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DVASINĖ PERKŪNO ESMĖ
Da i n iu s R A Z AUSK A S
Mitinis Perkūno vaizdinys remiasi gamtos reiškiniu perkūnija – audra su griausmais ir žaibais. Tačiau tai
tik gamtinis vaizdinio pamatas, tik žemiausias jo lygmuo. Mitiniai vaizdiniai paprastai yra daugiasluoksnės
metaforos, atspindinčios tris stambiausias žmogaus veiklos sritis (1. ūkis, prasimaitinimas, reprodukcija; 2.
tarpusavio santykiai, įtaka, valdžia; 3. iškalba, žinojimas, dvasingumas) ir atitinkamai trijų visuomenės luomų (1. ūkininkai; 2. kariai, valdovai; 3. žyniai) pažiūras. Perkūnija, lietumi vaisinanti žemę, tėra ūkinio lygmens Perkūno apraiška, o štai karių luomo Perkūnas – tai nenugalimas karys, kiekvieno pergalingo karžygio
provaizdis. Užtat Perkūnas yra ne arba, bet ir atmosferinis derlių teikiantis dievas, ir pergalę lemiantis karo,
karių dievas. Tačiau tai dar ne viskas: žynių luomą atitinkančio dvasinio lygmens esminė Perkūno apraiška
yra apreiškimas – tiek apreiškimas žodžiu, pats Dievo žodis (girdimasis dėmuo – griaustinis), tiek apreiškimas
kaip tiesioginis sąmonės nušvitimas (regimasis dėmuo – žaibas). Tai ir sudaro dvasinę Perkūno esmę.
Reikšminiai žodžiai: mitologijos lygmenys, dvasinė Perkūno samprata, Perkūnas, lietuvių mitologija
1. ĮŽANGA: IŠORINIS PASAULIS KAIP
VIDINIO PASAULIO METAFORA
Mitologija, pasitelkdama išorinio pasaulio reiškinius kaip metaforas, visuomet kalba apie vidinį
pasaulį. Bet kadangi apie vidinį pasaulį ji kalba
pasitelkdama išorinio pasaulio reiškinius, tai tasai vidinis pasaulis tarsi išsilieja ant išorinio, ir
šis įgauna vidinio pasaulio požymių. Dėl to atsiranda painiava, mitologijos teiginiais pradedama abejoti, jie virsta prietarais ir galiausiai visai
atmetami. O drauge nejučia atmetamas ir visas
vidinis pasaulis, kuris, netekęs priemonių būti atpažintas – vaizdinių, kuriais jį būtų galima nusakyti, nugrimzta į užmarštį, nežinią. Taip vidinį
pasaulį praradęs žmogus gali jaustis labai pažangus, racionalus, protingas – kaip tik dėl to, kad
nebepastebi savo lėkštumo.
Betgi mitologija čia niekuo dėta: tikrasis
kaltininkas, kaip paprastai, – tas pats lėkštumas,
negebantis įžvelgti metaforos, skirti vaizdinio
tiesioginės, pažodinės reikšmės nuo perkeltinės
ir dėl to nuolat apsuptas visokių kliedesių. Nes
jis paprasčiausiai nenutuokia, apie ką gi toji vaizdinio perkeltinė reikšmė galėtų byloti. Mitologija
kaip tik atkakliai bando tai priminti.
2. PERKŪNO MITOLOGIJOS
PAGRINDAS
Perkūno vaizdinio ir visos Perkūno mitologijos
pagrindas – gamtos reiškinys perkūnija, audra
su griausmais ir žaibais. Tačiau tai ne Perkūno
mitologijos objektas, o tik pagrindas daugiasluoksnėms metaforoms – tik pamatinis, žemiausias ir
žemiškiausias Perkūno sampratos lygmuo.
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Išties, perkūnija palaisto žemę lietumi ir taip
ją simboliškai apvaisina, ypač tai ryšku ir svarbu pavasarį, prasidedant šiltajai, „gyvajai“ metų
pusei. Todėl Perkūnas tampa tiesiogiai atsakingas
už augalijos suvešėjimą, vešlias pievas galvijams,
taigi už žemdirbio derlių ir gerovę. Kita vertus,
vasaros perkūnija su kruša gali išmušti būsimąjį
derlių. Vadinasi, žemdirbys, ūkininkas nuo perkūnijos yra priklausomas abejopai – ir teigiamai,
ir neigiamai. Užtat Perkūnas – žemdirbių luomui
itin reikšminga dievybė, sąlygojanti derlių, gerovę ir net išgyvenimą.
Tačiau prasimaitinimas nėra vienintelis
žmogaus rūpestis – ne mažiau svarbus žmogui
yra visuomeninis gyvenimas, žmonių tarpusavio santykiai, taika ir nesutarimai, įtaka vienų
kitiems, neišvengiama vienokia ar kitokia viršenybė, hierarchija ir valdžia. Visuomenėje tam
atstovauja karių ir valdovų luomas. Savo ruožtu
Perkūnas, keliantis neatsispiriamos, triuškinančios, pergalingos jėgos įspūdį, įgauna nenugalimo
kario, karių kario pavidalą ir tampa karių dievu.
Mitologų daug ginčytasi, ar Perkūnas –
žemdirbiams svarbi atmosferinė gamtos vaisingumo dievybė, ar socialinės srities karių dievas,
Tačiau pats toks priešpriešą teigiantis klausimas
nekorektiškas. Perkūnas – ir vaisingumo dievybė,
ir nenugalimas karys, vienõs ar kitos jo sampratos svarba priklauso nuo to, kas kam labiau rūpi.
Ūkininkams – tai žemę apvaisinanti ir derlingumą jai teikianti dievybė, kariams – pergalę nešan
tis dievas karys, pati įasmeninta pergalė.
Negana to, abi šios sampratos tikrovėje – Perkūno mitologiją atskleidžiančiuose tekstuose – yra neatskiriamai persipynusios ir sumišusios. Žemdirbiškosios, ūkinės sampratos
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Perkūnas lietaus ir kitus vandenis paleidžia, žemę
apvaisina ir želmenų gyvybę išlaisvina kaip tik
nugalėjęs savo priešininką velnią, kuris laikė juos
sukaustęs, o pergalingo karo grobis gali būti suprantamas kaip „derlius“. Ir pats karas būdingai
vaizduojamas žemės darbų – šienavimo, pjūties
įvaizdžiais, kardas prilyginamas dalgiui, ir atvirkščiai – šienavimas, pjūtis vaizduojami kaip
mūšis, kautynės1.
Tačiau prasimaitinimas ir tarpusavio santykiai – irgi dar ne visi žmogaus reikalai. Ne mažiau svarbūs žmogui yra dvasiniai rūpesčiai, tarp
jų – pažinti, žinoti ir tą žinojimą perduoti, išsakyti žodžiu, eilėmis, išdainuoti dainomis ir kitaip,
drauge išreiškiant ir įprasminant atitinkamą sielos būseną, širdį apimančius jausmus. Dvasiniams
žmogaus poreikiams visuomenėje atstovauja ir
juos įkūnija žyniai, žynių luomas, kuriam plačiausia prasme priklauso ne tik religijos žyniai,
bet apskritai poetai, dainininkai, muzikantai ir
t. t. – esmiškai visi, kas užsiima ne išoriniu, fiziniu ar socialiniu, bet vidiniu, dvasiniu pasauliu.
(Šiais laikais žynių luomui dar būtų priskirtini
mokslininkai, menininkai, mokytojai, apskritai
visi kultūros darbuotojai.)
Gana ryškių „žyniškų“ požymių, dvasinio
lygmens apraiškų turi Perkūnas.
Apie ūkinio bei politinio lygmens Perkūno
mitologiją nemažai rašyta, ją daugiau mažiau rėpia bei apibendrina Nijolės Laurinkienės knyga
„Senovės lietuvių dievas Perkūnas“2. O štai apie
dvasinę Perkūno raišką iki šiol beveik nekalbėta.
Jai ir skirtas šis straipsnis.
Perkūną, kaip gamtos reiškinį, šiaip jau sudaro du dėmenys: girdimasis (akustinis) – griaustinis, griausmas; ir regimasis (vizualinis) – žaibas.
Atitinkamai į dvi šakas savaime išsišakoja dvasinė
Perkūno raiška.

muzikos instrumentų panašiausias į perkūnijos
griausmą yra būgno garsas, vadinasi, muzika nuo
pat savo užuomazgų yra susijusi su Perkūnu.
Išties, daugelyje vadinamųjų pirmykščių
tautų būgno garsas siejamas su griaustiniu ir atvirkščiai4. Senovės Graikijoje būgno garsas laikytas griausmavaldžio Dzeuso sūnaus Zagrėjo
(Dioniso) balsu5, o bronzinių būgnų griaudėjimas imitavo paties Dzeuso griausmą 6. Ir Indijoje (Bihare) būgnijimas imituoja perkūniją7, o
Šivos būgnas plyksi akinančiais žaibais8. Ir kinų
perkūnas kartais vaizduotas kaip liepsnas svaidantis būgnas9. Kamčiatkos koriakų būgno mušimas susietas su lytinės sueities bei apvaisinimo
vaizdiniais: čia griaustinio dievas įsivaizduojamas
savo falu mušantis būgną, ant kurio užtempta jo
žmonos vulva10. Jakutų šamanai būgnui gaminti rinkdavosi medį, į kurį buvo trenkęs perkūnas11. Jakutų kaimynų chakasų šamanas, belstuku
triskart sudavęs į būgną, gali prišaukti perkūniją
su žaibais12. Senovės lapių šamano būgno belstukas turėjo griaustinio dievo Toro (perimto iš
skandinavų) kūjo pavidalą, o Toro šventyklose
mušami būgnai tiesiog imitavo griaustinį13. Būgnininku griaustinio dievas Toras pavadinamas
pastarųjų laikų švedų, norvegų, danų tautosakoje14, o estų – tiesiog dangaus būgnu15. Pietų
slavų serbų griaustinio dievas irgi pavadinamas
dangaus būgnininku16. Ir latvių Perkuonas Jakobo Langės „Vokiečių–latvių ir latvių–vokiečių
kalbų žodyne“ (1777) pavadintas Debbes bungatajs „Dangaus būgnininkas“17, panašiai Gothardo
Fridricho Stenderio „Latvių kalbos gramatikoje“
(1783) – Debes bungotājs ir „Latvių kalbos žodyne“ (1789) – debbes-bungotajs18.
O vienoje latvių dainoje būgnus muša Perkūno sūnūs:

3. GRIAUSTINIS: DANGAUS BŪGNAI,
KANKLĖS IR DIEVO ŽODIS

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3.1. PERKŪNO BŪGNAI

Pasak Edvardo Berneto Tailoro: „Muzika prasideda nuo tarškučio ir būgno, kurie vienu ar kitu
pavidalu išlieka per visą civilizacijos istoriją, o
štai pučiamieji ir styginiai instrumentai tėra vėlyvas muzikos meno pasiekimas“3. Kadangi iš visų
1
2
3

Nuodugniai apie tai žr. Razauskas 2016: 149–156, § 31,
ir 196, § 36.
Laurinkienė 1996.
Тайлор 1989: 63. Straipsnyje minimų nelietuviškų
asmenvardžių originali rašyba pateikiama gale.

