


Kas yra ugnis baltų mitologijoje? 
Kokios jos formos ir spalvos, 
kvapas ir skonis? Metaforinis 
mąstymo būdas pateikia mums 
pačius netikėčiausius vaizdinius: 
skysta ugnis yra kraujas, kieta -  
auksas, botaninė ugnies forma -  
rožė, zoologinė -  boružė...
Kartais ugnis raudona kaip uoga, 
kartais geltona ir saldi kaip 
medus. Rausvos Saulės ašaros ir 
balta marių puta -  tai ugnies ir 
vandens deriniai. Juodos, skalsių 
pažeistos rugių varpos -  mitinė 
suodžių ir dūmų išraiška. Iš 
marių kylanti Saulė ima sukti 
šviesos ir tamsos, gyvybės ir 
mirties ratą; Perkūnas žaibu 
perskelia akmeninį dangų ir 
atveria kelią vėlėms, drauge su 
paukščiais iškeliaujančioms į 
dausas. O pro praverto dangaus 
plyšius žmonių mintys pasiekia 
dievus, ir norai ima pildytis.
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Įvadas

Mitinis pasaulis susideda iš tikrų ir fantastiškų vaiz
dų, jame vyksta paprasti ir stebuklingi įvykiai. Mitinė įvai
rovė yra kur kas didesnė už realiąją - čia regime daugy
bę kintančių formų, nuolatines mitines metamorfozes: 
žmogus virsta akmeniu, akmuo - paukščiu, paukštis - de
besiu ir 1.1. Šis iš pirmo žvilgsnio spontaniškas vyksmas 
iš tiesų yra griežtai reglamentuotas: mitiniai vaizdiniai - 
tai ne laisvos fantazijos kūriniai, bet kultūriškai motyvuo
tos mitinio turinio raiškos. Būtent gilusis mitinis turinys 
lemia, kad iš kraujo lašo išdygsta skaisčiai raudona rožė, 
kad žaibas suprantamas kaip prasivėrusio dangaus švie
sos blyksnis ir pan. Analizuojant mitų turinio ir raiškos 
santykį, išryškėja metaforinis vaizdavimo būdas bei aso
ciacijomis grindžiami santykiai tarp mitinių vaizdinių. 
Tirdami metaforinę raišką lietuvių ir latvių mituose, 
pabandysime atskleisti mitinių vaizdinių prasmę atsi
žvelgdami į jų santykius koherentiškoje mitinėje sistemoje. 
Tyrinėjimų objektu pasirinktas mažas mitinio universu
mo fragmentas - metaforiniai ugnies pavidalai: botani
nės, zoologinės, kulinarinės, medicininės, meteorologinės 
ir kitokios raiškos. Galimybę aprašyti jų mitinį turinį su
teikia struktūriniai mitų tyrinėjimo principai, sietini, vi
sų pirma su prancūziškąja etnologija ir semiotine mitinio 
diskurso analize.
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Metaforinės paradigmos

Mitinis mąstymas tik visai neseniai imtas vertinti nebe 
kaip fiktyvus ar primityvus pasaulio aiškinimo būdas, bet 
kaip žmogiškosios sąmonės realybė. Mituose slypintis su
dėtingas filosofinis, kultūrinis ir religinis turinys tampa 
įskaitomas tik žinant mitinės raiškos specifiką. Mitų turi
nys reiškiamas vaizdų kalba, čia nėra abstrakčių formu
luočių. Pasak Claude! o Lėvi-Strausso, mitologija - tai kon- 
krečioji logika, „vaizduose panirusi konceptų sistema".1 
Tačiau tai labai griežta logika: išorinis vaizdų peizažas 
dengia sudėtingas mitines klasifikacijas, binarinių opo
zicijų tinklą. Tokia mito vaizdų struktūra turi simbolinį 
pobūdį ir gali būti apibrėžiama konotacinių semiotikų 
kontekste.

Mitinis diskursas „sąmoningai" reiškia kažką kitą, ne
gu vaizduoja: mitas pasako daugiau, negu gali reikšti pir
minis signifikatas1 2. Kaip Mitologijose apibūdina Rolandas 
Barthes'as, mitas - tai metakalba, antroji kalba, kuria kal
bama apie pirmąją.3 Mito reikšmę formuoja antrinis sig
nifikatas, besiremiantis pirmuoju signifikacijos lygme
niu, - šį teiginį Barthes'as iliustruoja lentele, rodančia, 
kaip kalbos „ženklo" turinys virsta mito „ženklo" raiš
ka4. Kalbos ženklas, susidedantis iš signifikanto (raiškos) 
ir signifikato (turinio), tampa mito forma, t. y. mitinės 
figūros signifikantu, kuriam suteikiamas naujas signi
fikatas (turinys):

1 Claude Lėvi-Strauss, Laukinis mąstymas, vertė Marius Daškus, Vilnius: 
Baltos lankos, 1997, 295.

2 Claude Calame, Thesee et l'iniaginaire athenien, Paris: Editions Payot 
Lausanne, 1990, 30.

3 Ženklu Barthes'as vadina signifikanto ir signifikato koreliaciją. Žr.: Bar
tas, Teksto malonumas, sudarytoja, įvado ir paaiškinimų autorė Galina 
Baužytė-Čepinskienė, Vilnius: Vaga, 1991, 88.

4 Bartas 1991, 88.
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Mitinė (konotacinė) signifikacija būdinga ne tik etnokul
tūriniams diskursams. Ja remiasi ir šiuolaikiniai („fikty
vūs") mitai, pavyzdžiui, reklamos ar propagandiniai dis
kursai, sąmoningai devalvuojantys išorinio vaizdo reikšmę 
ir paverčiantys ją antrinio signifikato raiška.

Ryšys tarp dviejų signifikacijos laipsnių mituose visuo
met yra motyvuotas. Kaip teigia Barthes'as, „mito reikš
mė niekada nėra visai savavališka, ji visada dalinai moty
vuota (kursyvas -D. V.) ir tam tikra jos dalis neišvengiamai 
kuriama pagal analogiją. [...] Motyvuotumas yra būtina mi
to dvilypumo sąlyga"5. Anot Claude'o Calame'o, tai reikš
tų, kad bendrų semų dėka dalis signifikato, susieto su fizi
nės arba socialinės realybės signifikantu, tampa simbolinio 
(konotuoto) signifikato signifikantu.6 Kaip pavyzdį galima 
pateikti vyno figūrą. Krikščioniškoje tradicijoje Kristaus 
kraujas simbolizuoja aukojimąsi už žmoniją. Bažnytinėje 
liturgijoje ši auka reiškiama aukojant vyną: raudona spalva 
ir Antikos laikų vyno lipnumas asocijuojasi su krauju - to
dėl, geriant raudoną vyną, simboliškai pakartojama atpir
kimo (kraujo) auka.7 Keli seminiai požymiai - raudona 
spalva, takumas, lipnumas - yra bendri abiem figūroms. 
Tai rodo, kad motyvuotas ryšys tarp signifikacijos planų

5 Bartas 1991, 99.
6 Calame 1990, 43.
7 Calame 1990, 43.
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reiškiasi kaip paradigminės asociacijos, kurios remiasi ben
dromis semomis. Šias asociacijas lemia panašumo santykis, 
būdingas ir kitoms konotacinėms semiotikoms, pavyzdžiui, 
poezijai, kuri, Romano Jakobsono apibrėžimu, konstruo
jama metaforų principu - skirtumas tik tas, kad poezijoje 
paradigminiai santykiai atsiskleidžia ne vien turinio, bet 
ir raiškos plane (fonetinės asociacijos).

Atsižvelgdami į konotacinę mitinio vaizdo struktūrą ir 
asociatyvinę prigimtį, mitinio diskurso komponentus (fi
gūras) galime vadinti mitinėmis metaforomis. Kaip ir poeti
nės metaforos, kiekviena jų įeina į tam tikrą asociacijų 
grandinę (semantinę paradigmą), kurios vidinius ryšius už
tikrina elementariųjų seminių požymių (šernų) dalinis ben
drumas. Metaforizacijos procesas, suponuojantis vieno se
mantinės paradigmos elemento pakeitimą kitu8, yra labai 
tolima Aristotelio metaforos modifikacija, išeinanti už kla
sikinės retorikos rėmų. Remiantis Jakobsono metaforizaci
jos proceso teorija, mitinės metaforos atrodytų kaip regimo
sios latentinių paradigmų dalys, realiai reprezentuojančios 
potencialų mitinį turinį. Paulis Ricoeuras mitų metaforas 
vadina „giliąja semantika", „vidiniu pačių semantinių 
turinių žaismu"9. Anot jo, metaforizacijos modelis, repre
zentuojantis paradigminius santykius, esmingai papildo 
struktūrinį modelį, leidžiantį pabrėžti sintaksinę mito struk
tūrą.10 Kadangi mito kalba yra simbolinė, daugiareikšmė, 
„polisemija sukuria terpę tam ypatingam prasmės per
kėlimo fenomenui, kurį mes vadiname 'metafora'; meta
fora yra kur kas daugiau nei retorinė raiška; esama tokio 
pamatinio 'metaforiškumo', kuris lemia semantinių lau

8 Algirdas Julicn Greimas, Joseph Courtės, Sctniotique, dictionnaire rai- 
sonnė de la thėorie du langage 1, Paris: Hachette, 1979, 226-227.

9 Paul Ricoeur, „Mitas", vertė Violeta Tauragienė, Mitologija šiandien. 
Antologija, sudarė Algirdas Julius Greimas, Tereza Mary Keane, Vil
nius: Baltos lankos, 1996, 218-223.

10 Ricoeur 1996, 218.
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kų susidarymą"11. Beje, kalbant apie metaforą, pasaky
mas „prasmės perkėlimas" nėra visai tikslus: „skirtumas 
tarp tiesioginės ir perkeltinės reikšmės yra antrinis, tu
rint galvoje jų abiejų priklausymą tam pačiam semanti
niam laukui"11 12.

Pagal mito metaforiškumo teoriją, tai, ką mes vadiname 
mitiniais vaizdiniais, reikėtų suprasti ne kaip atskirų vie
nareikšmių figūrų sumą, bet kaip daugiasluoksnių asocia
cijų kamuolį, metaforinių paradigmų aibę, kurių konkreti 
realizacija mitiniame diskurse visuomet yra tik vienas iš 
galimų variantų (todėl, pavyzdžiui, pasakų figūrų varian
tai turi giliai paslėptą reikšmės bendrumą13). Antra ver
tus, mitinės metaforos nėra spontaniškos, tai tam tikros mi
tinio universumo klišės, ne kartą realizuojamos tautosakoje, 
tikėjimuose, papročiuose, liaudies botanikos ir zoologijos 
terminijoje, žvaigždynų pavadinimuose ir 1.1.

Pasirinkus mitinių metaforų tyrimo lauką, knygoje bus 
siekiama atskleisti mitines asociacijas, parodyti mitinių 
vaizdinių ryšius, galimas substitucijas, transformacijas ir 
motyvuotą variantiškumą. Preciziškai neanalizuojant su
dėtingų opozicinių santykių, metafora atrodo gana tiks
liai apibrėžianti studijų objektą - figūratyvinę ugnies erd
vę, t.y. metaforinių, tarpusavyje susijusių vaizdinių tinklą, 
botaninėmis, astronominėmis, zoologinėmis, medicininė
mis ir kitomis formomis perteikiantį mitinės ugnies turinį. 
Nors ne sykį bus vartojamas įprastas vaizdinio ar semioti
nis figūros terminai, metaforiškumo idėja yra bendrasis stu
dijos kontūras, aprėpiantis ugnies paradigmos regimąsias 
ir numanomas puses.

11 Ricoeur 1996, 225.
12 Ricoeur 1996, 225.
13 Apie mitinių figūrų variantus prancūzų pasakose žr. Courtės, Le conte 

populaire: poetique et mythologie, Paris: PUF, 1986,18.
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Ugnies erdvė

Latentinė ugnies paradigma apima tiesioginių ir meta
forinių ugnies vaizdinių visumą. Pats ugnies fenomenas 
(liepsna, karštis, kibirkštys), degimo procesas (dūmai, žari
jos, suodžiai), ar ugnies rūšys (židinio ugnis, gaisras, žaibas 
ir kt.) neturi metaforinės prasmės. Metaforinė ugnis reiš
kiasi kultūriniais kodais, slėpdamasi už augalų, gyvūnų, 
ligų, valgių ir 1.1., tačiau atpažįstama iš būdingų požymių - 
karščio, spindesio, spalvos (raudonos, geltonos, mėlynos - 
žaibo arba juodos - suodžių), kvapo ir pan. Lietuvių-latvių 
kultūrinėje aplinkoje tokių metaforų pavyzdžiais gali būti 
raudonspalvės figūros (rožė, boružė, meškauogė, kraujas), spin
dintis auksas, sūri druska („gyva ugnis"), karštos pulsuojan
čios votys, juoduojančios kaip suodžiai karpos ir t.t. Kai kurios 
mums gerai žinomos metaforinės tendencijos yra universa
laus pobūdžio, pavyzdžiui, Gastonas Bachelard'as Ugnies 
psichoanalizėje mini XVII-XVIII amžiaus medicinos trakta
tuose aprašomą kraujo ugnį ir karščiavimą kaip kraujo valy
mosi (degimo) rezultatą bei karščiuojant atsirandančias „juo
dų degėsių apnašas ant liežuvio ir lūpų"14. Poezijoje, kur 
metaforinės paradigmos remiasi individualių pojūčių pa
tirtimi, taip pat galima aptikti mitinių asociacijų analogijų, 
plg.: „Žaizdrą įpūsk giliai lyg žaizdą" (Judita Vaičiūnaitė, 
„Pastoralės"15); „Raudona paryčio saulė /  [...] Raudonos erš
kėtrožių uogos /  [...] Raudona kraujo lava" (Vaičiūnaitė, 
„Trys fugos"16); „Žydi rožė, juoda kaip anglis, /  Apvalia ir 
kaitria ugnimi" (Henrikas Radauskas, „Rožė ir mirtis"17).

Mitiniai diskursai (žodiniai, gestiniai, muzikiniai ir kt.) 
yra religinės sampratos išraiškos, todėl mitinės metaforos

14 Gaston Bachelard, Svajonių džiaugsmas, vertė Baužytė-Čepinskienė, Vil
nius: Vaga, 1993,110.

15 Judita Vaičiūnaitė, Nemigos aitvaras, Vilnius: Vaga, 1985, 209.
16 Vaičiūnaitė 1985,135.
17 Henrikas Radauskas, Lyrika, Vilnius: Vaga, 1980, 74.
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ne tik reiškiančios, bet ir apreiškiančios: tai juntamas dievų 
pavidalas-forma, sakralaus pasaulio ženklai, pavyzdžiui, rau
donos uogos lietuvių ir latvių mitologijoje žymi Saulės ašaras, 
Dievo jautelis (mažas raudonas vabalėlis) laikomas Perkūno 
apraiška Žemėje, Kalėdų rytą pražystanti rožė suprantama 
kaip Saulės gimimo ženklas ir t.t. Tiesioginė ir metaforinė 
ugnis yra viena iš dievų apsireiškimo formų, būdinga ugni
nės prigimties būtybėms. Kai kada ugnis atrodo kaip domi
nuojantis dieviškojo portreto bruožas (tokia yra lietuvių Ga
bija, latvių Uguns mate), kitais atvejais - dalinė kvalifikacija 
(pavyzdžiui, į Perkūno figūratyvinį paveikslą įeina ugnis (žai
bas) ir vanduo (lietus); likimo deivė Laima, besireiškianti ir 
juodu vabalėliu, ir vaivorykšte, turi chtoniškų bei dangiškų 
bruožų, ir t.t.). Aptariant ugnies metaforas, knygoje stengia
masi bent plonyčiais siūleliais sieti jas su viena ar kita die
vybe, siekiant parodyti sakralinę perspektyvą, kurioje jos 
kadaise buvo suvokiamos. Kai kada tokie asociacijų siūleliai 
tėra nuorodos ir težymi kryptį, kuria būtų galima plėtoti 
tyrinėjimus, paneigiant ar patvirtinant mokslines intuicijas.

Knygoje aptariamos ugnies metaforos dažniausiai liudija 
dviejų dievų - Saulės ir Perkūno - ugnines kvalifikacijas. Pa
sirinkimą lėmė visų pirma medžiagos gausa. Lietuviai turi 
daug mįslingų augalų ir gyvūnų pavadinimų, mininčių Sau
lę (Saulės ašaros, Saulės krėslas, Saulės šuneliai ir t.t.), jų 
mitiniai kontekstai aptinkami latvių mitologinėse dainose. 
Perkūnas, kurio frazeologija nėra tokia gausi (galbūt dėl būgš
tavimų vadinti šį dievą vardu), yra dažnas sakmių ir tikėji
mų veikėjas - įvairiausiais figūratyviniais aspektais vaizduo
jamas Perkūnas yra tikras masalas mitologijos tyrinėtojui.

Trumpai apibūdindami su ugnimi susijusių dievų 
kontekstą, atkreipsime dėmesį, kad jie priklauso hie
rarchiškai skirtingiems lygmenims. Žemesnės pakopos 
dievai dažnai turi namų dievų statusą18, tai, pavyzdžiui,

ls Greimas, Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir žmones, Vilnius-
Chicago: Mokslas-Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1990,
75-76, 425-426.
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Gabija19, Uguns mate20 (namų ugnies deivės), Gabjaujis (jau
jos ugnies dievybė)21, Raugpatis22 (kulinarinis dievas, ku
rio veikimą sąlygoja šiluma), Tratikas kibirkščių arba Ki- 
birkštas (naminis Perkūno ugnies įsikūnijimas)23 ir kiti. 
Tačiau ugniniais pavidalais taip pat reiškiasi vėlės (žva
kelės, žiburiniai, degantys pinigai), aitvarai2*, kartais ir vel
niai25. Visai kitoje hierarchinėje pakopoje veikia „astrono
miniai'' ir „meteorologiniai" dievai, pavyzdžiui, Saulė, Mėnuo, 
Aušrinė, Perkūnas. Skirtingai nuo namų dievų, kurie garbi
nami namuose26, jie yra ne privatūs, o bendruomeniniai, 
visuotinio pobūdžio.

Skirtingų hierarchinių kategorijų dievai yra susiję, pa
vyzdžiui, Kibirkštas yra „miniatiūrinis Perkūnas"27, Gavė
nas (Greimo rekonstruojamas kaip Gabėnas) reiškiasi Saulės

19 Samprotavimus Gabijos vardo tema žr. Greimas 1990, 306-307; fol
kloriniai ir etnografiniai duomenys pateikiami: Jonas Balys, Liaudies 
magija ir medicina, Bloomington, 1951, 211-359; Pranė Dundulienė, 
Ugnis lietuvių liaudies pasaulėjautoje, Vilnius: Lietuvos TSR aukštojo 
ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Leidybinė redakcinė ta
ryba, 1985.

20 Latviešu pasakas un teikas 13, pagal Ansio Lercho-Puškaičio ir kitus 
šaltinius sudarė ir redagavo prof. Peteris Šmits (Schmidt), Riga: Val- 
tera un Rapas akc. sab. apgads, 1936, 245-248.

21 Greimas 1990, 293-322.
22 Greimas 1990, 432.
23 Greimas 1990, 337-342.
24 Greimas 1990, 77-86.
25 Norbertas Vėlius, Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis: folklorinio 

velnio analizė, Vilnius: Vaga, 1987, 63-65.
26 „...šiuos dievus senovės prūsai laikė namų dievais (Namiški Diewai), 

nes juos galėjo pagerbti kiekvienas namų šeimininkas su šeiminykš- 
čiais savo name, jis neturėjo teisės važiuoti jų garbinti į kitą vietą", 
Matthaus Pratarius, Deliciae Prussicae oder Praussische Shaubūchne 4 (sk. 
9, § 3), MA CBR F, 129-1338. Iš rankraščio šifravo ir iš vokiečių kalbos 
vertė E. Kraštinaitis.

27 Greimas 1990, 341.
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atspindžio pavidalu28, Perkūnas, kaip ir Aitvaras29, siejasi 
su kulinarine kultūra (žr. sk. „Duona, druska, medus"), 
nors yra priešingo sakralumo dievai30 ir t.t. Nevienodo 
sakralinio statuso dievus jungia jų ugniniai aspektai, są
lygojantys atitinkamą figūratyvinę raišką ir analogiškas 
funkcijas. Todėl kai kurie hierarchiškai žemesni dievai (pa
vyzdžiui, namų dievai) gali lokaliai išreikšti aukštesniųjų 
dievų - Perkūno, Saulės ir kt. - sakralines funkcijas. Tai 
leidžia mitines ugnies figūras, kurios žemesnėje hierarchi
jos pakopoje reprezentuoja lokalines dievybes, susieti su 
aukštesnio rango dievais: pavyzdžiui, skalsė, etimologiš
kai sietina su lietuvių deive Skalsa, yra hierarchiškai aukš
tesnio dievo - Perkūno išraiška; duonos tešlos raugas, besi
reiškiantis Raugpačio (Latvijoje - Raugu mates) pavidalu, įgyja 
gyvybę šilumos (Perkūno) galia (žr. p. 64-68) ir panašiai.

Knygos tikslas yra atskleisti figūratyviuosius ugnies pa
vidalus ir, esant pakankamai duomenų, nurodyti Perkūno 
ir Saulės metaforinių raiškų semantinę motyvaciją. Dėl to 
daugiausia dėmesio bus skiriama aprašyti metaforinėms 
Saulės ir Perkūno manifestacijoms, susijusioms su ugnine 
jų prigimtimi. Kai kuriais atvejais šių dievų figūratyvinė 
raiška yra labai artima, liudijanti bendrą ugnies metaforų 
paradigmą, todėl ateityje vertėtų kelti klausimą dėl speci
finio ugnies ir konkrečių dievų santykio.

