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Tam, kas rizikuoja skaityti meno kūrinį ir nori jį suprasti, 
neišvengiamai kelią pastoja teksto ir konteksto dilema. Pačia
me tekste visuomet slypi vienas ar keletas imanentinio 
skaitymo variantų, o kontekstai - istoriniai ar filosofiniai -  
siūlo begalinę daugybę išorinių perskaitymų (prie jų prisi
jungia ir subjektyvios interpretacijos arba subjektyvieji 
kontekstai). Bet dviguba pasirinkimo problema iškyla prieš 
folkloro tekstų tyrinėtoją, nes šios rūšies diskursai tarsi kabo 
ore tarp estetinių ir mitologinių skaitymo galimybių, tarp 
literatūros ir kultūros. Teksto ir konteksto kategorijos verčia 
apibrėžti folkloro vietą ir nusistatymą jų atžvilgiu, ir tai pato
giausia yra padaryti, remiantis semiotine skaitymo tech
nika, kurią lietuvių mitologijos srityje gražiai pademonstravo 
A.J.Greimas. Folkloro tekstas semiotinėje interpretacijos teo
rijoje yra integrali etnokultūros, kuri šiuo atveju nusipelno 
Teksto vardo, dalis, ir turi būti skaitomas uždaros kultūros 
imanentinėje struktūroje, šis milžiniškas tekstas susideda iš 
įvairių etnokultūrinių diskursų -  folklorinių, etnografinių, 
liaudies meno, liaudies medicinos ir 1.1., bet jų išraiškos 
skirtumai nėra kliūtis prasmės bendrumui konstatuoti. 
Bendroji prasmė, jungianti visus etnokultūrinius tekstus ir
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leidžianti juos aiškinti vienus kitais, yra mitologinė pasaulio 
matymo priemonė, etnomentalinė pasaulėžiūros struktūra, 
egzistuojanti pirmiau realizuotos mitinio turinio formos. Tai 
gilusis etnokultūros klodas, reikšmių sistema, generuojanti 
visus kultūrinius diskursus, štai kodėl kiekvienas rimtas tau
tosakos kūrinys yra "pasmerktas" būti perskaitytas kaip mi
tologinis tekstas.

Mitologinės struktūros realiai egzistuoja tekste kaip sa- 
kralumo sferų pasiskirstymas tarp dievų -  tekstas atspindi 
tiek šventu pasaulio padalijimu suklasifikuotas vertes, tiek 
dievų santykių modelius. Todėl, norint iškelti į paviršių gi
liąsias struktūras (t.y. rekonstruoti mitologines reikšmes), 
reikia pasitelkti tekstus, kurių pačioje struktūroje būtų už
koduotas mitologinis pasaulio matymas. Tuomet teksto skai
tymas tampa galimybe ar pretekstu kalbėti apie mitologiją. 
Vieną tokį tekstą bei bandymą jį perskaityti ir norime pa
siūlyti. Pasirinkta daina yra užrašyta M. Miežinio 1849 
metais:

Siajė linelius sodydama, 
Varsni gale stovėdama:
-  Auget, lineliai, ką beveiket, 
Riesket galveles kamaliuose, 
Patys, lineliai, -  stamenuose, 
Lina gijelė -  abrūsuose.

Eikem, sesutis, į Dunojų, 
l Dunojų djobelių skalbti. 
Mumej drobelių beskalbantiai, 
Pukštelėja šiaurus vėjas, 
Linktelėja uosių linta.
Krita sesulė į Dunojų.
-  Plauk, sesute, pri kraštelio, 
Primiplaukėle Mumės dvarą.
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Mumė pri krašto beplaukanti. 
Laime, Laimele, kuo užlėmei? 
"Mergaujentiai -  uogų skaistiu, 
Martaujentiai -  gulbės balčiu, 
Užgemantiai -  pieno balčiu."1

Semantinės koordinatės.
Vaižgantas ir mirtis

Kiekvienas bandymas perskaityti tekstą remiasi jo suskaidymu 
į diskrečius struktūros vienetus, tarpusavyje susijusius lo
giniais ryšiais. Segmentavimo pagrindu galima pasirinkti 
jvairius diskurso aspektus -  laiką, erdvę, naratyvinius lūžius 
ir t.t., bet tikslus teksto skaidymas pagal vieną kurį kriterijų 
visada turės atitikmenis visuose teksto lygmenyse. Mitolo
giniame diskurse ypač svarbūs yra erdvių konfigūracijos 
dėsningumai, nes erdvė čia yra ne tik formali teksto vieta, 
kurioje realizuojamas siužetas, bet ir apibrėžta mitini erdvė -  
teritorija, kuri priklauso vienam ar kitam sakralumui ir žymi 
atskirų dievų gyvenamąją vietą.

Mūsų tekste erdvinė riba sutampa su esminiu naraciniu 
posūkiu, vykstančiu trečiame siužeto ketvirtyje: "Krita sesulė 
į Dunojų". Šioje vietoje subjektas kerta ribą tarp sausumos bei 
vandenų ir emigruoja į Dunojaus karalystę, Mumės dvarą. 
Užbėgdami už akių, pasakysime, kad vandenys lietuvių mito
logijoje paprastai reiškia mirtį, nes "pomirtinis gyvenimas -  
tiksliau: ne "pomirtinis", o "kitas" gyvenimas -  lietuvių, kaip, 
pavyzdžiui, ir airių, mitinėje galvosenoje buvo įsivaizduojamas

1 Slaviūnas Z. Sutartinis. -  Vilnius, 1958,1.1, Nr. 215 (Lietuvos mokslo draugija, 
I 754/76).
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esąs vandeninio pobūdžio"1 2. Kelias į vandenis mūsų tekste 
veda per linų izotopiją -  incidento prielaida yra ėjimas "drobelių 
skalbti". Taip nuo teksto pabaigos grįžtame į pradžią, kuri yra 
ne kas kita, kaip Lino Kančios -  pasakojimo apie lino gyveni
mą -  koncentruota išraiška; jos mitinė funkcija yra "apsaugoti 
žmogiškąjį gyvųjų pasaulį nuo Velnio, gyvųjų-mirusiųjų (t.y. 
vėlių) pasaulio valdovo, įsiveržimų"3. Tokie mitologiniai 
kontekstai leidžia teksto erdves -  žemę, į kurią sėjami linai, ir 
vandenį laikyti gyvenimo vs mirties kategorijų manifestacija ir 
pateikti tokią atitikmenų schemą:

sausuma (linai) gyvenimas
____________________________________  • __________________ ,

vanduo * mirtis

Tačiau skendimo scenos "vestimehtarinės aplinkybės" (dro
bių skalbimas) verčia abejoti šios binarinės konstrukcijos 
grynumu. Dalykai čia sudėtingesni, nes Vaižgantas, linų ir 
kanapių dievas, turi gerai paliudytus ryšius su mirusiais. 
Pavyzdžiui, j. Lasickio aprašytų Vaižgantui skirtų apeigų 
laikas yra Ilgės -  mirusiųjų šventė. Vaižgantas čia atvyksta su 
vėlių palyda, kuri yra maitinama sykėmis -  paplotėliais iš 
linų sėmenų (sykės yra velionio peniūkšlas):

Trečią dieną po Ilgi merginos garbina dievą Vvaizganthos, kad 

iš jo malonės turėtų pakankamai linų ir kanapių. Pati aukš

čiausia mergina, prisipylusi į sterblę paplotėlių, vadinamųjų 

sykies, stovėdama viena koja ant kėdės, o kairę ranką iškėlu

si aukštyn, laiko joje arba liepos, arba guobos plačią žievę (...), 

o dešinėje rankoje turėdama alaus ąsotį, šitaip kalba: "Vvaiz

ganthos devaite auging mani linus taip ilgies, ik mani, nie duok

1 Greimas A.J. Tautos atminties beieškant. -  Vilnius-Chicago, 1990, p. 367.
3Ibidyp. 47.
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mumis nogus eithi". (...) Po to išgeria ąsotį (...) ir, vėl jį pripylusi, 

išlieja ant žemės dievui: paplotėlius taip pat išmeta iš sterblės, 

kad dievukai, jeigu yra kokie kartu su Vvaizganthos, galėtų 

pavalgyti.

Per šias šventes jie kviečia numirėlius iš kapų į pirtis vaišėms. 

Kiek pakviečia, tiek kėdžių tam tikslui pastatytoje lūšnoje 

sustato, tiek rankšluosčių, marškinių patiesia (...)4.

Vaižganto, kurio žemiška manifestacija yra Lino Kančia -  
gyvybės simbolika, dalyvavimą mirusiųjų šventėje galima 
paaiškinti tik tuo, kad linų dievas yra tarpininkas tarp vėlių ir 
šio pasaulio, meta-subjektas, suteikiantis galimybę pereiti iš 
mirusiųjų srities į gyvųjų pasaulį. Vaižgantui tarpininkau
jant, vyksta kontaktai tarp vėlių ir žmonių, nes linų dievas 
priartina vėlių egzistavimo būdą prie šio pasaulio gyvavimo 
dėsnių (vėlių aprengimas marškiniais) ir tuo suteikia ben
dravimo galimybę. "Priartinimo" ar transformacijos mecha
nizmas atitinka linų ir kanapių dievo statusą: vėlės yra 
aprengiamos ("kiek pakviečia (...), tiek marškinių patiesia"), 
arba maitinamos sykėmis, paplotėliais iš linų sėmenų. Apei
ginis vaišinimas sykėmis, kaip ir vėlių aprengimas, leidžia 
joms paviešėti žmonių visuomenėje ir išklausyti meldimus. 
Neatsitiktinai į Vaižgantą kreipiamasi ir gerų linų prašoma 
trečią dieną po Ilgių. Tuo laiku Vaižgantas, padėjęs atvykti 
vėlėms į susitikimą su jų artimaisiais, išklauso ir gyvųjų 
maldavimus auginti "linus taip ilgies, ik mani", neduoti "mu
mis nogus eithi". Kaip vėlių rengimas ir maitinimas sykėmis 
yra tik figūratyvinis būdas patekti į gyvųjų pasaulį, taip ilgų 
linų auginimas yra žmonių gyvumo išraiška, o nedavimas 
"nogus eithi" -  gynimas nuo mirties.