15
16
17
18

Chevalier, Gheerbrant 1996: 1002.
Eliade 1961: 22.
Грейвс 1999 I: 256.
Васильков 1979: 115.
Feuerstein 1998: 40.
Jobes 1962: 1568; Biedermann 2002: 147.
Крапп 2000: 207; FW: 326.
Eliade 1989: 170.
Габышева 2003: 45.
Davidson 1990: 82–83.
Balys 1998: 122, 202, 215–216, 219, Nr. 22, 220, 221,
223, 225.
Balys 1998: 238.
Толстой 2003: 201.
BRMŠ IV: 169, 177, 182.
BRMŠ IV: 206, 212.
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Rūta Čigriejūtė. Pekūnas I. 2018 m.

Pērkonam četri dēli,
Visi četri amatnieki:
Divi sita vara bungas,
Divi šķīla uguntiņu.19
19

Keturi Perkūno sūnūs,
Visi keturi – meistrai:
Dujen muša vario būgnus,
Dujen skelia ugnį.

Arnoldo Kluotinio, Valdžio Muktupavelo
patikinimu: „Tai akivaizdi griaustinio ir žaibo
metafora“20. Iš tikrųjų čia matome būtent girdimosios ir regimosios Perkūno apraiškų įvaizdžius,
iš kurių girdimąją atstoja kaip tik būgnas.
19
20

Kursīte 1996, 106 (daina LDz 54873).
Klotiņš, Muktupavels 2001: 41.
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Pasak žymaus olandų indologo Jano Gondos:
„Neįmanoma atidalinti indų muzikos nuo visos
indų religijos ir filosofijos, su kuriomis ji, tradicinių indų manymu, yra tiesiogiai ir neatskiriamai
susijusi. Garsas savo neapreikštąja prigimtimi yra
pats dieviškasis visatos kūrybinis pradas, kuris
valdo pasaulį žodžiu ir kurio savaiminė apraiška
yra muzika. Muzika, būdama kosminės reikšmės,
kai ji deramai atliekama – taip, kad asmuo per ją
tiesiogiai sueitų į sąlytį su dieviškuoju kūrybiniu
pradu, – gali netgi suteikti išsivadavimą. Dažnai
pabrėžiama ypatinga būgnų galia, kartais būgnai
net patys laikomi žemesnio rango dievybėmis. Jie

21
ne tik savo garsu nugena priešą, bet, pasak viduramžių autorių, iš jų radęsis visas sukurtasis pasaulis.“21 Gondos pastabą dėl muzikos sąsajos su
religija ir mitologija, žinoma, dera išplėsti toli už
Indijos ribų – mažų mažiausiai ligi Lietuvos.
Pažymėtina, kad Indijoje nuo pat vedų laikų būgnas, be kitų sinonimų, vadinamas žodžiu
dundubhs22. „Rigvedoje“, beje, juo groja būtent
griausmavaldis žaibasvaidis Indra, pavyzdžiui,
VI.47.29–30:
úpa śvāsaya pthivm utá dym purutr te manutāṃ
vṣhitaṃjágat
sá d u n d u b h e sajr ndreṇa devar dūrd dávīyo
ápa sedha śátrūn
 krandaya bálam ójo na  dhā n ṣanihi durit bdhamānaḥ
ápa protha d u n d u b h e duchúnā itá ndrasya
muṣr asi vīḷáyasva
Prigauski žemę ir dangų! Nuolat tave teprisimins
visi, kur tik kas kruta!
Būgne, drauge su Indra ir dievais tolių tolybėn nuvyk priešus!
Prigriausk jėgos, stiprybės mums pridėk! Nudundin
ki piktas grėsmes!
Atremki, būgne, negandas! Tu – Indros kumštis!
Būki tvirtas!

Su pergalinguoju Indra būgnas dundubhs
tiesiogiai siejamas ir „Atharvavedoje“ (V.20.2,
8, 12; 21.8, 11)23. Žodžio dundubhs etimologija
nėra aiški24, galimas daiktas, tai tiesiog garsažodis, menantis būgno dundėjimą25. Šiaip ar taip,
jis labai primena lietuvių veiksmažodį (irgi, matyt, garsažodinės kilmės) dundėti „griaudėti, trin
kėti, bildėti“ ir jo vedinius, dažniausiai vartojamus kalbant apie perkūniją bei Perkūną: Perkūnas
dunda (Karklėnai, Kelmės r.); Griaustinis dunda
(Ramygala, Panevėžio r.) ir t. t.; iš jo ir žinomas
Perkūno eponimas Dundulis26.
Čia ir dudėti „dundėti“, dudenti „dundėti,
toli, nesmarkiai griausti, grumėti“, pavyzdžiui:
21
22
23
24
25
26

Gonda 1984: 227–228.
Monier-Williams 1899: 484; Vyčinas 2001: 159.
Atharvaveda 1996: 254–258; Атхарваведа 2005: 242–
245.
MrhEWA I: 731; MrhKEWA II: 50.
Macdonell, Keith 1995 I: 368.
LKŽ II: 853, 855; Balys 1998: 41–42. Tiesa, nuo seno
įprasta šį lietuvių veiksmažodį sieti su s. i. dhvanati
„skamba“ (Monier-Williams 1899: 522; BūgaR I: 327;
PkIEW: 277; FrLEW: 110–111 ir kt.). Betgi ši etimologija pernelyg abejotina, nes neatsižvelgia į lytis dudėti,
dudenti, kalbininkų apgailėtinai užmirštas, žr. toliau.

Griaustinis dudena, t. y. grum (Antano Juškos žodynas); Dudeno dudeno šalimis, tai kad užėjo griausmas! (Miroslavas, Alytaus r.); Perkūnas da toli, tik
dudena (Dusetos, Zarasų r.); Ale perkūnėlis dudena,
kur mes palįsim? (Rudamina, Lazdijų r.)27 Sakmėje, kai grauzmas i labiau dudena, velnias klausia:
Ė kas cia dudena?28 Kitoje: Griausmas dudena,
velnias, galvą pakėlęs, bobą klausia: „Kas ten dudena?“29 Ir t. t. Antra vertus, dudenti gali ir būgnas,
kaip antai Jono Biliūno pavyzdyje: Čypia ir rėkia
armonika, d u d e n a ir čerškia b u b i n a s30.
Be įprastesnio Dundulio, žinomas ir Dudulis „perkūnas“, antai 1936 m. Vėlionių k. (Ignalinos r.) užrašytoje vaikų dainelėje: Dudulis
grūda, dudulis mala, dudulio patelė miltus sijoja ir
t. t., pažymint: „Dainininkės teigimu, dudulis
esąs perkūnas“31. O štai dudutis – tai ir „kukučių šeimos paukštis, tututis“, ir vėlgi „perkūnas,
griaustinis“, pavyzdžiui: Vaikučiai, eikim namo –
dudutis ateina (Joniškis); Dudutis danguje, Elzbietėlė
pelene = perkūnas32; Perkūną dar vadina Dunduliu, Poškuliu, Dudučiu (Skaudvilė, Tauragės r.)33.
Dainoje „Paukščių vestuvės“ dudutis muša būgną: Unturiukai muzikantai / Tai gražiai šepliavo, /
O d u d u t i s barabenščikas [t. y. būgnininkas] /
B ū b n y d a m s dainavo34.
Būgnas – būdingas Perkūno instrumentas.
Antai Kybartuose (Vilkaviškio r.) tarpukary užrašytas tikėjimas: Kai P e r k ū n a s nori linksmintis,
tai jis ima b ū b n ą ir su koja duoda į jį, ir nuo to
kyla griausmas35. Nepamiršta to ir mūsų poetai,
kaip štai Vincas Mykolaitis-Putinas:
Šviesūs sapnai įsikūnija,
Laimina jauną ir seną, –
Pavasaringa p e r k ū n i j a
Tolyje b ū g n a i s dundena.36

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36

LKŽ II, 791. Infikso -n- atsiradimą šaknyje būtų galima
paaiškinti per numanomą atematinę veiksmažodžio lytį
*dud-ti (> *dusti), *dund-a (kaip bud- šaknies busti, bunda), kurią, matyt, bus nustelbęs ir išstūmęs dus- šaknies
veiksmažodis dusti, dūsta „stigti oro“.
Balys 1938: 289, Nr. 616.
Balys 2003: 137, Nr. 5.
LKŽ II, 791.
LLD I: 340–341, Nr. 632; žr. LKŽ II: 793.
LKŽ II, 794.
Balys 1998: 42, Nr. 189.
Vyčinas 2001: 160.
Vyčinas 2001: 163; Jasiūnaitė 2010: 167, išn. 62.
Mykolaitis-Putinas 1982: 227.
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3.2. PERKŪNO MUZIKA