Figūros ir elementai

Tiriant metaforines ugnies formas, knygoje siekiama iš
plėsti ugnies kaip mitinio objekto ribas ir parodyti ją ne iš 
empirinės, o iš semantinės perspektyvos, t.y. pažvelgti,

3M Greimas 1990, 301.
29 Greimas 1990, 75-76.
30 Greimas 1990, 80,102.
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kokiais pavidalais ji egzistuoja mitinėje sąmonėje, žmogaus, 
gamtos ir mitinių būtybių vienovės išgyvenime. Metafori
nė ugnis prasiskverbia į visas kultūrines gyvenimo sritis 
ir net į patį žmogų - jo kūno ir sielos sudėtį. Tokia ugnies 
samprata, apčiuopiama lietuvių ir latvių mitiniame uni
versume ir suponuojanti pirminių pasaulio elementų (ug
nies, vandens, žemės...) koreliacijos modelį, turi atitikmenų 
antikinėje mitologijoje, indų Vedose, Lėvi-Strausso tyrinė
tuose indėnų mituose, bendrosiomis nuostatomis ji netiesio
giai siejasi su Antikos natūrfilosofų teorijomis ir daosizmo 
filosofija. Kaip teigia Bachelard'as, tyrinėjęs „materialiąją 
vaizduotę" simbolinėje („poetinėje") pasaulio samprato
je, materijos elementų refleksija yra psichologinė žmogiš
ko suvokimo neišvengiamybė. Materialiosios pasaulio sub
stancijos, keturi jo elementai - ugnis, vanduo, žemė ir oras, 
„kiekvienas jų jau yra tiksli ir materiali poetinės ištikimybės 
sistema [kursyvas - G. B]. Juos apdainuodamas, esi įsitikinęs 
savo ištikimybe numylėtam vaizdui ir esi iš tiesų ištikimas 
primityviam žmogiškam jausmui, pirminei organiškai rea
lybei, onirinio temperamento esmei"31. Anot Bachelard'o, 
yra dvi vaizduotės rūšys - materialioji, kurianti materijos 
pasaulį (ugnies, vandens, žemės ir oro substancijos), ir 
formų vaizduotė, kurianti formų pasaulį (pavyzdžiui, erd
vinės formos).32 Formas identifikuodami su mitinėmis me
taforomis, konkrečiais mitopoetiniais vaizdiniais (figūra- 
tyviniu mitinio diskurso lygmeniu), ypatingą vietą esame 
priversti suteikti substancijoms, arba materialiesiems ele
mentams, turintiems subfigūratyvumo (gilesnio figūraty- 
vumo) statusą. Dvi vaizduotės rūšys - „formalioji" (for
mų) ir „materialioji" (materijos) - atitiktų du figūratyvinius

31 Bachelard 1993,122.
32 „Tik išanalizavę formas ir jas priskyrę jų tikrajai materijai, galėsime 

visiškai suvokti vaizduotės esmę. Tada pajėgsime suprasti, jog vaiz
das - tai augalas, kuriam reikia žemės ir dangaus, substancijos ir for
mos." Bachelard 1993,120.
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mitologijos lygmenis: (1) paviršinį figūratyvumą, tai, pavyz
džiui, rožės, kraujo, aukso, duonos ir kitos figūros, ir (2) gilųjį 
figūraty vumą, reiškiamą pamatiniais gamtos elementais, ku
rių skaičius, priklausomai nuo kultūrinio universumo, yra 
skirtingas, pavyzdžiui, ugnis, žemė, vanduo ir kt.33 Sutinkant 
su Bachelard'u, jog formas įmanoma priskirti „jų tikrajai ma
terijai", galima teigti, kad paviršinio lygmens figūros rep
rezentuoja gilesniojo lygmens figūraty vines kategorijas - ma
terijos elementus. Todėl, pavyzdžiui, kraujo figūroje galima 
įžiūrėti ugnies reikšmę, juodos vilnos figūroje - žemės ir pan.

Teigiant hierarchinę figūratyvinės raiškos struktūrą, labai 
svarbu suprasti, kokiais santykiais susiję figūros ir elemen
tai. Elementai nėra semiotiškai neskaidomos struktūros, pa
vyzdžiui, materijos elementas ugnis, anot Josepho Courtės, 
turi mažiausiai du seminius požymius: šviečianti ir deginan
ti.34 Analizuojant lietuvių ir latvių ugnies vaizdus, ugnies 
požymiai atsiskleidžia opozicijose šviesu/tamsu, karšta/šal
ta, raudona /  balta, viršus /  apačia ir kt. Elementų santykiai 
konstruojami tam tikrų seminių požymių pagrindu, pavyz
džiui, žemės ir ugnies opozicija gali būti performuluota ke
liais seminiais aspektais: tamsu vs šviesu, kieta vs plazmiška 
ir kt. Figūros išreiškia dalinį elemento seminių požymių de
rinį, pavyzdžiui, kraujo figūra baltų mitologijoje manifes
tuoja ugnies karštį ir raudonumą, auksas tampa mitine ug
nies raiška dėl spindėjimo ir skaisčios spalvos ir t.t. Be to, 
mitinė figūra gali manifestuoti ir kelis elementus, pavyz
džiui, lietuvių mitologijoje Kauko figūra „sudaryta" iš žemės 
ir vandens, Aitvaras yra ugnies ir oro kombinacija35 ir pan.

13 Apie giliąsias figūratyvinės kategorijas mitologijoje užsimena Grei
mas, žr. Greimas, „Gedimino sapnas (lietuvių mitas apie miesto įkūri
mą: analizės bandymas)", iš prancūzų kalbos vertė Kęstutis Nastopka, 
Kultūros barai 8-9, 1998, 73.

34 Courtes, „Pour une sčmantiųue dės traditions populaires", Actes scmio- 
tiques: Documents 7 (65), 1985, 17-18.

35 Greimas 1990, 57.
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Mitinis pamatinių gamtos elementų modelis atpažįsta
mas ir žvelgiant iš religinės perspektyvos. Metaforinės pa
radigmos atitinka tam tikras religines taksonomijas: die
vų sakralinių sričių ir funkcijų pasiskirstymą. Dievai irgi 
yra figūratyviai apibrėžti ir sietini su gamtos elementais, 
pavyzdžiui, lietuvių mitologijoje Perkūnas ir Saulė susiję 
su ugnimi ir vandeniu, Žemyna ir Žemėpatis yra sodybos bei 
dirbamos žemės dievai36, Andojas - iš vandens iškylantis 
vandenų Viešpatis37 ir pan. Dievai valdo su jų mitine pri
gimtimi susijusias sritis, pavyzdžiui, Perkūnas, žaibų val
dovas, globoja kulinarinę kultūrą - ugnies ir šilumos reika
lingus rūgimo, virimo ir kepimo procesus. Žinoma, mitinis 
turinys, kurį reprezentuoja dievai, išeina už figūratyvinio 
portreto ribų, pavyzdžiui, Perkūnas siejamas su teisingu
mu ir karine funkcija38, dievaitis Mėnuo, figūratyviniame 
lygmenyje susijęs su vandeniu39, globoja sveikatos, grožio, 
jaunystės ir laimės sritį, o be to, yra mirusiųjų globėjas40, ir 
1.1. Tačiau, kaip rodo Greimo lietuvių mitologijos studijos, 
abstrakčiosios dievų reikšmės aiškiausiai atsiskleidžia, ana
lizuojant jų figūratyvines raiškas, pavyzdžiui, mitiniai li
kimo deivės Laimos bruožai išryškėja, tiriant jos antropo
morfinį, zoomorfinį (karvė, gegutė, gulbė), botaninį (liepa), 
meteorologinį (vaivorykštė), vestimentarinį (raudonai mė
lyna ruožuota skara) ir kitus pavidalus.41

Aprašant atskirų dievybių metaforinių raiškų struktū
rą, galima gretinti, sieti ir skirti dievus pagal būdingas

36 Greimas 1990, 436-439.
37 Greimas 1990, 386-388.
38 Nijolė Laurinkienė, „Senovės lietuvių dievas Perkūnas", Tautosakos 

darbai 4 (11), Vilnius, 1996,135-141; Vėlius, „Lietuvių mitologijos re
konstrukcija", Tautosakos darbai 2(9), Vilnius, 1993, 66-67; Greimas 
1990,169.

39 Greimas 1998, 72, 74.
40 Greimas 1990,172-173.
41 Greimas 1990,177-253.
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„metaforines formules", slepiančias mitinių elementų kom
binacijas. Tie patys elementai turi ryšį su skirtingais die
vais, sakysim, ugnis įeina į Perkūno, Saulės, Aušrinės, Vel
nio, Aitvaro, Gabijos ir kai kurių kitų dievų figūratyvinį 
branduolį. Todėl, tiriant metaforinę dievų raišką, reikia ana
lizuoti santykių tinklą, siejantį konkretų dievą su gamtos 
elementais, kurie savo ruožtu reiškiasi kitų dievų sakrali
nėse sferose. Tokiu būdu galima tikėtis atskleisti taksonomi
nį modelį, motyvuojantį dievų santykius mitinėje sistemoje.

Rekonstrukcija ir mitinis universumas

Tiriant mitinį universumą, kuris, kažkada atstovavęs api
brėžtai religinei ideologijai, dabar išlikęs tik kultūriniuose 
fragmentuose, neišvengiamai tenka imtis mitologinės rekonst
rukcijos uždavinio. Rekonstruoti galima įvairiai - lyginant 
genetiškai ar istoriškai susijusias mitines sistemas (visuoti
nės religijų raidos modelis šiandien atrodo nepasiteisinęs) 
arba atstatant mito elementų semantinius ryšius bei remian
tis vidinės koherencijos principu. Neretai šie du metodai yra 
derinami. Net struktūrinėse Greimo lietuvių mitologijos studi
jose, kur semantinė rekonstrukcija suprantama kaip kultūri
nė archeologija, turinti „iš kelių atskirų šukių teoretiškai atsta
tyti visą vazą, iš kelių išsilaikiusių mūrų - nubrėžti viso miesto 
planą"42, naudojamas Georges'o Dumėzilio trifunkcinės in
doeuropiečių mitologijos modelis, pagrįstas lyginamosios mi
tologijos duomenimis. Anot Greimo, lyginti giminingus mi
tinius universumus leidžia bendras kodas, funkcionuojantis 
kaip santykinai atvira kombinatorika.43 Realizuotas leksinis in
ventorius (mitinių figūrų visuma), priešingai, sudaro užda
rą kombinatoriką, tačiau artimose mitologijose kai kurios

42 Greimas 1990,18.
43 Greimas, Du sens: cssais sėmiotiąues, Paris: Seuil, 1970, 197.
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mitinės figūros arba jų variantai sudaro homologiškas to 
paties kodo raiškas. Tirdami mitines metaforas, bandysime 
aprėpti genetiškai susijusį lietuvių-latvių kultūrinį arealą. 
Lietuvių mitologijos duomenys, kurių knygoje naudojama 
daugiausiai, bus papildomi latviškais. Lietuvių ir latvių mi
tai turi bendrą figūratyvinių vaizdinių fondą, kuris skirtin
gai eksploatuojamas išlikusiuose tekstuose, pavyzdžiui, im- 
plicitinė lietuviška frazeologija Latvijoje gali atrodyti kaip 
išplėtoti mitologinių dainų siužetai. Kitais atvejais matome 
tuos pačius siužetus (sakmėse, pasakose, užkalbėjimuose), 
bet juose pasitaikančios metaforinės figūros yra akivaizdūs 
to paties mitinio turinio variantai. Nevienodai išlikusi mitinė 
medžiaga, jau vien tai, kad lietuviai šiandien neturi mitinių 
dainų apie Saulę, Saulės dukrytes, Dievo sūnelius, Perkūną 
ir kitus dievus, kartais leidžia susiklostyti klaidingai išanks
tinei nuomonei. Pavyzdžiui, Jono Balio teigimu, „soliarinė 
mitologija" lietuviams nebuvo svarbi, kadangi gausi tauto
sakos medžiaga apie Mėnulį rodo didesnę „lunarinio kulto" 
reikšmę.44 Sprendžiant pagal latvių dainas, atrodytų, kad Lat
vijoje, priešingai, vyravęs „soliarinis kultas". Analizuojant 
konkrečius vaizdinius matyti, jog ir Lietuvoje, ir Latvijoje yra 
išlikę daug Saulės dieviškumo apraiškų: garbinti prieš Saulę 
tekantys šaltiniai, griežtai paisyta draudimų dirbti Saulei lei
džiantis, atsižvelgiama į Saulės padėtį danguje dirbant že
mės ūkio darbus, užkalbant, buriant, įkuriant ugnį ir t.t. Nors 
Lietuvoje blankiai žinomas Saulės vestuvių mitas, bet plačiai 
išvystytas Saulės gedulo siužetas, Rytų Aukštaitijoje populia
rus Saulės šokio motyvas (minimas ir latvių dainose), o Žemai
tijoje gerai žinomi Saulės šuneliai (jonvabalių vikšrai), „vedan
tys" vėles į dangų (LTR 6448/469). Kai kurios latvių dainų 
metaforos (tokios, kaip Saulės krėslas, Saulės ašaros) Lietuvoje 
teišlikę kaip augalų ar gyvūnų pavadinimai. Panašu, kad su
siduriame su ta pačia figūratyvine baze, tais pačiais metafo- 
rizacijos principais, lemiančiais identiškus vaizdinius arba jų

44 Balys, „Saulinės dainos", Gimtasai kraštas 31,1943.

20



figūraty vines variacijas. Analizuojant ugnies metaforų para
digmą, atskaitos taškas bus lietuviškieji vaizdiniai bei jų tar
pusavio ryšiai, o tais atvejais, kai latviškosios ugnies metafo
ros koreliuoja su lietuviškų vaizdinių sistema ir ją paremia 
ar paaiškina, naudosime ir latvišką medžiagą. Tokiu būdu 
bandysime derinti dvi metodologines pozicijas: lyginamosios 
mitologijos ir vidinės koherencijos principus. Panašų derinį, 
beje, galima matyti Vladimiro Ivanovo, Vladimiro Toporo
vo, T. Civjan, L. Nevskajos darbuose, kur koreliuojami baltų 
ir slavų, o kartais ir bendrieji baltų-slavų mitologijos duo
menys. Mažiau preciziški tokio pobūdžio tyrinėjimai - Mari
jos Gimbutienės baltų mitologijos studijos45, kur suliejami lie
tuvių ir latvių tautosakos duomenys. Lietuvių ir kitos baltų 
kultūros - prūsų religinė sistema kartais gretinama Greimo 
mitologijos studijose. Beje, Greimo pasirenkamas lietuvių- 
prūsų mitinis universumas nebūtų toks efektyvus analizuo
jant metaforines raiškas, kadangi šiuo atveju labai svarbi tau
tosakinė medžiaga, kurios neturime iš senosios Prūsijos.

Remdamiesi lietuviška ir latviška medžiaga, knygoje 
stengsimės išryškinti baltų kultūrai būdingus mitinės me- 
taforizacijos bruožus, nekeldami uždavinio atskleisti fol
klorinių, etnografinių, kalbinių ir kitų išraiškų skirtingumo 
lietuvių ir latvių kultūrose. Tyrimų objektas yra bendrieji 
metaforiniai ugnies vaizdiniai, eksplicitine ar implicitine 
forma iki naujausių laikų išlikę įvairiose kultūrinėse raiš
kose. Atsižvelgiant į vidinės koherencijos principą, rezul
tatai turėtų būti vertinami kaip hipotetiniai, kurių verifi
kacijos kriterijai yra „tik jų tarpusavė koherencija ir jų 
eventuali falsifikacija, hipotezes sugriaunant naujų, jomis 
neišaiškinamų arba joms prieštaraujančių faktų įvedimu"46.

45 Marija Gimbutienė, Baltai priešistoriniais laikais, Vilnius: Mokslas, 1985; 
„Baltų mitologija", Mokslas ir gyvenimas 1-10, 1989; Gimbutas, „Per
kūnas / Perun the Thunder God of the Balts and the Slavs", The Jour
nal of Indo-European Studies 1(4), 1973.

46 Greimas 1990,19.
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Saulės mitų tyrinėjimai

Baltiškos Saulės tyrinėjimai, kurių didžioji dalis skirta lat
vių Saulės mitams (lietuvių Saulė iki šiol nesulaukė nė vie
nos išsamesnės studijos), genetiškai susiję su XIX amžiaus 
soliarinės (mitologinės) mokyklos idėjomis. Orientuojantis į 
„astronominius" ir „meteorologinius" dievus, o be to, ieškant 
indoeuropietiškų analogijų, į vokiečių mitologų akiratį pate
ko mitiniai latvių dainų personažai - Saulė, Saulės dukrytės, 
Dievo sūneliai, Perkūnas ir kiti. XIX amžiaus pabaigoje pasi
rodė Wilhelmo Mannhardto studija Latvių Saulės mitai47, ku
rioje, remiantis latvių mitologinėmis dainomis ir plačia lygi
namąja medžiaga, pristatyta latvių Saulės deivė, turinti daug 
atitikmenų antikinėje ir germanų mitologijoje. Mitinė Saulės 
raiška - metaforiniai jos pavidalai latvių dainose (aukso obuo
lys, rožių krūmas, raudonos uogos ir kt.) Mannhardto studijoje 
identifikuojami su astronominiais ir meteorologiniais feno
menais, pavyzdžiui, krintantis aukso obuolys, pasak jo, vaiz
duoja saulėlydį, raudona rožė - saulėtekio žaras, pirmieji Sau
lės spinduliai primena išsišakojusį rožių krūmą. Raudonas uogas, 
kurios latvių dainose vadinamos Saulės ašaromis, Mannhard- 
tas sieja su saulėlydžio debesimis, raudona Saulės skara aiški
nama kaip ryto arba vakaro žara ir pan. Identifikuodamas 
Saulės pavidalus, Mannhardtas remiasi bendrais požymiais, 
siejančiais Saulę su jos raiškomis: raudona spalva, apvalumu 
ir kt. Tuo pačiu principu kitose jo studijose identifikuojamos 
Perkūno raiškos - anot Mannhardto, Perkūną pirmiausia api
būdina raudona (ugnies) ir mėlyna (žaibo) spalva: germanų 
mitologijoje su Perkūnu siejami mėlynai žydintys arba rau
donus vaisius nokinantys augalai, taip pat būtent raudonos 
spalvos paukščiai ir 1.1.48 Mannhardto Latvių Saulės mitai

47 Wilhelm Mannhardt, „Die lettischen Sonnenmythen", Zeitschrift fur 
Etnologie 7, Berlin, 1875.

48 Mannhardt, Die Gotter der deutschen und nordischen Volker 3. Die Got ter, 
Berlin, 1860,191-194.
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buvo programinė studija, baltų mitologiją pateikusi kaip 
Saulės ir jos dangiškosios šeimos mitus. XIX amžiaus pa
baigoje - XX amžiaus pradžioje ja rėmėsi daugelis auto
rių, norėjusių pristatyti baltų mitologiją indoeuropietiškos 
ar pasaulinės mitologijos kontekste, pavyzdžiui, kalbinin
kas ir mitologas Louisas Herbertas Gray'us49, Leopoldas 
von Schroderis50 51 ir kiti. Mannhardto mitologiniai tyrinėji
mai, grindžiami santykių tarp identifikuojamų objektų nu
statymu, iki šiol nėra praradę mokslinės vertės.

XX amžiaus mitologinių tyrinėjimų situacija nebuvo pa
lanki Saulės mitų studijoms. Reakcija prieš „saulinę mitolo- 
giją", susijusi su mitologinės (soliarinės) ir antropologinės 
mokyklų konfrontacija, pristabdė mitinės Saulės tyrinėji
mus. Nepaisant to, Latvijoje, kur dangaus dievų motyvai 
yra gausiausiai reprezentuojami mitologinėse dainose, šia 
tema pasirodė keletas studijų, kurioms būdinga griežtai 
pozityvistinė aprašomojo pobūdžio metodologija, į pirmą 
planą iškelianti dedukciniu metodu grupuojamus istori
nius ir folklorinius duomenis.

Peteris Šmitas studijoje Latvių mitologija5'1 iš folkloristi
nių pozicijų aprašo Saulę, Mėnulį, Perkūną ir kitus die
vus. Nematydamas galimybės atskleisti folklore mitinių 
modelių, Šmitas griežtai pasisako prieš Mannhardto mi
tologines interpretacijas, kurios iš siauros folklorinės per
spektyvos atrodo alogiškos: pavyzdžiui, mitinių marių, į 
kurias leidžiasi Saulė ir kurių variantas yra Dauguva, ta
patinimas su dangumi pozityvistiniu požiūriu yra nepa
aiškinamas.

Aprašomuoju metodu grindžiami ir vieno žymiausių 
XX amžiaus latvių mitologų Haroldo Biezajo latvių mitų

49 Louis Herbert Gray, „Baltic Mythology", The Mythology of All Races 3, 
New York, 1918.

50 Leopold von Schroder, Arische Religion 2, Leipzig, 1923.
51 Šmits, Latviešu mitologija, Riga, 1926 (antras, papildytas leidimas).

23



studijos52. Biezajo tyrinėjimuose pristatomi pagrindiniai 
folklorinės Saulės kontekstai: dangaus kalnas, Saulės žir
gai, Saulės medis, nuo kurio saulėlydį krinta obuoliai 
(uogos, žirniai) ir 1.1. Aprašomojo pobūdžio Biezajo tyri
nėjimai šiandien yra išsamiausi soliarinės latvių mitolo
gijos darbai.

Nuo pozityvistinio tyrinėjimų konteksto nutolsta ketvir
tajame dešimtmetyje parašyti E. Zicano darbai. Nagrinė
damas latvių dangiškų vestuvių mitą, Zicanas ieško Saulės 
metinio ciklo bruožų.53 Anot jo, Saulės vestuvės, žymin
čios aukščiausią gyvybės klestėjimą, vyksta per vasaros 
saulėgrįžą. Tuo metu Perkūnas suskaldo ąžuolą, pravirk
dydamas Saulę, - tai pirmasis mirties ženklas metiniame 
Saulės cikle, rodantis Saulės pasisukimą mirusiųjų pasau
lio link. Per Kalėdas Saulė išvaduojama, sukapojus Juodq 
(la. Jods, „Velnias") „į devynis gabalus", ir vėl imama ruoš
tis dangiškoms vestuvėms. Tokia schema, pasak Zicano, 
simbolizuoja šviesos ir tamsos antagonizmą, kuris yra dau
gelio indoeuropietiškų mitų pagrindas.

