietaas.̂  Toks familiarus požiūris į Dievą ir ypač į 
šventuosius -  dėsningas, ne tik lietuvių tautosakai būdingas reiškinys, iš 
dalies susijęs su nereligine folkloro kūrinių kilme. Netgi tada, kai sakmė
se parodomos tipiškos Kristaus ar jo pagalbininkų apaštalų funkcijos, jų 
paveikslai gana saviti, mažai susiję su oficialiąja religija.̂

Kristaus veiklos rezultatai regimi ne tik kalbant apie bendres
nius gamtos objektų susiformavimo, oro sąlygų nustatymo klausimus ar 
esminguosius mirties atsiradimo, žmonių charakterio ypatumų dalykus, 
bet ir išryškinant skiriamuosius augalų, gyvūnų bruožus, savitai aiškinant 
jų kilmę. Pavyzdžiui, tikima, jog kai kurie gyvūnai ir paukščiai yra už 
bausmę jais paversti žmonės. Neretai tokio atpildo sulaukiama už mėgi
nimą pasišaipyti iš Kristaus. Štai keletas pavyzdžių: Kai Kristas uaikščioįo 
žemėįe, uienas, karis į jį Minėjo, pa/indo po ti/ta ir maurojo, jo draagai pak/aa- 
sė Kristaus, koks ton gyua/ys. Kristas atsakė, kad meška. tr iš po tiito iš/indo 
meška. Nao tada ir atsirado meškos;̂  Vaikščiojo Kristas po žem̂ . Atuedė jį pas 
uieną žydą. P̂ uožė žyda/ką ir k/aasia; „Kad ta Dieuas, pasakyk, kas čia?" jis sako; 
„Kiaa/ė sa paršiakais". įsikuatoįo, atidengia -  ateina kiaa/ė sa paršiakais;̂  Kai 
jėzas pauarĝ s /ipo sa kryžiam į ka/ną, kara/aitė atidarė /angą ir sako; „Kaka, 
Viešpatie." jėzas sako; „ir kakaosi." ji ir pauirto į gegaž̂ .̂

Tačiau sakmėse skiriamieji gyvūnų bruožai gali būti interpretuo
jami ir kaip savotiškas apdovanojimas, atlygis už buvimą greta Kristaus 
dramatiškiausiais jo gyvenimo momentais: Kai Kristas ua/gė paskatinį uaka- 
rienį, tai pasį p/ekšnes pa/ika, pasį saua/gė. Tai dė/ta ano taki -ga/uyte perkreipta, 
štiaažia/7 Dagitė/is traakė iš Kristaas ga/uos / koįos erškėčio spyg/ias ir sasikra- 
uino. Todė/ paakščio pagark/is raadonas.̂
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Tradiciškai vyravęs pagarbus požiūris į kai kuriuos gyvius ar au
galus liaudies pamaldumo kontekste gali būti siejamas su pačiu Kristumi: 
Bįfės %fsi'r%do ;s KnsfRMS b-%y/o /ašy, âį tas ĉ/dėsį A/yuy daržc/y. Dė/ to Karty 
pamary oatgo žmonos ^dy, tš &įri'y oaš̂ o daro grâ nyrty žoâ os/̂  Kada jozy 
nâ ryžtaoo/o, šo. Magda/ona sannAro na/rn'tastas r̂aajo /ašottas įr pasė/o. /šaago 
ratoŝ  įr fodė/ da&ar tšjy oatntAras pįna tr jomts pašoonttna naayas įažnyrtas.̂ ^

Įdomu pastebėti, kad ir iš esmės pagoniškas iki šiol gyvuojantis 
paprotys per pavasario šventes marginti kiaušinius dėl krikščionybės įta
kos etiologinėse sakmėse yra susiejamas su Kristaus Prisikėlimo stebuklu. 
Pasakojama, kad esą viena moteriškė pasakė netikinti, jog numiręs (t. y. 
Jėzus Kristus -  %at. pasf.) galėjo prisikelti, ir patikėsianti tuo tik tada, jei 
jos nešami kiaušiniai paraudonuosią: R?sįžįarį, A;a tto A:įaašynįaį &aua ba/fį, 
oisi MMsi&žo sįobaMįngaį, raudonį patyla. Mat nž tat h'aMŠyniaį dažomt VMŷ y 
ryty.̂