3.2.1. Yra tokia lietuvių pasaka, Jono Balio „Pasakojamosios tautosakos kataloge“ pažymėta
1165-uoju numeriu ir pavadinta „Velnias bijo
muzikanto Griaustinio“; jos turinį Balys trumpai
persakė taip: „Už kokį nors patarnavimą (pinigų paskolinimą) žmogus pažada pakviesti velnią
į savo vestuves; nenorėdamas turėti tokį svečią,
žmogus sakosi velniui, kad užkvietęs į vestuves
patį Dievą, Mariją, įvairius šventuosius; velniui
viskas gerai [nė vieno iš jų velnias nebijo], bet kai
sužino, kad muzikantu bus Dundulis (Perkūnas),
atsisako ateiti, nes su juo piktuoju gyvenąs, Perkūnas išmušęs jam koją ir pan.“37 Krikščioniškieji
veikėjai jam nė motais, vienintelis, kurio velnias
tikrai bijo, – tai Perkūnas.
O viename iš pasakos variantų, 1889 m. užrašytame Raseiniuose, Perkūnas kaip tik yra būgnininkas:
Gyveno neturtingas jaunas žmogus, kuris norėjo
vesti, bet neturėjo iš ko. Ėjo verkdamas per lauką ir
sutiko vokietuką, kuris jo paklausė:
– Ko verki?
– Noriu vesti, bet neturiu pinigų vestuvėms kelti.
– Eik kartu su manim, aš tau padėsiu.
Ilgai ėjo ir pagaliau priėjo kažkokią lūšną. Įėjo
vokietukas ir išnešė pilną kepurę pinigų.
– Kai kelsi vestuves, ir mane pakviesk.
– Gerai, gerai! O kuo tu vardu?
– Gotlibs.
– O kur gyveni?
– Baloje karklyne yra mano lūšnelė. Kai prieisi prie to karklyno, pašauk: „Gotlibs, Gotlibs, prašau
tave į vestuves!“
Kai atėjo vestuvių laikas, nuėjo ten jaunuolis ir
sušuko:
– Gotlibs, Gotlibs, prašau tave į vestuves!
– O kas ten daugiau suprašyta?
– Ponas Jezus svotu, Dievo Motina svočia.
– Ką daugiau pakvietei?
– P e r k ū n ą s u b ū g n e l i u.
– Ir kam visus tuos niekšus kvietei?! Gerai, kad
svotu Poną Jezų pakvietei, o dievo Motiną svočia, bet
kam reikėjo tą Perkūną kviesti? Aš ten vestuvėse negaliu būti nei už krosnies. Pasilaikyk mano pinigus, ir
viskas. Aš neisiu, nes manęs Perkūnas gyvo nepaliks.38

Pasaka žinoma daugybe variantų, viename
velnias prisipažįsta: …tas Perkūnas manęs labai nemyli, g r a j i n d a m a s labai m u š a39. Kadangi
37
38
39

Balys 2002: 118.
Balys 1998: 210–211, Nr. 9.
Balys 1998: 208, Nr. 2.
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Perkūnas „grajindamas muša“, tai vėlgi galima
padaryti išvadą, kad Perkūnas ir čia „grajina“ būtent m u š a m u o j u instrumentu, taigi – būgnu.
Nors daugumoje variantų Perkūnas yra
tiesiog muzikantas, nepatikslinant, kokiu instrumentu groja40. Panašiai tikėjimuose sakoma:
Perkūnas dar kitaip vadinamas „Perkūno m u z i k a n t u“; arba velniui Perkūnas taip u ž g r a j i j o, kad šis strimgalviais į peklą nudundėjo41; Perkūnas esąs prašmatniai apsirengęs, po debesis skraidąs
m u z i k a n t a s42 ir t. t. Toks neapibrėžtumas leidžia tikėtis, kad Perkūnas gali groti ne tik būgnu,
bet ir kitais muzikos instrumentais.
Ir tikrai, kitąsyk aiškiai pasakoma Perkūną
grojant styginiu instrumentu – smuiku. Viename pasakos variante šv. Petras žmogų pamokina, kad, norint atsikratyti velnio, per vestuves
turi g r i e ž t i Perkūnas43. O griežiama šiaip jau
smuiku. Kitame variante velnias, sužinojęs, kad
muzikantu vestuvėse bus Perkūnas, pasiskundžia:
Aš vieną kartą buvau tokioj veselijoj, lietutis tilšas lynojo, aš prisiglaudžiau prie vieno didelio akmenio, tai
kaip u ž g r a j i j o P e r k ū n a s, kad t r e n k ė
s m i č i u man per šoną, net dabar negaliu pavaldyti
to šono44. Perkūnas čia aiškiai groja smuiku, nors
velniui smičiumi vis dėlto „trenkė“ – lyg būgno
belstuku. Visai kitos pasakos herojus, trijų dukterų tėvas, keliaudamas po pasaulį, niekaip nerado
jauniausiajai smuiko ir jau begrįždamas tuščiomis
susitiko Perkūną: Tada P e r k ū n a s davė jam tokią s m u i k ą, kuri pati žaidžia ir šoka…45 Duomenų tad gana, kad Perkūnui galima būtų priskirti
ir smuiką.
O viename Mečislovo Davainio-Silvestraičio 1890 m. užrašytame mitiniame pasakojime žmogus staiga išgirdo iš aukšto padangės didelį g r i a u s m ą, g r o j i m ą ant k a n k l i ų,
teip kad anam į ausis jėmė spengti. O kada pakėlė
akis ir galvą, žiūri į aukštą, tada pamatė didelį kaipo
milžiną, su sparnais ore padangiais lekiantį ir pirma
savęs atkišęs rankose turėdamas k a n k l e s, skambina lėkdamas…46 Čia griausmas, griaustinis tiesiai
šviesiai susietas su kanklėmis – daug senesniu
40
41
42
43
44
45
46

Žr. Balys 1998: 208–214, Nr. 2–18; taip pat 132 ir 232,
Nr. 23; taip pat VlSV: 120–121; Laurinkienė 1996: 134
ir kt.
Balys 1998: 42, Nr. 188; 233, Nr. 25.
Balys 1998: 48, Nr. 331.
Balys 1998: 209, Nr. 5.
Balys 1998: 212, Nr. 14.
LM II: 32; BsR I: 433.
DvPSO: 165–166, Nr. 47 (sintaksė sutrikusi pačiame
tekste).
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už smuiką, archajišku, tradiciniu styginiu in
strumentu. Dėl to galime daryti išvadą, jog, prieš
paimdamas į rankas smuiką, Perkūnas rasi bus
grojęs kanklėmis.
(Galime tikėtis, kad šiais laikais Perkūnui
turėtų būti miela elektrinė gitara, tiek bosinė,
tiek ritminė ar solinė, ypač su visais priderančiais
fūzais.)
3.2.2. Dar vienas dėmesio vertas dalykas pateiktuose tautosakos pavyzdžiuose – tai nuolat gretinami, kone sinonimais einantys žodžiai griausmas ir grojimas, griausti ir groti ar grajyti. Veiksmažodžiai grãjyti bei gróti šiaip jau yra slavizmai,
skirtingo amžiaus skoliniai iš gudų граць bei rusų
грать „groti, žaisti“47. Kita vertus, Perkūno skleidžiamą garsą žyminčio savo, lietuviško veiksmažodžio griáusti lytis griáuti (es. l. III a. griáuna arba
griáuja, būt. l. grióvė) savaime turi reikšmę „groti“, akivaizdžią dainoje: Einu per ulyčią pro naują
kiemelį, šoka kiemo mergelės, g r i a u n a m u z i k ė l ė48; arba m u z i k ė l ė g r i a u n a49. Kitoje dainoje: Naujoj karčiamėlėj / M u z i k ė l ė s
g r i a u n a50. Dar: M u z i k ė l ė s g r i a u n a,
/ Jaunimas ulioja51. Kadangi reikšme „groti“ šis
veiksmažodis vartojamas be jokios sąsajos su Perkūnu, tai ji, vadinasi, jau yra išplėsta muzikavimui apskritai.
Vienos plačiai žinomos pasakos herojus iš
liepos, išaugusios ant nužudytos sesers kapo, išsipiovė, padarė skripką, ir u ž g r i o v ė jija. Paskui
toji skripka sako: „Broleli, n e g r i a u k! Mane sesulė papjovė ir pakasė po derna. Aš išaugau žalias
liepas!“ Paskui jisai atvažiavo tuosna namuosna ir
davė seserei g r a j y t. Sesuva u ž g r i o v ė ant
jos“; paskui Duktė davė tėvui u ž g r i a u t. Paskui
tėvas u ž g r i o v ė. „N e g r i a u k, tėvai. Mane sesulė papjovė…“ ir t. t.52
Pažymėtina, pirma, kad veiksmažodis
griáuti čia irgi aiškiai vartojamas reikšme „groti“;
antra, kad šis veiksmažodis čia gretinamas, maišomas, iš esmės tiesiog tapatinamas su slavizmu
grãjyti: kaip sakyta, davė seserei g r a j y t. Sesuva
u ž g r i o v ė…
Negana to, kaip greta griáusti turime lytį
griáuti, taip greta gráusti „griausti“ turime lytį
gráuti (es. l. II a. gráuna arba gráuja, būt. l. gróvė),
47
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LKŽ III: 506, 645; plg. FrLEW: 102.
LKŽ III: 580.
ČpOTK: 54, Nr. 33.
LTs I: 77–78, Nr. 55.
LLD VI: 214, pastaboje.
DvPSO: 352, Nr. 122.

