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Gyvūnai mirties pranašai
senojoje lietuvių kultūroje
R ad vile Racėnaitė

Abstract: The article, drawing upon Lithuanian folklore texts, ethno
graphical and archeological material and historical sources of the Balts,
provides the recount ofbirds and animals whose unusual actions are often
regarded as death omens in ancient Lithuanian traditional worldview.
Įvadas
Lie tu vių tautosakos duom enim is, ap lin ku i apstu įv a irių
prognostinių ženklų, „tik reikia m okėti juos deram ai per
skaityti. [...] Šie ženklai gali atsakyti į visus klausim us, nuo
m eteorologinių ik i gyvenim o bei m irties"1. A nalizuojant
lie tu vių pasakojam osios tautosakos tekstus, tikėjim us bei
papročius, m atyti, kad ypač p lačiai tikėta įvairiais įvykiais,
įspėjančiais apie m irties artėjimą. M irtį pranašaujantys ženk
lai sieti su gyvenam uoju būstu bei m itiškai reikšm ingom is
konstrukcinėm is jo dalim is (balkiu, langu, du rim is ir pan.),
nam ų apyvokos daiktais bei darbo įrankiais. Žm onės ne
trukdavo atkreipti dėmesį ir į neįprastą gyvūnų elgseną.
Tokie nekasdieniai la u k in ių bei nam inių paukščių ar gyvu
lių veiksm ai, taip pat la iky ti pranašingais. D alis jų interpre
tuoti kaip būsim os m irties ženklai.
1
Beresnevičius G., Žmogus dievų akivaizdoje. Egzistencinis lietuvių mitologi
jos matmuo, Mitologijos enciklopedija (toliau - M E), t. 2, V., 1999, p. 268.
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Šiame straipsnyje, rem iantis X IX -X X a. pirm os pusės lie 
tu vių liaudies tikėjim ais, pasakojam osios tautosakos tekstais
bei atitinkam ais papročiais ir gretinant juos su baltų religijos
ir m itologijos istorin ių šaltin ių inform acija bei archeologi
niais duom enim is, siekiam a plačiau aptarti tuos paukščius
bei gyvulius, kurie dažniausiai pranašauja m irties artėjimą.
Tai varna, pelėda, gegutė, višta, arklys, katė ir šuo.

Trumpa tyrinėjimų ir šaltinių apžvalga
Iki šiol lietu vių m okslininkai šiuo aspektu gyvūnų m i
tolog in ių v a izd in ių kom pleksiškai nėra aptarę, o yra ana
lizavę tik kai kuriuos iš jų. D augiau tyrinėtojų dėm esio
yra sulaukę įvairūs su paukščiais susiję m itologin iai įv a iz
džiai. Pam inėtinas religijotyrin inko G intaro Beresnevičiaus
straipsnis, kuriam e keliam a baltų dievų pasiuntinio pro
blema. Tokiais tarpininkais tarp žm onių bei m itinės sferos
G. Beresnevičius laiko ir paukščius. Jų m ediacinės funkcijos
ypač išryškėja, kalbant apie m irštančiųjų vėles. Pavyzdžiui,
m erdintįjį lanko žąsys, gero pono dūšią nusineša balan
džiai, o blogo - juodvarniai. A u toriau s nuomone, paukštiš
kų bruožų turi ir dėl m irštančiojo sielos kovojantys angelai
bei velniai. Paukščiais g ali v irsti ir pačios vėlės2. D ar plačiau
baltų tikėjim ai m etem psichoze ir v a izd in ia i apie p om irtin į
sielos virtim ą įvairiais gyvūnais (pavyzdžiui, arkliais) ap
tarti G. Beresnevičiaus knygoje „D ausos"3.
Iki dabar m okslinės vertės neprarado pirm aisiais po
kario metais pasirodžiu si tautosakininko Zenono Slaviūno
2 Beresnevičius G., Angelas turi nagus: apie dievų pasiuntinį baltiškoje religinėję tradicijoje, Liaudies kultūra, nr. 6,1996, p. 6-8.
3 Beresnevičius G., Dausos: pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulė
žiūroje, V., 1990.
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studija „Liau d ies papročiai ir m itin ia i įv a izd žia i M ažvyd o
raštuose"4. A u toriu s m itologines senųjų raštų detales ana
lizavo plačiam e lie tu vių etninės kultūros kontekste. M um s
aktualūs Z. Slaviūno apžvelgti v a izd in ia i apie v ė lių įsikū n i
jim ą įvairiuose gyviuose bei paukščiuose5.
Rom antiniu atspalviu pažym ėta Pranės D undulienės
etnologinė studija „Paukščiai senuosiuose lie tu v ių tikėji
muose ir m ene"6. Tačiau m okslininkės išvados apie paukščių
ypatum us lie tu vių m itologijoje neretai yra d isku sin io pobū
džio. Ieškodama savas idėjas patvirtinančių argum entų ty
rinėtoja dažnai nekritiškai rėmėsi senaisiais baltų istoriniais
šaltiniais bei XIX a. m itologų-rom antikų darbais, pateikė
nepakankam ai patikim ų lie tu vių tradicinės kultūros faktų.
Todėl P. D undulienės form uluojam as hipotezes ir darom us
apibendrinim us apie m itinius paukščių bruožus dera ver
tinti atsargiai.
Savitai lie tu vių m itologijos v aizd in iu s interpretavo ar
cheologė ir m itologe M arija Gim butienė. Jos suform uluota
teorija apie m oteriškąją Europos civiliza ciją rutuliojam a dau
gelyje autorės straipsnių bei knygų. M . G im butienė teigė,
jog senosios m atricentrinės Europos religijoje svarbų vaid
m enį atliko D eivė Paukštė, tu rin ti pelėdos bruožų. Lietu vių
m itologijoje ši deivė, esą, buvo Laim os-G iltinės pirm takė, o
jos kultą, M . G im butienės įsitikin im u , liu d ija Šventojoje „ap
tiktas 2 m etrų aukščio m edinis stulpas, ku rio viršuje deivės
kaukė su pelėdos bruožais (kaukė plokščia, stam bia nosim i
ir antakiais, be burnos). Tas pats m itin is charakteris kartojasi
4 Slaviūnas Z., Liaudies papročiai ir mitiniai įvaizdžiai M ažvydo raštuose, Se
noji lietuviška knyga: pirmosios lietuviškos knygos 400 metų išleidimo sukakčiai pažymėti,
K., 1947, p. 165^214.
5 Ten pat, p. 178-192.
6 Dundulienė P., Paukščiai
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senuosiuose lietuvių tikėjimuose ir mene, V.,

1982.

gintaro figūrėlėse iš Juodkrantės Į...]"7. Deja, m okslininkė
nepateikė jokių svaresnių argum entų, kodėl archeologiniai
radin iai turėtų būti laikom i m oteriškos dievybės atvaizdais,
o schem atizuoti bruožai - p rim in ti pelėdos išvaizdą.
Aptardam a kitas m atricentrinės Europos kilm ės deives
lie tu vių m itologijoje M . G im butienė nurodė ir jų „zoom or
fin iu s pakaitalus". Pavyzdžiui, Laim os zoom orfinėm is for
m om is ji laikė gegutę ir vanagą, G iltin ės - pelėdą, vištą, baltą
šunį, o Raganos - šarką8. Tačiau daugeliu atvejų tyrinėtojos
pateikti lietu vių tautosakos p avyzdžiai šių jos h ipotezių
nepatvirtina. A n tai kalbėdam a apie G iltinę, M . G im butienė
teigė, jog „iš tautosakos žinom a, kad pelėda, višta, p ilk a
žąsis, juodvarnis, šuo išpranašauja m irtį"9. Bet nėra visiš
kai aišku, kokiais argum entais rem dam asi m itologe šiuos
gyvūnus laikė ir zoom orfiniais G iltinės pavidalais. Todėl
dera su tikti su nuomone, kad lie tu vių religijotyroje svarbi
išlieka M . G im butienės iškelta idėja, jog baltų m itologijoje
galim a įžvelgti „dviejų galingų pasau lėžiū rin ių bei re lig in ių
sluoksnių ju n g tį"10; tuo tarpu m atricentrinė senoji Europa
yra „hipotezė, kurios pagrindim as yra m enkas"11.
Lie tu v ių m itologijoje figūruojančių gyvūnų ypatybes
tyrinėtojai nagrinėjo įvairiais metodais, todėl m okslininkų
darbuose prieita įvairiopų, kartais prieštaringų ir ginčytinų
išvadų, tačiau atrasta ir tam tik rų dėsningum ų.
M ū sų straipsnyje naudoti rankraštiniai ir spausdinti šal
tiniai. Pasakojamosios tautosakos k ū rin ių variantai im ti iš
Lie tu v ių literatūros ir tautosakos instituto Lie tu v ių tauto
sakos rankraštyno (LTR), o konkrečių tikėjim ų bei papročių
7