Vaižganto funkcijos yra įtvirtinti Gyvenimą aprengiant nuo

4 Lasickis J. Apie žemaičių dievus. -  Vilnius, 1960, p. 23.
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gą -  po vestimentarinės linų kultūros kodu slepiasi gyvenimo 
ir mirties reikšmės. Binarinė opozicija aprengtas vs nuogas yra 
gilesnių seminių kategorijų gyvas vs miręs išraiška. Galime 
konstatuoti du Vaižganto tarpininkavimo tarp mirties ir gy
venimo atvejus -  naujagimio aprengimą (krikšto marškinėliai, 
kurie saugo nuo mirties)5 ir mirusiųjų, atvykusių į Ilges, sim
bolinį aprengimą lino marškiniais.

Vaižgantas ir marčios: 
linų situacijos

Net nesidairant į platesnius kontekstus, aišku, kad linininkystė 
(kuri yra Vaižganto funkcijų žemiška realizacija) lietuviška
me darbų pasidalijime atitenka moteriškajai žmonijos pusei. 
Moterims Lietuvoje tenka tiek aprengimo rūpesčiai, tiek ir 
linų auginimo bei audinių paruošimo technologijos sritys 
(linarūtė, bloškimas, klojimas, džiovinimas, verpimas, au
dimas, siuvimas). O Dzūkijoje visi su linų auginimu ir jų 
derliaus apdorojimu susiję darbai, išskyrus sėją, laikyti mo
teriškais6. Bet ir sėja vyksta pakankamai moteriškomis ap
linkybėmis -  sėjama moterišką dieną (trečiadienį, penktadie
nį, šeštadienį) ir dar stengiamasi moterų šventųjų -  Elenos ir 
Julijos -  dienomis. Sėmenis į dirvą nuneša moterys ir sėjama 
iš baltos moteriškos lininės prijuostės7. Kaip teigia etnografė

5 Yra sakoma: "Eidamas j karą pasiimk krikšto marškinius, jie saugos nuo kul
kų" (Balys J. Vaikystė ir vedybos. -  Silver Spring, Md., 1979, Nr. 899). Apie tai žr. 
toliau, sk. "Krikštynos: maudymasis ir rengimas".
6 Vyšniauskaitė A. "Linininkystė Dubiau apylinkėse". In: DubiČiai. -  Vilnius, 
1988, p. 101.

7 Tekste "Siajė linelius sodydama" kalbama apie linus sodinančią siaję "seserį", 
- tai leidžia eiti dar toliau ir abejoti linų sėjimo vyriškumu.
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A. Vyšniauskaitė, "buvo manoma, jog linai -  moterų augalas: 
moterų daliai sėjamas, moterų rankomis apdirbamas, tad jų 
augimui gali padėti visa, kas susiję su moterimis"8.

Po tokios įžangos tenka kalbėti apie moteris vestimen- 
tarinėje (rengimosi, linų) kultūroje. Socialines moters gyveni
mo ciklo transformacijas galima pateikti kaip vestimentarinių 
situacijų kaitos modelį:

(1) būti aprengtai  ̂ (2) apsirengti (3) aprengti

vaikystė mergavimas martavimas

Pirmoji situacija (vaikystė) yra "kultūrinio pasyvumo" 
stadija, kadangi šiuo metu naudojamasi kito socialinio 
sluoksnio -  marčių motinų -  sukurtomis kultūrinėmis vertė
mis (motina rengia dukrą). Šios struktūros negatyvų variantą 
gerai iliustruoja našlaičių dainos, perteikiančios kultūrinės 
tvarkos nostalgiją:

-  Kelkis, mana matuti,
Kelkis, mana senuti,
Sušukuok man galvelį,
Užvilk man marškinėlius.

Kai matute šukava 
Glostė mana plaukelius.
O kai vilką marškinėlius 
Un kelalių sodina9.

Antroji situacija -  mergavimas -  yra subrendimo laikotarpis;

'  Vyšniauskaitė A. Op. dt.( p. 100.
9 Padainavo A. Smilgienė iš UliOnų apyl., Barklainių km.
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perėjimą iš pirmos situacijos į antrąją atspindi tokio pobūdžio 
daina:

Rūpinosi motinėlė, 
Rūpinosi širdužėlė:
-  Daug yr mano dukrelių, 
Kuo aš jas parėdysiu?

-  Nesirūpyk, motinėle, 
Nesirūpyk, širdužėle, 
Tu savo dukrelėm.

Ar į margus kartūnėlius, 
Ar į žalius šilkužėlius, 
Ar į plonas drobeles?

O kaip mes užaugsime, 
Sau protelį įgausime, 
Pačios pasiridysim.

Nei į margus kartūnėlius,
Nei į žalius šilkužėlius,
Tik į plonas drobeles,
Tik į plonas drobeles'0.

Mergavimą vestimentarinis kodas pateikia kaip asmenybės 
laisvės (ar ego-izmo) laikotarpį -  mergina išsivaduoja iš mo
tinos priklausomybės, bet dar neįsijungia į kitokios priklau
somybės struktūrą. Formaliai ši situacija atrodo kaip uždara 
socialinė institucija: mergaujanti audžia drobes, kurios skirtos 
jai pačiai (sangrąžinis santykis tarp Subjekto ir Objekto).

Tuo tarpu trečioji situacija atspindi tranzityvinius santy
kius -  martaujanti audžia drobes šeimynai. 5i transformacija 
pažymima jau vestuvių metu, -  simbolinis jos pavidalas yra 
dovanų dalijimas gausiai vyro šeimynai (šešurui, anytai, mo
šoms, dieveriams, dėdėms ir dėdienėms, tetoms ir tetėnams 
bei kitiems giminėms). Vienakryptis situacijos intencionalu- 
mas (Subjekto nukreiptumas į Objektą) visiškai atitinka pir
mąją (vaikystės) situaciją, tik dabar motinos vaidmenyje 10

10 AukStailių melodijos (parengė L. Burkšaitienė, D. Krištopaitė). -  Vilnius, 1990, 
Nu. 329.
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atsiranda duktė. Tapdama marčia, duktė uždaro moterų gy
vybės ratą, kurio tolesnis apsisukimas yra marčios dukterų 
martavimas.

Tokiu būdu vestimentarinė kultūra yra moterų socialinio 
gyvenimo kodas, trijų gyvenimo laikotarpių -  vaikystės, mer- 
gavimo ir martavimo -  išraiška. Todėl nenuostabu, kad Vaiž
gantas -  linų ir kanapių dievas -  XVI-XVII amžiaus šaltiniuose 
minimas kaip moterų ir marčių dievas11. Tokius paliudijimus 
paremia folkloriniai duomenys, kurie linų simboliką pateikia 
vestuvių ir vedybinio gyvenimo perspektyvoje, pavyzdžiui, 
tokio pobūdžio burtai:

Jeigu mergina nori, kad išsipildytų jos sapnai, turi prieš šv. 

Andriejaus vakarą linuę sėti po langu ir atsigulus pasidėti 

skersai lovą veidrodį ir klausyti, tai ką susapnuos -  išsipildys, 

o jeigu vaikiną susapnuos, tai už jo ištekės12.

Per šv. Andriejų mergaitė į lovą sėji kanapis ir kalba 
maldelę:

šventas Andriejau,
Tau kanapes sėjau.
Kas mane myli,
Tegu prisisapnuoji13.

šie vedybiniai linų ir kanapių kultūros aspektai išplaukia 
iš pagrindinės Vaižganto veiklos -  linų ir gyvųjų globojimo. 
Moterys -  marčios savo gyvenimu pakartoja lino kančią -  
kaip linas gyvena du kartus (augalo ir drobės pavidalu), taip

11 Gimbutienė M. "Baltų mitologija", Mokslas ir gyvenimas, 1989, Nr. 6, p. 34.
12 'Trys šimtai dzūkų burtų ir prietarų". In: Tauta ir žodis. -  Kaunas, 1926, kn. 4, 
Nr. 133.

13 Panevėžiškiai šneka. -  Panevėžys: "Varsa", 1992, p. 34.
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ir moterys turi du gyvenimus -  motinos namuose (aprengtos 
ir apsirengusios) ir, po vestuvių, -  anytos dvarely (rengiančios). 
Neleisdamos "nuogiems eiti", moterys kasdieniniame gyve
nime pavaduoja Vaižgantą, saugantį nuo mirties ir nuo nuo- 
galio. Rūpinimasis linais ir drobėmis -  mitologinė ir socialinė 
moterų prigimtis -  veda žmonijos gyvenimą į priekį, nes kol

Yra dukrelių, plonų drobelių,
Bus vis žmonių martelių14.

Kelionė į vandenis

Kad linas taptų drobe, jis turi ne tik iškentėti lino kančią, bet 
ir mirti — būti skandinamas vandenyje ir deginamas ugnyje. 
Mirtis reikalinga tam, kad linas galėtų atgimti nauju, ko
kybiškai kitokiu, pavidalu ir įgytų kultūrinę galią. Žmogiš
kojoje dimensijoje perėjimas iš mergavimo į martavimą irgi 
yra egzistavimo formos transformacija. Kaip liudija gausūs 
folkloro tekstai, ji taipogi vyksta per mirtį. Vestuvinėse daino
se dažnai sutinkame skendimo motyvą:

Skęsti, sesute, skęsti,
Skęsti, sesute, skęsti,
Tik vainikėlis plaukia15.

Vestuvinis skendimo motyvas grąžina mus prie linų teksto, 
kuris "vestimentarinėmis aplinkybėmis" aprašo vandeninę 
mirtį:

14 Juška A. Lietuviškos svotbinės dainos. -  Vilnius, 1955, t. 2, Nr. 881.
,s Aukštaičių melodijos, Nr. 248.
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Mumej drobelių beskalbantiai,
Pukštelėja šiaurus vėjas,
Linktelėja uosių linta.
Krita sesulė į Dunojų.

Mūsų tekstas, Z. Slaviūno priskirtas prie linarūtės dainų, 
paklūsta bendriems vestuvinio folkloro dėsniams -  skendimo 
scenoje dalyvauja šiaurus vėjas ir Dunojus, plg. kitus ves
tuvinius tekstus:

Ir pakilo šiaurus vėjelis 
Nupūtė vainikėlį.

Skumba, salnijo,
Tek martela Daunijon16.