antai Liudviko Rėzos užrašytose dainose: Ar perkūnas grovė53; Grauja perkūnas ir t. t.; o ši lytis
irgi vartota reikšme „groti“, pavyzdžiui: Aš inėjau
priemenėlėn – m u z i k ė l ė zvankiai g r a u n a
(Valkininkai, Varėnos r.); Varinėle [varine triūba]
u ž g r a u s i u, tėvo dvaran injodamas (ten pat)54.
Kartais taip persistengiama mūsų kalbą
„gryninti“ ir „valyti nuo svetimybių“, kad net šis
akivaizdžiai lietuviškas žodis, pavartotas reikšme „groti“, iškart priskiriamas slavizmams55.
Betgi jis tikrai savas: tuo neleidžia abejoti jo forma, o reikšmę „groti“ akivaizdžiai pagrindžia
apžvelgtieji muzikuojančio Perkūno, muzikanto
Perkūno pavyzdžiai. Nuo muzikanto Perkūno
reikšmė „groti“ šiam veiksmažodžiui, matyt, ir
bus prigijusi ir ilgainiui išplėsta muzikavimui
apskritai.
Todėl galima iškelti prielaidą, kad senovės
lietuvių tradicijoje ne tik pats Perkūnas buvo suvokiamas kaip muzikantas, bet ir Perkūno „muzikavimą“ (griausmą) žymintys žodžiai griáuti,
gráuti buvo įgiję reikšmę „groti“. Jie rasi ir bus
senieji lietuviškieji muzikavimo pavadinimai,
vėliau susilieję su labai panašiai skambančiais
skoliniais gróti bei grãjyti – būdingas „paronimų
atrakcijos“ atvejis, kai savas veldinys „pasislepia“
po panašiai skambančiu skoliniu ir jame tarsi „ištirpsta“. Jei tikrai taip, tai turime seną lietuvišką,
neskolintą žodį muzikavimui pavadinti – griáuti
arba gráuti, ir muzikavimo reikšmė jam prigijusi
kaip tik iš Perkūno mitologijos.
3.2.3. Kitąsyk Perkūnas yra Dūdų senis56, tik dūdos čia gali būti ne pučiamieji instrumentai, o
perinterpretuotas pats Perkūno eponimas Dudutis. Nors retsykiais Perkūnas išties gali būti susijęs
su pučiamaisiais instrumentais. Štai vienoje Jono
Balio persakytoje latvių sakmėje velnias pavogė
Dievo skiltuvą ir t r i m i t ą, o kai juos atgavęs
„Dievas pradėjo t r i m i t u o t i ir skelti ugnį,
velniai išbėgiojo“57. Dievas čia atlieka būtent Perkūno vaidmenį – skiltuvu skelia žaibus ir jais
tranko velnius, vadinasi, ir trimitas priklausytų
Perkūnui. Panašu, jog „Rigvedoje“ (II.34.1) kažkokią dūdą ar dūdelę (bhmim) pučia griausmavaldžio Indros palydovai Marutai, šitaip įvaizdijant
53
54
55
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RzLD I: 94, Nr. 28.
LKŽ III, 528. Dėl gramatinio šių lyčių tarpusavio
santykio bei platesnių sąsajų žr. Karaliūnas 1987: 21, 89
ir ypač 128.
Kirdienė 2000: 36.
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švilpiantį vėją, nors tai gali būti ir visai ne pučiamasis instrumentas, o tiesiog vėjo sūkurys, viesulas58. Tad lyg ir išeitų, kad Perkūnas išties galėjęs groti (tiksliau, grauti) ne tik mušamaisiais bei
styginiais instrumentais – būgnais bei kanklėmis,
vėliau smuiku, bet ir pučiamaisiais. Nors tokie
duomenys labai reti, iš dalies priklausomi nuo interpretacijos, ir šiaip jau pučiamieji veikiau priklausytų Perkūno priešininkui, nes, pasak vienos
dainelės, dūdoj velnias59. Pavyzdžiui, Karpatų ukrainiečių požiūriu, dūdelė irgi priklauso velniui60.
Bet muzikos instrumentų rūšiavimas pagal mitinę priešpriešą Perkūnas–Velnias, dangus–žemė
ar požemis ir t. t. – atskiro tyrimo reikalaujantis
klausimas.
Kita vertus, dūduoti lietuvių kalboje, ypač
rytų aukštaičių tarmėse gali reikšti ne tik „pūsti
dūdą, groti dūda“, bet ir „groti įvairiais muzikos
instrumentais (vargonais, armonika, smuiku ir
kt.)“, pavyzdžiui: Vargonais dūduoja (Daugėliškis,
Ignalinos r.); Dūdavo ant skripkos (Apsas, Breslaujos r. Gudija); Vytautas tai gražiai armonika dūduoja
(Vidiškės, Ignalinos r.) ir pan.61 Sakmėje iš Švenčionių apylinkių į vestuves atvykę jauni muzikan
tai nutildė prieš juos grojusį senelį ir ėmė groti patys, bet: Kai tik paėmė jie smuiką su cimbolais, tai kaip
nedūduoja – stygos vis trūksta ir trūksta, ir cimbolų, ir
smuikos; galiausiai jie atsiprašė senelio, kuris buvęs
burtininkas: Ir tada, kai perprašė senelį, tai netrūko
daugiau stygos – ir jie galėjo dūduot62. Pasak Rūtos
Žarskienės, „dūdavimu buvo įvardijamas grojimas bet kokiu (dažniausiai naujai pasirodžiusiu)
muzikos instrumentu: dūduojama smuiku, lūpine
armonikėle, armonika, net vargonais ir pianinu.
Vienas žymiausių XX a. Peterburgo armonikos
virtuozų Juozas Belejūnas, gyvenęs Antanų kaime (Švenčionių r.), pasakodamas savo biografiją,
vis kartojo: kuokynėse kaime padūduodavau; anksčiau gražiau padūduodavau ir pan. Visokios rūšies
muzikos instrumentai vadinami dūdomis, o muzikantai, net vargonininkai – dūdoriais“63. Tad ir
Perkūno dūdos veikiausiai nėra pučiamieji.

būti taikomas ir muzikai, antai bylinoje „Solovej
Budimerovič“: Тут в терему музыка г р е м и т
„Čia rūmuose muzika griauja“64. Su griaustiniu
galima susieti muzikavimą ir slovėnų tradicijoje,
kur jo bijo pragaro valdovas, muzikantui sakydamas: Če le še kej dowh godu boš, / sej vse hudobe en
konc bo „Jei dar grosi, / tai visai blogybei galas
bus“65. O velniai šiaip jau bijosi pirmiausia Perkūno ir bene vien tik Perkūno. Senovės graikų
Dzeuso šventyklos Dodonėje bronziniai gongai,
„nuo vėjo gaudę plačiai aplink šventyklą, šitaip
bus mėgdžioję griaustinį“66. Skitų palikuonių
osetinų „Nartų“ epe perkūnijos dievo ypatybėmis
pasižymintis herojus Batrazas padangėse skambina fandyru (arfą bei kankles primenantis archajiškas osetinų liaudies instrumentas), o mitinis
dangiškas kalvis Kurdalagonas kūju per priekalą
daužo ritmą: „Krištolinėse padangėse kūjo dūžiai
ir priekalo dundesys susiliejo su daina. O žemėj
šie garsai aidėjo kaip griaustinis.“67 Taigi griaustinis čia tiesiog vaizduojamas kaip iš dangaus
skambanti muzika.
Panašu, jog griaustinio sąsajos ir su muzika apskritai, ir su tradiciniais mušamaisiais bei
styginiais instrumentais yra archetipinė visuotinybė, universalija. Štai ir Apreiškime Jonui
(14.2–3) skaitome: „Aš išgirdau iš dangaus garsus, tarsi didelių vandenų šniokštimą ir tarsi galingą g r i a u s t i n i o d u n d ė j i m ą. Garsai,
kuriuos girdėjau, buvo tarytum a r f i n i n k ų,
s k a m b i n a n č i ų a r f o m i s. Jie giedojo
naują giesmę priešais sostą…“
3.3. PERKŪNO ŽODIS

3.3.1. Iškart atkreipkime dėmesį į tai, kad minėtoje osetinų epo ištraukoje kūjo dūžių ir fandyro
stygų keliamas „dundesys susiliejo su d a i n a“, o
„Apreiškimo Jonui“ ištraukoje griaustinio dundėjimą kėlę arfininkai ne tik skambino arfomis, bet
ir „g i e d o j o… g i e s m ę“, taigi griaudėjo ne
tik muzikos instrumentais, bet ir savo balsu. Dar
akivaizdžiau balsą, šįsyk – Dievo balsą, Dievo žodį
griaustinis atstoja Mozei ant Sinajaus kalno (Iš
3.2.4. Griaustinis siejamas su muzika ir kitose tra- 19.19): „…Mozei kalbant, Dievas a t s a k ė jam
dicijose. Štai rusų kalboje griausmą (гром) žymin- p e r k ū n o g r i a u s m u“. Panašiai Jobo knytis veiksmažodis гремéть „griausti, griaudėti“ gali goje (36.33) apie Biblijos Dievą pasakyta: „Už jį
k a l b a jo p e r k ū n i j a ir uždega pyktį nedory58
Žr. Monier-Williams 1899: 765; Ригведа 1989: 683 ir bei“; dar: „Klausykitės jūs visi jo g r i a u s m i n g o b a l s o ir iš jo burnos einančio garso“ (37.2);
kt.
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Rūta Čigriejūtė. Pekūnas II. 2018 m.

„Dievas g r i a u d ž i a savo didingu b a l s u,
savo žaibų jis nesulaiko, kol nenutyla jo balsas.
Dievas nuostabiai g r i a u d ž i a savo b a l s u“
(37.4–5) ir t. t. Taigi perkūno griausmas yra paties
Dievo balsas, Dievo žodis. Ir tai anaiptol ne biblinė išimtis, o vėlgi visuotinybė, universalija.
Taivanio saloje apie griaustinį sakoma:
„dangaus senis d a i n u o j a“68. Ir čiuvašai sako:
„senis d a i n u o j a“69. Siju genties indėnų (Brule

Sioux) perkūno paukštis Vakinjanas kai griaudžia,
tai šitaip kalba su žmogumi70. Kinų kosmogonijoje iš mitinio pirmažmogio Pangu akių atsirado
saulė ir mėnulis, iš kvėpavimo – vėjas, o griaustinis – būtent iš jo balso71. Senovės indų vedoms,
pasak Pavelo Grincerio: „Būdinga, jog ir Brihaspatis, ir Indra, ir Angirasai išlaisvina karves ne
ginklu (Indrai, demonus paprastai nugalėdavusiam perkūno ginklu vadžra, tai labiausiai pritik-

68
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Иванов, Топоров 1974: 152.
Тульцева 1982: 166.