Iš šiuolaikinių soliarinių tyrimų reikėtų paminėti Vairos 
Vlkės-Freibergos studijas apie Saulę. Kartu su Imantu Frei- 
bergu sudariusi atskirą mitologinių dainų apie Saulę rink
tinę54, ji tyrinėja įvairius teminius Saulės aspektus - kosmo
loginę, fizinę ir legendinę Saulę.55 Kosmologinė Saulė dalija 
erdvę į du pasaulius - Saulę viršuje ir pasaulį apačioje,

52 Harold Biezais, Die himmlische Gotterfamilie der alien Letten, Uppsala, 
1972; „Baltische Religion", Strom, Biezais, Germanische und Baltische 
Religion, Stuttgart, 1975; Biezais, „Der Lichtgott der alten Letten", Scrip- 
ta Institut Donneriani Aboensis 8, Stockholm, 1976.

53 E. Zicans, Die Hochzeit der Sonne und dės Mondes in der lettischen Myt- 
hologie, Stockholm, 1935.

54 Vaira Vike-Freiberga, Imants Freibergs, Saules dainas, Montreal: He
lios, 1988.

55 Vlį:e-Freiberga, „Kosmolgiska saule: ši saule, vina saule un saules ceĮš 
starp abam", Jauna gaita 203, 1995; „Buršana un buramie vardi par 
Sauli", Karogs 6,1995.
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Saulės amžių (amžinybę) ir žmogaus amžių (gyvenimą), 
regimąjį ir paslaptingąjį (kitą) pasaulį. Fizinė Saulė, anot 
tyrinėtojos, reiškiasi trimis aspektais. Tai chronologiškoji (lai
ko skaičiavimo) Saulė, meteorologinė Saulė (gero ir blogo 
oro lėmėja) ir magiškoji Saulė, išryškėjanti būrimų ir užkal
bėjimų kontekste. Vlį;ės-Freibergos tyrinėjimus galima ver
tinti kaip teminę Saulės mitų apžvalgą, turinčią psicholo
ginės bei filosofinės interpretacijos bruožų.

Iš struktūriniu metodu atliktų darbų vertėtų paminėti 
Civjan ir Nevskajos straipsnius apie Saulę. Civjan, tyrinė
dama kontrarinius Saulės ir Mėnulio santykius latvių dai
nose, išskiria pagrindines šių dangaus dievų priešybes, ku
rias motyvuoja seminės opozicijos šviesu /  tamsu, šilta /  
šalta, diena /  naktis, ugnis /  vanduo.56 Nevskaja, anali
zuodama „Saulės lietaus" motyvą, nurodo jo ugninę pri
gimtį ir šį mitinį fenomeną sieja su Perkūno šeimos mitu.57 
Knygoje šių tyrimų rezultatais remsimės, apibrėždami mi
tinį Saulės ir ugnies santykį.

Lietuviškosios Saulės tyrinėjimų yra kur kas mažiau, 
kadangi folklorinėje medžiagoje, ypač dainose, Saulės mi- 
tiškumas nėra tiesiogiai išreikštas. Būtent dėl folklorinių 
duomenų stokos Balys laiko soliarinę mitologiją ne to
kia svarbia kaip lunarinė. Straipsnyje „Saulinės dainos"58, 
o vėliau Tautosakoje apie dangų59 60, Lietuvių liaudies pasau
lėjautoje*0 Balys pateikia nelabai gausius lietuvių fol
klorinius duomenis apie Saulę, apibūdina ypatingą sau
lėlydžio ir saulėtekio laiką, Saulės ir Mėnulio tarpusavio

56 T.B. UiiBbtfii, „Mothb iiaha3ainifl Mecflua b cioweTe iieoeciioH CBaAb- 
6bi“, ba.imo-(AaeHHCKue uccAedoeanuR 1986, MocKBa: Hayna, 1988.

57 A.T. HeBCKaa, „Mothb ‘AO>KAb npn coAime’ b AaThimcKnx norpeGaAb- 
iihix necnflx“, hajimo-cAd6RHCKue ucc.udoeatiUH 1987, MocKBa: Haywa, 1989.

58 Balys 1943.
59 Balys, Tautosaka apie dangų. Sodus, Michigan, 1951.
60 Balys, Lietuvių liaudies pasaulėjauta tikėjimų ir papročių šviesoje, Čikaga: 

Pedagoginis lituanistikos institutas, 1966, 48-55.
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santykius. Daugelis šių duomenų vėliau naudojama Pranės 
Dundulienės knygose61, tačiau silpna autorės teiginių ar
gumentacija sumenkina jos darbų vertę.

Mitinė lietuvių Saulės reikšmė rimčiau įvertinta tik Gim
butienės ir Greimo darbuose. Gimbutienė lietuvių Saulę 
sieja su latvių Saulyte, arba Saulės dukra62, ir laiko ją indo
europietiškos mitologijos paveldu baltų kultūrose. Greimas 
pateikia struktūrinę Saulės vaizdinių analizę. Remiantis 
lietuvių kalendorinėmis dainomis ir tikėjimais, atstato
mas mitinis deivės Saulės gyvenimo ciklas, atitinkantis 
kalendorinius metus.63 Mitinį Saulės gyvenimą Greimas 
rekonstruoja atpažindamas šią deivę iš netiesioginių fi- 
gūratyvinių apraiškų: auksinės taurės, aukso žiedo, vainiko, 
rožės, tirpstančio ledo ir kitų vaizdų. Ši mitologinė apybrai
ža yra pirmasis bandymas aprašyti lietuviškąsias Saulės 
metaforas.

Dabartiniai lietuvių Saulės tyrimai siejasi su etnokosmo
logijos mokslo formavimusi Lietuvoje. Etnokosmologas Jo
nas Vaiškūnas, sistemingai rinkdamas „astronomines" ži
nias apie Saulę, Mėnulį ir žvaigždes, taip pat naudodamas 
istorinius ir folklorinius šaltinius, bando paaiškinti sim
bolinę šių žinių prasmę ir ritualinius aspektus.64 Tyrimų 
rezultatus šiek tiek komplikuoja metodologinis neviena- 
lytiškumas, struktūrinių ir pozityvistinių metodų nedife- 
rencijavimas. Nepaisant to, etnokosmologiniai tyrinėjimai 
šiuo metu yra pagrindiniai, į kurių objektą įeina mitinė Saulė.

61 Dundulienė, Lietuvių liaudies kosmologija, Vilnius: Mokslas, 1988; Seno
vės lietuvių mitologija ir religija, Vilnius: Mokslas, 1990; Dundulienėl985.

62 Gimbutienė 1985, 164; Gimbutienė 1989, 34.
63 Greimas 1990, 465-473.
64 Jonas Vaiškūnas, „Saulės ir Mėnulio simbolika baltų pasaulėžiūroje", 

Senovės baltų simboliai, Vilnius: Academia, 1992; „Apie žvaigždžių sim
boliką baltų pasaulėžiūroje", Liaudies kultūra 2,1991; „Apie žvaigždes 
Kražių apylinkėse", Kražiai, Vilnius-Kaunas: XXI amžius, 1993; „Kai 
kurie archeoastronominiai Rasos šventės aspektai", Liaudies kultūra 3, 
1997.
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Dievo ir Perkūno dilema

Perkūnas yra istoriografiniuose šaltiniuose ir tyrinėji
muose gausiausiai pristatytas dievas. Perkūno raiška ir 
funkcijos išsamiai apibūdintos Balio65, Smito66, Biezajo67, 
Zicano68, Gimbutienės69, Ivanovo, Toporovo70 ir Greimo71 
darbuose. 1996 metais apibendrinančią studiją Senovės lie
tuvių dievas Perkūnas paskelbė Laurinkienė.72 Joje pateikia
ma išsami ankstesnių Perkūno tyrinėjimų apžvalga ir ap
tariami pagrindiniai mitinio Perkūno aspektai. Visuose 
šiuose darbuose Perkūnas pristatomas kaip žaibo ir griaus
tinio dievas. Iš čia seka kitos jo funkcijos: Perkūnas apibū
dinamas kaip orų tvarkytojas, derliaus lėmėjas, teisingu
mo prižiūrėtojas, Velnio priešininkas ir 1.1. Mūsų knygoje 
Perkūno, ugnies ir vandens valdytojo, portretas bus šiek 
tiek išplėstas, į studijų akiratį įtraukiant kai kuriuos kal
binius ir folklorinius duomenis, pristatančius Perkūną 
kaip Dievą.

Dievo ir Perkūno tapatumo ar skirtingumo santykis iki 
šiol nėra pakankamai mitologiškai argumentuotas. Kar
tais žodis dievas interpretuojamas kaip sakralinis Perkūno 
apibūdinimas, leidžiantis Dievą identifikuoti su Perkūnu,

65 Balys, „Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje", Tau
tosakos darbai 6, Kaunas, 1939, ir kt.

66 Šmits 1936.
67 Biezais 1972.
M Zicans, Dcr altletische Got t Pėrkons: In piatn memoriam A. V. Bulmering, 

Riga, 1938.
69 Gimbutas 1973.
70 B.B. MBanoB, B.H. TonopoB, liccjiedoeauufi e o6jiacmu cjuiqruckux 

dpeeuocmeū: AtKcuuecKue u cppasuojiozimecKue eonpocu peKoncmpyKijuu mtKC- 
moe, MocKBa, 1974; TonopoB, „Ėmė pa3 o oaATHHChiix ii CAaBHiiCMix 
na3Bamiflx Gowbefi KOpoBKH b nepcneKTiiBe ocnoBiioro \iii(į)a“, hajimo- 
cjiaenucKue uccjiedoeanuR 1980, MocKBa, 1981.

71 Greimas 1990,196-197, 337, 339-342, 453-464.
72 Laurinkienė, 1996,135-141.
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pavyzdžiui, Gray'us latvių dainų Dievą tapatina su Perkū
nu, Dievo sūnelius - su Perkūno sūneliais ir pan.73 L. Ada- 
movičius studijoje Senovės latvių religija74 atkreipia dėmesį, 
kad Dievas, kaip ir Perkūnas, yra vadinamas griaudžiančiu 
ir lyjančiu, o dainose minimi juodieji Dievo šunys, varnai ir 
baltaragiai jaučiai reiškia audros debesis.75 Tačiau dažniau
siai mitologiniuose tyrinėjimuose Perkūnas ir Dievas laiko
mi skirtingais dievais, pastarąjį teonimą suprantant kaip 
tikrinį dangaus dievo vardą. Pagrindą dangaus (šviesos) Die
vo teorijai davė lyginamosios indoeuropeistikos duomenys, 
rodantys, kad šaknis *dei-, iš kurios kilę žodžiai dievas ir 
diena, reiškusi „šviesti, švytėti, spindėti"76, taip pat Paulo 
VVilhelmo Schmidto monoteistinės religijos kilmės teorija. 
Manant, kad visų mitologijų pirminis pagrindas yra Aukš
čiausiosios Būtybės samprata, imta ieškoti Aukščiausiojo 
Dievo apraiškų ir indoeuropiečių mitologijoje. Schroderis 
„tikrojo" Dievo apraiška indoeuropiečių, tarp jų ir baltų, re
ligijoje laiko dangaus Dievą.77 Veikiant šiai teorijai, lietuvių 
ir latvių tautosakoje minimas Dievas imtas interpretuoti kaip 
atskiras šviesos dievas, - tai ryšku Šmito78, Biezajo79, Gim
butienės80 darbuose. Vyriausiojo Dievo teorijos šalininkai 
taip pat yra Toporovas ir Vėlius. Tačiau šviesos (dangaus) 
Dievas baltų religijoje iki šiol nėra pakankamai argumen
tuotas mitologiniu požiūriu.

Latvių folkloro tyrinėtojai dangaus Dievui priskiria visus 
šiuo vardu dainose minimo personažo bruožus ir funkcijas.

* Gray 1918.
74 L. Adamovičs, „Senlatviešu religija vėląją dzelzs laikmeta", Vestures 

atzinas un tėlojami. Rakštų krajums, Riga, 1937.
75 Adamovičs 1937, 68.
76 Pranas Skardžius, „Dievas ir Perkūnas'' (paskaita 2-ajame kultūros kon

grese), Aidai 6,1963.
77 Schroder 1923.
78 Šmits 1926.
79 Biezais, Gottesgestalt der alten Letten, Uppsala, 1961; Biezais 1976.
80 Gimbutienė 1985; Gimbutienė 1989.
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Gimbutienė, bandydama rekonstruoti baltų dangaus Dievo 
portretą, taip pat naudojasi daugeliu latvių ir lietuvių fol
kloro tekstų, mininčių Dievą. Tačiau dievu (dievaičiu) lietu
viai vadina ir kitus dievus, pavyzdžiui, Perkūną, Mėnulį81, 
latvių sakmėse ir tikėjimuose dievins („dievužis, dievaitis") 
yra namuose gyvenanti mitinė būtybė (Majus kungs)82 *. Dei
vėmis vadinamos vėlės83 ir laumės84. Dievas vargu ar gali būti 
tikrinis vienos sakralios būtybės vardas, kadangi taip vadi
nami skirtingi mitiniai personažai - visa vyriškų dievybių 
klasė, analogiškai kaip žodis deivės, Greimo teigimu, yra ben
dras moteriškos lyties mitinių būtybių pavadinimas85. No
rint išskirti ir apibūdinti Dievo vardu prisidengusias mitines 
būtybes, būtina nustatyti jų mitines funkcijas. Pavyzdžiui, 
Perkūnas turėtų būti sugretintas su folkloriniu Dievu tuo at
veju, kai jų funkcijos sutampa, arba kai figūratyvinė Dievo 
raiška atitinka Perkūno manifestacijas (pavyzdžiui, pasakose 
Dievo vežimas sukelia perkūniją, žr. p. 65). Tokia metodologi
nė nuostata leidžia išplėsti Perkūno analizės lauką ir pradėti 
tirti Dievu vadinamo sinkretinio mitinio personažo funkcijas.

Mitologijos šaltiniai

Mitologiją suprantant kaip mitinę sistemą, besireiškiančią 
įvairiomis kultūrinio gyvenimo formomis - mitais, folkloru, 
magija, liaudies medicina, kulinariniais receptais, drabužių 
formomis ir spalvomis, architektūrinėmis detalėmis ir t.t., 
tyrimų medžiaga apima visas kultūrines sritis, reikalingas

81 Balys 1951,11.
82 Žr. Latviešu pasakas u n teikas 13, 248-282.
81 Iš gyvenimo lietuviškų vėlių bei velnių, surinko Dr. Jonas Basanavičius, 

Kaunas, 31928, 60, 61.
w Skardžius 1963, 253.
85 Greimas 1990, 215.
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pasirinkto semantinio universumo analizei. Tiriant mitines 
ugnies raiškas, iš gausios kultūrinės medžiagos daugiausia 
tenka naudotis tautosakos ir kalbos duomenimis.86

Skirtingų žanrų tautosaka turi nevienodą mitinę vertę. La
bai daug žinių apie dievus ir jų tarpusavio santykius teikia 
latvių dainos, skelbiamos Krišjanio Barono, Roberto Klaus
inio, Ludžio Beržinio ir Smito latvių liaudies dainų leidi
niuose.87 Pats sistemiškiausias latvių dainynas, apimantis 
visus pamatinius dainų tipus ir jų variantų aprašus, yra šiuo 
metu Latvių folkloro archyvo (Latviešu folkloras kratuve) 
leidžiamas fundamentalus dainų leidinys Latvių liaudies dai
nos, kurio kol kas išėję tik septyni tomai88.

Latvių dainos, išlaikiusios mitų siužetus ir užrašytos 
daugeliu variantų, yra vienas pagrindinių mitologijos šal
tinių. Šiuo požiūriu joms neprilygsta lietuvių liaudies dai
nos, kuriose, išskyrus kalendorines ir darbo dainas, labai 
retai galima aptikti mitinių siužetų fragmentų. Lietuvių 
dainų mitiškumas atsiskleidžia tik analizuojant jų poeti
nius vaizdus. Tyrinėjant dainų metaforines figūras, pa
togiausia naudotis sisteminiu Lietuvių liaudies dainynu, 
kuriame, be publikuojamos medžiagos, pateikiami neskel
biamų dainų variantai.89 Kadangi kai kurių žanrų dainos 
šiame dainyne dar neskelbtos, rengiant knygą taip pat

86 Istoriniai duomenys šiuo požiūriu yra labai neišsamūs.
87 Krišjanis Barons, Henrijs Visendorfs, Latvju Dainas 1, Jelgava: Dra- 

vin-Dravnieks, 1894; 2-5, Sv. Peterburgą: Keizariska Zinatnu Akademi
ja, 1903-1915; Latvju tautas dainas, lllustrėts izdevums ar variantiem un 
zindtniskiem apcerijumiem 1-12, redagavo prof. Janis Endzelins, paren
gė Roberts Klaustinš, Riga, 1928-1932; Latvju dainas 1-6, doc. Beržinio 
parengtos dainos, Riga: Valters un Rapa, 1928-1932; Tautas dziesmas: 
Papildindjums Kr. Barona „Latvju dainam" 1-4, redagavo Šmits, Riga: 
Latviešu folkloras kratuve, 1936-1939.

88 Latviešu tautasdziesmas 1-7, parengė O. Ambainis, Alma Ancelane, 
Karlis Arajs ir kt., Riga: Zinatne, 1979-2000.

89 Knygoje naudojamasi šiais dainyno tomais: Lietuvių liaudies dainynas 1. 
Vaikų dainos, parengė Pranė Jokimaitienė, melodijas parengė Zofija Pu
teikienė, Vilnius: Vaga, 1980; 2. Vestuvinės dainos (1) Piršlybų dainos,
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naudotasi sistemine Lietuvių liaudies dainyno kartoteka 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

Nemažiau svarbus mitologijos šaltinis yra pasakojamoji 
tautosaka: pasakos, sakmės ir padavimai, kurių išplėtoti 
siužetai leidžia nagrinėti ne tik paradigminius, bet ir sin
tagminius santykius. Mitines figūras, aptinkamas pasako
jamojoje tautosakoje, siejant su etnokultūriniu kontekstu, 
galima atskleisti mitinę tautosakos prasmę. Tai padaryti, 
kaip ir dainuojamosios tautosakos atveju, padeda varian
tų visumos analizė. Kadangi Balio Lietuvių pasakojamosios 
tautosakos motyvų katalogas90/ pateikiantis tekstų variantus, 
apima tik iki 1936-ųjų metų užrašytos tautosakos dalį, o 
Bronislavos Kerbelytės Lietuvių pasakojamosios tautosakos ka
talogas91 rengiant knygą dar nebuvo pasirodęs, teko naudo
tis rankraštine Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
Lietuvių tautosakos rankraštyno medžiaga ir nesistemiškai 
skelbtais pasakų, sakmių ir padavimų rinkiniais92. Išimtį

parengė Bronė Kazlauskienė, melodijas - Puteikienė, Vilnius: Vaga, 1983;
3. Karinės-istorinės dainos (1), parengė Jokimaitienė, melodijas - Puteikie
nė, Vilnius: Vaga, 1985; 6. Darbo dainos (1). Rugiapjūtės, avižapjūtės ir gri
kių rovimo dainos, parengė Vanda Misevičienė, melodijas - Puteikienė, 
Vilnius: Vaga, 1993; 11. Vestuvinės dainos (5). Sugrįžimo iš jungtuvių - 
jaunosios apdovanojimo dainos, parengė Vėlius, melodijas - Laima Burk- 
šaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996.

90 Balys, „Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų katalogas", Tau
tosakos darbai 2, Kaunas, 1936.

91 Bronislava Kerbelytė, Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas 1, 
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999.

92 Lietuviškos pasakos 1-2, surinko Basanavičius, Shenendoah, Pa., 1898- 
1902; Jono Basanavičiaus biblioteka. Lietuviškos pasakos įvairios, surin
ko Basanavičius, parengė Kostas Aleksynas, 1,1993; 2,1995; 3,1997;
4, 1998, Vilnius: Vaga; Pasakos. Sakmės. Oracijos, surinko Mykolas 
Davainis-Silvestraitis, parengė Kerbelytė ir Klimas Viščinis, Vilnius: 
Vaga, 1973; Šiaurės Lietuvos sakmės ir pasakos, surinko Mato SlanČiaus- 
ko bendradarbiai: Jonas Trumpulis, Pranas Narvydas ir kt., parengė 
Vėlius, Vilnius: Vaga, 1985; Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai, su
rinko SlanČiauskas, parengė Vėlius ir Adelė Seselskytė, Vilnius: Va
ga, 1975; ir kt.

31



sudaro reprezentaciniai Lietuvių tautosakos tomai93, Balio 
Lietuvių liaudies sakmės94, turėjusios būti pirmuoju kapita
linio pasakojamosios tautosakos leidinio tomu, ir teminės 
Jono Basanavičiaus bei Balio publikacijos95. Tais atvejais, 
kai knygoje remiamasi pasakų ir sakmių variantais, nau
dotasi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių 
pasakojamosios tautosakos katalogo kartoteka, sudaryta 
Kerbelytės. Latviška pasakojamoji tautosaka knygoje nau
dojama iš spausdintų šaltinių.96

Smulkiąja tautosaka vadinami labai skirtingų žanrų tau
tosakos kūriniai - užkalbėjimai, mįslės, patarlės, tikėjimai 
ir kt. Jų vertė mitologiniams tyrinėjimams yra nevienoda. 
Konservatyvūs užkalbėjimų tekstai yra iki šiol neįvertin
tas mitologijos šaltinis, jų mitinis turinys dar tik pradeda
mas tyrinėti.97 Mįslių mitiškumas, nepripažįstamas tų fol
kloristų, kurie tautosaką vertina kaip fantazijos ir išmonės 
meną, turėtų būti rimčiau tyrinėjamas, siejant mįslių vaiz
dus su etnokultūriniu kontekstu.98 Patarlės ir priežodžiai

93 Lietuvių tautosaka 3. Pasakos, medžiagą paruošė Leonardas Sauka, Se- 
selskytė, Vilnius: Mintis, 1965; 4. Pasakos. Sakmės. Pasakojimai. Oraci
jos, medžiagą paruošė Sauka, Seselskytė, Vėlius, Viščinis, Vilnius: 
Mintis, 1967.

94 Balys, Lietuvių liaudies sakmės 1, Kaunas: Lituanistikos institutas, 1940.
95 iš gyvenimo lietuviškų vėlių bei velnių; Balys, Užburti lobiai: lietuvių liau

dies sakmės, London: Nida, 1958; Dvasios ir žmonės (liaudies sakmės), 
Bloomington, Ind., 1951.