Antroji citata iškelia gražią leksikografinę eksplikaciją: 
ištekėti už vyro yra tekėti į vandenį, Daunijon. Tekėti, pasirodo, 
gali ne tik vanduo, bet ir merginos, siųstos vandens parnešti:

Siuntė mane, čiūto,
Motinėlė, čiūto

Ant upelę, čiūto, 
Vandenėlio, čiūto

Aš nuėjau, čiūto,
Nutekėjau, čiūto17.

Kad lietuvių kultūroje marčios teka kaip vanduo, rodo ir 
tokie vestuviniai terminai kaip nuotaka, nuoteka, nuotakuolė,

16 Slaviūnas Z. Op. cit., Nr. 1588.
17 Ibid., Nr. 404 b.
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tekutė, tekūtė, tekuolė, ištekuolė18. Vandeninį vestuvinio nu
tekėjimo pobūdį folkloriškai liudija ir siužetai apie nuotaką 
Dunojaus vandenyse (tiek skendimo scenos, tiek sėdėjimo ant 
aukso krėslelio aprašymai)19. Visi šie vandeniniai siužetai yra 
įvairuojanti tų pačių reikšmių manifestacija. Dunojus (dunojus 
'didelis vanduo', LKŽ) suprantamas kaip:

(1) kraštas, į kurį nuduoda marčią:

-  Oi gi motula,
Oi senutėla,
Kam teip toli nudavei?

Užu marelių,
Už dunojėlių,
Už daug šimtų mylalių20.

(2) mirties zona, erdviniu požiūriu taip pat esanti už van
denų, -  ją geriausiai atspindi našlystės situacija:

Ažu marelių,
Až daunajėlių,
Našlala gailiai verkia21.

Devinti meteliai 
Kaip viena diena,
Kai mano tėvelių 
Namie nėra.

Už jūrų marelių,
Už vandenėlių,

" Paulauskas J. Sisteminis lietuvių kalbos žodynas. -  Vilnius, 1987, p. 334.
19 Pvz.: 'Teka upelė... Teka Dunojus... Kas toj upelėj?.. Krėslalis stovi... Panelė 
sėdi... Galvų šukuoja..." (Slaviūnas Z. Op. cit., Nr. 139).
30 Aukštaičių melodijos, Nr. 320.
31 Ibid., Nr. 351.



124

Už aukštų kalnelių,
Už dunojėlių22.

Tokia Dunojaus reikšmių sklaida leidžia ir martavimą, ir 
mirtį laikyti identiško turinio dalykais. Vanduo, atsiradęs 
vestuviniuose tekstuose kaip simbolinė mirties materija, dar 
sykį patvirtina A.J. Greimo hipotezę dėl vandeninės lietuvių 
mirties karalystės pobūdžio, o tuo pačiu iškelia naują -  mirties 
prasmės vestuvių simbolikoje -  klausimą. Atsakymas į Duno
jaus mįslę yra Mumės dvaras -  paslėptų vandens reikšmių 
mitinė rezidencija.

Mumės dvaras

Mumė nėra svetimas lietuvių mitologinei tradicijai personažas 
-  abejonės dėl vardo ir figūros autentiškumo atkrinta, sužinojus, 
kad Mumė priklauso gausiai maumų klasei (mūmė 'maumas' 23). 
O maumas -  tai 'vaikų baidyklė, baubas', gyvenantis vandenyje 
ir sudarantis pavojų mažiems vaikams. Maumas gali įtraukti 
pas save, todėl vaikai ginami nuo vandenų:

Vaikai, neikit į ežerą: maumas pagaus! 
Nežiūrėkit šulinin, ba maumas įtrauks!

Yra keli vaikų ir maumų santykių aspektai, kuriuos būtina 
paaiškinti, norint suprasti, ką reiškia Mumė mūsų tekste. 
Pirmiausia reiktų kalbėti apie ryšį tarp vaikų ir maumų, 
pagrįstą tam tikrais lingvistiniais atitikmenimis. Maumo an
tra ir trečia reikšmė yra 'tylus, nekalbus žmogus' ("Tyli kai

22 Sruoga B. Lietuvių liaudies dainų rinktinė. -  Vilnius, 1949, Nr. 216.
23 Lietuvių kalbos iodynas. -  Vilnius, 1968-1986 (LKŽ).
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maumas", LKŽ) ir 'kas neaiškiai kalba' ("Ko čia maumeni kai 
maumas!"). Su panašiais kalbėjimo sunkumais susiduria 
kiekvienas žmogus vaikystėje -  vaikai painioja garsus ir velia 
kalbą, o be to, patys kuria naujus žodžius, dažnai jiems vie
niems tesuprantamus. Maždaug iki metų amžiaus vaikas būna 
visiškas maumas (dar nebylus žmogus), o lingvistinės per
spektyvos atsiveria tik tada, kai suauga momuo -  "viršugalvio 
vieta, kuri mažam vaikui esti minkšta, nesukaulėjusi", kitaip 
dar vadinama momuoniu, momūne ar maumeniu: "Lig metų 
momūnė neužauga, ir todėl nekalba kūdikis", "Tolei vaikas 
nekalbąs, lig momuonis neužauga" (LKŽ). Kalbėjimo mech
anizmas tiesiogiai priklauso nuo momens, ir jei "maumuonį 
sumuša, tai vaikas šnekėt negali". Žodžius maumas ir momuo 
(maumuo) galime laikyti artimais ir kilmės požiūriu. Momuo 
(maumuo) yra vaikų kalbos žodis24, o maumas, mūmė taip pat 
yra vaikiškos leksikos dariniai (mūme vaikų kalboje vadinama 
'karvė', 'utėlė', o maumu 'jautis', 'snarglys'25). Vaikai ir maumai 
susieti abipuse presupozicija: momuo reguliuoja vaikų kalbė
jimą, ir žmonės su kalbos defektais iš jaunų dienų vadinami 
maumais. Iš kitos pusės, maumų vardas yra vaikų kūrybos 
vaisius. Tarp vaikų ir maumų yra ryšys, pagrįstas bendra 
nebylumo reikšme: ir vieni, ir kiti yra 'nekalbūs' arba 'neaiš
kiai kalbantys'. Su momens užaugimu ryšys nutrūksta, ir kū
dikis virsta vaiku -  žmogumi, kuris įsijungia į kitos rūšies 
organizaciją - kalbančiųjų visuomenę. Nuo tos akimirkos 
maumai tajnpa tik 'baidyklėmis' ir ano pasaulio, pasireiš
kiančio vandens pavidalais, baugiomis šmėklomis.

24 Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos leksika. -  Vilnius, 1990, p. 196.
25 LKŽ.
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Socialumas ir ekstra-socialumas

Yra dar keli maumų portreto bruožai, priartinantys juos prie 
vaikų. Maumai ne tik kelia siaubą (o siaubas, kaip rašo 
A.J.Greimas, yra vienintelis tikras mirties artumo požymis), -  
jau pati maumų išvaizda yra baisi ir atstumianti. Paprastai jie 
aprašomi taip: "Maulys (maumas) sėdi kertė apsimaulinęs 
juoda skara, apsismurgliojęs", "Suskretus, susivėlus kaip 
mauma" (LKŽ). Žodis maumas dar reiškia 'nosies nešvarumas, 
snarglys', sakoma: "Maumas iš nosies lenda!" šios ypatybės 
nesvetimos vaikams, galima sakyti, tai specifiniai vaikų bruo
žai: "Snurglys (...) ta liga ponavo nuo pirmiau mažus vaikus 
(...) kolei dantys anų visi iszaug, o labjau isz dantų gėlimo ir 
galvos skaudėjimo isz vasaros karszcio. Taip pasidaro: isz 
nosies atsiduoda smarvė ir tankiai varva ir taip tolyn, vis 
labyn..."“ . Apie vaikus ir jaunus žmones sakoma: snarglius, 
snarglianosis, 'kas nesubrendęs, pienburnis', snarglys nenudžiū- 
vęs, snarglio nenusišluosto27; o apie vaikų susiėjimą -  snarglius 
sunešti ("Vaikai, ko čia visi sunešėt snarglius?" LKŽ). Įkyrus, 
verksnys vaikas vadinamas slogule: "Neverk gi, slogule, ne
verk" (LKŽ). Sloga lietuvių kalboje turi ne vieną reikšmę -  
sloga gali būti 'nosies gleivinės uždegimas', 'kito kurio orga
no gleivinės uždegimas', 'sunkenybė, bėda, vargas, nelaimė', 
bet taip pat šis žodis tinka ir mitinėms būtybėms -  slogu
čiams -  pavadinti. O slogutis (asthma nocturnum; succubus et 
incubus) yra ne kas kita, kaip “duszia mirusio nekriksztyto ku- 
dykio; jis dienomis paežiais po akmenimis lindojąs ir kaip 
kada pavidale balto katino pasirodęs; naktimis jis vaidenąsis

“  Basanaviczius J. Medega musu tautiszkai vaistininkystai. -  Shenandoah, 1898,
p. 26.

27 Plg. pasakymą: "Dar momuo neišaugęs (esi nesubrendęs), o jau kišiesi į didelių 
žmonių kalbą" (LKŽ).
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ir, pavidale plaukuoto, apžėlusio vyro sloginąs ypacziai mo
teris"2®. Tokie slogučiai -  ateiviai iš ano pasaulio -  nėra vie
nintelė mirties implikacija slogų paradigmoje. Apie mirusius 
sakoma: "Siera žemelė slogele užslėgė, žalia žolele kapelis ap
augo", "Užslogino muno kalbą ir akis užpylė" (LKŽ). Galbūt 
šios asociacijos paaiškintų ir vieną linų marinimo momentą -  
linų sloginimą markoje, apdedant slogomis ar sluogais. Argi 
tai ne žmonių ir slogučių santykių parafrazė?

Iš kitos pusės, verta atkreipti dėmesį į tai, jog slogutis yra 
miręs nekrikštytas kūdikis. Nekrikšto reikšmę galima išskaityti 
ir kitame žodyje, leksiniame maumų sinonime gudas 'baidyklė 
vaikams gąsdinti, baubas', plg.:

Ačia, ačia, mauma,
Aa, aa, guda,
Aš Jonulio neduosiu,
Ba jis mažutukas (LKŽ).