Gimbutienė M , Baltų mitologija: senovės lietuvių deivės ir dievai, V., 2002, p. 21.
Ten pat, p. 46.
9
Ten pat, p. 44.
10
Beresnevičius G., Pastaba pabaigai, M. Gimbutienė, Baltų mitologija..., p. 149.
8

11

Ten pat, p. 150.
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pavyzdžių rasta V iln iau s universiteto bibliotekos Rankraščių
skyriuje, kur saugoma šio universiteto etnografinių ekspe
dicijų aprašom oji m edžiaga (VU B RS, f. 81), be k itų anketų
rinkta ir pagal klausim yną „Senoviniai ir dabartiniai la id o 
tu vių papročiai, m irusiųjų pagerbim o papročiai kapinėse".
Straipsnyje, naudojantis šiais duom enim is, turėta omenyje,
kad juos rinko studentai, todėl kartais aprašai yra gana frag
m entiški, ne ik i galo išaiškintos painesnės pateikėjų mintys,
gali b ū ti ir duom enų falsifikavim o atvejų.
Iš p u b liku o tų fo lklo ro rin k in ių m ums ypač buvo nau
dingos Jono Basanavičiaus sukauptos m itologinės tautosa
kos rinktinės „Iš gyvenim o lietu viškų v ėlių bei v e ln ių "12,
„Juodoji knyga"13, „Įv a iri tautosaka iš rin k in ių "14 ir Jono
Balio parengtas tikėjim ų rin kin ys „M irtis ir laidotuvės"15.
Lietu vių tikėjim ų bei papročių istoriniam kontekstui pa
žin ti m edžiagos daugiausia imta iš „Baltų religijos ir m itolo
gijos šaltin ių "16. Svarbu pažym ėti, kad šie istoriniai religijos
ir m itologijos šaltiniai rodo, jog siekis vienais ar kitais būdais
nuspėti ateitį buvo būdingas ir senovės baltams. Rašytiniuose
šaltiniuose daugiausia m inim os divinacijos17- sąmoningas
žm onių noras sužinoti ateitį, buriant patiems ir kreipiantis
12 Iš gyvenimo vėlių bei velnių (toliau - BsV), surinko J. Basanavičius, parengė
K. Aleksynas, V., 1998.
13 Juodoji knyga (toliau - BsJK), sudarė K. Aleksynas, parengė K. Aleksynas,
L. Sauka, V., 2004.
14 Įvairi tautosaka iš rinkinių (toliau - BsĮT), surinko J. Basanavičius, parengė
K. Aleksynas, L. Sauka, V., 2002.
15 Balys J., M irtis ir laidotuvės: lietuvių liaudies tradicijos (toliau - BIML), Raštai,
t. 5, parengė R. Repšienė, V., 2004.
16 Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai (toliau - BRMŠ), t. 1-3, sudarė N. Vėlius,
V.,1996-2003.
17 Šį terminą, aptardamas ateitį pranašaujančius veiksmus, naudoja J. Balys.
Pirmajai grupei tyrinėtojas priskiria pasyviai stebimus ženklus, kuriuos vadina
omenimis. Antrajai grupei priskiriamos divinacijos, - aktyvūs veiksmai, kuriais
siekiama numatyti ateitį: Balys J., Lietuvių kalendorinės šventės: tautosakinė medžiaga
ir aiškinimai (toliau - BILKŠ), V., 1993, p. 6.
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tuo tikslu į burtininkus bei pranašautojus. M um s aktualūs
istoriniai liudijim ai didžiąja dalim i atspindi vakarinio baltų
arealo realijas. K itų Lietuvos regionų bu itį ir būtį apibū di
nanti istorinė m edžiaga yra fragmentiškesnė. Č ia pam inėsi
me tik keletą bendresnio pobūdžio pavyzdžių. A n tai kuršių
p o lin k į burtininkauti XI a. minėjo Adom as Brem enietis18.
X IV a. Petras Dusburgietis apie prūsus sakė, kad jie retai im a
si kokio nors darbo, prieš tai nemetę „burtų ir šitaip nepasi
teiravę savo dievų, ar gerai, ar blogai tas darbas pavyksiąs"19.
Panašių dalykų apie burtininkavim o paplitim ą tarp prūsų
užfiksuota X V a. šaltiniuose, pavyzdžiui, Žem utinės Prūsijos
krašto (1427 m.20, 1444 m.21), Prūsijos krašto luom ų (1434 m.)22
potvarkiuose ir kt. A p ie žem aičių p o lin k į į burtus ir kerėjimus
užsim inė Jonas Dlugošas23. X V a. šaltiniuose pam inėti ir su
m irtim i susiję būrim ai. Enėjas Silvijus Pikolom inis pasakoja
apie lietu vių paprotį teirautis žynių, ar pasveiks sergantis jų
artimasis. Tuo tikslu žyniai, esą, ateidavo naktį prie laužo ir
stebėdavo ligonio šešėlį: „išgysiantis ligpnis stovėdavęs vei
du į ugnį, o jeigu stovėdavęs nugara, reiškė, kad m irs"24.
Šie aptartieji senųjų istorinių šaltinių liudijim ai, žinom a,
skiriasi nuo tų ateitį pranašaujančių ženklų, kurie užfiksuo
ti X IX -X X a. folklorinėje lietu vių tradicijoje. V is dėlto turint
omenyje, kad folklore ankstesni įvaizd žiai neišnyksta be pėd
sakų, o susipina su naujais tikėjim ais ar gyvuoja greta jų25,
18 BRMŠ, t . 1, p. 188-192.
19 Ten pat, p. 345.
20 Ten pat, p. 488.
21 Ten pat, p. 502.
22 Ten pat, p. 496.
23 Ten pat, p. 581.
24 Ten pat, p. 594.
25 Vėlius N., Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis: folklorinio velnio analizė, V.,
1987, p. 8; Grigas K., Pagonybė ir krikščionybė liaudies pasaulėjautos raidoje, LTSR

MA darbai. A serija, 1.1 (102), 1988, p.

134.
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keltina prielaida, jog ir pastarųjų am žių lietuvių tautosakoje
galim a įžiū rėti senosios baltų pasaulėžiūros bruožų26. Šio vė
lyvojo laikotarpio folklorinėje m edžiagoje ryškėjančios para
lelės su senųjų istorinių šaltinių liudijim ais skatina kalbėti ir
apie tam tikrą baltiškos pasaulėžiūrinės tradicijos tęstinumą.