% Latviešu pasakas un teikas; Latviešu tautas teikas: Izcelšands teikas. Izlasc, 
sudarytoja Ancelane, Riga, 1991; ir kt.

97 Žr. Marijos Zavjalovos disertacijos pagrindu parengtas publikacijas: 
Zavjalova, „Ugnies įvaizdis lietuvių ir rusų užkalbėjimuose", Liau
dies kultūra 1, 1998; „Lietuvių ir rusų užkalbėjimų nuo gyvatės pa
saulio modelių palyginimas", Tautosakos darbai 9 (16), Vilnius.

9H Dėl mįslių kaip archajiško folkloro žanro, turinčio mitinį ir rituali
nį pagrindą, žr.: Sigita Erdmane, „Miklas latviešu folkloras kon
tekstą", Kultūras krustpunktu meklėjumi, sudarytoja Janina Kursite, 
Riga, 1998, 63-85.
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teikia turbūt mažiausiai mitinės informacijos, tačiau dėl 
tekstų pastovumo ir juose kartais pasitaiko archajiškų mi
tinių vaizdinių. Ieškant duomenų Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto Lietuvių patarlių ir priežodžių kata
logo kartotekoje, parengtoje vadovaujant Kaziui Grigui, pa
vyko užtikti labai senoviškų posakių apie Dievą ir Saulę.

Atskiro aptarimo reikalauja tikėjimai - mitinių pažiūrų 
apie žmogų, pasaulį, mitines būtybes, mitiškai motyvuo
tas elgesio normas bei apribojimus fragmentai." Prie jų šlie
jasi ateities spėjimai, ženklų aiškinimai, meteorologinės 
prognozės ir kiti panašaus pobūdžio tautosakos tekstai. Ti
kėjimų objektas apima visas gyvenimo sritis: liaudies me
diciną, liaudies astronomiją, statybos papročius, gimimo 
ir mirties aiškinimus, valgio gaminimą, seksualinę kultū
rą ir 1.1. Tikėjimai atspindi konservatyvų mitinį mąstymą, 
juose išryškėja pasaulio sąranga ir jo sudedamųjų dalių vi
diniai ryšiai. Siedami skirtingas mitines figūras, tikėjimai 
leidžia atpažinti paradigminius ryšius, jungiančius atski
rus mitinio pasaulio elementus. Todėl tai vienas pagrindi
nių mitologijos šaltinių, ypač svarbus siekiant nustatyti fi
gūrų santykius ir mitinę prasmę.

Latvijoje tikėjimų sisteminimu ir publikavimu susirūpin
ta anksčiau negu Lietuvoje. Jau 1940-aisiais Šmitas paren
gė fundamentalų keturių tomų tikėjimų leidinį Latvių liau
dies tikėjimai10°, į kurį įtraukti ir istoriniai latvių papročių 
bei mitinių pažiūrų fragmentai. Lietuvoje tikėjimų moks
liniu publikavimu ir sisteminimu rūpinosi tik Balys99 100 101. Po 
karo išeivijoje Balys išleido pagal Lietuvių tautosakos

99 Žr. Daiva Vaitkevičienė, „Tikėjimų struktūros klausimu", Tautosakos 
darbai 8 (15), Vilnius, 1998.

100 Latviešu tautas ticėjuinil-4, sakrajis un sakartojis prof. Šmits, Riga, 1940- 
1941.

101 Balys, „Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose", Tautosakos darbai 3, 
Kaunas, 1937; „Iš Mažosios Lietuvos tautosakos", spaudai parengė Ba
lys, Tautosakos darbai 3, Kaunas, 1937.
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archyvo nuorašus parengtas temines tikėjimų rinktines: 
Tautosaka apie dangų, Vaikystė ir vedybos, Mirtis ir laidotu
vės, Lietuvių žemdirbystės papročiai ir tikėjimai, Liaudies magija 
ir medicina, Lietuvių kalendorinės šventės.102 103 Be to, rengiant 
knygą naudotasi ir Lietuvos istorijos instituto Etnologijos 
skyriuje saugoma Balio sistemine lietuvių tikėjimų karto
teka, sudaryta iš Lietuvių tautosakos archyvo (dabar va
dinamo Lietuvių tautosakos rankraštynu) išrašų ir kai ku
rių vienetinių egzempliorių.

Ieškant mitinių kalbos duomenų, daugiausia naudotasi 
didžiuoju Lietuvių kalbos žodynu103 ir Lietuvišku botanikos žo
dynu104. Žodžiuose, o ypač frazeologiniuose junginiuose ir 
mitiniuose augalų, gyvūnų, žvaigždžių, valgių, ligų pa
vadinimuose slypi senosios mitinės reikšmės, rodančios 
skirtingų pasaulio objektų ryšius. Kalba atspindi mitinę pa
saulėžiūrą, siejančią pasaulio objektus į integralią mitinę 
sistemą, kurios fragmentus galime aptikti senosiose žodžių 
reikšmėse. Kalbos faktų analizė papildo ir patikslina fol
klorinių, etnologinių ir istorinių šaltinių duomenis.

102 Balys 1951; Lietuvių kalendorinės šventės: tautosakinė medžiaga ir aiškini
mai, Silver Spring: Lietuvių tautosakos leidykla, Md, 1978; Vaikystė ir 
vedybos: lietuvių liaudies tradicijos, Silver Spring: Lietuvių tautosakos 
leidykla, Md., 1979; Mirtis ir laidotuvės: lietuvių liaudies tradicijos, Sil
ver Spring: Lietuvių tautosakos leidykla, Md., 1981; Lietuvių žemdir
bystės papročiai ir tikėjimai: lietuvių liaudies tradicijos, Silver Spring: Lie
tuvių tautosakos leidykla, Md., 1986.

103 Lietuvių kalbos žodynas 1-18, Vilnius: 1-6, Valstybinė politinės ir moks
linės literatūros leidykla; 7-9, Mintis; 10-15, Mokslas; 16-18, Mokslo 
ir enciklopedijų leidykla, 1968-1998.

104 Lietuviškas botanikos žodynas 1, sudarė botanikos žodyno komisija, va
dovaujama doc. L. Vailionio, Kaunas, 1938.



Rožė, kraujas ir auksas

Metaforinę ugnies paradigmą sudaro daugybė mitinių 
figūrų. Ne viena jų yra fragmentiškai tyrinėta, pavyzdžiui, 
Greimas yra komentavęs raudono gaidžio, auksinių pinigų 
metaforas1, Gintaras Beresnevičius analizavo kryžiaus žen
klo sąryšį su ugnimi1 2, daugelis mitologų pažymėjo ugni
nę ąžuolo kvalifikaciją ir 1.1. Ugninis turinys reiškiamas 
įvairių mitinių kodų figūromis: botanine forma jį atpa
žįstame kaip raudoną rožę ir raudonas uogas, zoologine - 
bitę ar boružę, medicinos srityje - kaip žaizdas bei votis. 
Nepaisant išraiškos skirtingumo, visos šios figūros me
taforiškai siejasi su ugnimi: ją primena spalva, forma, kva
pas, karštis, pagaliau kartais net ir skonis. Pasirinkę tris 
mitines metaforas - rožės, kraujo ir aukso, aptarsime šio 
ypatingo metaforinio ryšio struktūrą, atskleisdami miti
nės ugnies semantinius bruožus. Kita vertus, kadangi šios 
trys figūros priklauso tai pačiai mitinei paradigmai, ga
lėsime pasekti jų tarpusavio koreliacijas ir figūratyvines 
metamorfozes, reprezentuojančias identišką ar modifi
kuotą mitinį turinį.

1 Greimas 1990, 77-78, 97.
2 Gintaras Beresnevičius, „Baltiškų simbolių dinamika", Senovės baltų 

simboliai, 42-56.

35



„Žydinti" ugnis: rožė ir Saulė

Liepsnojanti ugnis mitiškai asocijuojama su žydėjimu, 
ypač su raudonai žydinčiais augalais. Tradiciniuose sap
nų aiškinimuose raudonos gėlės pranašauja gaisrą, plg.: 
„Mūsų kluonas kap degė, sapnavau, kų pas mani kluoni 
žydzi kokios kvietkos raudonos" (LTR 6447/1378). Žydin
čia gėle mitiškai vaizduojama ir Saulė, deganti ir deginan
ti deivė3: „Pražydo gėlė, pralinksmino visą pasaulį. Saulė te
ka" (LMD III 114/9-13). Būdinga Saulės gėlė yra rožė: kaip 
teigia Greimas, būtent šiuo figūratyviniu pavidalu Saulė 
atgimsta per Kalėdas4 5 - kalendorinėse dainose „apsigrę- 
žusi" Saulė vaizduojama kaip pražydusi rožė:

Kalėdų rytą rožė pražydo\
Lėliu kalėda, kalėda.

LTR 1490/27

Latvių dainos užtekančią ir besileidžiančią Saulę vaiz
duoja kaip rožių vainiką, rožių kerą, rožių darželį ir pan.6 
Kai kuriose figūratyvinėse modifikacijose aptinkame ir Sau
lę, ir rožę, pavyzdžiui, Saulė danguje augina rožių darže
lį, dėl kurio jai tenka susipykti su Mėnesiu:

Saule kūla Mėnesnicu,
Ar sudraba čakarninu: 
Saule sėja rožu daržu, 
Mėnesnica nosaldėja.

LTD 10 1608

(Saulė mušė Mėnulį 
Su sidabro kerplėša: 
Saulė sėjo rožių daržą, 
Mėnulis nušaldė.)

3 Plg. mįsles: „Vidury dangaus laužas dega. Saulė/' (LTR 5051/177); „Dega 
visą dieną, bet nesudega. Saulė" (LTt 5 5366). Pasakose Saulė pasirodo ir 
kaip deginanti, galinti karščiu sudeginti žmogų (DvPSO, 117; žr. AT 298 A).

4 Greimas 1990, 472.
5 Plg. var.: Kalėdų rytą saulė pražydo, / Vai lėliu lėliu kalėda (TD 5 307).
6 Mannhardt, „Die lettischen Sonnenmythen", Zcitschrift fūr Etnologie 

7, Berlin, 1875, 97.
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Rožė yra rytinės arba vakarinės Saulės pavidalas, tai - 
užtekanti arba besileidžianti (ugninė, raudona) Saulė, plg.: 
„Skaista pūke ežerą: dienu zied balta, rita un vakara sar- 
kana. Saule" („Graži gėlė ežere: dieną žydi baltai, ryte ir 
vakare raudonai. Saulė", LTM 2680a). Raudona spalva ir 
apvali forma yra pagrindiniai požymiai, jungiantys Saulės 
ir rožės figūras. Liaudyje rožėmis vadinamos raudonai ar
ba rausvai žydinčios gėlės, kurių žiedo vainikas turi apva
lų kontūrą, pavyzdžiui:

miškinė dedešva, Malva sylvestris: roželė7, roželės (LBŽ, 212);
dedešva kiauliarožė, Malva alcea: roželės (LBŽ, 212);
paprastasis erškėtis, Rosa canina: rožė (LBŽ, 299), šunrožė (LBŽ, 299);
piliarožė, Althea: rožė, kiaurarožė, aukštrožė (LBŽ, 17);
dirvinis vijoklis, Convolvulus arvensis: roželės, rožačkėlės, vargo roželė
(LBŽ, 102);
siauralapis gaurometis, Chamacnerium angustifolium: ožrožė (LBŽ, 131).

Kaip teigiama Lietuviškame botanikos žodyne, įvairios tau
tos rožėmis vadina ne tik erškėtį, bet ir daugelį ryškiažie- 
džių augalų (LBŽ, 299). Lietuviškos botanikos medžiaga 
rodo, kad augalams, vadinamiems rožėmis, būdingi rau
doni /  rožiniai /  rausvi atspalviai ir iš keturių-penkių vai
niklapių sudarytas žiedo vainikėlis. Ornamentuose rožė 
(„roželė", „rožiukė", „erškėtėlis") yra geometriškai taisyk
lingas „rombas su ataugėlėmis"8:

7 Vilma Kaunienė, Egidijus Kaunas, Vaistingieji augalai: žinynas, Kau
nas: Varpas, 1991,99; plg. latvių saules lapinas ( saulės lapeliai") - de- 
dešva" (LBŽ, 212).

8 Vytautas Tumėnas, „Roželės ornamento simbolika", Krantai 12,1989,15.
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Ši figūra gaunama sukryžiavus dvi lygiagretes. „Sukry
žiavimo", „susikirtimo", „išsišakojimo" reikšmės įeina ir į 
daugiareikšmę rožės sąvoką, kadangi rože lietuvių kalboje 
vadinama kryžma arba išsišakojimas, plg.: rožė - „pinti
nės lankų sukryžiavimo vietos išpynimas", „briedžio, el
nio ragų išsišakojimas", roželė - „arklio kanopos dvišaku
mas" (LKŽ 11, 847). Rožė suprantama kaip kelių linijų 
susikirtimo arba išsišakojimo centras ir, kai kuriais atve
jais, sankirtos taško užpildymas apskritimu arba rombu. 
Būtent taip atrodo „pintinės lankų susikryžiavimo vietos 
išpynimas":

Analogišką vizualinį pagrindą turi latviški Saulės žen
klai (Saules zimes), kurių didžiulė įvairovė suvedama į du 
pagrindinius tipus - rombinius ženklus (1) ir rozetes (2)9: 

(1) rombiniai ženklai

9 Latviešu tautas dziveszina 2: daba, debesis, dievibas, sudarė A. Rudzite,
Riga, 1990, 77.
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(2) rozetės:

Rombiniai Saulės ženklai (1) sudaryti iš įvairių kryžminių 
kombinacijų, kai kurie variantai labai artimi lietuvių ro- 
želei, plg.:

Rozetiniai Saulės ženklai (2) yra ornamentinė rožės imi
tacija. Tai geometrizuoti augaliniai ornamentai, giminin
gi soliarinei verpsčių, prieverpsčių ir kitų liaudies bui
ties dirbinių puošybai Lietuvoje.10 Jie turi panašią mitinę

10 Vaiškūnas 1992,133-137.

Saules zime roželė
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prasmę kaip latviški rombiniai Saulės ženklai ir įvairių 
modifikacijų kryžiai, vaizduojantys spinduliuojanciq Sau
lę11 (tarp jų ir lietuviškų antkapių kryžių saulutės).

Atskleisdami kelis Saulės ir rožės figūrų bendrumus, no
rėtume pabrėžti koreliuojančių požymių vaidmenį kuriant 
botaninę Saulės raišką. Keli dominuojantys požymiai - rau
dom, apvalu, sukryžiuota11 12 - lemia asociatyvų metaforinį ryšį 
tarp Saulės ir rožės figūrų. Tapatumas, kaip ir metaforos 
atveju, yra dalinis - iš daugelio galimų bruožų parenkami 
keli dominuojantys aspektai, leidžiantys rožę laikyti bota
nine Saulės manifestacija. Antra vertus, koreliuojantis se
mantinių požymių kompleksas priklauso mitinei ugnies 
paradigmai.

Medicininė rožė

Rožės figūrą galime aptikti ir kitokiame - medicininia
me - kontekste: rože vadinama „liga, pasireiškianti ryš
kiai ribota raudona dėme odoje, temperatūros pakilimu" 
(LKŽ 11, 846). Liaudyje žinomos „dvylikos šortų rožės" 
(LTR 4813/9) - smegenų, dantų, širdies, gyslų, kaulų, le- 
kiančioji, sausoji, vandeninė, pūslinė ir kt. Užkalbėjimuo
se rožės dažnai apibūdinamos pagal spalvas, pavyzdžiui: 
„pirma - balta, antra - raudona, trečia - mėlyna" ir t.t. (LTR 
4156/112). Rožių spalvos priklauso nuo jų prigimties, pa
vyzdžiui, „jei undeny peršalai, tai baltos lelijos - undeni- 
nė rožė" (LTR 4813/9). Rožių spalvų reikšmės nesunkiai 
įskaitomos mitiniame spalvų reikšmių kontekste, pavyz
džiui, baltoji rožė, sietina su vandeniu ir šalčiu, mitiškai gi
mininga baltai saulei - liaudies meteorologija aiškina, kad

11 Vaiškūnas 1992,133-137.
12 Dėl kryžiaus konfigūracijos ir ugnies ryšio taip pat ir. Beresnevičius

1992, 42-56.
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jei Saulė leidžiasi balta, rytojaus dieną lis (LIT 26442). Kai 
Saulė balta - šviečia pro debesis - ji braido vandenyje, todėl 
ima lyti: „Saulė braido, bus lietaus (slenka debesyse)" (LzTŽ, 
39); „Kadu Saula prieš sėdimų debesin brenda, tai prieš 
lietų" (LTR 1515/9-1).

Priešingai negu balta, raudona Saulė reiškia giedrą, ne- 
lietingą orą: „Kad saule noriet sarkana, būs sauss laiks" 
(„Kai saulė nusileidžia raudona, bus giedras oras", LTT 
26443). Analogiškai, raudona rožė yra sausa, karšta, ugninė 
(priešingai vandeninei, šaltai). Ji atsiranda nuo karščio, plg.: 
„Nuo išgąsčio ir nuo didelės gėdos keliasi rožė. Kad tenka 
labai susigėsti, tai kaistu ir kaistu, ir tuoj jaučiu rožę išsi
keliant"13. Norint išgydyti ugninę rožę, raudona transfor
muojama į balta, plg.:

Lygioj pievoj užaugo dvi rožės - viena balta, kita raudona. Raudona 
nunyks, o baltoji uždigs! LMD I 940/31

Kadangi baltoji rožė yra vandeninės prigimties, raudo
nos tapimas balta reiškia perėjimą nuo ugnies prie vandens, 
t.y. rožės „gesinimą". Rožė suprantama kaip mitinis ug
nies perteklius žmoguje, kitaip tariant, uždegimas. Užkalbė
jimai rodo kelis ugnies slopinimo būdus. Be minėto gesi
nimo vandeniu (raudona —> balta), praktikuojamas gesinimas 
žeme (variantuose juoda vilna, mėlynu popieriumi), t.y. rau
donos spalvos slopinimas juoda, plg.: „Žemės reikia be saulės 
paimt ir be saulės padėt. Reikia apdėt, kas tau sopa" (LTR 
4424/79); „Čia aš apkabinu tą baltą, mėlyną ir raudoną ro
žę (juoda vilną išpešiojus apdėti ir 24 valandas laikyti)" 
(LMD 11063/48); „ruginiais miltais pabarsto (sausai) ir mė
lynu popierių apsupama" (LTR 1031/267). Ugnis taip pat 
slopinama atliekant judesius priešinga Saulei kryptimi, pa
vyzdžiui, reikia „bevardžiu pirštu sukti prieš saulę aplink 
rožę" (LTR 4035/11).

13 r. ricTKeBHH'b, „MaTepiaAbi no  napoAiiofi MeAiinhiin* AiiTOBneB'b“,
jKuettR cmapuua 2, C.-rieTepC>yprb, 1911, 181.
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Kiek kitaip rožė gydoma įeinant į sakralinius santykius 
su Saule, kuri, kaip matėme, pati suprantama kaip rožė. 
Norint išgydyti rožę, „reikia kalbėti užkalbėjimą tris kar
tus: saulės tekėjime, laidoje ir vėl tekėjime, [...] atsisukus į 
saulę" (LTR 4118/193); „Užkalbama ant cukraus gabaliu
ko ar ant saldainių, kurie turi būti į tris dalis padėti. Trys 
daiktai, užkalbėjus juos turi suvalgyti. Vakare in saulę at- 
sigrįžus persižegnot ir ramiai pastovėt, kol suvalgysi. Už
kalbant rytą, turi atsigręžti į rytus prieš saulę ir ramiai bur- 
non insidėt, ir ramiai pastovėt" (LTR 4765/454). Kartais 
patys užkalbėjimų tekstai mini Saulę, plg.: „Kaip saulė 
teka čysta ir šviesi, taip prašau apgydyt šitos rožės" (LTR 
4813/167); „Rože, rože, išeik iš šio daikto, kad saulė iš- 
šviestų ir rožė nubėgtų in undenio" (LMD I 940/44). Už
kalbėjimuose minimas Marijos darželis („Daržely Marijos 
trys rožės, dvi pražyda, viena nuvyta", LTR 4850/46) pri
mena dainose minimą Saulės darželį („Insistočiau, sodino 
lile, /  Saulės darželin [...], /  Nusiskinčio [...] /  Žalių rūtų", 
SIS, 1198), Saulės dukrytės daržatį, „kur aug devynios ro- 
žatės" (RD 1, 62) arba Raja rūžu dorzenu (Rojaus rožių dar
želį, LTdz 1, 343(L)). Užkalbėjimuose, kreipiantis į krikš
čioniškąją mergelę Mariją, ji tapatinama su rože: „Sveika, 
Rože Marija, melsk, kad rožė pražūtų dabar toj adynoj 
kas serga" (LTR 3585/209). Tai rodo, kad rožė gali būti 
gydoma mažiausiai dviem mitiniais būdais: apeliuojant į 
sakralinę ugnies sferą (pavyzdžiui, rožės pavidalo dei
vę) arba parenkant opozicines mitinio kodo figūras, pa
vyzdžiui, raudona rožė vs balta rožė (ugnis vs vanduo), rau
dona rožė vs juoda vilna (ugnis vs žemė) ir pan. Abiem 
atvejais rožė gydoma remiantis jos mitinės (ugninės) pri
gimties žinojimu.
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Kraujas

Raudonos spalvos rožė metaforiškai siejasi su kita rau- 
donspalve figūra - krauju: „Kur kraujas bėgo, /  Rožė žydė
jo" (LTR 701/55)14; „Karvė subliovė, tvorą sugriovė, raudo
na rožė pražydo. Kiškis nušautas" (LTR 37/1158). Kraujas, 
kaip ir rožė, yra ugninis15, plg.: „Ugniavystas kraujas, pa- 
parcia žiedas. Aprajima upe. Tegul šitas kraujas nustas te
kėt" („apžadėjimas" nuo kraujo tekėjimo, LMD I 272/9). 
Jis pasižymi tam tikrais terminiais efektais, plg. šiuos po
sakius: kraujas verda („pykstu, gaila, skaudu"), karšto krau
jo („temperamentingas"), „nuo tavo žodžių jiems kaista 
kraujas (tu juos uždegi, sujaudini)" (LKŽ 6, 461).