Gudu vadinamas 'kūdikis be vardo', t.y. nekrikštytas kū
dikis: "Mano broliukas da tebėr gudas", "Vaikai, jum bobutė 
atnešė gudą" (LKŽ). Gudiškumu čia įvardinamas tam tikras 
nesocialumas, naujo žmogaus kitokybė. Kūdikis iki krikštynų 
yra už visuomenės ribų, jis toks pat svetimas, kaip gudas -  
'baidyklė vaikams gąsdinti', ir gudas -  'kitos tarmės žmogus'. 
Pastaroji žodžio reikšmė pagrįsta etnolingvistine opozicija 
'aiškiai kalbantieji' -  'neaiškiai kalbantieji', ir ja reiškiasi et
ninės identifikacijos principas 'mes' -  'kiti'. "Svetima kalba, 
kalbėjimas suvokiamas čia kaip vapenimas nebylių, kurie taip 
pat produkuoja įvairius neartikuliuotus garsus, čia kaip kū
dikių vogravimas, čia kaip miksėjimas, miknojimas, taigi, 
kaip neaiškus, nesuprantamas kalbėjimas, barbaliavimas, 28

28 Basanaviczius J. Op. cit., p. 25.
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murmėjimas, tarškėjimas, gaudimas ir pan."29. Taigi gudas yra 
tokia pat neartikuliuotai kalbanti būtybė kaip ir maumas, 'kas 
neaiškiai kalba'; lingvistiniu atžvilgiu šie abu personažai 
vienodai tolimi kalbančiajai visuomenei. Krikštynos, po kurių 
vaikas nustoja būti gudu, yra ta riba, ties kuria keičiasi socia
linis statusas. Tai perėjimas iš ekstra-socialinės erdvės į visuo
meninių papročių erdvę, nuo įgimtų savybių prie socialinių 
konvencijų. Kokia gi ta ekstra-socialinė erdvė? Atsakymas 
visiškai atitinka lietuvišką pasaulio sampratą: tai vanduo. Iki 
gimimo kūdikiai gyvena vandenyje, kur juos "bobutė radusi 
beskalbdama upely ar ežere... ir sugavus atnešus mamytei ir... 
vaikams broliuką ar sesutę"30. Tai ta pati vandeninė erdvė, 
kurioje slepiasi maumai ir mūmės, gudai -  'baidyklės' ir gu
dai -  'kūdikiai be vardo'. Tai mirties okeanas, iš kurio ateina
ma ir į kurį sugrįžtama.

Krikštynos: maudymas ir rengimas

Vandens reikšmių apsuptyje vyksta kūdikio įžengimas į 
visuomenę -  krikštas "iš vandens", kurio senovišką dvasią 
rodo draudimai krikštyti ne bažnyčioje: "seniau tėvai nesa
kydavo pribuvėjai nutarto krikštyti vardo, kad nepadarytų 
kūdikio ragana ar nepakrikštytų "iš vandens"31. Mažiau iš
kreiptą tokio krikšto vaizdą regime kitame paprotyje: "Kad 
laumės nepamainytų kūdikėlio, kai kada pribuvėja, dėdama 
kūdikį pirmąkart į vandenį prausti, duoda kaip ir laikiną

29 Karaliūnas S. "Etnolingvistinė opozicija "aiškiai kalbantieji" -  "neaiškiai, 
nesuprantamai kalbantieji" ir liet. gudas, lat. guds semantika, etimologija bei 
daryba". In: Tarptautini baltistų konferencija. -  Vilnius, 1985, p*”55.
30 Balys J. Op. cit., Nr. 421. Taip pat ir. Nr. 424, 428,429.
31 Ibid., Nr. 465.
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krikštą"32. Vandens apeigų ciklas, nusitęsiantis per visą žmo
gaus gyvenimą, nuo gimimo iki mirties, turi ritualinę parale
lę- vestimentarinės kultūros momentus: rūbai, kaip ir vanduo, 
yra esminis krikštynų, vestuvių ir laidotuvių elementas. Sam
būvis, primenantis mūsų dainos situaciją, -  linai ir vanduo. 
Kokios sakralinės reikšmės slypi už šio be galo kasdieniško 
prausimosi ir rengimosi ritualo? Nerizikuodami per siaurai 
įvertinti vandens polisemantiką (bandymai šioje srityje yra 
dar labai pirmapradžiai), kiek plačiau galime pakomentuoti 
rengimosi momentą. "I krikštynas einant reikia neštis dovanų: 
stuomenis (drobės) vaikeliui marškinėliams ir vystyklams, be to 
eiti netinka"33. Bet svarbiausia dovana yra krikšto marškinė
liai: "Krikšto motina, eidama į kūmas, būtinai atneša krikšto 
marškinėlius, nes, jei vaikutis numirtų, tada aname pasaulyje 
jis vaikščiotų plikas"34, ši dovana yra stebuklinga, ji saugo 
nuo mirties, todėl sakoma: "Eidamas į karą pasiimk krikšto 
marškinius, jie saugos nuo kulkų"35. Pirmieji marškiniai ste
buklingi savo pirmumu: kūdikio aprengimas krikšto marški
nėliais simboliškai reiškia jo aprengimą gyvenimui, o krikš
tynos, savo ruožtu, yra Vaižganto sakralumą teigiantis aktas. 
Pirmieji marškiniai turi kuo mažiausią praktinę vertę, bet 
spinduliuoja simbolinės reikšmės pertekliumi: Vaižgantui 
esant perėjimo iš mirties į gyvenimą dievu, krikšto marškiniai 
yra pirmasis kultūrinis kūdikio gyvumo įrodymas. Jų praktinė 
vertė yra neįprasto pobūdžio, išeina už vestimentarinės kul
tūros utilitarinio reikšmingumo rėmų: krikšto marškinėliai

32 "Iki šiol Dzūkijoje dar žinomas įsitikinimas, kad bažnytinis krikštas negalioja, 
jei prieš jį neatliekamas ritualinis vaiko nuplovimas namuose" (Račiūnaitė R. 
"Dorovinės vertybės krikštynų papročiuose". In: Lietuvių liaudies papročiai. -  Vil
nius, 1991, p. 198).

33 Balys J. Op. cit., Nr. 570.
34 Dulaitienė-Glemžaitė E. Kupiškėnų senovė. -  Vilnius, 1958, p. 407.
35 Balys J. Op. cit., Nr. 899.
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reikalingi ne kaip rūbai, kuriuos galima nešioti, bet kaip 
daiktas, teikiantis kitokios rūšies vertybes -  laimę. "Kas krikšto 
marškinėlius laiko visą gyvenimą, tas esti laimingas"36. Krikštas 
pasirodo esąs ne vienkartinis aktas, kuriuo žmogus yra įre
gistruojamas į visuomenę, bet unikali galimybė užtikrinti laimę 
visam gyvenimui. Galimybės išnaudojimas priklauso tik nuo 
žmogaus: “kas krikšto marškinėlius laiko... tas esti..."; žmogus, 
žinodamas marškinių mitinę vertę ir tuo būdu sudarydamas 
sutartį su vestimentarinės kultūros globėju, gali būti laimin
gas. Bet yra ir kitokios rūšies, prigimtini laimė, priklausanti 
grynai nuo gamtos kaprizų ar dievų valios. Tai laimė gimti su 
marškinėliais. "Kai gimsta vaikas "su marškinėliais", tai tas 
bus labai laimingas, jam viskas seksis gyvenime"37. Tarp gi
mimo su marškinėliais ir laimingumo dedamas absoliučios 
lygybės ženklas, marškinėlių figūra yra laimės manifestacija 
visoje kultūrinių reikšmių sistemoje -  apie laimingą žmogų 
Lietuvoje ir dabar sakoma: laimingas, kaip su marškiniais 
gimęs3*. Gimti su marškiniais reiškia sakraliniu sprendimu iš 
anksto būti aprengtam -  taip parodomas dangaus palanku
mas naujagimiui. Toks "aprengimas" yra atvirkščias žmonių 
kuriamo pasaulio dėsningumams, ekstra-kultūrinio pobū
džio. Tai paaiškina kitą Lietuvoje žinomą patarlę: "Marški
niuose gimęs -  ne vaikas"39. Toks ekstraordinarinis kūdikis 
yra laimingas natūraliai ir nepriklausomai nuo dirbtinai kons
truojamų žmogiškųjų vertybių, ir tuo jis svetimas kultūrinių 
reikšmių pasauliui. Krikštynos -  įvesdinimas į visuomenę - 
jam yra tik formalumas, nes marškiniuos gimusio krikštas 
nukeliamas į tą akimirką, kuomet jis buvo aprengtas. Kas ir

“ Ibid., Nr. 572.
57 Ibid., Nr. 941.
* Lietuvių tautosakos rankraštynas (LTR) 5837/702,3704/1307.
»LTR 2199/1519.
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kur jį aprengė? Kokioje erdvėje vyksta laimės kūdikių krikštas? 
Klausimas atviras.

Grįždami prie žmogiškų krikštynų, galime apibendrinti, 
kad įrašymas į visuomenę vyksta simboliniu aprengimo aktu. 
Aprengti žmogų reiškia pavesti jį Vaižganto globai, kultūrai 
ir gyvenimui (krikšto marškinėliai saugo nuo mirties), o kitoje 
pusėje, nuogumo erdvėje, pasilieka ekstra-kultūrinė maumų 
veikla kaip savotiškas iki-socialinės mirties sferos anachro
nizmas. šią patvarią opoziciją sutinkame tekste apie Mumės 
dvarą, tik ženklai sudėti atvirkščia seka: nuo gyvenimo link 
mirties. Tai viso labo perspektyvų skirtumas: mitinė erdvė 
yra drauge ir iki-socialinė, ir po-socialinė, žiūrint apie ką 
kalbama -  ar apie kūdikius lydinčius maumus, ar apie mirusius 
pasitinkančią Mumę40. Tai tos pačios paskandos, iš kurių su- 
žvejojami kūdikiai ir kuriose nuskęstama į mirtį.