AIML: 222.
ME II: 100; МНМ II: 282.
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tų), o g i e d o j i m u, himnais ar bent jau šauksmu, r i k s m u“72. Griausmavaldis Indra „Rigvedoje“ pasižymi „nepranokstama poezijos dovana“
(II.21.4), „vairuoja himnus“ (I.173.9), „gimdo
himnus“ (VI.62.9), „nuo jo sklinda amžinieji
himnai“ (VI.34.1) ir t. t.73 Jis nuolat apibūdinamas kaip „tvirtoves pralaužiantis jaunasis poetas“
(I.11.4), tiesiog „poetas“ (I.130.9; 175.4; III.52.6;
IV.25.2; VIII.40.8; 45.4 ir kt.), „dangiškasis himnų karalius“ (VI.24.1), „neišsenkamas himnų lobynas“ (III.6.4) ir pan. Arba štai tiesiai šviesiai
(RV VI.39.2): paṇr vácobhir abh yodhad ndraḥ
„panius ž o d ž i a i s (arba k a l b a) įveikė Indra“ (paniai – vieni iš Indros demoniškųjų priešų).
Griaustinis vedose kartais ir tiesiog įvardijamas
šaknimi gad-, kurios pagrindinė reikšmė yra „aiškiai, raiškiai t a r t i, k a l b ė t i“74. O štai Perkūno pavadinimai keltų kalbose – airių torann,
bretonų taran ir kt., taip pat senovės galų griaustinio dievo vardas Taranis – dalies kalbininkų
laikomi bendrašakniais su lietuvių žodžiu tarti
„sakyti, kalbėti“, prūsų *tārē „balsas“ < „tarimas“
(paliudytas vns. galininko linksniu tārin)75.
Buda savo mokymą (dharmą) yra prilyginęs perkūnijos debesiui ir perkūnui (Saddharmapuṇḍarīka V.5–6): „Tai tarsi didis debesis, pakilęs
virš žemės, / aptraukęs viską savo šešėliu, // Ir
tasai didis debesis, vandens pritvinkęs, žaibais
vainikuotas, / p e r k ū n u g r i a u d ž i a, visas būtybes gaivindamas“76. O garsusis Tibeto
jogas Milarepa vienoje savo giesmėje griaustiniui
prilygino maldą: „Karštos m a l d o s g r i a u s t i n i s griaudė…“77
Rusų kalboje daiktavardis гром reiškia
„griausmas, griaustinis“, o tos pat šaknies78 būdvardis громкий „griausmingas, garsus“ gali būti
taikomas ir muzikai, ir žmogaus balsui, pavyzdžiui, baladėje: Закричал же наш Ванюша
г р о м к и м голосом „Ir sušuko mūsų Vaniuša garsiu (griausmingu) balsu“; o štai bylinoje
apie Volchą Vseslavjevičių žynio balsas tiesiogiai
prilyginamas griaustiniui: Вольх говорит, как
гром гремит „Volchas kalba – kaip griaustinis
72
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Monier-Williams 1899: 344; Топоров 1984: 150.
PkIEW: 1089; žr. Buck 1949: 58; ФсЭСРЯ IV: 86 ir
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griaudžia“; kalba rusų tradicijoje ir pats suasmenintas griaustinis, kaip antai dainoje: Туча с
громом сговаривалась: Пойдем, туча, гулять на
поле „Debesis su griaustiniu t a r ė s i: Eiva, debesie, pavaikščiot po lauką“79.
Rusų kalbos žodžius гром „griausmas,
griaustinis“, греметь „griausti“ (ir, žinoma, kitų
slavų kalbų atitikmenis) prūsų kalboje tiksliai atitinka daiktavardis *grēmā „g i e s m ė, d a i n a“
(paliudytas mažybine galininko lytimi grīmikan
„dainelę“) ir veiksmažodis *gremtvei „g i e d o t i,
d a i n u o t i“ (paliudytas dalyvio lytimi grīmons
„sugiedojęs“)80. Tos pačios šaknies ir lie. grumėti „griausti, trenkti, dundėti“, gruménti „griausti,
dundėti“, bet ir „barti, graudenti, primygtinai
mokyti, grasinti“81.
O štai latvių mįslėje griaustinis tiesiog užmenamas per kalbą: Man mutes nav, bet runāt es
varu; man krama nav, bet uguni šķiļu „Burnos neturiu, bet k a l b ė t i galiu; titnago neturiu, bet
ugnį skeliu“ = p e r k ū n a s82. XX a. pradžioje
užrašytame tikėjime perkūnija suprantama kaip
Dievo kalba: Kad bargs pērkons naktī uznāk, tad
jādedz uguns un visiem jābūt nomodā, jo tā esot Dieva valoda „Naktį užėjus rūsčiam p e r k ū n u i,
reikia įžiebti ugnį ir visiems likti budriems (būdrauti), nes tai yra D i e v o k a l b a“83.
Visai panašiai 1529 m. Simono Grunau
„Prūsijos kronikoje“ pasakojama, kaip kartą der
kirwait gebott, man solte die nacht dobleiben, ab im
die götte wos befelen wurden. Und qwam in der nacht
ein irschrecklich wettir mit donnern und plitzen, in
welchem alles volck meintenn, und ir gott Perkuno
rette mit in dem kirwaiden „krivaitis pasakė, kad
reikia būti per naktį ore, gal dievai norėsią ką paliepti. Naktį užėjo baisiausia audra su g r i a u s m a i s ir žaibais, ir visi žmonės manė, kad jų
dievas P e r k ū n a s k a l b a s i su krivaičiu“;
nes apskritai prūsai dis vor ein festes hilten, zu der
zeit des gewitters ire götthe mit dem kirwaiden und mit
anderen waidlotten redte „buvo įsitikinę, kad per
audrą jų dievai k a l b a su krivaičiu ir su kitais
vaidilučiais“; ir kitą kartą vėl in der nacht ein mechtiges gewitter war von donnernn unde plitzen, und die
Bruten meinten, der gott Perkuno rette mit im „naktį
užėjo baisi audra su g r i a u s m a i s ir žaibais, ir
brutai [prūsai] manė, kad tai dievas P e r k ū n a s
79
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РФ: 302, 182 ir 50.
MžPKEŽ: 272–273.
LKŽ III: 661–662; žr. MžPKEŽ: 276–277; FrLEW: 163;
ФсЭСРЯ I: 455–456, 460 ir kt.
AnLTM: 209, Nr. 2257.
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k a l b a su juo“84, t. y. su krivaičiu. Pranė Dundulienė šiuo atveju visai teisingai apibendrina:
„Griaustinis buvo laikomas dievo Perkūno kalba,
kuria jis pranešdavęs vaidiloms savo valią.“85
Labai tradiciškai tad griaustinį nusakė Kazys Bradūnas eilėraštyje „Giminės gimimas“: Geležinė P e r k ū n o k a l b a / Dundėdama dingo
danguj…86
Apie 1740 m. Mažojoje Lietuvoje išleistame
Jokūbo Brodovskio žodyne paminėta tokia sąvoka kaip Perkūno žodis87. O štai Jonas Balys pateikia
XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje Žemaitijoje,
Plateliuose (Plungės r.), užrašytą tikėjimą: Senieji
žmonės sakė: „Nepykinkim Dievo. Jis pasiųs Perkūną – nutrenks, namus sudegins. P e r k ū n ą laikė
lyg D i e v o ž o d ž i u. Be Dievo valios Perkūnas
nieko nedaro.88 Tiek jau pristatyta baltų bei lyginamoji medžiaga, tiek toliau pateiksimi pavyzdžiai
akivaizdžiai rodo, kad įžiūrėti čia Biblijos įtaką
nėra nė menkiausio pagrindo – sutapimas su Biblija šiuo atveju, kaip ir dažnu kitu, tik sustiprina
iš senosios tradicijos paveldėtus vaizdinius.
Štai ir XX a. pradžioje užrašytos pasakos
herojui patekus į dangų ir ten neapdairiai prašnekus, nors jam tai buvo užginta, kadangi jis buvo
danguj, tai nuo jo ž o d ž i ų tuojau trenkė p e r k ū n a s89. Kaip matėme, osetinų epe griaustiniu
žemėje girdisi danguje grojama muzika, o šioje
lietuvių pasakoje panašiai griaustiniu žemėje girdisi danguje ištartas žodis.
Kad jau taip, tai suprantama, jog ir žemėje žmogaus balsas kartais gali būti palyginamas
su perkūnu, antai Šeduvoje (Radviliškio r.) užrašytoje liaudies dainoje: Ištars žodelį kaip perkūnėlį90. Atsižvelgtina čia ir žodžių griaudėti, griausti
perkeltinė reikšmė „smarkiai šaukti“ ar „šaukti,
bartis“, pavyzdžiui: Senis visais perkūnais pradėjo
griaudėti namuose (iš nenurodytų raštų); Staiga sugriaudėjo nuo stalo moteriškas balsas (irgi); Sugriaudė senis, kad visa pirkia sudrebėjo (irgi); Ko griaudi
(kalbi) taip piktai? (Grūžiai, Pasvalio r.); Visą kelią
meisteris griaudžia – svaido žaibus (Petras Cvirka)
ir pan.91 Arba štai Prano Vaičaičio eilutėse: Kada
g r i a u s m i n g o s s u t a r t i n ė s / Per kožno