Kraujas - karštas, raudonas skystis - yra fiziologinė ug
nies raiška. Tai pati seniausia ugnies forma - deganti ugnis 
yra kilusi iš nežmogiškų (dieviškų ar demoniškų) būtybių 
kraujo, plg.: „Paėmė Liucipierių toks pyktis, kad ėmė jis 
kočiotis voliotis po žemę. Jo kraujas virė, degė iš pykčio. Iš 
čia ir pasidarė pragaras" (LTt 4, 165); „Jėzus metė savo 
kraują ir padarė pragarą degantį" (BILLS, 10). Tai pirma
pradė ugnis, kadangi nei žemėje, „nė rojuj, nė danguj ug
nies nebuvo". Dievas siuntė kregždę ugnies parnešti iš pra
garo, dėl to iki šiol „kregždės po kaklu ir ant uodegėlės 
tokios raudonos dėmikės yra, kad jos ugnį [...] iš pradžios 
svieto parneš" (LTR 3470/111). Kai kurie kiti paukščiai ir
gi turi raudonų dėmių, kurios siejamos su krauju, pavyz
džiui, dagilėlio pagurklė raudona nuo Jėzaus kraujo lašų 
(BILLS, 79-80), meletos pakaušis buvęs Velnio kruvinai su
muštas (LTt 4, 443) ir pan.

14 Gausūs šios dainos variantai rodo, kad bėgantis kraujas metaforizuo- 
jamas įvairiai: kaip tekantis vanduo (upė) ir kaip švytinčios ugnies 
efektai - spindesys, mirgėjimas, aukso žibėjimas (žr. LLD 3, 435-513). 
Kartais šios dvi figūratyvinės versijos derinamos, plg.: „Upė tekėjo, 
vanduo mirgėjo, /  Ant upės kranto rožės žydėjo" (LLD 3 435).

15 Dėl to, pavyzdžiui, „užkalbėjimuose nuo gyvatės įkandimo ugnis yra 
izomorfinė gaidžio kraujui" - žr. Zavjalova 1998, 8.
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Kraujo, ugnies ir ugnianešės kregždės (kuri, beje, nelei
dusi gyvatei sužinoti, jog žmogaus kraujas yra gardžiau
sias, LTt 4, 446) ryšius rodo ir liaudies botanika, pavyz
džiui, ugniažolė (Chelidonium majus) - augalas, kurio šaknys 
yra ugnies spalvos, - vadinama kregždažolc, kregždine, kregž
dėm (LBŽ, 84), taip pat kraujuote (LBŽ, 84). Šis augalas var
tojamas kraujuojant - „Jei macnai kraujai aina moteriškei, 
gere [cinamonija] reikia" (LTR 6447/1285). Be to, ugniažo
lė gydo ir odos ligas - tinka „ir nuog karpų, ir nuog deder
vinių" (LTR 6447/1285), o dedervinė, egzema liaudies me
dicinoje suprantama kaip ugnis, plg.: „Marei ant burnos 
ugnis apšoko" (t.y. atsirado egzema, LKŽ 17, 386). Gydy
mas ugniažole yra mitinė ugnies „ištraukimo" procedū
ra16 - tai rodo kitų ugninių žolių vartojimas:

Kad votis, tai ugnialapį [šalpusnį, Tussilago - D. V.] prisidėk, tai ugnį 
ištrauks. LKŽ 17, 37817

Gundegu18 žiedus lieto čulgu plastėta vieta (Ugniagėlių žiedus deda 
voties plėtimosi vietoje). LTT 31108

Visos ugninės žolės metaforiškai reiškia ugnį ir reika
lauja ypatingo atsargumo, pavyzdžiui, „Ugunspuki (gun
degu) nevajaga istaba nešt, izcelsies ugunsgrėks" („Ug- 
niagėlės (vėdryno) negalima nešti į namus, nes kils 
gaisras", LTT 31109). Tokie patys draudimai galioja ir ki
tiems ugnį kaupiantiems augalams, pavyzdžiui, ugniniam 
ąžuolui, kuris, anot Pretorijaus, priklausąs Perkūnui, ir

16 Ugnies „traukimo" reikšmė motyvuoja ir kai kuriuos kitus vaistingų
jų augalų pavadinimus, pavyzdžiui, gyslotis, kuris dedamas ant žaiz
dų, sumušimų, vočių (žr. Vaistiniai augalai, vyriausiasis redaktorius 
J. Pipinys, Vilnius, 1973,113), vadinamas traukažole, trauku, traukučiu, 
trauklapiu (LBŽ, 64).

17 Plg.: „Močiakalapiai [šalpusniai - D. V.] nuog žaizdos gerai: ištrau
kia ugnis ir gija" (LKŽ 17, 386).

18 Gundega, ugunspujęe („ugnies gėlė") - aitrusis vėdrynas (Ranunculus 
acer), lietuviškai vadinamas ugniagėle, ugniažole - žr. LBŽ, 291.
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kuriame esanti šventoji ugnis. Saugantis gaisro, tokio ąžuo
lo negalima naudoti statybai, kadangi į jį nukirstą paprastai 
trenkia Perkūnas.19

Vartojant ugninius augalus gydymui, jie ištraukia iš žaiz
dos ugnies perteklių, analogiškai kaip Saulė - ugninė dei
vė - slopina rožės degimą. „Ugnies" ligos gydomos atsta
tant santykius su visa ugnies sakraline sfera, kadangi rožės, 
votys, karpos ir panašūs dalykai randasi dėl pažeistų san
tykių su ugnimi, plg.:

Kas nešvariu vandeniu ugnį užlieja, tam ant veido ar ant rankos pasi
daro rožė. B1LMM 229

Nedrikst ugunl spjaut, tad dabū ugunsvatis uz lūpam. (Negalima spjau
ti į ugnį, nes tuomet ant lūpų atsiras ugninė votis.)20 LTT 30953

Ja uguni spjaudą, tad užmetąs uz mėles vai ari uz lūpam čulkas [...]. 
Čulkas ir jaapspaida ar ogli un ogle janoliek atkal veca vieta atkaj. (Jeigu 
spjaudai į ugnį, tai ant liežuvio arba ir ant lūpų darosi pūslės [...]. Pūsles 
reikia apspaudyti su anglimi ir anglį padėti atgal į senąją vietą.) LTT 
30927

Ugninės kilmės skauduliai gydomi ugnimi, taip pat, kaip 
liaudies medicina rekomenduoja gydyti ir kitas ligas, pa
vyzdžiui, nuo mėnulio apžibinimo (vaikščiojimo naktį) gy
doma padedant ligonio drabužį arba daiktą prieš mėnulį 
(B1VV 652-656), išsigandus šuns, aprūkoma to šuns plau
kais (B1VV 841) ir pan. Dėl to ugnies žolės tinka gydyti 
votims, žaizdoms ir kitiems ugniniams susirgimams, ku
riuos sukelia ugnies perteklius žmoguje. Antra vertus, šios 
žolės taip pat sulaiko kraujosrūvą. Kraują stabdantys ir žaiz
das gydantys augalai siejami su sakraliomis būtybėmis, pa
vyzdžiui, paprastoji jonažolė (Hypericum perforatum), latviš
kai vadinama asinszale („kraujo žolė"), turi kelis „biblinius"

19 Mannhardt, Letto-preussische Gotterlehre, Riga, 1936, 534.
20 Latvių liaudies medicinoje kai kurių ligų pavadinimai apibūdina jų 

kilmę, pavyzdžiui, ugunsvatis („ugnies votis") yra votis arba žaizda, 
atsiradusi nuo ugnies; mirona vaina („mirusiojo liga") - liga, atsiran
danti, kai mirusysis pakenkia gyvajam (LTT 20878) ir pan.
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pavadinimus - Jėzaus žaizdų žolė, Marijos žoliukės (LBŽ, 175), 
marijakraujės (LTR 6447/298; LTR 6447/1413)21. Šiuos pa- 
vadinimus motyvuoja platesni mitiniai siužetai, aptinka
mi užkalbėjimuose nuo kraujo tekėjimo ir etiologinėse sak
mėse, plg.:

Ėjo ponas Jėzus per Cedros upį ir puolė ponas Jėzus, ir nusimušė pirš
telį, ir kraujas bėgo Viešpaties. Tai taip ir mano bėga. Viešpati Jėzau, 
sulaikyk mano kraują. MLZ 25

Ajo Panelė Švenčiausia per loukelius, pataikė kojali in akmenėlį, nu
mušė mažų pirštelį, aptaškė akmenėlį kroujaliu. Per tų kraujų Švenčiau
sios Panelės sustok kraujas iš NN kūno tekėjis. KrK 1

Senovėje akmenys augo. Vieną kartą ėjo Pana Marija ir nusimušė į 
akmenį kojos pirštą. Ji tada labai supyko ir pasakė: „Kad tu didesnis ne
augtum!" Nuo to laiko akmenys daugiau nebeauga. BILLS, 10

Dėl pralieto Marijos arba Jėzaus kraujo ir dabar kai ku
rie akmenys yra su raudonomis dėmėmis, apaugę raudo
nomis kerpėmis ar „raudoni kaip kruvini"22. Vienas tokių 
raudonų akmenų, buvęs Rambyno kalne, atspindėdavo 
tekančią ir besileidžiančią Saulę. Anot Otto Glagau, „jis 
gulėjo žemesniuoju galu į pietus, ir saulė vis patekėdavo 
ant jo; todėl lygus paviršius suspindėdavo patekant ir nusi
leidžiant dangaus šviesuliui, nes įstrižai ant akmens krintą 
spinduliai atsimušdavo nuostabia auksine šviesa. Akmens 
masė buvo kietas raudonai juodas granitas su žėručiu"23. 
1811 metais suskaldžius šį akmenį, raudono granito ga
balai buvo „šventai saugojami tų, kurie gavo jų parsinešti,

21 „Marijakraujės, šventajanskos, geltonai žydzi. Tai jeigu yra kur vidu- 
ryse ronos, tai gydzia ronas - nuog plaučių, nuog žarnų, nuog jaknų" 
(LTR 6447/1424).

22 Plačiau žr. Vykintas Vaitkevičius, „Akmenys su pėdomis Lietuvoje", 
Lituanistica 2(30), 1997, 34-35.

23 Lietuvninkai: apie vakarų Lietuvą ir jos gyventojus devynioliktame am
žiuje, paruošė Vacys Milius, vertė Vytautas Jurgutis, Vilnius, 1970, 
231-232.
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kaip namų paladijumas, saugantis nuo stichinių nelaimių 
ir gydantis žaizdas, nelyginant Perkūno pirštai"24. Beje, Per
kūno pirštai, kitaip vadinami Perkūno kulkomis, iš tikrųjų 
dažnai naudoti žaizdoms gydyti, pavyzdžiui, „sumaltų 
kulkų milteliais barsto žaizdą" (B1PLLT 582)25. Be to, su 
Perkūno kulka galima sustabdyti bėgantį kraują: „Jeigu 
iš žaizdos kraujas bėga, tai patrina su juo [tuo akmeniu - 
D. V.], ir kraujas nebėga" (B1PLLT 574). Tokiais akmeni
mis gydomi ir skauduliai, sumušimai, karpos (B1PLLT 571, 
598), dedervinė (B1PLLT 575) bei rožė (B1PLLT 584). Tad 
Perkūno kulkos medicininiu požiūriu identiškos raudo
niems, Jėzaus ar Marijos krauju aplaistytiems akmenims, 
kurie vėliau buvo prakeikti ir liovėsi augti. Beje, kai ku
rie šio etiologinio siužeto variantai teigia, kad akmenys 
nustojo augti, Dievui iš dangaus pasiuntus ugnį (IT, 68) 
arba užgriovus griausmui (TD 4, 278; LTR 2560/293; LTR 
2376/1).26 Akivaizdu, kad turimas galvoje Perkūno prisi
lietimas prie akmenų (plg. Marija, Jėzus užkliudo akme
nį), kadangi Perkūnas dažniausiai trenkia būtent į akme
nis (žr. B1PLLT 148-164). Be to, Perkūnas „daugiau muša 
į raudonakmenis, o į juodakmenis nemuša" (B1PLLT 159a), 
ir tai leidžia jį „identifikuoti" su vėlyvais bibliniais per
sonažais, kurių kraują praliejus atsiranda raudoni akme
nys.27 Šie faktai rodo neabejotiną Perkūno ir raudonų 
(„krauju aplaistytų") akmenų ryšį, atspindintį ugninę Per
kūno prigimtį.

24 Lietuvninkai: apie vakarų Lietuvą ir jos gyventojus devynioliktame am
žiuje, 232.

25 Pig.: B1PLLT 587, 593, 596, 600.
26 Taip pat žr. Vaitkevičius 1997, 33; Laurinkienė 1996, 126.
27 Beje, krauju taip pat vadinamas ant akmenų su pėdomis susirin

kęs vanduo, kuris naudojamas gydymui, taip pat, kaip ir po pir
mos perkūnijos ant akmens įdubų susikaupęs lietus - žr. Vaitkevi
čius 1997, 34.
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Gyvųjų ir mirusiųjų ugnis

Rožės ir kraujo metaforos reprezentuoja analogišką mi
tinį ugnies turinį, todėl viena figūra nesunkiai gali trans
formuotis į kitą. Tai koreliuoja su kitokio pobūdžio trans
formacijomis, pavyzdžiui, perėjimu iš gyvenimo į mirtį. 
Žmogui mirštant, vyksta tam tikra figūratyvinė metamor
fozė - ten, kur trykšta kraujas, išdygsta rožė:

Kur kraujas tiško,
Ten rožė dygo,
Kur galva krito,
Žemčiūgai blizga.

LLD 3 467

Rožė, išdygusi mirties vietoje (arba ant kapo), tapatinama 
su mirusiojo siela, plg.: „Juk tai ne rožių žiedelis, /  Tai dvase 
jauno bernelio, /  Kur's miręs dėl smutnybės" (KlvD, 113). 
Pagal kiek kitokią versiją, mirusiojo vėlė gyvena gėlėse: „Ka- 
du žmogus miršta, o pamirus kiek laiko būna gėlėsna, kol jį 
kur paskiria, paskui iš tų gėlių vėl skirsto po žmones, ir vėl 
gema ir auga žmonės"28. Mirusieji reiškiasi per gėles, o žmo
gaus gyvybinės galios turi kitą ugninę formą - kraują, kuris 
sveikam žmogui suteikia raudoną spalvą, plg.: „Gynant li- 
gonies veidas skaistėja, t.y. darosi aiškiai raudonas" (LKŽ12, 
665)29. Todėl, pavyzdžiui, užkalbėjimuose kraujo ištekėjimas 
tapatinamas su sielos (vėlės) išėjimu iš kūno:

Valiuli Dzievuli, kroujų suturėk, dūšios iš kūno nevaryk, kad su krouju 
nebėgtų, kūno vieno nepaliktų. KrK 2

Valiolio Dzievolio, per Dougio akmenėlį, per Bubį ūžuolėlį, tavy pra- 
šou, tau insakou - žodzį tark, kroujų sulaikyk, kad iš NN gyslų nebėgtų, 
dūšios iš kūno neviliotų. KrK 3

28 Emilija Stanikaitė, „Gėlių darželiai", Mūsų kraštas 2(5), 1994, 77.
29 Plg. būrimą dėl ligonio likimo: „Raudonų raudonų pivonijų virini. 

Nu, ir tada žiūri: kad ružava, tai atgis [žmogus] - ar didelis, ar ma
žas, o kad baltas, tai jau mirs, neatgis" (LTR 6447/1291).

48



Žmogui mirštant, kūno ugnis - kraujas - transformuoja
si į botaninę ugnį - rožę. Žinoma, kad mirusiųjų ugnis gali 
manifestuotis ir tiesiogiai - vėlė matoma kaip „ugningas 
žmogaus pavidalas" (BsIGVV, 145,147), klaidžiojanti žva
kelė (LTR 1599/68, 2269/90, 1072/204) ar žiburinis (LTR 
4732/194). Todėl rožė, išdygusi mirties arba laidojimo vie
toje, figūratyviai ženklina ugninę vėlės prigimtį. Tai lemia 
atitinkamas laidotuvių tradicijas, pavyzdžiui, kaip liudija 
dainos, rožės yra tradicinės kapų gėlės30, plg.:

Mani pakavokit
Ant aukšto kalnelio,
t-l
Mani apsodykit
Raudonom roželėm.

LLD 3 671

Kaut zinatu to kapsėtu, 
Kur gul tėvs mamulina, 
Es kapsėtu appuškotu 
Sarkanam rozltėm.

LD 4070

(Kad žinočiau tą kapą, 
Kur guli tėvas mamužė, 
Aš kapelį išpuoščiau 
Raudonomis roželėmis.)

Reikšdama mirties transformaciją, rožė padeda mirusia
jam pereiti į naują būseną (patekti į kitą pasaulį), todėl ji 
kartais vaizduojama kaip mitinis augalas, kuriuo galima 
užkopti į dangų:

Iestadiju baltu rozi 
Balta smilšu kalnina; 
Ta izauga liela, gara 
Lidz pašam debesim. 
Es uzkapu debesis 
Pa tiem rožu zariniem.

LD 34041

(Pasodinau baltą rožę 
Baltame smilčių kalnelyje; 
)i užaugo didelė, aukšta, 
Ligi pat dangaus.
Aš užkopiau į dangų, 
Tomis rožių šakelėmis.)

30 Lietuvių liaudies dainose tokia pat tradicinė kapų gėlė yra rūta. Tu
mėno teigimu, „rūtos (kurios lietuviams atstojo rožes [išretinta - 
V. T.] ir buvo meilės bei nekaltybės ženklas, vestuvinis simbolis) daž
nai puošė lietuvninkų kapus". Tumėnas 1989,18.
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Dėl mediacinės funkcijos rožės gali būti naudojamos įka
pėms. Liudviko Adomo Jucevičiaus liudijimu, XIX amžiu
je Žemaitijoje rožės sudaro tradicinę įkapių dalį: „Žemai
čiai karstą iš vidaus iškloja plona drobe, įvairiais raštais 
išsiuvinėta ir laukinėmis rožėmis apkaišytą, kuri ir vadina
ma įkapėmis" (SDŽ, 19)31. Tokią pačią mediacinę funkciją 
gali turėti ir kitokia raudonos spalvos simbolika, pavyz
džiui, mirusiajam buvo rišama raudona juostelė: „Mironam, 
kad tas tikko izdzisis, tris reiz jaapsien sarkana mataukla" 
(„Ką tik mirusį žmogų reikia tris kartus apjuosti raudona 
virvele", LTT 20769). Raudona virvelė (juostelė) reiškia ug
nį, pavyzdžiui, jaunamartė „in pripečkų juostų meta raudo
nų" - „kad pečius kūrentųsi" (LTR 6447/232,1490).32 Ugnis 
grynuoju pavidalu, pavyzdžiui, žaibo ugnis, taip pat pa
deda mirusiajam pakeisti būseną ir pereiti iš gyvųjų pa
saulio į dangišką buveinę - manoma, kad „griausmo už
muštas žmogus eina dangun" (B1PLLT 880); „Jei žmogų 
užmuša [Perkūnas - D. V.], jis čysčiuj nebus, jau per jį ug
nis yra ėjus" (B1PLLT 881). Tai rodo, kad rožė - botaninė 
ugnies forma - yra tik figūratyvinė priemonė išreikšti ug
nies dievų galioms ir funkcijoms.

31 Rožes kaip įkapių komponentą paliudija ir archeologiniai duome
nys, pavyzdžiui, XVII amžiaus moters kape archeologams pavyko 
rasti piliarožių (Althea) sėklų, žr. Algirdas Varnas, Eugenijus Ivanaus
kas, „Šapnagių (Akmenės raj.) XVI-XVII a. senkapiai", Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos darbai 3 (A), 1987, 38.

32 Tokia pati raudona juosta naudojama kraujui stabdyti ir karpoms bei 
kitiems skauduliams gydyti, plg.: „Es aizsėju asins upi / Ar sarkanu 
dzlparinu" („Aš užrišau kraujo upę /  Su raudona juostele"), žr. Kursite, 
Latviešu folklorą mitu spoguli, Riga: Zinatne, 1996, 60.
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Rožių darželis

Botaninis ugnies sakralumas iki XX amžiaus nesąmonin
gai išlaikytas buitinėje plotmėje - sodinant ir prižiūrint gė
lių darželį. Latvių dainose gėlių darželis vadinamas rožių 
darželiu (rožu ddrzs) - svarbiausios jo gėlės yra rožės, o 
tiksliau - piliarožės (latvių dainų rože yra „kokroze, karšu 
rože"33). Kitaip yra lietuvių dainose, neįsivaizduojamose 
be rūtų darželio, kuriame auga rūtos, rožės ir lelijos. Lietu
vių rūtos turi vieną bendrą bruožą su rožėmis - jos, kaip ir 
rožės, išdygusios iš kraujo lašų, plg.: „Rūtos yra šventos ir 
nešventintos, nes jos yra išdygusios iš Jėzaus kraujo lašų: 
kai Jėzus meldėsi alyvų daržely, nulašėjo kruvinas prakai
tas ir išdygo rūtos" (B1LŽPT1838). Arba: „Kada Jėzusą nu
kryžiavo, šv. Magdalena surinko nukritusius kraujo laše
lius ir pasėjo. Išaugo rūtos, už tai rūtų negalima mėtyti" 
(BILLS, 101). Rūtų sąsają su krauju nesunku paaiškinti 
žinant, jog rūta buvo vadinama miltinė meškauogė (Are- 
tostaphylos uva-ursi)34, kurios raudonos uogos primena su
stingusius kraujo lašus. Dėl raudonų uogų šis augalas va
dinamas kristakrauje35. Kraujo atsiradimas rūtų darželyje 
yra mitiškai motyvuotas, kadangi manoma, jog sodinant 
gėles turi būti pralietas kraujas - reikia po žeme „užkasti 
kokia nors galva (varlės, pelės ar viščiuko), to nepada
rius [gėlės -  D. V.] neaugs" (B1LŽPT1847). Analogiški ritu
alai atliekami sode: „Jeigu obelis neveda vaisių, tada po 
medžiu užkasa kokį gyvulį"36; „Kad pasodintas medelis

33 J. Sudrabs, „Puku vainags", LTD 3 (straipsnis paskelbtas dainų rink
tinėje, žr. šaltinių santrumpas), 425.

34 Eugenija Šimkūnaitė, „Metus baigia savarja", Mokslas ir gyvenimas 12, 
1990, 28.

35 Kaunienė, Kaunas 1991, 204.
36 Zenonas Slaviūnas, „Liaudies papročiai ir mitiniai įvaizdžiai Maž

vydo raštuose", Senoji lietuviška knyga, Vilnius: Valstybinė politinės 
ir mokslinės literatūros leidykla, 1947, 182.
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prigytų ir augtų, reikia jį pasodinus paliet šiltu paukščio 
ar gyvulio krauju" (B1LŽPT 1884). Gyvos galvos pakasi- 
mas (kraujo praliejimas) įeina į platesnę aukojimo miru
siesiems temą, plg. šiuos tikėjimus:

Sodinant bijūną reikia po šaknimis pakišti gyvulio galvą, tai nestips 
gyvuliai. B1LŽPT 1849

Jeigu šeimyna mato, kad ruošiasi mirti tėvas arba diedukas, tai sako, kad 
reikia papjauti veršelis arba paršelis, nes gali gyvuliai gaišti. B1ML 593

Laidotuvių auka suprantama kaip mirusiojo dalies ati
davimas: „Pagrabui reikia papjauti gyvulį, nes vis tiek savo 
atsiims. Kručo pagrabui nieko nepjovė, tai dvi avys nusti
po" (B1ML 594). Tokia pat dalis (auka) turima galvoje už
kasant gyvulį arba šviežiu krauju laistant obelis, tikint čia 
gyvenant vėles (plg. „Negalima kirsti obelys, grūšios ir vi
si vaisiniai medžiai, nes sako, kad tuose medžiuose gyve
na protėvių dūšios", B1LŽPT 1928).