Maumai ir baubai 
(zoomorfinė interpretacija)

Baigdami maumų apžvalgą, norime panaudoti dar vieną 
interpretacijos galimybę, siūlomą leksinių duomenų. Maumai 
turi artimus giminaičius, taip pat 'vaikų baidykles' -  baubus 
(baubai, bubiai, bubės, babaužiai, babaužės ir kt.). šitie irgi 
gyvena vandenyje, plg.: "Nežiūrėk šulinin, ba maumas in- 
trauks!" ir "Neik pas šulinį, įtrauks bubė" (LKŽ). Abi baidyklių 
rūšys turi vieną bendrą semantinę grandį -  maumas, mūmė, 
mumukas vaikų kalboje reiškia 'jautis', 'karvė', 'veršiukas', 
taip pat kaip būbas yra 'galvijas', bubė -  'karvė', o Dievo bū- 
bė -  Dievo karvytė, 'boružė'. Atrodo, kad maumai ir baubai

40 Plg.: gudas 'vaikų baidyklė' ir gudėti 'budėti prie mirusio' (LKŽ).
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yra tos pačios kategorijos mitiniai personažai, turintys ana
logišku būdu, bet nuo skirtingų garsažodžių kilusį vardą: 
baubas išriedėjęs iš šaknies baub- (baubas: baubti)41 ir yra jaučių 
baubavimo imitacija, o mumė ir maumas kilę nuo kito jaučių 
ir karvių bliovimo pamėgdžiojimo -  mūkimo (plg. taip pat 
maulys 'baubas' ir maulioti 'bliauti, rėkti'). Abu imitacijos 
variantai sutinkami pasakyme nė bū, nė mū (visiškai nieko ne
žino, nesako), šis pasakymas yra įdomus dviem aspektais -  
kaip žmogaus balso prilyginimas neartikuliuotam gyvulio 
bliovimui ir kaip originalus nebylumo apibūdinimas. Tam 
pačiam kontekstui priklauso ir žodis mėmė 'tylus, lėtas, ma
žakalbis žmogus, nevykėlis, žioplys, užaušėlis'. šiuo žodžiu 
nuo jaučių grįžtame prie maumų -  tylių, nekalbių, neaiškiai 
kalbančių ir panašių į mėmes, plg.: "Maulys sėdi... kertėje...", "Ką 
toks mėmė padarys -  žino tik mursot kampe”, baubai į kampus 
lenda 'temsta' (LKŽ). Įdomu, kad mėme yra tampama dėl 
netinkamo elgesio per krikštynas. "Kai ateina pakviestas vyras 
ant krikštynų, bobutė paima svečio kepurę ir pakavoja. Tada 
palabnykei (gimdyvei) reikia duoti kiek pinigų -  "apgelų", 
kad tuomi išpirktų pakavotą kepurę"42. "Jeigu tokios (kepurės 
nutraukimo) ceremonijos nedaro, tai vaikas bus niekam vertas, 
"mėmė"43 44. Kepurė yra akcentuotas baubų išorės bruožas. Sa
koma: "Užsidėjęs tą kepurę kai baubožius" (LKŽ). Todėl 
kepurės nutraukimo ceremonija yra simbolinis baubų dis
kvalifikacijos aktas, mažiau profaniškame kontekste turintis 
reikšti kūdikio atskyrimą nuo mitinio pasaulio būtybių, prieš 
įvedant jį į žmogišką visuomenę (kepurė nutraukiama per 
krikštynas arba iki krikštynų**), šioje vietoje tinka kelti klausimą,

41 Taip pat bubąs: bubenti. Žr.: Fraenkel E. Litauisches etymologisches WOrlerbuch. 
-  Gottingen, 1962,1.1, p. 61,418.
°  Balys J. Op. cit., Nr.569.
43 Ibid., Nr. 565.
44 Plg.: "Vyras, kol kūdikis dar nebuvo pakrikštytas, iš namų pas kaimynus
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kodėl mitiniam pasauliui čia atstovauja baubai ir maumai, ir 
kokią funkciją jie atlieka vaikų gyvenime. Grįžkime prie gudų 
semantinės paradigmos. Gudėti lietuvių kalboje reiškia 'budėti 
prie mirusiojo', gudra 'budėjimas, sargyba', gudrus,-i 'budrus, 
ne miegalius'. Galima kelti hipotezę, kad gudai, baubai ir 
maumai tapo 'vaikų baidyklėmis' dėl reikšmių inversijos ir 
pirminė jų pareiga yra kaip tik budėti, saugoti vaikus, o ne 
juos bauginti. Bet mitinės pasaulio reikšmės nyksta drauge su 
kultūra, ir kuo didesnis plyšys tarp tikėjimo ir religijos, tuo 
dažniau pametamas mitologinio kodo raktas ir nebeįskaitomi 
dalykai imami interpretuoti naujai. Bubąs, Baužis ir Babaužė 
dar minimi lietuvių namų dievų sąraše A. Kossarzewskio 
"Lituanikoje"45, kur pristatomi kaip tokie baisūs, kokius tik 
vaikai galėtų įsivaizduoti. Mums belieka pakartoti klausimą, 
A.J.Greimo iškeltą kalbant apie vandenį ir mirtį: "Ar ta baimė 
įgimta, ar įteigta kultūros?"46

Vanduo ir mirtis, apie kurią kalba AJ.Greimas, yra ta pati 
mitinė vietovė, kurioje gyvena baubai ir maumai. Jų vandeninė 
prigimtis ir vardo ypatumai leidžia 'vaikų baidykles' iden
tifikuoti su vandens jaučiais. Jaučiai, prišaukiantys debesis, ar 
jaučių vardais pavadinti ežerai atitinka vandeny gyvenančių 
raguotų būtybių vaizdinius, plg.: "Vaikai, neikiat į ežerą: mau
mas pagaus!"; "Nerėk, vaikeli, bo maumas su devyniais ragais 
atlėks ir pagaus" (LKŽ).

Jaučiai atveda ežerus rymuodami, t.y. 'nerangiai eidami' 
(LKŽ), prieš nusileidžiant vandeniui žmonės mato, "kad ry- 
muoja jautis: tik mū, mū, mū!"47 Rymuoti susijęs su žodžiais

svečiuotis neidavo: jam nutrauks kepurę ir reiks išsipirkti, mat namuose yra 
pagonis" (Kuzavinienė M. "Vaikų auginimas ir auklėjimas XIX a. pabaigoje -  
XX a. pradžioje". In: lipyti. -  Vilnius, 1989, p. 88).

* Tautosakos darbai. -  Kaunas, 1937, t. 3, p. 119.
* Greimas A.J. Semiotika. -  Vilnius, 1989, p. 199.
47 LKŽ.
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ryminti 'iš lėto eiti' (apie jaučius, LKŽ), ryma 'ramybė', 'rymo
jimas'44 * * * 48, rymoti Ijūti pasirėmusiam', -  visoje semantinėje pa
radigmoje atsekama ramybės, lėtumo, statikos reikšmė. Tarp 
ramybės ir rymojimo yra gražus semantinis žaismas, ir bendra 
šių žodžių kilmė49 simboliniu pavidalu įsikūnija Rymotojėlio, 
kitaip dar vadinamo Rymotinėliu, Rūpintojėliu, figūroje, kuri 
lietuvių kultūroje yra greičiau ramybės ir susimąstymo, o ne 
rūpesčio ir kančios simbolis. Ramumas yra dieviška vertybė 
ir, priklausydama transcendencijos sferai, ji susilieja su ana
pusinio pasaulio ir mirties reikšmėmis: pas rymotinėlį nueiti ant 
pietų reiškia 'numirti' (LKŽ). Atkakliai laikydamiesi nuomonės, 
kad mirties karalystė yra ta pati dar negimusių ir jau mirusių 
Žemė, randame dar vieną šios hipotezės patvirtinimą -  ramybė 
gaubia ne tik tuos, kuriems linkima "ilsėtis ramybėje", bet ir 
šio pasaulio svečius: "naujai gimusį kūdikį vadino "Ramučiu", 
mergelę "Ramute", kitaip nevadino iki krikšto"50. Tokia pri
gimtinė ramybė yra ne imanentinė žmonių kultūros vertybė, 
o mitiniu keliu gaunama dovana, kurią praradus, reikui kreiptis 
į atitinkamą transcendencijos sferą, pvz., "jei kuris vaikas ne
gali naktį užmigti, tai, saulei leidžiantis, turi išeiti ant kiemo 
senutė, nešdama žiurste kokių trupinių ar grūdų ir, berdama 
tuos grūdus į Sonus, turi sakyti: "Labas vakaras, vaikų močia, čia 
tau atnešiau biednų vaikų trupinius, sugrąžink jam jo ramumą 
ir uždaryk jo akutes". Tada vaikas visuomet ramiai miegos"S1. 
šis kreipimasis suponuoja mintį, kad egzistuoja vaikų ramybės 
sfera, kurioje gyvena universali pasaulio vaikų motė, sauganti

44 Plg. taip pat ryma 'sloga', maumas 'snarglys', bubis 'nosies nešvarumas,
snarglys' (LKŽ).

49Žr.: Sabaliauskas A. Op. cit., p. 100; Fraenkel E. Op. cit., p. 695-696: rimti, ramus,
rymoti, remti, ramstis, nuorama, atrama. K. Būga atstato tokią balsių kaitos eilę
-  rumtas : ramus : remti (Būga K. Kalba ir senovė. -  Kaunas, 1922).
50 "Iš Mažosios Lietuvos tautosakos". In: Tautosakos darbai, t. 3, p. 39, Nr. 343.
51 Balys J. Op. cit., Nr.706.
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kūdikių ramybę. Šita ramybės erdvė yra patogi vieta maumų 
ir baubų instancijai, kuri manifestuojasi kaip gudra 'budėjimas, 
sargyba'. Baubai ir maumai yra romūs rymuojantys jaučiai, 
galintys suteikti žmonėms ramybę -  jų mitinę kompetenciją 
ramybės ir mirties srityje liudija šis XVIII amžiaus pradžios 
tekstas:

...Be įprastinių, visur po plačią Lietuvos Didžiosios Kuni

gaikštystės šalį pasklidusių tarp liaudies prietarų kviesti 

mirusius prie stalo ir juos vaišinti ne tik vieną kartą per metus, 

bet ir dažniau, šiais metais buvo rastas ir toks kraštas, kuria

me kaip permaldavimo auka skiriama -  mirus tėvui -  jautis, 

motinai -  karvė, o mirus šeimos sūnui ar dukteriai paprastai 

papjaunamas veršis ar avis. Šios apeigos žmonių vadinamos 

"Ritimey"; jie sako, kad tol nebūsią namams ramybės, kol nebūsią 

atlikti tie ritimai, nes tos mirusiųjų vėlės tol slankiojančios 

pakampiais, kol didžiai prietaringomis, kadaise pagonims 

įprastomis ceremonijomis jos nebūsiančios pasotintos52.