M irtį pranašaujanti laukinių paukščių elgsena
Varna ir pelėda
Liaudiškojoje lie tu vių tradicijoje su m irtim i ypač dažnai
sietas neįprastas la u k in ių bei nam inių paukščių elgesys. Iš
pradžių aptarkim e laukin iu s paukščius - pelėdą, varną, ge
gutę. Gana plačiai tikėta, kad negandas pranašauja varnos
krankim as ar pelėdos ūkavim as. A titin kam ų tikėjim ų u ž
fiksuota ir X V I-X V II a. istoriniuose šaltinuose. A n ta i X V I a.
apie prūsus Lukas D avidas rašė, esą, jie labai „tvirtai tiki,
kad jei didelė pelėda, vadinam a apuoku, tris naktis ūbauja,
tupėdam a ant kokio namo, tai ten kas nors m irs"27. Tai, jog
pelėdos ūkavim as perspėja apie nelaim ę - bus sunaikinta so
dyba arba žūsiąs ar neteksiąs turto jos šeim ininkas - XVII a.
m inėjo M atas Pretorijus28. Tokių tikėjim ų XVII a. žinojo ir
latviai. Vokiečių dvasininko Pauliaus Einhom o teigim u, lat
v iai iš varnų ir k ran k lių kraupaus kranksėjim o spėjo apie
besiartinančią artim o gim inaičio m irtį ar gresiantį karą, o
pelėdų ūbavim ui buvo priskiriam a galia pranešti apie grei
tai u žp u lsian čią epidem iją29.
T ik ra i vertas dėm esio yra M . Pretorijaus aptartas ateities
pranašavim as iš paukščių elgesio ir gana plačiai aprašyti to
26 Beresnevičius G., Dausos..., p. 10.
27 BRMŠ, t. 2, p. 301.
28 Ten pat, t. 3, p. 266.
29 Ten pat, p. 592.
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kius būrim us atliekantys prūsų žyn iai lekutonys (Lekuttones)
ir paukštučiai (Pauksztuciei), kurie iš „paukščių bū rio skry
d žio ar klyksm o" galėdavo išpranašauti „ ne tik orų pasi
keitim us, bet ir tai, ar bus laim inga, ar nelaim inga kelionė,
teism o reikalai ir k iti d a ly k a i"30. Pasak M . Pretorijaus, su ne
laim ėm is be pelėdų dar sieti ereliai, grifai, varnos ir lingės, o
gandrai, geniai, lakštingalos bei karveliai la ik y ti laim ės pra
našais31. XVIII a. Kernavės Bažnyčios vizitacijos ataskaitoje
teigiam a, kad ten tebeburiam a iš paukščių skrydžių32. D ar
XIX a. pradžioje panašiais tikėjim ais, kad iš paukščių „apsyeiym a" galim a spręsti apie „natūra gywenym a, cziestis,
necziestis", piktin o si žem aičių kunigas Jurgis Am braziejus
Pabrėža33.
M in ėtų v a izd in ių gyvybingum ą rodo tas faktas, kad
daugeliu atvejų paukščiai panašiai apibū din ti ir X IX -X X a.
lie tu v ių tikėjim uose bei m itologinėse sakmėse, o kai ku rių
paukščių pasirodym as žm onių gyvenamojoje aplinkoje taip
pat interpretuotas kaip bloga lem iantis ženklas. Pavyzdžiui,
Siaurės Lietuvoje tikėta, kad „jei varna, ant p irkio s stogo
atsitūpus, karkia, m irs kas nors tuose nam uose"34. Jei praskrisdam a pro namą varna labai krankia, o naktį sodybos
m edžiuose aimanuoja apuokas, tai yra būsim os m irties žen
k la i35. Bėdas praneša ūbaudam as baublys36. Panašių v a izd i
30 Ten pat, p. 271-272.
31 Ten pat, p. 272.
32 ME, t. 2, p. 272.
33 Pabrėža J. A., Kninga pyrma

Apey Sakramentus ogolnay, yr Apey Nekorius Sakramentus ipatingay. Pamoksloy Apey Malony Artyma, 1808-1822, [rankraštis], V U B RS,
f. 1, b. 57,1. 409.
34 Krėvė-Mickevičius V , Burtai, Pasvalio parap. rinkti, Tauta ir žodis, kn. 3,1925,
p. 371.
35 Balys J., Lietuvių tautosakos skaitymai (toliau - BILTS), d. 2, Tubingen, 1948,
p. 172.
36 Lietuvių tautosaka (toliau - LTt), t. 5, V., 1968, nr. 2225.
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n ių būta ir k itų tautų folklore. M ordviam s m irtį nelaim ingo
atsitikim o metu pranašauja erelis, sukantis ratus virš sody
bos ir neįprastai kranksintis37. Tačiau ir m ordviai labiausiai
išsigąsdavo varnos ar šarkos. Įkyriai krykščiančios šarkos jie
klausdavo: „Šarka, šarka, ką tu kranksi? Jei laim ę, - krank
sėk toliau, o jei nelaimę, - n u tilk". Ir jeigu paukštis nuskris
davo, tai laikyta itin blogu ženklu38.
Varna ik i šiol blogas žinias atneša graikam s, italams,
prancūzam s, m irties šauklė ji yra indam s39. Č ia galim a p ri
sim inti ir lietuviam s žinom ą situaciją, kai dėl ko nors per
daug aim anuojančiam žm ogui liepiam a n u tilti ir nekrank
sėti k aip varnai. K o kia i nors bėdai ištikus ir rusai sako: „prikranksėjai..." (ru.

накаркал) .

Varnos ryšys su p o m irtin iu pasauliu yra daugiareikš
mis. Pirm iau sia tokias sąsajas galėjo k elti pati varnos iš
vaizda, juoda p lu n ksn ų spalva. Varnos pirm osios atskris
davo į m ūšio lauką. Šią tik ro višką detalę atspin di ir lie tu v ių
k a rin ių -isto rin ių dain ų tekstai, kur varnas iš kovos vietos
parneša artim iesiem s bernelio ranką su žie d u k a ip jo žū 
ties įrodym ą40. Vėlyvesnėse karinėse-istorinėse dainose
ju odvarn io prašom a parnešti tėveliam s kraujo lašą ar per
d u oti nam iškiam s la išką su liū d n a žinia: „Juodvarnėli, tu
paukšteli, / Parlėk į tą šalį, / Parnešk parnešk sesutėlei /
N u o manęs la iš k e lį"41.
37 M ikkor M ., O n the Customs Related to Death in the Erza Villages of Sabajevo
and Povodimo [interaktyvus], Folklore: An Electronic journal of Folklore, vol. 12, [Tar
tu], 1999 [žiūrėta 2004 m. balandžio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://haldjas.
foklore.ee/foklore/vol 12/death.htm>.
38 Ten pat.
39 M E , t. 2, p. 349.
40 Lietuvių liaudies dainų katalogas: istorinės-socialinės dainos, sudarė P. Jokimaitienė, B. Kazlauskienė, V , 1980, nr. 232.
41 Lietuvių liaudies dainynas, t. 9: Karinės-istorinės dainos, V., 1995, p. 22.
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Be to, tikėta, kad varnom is po m irties paverčiam i ne
d o ri žm onės. L a tv ia i manė, kad k ra n k liu virsta b u rti
n in k o arba raganos siela42, o le n ka i tikėjo, kad varna ar
kran klys - tai už b rolžu dystę nubaustas žm ogus43. G reta
k itų m etam orfozių ju odvarn iais virsta artim ųjų p rak eik ti
žm onės kai kuriose lie tu v ių stebuklinėse pasakose, p av yz
d ž iu i, „B ro lių ieškanti sesuo" (AT 451), „Sesuo, ieškanti
d e v yn ių b ro lių " (A T 451 A )44. Pasakoje „T iltas į k itą pa
s a u lį" (A T 471 )45 pas D ievą svečiuose apsilankęs žm ogus
be k itų v a izd ų m ato besikapojančius juodvarnius: tai buvę
b ro lia i, k u rie būdam i gyvi, ginčijosi dėl žemės. G albū t p a
našiais v a izd in ia is pagrįstas skandinavų tikėjim as, kad
prieš m irtį kran ksin čios varnos balsu iš tiesų „k a lb a " m i
ru sieji46. Pastaruoju atveju paukštis tam pa ta rp in in k u tarp
šio ir ano pasaulio.
Gegutė
K itas laukin is paukštis, išpranašaujantis m irtį, yra ge
gutė. K a i kurie m okslininkai pranašavim ą laiko pagrindine
gegutės funkcija47. Tačiau istoriniuose šaltiniuose šis paukš
tis plačiau nem inim as, išskyrus vieną liu d ijim ą apie la tv ių
tikėjim us48. V is dėlto tai nereiškia, kad atitinkam i stebėji
42 ME, t. 2, p. 193.
43 Krzyžanovvski J. Polska bajka ludowa w ukladzie
daw-Warszawa-Krakow, 1962-1963, nr. T 2523.

systematycznym,

t. 1-2, Wro-

B.