Gėlių darželis, taip pat kaip ir sodas, yra sodybos vėlių 
buveinė: čia jos, kol „būna gėlėse" (žr. p. 48), gyvena žmo
nėms nematomą gyvenimą, plg.:

Ozols auga, zari dega, 
Gailis dzied galina.
Es nezinu kalabad 
Mamin' mani neredzėja; 
Es ozola galina 
Biju rožu darzina.

Tdz 55205

(Ąžuolas auga, šakos dega, 
Gaidys gieda viršūnėlėje. 
Aš nežinau, kodėl 
Mamužė manęs neregėjo; 
Aš ąžuolo viršūnėlėje 
Buvau rožių darželyje.)

Kraujas arba „gyva galva" yra aukos mirusiesiems, ka
dangi „mironam vajagot jaunu asinu, un ja vinam tas 
nedodot, tad tas pats ar savu roku nemot kadu lopu" 
(„mirusiajam reikalingas šviežias kraujas, ir jeigu jam jo 
neduoda, tai jis pats savo ranka ima kokį nors gyvulį", 
LTT 2080). Kraujas leidžia mirusiojo vėlei patekti į dan
gų, plg.: „Kadu kustoni kauj uz bėrėm, ar tadu iejaj de
besis" („Kokį gyvulį skerdžia šermenims, su tokiu keliauja
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į dangų", LTT 2082). Matome, kad kraujas mitiškai kore
liuoja su rože, kuria galima užkopti „ant debesėlių", ir - 
pratęsiant figūraty vinę grandinę - su žaibo ugnimi („griaus
mo užmuštas žmogus eina dangun", žr. p. 50). Tai dar kartą 
parodo, kaip skirtingomis, bet tarpusavyje esmingai susiju
siomis metaforinėmis formomis reprezentuojamas identiš
kas mitinis turinys.

Auksas

Kraujas - takus raudonas skystis - yra skysta ugnies for
ma. Skystumo požymį pakeitę kietumu, šioje pozicijoje rasi
me kitą ugninę figūrą - auksq. Auksas - kieta ugnis37 - tau
tosakoje dažniausiai regimas ne grynu (lydinio) pavidalu, 
bet kaip pinigai arba auksiniai daiktai, žymintys visų pirma 
soliarinį sakralumą, pavyzdžiui, Saulė vaizduojama auk
siniu obuoliu („Auksinis obolelis po žemę ridinėja. Saulė", 
LTR 37/245), aukso žiedu („Iš lango į langą auksinis žie
delis. Saulė", LTR 4040/31)38, ji pasipuošusi aukso vainiku 
(LD 33917), aukso juosta (LD 33820), auksiniais bateliais (LD 
33992)39 ir pan. Pinigai tautosakoje turi ne tik finansinę, 
bet ir mitinę vertę - auksinių pinigų forma reiškiasi dau
gelis ugninių būtybių - ne tik Saulė, sidabriniame dubeny
je žarstanti auksines monetas (Tdz 54911), bet ir ugninis 
Aitvaras40, vėlės, klajojančios žvakelės, žiburiniai, žaltvykslės. 
Tokią galimybę suteikia metaforinis ugnies ir aukso ryšys - 
ugnis nesunkiai transformuojasi į pinigus (pavyzdžiui, ža
rijos virsta monetomis, LTt 4, 568), ir atvirkščiai, pinigai 
pasirodo ugniniu pavidalu - folklorinis degančių pinigų

37 Dėl kieto ugnies pavidalo žr. Greimas 1990, 77-78.
38 Taip pat žr. Greimas 1990, 468.
39 Kursite 1996, 73-74.
40 Greimas 1990, 77.
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siužetas yra vienas iš labiausiai žinomų. Ugnies ir pinigų 
koreliacija atsispindi ir apeiginėje plotmėje, pavyzdžiui, 
Joninių naktį šokinėjant per laužą tikimasi daug pinigą 
(„Janu naktį meitam un puišiem jalec par ugunskuru, tad 
būs daudz naudas"41 - „Joninių naktį merginoms ir vaiki
nams reikia šokinėti per laužą, tai turės daug pinigų"). Tai 
remiasi bendru įsitikinimu, kad per Jonines „į laužo pele
nus Dievas beria pinigus" („ugunskura pelnos Dievinš nau
du ber", LTT 11500). Toks ugnies ir pinigų ryšys leidžia 
auksą laikyti mitine ugnies forma.

Kaip ugnies manifestacija auksas koreliuojamas su kito
mis ugninėmis figūromis, pavyzdžiui, krauju (skysta ug
nimi), plg.: „Kur kraujai tiško - auksas byrėjo" (LLD 3 439), 
„Kur kraujas tiško, žemė žibėjo, /  Visi karaliai žiūrėt iš
ėjo" (LLD 3 478). Pasakose iš nužudytų vaikų kraujo (arba 
iš užkastų /  sudegintų kūnų) išauga stebuklingos obelys 
su auksiniais obuoliais (LTR1096/188), auksiniais lapais - pusė 
Mėnulio, pusė Saulės (LTR 2442/417), medžiai aukso si
dabro lapais ir žiedais (LTR 840/163) ir pan.42 Auksas turi 
tokią pat ritualinę vertę kaip ir kraujas, todėl gėlių darže
lyje aukojamas ne tik kraujas („gyva galva"), bet ir pini
gai, plg.: „Kad žolynai darželyje gerai augtų, reikia po jų 
šaknimis užkasti padėjus pinigų" (B1LŽPT 1798). Pinigai 
darželyje manifestuoja ugnį, todėl nulemia ryškią raudo
ną žiedų spalvą, plg. šiuos tikėjimus:

Sodinant pinaviją, reikia pilti po šaknimis smėlio ir padėti varinį pi
nigą, tai geriau augs ir žydės. B1LŽPT 185143

Jurginus reikia tada sodinti, kai kūrena krosnį, tai gražiau žydės (bus 
raudoni; turės labai daug žiedų). B1LŽPT 1841

Mergos, eidamos sodinti jurginų, pirma pažiūri į ugnį ir žiūrėdamos į 
jurginus eina jų sodinti, tai tada jie gražiai žydi. B1LŽPT 1842

41 Biruta Senkėviča, Jani - vasaras saulgrieži, Stockholm, 1969, 159.
42 Žr. AT, 707.
43 Taip pat žr. B1LŽPT, 1852-1853.

54



Kraujo ir pinigų koreliacijos galimybė aptinkama ir aukų 
vandenims kontekste - be plačiai paplitusio papročio mesti 
monetas į vandenį44 žinomas kraujo nulašinimas į vandenį, 
plg.: „Tas ežeras norėjęs pakilti. Kad jis nepakiltų ir neuž
lietų Šiaulių bažnyčios, reikėję įspėti jo vardą. Vienas žmo
gus atspėjęs. Jam įpjovė bevardį pirštą ir nulašinę tris kraujo 
lašus pasakė: 'Telkšiok ir nebeik iš vietos iki sūdnai dienai'. 
Po to ežeras nebekilo ir liko vadinamas Telkšys" (B1IP, 86)45.

Norint paslėpti pinigus, jie užkeikiami krauju (pavyz
džiui, tam naudojamas juodo katino kraujas: „Ar glūži mel- 
na kaka asinim varot naudu uzzilėt", LTT 21553)46. Sak
mėse apie užkastus pinigus (LPK 3612 „Reikalauja galvų") 
naudojama tradicinė formulė „Be dvylikos (devynių) gal
vų neišims". Sakoma, kad „užkeiktų pinigų be kraujo ne
paimsi" (B1UL, 27). Balio teigimu, „norint iškasti lobį, reikia 
jo savininkui [t.y. mirusiajam, užkasusiam pinigus - D. V.] 
atlyginti, duoti auką, užtat kasėjai, prieš pradėdami dar
bą, nužudo toj vietoj [...] gyvulį, dažniausiai gaidį" (B1UL, 
13). Latviai mano, jog auka kiekvienu konkrečiu atveju skir
tinga, todėl, norint iškasti lobį, reikia nustatyti aukos po
būdį - „Kad nauda žavėjoties, tad vajagot iet klat un ap- 
skatlt, kadas pėdas tur esot redzamas: vai cilvėka, zvėra, 
vai lopą. Kadas pėdas nu esot, tads tad nu esot jadod, lai 
naudu dabotu roką" („Kai pinigai džiovinasi, tai reikia pri
eiti ir pažiūrėti, kieno pėdos ten matosi - žmogaus, žvė
ries ar gyvulio. Kieno pėdos ten esančios, tą reikėtų ati
duoti, kad paimtum pinigus", LTT 21561). Arba: „Ja kada 
vieta redzot naudu kaltėjamies, tad ši vieta vakara esot

44 Žr. Balys, Lietuvių liaudies pasaulėjauta tikėjimų ir papročių šviesoje, Či
kaga: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1966, 37-38.

45 Plačiau žr. Vaitkevičienė, „Susitikimas su vandenimis: sakralinės su
tarties požymiai", Lituanistica 4(28), 1996, 58-64.

46 Plg. analogišką rožės „būrimą": „Nuo rožės gydosi juodo katino krauju, 
išvarvintu iš uodegos. Jei jau uodega būtų nukirsta, tad iš ausiu. Duoda 
to kraujo gerti po 9 lašus" (rieTKeBiiH'b 21911, 197).
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jaapkaisa ar svaigu žemi. Kads kustonis nu esot šais že
mės ieminis pėdas, tas esot šai vieta jaupurė, tad naudu 
varot izrakt. Bez upu|*a naudu nevarot izrakt, jo tad ta 
grimstot arvien dzijaki žemė" („Jei kur nors matai džiūs- 
tant pinigus, reikia vakare tą vietą pabarstyti šviežia že
me. Koks gyvūnas į šias žemes įmins pėdas, tokį reikia toje 
vietoje aukoti, kad iškastum pinigus. Be aukos pinigų iš
kasti negalima, nes tuomet jie tik grimzta gilyn į žemę", 
LTT 21560). Kraujas ir auksas yra dvi metaforinės ugnies 
formos, todėl, paimant užkastus pinigus, viena ugnies raiš
ka pakeičiama kita, šiuo atveju pinigai - krauju. Pinigai ga
li būti paimti tik atlikus šiuos mainus, kurių metu keičiasi 
figūratyvinė forma, bet turinys lieka tas pats. Kadangi už
kasti pinigai turi ryšį su mirusiaisiais (jie užkeikiami prieš 
mirtį ir priklauso mirusiajam), galima daryti prielaidą, kad 
auksas mirusiųjų pasaulyje turi analogišką mitinę prasmę 
kaip ir kraujas. Manifestuodami ugnį, pinigai kaip ir krau
jas:, rožė, žaibo ugnis turi transformacijos - perėjimo į kitą 
pasaulį - reikšmę. Tokios mitinės prielaidos galbūt lemia 
ir paprotį mirusiajam į karstą dėti pinigų*7. Pinigai figūra- 
tyviai suprantami kaip užmokestis už įėjimą į kitą pasau
lį: „Dod [...] naudu mironam lldz, ko atdod sv. Pėterim, lai 
ielaiž debesis" („Mirusiajam įdeda pinigų atiduoti šv. Pet
rui, kad įleistų į dangų", 1711 metai, LTT 34104); „Miro
nam iespiež lupatina iesietu sudraba vėrdinu roką ka vartų 
naudu, debesis ieejot" („Mirusiajam įspaudžia rankon į 
skepetėlę įrištą sidabrinį pinigėlį kaip užmokestį už vartų 
atidarymą, įeinant į dangų", LTT 20998). 1949 metais Pa
kruojo rajone archeologinių tyrinėjimų metu senkapiuose 
rastas monetas seni žmonės vadino „šv. Petro pinigėliais"47 48, 
t.y. suprato jas kaip mokestį šv. Petrui, atidarančiam

47 Kaip rašo Pretorijus, Prūsų Lietuvoje pinigai buvo metami tiesiog į 
karstą arba į duobę, žr. Mannhardt 1936, 297.

48 Mykolas Černiauskas, Kodėl įnirusiems į kapus buvo dedamos monetos, 
Vilnius, 1981 (mašinraštis), 1. LI1R F. 2-47.
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dangaus vartus. Šis apeiginis „mokestis" pagreitina vėlės 
atsiradimą danguje - „Ja mironim ieliek naudu zarka, tad 
tas viegli tiek debesis" („Jei mirusiajam į karstą įdeda pi
nigų, tai jis greitai patenka į dangų", LTT 20999). Todėl 
net patarlėse sakoma, kad „Ir dangus reikalauja įsipirki- 
mo" (LTR 465/36-957).49

Ugnies „čysčius"

Gulėdami žemėje, pinigai nuolatos keičia savo būseną - 
jie „valosi": „Iš vakaro pasirodo ugnelė - žiba kaip auk
sas. Ir lyja, ir miglota, vistiek, o auksas čyscinasi" (LTR 
4575/813). „Degdami pinigai nusivala ir pasdara vėl kai 
nauji" (LTR 2989/366). Kitos sakmės teigia, kad auksas vė
dinasi: „Vakare, betemstant, ar rytmetį, saulei kada tekant, 
tai iššoksta ugnis kaip ratai, kap didžiausiu vėju nusilei
džia, per tą ugnį tai viskas matytis. Tai, saka, ka auksas 
taip vėdinąs. O kiti sakydava seni žmones, ka velniukai 
turi auksą išvėdinti, tai ugnis vaidinas" (LTR 4639/118). 
„Vėjas" ir „vėdinimasis" taip pat yra pinigų valymosi for
ma: „Auksas dega, sidabras. Vosuojasi, vosuojasi, kaip 
sparnai. Tai pinigai valosi" (LTR 4551/8).

Auksas - kieta ugnis - periodiškai transformuojasi į plaz
minę ugnį, kuri turi apvalymo reikšmę, kaip, pavyzdžiui, 
žaibo ugnis, plg.: „Perkūnas muša velnius čystydamas že
mę" (B1PLLT 55); „Jei žmogų užmuša, jis čysčiuj nebus, 
jau per jį ugnis yra ėjus" (B1PLLT 881). Tokią kompetenci
ją turi ir kiti dangaus dievai - Saulė, Mėnuo, plg.: „Jaunas

49 Nors gausi šios patarlės variantų grupė teigia, kad „J dangų su pini
gais neįsipirksi", tuo atitikdama krikščionišką manymą apie dangaus 
karalystę, yra ir priešingų variantų (dėl semantikos pasikeitimo plg.: 
„Išmanai, kiek kiaulė apie debesį" (t.y. nieko neišmanai) ir „(Kiaulė) 
daug žino, kur debesis eit"; žr. Greimas 1990, 56.
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Mėnulie, dangaus karalaici, cystini dangų, cystini žemę, ap- 
cystyk mano griešnų kūnų ir dūšių" (B1LMM 21); „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 line
lius'"50. Valantysis ugnies aspektas susijęs su bendra ug
nies švarumo samprata, plg.: „Ugnis yra labai švari, su ug
nimi ir dūšias čysčiuj valo. Jei ugnį kas suteršia, ji tuoj 
valosi, o besivalydama gali viską sudeginti" (B1LMM 225). 
Besivalanti ugnis yra ekstensyvi, ji išeina iš ugniavietės „pa
sivaikščioti", risdamasi kaip „raudonas kamuolys" (SV, 85).

Pinigų valymosi procedūrą atitinka vėlių „čysčius", plg.: 
„Netoli Aduciškio po kryžium vidunakcy regis ugnelė kū
renas. Žmonės sako, kų itei tas dūšias, kurias dungun ne
priima, kų nesuvisu baltos, e peklon ve nepriima, bo nevi
sai griešnos" (LMD I 474/36). „Nesuvisu baltos" vėlės 
gauna kentėti „pakūtą" žemėje, klajodamos ugnelių pavi
dalais: „Ugnelės, klaidžiojančios naktimis, yra blogų žmo
nių dvasios, kurių dievas nepriėmė į dangų, o už nusikal
timus paskyrė kiek laiko klaidžioti pasaulyje" (LTR 1599/ 
8). Žvakelėmis taip pat klaidžioja be apeigų mirę žmonės - 
„kurie žmonės yra mirę be šv. sakramentų, tai tie žmonės 
naktį rodosi žvakelių pavidalu" (B1ML 1161). Norint „iš
vaduoti" klystžvakėmis klaidžiojančias vėles, reikia atlik
ti apeigas, kurios arba užpildo ritualinę spragą, atsiradu
sią neįvykdžius priešmirtinio ritualo („šv. sakramentų"), 
arba mažina vėlės „pakūtą" ir tą vėlę „čystina". Todėl pa
sirodę klystžvakės (vėlės) prašo atlikti apeigas - pakrikš
tyti, pasimelsti arba užpirkti mišias.

Su tuo susiję ir degantys pinigai, pavyzdžiui, norint 
paimt pinigus, reikia, kad toje vietoje kunigas atlaikytų mi
šias už numirusius (LTR 2413/113). Kad būtų galima pa
naudoti iškastus pinigus, reikia užpirkti mišias, pamylėti

50 Antanas Gudjurgis, „Linų derliaus spėjimai", Kraštotyra, Vilnius, 
1970, 55.
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elgetas ir pakelti „želaunus pietus" (ŠLSP, 39). Tokių pa
žadų turinys susijęs su laidotuvių, šermenų arba mirusių
jų paminėjimų apeigomis. Kita vertus, kadangi degantys 
pinigai manifestuoja vėlių „čystijimosi" ugnyje procesą, no
rint juos paimti, reikalinga ugninė „kompensacija", todėl, 
pavyzdžiui, naudojama šventinta žvakė: kasant pinigus, rei
kia apsibrėžti aplink ratą „grabnyčine žvake" (LTR 2002/ 
50)51. Pagal kitokią versiją, reikalingas apeiginis iškastų pi
nigų valymas grabnyčine žvake, plg.:

Vieną malkelę (krūvelę) papyliau, antrą, ir trečią. Ir dabar žvakelę 
dedu va ant tos malkelės (pirmos), ant tos (antros), ant tos (trečios). Ant 
tos uždėjau - jau pūkšt, mano žvakelė užgeso! Tuščią tą pasivežu šalėn, 
ir vėl dalinu į tris dalis. Aš ir vėl uždegu žvakelę - čia man užgeso. Tuos 
pavarau šalėn, tie yr čysti, reiškia, o čia yr su velniu. Ir tol dalysiu aš tas, 
kol berasiu va vieną piningėlį, ir dabar, ant katro užgeso, tą piningą pa
imu, įmetu į tą duobę, tą duobelę užkasu. Ne taip užkasi, paliksi aklas. 
LTR 6414/123

Iškasti pinigus ir juos išvalyti mitiškai reiškia palengvin
ti vėlių čysčių (panašiai kaip pastatyti kryžių52, užpirkti mi
šias ir pan.). Tai atlikęs žmogus ap dovanoj amas, jis tampa 
turtingas ir laimingas, pavyzdžiui, iškasęs pinigus ir užpir- 
kęs mišias, pamylėjęs elgetas, pakėlęs „želaunus" pietus - 
„turtingai gyvena" (ŠLSP, 39). „Kam atsitinka nekrikštytą 
dūšelę apkrikštyti, tas liekta laimingas ant svieto" (LRSPS, 
212). Elgesys su vėlėmis, pasireiškiančiomis ugnies pavi
dalais, turi dvi atomazgas, susijusias su valymo(si) sąvoka: 
(1) žmogus, radęs degančius pinigus, juos „išvalo" ir tam
pa turtingu, o sykiu padeda vėlei „išsičystinti", t.y. išeiti 
iš „čysčiaus"; (2) paėmęs pinigus, bet neatlikęs „valymo" 
ritualo, žmogus užsitraukia nelaimę, plg.: „Tiem žmonėm 
nelaimės ir nelaimės [...]. Labai bagoti žmonės, ale visi lo- 
zoriai: tai šlubi, tai kitam veidas sugadintas. Jie seniau rado

51 Plg. kasti reikia su lazda, kuria bažnyčioje gesina žvakes (LTR 284/607).
52 Balys Buračas, Lietuvos kaimo papročiai, parengė Albinas Degutis, Vid

mantas Jankauskas, Milius, Vilnius: Mintis, 1993, 280.
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pinigus" (BIUL, 77). Todėl susidūrimą su ugninių vėlių pa
sauliu galima interpretuoti kaip atliktą arba neatliktą ritu
alą, kitaip sakant, kaip įvykusią arba neįvykusią transfor
maciją. Vėlė arba pereina į kitą būseną, arba, pinigams 
nugrimzdus skradžiai žemę (jų „neišvalius"), lieka kentėti 
dar „šimtams" metų (B1UL, 63-64). Nuolatinę aukso būse
nų kaitą („valymosi" procesą) - kilimą iš žemės, vėdini- 
mąsi, džiūvimą, garavimą - implikuoja ugnies degimo (nai
kinimo, valymo(si)) reikšmės. „Valymosi" reikšmė įeina 
ir į kitų ugninių figūrų semantinę sudėtį, pavyzdžiui, rožė 
(liga) suprantama kaip ugnies valymosi efektas, galintis 
atsirasti ant žmogaus kūno jam užteršus ugnį (žr. p. 45). 
Fiziologinis kraujavimas taip pat yra ugninis organizmą 
valantis procesas, kurio metu draudžiama liestis prie šva
rios ugnies, kad ji nebūtų užteršta ir neimtų „valytis" (ne
kiltų gaisras), plg.: „Pavojinga ugnis nuo palaginės [nese
niai pagimdžiusios, kraujuojančios - D. V.] moteriškės. 
Būdavo, palaginę nelabai ir leisdavo prie ugnies. Pasako
ja, kad Panaros k., Liškiavos par., palaginė virino arielką, 
kuri užsidegė ir uždegė jos drabužius, tai ji bėgo per kai
mą, ugnis paskui ją ir išdegino visą kaimą" (B1LMM 230).