Aukoti jautį ar karvę čia reiškia atsisveikinti su mirusiais ir 
uždaryti kelią tarp gyvųjų ir vėlių. Priešingu atveju, neatlikus 
aukojimo apeigų, "nebūsią namams ramybės", nes "mirusiųjų 
vėlės slankiojančios pakampiais". Aukos parinkimas liudija 
jaučių ir mirusiųjų ryšį, o aukos tikslas -  ramybė gyviesiems 
ir įnirusiems - rodo, kokios reikšmės slepiasi už dievybės, 
kuriai aukojama, ritualinio veido. Rymavimas kaip fizinė 
raiška, romumas kaip emocinė būsena ir ramybė kaip dvasinė 
charakteristika (mitinėje galvosenoje materializuota konkre
čia erdvės sfera) sudaro jaučio pavidalo dievo mitologinį 
statusą. Tokį jaučio, gyvenančio mirties ir ramybės sferoje,

52 "1711-1773 m. Vilniaus Jėzuitų Akademinės kolegijos pastoracinės veiklos 
dienoraštis". In: Lebedys J. Lietuvių kalba XVII-XVIII a. viešajame gyvenime. -  
Vilnius, 1976, p. 211.
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portretą galime bandyti identifikuoti su rašytiniuose šalti
niuose minimu Jaučių Baubiu (Bubaliu) -  karvių ir jaučių die
vu” . Kaip teigia LKŽ, Bubalis yra ąžuole gyvenantis gyvulių 
bei piemenų globėjas. Lakonišką jo portretą papildysime vienu 
XX amžiaus tekstu: "Valiolio Dzievolio, per Daugio akmenėlį, 
per Bubį ūžuolėlį, tavy prašou, tau insakou -  žodzį tark, kroujų 
sulaikyk, kad iš NN gyslų nebėgtų, dūšios iš kūno neviliotų"5*. 
Ąžuole gyvenantis Bubalis ir Bubis ūiuolėlis yra tas pats jaučio 
pavidalo dievas, kurį užkalbėjimo tekstas dar kartą kvalifikuoja 
kaip su mirtimi (dūšios iš kūno viliojimu ar neviliojimu) su
sijusį personažą. Po figūratyvine Jaučių Baubio išore slepiasi 
rūpestis dėl žmonių praeities ir ateities -  atėjimo ir išėjimo iš 
šio pasaulio. Žinant šio dievo pavaldinių ar jo manifestacijų 
vardų gausumą -  baubai ir maumai, bubės ir mūmės, baubo- 
šiai ir babaužiai -  nesunku suprasti, kaip mūsų tekste atsirado 
Mumės dvaras ir kokį mitinį turinį jis išreiškia55.

Kelionė į vandenis. 2.

Kelionė į Mumės dvarą yra paskutinė siužeto fazė, uždaranti 
pasakojimą (dainas traktuojant kaip naratyvinių kūrinių po
klasį, jų siužetinį karkasą galima laikyti pasakojimu). Mumės 
ir maumų //vaikiška,/ semantika leidžia galutinai sukonstruoti 
ciklinę struktūrą: pasakojimas, judantis pagal seką vaikystė-

°  V. Martinijus, M. Pretorijus, K. Milkus, F. Kuršaitis. 2r.: Bagdonas R. "Baubis". 
In: Tarybų Lietuvos enciklopedija. -  Vilnius, 1985,1.1.
54 Tauta ir Žodis. -  Kaunas, 1926, kn. 4, p. 501 .

55 Moteriškas mūsų dainos pobūdis bent iš dalies paaiškina moteriškosios 
manifestacijos pasirinkimą, plg.: maumas: mūmė ir "kaip permaldavimo auka 
skiriama -  mirus tėvui -  jautis, motinai -  karvė".
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mergavimas-martavimas, vėl grįžta į pradinę padėtį. Finalinė 
situacija yra užgimimas (vaikystė), todėl ir pabaigoje išvardinti 
lėmimai išsidėstę tokia seka:

(1) Mergaujentiai -  uogų skaistiu,
(2) Martaujentiai -  gulbės balčiu,
(3) Užgemantiai -  pieno balčiu.

Vandeninis Mumės dvaras yra instancija, kurioje iš mirties 
atsigręžiama į gyvenimą ir pradedamas naujas gyvenimo 
ciklas. Skendimo scenos prasmė yra paaiškinti užgemančios 
atėjimą iš anapus, iš kitos būties, kurią mes vadiname mirtimi. 
Tačiau mirtis mitologinėje mąstysenoje nėra nebūtis, nes nebūti 
reiškia ne "nebūti niekur", o "būti kitur". Gyvybė ir mirtis 
lietuvių mitologijoje apskritai neegzistuoja kaip izoliuotos 
kategorijos: iš tiesų yra tik dvejopas Gyvenimas, kurį mes 
skirtingai vadiname, priklausomai nuo erdvinės perspekty
vos -  egzistavimą čia, Žemėje, vadiname gyvenimu, o buvimą 
Paskandose, vandenyse -  mirtimi. Tai du to paties gyvenimo 
laipsniai, nes mirtis yra gyvenimas in potentia, dar nerealizuota 
būtis, mitinis Mumės dvaras, dar negimusių kūdikių karalystė. 
Todėl vestuvinis skendimas, nutekėjimas iš tiesų yra simbolinė 
mirtis -  į vandeninę mirties karalystę keliaujama tik todėl, 
kad iš ten būtų atsinešama nauja gyvybė. Tai ne mirtis, o 
gimimas, atėjimas iš vandens, iš "Daunijos". Tai nuotakų -  
keliautojų į mirtį -  gyvenimo prasmė, kuri padaro suprantamas 
kai kurias folkloro mįsles, pvz., šį dažnai pasitaikantį vandeninį 
motyvą:

Avietėlį puciną vanduo pasėmė,
Tam čėsely motulė mane pagimdė6.

“ Padainavo A. Karmonienė iš Švenčionių raj., Vidutinės km.
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Putinėlia vietaj 
Upe tekėja

Ne toj paroj motula 
Mani pagimdė57.

Vandens simbolika yra gimimo kodas: gimimas prasideda 
ne nuo įžengimo į šį Žemės pasaulį, bet nuo išėjimo iš Paskandų. 
Tai paaiškina šio mini-tvano mitinę prasmę, bet sykiu verčia 
eksplikuoti kitą tvaninio vaizdo figūrą -  putiną, kurio vietoje 
vanduo tekėjo. Norėdami parodyti mitologinius šių figūrų 
derinimo dėsningumus, nuo gyvenimo -  mirties transformacijų 
pereisime prie verčių sistemos aprašymo. Lėmimai mer
gaujančiai, martaujančiai ir užgemančiai atspindi lietuvių 
aksiologinius kanonus.

Lėmimai

Avietėlės ir putino istorija cituotoje dainoje yra tik fragmentas 
didelės istorijos apie uogų skaistumą kaip tradicinę mer
gaujančių vertybę. Pasakojimas susidėtų iš trijų dalių:

(1) Merginos uogauja ir išteka:

Kad mes buvom 
Trys seselės

Siuntė tėvas 
Uogų rinkti.

57 AukštaiCių melodijos, Nr. 319.
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-  Katra pirma 
Ir pririnksit,

Aš tą pirmą 
Ir išduosiu58.

(2) Uogas "pasemia" vanduo:

Avietėlį puciną vanduo pasėmė,
Tam čėsely motulė mane pagimdė.

(3) Uogų skaistis tampa "atgyvenusia" vertybe:

Žydi obelėlė 
Raudonais žiedeliais,
Žydi mano mergelė 
Ir jos jaunos dienelės.

Nukris žiedužėliai,
Bus ir obuolėliai,
Nukris mano mergelės 
Veidelio skaistumėlis59.

Koks yra šios greitai praeinančios vertybės turinys? Ką 
reiškia būti skaistaveide? Kaip teigia liaudies išmintis, "skaistus 
veidas yra šviesiai raudonas, aiškus, aiškiai išsiduodąs" (LKŽ). 
Raudona spalva, atrodo, bus tradicinė lietuviško grožio išraiš- 
ka (plg. patarlę: "Raudonas -  gražus, saldus -  skanus"). Bet 
šis grožis priklauso ne estetikos, o medicinos sričiai -  raudona 
veido spalva rodo sveikatą, nes "gynant ligonies veidas skais
tėja, t.y. darosi aiškiai raudonas" (LKŽ). Skaistumas, kaip 
sveikatos ir grožio derinys, ir bus "socialinė" mergaujančių *

* Juška A. Op. cit., Nr. 972.
59 Ibid., Nr. 1042.
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vertybė, lietuvių mitologijoje reiškiama uogų (aviečių, putinų, 
serbentų) ir obuolių figūra tyvumu60. Tai padeda suprasti po
vestuvinį apsimėtymą obuoliais, aprašomą grįžtuvių dainose: 
duktė, pavirtusi gegute, skrenda į močiutės sodą ir lesa uogeles 
("Ir atskridus sodelin sodą gadinau. Raudonąsias uogeles dėl 
savi rinkau"61), o saviškiai ją baido obuoliais ("Ėmė mėtyti, 
ėmė baidyti raudonais obuoliais"62), ši obuolinė kova yra fi- 
gūratyvinė socialinio konflikto duktė vs marti išraiška. Mar
taujanti duktė nebepriklauso dukterų-mergų socialiniam 
sluoksniui, ir jos grįžimas į namus yra recidyvistinis, nes 
marčių aksiologinėje sistemoje uogų skaistis tampa negrįž
tamai praėjusia vertybe. Todėl marčių gyvenimui įvardinti 
vartojama nauja figūratyvinė išraiška -  gulbės baltis.

Gulbės simbolika gerai tinka vestuvinėms transformacijoms 
reikšti, nes gulbė yra vestuvinių vainikų "priėmėja". Cituojame 
du vestuvinius siužetus:

Kur mergytė dėjo vainikėlį? Ji įmetė vainikėlį į mareles. 