44 Kerbelytė
Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas (toliau - KLPTK), t. 1,
V., 1999, p. 212-216.
45 KLPTK, t. 2, V., 2001, p. 16-18.
46 Arukask M., Death and Afterwards [interaktyvus], Folklore: An Electronic Jour
nal of Folklore, vol. 8, [Tartu], 1998 [žiūrėta 2004 m. balandžio 26 d.]. Prieiga per
internetą: <http://haldjas.foklore.ee/foklore/vol 8/mds.htm>.
47 Н икитина А . В., О б р а з к у к у ш к и в с л а в я н с к о м ф о л ь к л о р е , Санкт-Петербург,
2002, с. И .
48 BRMŠ,

t

3, р. 593.
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m ai bei spėjim ai iš gegutės elgesio anksčiau nebuvo paplitę.
N etiesiogiai šį faktą patvirtina ir išskirtin is gegutės popu
liarum as ne tik lie tu vių folklorinėje tradicijoje49, bet ir kitų
Europos tautų folklore50.
L ie tu v ių tikėta, kad prieš kieno nors m irtį gegutė
„laksto kukuodam a ap lin k nam us, kukuoja m edžiuose
prie nam ų, p rie la n g ų "51. Sakoma, jog tuomet, kai gegutė
pranašauja m irtį, jos „kukavim as būna ypatingas, net tru
p u tį panašus į vištos kud akavim ą"52. Gegutės kukavim as
palangėje m irtį reiškia ir latviam s53, vodam s54. Gegutė gali
išk u ku oti ir lik u siu s gyventi metus: „išg ird u s pavasarį p ir
m ą sykį gegutę kukuojant, reikia skaityti: kiek sukukuos,
tiek m etų gyven si"55. Šiuo atveju gegutė pranašauja ne
greitai įvyksian čią m irtį, bet n u rod o į tolim esnę ateitį n u 
keltą gyvenim o baigtį. Todėl čia kukavim as įgyja šiek tiek
k ito k ią reikšmę. Labiau akcentuojam as faktas, jog žm ogus
dar gyvens tam tikrą m etų skaičių, o sąsajos su m irtim i
tarsi atsidu ria antrame plane. M in ė to įsitik in im o p o p u lia 
rum ą patvirtin a analogiški la tv ių tikėjim ai, u žfik su o ti se
nojoje XV II a. raštijoje56. T ip o log iškai, tikėjim ų, jog gegutė
g ali nusakyti ateitį, archajiškum ą patvirtin a ir faktas, kad
tokio p o b ū d žio prietarus Europoje Bažnyčia pasm erkė dar
anksčiau - V id uram žiais. Vienam e į b ažn ytin į pam okslą
49 Trinkūnaitė Z., Gegutės įvaizdis dainuojamojoje tautosakoje,
108.

Tautosakos dar

bai, 1.16 (23), 2002, p.

50 Kudirkienė L., Tautosakinis gegutės įvaizdis, Tautosakos darbai, t. 21 (28), 2004,
p. 55—j67.
51 Č ilvinaitė M ., Sarginimo, m arinim o ir laidotuvių papročiai, Gimtasai kraš
tas, nr. 31,1943, p. 202; plg. BsjK, p. 110, nr. 23; p. 257, nr. 382; p. 259, nr. 402.
52 V U B RS, f. 81, b. 362,1. 45, užrašė G. Žibart 1971 m. Ignalinos rj.
53 ME, t. 2, p. 199.
54 Arukask M., Death and Afterwards...
35 Krėvė-Mickevičius V., Burtai, Pasvalio parap. rinkti..., p. 370.
56 BRMŠ, t. 3, p. 593.
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įterptam e

exempla57 pasakojam a, kaip m irtin a i serganti

m oteris atsisakė a tlik ti paskutinę išp a žin tį, nes gegutė jai
išku kavo dar 12 m etų gyvenim o. Tačiau ji m irė po k e lių
d ie n ų 58. Sis tekstas taip pat rodo, kad tam tikruose slu oks
n iuose pranašiškom is p au kščių savybėm is jau buvo abe
jojama. V is dėlto tikėjim ai gegutės gebėjim u pranašauti
m irtį iš lik o nepakitę ik i pastarųjų la ikų . Tą p a tv irtin a ir
atitin kam ų gegutės fu n kcijų akcentavim as įv airiu o se fo l
k lo ro žanruose.
Gegutės įv a izd is būdingas lie tu v ių m įslėm s apie m ir
tį. A n ta i m irusiojo palydos į kapines vaizduojam os taip:
„ E in u k e liu pakele, / Radau tašant betašant, / A u kso žvaig ž
dę bešvytruojant / Ir gegutę bekukuojant"59. Panašiai g ali
b ū ti nusakom i ir šermenys: "A in u k eliu ne keliu, randu
m edžius tašančius, ėšnegelius darančius, du žyd u k u žydžioja, d v i žu žu ti žužoja, d v i geguti kukuoja, aukso ratai
lin g u o ja "60. Lietuvoje gyvenančių rusų sen tikių m įslėje ant

Сидит
п т и ц а н а дубе, / О т н е й н и к т о не у й д ё т - / Н и царь, н и
царица, / Н и к р асная девица, / Н и р ы б а в море, / Н и р а к в
н о р е 61. Panašus vaizd in y s dažnas lie tu v ių lia u d ie s lyrinėse

ąžu olo tu p in ti paukštė sim bolizu oja pačią m irtį:

dainose: ant kapo auga m edelis, ir jame kukuoja gegutė62.
57 Exempla, arba „pavyzdys" buvo Viduram žių bažnytinių pamokslų sudėtinė
dalis. Jo siužeto pagrindu neretai tapdavo ir folklorinis kūrinys, žr. Гуревич А. Я.,
К у л ь т у р а и о б щ е с т в о с р е д н е в е к о в о й Е в р о п ы г л а з а м и с о в р е м е н н и к о в (exempla XIII
века), Москва, 1989, с. 7.
58 Index Exemplorum, ed. by F. C . Tubach, FF Communications, nr. 204, vol. 86,
Helsinki, 1969, nr. 1400.
59 LTt, t. 5, nr. 6431.
60 BsĮT, p. 418.
61 П о з а в е т а м с т а р и н ы : м и ф о л о г и ч е с к и е с к а з а н и я , з а г о в о р ы , п о в е р ь я , б ы т о в а я
м а г и я с т а р о о б р я д ц е в Л и т в ы , подготовил Ю. А . Новиков, Санкт-Петербург,
2005, nr. 141.
62 Kudirkienė L., Tautosakinis gegutės įvaizdis..., p. 61.

189

Gegutė apskritai su m irtim i dažniausiai siejama lietu vių
liau dies dainose. Karinėse-istorinėse dainose m irusio berne
lio apraudoti atskrenda gegutėm is pavirtusios jam artimos
m oterys63. Vestuvinėse n ašlaičių graudinim o dainose ge
gutės prašom a skristi ir pabudinti m irusius tėvelius: „M a ž
būt užkukavus / G raudingu balseliu, / M a ž būt p rib ud in u s /
Tikru osiu s tėvelius. // M a ž būt atsvyravį / Su baltais grabe
liais, / M až būt išvadavį / Iš d id ž ių v arg elių"64.
E tiologinėse

sakmėse gegute

pavirsta

b ro lio

labai

verkusi sesuo65. Gegute tampa ir našlė, įkyrėju si num irė
liam s savo raudom is66. K a ip matome, virtim as paukščiu
siejam as su gedulo aplinkybėm is. L ie tu v ių m itologinėse
sakmėse parodom a, kad pernelyg ilgėtis, verkti velion io
yra negerai. N u o to kenčia pats m irusysis. P avyzdžiu i,
nuo m otinos ašarų sušlam pa apraudam o m iru sio vaiko
drabužiai, aname pasaulyje jis tu ri kibiruose nešioti m o
tinos ašaras67. Tačiau g ilu s liū desys pavojingas ir gyvam
žm ogui, nes apverkiam as v elion is g a li su g rįžti ir pasiim ti
jį drauge į kitą pasau lį68. Labai verkdam a m iru sio sužadėti
n io m ergina išprovokuoja jo su grįžim ą stebuklinėse pasa
kose69. Pasakojam osios tautosakos kū rin iu ose draudim as
pernelyg gedėti m irusiojo yra pagrindžiam as, parodant
neigiam as to k ių veiksm ų pasekmes. Taip yra propaguoja63 Lietuvių
64 Lietuvių