Apibendrinant galima konstatuoti, jog apskritai etiologinėms 
sakmėms yra būdingesnis neigiamas rezultatas, t. y. kokie nors aplinkos 
pokyčiai ar objektų požymiai dažniau vertinami kaip geresnės pirminės 
situacijos, palyginti su „laikų pradžioje" buvusia padėtimi, pabloginimas 
ar tam tikrų neigiamų požymių įgijimas.̂  Taip nutinka dėl netinkamo vei
kėjų elgesio su didelių galių turinčiu personažu -  gyvenimo sąlygų kūrė
ju. Baudžiama už įžūlumą, nepagarbą, nenuovokumą -  ydas, kurios tra
diciškai yra smerkiamos. Etiologinių sakmių Kristaus veiksmai bei veiklos 
rezultatai patvirtina jo dieviškumą, antgamtines galias. Drauge jis yra ne 
tik religinis, bet ir moralinis autoritetas -  jo bausmės pagrįstos, „fatališki, 
neatitaisomi padariniai grindžiami moraline atsakomybe"̂ , o jų pasekmės 
skatina susimąstyti apie žmogiškąsias elgesio normas ir siekius.

Jėzaus Kristaus paveikslas lietuvių 
pasakose-legendose

nįj-istaus -  baudžiančio ar apdova
nojančio išbandytojo -  funkcijos ne mažiau akivaizdžios ir pasakų-legen- 
dų žanre. Dažnas pasakų-legendų motyvas -  Dievo kvietimas į svečius ir 
jo lankymasis pas žmones elgetos pavidalu. Apibendrintai vaizduojamą
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Dievą-senelį būtų galima gretinti su Dievu Tėvu ar senųjų tikėjimų dievu, 
tačiau tų pačių pasakų variantuose varguoliu gali rodytis ir Jėzus. Kaip ir 
etiologinėse sakmėse, čia apeliuojama į Šventosios Istorijos laikus, Kris
taus ir apaštalų klajones: tai boro jao seniai, dar Jezns ant žemes uaî šeio/ô , 
kadaise, Mi dar Kristus so apaštaiais ant žemės otio/ô .

Tikėjimas, jog elgetos pavidalu rodosi Dievas, buvo gyvas dar 
XX a. I pusėje ir sietas su šventiniu, ypač kalėdiniu, laikotarpiu. Manyta, 
jog Kūčių vakarą „persirengęs elgeta ateina pats Kristus"̂ , elgeta pasi
vertęs šventasis ar tiesiog svečias, siųstas Dievo, tad „blogai būsią tiems 
namams, kuriuose jo negerbia"̂ . Tokį ypatingą santykį su priklydėliais 
patvirtina ir lietuvių patarlės, teigiančios, jog Sreėias į narnos -  Dieras į 
narnoŝ , ĮdeMienas sreėias yra Dieraŝ  ir pan.

Pasakose-legendose pasikviesti Kristų į svečius yra visai ne
sunku: Vz'en% Mrt% priė/o žmogus prie kryžmas ir pasimetd̂ s paprašė Kristy 
pas sarę į sreėios; „Atedr, Jėzao/ Ta eta parasti, šatsti, o pas mane sošdsi, pa- 
raigysi.'" -  „Gerai, ateisią.'" -  atsiiiepė baisas nao Myžiaos arba Biednas 
žmonėtis kasdien naeidaro prie Myžiaos pasimeisti. Sŷ ' palietė Jėzy ateiti ap- 
šitti ir ažraigyti. Jėzas pažadė/o. Žmogus pap/orė paŝ atin̂  rištyt̂ . Mdrare Jėzas 
atė/o J... Tačiau atėjusį Dievą atpažinti jau yra sunkiau, nes jis pasirodo 
ne spindinčiais rūbais pasipuošęs, o skurdžiu elgetos apdaru apsivilkęs. 
Tuomet labai svarbu vadovautis visų pripažintomis elgesio taisyklėmis, 
paisyti tradicijos nustatytų elgesio su nepažįstamaisiais normų. Neturtėlis 
Dievo neatpažįsta, tačiau vis tiek priima ir pavaišina. Kitą dieną nuėjęs 
prie kryžiaus jis paklausia Kristų, kodėl jis neatėjęs, bet balsas nuo kry
žiaus atsako, kad buvęs, sušilęs ir pavalgęs. Žmogus apsidžiaugia, kad 
galėjo padėti Kristui, ir linksmas grįžta namo.^