širdį prabildės?92 Kaip pamename, vienoje dainelėje dudutis barabenščikas / Būbnydams d a i n a v o93. Savo ruožtu dudnóti reiškia tiek „dudenti“
(apie griaustinį, perkūną), pavyzdžiui: Perkūnas
dudno[ja], o lytaus neantsuk (Šatės, Skuodo r.);
Graustinė kartais vos tik girdėtinai, bet rūsčiai sududnoja (Žemaitė); tiek „iš lėto, potyliai k a l b ė t i“: Vyrai susėdę dudno[ja], t. y. šneka, guodžias
(Antano Juškos žodynas); Poterius dudnoja (Gargždai, Klaipėdos r.); tiek ir „pusbalsiu d a i n u o t i,
g i e d o t i“94, bent jau kalbant apie paukščius:
Dudpaukštis (Dud pauksztys) klevuose, ąžuole dudnoj[a] (Simono Daukanto „Dainės žemaitių“)95. Ir
dudulti reiškia tiek „griausti, dudenti“, tiek „pusbalsiu kalbėti, dudnoti, dudenti“; pagaliau dudénti
„dundėti toli, nesmarkiai griausti, grumėti“ turi
reikšmę „kalbėti“: Mano tėvas ir motka tik lietuviškai dudeno (Šalčininkai); Kam aš menu, tai vis
lietuviškai dudenom (ten pat); Sėdi su merga, dudena
(Adutiškis, Švenčionių r.) ir t. t.96 Panašiai Dieveniškių tarmėje dudénti reiškia „kalbėti“, pavyzdžiui, žmonės susdudena „susitaria, susikalba“97.
Na, ir dundénti „griaudėti, grumenti“ turi reikšmę
„šnekučiuoti, plepėti“, ir dundėti – reikšmę „garsiai kalbėti, dundenti“98 ir t. t.
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BRMŠ II: 70 ir 108, 76 ir 113, 84 ir 120; sekant
Dominyko Urbo ir Sigito Plaušinaičio vertimais.
LM III: 208.
Bradūnas 1990: 308.
BRMŠ IV: 23.
Balys 1998: 35, Nr. 47.
Elisonas 1935: 224.
LKŽ IX: 833.
LKŽ III, 574, 577.

3.3.2. Kadangi kalba, žodžiu paprastai perduodama kokia nors žinia, tai „Perkūno kalba“ ar „Dievo žodis“, suprantama, praneša dievišką žinią
ir teikia dievišką žinojimą. Štai Mečislovo Davainio-Silvestraičio 1882 m. užrašytoje sakmėje,
menančioje legendinį senovės prūsų žynį Prutenį
ir, matyt, tuos senovės krivius, su kuriais griaustiniu kalbėjo Perkūnas, minimas toks Vaidelaitis,
giedojęs šventas giesmes, kurias mokėjo pagal pa
rėdko Perkūno99. Mums čia svarbu tai, kad Vaidelaitį teigiama šventų giesmių išmokus iš Perkūno.
Vadinasi, Perkūnas čia suprantamas kaip šventų
giesmių – dainuojamosios dvasinės tradicijos,
pirminis šaltinis.
Kitoje žinomo siužeto (ATU 613) pasakoje,
1886 m. užrašytoje Vadžgiryje (Jurbarko r.), sakoma, jog vienas žmogus tą turėjo a p r e i š k i m ą
n u o P e r k ū n o. Ž y n y s b u v o, daug žinojo.
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Vyčinas 2001: 160.
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DkŽT I: 259, 361, Nr. 355 (LKŽ pateikta ta pati „Dainių
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Buvo jam nuo P e r k ū n o p a s a k y t a, kaip reikia rasti vandenį, kad kokiam mieste nėra, ir t. t.100
Čia visai nepriklausomai nuo jokių ankstesnių
šaltinių ir visai aiškiai teigiama, kad būtent Perkūno apreiškimo dėka žmogus įgijo nepaprastų
žinių (šiaip jau paleisti velnio ar jo atstovų sulaikytą vandenį – būdingas Perkūno ar jo funkcijas
perėmusių herojų žygdarbis) ir tapo žyniu. Šiaip
ar taip, išeitų, kad Perkūnas, pirma, turi galią
įšventinti į žynius ir, antra, būtent per apreiškimą.
Šią Perkūno galią žmogų paversti žyniu
tebemena ir XX a. pradžios gudų tikėjimas: Калi
ў тот час, як вязуць дзiця хрысцiць, да пачнуць
грукацець грымоты цi смальне пярун, та бадай,
што з таго дзiцяцi будзе чараўнiк „Jei tuo metu,
kai vaiką veža krikštyti, ims griaudėti griaustinis
ir trenks žaibas, tai matyt, kad iš to vaiko bus
burtininkas“101. Krikščioniškoje aplinkoje apie
žynius kalbėti nebeišeina, tautosakoje juos seniai
pakeitė burtininkai, tačiau nepaprastų žinių ir sugebėjimų šaltinis tas pats – Perkūnas.
Atitinkama ir taip įgyto žinojimo raiška.
Kaip Jurgio Baltrušaičio eilėraštyje „Giesmė“:
Dainiau, metęs džiaugsmą pigų,
Semk iš skausmo, ne iš knygų
Ž o d į, Dievo ž a i b u i lygų…
Tą, kuris mums galią duoda,
Verčia aušti naktį juodą,
Skelbia viltį ir paguodą…102

3.4. Taigi Perkūnas gali būti suprantamas kaip
dvasinio apreiškimo, dvasinio žinojimo, apskritai
dvasinės sakytinės, dainuojamosios bei muzikinės tradicijos šaltinis ir, matyt, žynio, dainininko
bei muzikanto (bent jau grojančio mušamaisiais ir
styginiais instrumentais) mitinis provaizdis.
Kaip netrukus pamatysime, šią Perkūno
ypatybę su kaupu patvirtina kito – regimojo atžvilgio lietuviškieji ir ypač lyginamieji duomenys.
4. ŽAIBAS – DVASINIS NUŠVITIMAS
Ypač ryškiai su giliausia dvasine tikrovės esme
Perkūnas siejamas vadinamojoje „Tibeto mirusiųjų knygoje“, ir abiem savo apraiškomis, tiek girdimąja, tiek regimąja. Knyga skaitoma prie mirštančiojo arba prie ką tik mirusiojo kūno ir kalba apie
pomirtinius patyrimus, į kuriuos siekia atkreipti
jo sąmonę. Sulig Algirdo Kugevičiaus vertimu:
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O kilmingasis, tavo sąmonei atsiskyrus nuo
kūno, s u t v i k s tyra Esmės (dharmatos)
Šviesa, subtili, giedra, vaiskiai spindinti, gąsdinanti žėrėjimu, žaidžianti spinduliais lyg
miražas pavasario pievoje. Nebijok jos, nedrebėk, nebūgštauk! Atpažink joje savo Prigimties švytėjimą. Iš Šviesos gims tyras Esmės
Garsas, d u n d a n t i s lyg tūkstantis g r i a u s t i n i ų. Jis – tavosios Prigimties Garsas, tad
nebijok jo, nedrebėk, nebūgštauk!“; toliau vėl:
„Iš Šviesų sklinda natūralūs Dharmos garsai – stiprūs lyg tūkstantis g r i a u s t i n i ų.
Jie d u n d a, gaudžia, aidi, lydimi r y š k i ų
t v y k s t e l ė j i m ų. Nebijok jų, nebėk. Atpažink juose savo sąmonės pasireiškimą.103

Taigi čia turime abi Perkūno apraiškas –
girdimąją, kuri suvokiama kaip pirmapradis pamatinis Esmės Garsas, „dundantis lyg tūkstantis
griaustinių“ (lietuviškai galima būtų tarti ir „tūkstantis perkūnų“, kaip keiksme Po šimts perkūnų), –
ir regimąją, kuri suvokiama kaip pamatinė Esmės
Šviesa, pasireiškianti „ryškiais tvykstelėjimais“,
taigi pasireiškianti žaibais, žaibuojanti.
Neprisirišdami prie konkretaus veikalo, neišvengiamai daugiau mažiau sąlygoto laiko ir vietos, bet susitelkę į jo nurodomą Esmę, ją ir galime
laikyti giliausia dvasine Perkūno esme, atpažįstama tiek kituose budizmo tekstuose, tiek kuo įvairiausiose dvasinėse tradicijose visame plačiame
pasaulyje.
Kaip jau matėme, Budos mokymas, jo paties žodžiais, yra „tarsi didis debesis“, kuris, kaip
sakyta, „ž a i b a i s vainikuotas, / p e r k ū n u
g r i a u d ž i a, visas būtybes gaivindamas“104. Šia
prasme mokymas yra tarsi žiūronas ar didinamasis
stiklas, išryškinantis tą pačią vieną Esmę, kuri tad
pro jį reiškiasi tomis pačiomis savo ypatybėmis.
Panašiais įvaizdžiais nusakomas ir pats Budos Šakjamunio nubudimas, arba nušvitimas: „Ištisas dienas ir naktis jis sėdėjo po [medžiu] pipala,
ir naujojo mokymo kontūrai ėmė reikštis jo prote
lyg skaistūs ž a i b o b l y k s n i a i“; savo ruožtu apie jau nubudusį ir savo mokymą skleidžiantį
Budą: „Sakoma, kad jis tarsi ž a i b a s naktį apšviečia visų gyvų būtybių kelius.“105
Dvasinė būties Esmė nėra niekieno privati
nuosavybė, ji prieinama kiekvienam. Šia prasme
Budos Šakjamunio būklė prieš nubundant ir kelias į nubudimą nesiskiria nuo bet kurio žmogaus:
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TMK: 155, 172, žr. 178 ir kt.; TBD: 41, 55, 60; taip pat
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Rūta Čigriejūtė. Pekūnas III. 2018 m.

„Žmogaus būklę Buda palygina su keleivio audringą naktį. Tik retkarčiais tamsą perplėšia žaibo
plyksnis. Kentėjimas (dukkha) yra lyg toji tamsi
naktis, supanti keleivį, o ž a i b o p l y k s n i a i –
tos retos akimirkos, kai žmogaus sielą nušviečia
džiaugsmas.“106 (Sunku susilaikyti neprišliejus čia
Pauliaus Širvio žodžių: „Tik gaila, kad laimė visuomet esti trumpa. Ji tartum žaibas nakties metu sušvytuoja ir vėl dingsta nakties gūdumoje.“107)
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THH: 31, 296–297 ir t.; plg. panašią gnostikų santykio
su Išganytoju sampratą GB: 4.
Širvys 2014: 198.