Bendri ugnies raiškų - rožės, kraujo, aukso - mitiniai bruo
žai, besiremiantys gimininga semantine sudėtimi, leidžia 
laikyti šias figūras mitinės ugnies metaforomis. Tai trys me
taforinės ugnies galimybės, gyvuojančios realių ir potencia
lių mitinių vaizdų apsupty. Jų koreliacijų ir transformaci
jų žaismas leidžia atsiskleisti giliajam mitiniam turiniui. 
Antra vertus, trys aprašytos mitinės metaforos - rožė, krau
jas ir ugnis - nėra vienaplanės mitinės figūros. Be abejo, 
kraujas susijęs ir su ugnimi, ir su vandeniu, karštas auk
sas - toks, kokį regime Saulės „kalimo" ar „liejimo" pro
cese53, - turi skysčio savybių, o rožė yra visų pirmiausia au
galas - iš žemės kylanti gyvybės jėga, ir 1.1. Metaforinės 
figūros tuo ir yra ypatingos, kad jungia skirtingas mitines

53 Žr. Greimas 1990, 467-468.
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kokybes, iš kurių formuojamas regimasis pasaulis - sun
kiai aprėpiama mitinių vaizdų įvairovė. Įžvelgdami dau
giasluoksnį mitinių figūrų metaforiškumą, turime galimybę 
pajusti subtiliuosius pasaulio sąrangos ryšius, patirti miti
nės pasaulio vienovės įspūdį.





Duona, druska, medus

Ugnies metaforos reprezentuoja sakralųjį pasaulį, pavyz
džiui, rožė suprantama kaip mitinis Saulės apsireiškimas, 
degančiu auksu reiškiasi vėlės, bėgantis kraujas mitiškai 
asocijuojamas su akmenį skeliančiu Perkūnu. Norėdami 
preciziškiau patyrinėti Perkūno ugninės raiškos ypatumus, 
persikelsime į kulinarinės kultūros sritį, duodančią dings
tį aptarti kai kuriuos specifinius ugnies aspektus. Ugnis 
kulinariniame kontekste, nors iki šiol mažai tyrinėta, nėra 
keistas mitologinių tyrimų objektas, kadangi būtent ugnies 
efektai (liepsnojimas, karštis, dūmai) leidžia pagaminti vir
tus, keptus, rūkytus, džiovintus produktus. Mitinėje sam
pratoje ugnis turi ypatingą transformuojančią galią, įvei
kiančią klasikinę žalio ir virto opoziciją - distanciją tarp 
natūralaus ir kultūrinio pasaulio. Akivaizdus ugnies ir ku
linarinės kultūros ryšys lemia, kad ugninės prigimties die
vai yra susiję su maisto gaminimu. Būtent šis tiesioginis 
atitikimas leido Greimui ugninį Aitvarą apibrėžti kaip ku
linarinės kultūros valdovą.1 Tirdami metaforines ugnies 
raiškas vėlgi orientuosimės ne į empirinį ugnies planą, bet 
į „slaptąją", netiesiogiai išreikštą ugnį, aptinkamą rūgimo 
ir kepimo procesuose bei skonio efektuose (rūgštu, saldu, 1

1 Greimas 1990, 75-76.
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sūru). Analizuodami duonos raugo, skalsės (Claviceps purpu
rea), kryžiaus ženklo, druskos bei kitas mitines ugnies raiš
kas, stengsimės parodyti Perkūno kompetenciją kulinari
niuose procesuose bei skonių srityje.

Rūgimas ir Perkūnas

Valgių gaminimas yra ne tik žmonių, bet ir dievų užsiė
mimas. Pasakos liudija, kad danguje Dievas raugina girą, 
slegia sūrį, dangaus sode noksta obuoliai ir 1.1. Taip pat 
danguje auginama ir malama duona - kai griaudžia per
kūnija, sakoma, kad „Dievas veža rudenį rugius namo" 
(B1PLLT 478), „Dievas danguje mala miltus" (B1PLLT 479a), 
„Perkūnas mala su girnomis" (B1PLLT 437). Panašų vaiz
dą regi ir du senukai, pupos stiebu užkopę į dangų (AT 
804A): apsinakvoję pas Dievą, jie paguldomi obelų sode 
arba ant krosnies, kur stovi užminkyta duona. Nepaisyda
mi draudimų, jie paragauja tešlos ir obuolių:

Sugulė abu seniai un pečiaus ir guli. Senelis tuoj ažmiga, tik baba 
niekaip negali ažmigte: jai vis rūpi paragauto, ar gardi Dievą duonas 
rūgštele. Pristigus kuntrybes nulipė baba nuo pečiaus ir paragava die
viškas duoneles. Kaip tik ana duonų priliete, jėme tašla bėgt, jėme bėgt, 
e baba jų rėčkan krėst, bet nieką nepadare: visa tašla kuo gražiausiai 
išbėga iš rėčkos žemen. [...] Ataja [kita - D. V.) naktis, ir senį su babu 
nusivedė sadan. Senelis atsigulįs graitai ažmiga, tik vis da nemiega ba
ba: jai labei narėtųs nusiraškyt nars vienas Dievą abalys. Un galų gala 
nebeiškinte ir nusiraškė vienų abalį. Kaip tik vienų nusiraškė, kad pra- 
dėja abaliai krist, kad pradėja krist ir talai krita, kalai visi nenukrita. 
BsP[ 2, 253-254

Matome, kad danguje aptinkami rūgštūs produktai - 
obuoliai ir rauginta duona. Pasakos variantai siūlo ir kitus 
rūgščius patiekalus - raugintus kopūstus (LTR1433/85), sūrį 
arba Smetoną (rauginto pieno produktus, LTR 3799/57; LTR 
1719/95; LMD III 99/9), vyną (LTR 324/4).
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Be valgių, dar vienas išbandymas svečiams yra Dievo 
ratukai, kuriais jiems neleidžiama važinėti. Nepaisydama 
draudimo,

ta senė atsisėdus į tuos ratelius, pasiuosčius tabokėlės ir sakanti:
- Seniukai, pavežiok tu mane su tais rateliais.
Tas seniuks tuoj savo pypkelę su nagu bakš, bakš pasibadęs, tuoj ki

birkštys iššokusios, paėmęs tuos ratelius, dir, dirrrrr par visus debesius - 
visa koželkėla siūbuot, tie šaukšteliai vožinėtis. Tai iš to yra žaibai, griaus
tinis ir lytus. ŠLSA, 178

Dievo ratukai, riedėdami per dangų, sukelia perkūniją. 
Bobutei įsėdus važiuoti, jie bruzda ir griaudžia (LTR 2941/ 
62), laksto po dangų kaip Perkūnas (LTR 1719/95), iš po ra
telių žybčioja žaibas (LTR 1038/418), o žemėje girdisi griaus
tinis (LTR 42/73). „Tai da i mum kai kada girdis jos [bobu
tės - D. V.] važinėjimas prieš lietų - tai vienam krašte 
užgirsi, tai kitam" (LRSPS, 251).

Dievas pasakoje apibūdinamas naudojant Perkūno atri
butiką: jo vežimas dunda, griaudžia, žaibuoja. Su Perkū
nu susiję ir kiti du senukų išbandymai (rūgstanti duona ir 
obuoliai), kadangi Perkūnas turi ryšį su rūgimo procesais. 
Žmonių manymu, Perkūnas rūgina saldų pieną: „Perkū
nas sugriovė, i pienas sugyžo tešmeny" (LKŽ 11,833). Lat
vijoje sakoma, kad „Ja svaigs piens atri saskabst, drlzuma 
sagaidams pėrkona negaiss" („Jeigu saldus pienas greitai 
sukirpsta, greitai reikia laukti perkūnijos", LTT 23773). Taip 
pat ir apsiniaukęs dangus suprantamas kaip rūgstantis, 
plg.: „ Apsiraugė visas dangus - lis bent tris dienas" (LKŽ 
11, 286); „Ale iš ryto buvo gražu, tik nuo pietų ažsiraugė ir 
rūgsta" (LKŽ 11, 288). Perkūnui uždegus namą, „gaisrą 
galima užgesinti tik rūgusiu pienu ir barščių rūgštimi (ra
šalu)" (B1PLLT 784)2. Jucevičius XIX amžiaus pirmojoje pu
sėje rašė, jog „perkūno ugnies kitaip užgesinti negalima,

2 Greimo hipotezė, kad rūgštūs ar rūgstantys skysčiai, kuriais gesina
ma Perkūno ugnis, priklauso Velnio sričiai (žr. Greimas 1998, 74), iki 
šiol nėra pakankamai argumentuota.
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kaip tik rūgusiu pienu, nes Perkūnas tą skanėstą labiausiai 
mėgsta".3 Sis Perkūno „pomėgis", arba Perkūno raugina
moji veikla, pažymima ir kulinarijos srityje - rūgęs pienas 
vadinamas perkūnaine (LKŽ 9, 833): „Kai tik pavalgau aš 
tos perkūnainės, tuoj pilvą ima skaudėti" (LKŽ 9,833). Tuo 
pačiu žodžiu vadinama ir „varškė, gaunama pakaitinus pa
sukas" (LKŽ 9, 833). Abiem atvejais būtina šiluma, reika
linga fermentacijai - sąlyga, būtina ir duonos tešlai pakilti 
ar alui rūgti. Todėl Perkūno mitinė kompetencija gaminant 
duoną, alų ir rūgusio pieno produktus yra labai svarbi. Tai 
liudija ir praktinis kontekstas, pavyzdžiui, gerai žinoma, 
kad ąžuolas stimuliuoja rūgimą, todėl „dzieškas [duonku
bilius - D. V.] daro tik iš ųžuolo" (LTR 374c/991). „Jei duon
kubilyje nėra dviejų ąžuolinių šulų, tai duona nerūgsta" 
(LTR 337/539). Dėl to „duonkepę taip bobos taiso: vidų 
ištrina svogūnais su druska ir žaliomis ąžuolų žievėmis 
(ima nuo jaunų ąžuoliukų ir trina nuluptu šonu)" (LTR 
1657/227). Perkūnas baltų mitologijoje neabejotinai susi
jęs su ąžuolu4, Pretorijaus duomenimis, yra net tam tikras 
ąžuolas (ąžuolų rūšis), priklausąs Perkūnui, - šiame ąžuole 
esanti šventa ugnis, ir į tokius ąžuolus, kai jie nukertami, 
paprastai trenkia Perkūnas.5 Tai, kad ąžuolas yra ne tik 
trenkiamas Perkūno ugnimi, bet ir gali kaupti ugnį savy
je, leidžia teigti, jog ąžuoliniai duonkubiliai, kuriuose rau
ginama duona, ir ąžuolinės statinės, kuriose rūgsta alus, 
yra Perkūno ugnies manifestacija kulinarinėje rauginimo 
kultūroje.

3 Adomas Liudvikas Jucevičius, Raštai, vertė Dominykas Urbas, Vilnius: 
Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959,166.

4 Laurinkienė 1996, 96-98.
5 Mannhardt 1936, 534.
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Duonos gimimas

Užminkyta duona po kurio laiko ima rūgti - kilti, pūs
tis, t.y. gyventi. Gyvenimas yra tęstinis vyksmas, procesas, 
prasidedantis inchoatyviniu įvykiu - gimimu. Duonos min- 
klė, arba rūgštis, įsivaizduojama kaip gemalas - tai atsispindi 
mįslėse, kuriose kiaušinio trynys ir baltymas koduojami kaip 
duonos raugas, rūgštis: „Vienoj dėčkelėj dvi rūgštys" (LTt 
5 6102). Tokioje pačioje situacijoje aptinkame ir kitą rau
gintą produktą - alų: „Vienoj bačkelėj dvejopas alus. Kiau
šinis" (LTt 5 6099). Atrodo, kad rūgštis suprantama kaip 
gyvybinis pradas, o rūgimas - kaip gyvybės formavima
sis. Todėl užraugti lietuvių kalboje reiškia ne tik „sutaisyti 
rūgštį", bet ir „pradėti kūdikį" („Du vaikus turi, ale ir tre
čias jau užraugtas", LKŽ11,288). Todėl veiksmažodis raugti 
turi abstrakčią pradžios, kilmės, atsiradimo reikšmę, plg.: 
„Eina ir eina - tai iš kur jų prasiraugia?!" (LKŽ 11, 287). 
Tačiau senoji figūratyvinė reikšmė fiksuojama ir tikėji
muose, pavyzdžiui, duonkubilis siejamas su vaiko gimi
mu: „Jei duoną kepa ir neišneša duonkepės ir ližės, tai 
niekas nepavadins kūmuos arba bobutės" (LTR 265/260- 
36); „Pakepus duoną skubėdavo kiekvienas nešt diešką pa
dėt į vietą, nes tą pirmiausia paprašys kūmystose" (LTR 
374c/991). Iš tos pačios semantinės aplinkos kilęs ir šmaikš
tavimas: „Duok dieve rūgštį, o mergai berniūkštį!" (LKŽ 
11, 901), taip pat vedybinės prognozės - „Kūrai meitai 
pėc apmeiclšonas maize aug dreiži, ta dreiži is pi veira, 
bet kurai na, tei nais ilgi7' („Kuriai merginai užminkyta 
duona greitai kyla, ta greitai eis už vyro, o kuriai ne, tai 
ilgai neis", LTT 18235).

Duonos rūgimas yra mitinė gyvybės formavimosi isto
rija. Žinant, kokį vaidmenį čia atlieka Perkūnas, tuo įdo
miau šia proga prisiminti Žemynėlę, kuri, anot Pretorijaus, 
„duoda ir išlaiko gyvybę žmogui ir gyvuliui, ir visiems gy
viesiems padarams, užtat jie visose savo apeigose visada 
pirmiausia ją pagerbia. Ar kas gimsta, ar į naują luomą
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stoja, ar ūkininkui kumeliukas atsiranda, visur ir visada 
pirmiausia turi būti pagarbinta Žemynėlė, užtat, kad ji vi
siems gyvybę duoda ir išlaiko"6. Žemė yra suprantama kaip 
motina: „Žeme, motina mano, aš iš tavęs esu, tu mane še
ri, tu mane nešioji, tu mane po smerčio pakavosi"7. Žemė 
maitina žmogų, augindama duoną (javus), todėl motinos 
sąvoka perkeliama ir duonai: „Ruginė duonutė - mūsų mo
tutė" (LTR 1257/414). Taip pat manoma, kad Žemynėlė 
daro žemę derlingą8, t.y. nuo šios deivės priklauso žemės 
vaisingumo galios.

Per duoną reiškiasi žmogaus ir žemės ryšys. Tai liudija 
formulė „Duok žemei, ir žemė tau duos" (RSK 43), susiju
si su duonos aukojimu ir įskaitoma tik iš apeiginės per
spektyvos, plg.: „Rugius prapjovus, pirmą saują [sukirtus], 
reikia žemėn užkasti duonos ir sakyti: 'Žemele, tu man da
vei, tai ir aš tau duodu'" (B1LŽPT 2707).

Toks yra žemės ir duonos ryšys. Prie jo derinant Perkū
no vaidmenį, atsimintina, kad indoeuropiečių mitologijo
je žemė dažnai laikoma dangaus dievo žmona, ir jie suda
ro dievišką porą, pavyzdžiui, indų dangaus dievas Dyauspitar 
(arba Parį any a) ir žemės deivė Prithivi, graikų Uranos ir Gaea, 
germanų Njordr ir Nertus bei pan.9

Perkūnas, ypač pavasarinis, lietuvių dažnai supranta
mas kaip žemės vaisintojas, todėl, pavyzdžiui, „Seniau, kai 
pirmą kartą užgriaudžia, tai moterys, kur tuo laiku buvo, 
toj vietoj ir pasivoliodavo, tai ropės dera" (B1PLLT 1013). 
Šiuo atveju Perkūno, moterų lietimosi prie žemės ir de
rėjimo sąryšis yra akivaizdus. Manoma, kad „jei dažnai

6 Iš Pretorijaus rankraščio (Deliciae Prussicae oder Praussische Shaubūclme, 
kn. 6, sk. 1, § 2 [MA CBR F. 129-1338]), vertė Urbas. Taip pat žr. Man- 
nhardt 1936, 577.

7 Balys 1966,12.
8 Mannhardt 1936, 544.
9 Balys 1966,12.
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griaudžia, bus derlingi metai" (B1PLLT 1064), arba, kaip 
buvo sakoma Mažojoje Lietuvoje, „Juo Tėtis padangėmis 
dardės, juo mums javeliai užderės" (B1PLLT 1055a). Tad 
Žemynos (žemės) ir Perkūno (ugnies) susitikimas duonos 
gaminimo aplinkoje nėra stebinantis, juo labiau kad kal
bama apie naujai - nebe javų, o duonos pavidalu gimstan
čią būtybę, kurios gimimas savo ruožtu užkliudo įvairias 
su gimimu, vestuvėmis ir vaisingumu susijusias temas.

Duona krosnyje

Kitas duonos gaminimo etapas - suformuotų kepalų pa- 
šovimas į įkaitintą krosnį ir kepimas. Duoną dedant į kros
nį, laikomasi tam tikrų taisyklių: pirmiausia pašaunamas 
pirmas iš duonkubilio paimtas ir pirštu pažymėtas kepa
las. Šis kepalas, Jono Lasickio XVI amžiuje paliudytas kaip 
„ Tasvviržis"10 11, XX amžiuje žinomas gaspadoriaus vardu (LTR 
1406/714)11. {dėjus šį kepalą, rikiuojami kiti duonos kepa
lai, ir paskutinis į krosnį pašaunamas pagrandis - „iš su- 
grandytų tešlos liekanų iškeptas duonos, pyrago kepalėlis" 
(LKŽ 9, 93). Iškepusi duona išimama ir valgoma atvirkšti
ne tvarka: „Valgyti pradeda nuo pagrundžio ir taiko taip, 
kad bakanas su kryžium būtų valgomas paskutinis".12 Gas- 
padorius ir pagrandis, įrėminantys duonos kepimo procesą, 
lemia kepimo kokybę. Nuo pirmojo duonos kepalo, ant ku
rio dažniausiai įspaudžiamas kryžiaus ženklas, (o tiksliau, 
nuo jam priskiriamų sakralinių galių) priklauso, kad duona

10 Jonas Lasickis, Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus, 
paruošė Juozas Jurginis, Vilnius: Vaga, 1969, 22.

11 Plg- gaspadorius „pirmasis pėdas".
12 Albinas Kriauza, „Duonos kepimas Kupiškio apylinkėse", Gimtasai kraš

tas 30, 1942, 60.

69



gražiai kepa™ ir nesukrinta (LTT 18313). Be paskutiniojo ke
palo (pagranduko) - jį per anksti išėmus - duona iš viso 
neiškepa: „Jeigu iš po pečiaus pagranduką išimsi pirmiau 
negu duoną, tai likusi [duona - D. V.] neiškeps" (LTR1543/ 
204) (plg. „Jei duonos pagrandžiukas lieka mažas, tai duona 
neiškeps", LKŽ 9, 99).

Pirmasis ir paskutinysis kepalas „reguliuoja" duonos ke
pimą, žalios tešlos transformaciją į keptą produktą. Gaspa- 
dorius ir pagrandis simboliškai reprezentuoja ugnį: neįdė
jus į krosnį kryžiumi paženklinto kepalo arba per anksti 
išėmus pagrandį duona kepa taip pat blogai (arba lieka 
visai žalia), kaip ir užgesinus ugnį, plg.: „Nuodėguliai ne
galima gesyti duoną kepant, nes duona bus žalia, nors kros
nis ir bus karšta" (B1LMM 244). Atrodo, kad pirmajame ir 
paskutiniajame kepale slypi ypatinga mitinė jėga, repre
zentuojanti ugninių dievų galias. Žinoma, kad į duonos 
tešlą šeimininkės dėdavusios Perkūno kirvukus, „manyda
mos, kad duona geriau iškeps" (B1PLLT 559), - ugninę tokių 
„ginklų" prasmę jau aptarėme, kalbėdami apie kraujosrū- 
vos, žaizdų ir rožės gydymą (sk. p. 46-47).

Kita atsitiktinė detalė rodo duonos santykį su Saule. Duo
nos kepimas krosnyje (ugnis) nesuderinamas su šaltakrau- 
jais gyvūnais - rupūže (varle) ir gyvate, todėl „statant kros
nį, reikia žiūrėti, kad nebūtų pamate rupūžės, nes duona 
niekuomet neiškempa" (LTR 415/143-84)13 14. Toks pat prie
šiškumas yra tarp Saulės ir varlės bei gyvatės, plg.: „Pava- 
sara leidz dzaguzes kyukuošanai ar kūrcakjim juonūmoz- 
.goj mute, tad vosor nū saules nanūceps" („Pavasarį, iki 
gegutei užkukuojant reikia su [varlių] kurkulais nusiprausti 
burną, tai vasarą neįdegs saulėje", LTT 31819); „Katrų čūs- 
ku, ko redzot, vajagot nosist, citadi saullte ladot, jo visus

13 Lietuvių enciklopedija 5, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 
1955, 49.

14 Plg.: „Ja saida pieną vardi iemetot, tad piens neskabstot" („Jeigu į sal
dų pieną įmeta varlę, pienas nerūgsta", LTT 23769).
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virta varot sasildlt, tikai čūsku ne" („Kiekvieną pamatytą 
gyvatę reikia užmušti, kitaip saulutė pyksta, nes ji visus 
gali sušildyti, tiktai gyvatės - ne", LTT 5417).