liaudies dainų katalogas..., nr. 360, 363, 364.
liaudies dainynas, t. 8: Vestuvinė dainos, kn. 4: Jaunosios ieškojimo - išva
žiavimo į jungtuves dainos, V , 1994, nr. 348.
60 Kaip atsirado žemė: lietuvių etiologinės sakmės, sudarė ir parengė N. Vėlius,
V., 1986, nr. 97.
66 Ten pat, nr. 98.
67 LTt, t. 4, parengė L. Sauka, A. Seselskytė, N. Vėlius, K. Viščinis, V , 1967, nr.
448; BIML, nr. 653, 658, 659, 662.
68 Balys J., Dvasios ir žmonės: liaudies sakmės, Raštai, t. 4, parengė R. Repšienė,
V , 2003, nr. 29, 30.
69 KLPTK, 1.1, p. 381, ES tipas 1.2.1.8.
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mas tinkam as ir atskleidžiam as nederam as elgesys gedulo
laikotarpiu . M atom e, jog naratyvų herojės tokių drau dim ų
nepaiso. Taig i virtim as gegute g ali bū ti suprantam as kaip
savotiška bausm ė u ž laužom ą drau dim ą nesaikingai gedė
ti m irusiųjų.
Plačiau aptarėme tris m iško paukščius: pelėdą, varną ir
gegutę. Iš visų la u k in ių paukščių jos bene labiausiai sieja
mos su m irties artėjimu. Tačiau ne apie visas iš jų randama
ž in ių senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose. A ntra vertus,
X IX -X X a. tautosakoje šių paukščių atitinkam os funkcijos
yra panašios. M irties ženklu laikyta, kai šie la u k in ia i paukš
čiai neįprastai elgiasi ar keistai ūbauja, kranksi, kukuoja
būsto teritorijoje. T ie k varna, tiek gegutė siejamos ir su karo
vaizdiniu. Liaudies dainose varna rodosi m ūšio lauke, par
neša žin ią apie bernelio žūtį, o gegute skrendama žuvusiojo
gedėti, per ją m ėginama susisiekti su m irusiais artim aisiais.
Tam tikrais atvejais galim os žm onių m etam orfozės į varną
ar gegutę. Tai le id žia daryti prielaidą, jog m itologiniam e
kontekste gegutė buvo svarbus paukštis ir senovės baltams,
nors istoriniuose šaltiniuose dėl vienų ar k itų priežasčių ji ir
lik o beveik nepaminėta.

Pranašingas naminių paukščių elgesys
Višta
M irtį

pranašauja keista nam inių

paukščių

elgsena.

Teigiama, kad paukščiai mato pasirodančias m itines bū
tybes ir neįprastais veiksm ais apie tai praneša žmonėms.
Ypač pavojinga, kai gaidžio balsu užgieda višta. Tokį tikė
jim ą X V I a. užrašė S. Grunau, esą, jei vištos karkia, tai jos
regi dvasią, k u ri „valkiojasi be vietos arba n ori prie žm onių
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b ū ti"70. Šią inform aciją pakartojo ir L. Davidas, - esą, jeigu
„karkia vištos, tai jie [prūsai] kalba, kad jos regi dvasią, kuri
čia esanti ir n orin ti b ū ti prie žm o n ių "71.
Tokių tikėjim ų apsčiai išlik o ir X IX -X X a. lie tu vių fo l
klore. Toks vištos elgesys laikom as m irties ženklu, nes kai
„višta kurk' kur į kertę žiūrėdam a - giltinę m ato"72. Todėl
neretai pasitaiko, kad „tas vištos kurkim as - priežastis vai
kelio ligos bei m yrio buvęs"73. N et yra sakoma: „G ieda kaip
višta prieš galą"74.
N orėdam i išvengti nelaim ės žm onės giedojusią vištą
kartais parduodavo žydam s75. Tačiau įprastai tokią vištą
pagaudavo ir, versdam i ją, m atuodavo nuo sienos ik i durų.
Jei ant slenksčio papuldavo uodega, tai nukirsdavo ją, o jei
galva, - nupjaudavo galvą76. Tuomet, esą, nelaim ės nebus77,
nes ji „p u ls ant vištos galvos ar uodegos"78 ir tada, „sako,
niekas jau tuose namuose nem irs"79. Ši apeiginė prevencinė
priem onė yra, berods, vienas iš nedaugelio tų retų atvejų,
kai m irties ženklas suvokiam as iš anksto ir im am asi akty
v ių veiksm ų m irčiai ar nelaim ei atitolinti. Ji prim ena ir apie
anksčiau vištai skirtą vietą baltiškuose aukojim o ritualuose.
V ištą žmonės užm ušdavo, ne tik norėdam i išvengti m ir
ties. D augelį am žių višta būdavo ritu ališkai aukojama per
laidotuves bei per kitas su gyvenim o cik lu susijusias šven
tes. Archeologai vištos kaulų randa XIII a. palaidojim uose.
70 BRMŠ, t. 2, p. 109.
71 Ten pat, p. 301.
72 BsJK, p. 236, nr. 207.
73 BsV, sk. IV, nr. 29.
74 LTt, t. 5, nr. 2226.
75 BsĮT, p. 446.
76 V U B RS, f. 81, b. 14 / 69,1.40, užr. L. Kazakevičiūtė 1955 m. Anykščių rj.
77 BsJK, p. 359, nr. 42.
78 Ten pat, nr. 115.
79 B/ML, nr. 86.
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Įdomus, nors ir nelabai įtikinam as, archeologų pastebėji
mas, kad m irusiajam į kapą dėta tokia pin ig ų suma, kokios
m aždaug reiktų n u sip irk ti vienai vištai80. X V I a. vištos kaip
aukom s ypač tinkam o paukščio reikšm ę atskleidė M otiejus
Stryjkovskis. Jis, trum pai apibūdindam as šešiolika „ypatin 
gų lie tu v ių ir žem aičių dievų", prie dvylikos iš jų m ini, kad
jiems aukotos vištos arba gaid žiai81. X IX -X X a. pradžioje viš
ta taip pat buvo vienas iš dažniausiai aukojam ų paukščių82.
Anapusinės erdvės semantika pasižym intys kalendorinių
švenčių persirengėliai nešiodavosi „vištą" - negyvą varną
ir kišdavo m oterim s pažiūrėti, ar dar nepadėjo kiau šin io83.
Tokios vištai suteiktos m itinės savybės leido jos elgesyje
įžiū rė ti ir gebėjimą nujausti m irtį.
A tkreiptinas dėmesys, jog tautosakoje tas pats paukščio
veiksm as gali būti interpretuojam as dvejopai. Būta tikėji
mo, kad „jei parvažiavus su pirm u vežim u rugių, višta (ant
vežim o) atsistojus užgieda, tai visų tų ru gių nebesuvalgysi - m irsi"84. V is dėlto neįprastas vištos giedojim as žm o
gaus m irtį reiškia ne visuom et. Štai, m itologinėse sakmėse
pasakojama, kaip žm ogus išgirsta giedant vištą. Jis palaiko
tai bloga lem iančiu ženklu ir paukštį užm uša. Vėliau jam
prisisapnuoja arba sapne višta pasako, jog ji giedojusi iš
džiaugsm o, kad jos viščiukam s užteksią grū dų85. Yra tekstų,
kur tokią giedančią vištą užm ušęs žm ogus nubaudžiam as:
„C ik važiuoja gaspadorius su p irm u ru g ių vežim u kluonan,
80 Urbanavičius V., Laidojimo papročiai Lietuvoje XIII-XVI a.,

Lietuvių liaudies

papročiai, V., 1991, p. 44.
81 BRMŠ, t. 2, p. 546.
82 Vaicekauskas A., Nekrokultas kalendorinėse apeigose,

Darbai ir dienos,

t. 11

(20), 1999, p. 145.
83 BILKS, p. 52.
84 BIML, nr. 85.
88
Sužeistas vėjas:

lietuvių liaudies mitologinės sakmės,

sudarė N. Vėlius, V , 1987,

p. 41-52.
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višta pacikus kai sulapatuos sparnais ir gieda. G aspadorius
stvėrė kultuvę ir nudaužė vištai galvų: nakci kluonas sude
gė"86. U žgiedojusiai vištai galvą nukirtęs žm ogus gali būti
nubaudžiam as m irtim i: prisisapnavusi višta pasako, kad
kaip žm ogus jos vaikus našlaičiais padaręs, taip Dievas
ir jo vaikus padarys. K itą dieną vyras apserga ir m iršta87.
V eikiausiai pastaruosiuose sakmės variantuose atsispindi
tikėjim ų bei papročių raida. Juose iliu stratyv iai atskleidžia
ma, jog pavojinga rem tis archajiškais, matyt, jau atmestais
tikėjim ais, kad vištos giedojim as reiškia m irtį.
D ar ryškiau kitokia - teigiam a - vištos giedojim o inter
pretacija atsispindi tikėjim uose, jog „jei višta giedodavo [...],
kas nors atsiųs p in ig ų "88, jei ji giedanti vakare, tai „bu rian ti
gerovę, pasisekim ą ir laim ę"89.
N e tik neigiam u ženklu laikom i ir kitų įprastai su m irti
m i siejamų paukščių veiksm ai. Štai tikim a, kad pelėda, rėk
dama "kvė", ar prie nam ų besikvatojanti gegutė pranašauja
mergos vaiko gim im ą90. Žinom a, tradicinės socialinės kai
mo sąrangos kontekste pastaroji žin ia yra tik iš dalies gera.
Kartais paukščio rėkavim ai yra paaiškinam i detaliau: „kad
apuokas rėkia k ū d ik io balsu - bus krikštynos, kad dejuo
ja - bus šermenys, kad juokiasi - bus vestuvės"91.
Šiame kontekste m ūsų analizuojam ai tem ai svarbus yra
XIII a. Eiliuotoje Livonijos kronikoje aprašomas būrim as
prieš bendrą karinę vokiečių ir ku ršių operaciją iš paukščio
čiulbėjim o, k u riu o džiaugėsi berods ir vokiečiai, ir kuršiai:
m LTR797/37.
87 Atbėga elnias devyniaragis: Rožės Sabaliauskienės tautosakos ir etnografijos rinktinė,
sudarė, parengė R Jokimaitienė, N . Vėlius, V., 1986, nr. 162.
88 V U B RS, f. 81, b. 307,1. 43, užr. G. Žibart 1970 m. Alytaus rj.
89 Stukėnaitė R (Dundulienė), Sis tas apie Vilniaus kaimo prietarus ir burtus,
Gimtasai kraštas, nr. 1(24), 1940, p. 109.
90 Bs]K, p. 259, nr. 400, 401.
91 Ten pat, p. 324, nr. 36.
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„Toks jų geras buvo ūpas, / Kad turėjo žygis sektis, / Burtas
jiems laim ingas krito / Ir gerai giedojo paukštis. / Jie tikėjo
si sau laim ės [...]"92. G. Beresnevičius, nagrinėjęs šį šaltinį,
daro prielaidą, jog tokio spėjim o „in icia to ria i bei perteikėjai,
be abejo, buvo ku ršia i" ir „autoritetingiausias čia, be abejo,
kuršių būrim as"93. Tai rodytų, kad dar tuomet, kai gyvavo
atitinkam ų baltų genčių religijos, paukščių čiulbesys buvo
vertinam as diferencijuotai.
X IX -X X a. tautosakos kūriniuose aiškiai parodom a, kad
sakm ių veikėjų pasirinktos vienokios ar kitokios paukščių
giedojim o interpretacijos ne visuom et yra teisingos. Todėl
manytume, jog kai kurie k ū rin ia i atspindi pakitusį p o žiū 
rį į tuos pačius tikėjim us. Tekstuose (ypač sakmėse apie iš
džiaugsm o giedančią vištą) yra skatinama la ikytis naujų e l
gesio taisyklių ir m okom a atsisakyti atgyvenusių prietarų.
V is dėlto tikėjim ai, kad nekasdieniškas paukščių elgesys yra
blogas ženklas, ryškiai vyrauja. Keistas vištos kurkim as su
m irtim i siejamas ne atsitiktinai. Tai pagrindžiam a tikėjim u,
jog višta, esą, mato m itines būtybes, o neįprastu giedojim u
apie tai praneša žmonėms. G enetiškai tokie tikėjim ai gali
būti susiję su šio paukščio reikšm e archajiškoje baltų m ito
logijoje ir jo vieta ritualuose.

Naminių gyvūnų perspėjimai apie artėjančią mirtį
A rk ly s
Tikėta, kad m irtį nujaučia ne tik paukščiai, bet ir gyvū
nai: arklys, katė, šuo. Jie, panašiai kaip ir nam iniai paukščiai,
pirm ieji, o kartais ir vien in teliai pamato prie m irštančiojo
besirodančias m itines būtybes. M anyta, jog ligonis mirs, jei
92 BRMŠ, 1.1, p. 313.
93 Beresnevičius G., Lietuvių

religija ir mitologija, V ,

2004, p. 61.
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parvežus daktarą ar kunigą, arklys labai prunkščia, baidosi,
kasa kojom is žemę94. Taip yra todėl, kad arkliai neina ten,
„k u r dūšios yr", nes, „sako, arkliai jas m ato"959
6
.
N eretai negatyviai buvo vertinam as baltas arklys. Petras
D usburgietis aprašė įvykį, rodantį, kad baltas žirgas la iky 
tas pavojingu dar X IV a.: „Sembos žemėje, Žiokos valsčiuje
gyveno vienas prūsas, vardu Dargis, kuris nepakentė baltų
žirgų; brolis Theodorikas, Sembos fogtas, norėdam as jį at
pratin ti nuo prietaro, n u pirko jam baltą žirg ą ir, nors, tas
ir prieštaravo, pastatė jį vienai nakčiai jo tvarte; ryto metą
žm ogelis rado šį žirgą nudurtą, o visus savo gyvu liu s pa
dvėsusius. Tris kartus jis darė šitokį bandym ą ir kiekvie
ną kartą sulaukė tokios pat pabaigos. [...]". Ir tik ketvirtąjį
kartą, kai „žirg o velnias nepasmaugė kaip pirm ųjų, D argis
įtikėjo [...]"%. Įdomu, jog X X a. tikėjim uose ir sakmėse bal
tas arklys taip pat siejamas su nelaim ėm is, tik šiuokart - su
žm ogaus m irtim i. Pavyzdžiui, tikim a, jei per kaim ą anksti
ryte, dar saulei netekėjus pervažiuoja žydas baltu arkliu, tai
tame kaim e kas nors m irs97. Blogu ženklu laikyta pam atyti
sapne baltą arklį ar sapnuoti, kad joji tokiu arkliu: „vienas
jaunas berniokas susapnavo, kad ant balto a rklio jodinėjęs.
Tą pačią dieną susirgo ir ant rytojaus m irė"98.
A rk liu i lietu vių etninėje tradicijoje priskiriam a ir daugiau
su m irtim i susijusių ypatumų. A rk ly s laikytas tarpininku
tarp gyvųjų ir m irusiųjų sferos99. Istoriniuose XIII a. šaltiniuo94 BILTS, p. 173; Vyšniauskaitė A., Laidotuvių papročiai Lietuvoje XIX a. - XX a.
pirmaisiais dešimtmečiais, Iš lietuvių kultūros istorijos, t. 3, V., 1961, p. 134.
95 Lietuvininkų žodis, parengė K. Grigas, Z. Kelmickaitė, B. Kerbelytė, N. Vėlius,
K., 1995, nr. 893.
96 BRMŠ, t. 1, p. 346.
97 BIML, nr. 262.
98 LT R 1552 / 226.
99 П р о п п В. Я.,
с. 173-175.
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И с т о р и ч е с к и е к о р н и в о л ш е б н о й сказки,