Vainikėlis plaukė, gulbuti Sauki -  grimzta vainikilis. Kad pra

puolė jaunos dienužės, teprapuola ir vainikėlis*3.

Kur dukrelei dėti vainikėlį? Temeta į dunojų. Attiki gulbinilis, 

nuneši vainikilf*.

Gulbių dalyvavimas vainikėlio skandinime žymi ribą tarp 
mergavimo bei martavimo ir persveria šių ciklų semantinį 
balansą į antrąją -  marčių -  pusę. Gulbė yra marčių paukštis,

“ Plg.: "Mūsų sesužės skaistūs veidužiai kaip obuolužiai" (Juška A. Op. cit., 
Nr. 687), "Graži kaip putino uogelė" (Lietuvių kalbos palyginimų iodynas. -  Vil
nius, 1958).
*’ Juška A. Op. dt., Nr. 790.
“ Ibid.

“  Lietuvių liaudies dainų katalogas. Vestuvinis dainos. -  Vilnius, 1976, Nr. 1460.
“  Ibid., Nr. 1461.
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vestuvinių dainų stereotipas -  marčios paprastai lyginamos 
su gulbėmis ("Martuže gulbuže, kame tavo kraitis?")- Pasakose 
gulbės irgi yra paukštės, galinčios būti žmonių marčiomis, -  
tereikia paslėpti atlėkusios maudytis gulbės plunksnas ir jų 
neatiduoti, kol neprižadės būti žmona. A.J. Greimas po 
gulbišku pavidalu atpažįsta mitologinę dalios realizaciją, kuri, 
kaip žinia, yra Laimos pasireiškimas -  laimės dalis65. Laima 
užlemia martaujančiai gulbės baltį -  šis faktas tampa solidžia 
mitine verte, tik šiuo atveju reikia kalbėti ne apie individualias 
vertes (marčią gulbę, skirtą už dalią), bet apie visuomeninę 
laimę marčioms būti panašioms į gulbes, šis lėmimas tuo 
labiau įgyvendinamas, kad lietuvės moterys vaikščiojo baltais 
nuometais (dėl ko, anot S. Daukanto, buvo vadinamos baltomis 
galvomis), ir, kaip dukros buvo skaisčios, taip motinos -  baltos 
(plg.: "Senoji močiutė balta kaip gulbelė, o jos jauna dukružėlė 
skaisti kaip roželė", LKŽ). Mamos nuo dukrų, o marčios nuo 
mergų skiriasi kaip balta nuo raudona (plg.: "Ji išblyško pas 
bernelį kaip balta drobelė'766). Baltumas (ir drobės baltumas) 
nėra neigiamai žymėta kategorija lyginant su raudoniu; atrodo, 
kad marčių baltis yra kita skaistumo rūšis, nes "moteriškos 
skaistis kaip linų baltis" (LKŽ). Tai skaistumas kitokio spin
dėjimo reikšme (skaistus 'žibantis, spindintis', skaisti 'blizgėti, 
spindėti, šviesti', LKŽ) -  skaistumas kaip švara ir šviesa, šis 
mitinis turinys manifestuojamas vestuvinėse apeigose, jau
namartei papildant marčių gretas, plg. tokią dainą:

Užuminė Jurgelis
Martelai mįslį.
Čiutela, čiutūte,
Čiutela, čiutūte.

“ Žr.: Greimas A.J. Tautos atminties beieškant, p. 206-211. 
“ Lietuvių liaudies dainų katalogas, t. 3, Nr. 2857.
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Kas tai yra balta, 
Balta nevelėta?

Gulbela balta, 
Balta nevelėta67.

Gulbė, būdama "balta nevelėta", yra švaros etalonas lie
tuviškoje švaros sampratoje. Asociacijos su skalbimu ir skal
biniais įveda gulbes į vestimentarinę izotopiją, kurios per
spektyvoje skalbimas atrodo kaip utilitarinė, praktiškoji linų 
simbolikos pusė. Mergavimo laikotarpiu suaustos drobės 
dabar yra realizuojamos, ir marčios pareigos yra baltai aprengti 
šeimyną (plg. pasakymą: "Vaikiai kaipgulbiai baltais marškiniais 
išėjo į pabiržtvius šieno pjauti"68). Baltumas ir švara tampa 
marčios dalia bei socialine funkcija, ir tai yra kultūrinė skais
tumo išraiška, jei mergaitišką raudonį pavadintume gamtos 
duotu jaunystės skaistumu. Tokiame kontekste dainos "Siajė 
linus sodydama" skalbimo scena yra tam tikro dirbtinumo 
gestas ir netiesioginis vertybinės transformacijos paliudiji
mas. Skalbimas kaip būdas padaryti ką nors baltu yra seman
tinis prieangis į baltumo ir kultūriškai sukonstruoto skaistumo 
turinį.

Analogiška distancija yra tarp gulbės balčio ir pieno balčio 
(lėmimo užgemančiai). Baltos spalvos analogija čia reiškia tik 
buvusį bendrumą tarp gemančios ir gimdančios, nes baltumas 
čia vėl diferencijuotinas: švaros, t.y. kultūrinis baltumas ir 
pieno ("gamtinis") baltumas. Baltos spalvos "daugiaspalviš- 
kumo" galimybes vainikuoja gulbės pieno vizija -  neįmano
mo dalyko reikšmė čia sukuriama remiantis ne tik fiziniu

87 Slaviūnas Z. Op. cit., Nr. 1358a.
68 Lietuvių kalbos palyginimų žodynas, p. 86.
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nesuderinamumu (paukštis ir pienas), bet ir dvejopo baltu
mo -  kultūrinio ir gamtinio -  opozicija. Tuo tarpu socialinėje 
plotmėje ši vizija įgauna realumo požymių -  gulbės pienas 
yra socialinių ženklų sekvencija: gulbės, marčios, dukros, 
pienas. Pieno baltis čia yra antrasis baltumas (ar pirmasis, jei 
atskaitos tašką parinktume kitoje vietoje), kuris dabar nebe 
švaros kategorija, bet gausos ir gerumo terminas, plg. pa
sakymus: kaip ant pieno ("Eisis kaip an pieno (labai gerai)", 
"Teip jiem viskas sekasi, kad jie auga (turtėja) teip kaip ant 
pieno"), kaip iš pieno ("Viskas eina kaip iš pieno"), kaip saldžio 
pieno ("Būs lietaus kaip saldžio pieno (daug)")69, t šių sampro
tavimų eigą "įsirašo" ir indoeuropietiškų karvių simbolika, 
tokia, kaip ją pateikia G. Dumėzilis, lygindamas indišką 
Gausybės karvę, romėnišką Imperijos karvę, "Romos galybės ir 
jos teikiamų tautai gausybių ir naudų simbolį" ir airišką Medinę 
karvę70. "Dideliai seniai" Lietuvoje gyvenusios karvės, kurios 
"tokios didelės buvusios, kad dėl anų nebuvo tokio tvarto, 
kad būtų galėję kas anas kur sustatyti ir pririšti", ir dėl kurių 
nešamos naudos "niekas neišalko ir vis buvo perpiln pieno" 71, 
visiškai tinka į indoeuropietiškų karvių kompaniją. Gausybė 
ir turtingumas -  pieno balčiu manifestuojamos reikšmės -  
kvalifikuoja mūsų skaitomą tekstą kaip indoeuropietiško 
mąstymo struktūrą. O lėmimų visuma -  uogų skaistis, gulbės 
baltis ir pieno baltis -  sudaro lietuvišką ir tuo pačiu nemažiau 
universalią aksiologinę sistemą, kurioje dera sveikata, grožis, 
švara ir turtingumas.

"  Ibid., p. 206.

70 Apie tai žr.: Greimas A.J. Tautos atminties beieškant, p. 136.
71 Davainis-Silvestraitis M. Pasakos, sakmės, oracijos. -  Vilnius, 1973, p. 200.
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Pabaiga (kelių modelių suformulavimas)

Baigiant šią mitologinę apybraižą, norisi iškelti dar vieną -  
astronominį -  marčių tekėjimo aspektą, kadangi teka ne tik 
vanduo ir nuotakos, bet ir saulė. Visos trys tekėjimo rūšys su
sitinka tokiose dainose:

Kas tar teka 
Par dvarelį?
Saula riduolėla.
Saulala!
Saulala!
Saulala riduolėla.

Kų tar neša 
Tekėdama?
Saula riduolėla.

Atanaša 
Davanėlių, 
Saula riduolėla.

Kas tar teka par dvarelį? 
Rygailio, rygailio, rygailio.

Saula teka par dvarelį. 
Rygailio, rygailio, rygailio.

Upe teka par dvarelį 
Rygailio, rygailio, rygailio.
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Marti teka par dvarelį. 
Rygailio, rygailio, rygailio72.

Tekėjimas čia ne tik vandeninis, bet ir astronominis, nes 
užtekėjusi saulala riduolėla rieda dangumi, ratu eidama aplink 
dangaus skliautą73. Kadangi Saulei lietuvių mitologijoje "lemta 
išpildyti visą gyvenimo ciklą, pereinant per visus reikšmingus 
moters gyvenimo etapus"74, jos pasirodymas vestuvinėje 
situacijoje nėra netikėtas. Saulės riedėjimas yra antras marčios 
atitekėjimo mitologinis būdas, kuriuo keliauja ir vestuvinis 
žiedas, riedantis trasa vyro namai -  tėvų namai ir reiškiantis 
nebegrįžtamą išėjimą iš tėvų namų:

Ričiau lino žiedelį.

Riedėk, mano žiedeli,

Ungi mielų motutį.

-  Grįžk, dukrela, atgalio.

-  Nebe čėsas, motute,

Nebegrįšiu, motute75.