Pasakų-legendų tekstuose gana ryškus didaktinis imperatyvas. 
Siekiant jį dar labiau sustiprinti, kartais viename naratyve sugretinami du 
skirtingai pasibaigiantys epizodai: Menas Įįroiis &oro tortingas, Mas netor- 
tingas. A&o prie Myžiaos noė/į? pasiMietė į sreėios Diery. 7nrū'ngasis išMojo 
Mzmazs taMs, o atė/o seneiis. ĮJžp/'odėjį šonimis. O netortingasis mediai priėmė, 
atidarė pasA:otinp ptoty. Ryty kamara t?oro risM piina. Md at?o noė/o prie My- 
žiaos. Netortingasis dė̂ o/'a, o tortingasis prieMištao/'a.̂  Kartais tai paskatina 
turtuolį keisti gyvenimo būdą: turtingasis atėjęs prie kryžiaus priekaištau
ja, kad svečio nesulaukęs, o Dieras pasakė Mẑ s, tzT: įoro išto/otas ir šonim
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isyyMdyfas -  dar /r da%7%r A:q/os tai pįrMys aps/ucr/rč /r p̂ ŝ 'ža-
dč/o pįsnomcf prdmū' c/gcfas.̂  Vis dėlto dažniausiai turtuolis yra griežtai 
nubaudžiamas -  po to vis Įdcdnė/d /r įdcdnc/#̂ , kol visai nusigyvena. Toks 
dviejų galimų -  teigiamo ir neigiamo -  elgesio variantų ar jų rezultatų su
gretinimas leidžia pačiam klausytojui pasidaryti išvadas, koks elgesys yra 
tinkamas ir skatintinas, o koks nederamas. Pagarbus elgesys su elgetomis 
traktuotinas kaip krikščioniškojo religingumo -  gailestingumo vargstan
čiam, prašančiam duonos kąsnio -  išraiška.̂  Tačiau tikėjimas, jog elgetos 
pavidalu pas žmones lankosi mitinės būtybės, bei skatinimas su kiekvienu 
pavargėliu elgtis tinkamai buvo ne tik objektyvus žmonių gailestingumo 
ir doros išbandymas. Tai galėjo būti siejama su mitologiniais tikėjimais, 
kad aukšto statuso ir didelių galimybių personažas gali bausti už jam pa
rodytą nepagarbą ar apdovanoti už parodytą gerumą.̂

Pasakose-legendose mėginama paaiškinti iš pirmo žvilgsnio 
„neteisingų" Kristaus veiksmų tikrąsias priežastis. Tokį „dieviškojo plano" 
nesupratimą neretai demonstruoja ir apaštalai: Krįsfns SM apašta/ais A:cū'#P0 

per Rdcsū'ny ;'r nžč/o į m#ž% froM̂  pasiMansfi Mio. f.. J/aMnas bermiv/cas parėdė 
;Mos gcr% Mi'o gaį%, per fdfc/į. KnsfMS p%ė?Mė;į už /r įmcfč į Mpe/į. /Ipasf#-