Panašiai, tarkime, budizmo „Plačiojo kelio“,
arba „Mahajanos autorių minimas ‘vienamirksnis
nubudimas’ (ekakṣaṇaābhisambodhi) reiškia, kad
Tikrovės suvokimas ateina staiga, kaip ž a i b o
p l y k s n i s. Tas pats žaibo įvaizdis aptinkamas
ir upanišadose.“108
Iš tikrųjų, „Kena upanišadoje“ (4.4) sakoma: tasyaiṣa ādeśo yad etad vidyuto vyadyutadā itīn
nyamīmiṣadā „Štai [Brahmano] palyginimas: Jis
lyg ž a i b o ž y b s n i s arba akies mirksnis“109.
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Eliade 1961a: 82.
RdhPU: 591; plg. Upanišados 2013: 59.
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„Brihadaranjaka upanišadoje“ (V.7.1) dar griežčiau: vidyut brahma ity āhuḥ; vidānād vidyut, vidyaty enam pāpmanaḥ, ya evaṃ veda, vidyut brahmeti,
vidyud hy eva brahma „Ž a i b a s – tai Brahmanas, sakoma. Jis laikomas žaibu, nes n u ž i e b i a
(nušviečia). Tas blogį nužiebia, kas šitaip žino –
žaibą esant Brahmaną. Nes žaibas, iš tiesų, – tai
Brahmanas“110. Čia vėlgi aukščiausioji dvasinė
Tikrovė, ta pati viena dvasinė Esmė pasireiškia
žaibu, žaibo žybsniu, taigi sutampa su regimaja
Perkūno apraiška.
Ir kito, ne filosofinio, o epinio žanro tekstuose, antai „Mahabharatos“ XII knygoje „Višnus pasirodo kaip ž a i b o plyksnis, ryškus kaip
tūkstantis saulių. Toliau tekste priduriama: ‘persiėmę šia šviesa mirtingieji, įvaldę jogą, pasiekia
galutinį išsivadavimą’“111.
Jau gerą tūkstantmetį prieš „Mahabharatą“
ir upanišadas „Rigvedoje“ perkūnijos dievas Indra
pasižymėjo pabrėžtinai dvasinėmis savybėmis. Be
to, kad jis, kaip minėta, yra poetas ir pats šventų giesmių šaltinis, sakoma, kad jis: jaháre sómaṃ
tanv sáho máho háste vájram bhárati śīrṣáṇi krátum
„Pilve – somą, kūne – stiprybę, galią, rankoje –
perkūno vėzdą turi, galvoje – d v a s i o s j ė g ą“
(II.16.2); jis, „vos gimęs, – pirmas p r o t i n g a s i s“, arba „manusis“ (trumpai ir labai tiksliai lietuviškai galėtume tarti „pirmasis mandaugas“: jātá
evá prathamó mánasvān, II.12.1); drauge su Višnumi
jiedu „visų m i n č i ų gimdytojai“ (vśvāsāṃ janitrā matīnm, VI.69.2) ir pan. Taigi šitaip, perdėm
dvasiškai, Perkūnas suvokiamas jau nuo seniausių
išlikusių indoeuropiečių tradicijos šaltinių.
Pažymėtina, kad ir pats Indros perkūniškojo
„vėzdo“ pavadinimas vajra- („vadžra“ ar veikiau
„vadžras“), nors neturi vieningos etimologijos,
sulig viena iš jų yra bendrašaknis su lo. vigilo,
-āre, vok. wachen, ang. wake ir kt. bendra reikšme
„budėti, būdrauti“112, taigi nejučia savaime mena
ne fizinį, o būtent „dvasinį žaibą“ – nubudimą.
Kaip kad „Rigvedoje“ (I.103.7) pasakyta: tád indra
préva vīryàṃ cakartha yát sasántaṃ vájreṇbodhayó ’him „Tokį, Indra, vėlgi žygdarbį atlikai, kad
miegančią vadžru pabudinai angį“113. Verta prisiminti, kad plačiai pasaulyje, pasak liaudies tikėjimų, Perkūnas pavasarį iš žiemos miego pažadinąs
gyvates, o kartais ir kitus gyvūnus114. Jono Balio
110
111
112
113
114

RdhPU: 294–295.
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apibendrinimu: „Apskritai pirmasis g r i a u s t i n i s yra laikomas pavasario pranašu ir gamtos
p a ž a d i n t o j u iš žiemos miego“115. Perkūnui
griaudžiant ir žmogui nepatartina miegoti. Pasak
Balio Buračo: „Šiaulėnų apylinkėse sakoma, kad,
užėjus perkūnijai, negalima nei miegoti, nei gulėti, nes tokioj būklėj esantį žmogų Perkūnas gali
nutrenkti“116, taigi gatavai „prižadinti“. Panašiai
manyta latvių: Pērkona laikā nedrīkst gulēt, tas pievelk zibeni „Perkūnijos metu negalima miegoti,
tai pritraukia žaibą“117. Nes, pasak „Rigvedos“: yá
indra sásty avrat ’nuṣvpam ádevayuḥ „Kas, Indra,
miega, nedavęs įžadų, užsisapnavęs, – bedievis“.
Anot Mirčios Eliadės: „Staigus dvasinis
nušvitimas daugelyje religijų prilyginamas ž a i b u i. Negana to, tamsą perplėšiantis žaibo žybsnis
buvo vertinamas kaip mysterium tremendum (‘sukrečianti paslaptis’), kuri, perkeisdama pasaulį,
pripildo sielą švento siaubo. Žaibo užmušti žmonės laikomi perkūnijos dievų paimtais į dangų,
o jų palaikai garbinami kaip šventos relikvijos.
Žmogus, trenktas žaibo ir išlikęs gyvas, tampa
visiškai perkeistas: jam iš tikrųjų prasideda naujas
gyvenimas, jis – naujas žmogus. Vienas jakutas,
t r e n k t a s ž a i b o, bet likęs gyvas, pasakojo, kad iš Dangaus nužengė Dievas, suskaldė jo
kūną į gabalus, o paskui vėl sugrąžino į gyvenimą – po šios iniciacinės mirties ir prisikėlimo
jis tapo šamanu. ‘Dabar, – pridūrė jis, – aš regiu
visa, kas vyksta per trisdešimt varstų aplinkui’.
Pažymėtina, kad šiame žaibiškos iniciacijos pavyzdyje mirties ir prisikėlimo temą lydi ir išbaigia staigaus nušvitimo motyvas: akinantis ž a i b o p l y k s n i s lemia dvasinę transformaciją,
dėl kurios žmogus įgauna aiškiaregystės galią.
‘Regėti per trisdešimt varstų’ – tradicinis posakis,
kuriuo Sibiro šamanai nusako aiškiaregystę. Tarp
eskimų tokią aiškiaregystę suteikia mistinis patyrimas, vadinamas ‘žaibo smūgis’ arba ‘nušvitimas’
(qaumaneq), ir be jo šamanu netampama“118. Po
iniciacinių pastangų bei išbandymų: „Galiausiai
neofitas patiria ‘žybsnį’ ar ‘nušvitimą’ (qaumaneq),
ir šis mistinis patyrimas tampa pagrindu naujam
‘jautrumui’ – atskleidžia ekstrasensorinius sugebėjimus. Qaumaneq sudaro ‘paslaptinga šviesa,
kurią šamanas staiga pajunta savo kūne, galvoje,
tiesiog vidur smegenų – neapsakoma šviesa, kuri jį
veda, spindinti ugnis, įgalinanti jį matyti tamsoje,
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tiek perkeltine, tiek tiesiogine prasme, nes dabar
jis netgi užmerktomis akimis mato tamsoje, taip
pat mato ateities reiškinius bei įvykius, paslėptus
nuo kitų.“119 M. Eliadė apibendrina: „Išvardysime
esminius šio mistinio šviesos patyrimo dėmenis:
a) jis yra ilgo pasirengimo padarinys, bet visuomet ištinka netikėtai, ‘lyg ž a i b o p l y k s n i s’;
b) turima omenyje vidinė šviesa, juntama visame
kūne, bet ypač galvoje; c) pirmąsyk išgyvendamas
tokį nušvitimą žmogus pasijunta kyląs; d) toks
nušvitimas apima drauge regėjimą per atstumą
ir aiškiaregystę: šamanas regi visa aplink ir labai
toli, bet kartu jis regi ir neregimas esybes (ligonių
sielas, dvasias), ir ateities įvykius.“120
Kinų vadinamosios „Permainų knygos“ trigrama jen, žyminti žaibą, kai taikoma žmogaus vidiniam pasauliui, reiškia būtent dvasinį, sąmonės
nubudimą121. „Mingų dinastijos laikais (XVI a.)
vienas mokinys apsigyveno greta mokytojo, kuris
jau trisdešimt metų meditavo oloje. Kartą naktį, vienas žingsniuodamas kalnų takeliu, mokinys
‘pajuto, kad jo kūnu liejasi š v i e s a, ir savo viršugalvyje išgirdo p e r k ū n o g r i a u s m ą’.
Kalnas, upelis, pasaulis ir jis pats išnyko. Patyrimas
tęsėsi tiek, ‘kiek trunka sudeginti penkis žiupsnelius smilkalų’. Po to jis pasijuto tapęs visiškai kitu
žmogumi, nuskaistintu vidinės Šviesos.“122
Dvasinę nušvitimo reikšmę žaibui pripažįsta
daugelis simbolikos tyrinėtojų. Hansas Bydermanas: „Dėl savo dangiškos kilmės žaibas simbolizuoja ir nežemišką nušvitimą.“123 Adas de Vrysas:
„Dažnai laikyta (antai Paracelso ir alchemikų),
kad siela žaibo tvyksnio tampa išlaisvinta.“124 Išties, pasak Karlo Gustavo Jungo, „alchemikams,
kaip Jokūbui Bėmei, žaibas reiškia staigų džiaugsmą bei nušvitimą“125. Pasak žinomo „Simbolių
žodyno“ autorių Žano Ševaljė ir Aleno Gerbrano,
„žaibas simbolizuoja intuityvų ir dvasinį nušvitimą“126. Rene Genono žodžiais, „žaibas yra vienas
iš būdingiausių intelektinio bei dvasinio nušvitimo simbolių“127.
Vakaruose tai ypač ryšku gnostikų mokymuose. Antai „Trijų dalių traktate“ minimas dvasinės „šviesos apsireiškimas žaibo pavidalu“, o
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vienas gnostinis traktatas tiesiog pavadintas „Perkūnas – tobulas protas“128.
Iš pastarųjų laikų M. Eliadė pateikia tokią
„liuminofaniją“ patyrusio ir tyrinėjusio daktaro Moriso Bjuko pavyzdį: „Drauge su šiuo patyrimu ateina džiaugsmo, pasitikėjimo, triumfo,
išsigelbėjimo jausmai, taip pat – iškart arba vos
po akimirkos – toks proto nušvitimas, kurio neįmanoma nusakyti. Joks kitas palyginimas taip
gerai nenusako šio staigaus nušvitimo kaip ž a i b o t v y k s n i s nakties gūdumoje, atveriantis
žvilgsniui prieš tai nematomą kraštovaizdį.“ Eliadė priduria, jog „ši vidinė šviesa iš pradžių suvokiama tarsi atsklidusi iš išorės“, bet „neapsakomą laimę daktaras Bjukas išgyveno ir proto nušvitimą, jo palygintą su smegenyse plykstelėjusiu
žaibu, patyrė tik tuomet, kai suprato subjektyvią
jos prigimtį“, savo ruožtu „šis nušvitimas suteikė
jam dvasinį atgimimą ir visiškai pakeitė jo gyvenimą“129.
Tas pats žaibo įvaizdis galioja ne tik aukščiausio masto dvasiniam nušvitimui, bet mažesniu mastu – bet kokiai staigiai įžvalgai, staigiam
supratimui. Psichologai Stenlis Kripneris ir Džozefas Dilardas pažymi: „Intuityvus sprendimas
kartais ateina kaip ž a i b o t v y k s n i s, visas
ir iš karto.“130
„Pavyzdžiui, garsusis matematikas Anri
Puankarė pats yra pasakojęs, kad jį išgarsinusias
Fukso tipo lygtis jis atrado nesąmoningai. Sunkiai ir nesėkmingai triūsęs prie šių itin sudėtingų lygčių sprendimo, galiausiai jis metė šį darbą
šalin. Ir tada, atsipalaidavus prie puodelio kavos,
sprendimas prieš jo vidinę akį staiga nušvito savaime. Tuomet neturėdamas laiko, sprendimo jis
iškart nė neužrašė, nes jis buvo toks aiškus, kad
nebuvo reikalo nieko net pasižymėti – užrašyti jį
bus galima bet kada vėliau. Jis ištiko kaip staigus
praregėjimas. Nuo to karto buvo surinkta daugybė tokio pobūdžio duomenų. Viena iš garsių
artitmetikos teoremų, įrodytų Karlo Frydricho
Gauso ir jį išgarsinusių, irgi buvo perprasta panašiai. Gausas pasakoja ilgai prie jų dirbęs, tačiau
nesėkmingai, ir paskui sprendimas staiga ‘šviste
nušvito prieš mano akis’.“131 Tad šis garsus matematikas yra prisipažinęs vieną iš savo teoremų
perpratęs „ne atkakliu darbu, o Dievo malone,
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taip sakant. Uždavinys išsisprendė lyg ž a i b u i
t v y k s t e l ė j u s, net pats negalėjau suprasti nei
parodyti ryšio tarp to, ką žinojau prieš tai, kuo
pastaruoju metu rėmiausi tyrimuose, ir to, kas
lėmė sėkmingą sprendimą“132.
Ir, pasak mūsų Vydūno, „žinios žmogui
kartais pareina, lyg jam koks ž a i b a s staiga
n u š v i s t ų“133. „Ir visa žmonių pažanga taip
moksle, taip dailėj ir tikyboj nepareina iš tokio
darbo, bet iš ypatingų akies mirksnių. Sako patys žmonės, patyrę tokius akies mirksnius: man
sušvytėjo!“; nors, deja: „Tokie ž a i b a i s i e l o j neatsitinka kiekvienam. Bet galėtų atsitikti.
Žmogus tik turi bandyti būti visumet jis pats.“134
132
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Algirdas Julius Greimas apie Joną Aistį, arba
Kossu-Aleksandravičių, yra pasakęs, jog tai „tikras poetas – tiesos skelbėjas, bet jo poetinės tiesos
yra trumpos ir taiklios kaip ž a i b o š v y s t e l ė j i m a i“135.
Tam buvo pasišovusi ir kita mūsų poetė –
Salomėja Nėris:
Didžią ugnį, ž a i b o ugnį
Degsiu širdyse,
Šventą mintį, š v i e s i ą m i n t į
Ž i e b s i u sielose.136