Ленинград, 1986,

se m inim a, kad laidotu vių metu prūsų žyniai „tvirtina matą
čia pat esantį velionį, skriejantį ant žirgo per v id u rį dangaus
[...] į kitą pasaulį"100. Jodamos ant a rklių danguje pasirodo
ir „laukinėje m edžioklėje" dalyvaujančios m irusiųjų vėlės101.
Pastarasis siužetas į M ažosios Lietuvos tautosaką turbūt perė
jo iš vokiečių folklorinės tradicijos, kur „laukinė m edžioklė"
vaizduojam a taip pat kaip ir lietu vių sakmėse102. Šio siužeto
įsitvirtinim ą Vakarų Lietuvoje nulėm ė panašūs senosios p rū 
sų religijos vaizdiniai. G a li būti, jog ir žirgai laidoti drauge
su m irusiaisiais, tikintis ne tik greičiau nukeliauti į pom irtinį
pasaulį, bet ir tenai jodinėti arkliais103. Tačiau taip pat toks
žirgo laidojim as ar arklio galvos dėjimas į žm ogaus kapą gali
reikšti ir maginę apsaugą. A rk lio kaip tarpininko tarp dvie
jų pasaulių funkcijos atsispindi ir pasakose. Pavyzdžiui, pas
D ievą į svečius pakviestas žm ogus į aną pasalį patenka, joda
mas ant atsiųsto arklio104. Tačiau tautosakoje gausu ir siužetų,
kur vaizduojam i žmonės, po m irties virtę arkliais105.
L ie tu v ių m itologinėse sakmėse jodam os arkliais pasiro
do ne tik vėlės, bet ir aukštesnio statuso m itinės būtybės:
personifikuotos ligos bei pati m irtis106. Tai, kad šie v aizd in ia i
tu ri plačių tip o lo g in ių lygiagrečių, patvirtina ir faktas, jog
m irtis raita vaizduota ir Biblijoje bei krikščioniškojoje ikon o
grafijoje. Apreiškim e Jonui sakoma: „ ir aš regėjau: štai pasi
rodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo M irtis, ir paskui
100 BRMŠ, t . 1, p. 241.
101 BsV, sk. XVI.
102 Beresnevičius G., Dausos..., p. 157-158.
103 Urbanavičius V., Laidojimo papročiai..., p. 43-48.
104 KLPTK, t. 2, p. 16-18.
105 Pvz., stebuklinės pasakos „Kelionė į kitą pasaulį" (AT 465 C), „Pragaro katilo
kurstytojas" (AT 475): KLPTK, 1.1, p. 221-223; pasaka-legenda „Turtuolis - velnio
arklys" (AT 761): KLPTK, t. 2, p. 27-28.
106 Siaurės Lietuvos sakmės ir pasakos, parengė N. Vėlius, redagavo K. Aleksynas,
V., 1985, nr. 164; BalysJ., Liaudies magija ir medicina, Raštai, t. 4, nr. 458.
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jį sekė m irusiųjų pasaulis"107. Taigi raitos m itinės būtybės
vaizdinys, o tuo pačiu ir arklio sąsajos su m irtim i gali siek
ti labai tolim us laiku s ir sietis su skirtingom is kultūrinėm is
bei religinėm is tradicijom is.
Katė
M irtį gali nujausti ir katė. Jei ji be aiškios priežasties pa
šiaušia kuprą ir im a šnypšti, tikėta, kad regi dvasines būtybes.
Jausdama artėjančią m irtį, katė pradeda įk yriai kniaukti - „la
bai bjauriu balsu b lia u ti"108. K ita vertus, katė pati gali sukelti
nelaimes. Sakoma, jei katė pum uoja ar krutina uodegą, tai
ji, esą, nori žm ogų papjauti109. Tikėta, jog žm ogus susirgs, jei
naktį per jį perlipa katė110. G albūt tai siejasi su tikėjim u, kad
kate gali rodytis personifikuotos ligos, pavyzdžiui, norvegų
slogutė111, baltarusių maras112. Ypač pavojinga, jei katinas iš
pradžių peršoka per num irėlį, o tada per sveiką asmenį, toks žm ogus susirgs nuom ariu113. Blogas ženklas, jei juodas
katinas perbėga kelią. V iduram žių Europoje tikėta, kad kati
no pavidalu pasirodo velnias114. Taigi etninėje tradicijoje katė
laikom a žm ogui pavojingu gyvūnu, susijusiu su m itine sfera.
Neatmestina, kad katino vaizdinys lietu vių tautosakoje gali
būti paveiktas krikščioniškos kilm ės tikėjim ų piktąja dvasia
bei raganų burtais, todėl jį derėtų patyrinėti atskirai115.
107 A p r 6, 7-8: Apreiškimas Jonui, Šventasis raštas, t. 4: Naujasis Testamentas, iš
graikų k. vertė Č. Kavaliauskas, 3-asis leidimas, V., 1992, p. 539-572.
108 BIML, nr. 126.
109 Dundulienė P, Akys lietuvių pasaulėjautoje, V., 1992, p. 32.
110 Ten pat.
111 Scandinavian Folk Beliefs and Legends, Minneapolis, 1988, nr. 5.2.
112 Б е л а р у с к а я н а р о д н а я т в о р ч а с ц ь : л е г е н д ы и п а д а т , склад. М . Я. Грынблат,
А. I. Гурскл, М шск, 1983, nr. 236.
113 BIML, nr. 438.
114 Jurginis J., Raganų gaudymo šimtmetis, V., 1984, p. 44.
115 Usačiovaitė E., Augimo samprata senojoje lietuvių kultūroje, V., 2004, p. 105.
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Šuo
Ypatingai ano pasaulio artum ą jaučia šuo. XVII a. Že
m aičių vyskupo Petro Parčevskio aplinkraštyje (apie 16511656 m.) m inim a šunim s skirta šventė „atm inim ai Szunun
procew niku", atrodo, švenčiam a apie Vėlines ar Visus
Šventus - „atpuskus K ataliku W isu n Szw ętuju"116. Pasak
N . Vėliaus, tai, kad šunų garbinim as vadinam as atm ini
m ais bei spėtinas šventės laikas vėlų rudenį, le id žia ją sietis
su m irusiųjų k u ltu 117.
Tuo tarpu tautosakoje pabrėžiam os kitokios, sąsajas su
anapusybe nurodančios šuns ypatybės. Jei šuo, ypač „keturakis" (t. y. toks šuo, kuriam virš akių yra šviesios dėmelės),
naktim is kaukia, nuleidęs galvą, tai mato m irtį118. Tokiais
šuns sugebėjim ais tik i ir suom iai119. Jei šunys lodam i p u ld i
nėja tarsi ant einančio žmogaus, o p asiundžius nieko nema
tyti, tuomet sakoma, kad tai „v is smertis vaikščioja"120. Šuo,
pajutęs pas lig o n į einančias m itines būtybes, praneša apie
tai lojim u. Štai keletas pavyzdžių: „šu n iu i sulojant, ant kito
galo triūsdam a, per langą pam ačiau baltai rėdytą m ergai
tę"121; „pam atęs ilgą, lyg šienkartę, žm ogišką pavidalą, šuo
d id žia i lot pradėjo"122; „jų šuo lot ir kaukt pradėjo, kai ilgs
baits pavidals per tvorą ant kiem o persidriekė, o vaikelis tą
vakarą pasim irė"123; prieš žm ogaus m irtį kiem e „šunys kad
1.6 BRMŠ, t. 3, p. 529.
1.7 Ten p at p. 527-528.
Ils BIML, nr. 76; Čilvinaitė M .,
p. 200.

Sarginimo, marinimo ir laidotuvių papročiai...,

114 Jauhiainen M ., The Type and M otif Index of Finnish Belief Legends and Memorates, FF Communications, nr. 267, Helsinki, 1998, nr. A 201.
120 BIML, nr. 72.
121 BsV, sk. IV, nr. 16.
122 Ten pat, nr. 55.
121 Ten pat, nr. 19.
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varo tai varo kažką"124. Todėl neretai šunys im a pjauti savo
pasenusius šeim ininkus tarsi svetimus, mat tikim a, kad m ir
tis jau k u rį laiką su senu žm ogum i drauge vaikščiojanti125.
D ėl to manoma, kad toks, nuosavo šuns aplojamas žmogus
netrukus m irs126. V is dėlto lojantį šunį draudžiam a pjudyti.
K ai žm ogus nuram inęs skalijantį šunį, tai baltas pavidalas
jam padėkojęs127. Tačiau m itinės būtybės nebūtinai šuns iš
sigąsta. A n tai sakoma: „G iltin ės nei su šim tu šunų nenuva
rysi ša lin "128. Bet gali būti teigiam a ir priešingai, esą, „jeigu
lig on is sunkiai serga ir šunes labai loja, tai lig on is nenumirs:
šunes nulos g iltin ę "129.
Pastaruoju atveju, matyt, turim a omenyje šunim s iš tiesų
tenkanti žm ogaus nam ų saugotojo rolė, tik čia ji suvokiam a
plačiau. Kasdienėje kalboje šuo vadinam as geriausiu žm o
gaus draugu. G al todėl jis žm ogų apie artėjančias nelaim es
įspėja dažniau negu k iti gyvūnai. Tačiau etninėje tradicijoje
tokios šuns funkcijos praplečiam os ir į anapusinę sferą. Šuo,
panašiai kaip ir žirgas, yra vedlys į pom irtin į pasaulį. Štai
pas senelį-D ievą į svečius pakviestam žm ogui kelią rodo
„šunelis visas garbiniuotas, pilkas kaip avinėlis [...] pirm a
lėkdam as"130. A n o pasaulio šunys išlaiko ir sargo funkcijas.
Žinom iausias toks personažas - graikų m itologijoje įėjim ą
į H adą saugantis Cerberis131. Lie tu v ių sakmėse šuo saugo
užburtus lo b iu s132.
124 LTt, t. 4, nr. 437, 438.
125 BIML, nr. 71; Čilvinaitė M., Laidotuvių papročiai,