„Mešp̂ ū'e, geras rmTras.'" -  „Kad geras, fegid ir eina pas
fėu%. Užaaĝ sjis d̂fy i?â s Mogas ir Menais daagy"/° Ši pasaka atspindi 
liaudies tikėjimus, kad žmogaus likimas, gyvenimo trukmė ir baigtis yra 
nulemti iš anksto ir sunkiai bepakeičiami. Žmogaus lemtį gali pakoreguo
ti tik įsikišęs Dievas. Ši predestinacijos idėja atskleidžiama naratyvuose, 
kuriuose po žemę su šventuoju Petru vaikštinėjantis Kristus pasakoja apie 
naujagimių ateitį. Pamatęs mažus vaikus, Jėzus pasako šv. Petrui, kas jie bus 
užaugę: pienas -  Kunigas, h'fas -  ̂ arinin̂ as, trecias -  žmogžudys/' Šio tipo na
ratyvuose patvirtinimą, jog žmogaus gyvenimo įvykiai klostosi ne atsitikti
ne seka, bet yra nulemti iš anksto. Taigi folkloro kūriniuose, kuriuose aktua
lizuojama likimo tema, pagoniška prigimtos ir su teisingumu nesusijusios 
lemties samprata neretai siejama su krikščioniška aukščiausios dieviško
sios tiesos ir teisingumo idėja kai žmogaus būtis interpretuojama ne 
kaip iracionali likimo išraiška, o kaip Dievo tvarka pagrįsta egzistencija.

Pasakose-legendose ryškėja neformalus, intymus, tačiau kartu 
pagarbus santykis su Kristumi. Tie, kurie pasielgia įžūliai, yra skaudžiai 
nubaudžiami ar bent jau pamokomi. Tautosakos kūriniuose Kristus nu
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mato ateities įvykius, demonstruoja dievišką įžvalgą ir žino, kas laukia 
žmonių. Todėl Kristaus sprendimai grįsti kitokiu -  gilesniu, dievišku -  ži
nojimu. Šios folklore ryškėjančios didaktinės doro elgesio implikacijos nėra 
tiesmukos, jos perteikiamos menine pasakojimo forma. Taigi klausytojui 
leidžiama pačiam padaryti galutinę išvadą, nulemsiančią jo elgesį pana
šiomis aplinkybėmis.

+ + +

Išvados

Aptartieji trijų žanrų -  užkalbėjimų, 
etiologinių sakmių ir pasakų-legendų -  kūriniai yra tipiškas dviejų kultū
rinių tradicijų susiliejimo rezultatas, krikščioniškųjų motyvų ir tautosaki
nės stilistikos sintezės pavyzdys. Todėl netgi tada, kai Jėzus Kristus atlieka 
įprastas dieviškojo asmens funkcijas, jo paveikslas yra gana savitas, neretai 
menkai susijęs su oficialiąja religija. Produktyviausias yra Jėzaus Kristaus 
kelionės ir keliavimo motyvas, aptinkamas visų trijų žanrų kūriniuose. Jė
zaus kelionė šiuo atveju yra ne tik formalus vaizduojamų įvykių fonas, 
bet drauge ir tam tikras metafizinis vyksmas, biblinę praeitį susiejantis su 
tautosakos kūrėjų ir pateikėjų kasdienybe. Keliaujantis Jėzus išguja ligas, 
perkeičia netinkamas gyvenimo sąlygas, netikėtai skaudžiai nubaudžia 
kvailai iš jo pasišaipiusius žmones, o jo kančias palengvinusius apdova
noja išskirtiniais požymiais, slaptai aplankęs išbando žmonių dosnumą ir 
juos atitinkamai įvertina. Toks familiarus, kartais tiesiog naivus santykis 
su šventybe vis dėlto visuomet išlieka pagarbus.
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Summary

Jesus Christ in Lithuanian Folk 
Narratives: Main Themes and 

Peculiarities of Image

fa r, the įnfluence of Christianity 
on Lithuanian folk narratives has not been thoroughly researched. This 
point of interface has been studied more widely regarding Lithuanian 
traditional customs and folk fine art. The article discusses the peculiarities 
of Jesus Christ image in Lithuanian folk narratives. Therefore respective 
folklore genres and main plots that picture Jesus Christ are discussed. It 
is worth noticing that Jesus Christ is chiefly depicted in Lithuanian folk 
incantations, aetiological legends, and religious tales. The narratives of 
these genres have undergone the most noticeable influence of Christian 
tradition. The actions performed by Jesus Christ and their correspond- 
ing results in folk narratives prove His divine nature and supernatural 
abilities: He endows specific features to animals and plants, He foresees 
the future, He may affect human life, respectively, in positive or negative 
way, etc. The prevailing part of folk narratives that portray Jesus Christ 
are distinguished by didactics and moral imperative and focuses on both 
Christian and communal norms of behaviour.
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