72 Slaviūnas Z. Op. cit., Nr. 150,166.
73 Tačiau vandeninė tekėjimo reikšmė čia potencialiai išlieka: saulė, iš ryto 
užtekėjusi, per dieną rieda link marių, kur jinai nakvoja ir prausiasi. Todėl 
sakoma: 'Ilgai prausias kaip saulė mariose" (Lietuvių kalbos palyginimų Žodynas, 
p. 237). Plg. saulės ciklą ir moters ciklą -  abiem atvejais figūruoja įėjimas į 
vandenis.
74 Greimas A.J. Tautos atminties beieškant, p. 468.
75 Slaviūnas Z. Op. cit., Nr. 1161. Plg.:

Ričiuo ratų, ritingo, Tek martela, ritingo,
Par dvarelį, ritingo. Par dvarelį, ritingo

(Ibid., Nr. 153).
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Riedančio lino žiedo figūroje susilieja du simboliai -  saulės 
riduolėlės, kuri kartais vaizduojama aukso žiedo pavidalu76, ir 
lino žiedo, kuriam užkritus už kasų, merginoms gresia ište
kėjimas:

Ar aš nesakiau 
Tau, sesytėle:
Neik per linų laukelį,
Žalių linų laukelį.

Oi, užkris užkris 
Tau už kaselių 
Žalių linų laiškelis,
Mėlynasis žiedelis

Ne vienai dienai,
Ne valandėlei, -  
Visam tavo amželiui,
Kolei gyva galvelė77.

Tarp lino žiedo ir auksinio žiedo (saulės) yra tiesioginis 
ryšys, todėl "einant linų sėti, reikia užsimauti auksinį žiedą, 
kad gražiau ir skaisčiau žydėtų linai"78. Vestuvinėmis ko
notacijomis apsuptas lino žiedas yra tad saulės -  aukso žie
do -  botaninė projekcija.

Saulės ir linų analogijos egzistuoja taip pat kituose linų 
technologijos procesuose, pavyzdžiui, klojėjime: "Seniau, kai 
paklodavo linus, tai iš paskutinės saujos pakloja ratelį, panašų 
į saulę, vidurin to rato įdeda akmeniuką ir sako: "Saulut, saulut, 
kaip tu šviesi, taip baltink ir šiuos linelius", "Užbaigia linus

76 Greimas A.). Tautos atminties beieškant, p. 468.
77 Lietuvių tautosaka. -  Vilnius, 1962,1.1, Nr. 442.
78 Užrašyta Mažeikiuose. Žr: Gudjurgjs A. "Linų derliaus spėjimai". In: Kraštoty
ra. -  Vilnius, 1970, p. 255, Nr. 92.
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kloti saule, kad būt linai balti kaip saulė"79. Saulė yra neabejotina 
lino darbų žinovė ir specialistė -  jos kompetencijoje ne tik linų 
baltinimas, bet ir kraičių krovimas:

Saula matula 
Kraitelį krovė.

Krovė kraitelį 
Planų drabelių80.

Kraičių ir linų izotopija mus grąžina prie dainos "Siajė 
linelius sodydama", kur saulei, kaip linų baltinto jai ir kraičių 
krovėjai, "priklausytų" pirmoji teksto dalis -  istorija apie linų 
sodinimą, augimą stuomenyse abrūsuose ir skalbimą. Kadangi 
šią Lino Kančios istoriją jau priskyrėme Vaižgantui, linų dievui 
ir marčių globėjui, mums belieka konstatuoti Vaižganto ir 
Saulės -  įžymiausios dangaus marčios -  santykių koherenciją. 
Jie sudaro vientisą sakralumo sferą, kurią apibūdintų ab
strakčios gyvenimo (Vaižgantas) ir dienos (Saulė) kategorijos. Jai 
opozicinė yra mirties ir nakties reikšmių zona, kurią tekste 
reprezentuoja Dunojaus vandenys -  A.J.Greimo rekonstruota 
Andojaus -  dievaičio Mėnulio -  karalystė81 su jos teritorijoje 
esančiu Mumės dvaru. Kadangi Andojaus "žinioje yra visos 
laimės sritys"82, tai jo mitinė manifestacija yra trys lėmimai 
moterims, kurius paskelbia (užlemia) Laima Laimelė, šis antros 
teksto dalies mitinis turinys, būdamas atvirkščiai proporcingas 
Vaižganto ir Saulės reikšmėms, pasitaiko ir kitose dainose:

79 Cit. iš: Vyšniauskaitė A., Laniauskaitė J. Valstiečių linininkystė ir transportas. -  
Vilnius, 1977, p. 73.

80 Aukštaičių melodijos, Nr. 199.
81 Greimas A.J. Tautos atminties beieškant, p. 113-249 (sk. "Aušrinė ir Laima").
82 Ibid., p. 491.
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Saula matula 
Kraitelį krovė.

Krovė kraitelį 
Planų drobelių.

Mino tėvelis 
Dalalį skyrė.

Skyrę dalatį 
Žalų margelių83.

Dalies skyrimas -  grynai socialinis faktas -  nenustoja sykiu 
būti ir mitinės dalies (laimės dalies) žemišku atitikmeniu. O 
kadangi socialiniai modeliai yra kuriami pagal mitinį pavyzdį 
ir išsaugo mitinius standartus, tai dalios sudėtis yra karvės -  
žalos margelės (arba jungas jautelių84), susiję su Andojaus 
vandenų mitine zona, kurioje gyvena karvės pavidalo Mumė 
(ar Jaučių Baubis). Taip Saulės ir Mėnesio dieviškos funkcijos 
yra transkoduojamos į motinos (kraičių krovėjos) ir tėvo (dalios 
skyrėjo) socialines roles:

Mėnuo tėvas dalia
• •

Saulė * motina * kraitis

šie atitikmenys nėra vieninteliai nagrinėjamų santykių 
paradigmoje. Taip pat nesunkiai galima iškelti į dienos šviesą

83 AukStaiČių melodijos, p. 199.
84 Pvz.:

Žada tėvelis leisti už bemelia,
Leisti už bemelia, duot jungų jautelių (AukStaiČių melodijos, Nr. 93).
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tų pačių santykių raišką kituose mitologiniuose koduose, pvz., 
metereologijos srityje:

Mėnuo lietus
• — —— ——

Saulė giedra

Lietaus debesys, kurie, kaip žinia, yra jaučių atvedami ar 
tiesiog identifikuojami su jaučiais85, priklauso vandens sfe
rai -  Andojaus-Mėnulio karalystei. Joje esanti Jaučių Baubio 
ar Mumės instancija kiek nušviečia šių identifikacijų pagrin
dą. Tuo tarpu Saulė, dangaus gyventoja, atstovauja giedrai, 
todėl yra geidžiama viešnia piemenų dainose:

Atvažiuok, saulute, su baltais pyragais,
Nuvyk debesėlį su ilgais botagais86.

Saulė, nuolat turinti kariauti su debesimis-jaučiais dėl vie
tos danguje, yra prityrusi šioje kovoje, ir jos ginklai yra ilgi 
botagai, skirti nuginti jaučiams. Tai, ką mes vadiname giedra 
ar lietumi, mitinėje perspektyvoje yra Saulės ir dangaus jau
čių manifestacijos kaita.

Bet grįžkime prie dalios ir kraičio. Motina, kraunanti dukrai 
kraitį, ir tėvas, skiriantis jungą jaučių, kvalifikuoja save kaip 
tam tikros kultūros atstovus. Motinos socialinis vaidmuo re
prezentuoja visą moteriškąją pusę ir apibūdina ją kaip linų 
kultūros socialinę grupuotę (moterų ir linų analogijas jau 
vardinome aukščiau). Tuo tarpu tėvas -  vyrijos metonimas -  
stovi kitokios kultūros, kurią mes galėtume pavadinti javų 
(rugių, miežių, kviečių) kultūra, pusėje. Iškėlę tokią hipotezę, 
dabar galime papildyti vieną cituotą dainą:

85 Greimas A.J. Tautos atminties beieškant, p. 135.
“ Aukštaičių melodijos, Nr. 71.



150

Ar aš nesakiau 
Tau, sesutėle:
Neik per linų laukelį, 
Žalių linų laukelį.

Oi, užkris užkris 
Tau už kaselių 
Žalių linų laiškelis, 
Mėlynasis žiedelis.

Ar aš nesakiau 
Tau, brolužėli:
Neik per miežių laukelį, 
Žalių miežių laukelį.

Oi, užkris užkris 
Už kepurėlės 
Žalių miežių laiškelis, 
Geltonasis žiedelis87.

Linų ir miežių opozicija dainoje derinama su moteriška ir 
vyriška situacija ir tuo pažymi tam tikrus socialinius stereo
tipus. Tie patys stereotipai tautosakoje reiškiami ir kitokiu 
figūratyvumu, pavyzdžiui, staklių/žagrės, audimo/arimo 
opozicijomis. Apeiginėje dimensijoje šią kultūrinę opoziciją 
sutinkame kaip ritualų atlikimo būdų diferenciją -  linų dievui 
Vaižgantui aukas aukoja ir jo globos meldžia merginos, o 
naujo rugių derliaus aukojimą dievams (plonių "kepimą") 
atlieka vyrai88.

Vyriškos ir moteriškos kultūros skirtumą bandykime įvesti 
į bendrą kodų sistemą. Kadangi svarbiausias lietuvių patie
kalas visais laikais buvo duona, o duondaviais (duonpelniais, 
duondirbiais) esti vyrai, vyriškąją kultūros izotopiją galime 
įrašyti į alimentarinio kodo rėmus. Alimentariniai faktai yra 
vyriškos kultūros reglamentavimo būdas, pvz., tėvas dukrai 
skiria dalį jai pirmą kartą iškepus duoną", šiuos samprotavimus 
papildytų ir "duonos kampelio mitologija" -  suvalgyti duonos 
kampelį reiškia susilaukti sūnaus. Gimus sūnui, vanduo, ku-

*’ Žr. 78 paaiškinimą.
* Apie rugiapjūtės apeigas žr.: Greimas A.J. Tautos atminties beieškant, p. 486. 
” Dundulienė P. Duona lietuvių buityje ir papročiuose. -  Vilnius, 1989, p. 52.
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riame kūdikis buvo prausiamas, pilamas prie duonkepės 
krosnies90.

Tokia tad kultūrinė atsvara yra moteriškajai raiškai, vesti- 
mentariniam kodui, kuriuo mitologizuojamos moterų gyveni
mo struktūros. Šioje vestimentarinėje dimensijoje moterims 
suteikiama dieviška paskirtis -  tarpininkauti tarp gyvųjų ir 
mirusiųjų, ir šią vaižgantišką teisę jos panaudoja gyvybei iš 
mirties karalystės atnešti. Vestimentarinė kultūra yra sustin
gusi tobula forma, kurioje telkiasi moterų galios.

90 Ibid., p. 33.