Iš senosios lietuvių religijos bene ryškiausias
Perkūno teikiamo aukščiausio dvasinio nušvitimo
pavyzdys yra aprašytas Mato Pretorijaus. Tai pasakojimas apie žemaitį elgetą, kuris 1652 m. Nybudžiuose siekęs būti nutrenktas žaibo. Tą kartą
jam tai nepavyko, ir paskui kunigo paklaustas,
kodėl jis to siekęs, elgeta paaiškino: Ich wolte gern
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der Welt loß sein, und wen mich Gott durch seinen
Donner zu sich genommen hätte, würd ich ohne einige schmerczen auff gelöset seyn, und dort im Himmel
meinem Gott dienen, und darauß hätte ich schliessen
können, daß ich Gottes Kind wäre „Norėjau palikti
šį pasaulį, ir jeigu Dievas per savo perkūną būtų
mane pasiėmęs pas save, būčiau ištirpęs be jokių
skausmų ir ten, danguje, tarnavęs savo Dievui; iš
to būčiau galėjęs spręsti, kad esu Dievo vaikas“137.
Taigi žaibo elgeta siekė kaip galutinio išsivadavimo iš šio pasaulio vargų ir aukščiausio įmanomo
dvasinio išsipildymo – sugrįžti Namo pas savo
dangiškąjį Tėvą, į visišką Šviesą. Ir tai padaryti
žmogui gali padėti Perkūnas.
Kaip tik tuo galiausiai ir paaiškinamas plačiai paplitęs liaudies tikėjimas, kad, Eliadės žodžiais, „žaibo užmušti žmonės laikomi perkūnijos dievų paimtais į dangų“. Gerai žinomas jis ir
Lietuvoje. Štai vos keli Jono Balio pateikti pavyzdžiai iš XX a. pradžios:
Perkūno nutrenktas žmogus laikomas šventu,
ščėslyvu (Alytus); Perkūno nutrenktas žmogus esąs
laimingas, nes jis patenkąs po mirties Perkūno dvaran, ir visų esąs labai gerbiamas ir mylimas (Šiluva,
Raseinių r.); Perkūno nutrenktas žmogus yra laimingas, nes jam atleidžiamos nuodėmės (Raseiniai);
Apie griausmo nutrenktą žmogų pasakoja, kad jis
yra laimingesnis, ne kaip pats numiręs (Kupiškis);
Griausmo nutrenktą žmogų skaito laimingu danguje (Dusetos, Zarasų r.); Griausmo užmuštas žmogus eina dangun (Švenčionys); Jei griausmas žmogų užmuša, tai Dievas iš rozo jį pasiima – laimingas
skaitos (Čižiūnai, Ignalinos r.)138 ir t. t.
Visi šie pavyzdžiai, kurių būtų galima
pririnkti kur kas daugiau, akivaizdžiai liudija ne
žemdirbišką ir ne karinę, o būtent dvasinę Perkūno sampratą ir drauge atskleidžia dvasinį senosios
lietuvių tradicijos dėmenį, kurio ignoravimą galima paaiškinti tik ilgus amžius trukusia religine
bei politine cenzūra ir iš jos paveldėtos šiuolaikinės akademinės konjunktūros dvasiniu neįgalumu.
5. IŠVADA
Trumpai drūtai, dvasinė Perkūno apraiška yra apreiškimas – tiek apreiškimas žodžiu, pats Dievo
žodis, suteikiantis dvasinį žinojimą ir įšventinan
tis žmogų į žynius (griaustinis), tiek tiesioginis
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esmės apreiškimas per sąmonės nušvitimą (žaibas), pradedant šiaip kokio keblaus klausimo
sprendimu ir baigiant aukščiausios dvasinės
tikrovės, paties Dievo apsireiškimu.
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THE SPIRITUAL ESSENCE OF THUNDER
Dainius RAZAUSKAS
The mythological notion of the Thunder-god has its roots in
the natural phenomena of a thunderstorm – a storm accompanied by rumblings and lighting flashes. But that is not the
only natural base of the notion – only its ground level. Mythological notions usually are layered, flaky metaphors referring to the three key areas of human activity (1. economy,
reproduction; 2. social relations, authority, power; 3. oratory,
knowledge, spirituality) and the three respective social classes (1. makers, farmers, tradesmen; 2. warriors, leaders, rulers;
3. poets, wizards, priests). The fertilising thunderstorm is the
manifestation of the Thunder-god on the level of economy
and reproduction, while on the level of interrelations and war
he is the unconquerable hero, an archetype of every victorious
warrior. Therefore, the Thunder-god is not either–or but both
a fertilising atmospheric deity and the victory-affording warrior-god. Accordingly, the core of the manifestation of thunder
on the spiritual level is revelation – as revelation by word, the
very Word of God (acoustic constituent – rumbling), as direct
revelation by enlightening consciousness (visual constituent –
lightning). That is exactly what makes the spiritual essence of
the mythological Thunder.
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