Gimtasai kraštas, nr. 2,1940,

p. 165.
126 BIML, nr. 70.
127 KLPTK, t. 3, p. 91, ES tipas 1.1.2.9.
128 Lietuvių kalbos žodynas, 1.14, V. 1986, p. 446.
129 BsJK, p. 121, nr. 27.
130 Pasakos. Sakmės. Oracijos, surinko M . Davainis-Silvestraitis, parengė B. Kerbelyte ir K. Viščinis, redagavo K. Aleksynas, V., 1973, nr. 34.
131 ME, V , 1.1,1997, p. 155.
132 Vėlius N. Chtoniškasis lietuvių mitologijos ..., p. 112.
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V is dėlto šunis, saugančius žm ogų, bei šunis, atstovau
jančius anapusinei sferai, derėtų skirti. A n a p u sin io pasau
lio šunys žm ogui yra pavojingi. Baltarusijoje sakoma, jog
šu n im i pasiverčia maras, kad galėtų neatpažintas patekti
pas žm ones133. N a k tį sutiktas šuns p av id alo v aid u o k lis ne
le id žia žm ogui pravažiuoti, stabdo jo vežim ą134. Žm ogus
iš išgąsčio num iršta, pamatęs „ d id į juodą šu n į" ten, ku r
palaidotas ne sava m irtim i m iręs ponas135.
Tuo tarpu žm onių šunys kaip tik saugo nuo m itin ių
būtybių, įspėja apie jų pasirodym ą. Savitai tokias šu n iu i
tenkančias funkcijas atspin di Aukštaitijoje užrašytas pa
protys, kai žm ogui m irus, m ušdavo būtent šuns oda ap
trauktą būgną136. X X a. tokie veiksm ai aišk in ti kaip žin io s
kaim ynam s davim as. Tačiau įvairiom s tautom s žin om i
papročiai per laidotuves m iru sių jų dvasias baidyti, keliant
triukšm ą137. Tai, kad dvasinės esybės iš tiesų bijo triukšm o,
rodo Pabaltijo fin ų paprotys ilg o s agonijos atveju trankyti
stogo lentas ar belsti į stogą pagaliu. Taip siekta išgąsdin ti
m irštančiojo sielą, kad ji greičiau p a lik tų kūną138. Tikėtina,
kad ir m ūsų aptariam u atveju toks triukšm o kėlim as turėjo
panašią paskirtį. Savo ruožtu, šuns odos naudojim as b ū 
gnui daryti įgyja keletą prasm ių, susijusių ir su pačiu gy
vūnu: tiek šuns - žm on ių saugotojo, tiek šuns - tarp in in ko
tarp dviejų pasaulių.

133 Б е л а р у с к а я н а р о д н а я т в о р ч а с ц ъ .... nr. 236.
134 BsV, sk. XVIII, nr. 15.
135 Ten pat, sk. XXIV, nr. 42.
136 Giedrienė R., Informacijos perdavimo papročiai laidotuvėse, Mūsų
šventės, K., 1981, p. 48.
137 Фрэзер Д . Д., З о л о т а я в е т в ь , Москва, 1980, c. 608-610.
138 Конькова О. И., М уж чина и женщина в жизнии после смерти,
Музея а н т р о п о л о г и и и э т н о г р а ф и и , t. 57, Санкт-Петербург, 1999, с. 28.
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Išvados
G alim a konstatuoti, jog lie tu v ių fo lk lo ro tekstų ir etno
grafinės m edžiagos gretinim as su arch eolo gin iais duom e
n im is bei rašytin ių baltų religijos ir m itologijos šaltin ių
inform acija atskleidė, kad daugelyje lie tu v ių tautosakos
k ū rin ių netiesiogiai a tsisp in d i archajiški baltiškos pasau
lė žiū ro s elem entai, o kartais senųjų ša ltin ių liu d ijim ų ir
naujesnių tikėjim ų tu rin ys yra stebėtinai panašus. Jau nuo
XI a. istorin iu ose šaltiniuose fiksuojam as b altų p o lin k is
b u rian t spėti ateities įvykiu s, X IX -X X a. tradicinėje k u l
tūroje dažnai realizuojam as tik k a ip pasyvus pranašingų
žen klų stebėjimas. K on krečiai su m us dom in an čiais gyvū
nais susijusios inform acijos gausiau yra X V I-X V II a. ra
šytiniuose šaltiniuose. D au g iau sia i to k ių duom enų rasta
apie la u k in iu s paukščius - pelėdą ir varną. Beveik analo
giško tu rin io tikėjim ai apie šiu od u paukščius fiksuojam i ir
X IX -X X a. tautosakoje. Tuo tarpu pastarųjų am žių fo lklo re
vienu iš p o p u lia ria u sių pau kščių esanti gegutė senuosiuo
se raštuose beveik v isa i nepam inėta, tačiau tai nereiškia,
kad ik i tol nebuvo ir su ja susijusių tikėjim ų ir spėjim ų.
Isto rin ių ša ltin ių gausiai p a liu d y ta vištos svarba ritu a li
nėse baltų praktikose le id žia geriau suvokti, kodėl vištai
tenka gana svarbi vieta ir pastarųjų am žių papročiuose
bei tikėjim uose. T u rin t om enyje įv a iriu s is to rin ių ša ltin ių
p a liu d y tu s su žirg a is susijusius prietarus bei žirg o svarbą
senuosiuose baltų la idojim o ritualuose, suprantam esnės
tam pa ir vėlyvojoje tautosakoje ryškėjančių a rk lio sąsajų
su n ek ro ku ltu priežastis. N u odu gn au s tyrinėjim o reiktų
fo lk lo rin ia m katės v a izd in iu i, kad būtų išsiaiškinta, ar jis
nėra paveiktas krikščionybės piktosio s dvasios įv aizd žio .
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Tuo tarpu šuns artum ą anapusiniam p a sa u liu i patvirtin a
ne tik rašytin iai šaltin iai, bet ir pastarųjų am žių lie tu v ių
tautosaka.
Stebėdami neįprastus gyvūnų veiksm us, žmonės įtikė
davo pastarųjų artum u m itiškajam pasauliui ir todėl laikė
juos žinančiais daugiau už žm ogų. Istorinių šaltinių duom e
nys patvirtina, kad tokios savybės gyvūnam s buvo p risk i
riam os ir senųjų baltų. N u o seniausių la ik ų tikėta, kad apie
m irtį galim a sužinoti iš anksto, stebint ir vertinant nekasdie
nišką paukščių ir gyvūnų elgseną.

Santrumpos
LTR- Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosa
kos rankraštynas

R ad vile Racėnaitė

Animals as Death Omens
in Ancient Lithuanian Culture
Sum m ary
The com plex system of w o rld view reveals hum an aspi
rations to com prehend the fundam ental problem s of exis
tence. The notion of death can be considered as probably
the most expressive phenom enon among them. Em otions,
w h ich are evoked by death, are quite contradictory: the
m ystery of death, on the one hand, stim ulates natural cu
riosity; w h ile on the other hand, it provokes the fear in the
face of the unknow n. Both of these tw o discrepant attitudes
are related to the belief that it is possible to foretell the on
com ing of death.
The article, draw ing u pon Lithu an ian folklore texts, eth
nographical and archeological m aterial and historical sour
ces of the Balts, provides the recount of bird s and anim als
whose unusual actions are often regarded as death omens
in ancient Lithuanian traditional w orldview . A m ong w ild
birds, crow s and cuckoos most often act as death prophets
in Lithuanian folklore. In addition, the tw o are connected
w ith the im age of war. In lyrical songs a crow appears in the
battlefield or brings news about the death of a young man.
A cuckoo is to fly to m ourn after the dead. In certain cases
the m etam orphosis of people into a crow or a cuckoo are
possible. It is w id e ly believed that before a hum an being's
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death the b ird sees activated m ythical creatures and notifies
people by an unusual singing. Am ong all dom estic birds,
hen is particu larly distinctive because of its relation w ith
the other w orld. Th is b ird was a perfect sacrifice for other
w o rld ly creatures. Hens were often sacrificed du rin g b u rial
ritual. People have also k ille d hens in order to prevent the
oncom ing death. It was believed that death is also foretold
by dom estic anim als such as horse, cat or dog. They were
believed to be the first and sometimes the only to see m ythi
cal creatures approaching the d yin g person. Dogs were in
particular considered to be able to feel the nearness of the
other w orld. Their barking not only stands for the prophecy
of death but is also considered as an attempt to chase away
dangerous and harm ful m ythical beings.
W h ile observing the strange actions o f anim als and birds
and trying to fin d the best explanations, people have been
able to get convinced that liv in g creatures are close to the
m ythical w o rld and therefore they are supposed to have a
m ore profound know ledge than an ordinary man. The an
cient Balts also ascribed such abilities to anim als and birds.
Hence, the analysis carried out in the article shows that in
m any cases Lithu an ian folklore reflects archaic elements o f
the w orld-outlook of the Balts.