Ugnies duona

Pirmasis duonos kepalas skiriamas ugniai: „M a t e r 
gą b i a - jai aukojamas tas kepalėlis, kuris pirmiausia iš
imamas iš duonkubilio ir, pirštu pažymėtas, šaunamas į 
krosnį. Šį kepalėlį, jam iškepus, valgo ne kas kitas, kaip tik 
šeimos tėvas arba jo pati"15. Gabijai - šventajai krosnies (ži
dinio) ugniai - aukota duona turi kelis išskirtinius bruožus.

Visų pirma šis duonos kepalas ženklinamas. Neaišku, 
koks ženklas buvo įspaudžiamas Lasickio laikais, bet XX 
amžiaus pirmojoje pusėje pirmasis duonos kepalas dažniau
siai žymimas kryžiumi, plg.: „Ant pirmo kepalo daro kry
žių, kad ta duona būtų laiminga" (LTR 1316/162); „Pirmą 
kepalą kepant, reikia padaryti ant kepala kryžių ir pečių 
peržegnoti. Tas reiškia - gerai Dievas laimintų duoną" (LTR 
1629/26). Latvijoje kai kas dėdavo aštuoniašakį kryžių * 
(LTT 18310). Kryžiaus ženklas taip pat dedamas ir ugniai 
klojant patalą: „Pakloti ugniai patalą reikia taip: sukopti an
glis į kaupurėlį, kryžiumi užbarstyti pelenais ir peržegnojus 
taip kalbėti: „Miegok, ugnele, Gabietėle, kaip aš atsikel
siu, tave gyvą rasiu" (B1LMM 320).

Kryžiaus ženklas tinka ir kitai ugnies rūšiai - Perkūno 
ugniai - žymėti. „Seniau paprastai mažus medžio kryže
lius žmonės patys padarydavo, kunigas pašventindavo, ir 
tokius kryželius namo parsinešę prikaldavo iš oro pusės 
virš durų staktoj, prie gyv[enamo] namo, tvartų, jaujos ir 
kitų trobesių, kad Perkūnas neįtrenktų" (B1PLLT 769). Kaip 
teigia Beresnevičius, „kryžiaus ženklas iššaukia ugnį ar patį

15 Lasickis 1969, 22.
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Perkūną", pavyzdžiui, kuolu kryžiais kertant į velnią, iš 
žemės iššoka ugnis, „kryžiavai" šaudant, ima trankytis Per
kūnas ir pan.16 Akivaizdu, kad kryžius, liaudyje paplitęs 
įvairiomis modifikacijomis17, yra ugnimi besireiškiančių 
dievų ženklas, kurį žinant ir naudojant palaikomi palan
kūs santykiai su Gabija, Perkūnu ir kitais dievais.

Dėl „ugninės" reikšmės pirmasis duonos kepalas tinka 
gaisrui gesinti, plg.: „Maizi cepot pirmo kukuli vajaga pa- 
glabat; kad izcelas ugunsgrėks, tad vajaga panemt šo ku
kuli, apiet tris reiz apkart majai, tad uguns nodziest" („Duo
ną kepant, reikia pasilikti pirmąjį kepalą; kilus gaisrui, 
reikia šį kepalą paimti, apeiti tris kartus aplink namą, tuo
met ugnis užges", LTT 18504).

Veikiant krikščionybei, ugninis turinys buvo susietas su 
šv. Agotos duona, plg.: „Paėmus šv. Agotos duonos, reikia 
eiti aplink degantį namą ir kalbėti: 'Šventa Agota, šventa 
Gabija, gul ant vietos!' Eiti tris kartus, o paskum tą duoną 
įmesti į ugnį" (B1LMM 338). Akivaizdu, kad būtent dėl ug
ninio turinio duona tapo pagrindiniu šventosios kankinės 
Agotos, krikščioniškos ugnies globėjos, atributu. Ši duo
na, beje, turi būti laikoma prie ugnies - „kad ugnis neišei
tų iš namų, tai reikia [pasirūpinti] šv. Agotos duonos ir tą 
duoną turėti ant krosnies" (B1LMM 250). Agotos duona tin
ka ir Perkūno sukeltam gaisrui gesinti, nes šią ugnį galima 
užgesinti tik dviem būdais - rūgusiu pienu (ožkos pienu, 
barščių rūgštimi ir pan.), kurį Perkūnas „labai mėgsta" 
(žr. p. 65-66), arba Agotos duona, plg.: „Jeigu Perkūnas 
uždegė namus, tai ne taip lengva rūgusiu pienu ir barš
čiais užgesinti; o jei šv. Agotos duoną apneši apie namus, 
tai liepsna per užbrėžtą ratą nė nemėgins veržtis" (B1PLLT 
798); „Jei Perkūnas uždega namą, reikia į ugnį įmesti šv. 
Agotos duonos, tai ugnis užgęsta" (B1PLLT 797). Kai kurie

16 Žr. Beresnevičius 1992, 45.
17 Kryžiumi vadinamos įvairios jo modifikacijos, žr. Beresnevičius 1992,

43; taip pat LTR1624/162; LTR 6447/1024; LTR 6447/1459; LTT 18310.
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šiuo atveju naudoja būtent pirmąjį (ar paskutinįjį?) duo
nos kepalą: „Ugunsgrėku, kurš cėlies no peroną spėriem, 
citadi apdzėst nevar, ka tris reizes jaapnes ap degošo ėku 
maizes klaipius, kurs pirmais no krasns izvilkts, un tėvareizi 
skaitot, jaiemet liesmas" („Gaisro, kilusio trenkus perkūnui, 
kitaip negalima užgesinti, kaip tik tris kartus apnešus apie 
degantį pastatą duonos kepalėlį, pirmąjį išimtą iš krosnies, 
ir, poterius kalbant, įmesti į ugnį", LTT 23425).

Žinant senovišką įsitikinimą, jog „Perkūno uždegtų na
mų nereikia gesyti, nes tai yra šventa ugnis", aišku, jog 
rūgštimi ir duona siekiama ne užgesinti (t.y. likviduoti) ug
nį, bet atitinkama auka kreiptis į gaisrą sukėlusį dievą - 
Perkūną. Jeigu gaisras kilo ne nuo žaibo, o nuo namų (kros
nies, židinio) ugnies, tuomet apeiginė duona skiriama Ga
bijai (žr. B1LMM 337-344), kuriai, anot Lasickio, ir buvo 
skirtas pirmasis kiekvieno kepimo duonos kepalas. Pirma
jame, kryžiumi paženklintame duonos kepale telkiasi mi
tinė ugnies esencija, todėl jis panaudojamas kreipiantis į 
dievus. Praktinėje plotmėje - kepant duoną ši materiali
zuota ugnies galia leidžia žalią tešlą transformuoti į šven
tą, dievo palaimintą duoną.

Skalsa

Ant pirmojo - „ugninio" - duonos kepalo žymimas kry
žius turi taip pat skalsos ir sotumo reikšmes: „Maizi cepot 
uz kukula vajag užvilkt krustu, jo citadi maize nav satiga" 
(„Kepant duoną, ant kepalo reikia dėti kryžių, nes kitaip 
duona nebus soti", LTT 18312): „Samicitai mlklai vajag uz- 
sist tris vietas krustus, tad tik daudz maizes need" („Iš
minkius tešlą, reikia trijose vietose pažymėti kryžius, tada 
ne tiek daug duonos suvalgo", LTT 18229). Kai kada, ke
pant duoną, pasitenkinama pirmo kepalo peržegnojimu, 
šiam gestui priskiriant tą pačią reikšmę: „Šaunant į pečių
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pirmą bakaną [duonos], reikia peržegnoti, tai bus duona 
skalsesnė. Jei jau pirmas užmirštamas [peržegnoti], tai ge
rai ir bet kuris, tik jau vienas reikia būtinai peržegnoti" 
(LTR 1645/126). Skalsa suprantama kaip tam tikras inte
gralumas, kadangi neskalsi (nesoti) duona yra tokia, iš ku
rios velnias yra pasiėmęs sau dalį, plg.: „Pirmam un pėdigam 
maizes kukujam krasni šaunot jauzmet krusts, lai veins tur 
savu daĮu nepanem" („Pirmą ir paskutinį duonos kepalą 
šaunant į krosnį, reikia peržegnoti, kad velnias sau dalies 
nepaimtų", LTT 18326).

Velnias, be abejo, „pasiima" geriausiąją dalį, kadangi 
iš duonos atimama laimė, plg.: „Kad maize iešauta krasni, 
abra jamet krusts, lai kads no tas nepanemtu svėtibu" 
(„Kad duona pašauta į krosnį, reikia peržegnoti duonku
bilį, kad kas nors neatimtų laimės", LTT 18335); „Ant pir
mo kepalo daro kryžių, kad ta duona būtų laiminga" (LTR 
1316/162); „Priekš ėšanas uzvelk ar nazi krustu uz mai
zes, lai Dievs to sveti" („Prieš valgydami, su peiliu ant 
duonos padaro kryžių, kad Dievas ją palaimintų", LTT 
18531). Antagonistinė Velnio (arba Aitvaro) veikla figū
ra tyviai vaizduojama kaip vagystė: „Kad maizi šauj krasni, 
tad vajaga aizmest krasnij krustu priekša, lai veins ne- 
varėtu tikt krasni un nozagt kadu maizes kukuli" („Kai į 
krosnį šauni duoną, reikia peržegnoti krosnį, kad velnias 
negalėtų patekti į krosnį ir pavogti kokį duonos kepalą", 
LTT 18333); „Jei tik bus neperžegnotas kepalas, tai aitva
ras duoną nežymiai išneš" (LTR 1645/126). Iš mitologi
nių sakmių žinoma, jog Aitvaras negalįs išnešti nieko, kas 
„užantspauduota", t.y. „apžegnota" (LTt 4 527, 529). Bū
tent dėl to daromi specialūs „skalsos miltai": „Kad būtų 
namie skalsa, gaspadinės, pripylusios miežinių ir rugi
nių miltų dvi rakandi (pintines), pastato virtuvėj lenty
noj, ant miltų padaro kryžių - [tai] „skalsos miltai" (LMD I 
194/4).

Kryžius - ugnies ženklas - šiuo atveju tampa skalsos žen
klu. Kas sieja ugnį su skalsa?
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Skalsa turi specifinę botaninę išraišką: taip yra vadina
mas parazitinis javų grybas Claviceps purpurea - paprastoji 
skalsė, arba skalsa, (LKŽ 12, 708-709; LBŽ, 95), sotis (LKŽ 
13, 305), laima, laimė (LKŽ 7, 52-53; LBŽ, 95), latviškai - 
rudzu tėvi, melnie graudi („rugių tėvai", „juodieji grūdai", 
LTT 9846, plg.: „Juodas didelis grūdas yra skalsa" (LKŽ 
12, 708), „Rugių arba kviečių varpose atsiranda juodų grū
dų; žmonės juos vadina laimomis" (LKŽ 7, 52)).

Nuo skalsių priklauso javų branda: „Kad varpose rugių 
skalsagrūdžiai yra, bus brandūs grūdai" (LKŽ 12, 709); „Ja 
šadi graudi rudzos daudz, tad būs bagatlga raža" („Jei šių 
grūdų rugiuose daug, bus didelis derlius", LTT 19846). Ge
ras javų derlius, brandumas irgi vadinamas laima, plg.: „Šį
met rugių laimos nėra, t.y. našos" (LKŽ 7, 52). Vadinasi, 
javų, kaip ir duonos, laimė (skalsa) yra tam tikra sakralinė 
dalis, dieviškas palaiminimas, plg.: „Duok, Dieve, skalsos", 
„Dievas paskalsins" (LMD I 677/219). Skalsės - Claviceps 
purpurea - žymi patį skalsumo faktą, nuo kurio priklauso 
ne tik javų laima, bet ir duonos skalsa: „Kad rugiuose daug 
skalsių, bus ir duona skalsi" (LKŽ 12, 709). Įdomu, kad 
skalsių gausumas javuose priklauso nuo Saulės ir Mėnu
lio padėties: „Kad gaisa divi spidekli, saule un mėness, tad 
nevajag labibu sėt, lai mellie graudi neaug" („Kai danguje 
du šviesuliai, saulė ir mėnuo, nereikia sėti javų, kad skal
sės neaugtų", LTT 26698). Dėl tos pačios priežasties - Sau
lės ir Mėnulio šviesos - javuose gali rastis kūlių: „Vasa
rojų ir daržoves vengia sėti tuo metu, kai danguje kartu 
šviečia Saulė ir Mėnulis: bus daug kūlių (puišų) arba iš
augs žyduoliais" (B1LŽPT 2463). Kūlė yra „javų grybas, pa
razitas, paverčiantis grūdus juoda mase" (Ustilago) (LKŽ 
6, 825), kūlių užpulti javai turi juodas, lyg nudegintas var
pas (LBŽ, 362). Kitaip kūlės dar vadinamos paišais (B1LŽPT 
2463) arba suodžiais (LKŽ 14, 182), kadangi jos ne tik yra 
juodos, bet ir atsiranda dėl suodžių bei dūmų, plg.: „Ant 
dirbamo lauko negalima pilti suodžių, ba kviečiuose atsi
randa kūlės" (LTR 775/86); „Kai ūkininkas eina į lauką
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sėti kviečius, tai eina labai anksti, kol pečiai nekurti. Jei 
pamato dūmus rūkstant, tai tada nebesėja, nes kviečiai ta
da, sako, būtų kūlėti" (LTR 929/30). Dėl suodžių gali atsi
rasti ir skalsių - užtenka prisiliesti prie suodino puodo: 
„Ja sėjėjs podinu kasa, tad labiba žirgą zobi (mellie grau
di) augs" („Jeigu sėjėjas grando puodą, tai javuose skalsės 
(juodi grūdai) auga", LTT 26713); „Ja virietis sėjama laika 
katla muti mazga, tad augs melni mieži" („Jei vyras sėjos 
metu prausia burną katile, tai augs kūlėti miežiai", LTT 
26697). Ir skalsės, ir kūliai atsiranda dėl tų pačių priežasčių, 
tačiau skalsės auga išskirtinai rugiuose, o kūliai - vasaro
juje: miežiuose, kviečiuose, avižose. Skalsos reikšmę turi 
tik rugiuose augantys juodi grūdai, kartais netgi nebūtinai 
Claviceps purpurea, plg.: „Kai pjauna rugius, tai žiūri ar ka
tiliukai (tokios galvelės su juodom sėklom) užsidarę, ar ne; 
jei katiliukai atsidarę, tai reiškia, kad rugiai bus skalsūs ir 
geri" (LTR 929/56). Tikrosios rugių skalsės yra panašios į 
ragelius, jos ir vadinamos ragučiais (LBŽ, 95), skalsragiais, 
rugių rageliais (LKŽ12,709-710), plg.: „Šįmet rugiuose daug 
skalsgrūdžių - tik kyšo iš varpų kai ragai" (LKŽ 12, 709). 
Dėl skalsgrūdžio ir rago formos panašumo skalsės gali būti 
interpretuojamos kaip miniatiūriniai cornus copiae, t.y. vi
soje indoeuropiečių mitologijoje žinomo gausybės rago bo
taninė versija.

Lietuviai gausybės ragą vadina ir Perkūno ragu: kaip iš 
gausybės (perkūno) rago reiškia „labai smarkiai, gausiai" 
(LKŽ 11, 25). Tautosakoje gausybės ragas gali būti vaiz
duojamas kaip ožio arba jaučio ragas, pavyzdžiui, iš ožio 
rage rastų trijų varpų „padarė bobutė tris bačkas alaus" 
(LTR 4440/113), „Iš kviečia grūdelia kepe pyragus" (LLD 1 
390) ir pan.18 Ožio ragas taip pat skelia ugnį - žaibą: „Eina 
ožys rėkdamas, /  Ragu dangų drėksdamas. Perkūnas ir žai
bas" (LTt 5 5527). Tą patį gali ir jaučio ragai: „Eina jautis

18 Plačiau žr. Raminta Daniulaitytė, „Rago semantema", Darbai ir dienos 
6 (15), 1998,159.
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baubdamas, /  Dangų ragais rėždamas. Griaustinis ir žai
bas" (LTt 5 5526). Iš kitų mįslių matyti, jog ragas yra meta
forinė ugnies erdvė, plg.: „Pykšt pokšt pilies vartai, /  Dun 
dun ožio ragas, /  Tame rage saulė teka. Krosnis, kada kūre
nasi" (LTt 5 6677); „Trumpas drūktas jaučio ragas, /  Tame 
rage saulė teka. Nuodėgulis" (LTt 5 5570). Ugnies reikšmė 
pagrindžia mitinį skalsos, skalsės, rago ir Perkūno ryšį. An
tra vertus, tai leidžia daryti prielaidą, kad kulinarinis turi
nys (midus, alus), patenkantis į geriamo rago vidų, irgi tu
rėtų pasižymėti ugnies savybėmis.

Skonių mitologija

Ugnis sąlygoja kulinarines transformacijas: veikiant ši
lumai, iš šviežio maisto gaunami naujos kokybės rauginti 
produktai, o žalias maistas transformuojamas į virtą (kep
tą). Tačiau kitu aspektu ugnis mitiškai reiškiasi skonio efek
tais - rūgštumu, saldumu, sūrumu. Glaustai apžvelgę mi
tinį rūgšties turinį (žr. p. 64-66), pabandysime aptarti sūrumo 
ir saldumo fenomenus.

Druska

Pasakoje „Pupos stiebu į dangų" kelionė į dangų turi 
mitinę motyvaciją - žmonės lipa pas Dievą druskos mėsai 
sūdyti (LTR 5095/4; LTR 1103/81; BsLPJ 3 46; LTR 260/ 
137). Dievas druskos duoda, bet prisako, „kad visada val
gytų sūriai" (BsLPĮ 3 46). Kodėl gi Dievui, kurio namų 
aplinka - rūgstanti duona, obelų sodas ir žaibus mėtan
tys rateliai - apibrėžia jį kaip ugninį Perkūną, svarbu sū
dytas maistas?

Tai iš dalies paaiškina mitiniai ugnies ir druskos saitai. 
Druska gali pasireikšti ugnine forma, pavyzdžiui, Dievo 
duota druska, smalsiai bobutei per anksti pasižiūrėjus,
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virsta anglimis. Pats sūrumo pojūtis primena ugnį, plg.: „Sū- 
rybė - gyva ugnis" (LKŽ 3, 363). Todėl druska yra tinka
mas maistas (auka) ugniai, plg.: „Kaip viralas nusilieja ant 
ugnelės ar druska iš netyčių ant jos nubyra ir ima spragsėti, 
sakau: 'Šventa Gobija, būk pasotinta'. Tėveliai liepė nesigailė
ti pasotinti ugnelę, sakydami: 'Nesigailėkit, būsit nuo ugne
lės ramūs'. Šįmet buvo gaisras pas kaimyną, net mūsų langai 
įkaito, o [vis] tik mūsų namai neužsidegė" (B1LMM 248).

Neaukojant druskos, ugnis pati ima auką - per gaisrą 
tuose namuose turi žūti žmogus: „Jei yra užkaistas čystas 
vanduo ant vietvirio ir aname dar nieko įmaišyta nėra, la
bai sergsti, kad neužvirtų, nes [...] toj troboj turi būti paau
kotas gyvastis žmogaus gaisrui per nelaimę. [...] Tokiu bū
du kaisdami čystą vandenį įdeda truputį druskos, tuom 
kartu užvirus nieko nereiškia" (B1LMM 247). Maitinama 
ugnis elgiasi visai kitaip - dega ramiai, neišeina iš ugnia
vietės pasivaikščioti ir nesukelia gaisro. Antra vertus, ki
lus gaisrui, druska galima ugnį sustabdyti, plg.: „Pama
čius gaisrą toli ar arti, beria ant ugnies, esančios kakalije 
ar kitoj ugnievietėj, truputį druskos, malšindami ugnį ir 
sako: 'Dieve, suramink!"' (B1LMM 247). Ta pati reikšmė 
priskiriama ir šv. Agotos druskai19: „Kad ir gunsgraks, vaja- 
ga trejs reizes aplt apleik ap tū ar sv. Agatas šuoli un mai- 
zi; tad vysa guns nuejūte uz augšu un cytas muojas vairs 
naaizadag" („Jeigu kyla gaisras, reikia tris kartus apeiti 
aplinkui su šv. Agotos druska ir duona; tuomet visa ugnis 
eis į viršų ir kiti pastatai nebeužsidegs", LTT 31071; plg. 
B1LMM 249). Beje, medicininėje plotmėje druska taip pat 
gesina ugnį, pasireiškiančią votimis (plg. p. 44-45): „Kad 
uguni ielejas piens, tad govlm uz pupiem ir vatis, bet kad 
iemet ugunl sali, tad vatis vairs nav" („Jei į ugnį nusilieja 
pieno, tai karvėms ant spenių atsiras vočių; bet jei įmesi į 
ugnį druskos, tai votys išnyks", LTT 23759)20.

19 Plg. Šv. Agotos duoną.
20 Plg. LTT 23761; LTT 23763.

78



Šv. Agotos druska ir šv. Agotos duona nėra atsitiktinis 
„priešgaisrinis" derinys - duona ir druska apeiginėse si
tuacijose labai dažnai eina drauge ir sudaro magišką po
rą. Duona su druska nešama į lauką pirmą kartą ariant 
(B1LŽPT 80, 86, 90), išleidžiant gyvulius į ganyklas jiems 
ant kaklo įrišama šv. Agotos duonos su druska21, statant 
naują namą duona su druska dedama po slenksčiu (LTR 
942/72) ir 1.1. Duonos ir druskos derinys, mitiškai repre
zentuojantis ugnį, išprovokuoja kitų ugninių ženklų ir fi
gūrų pasirodymą, pavyzdžiui, kryžiaus, skalsos, pinigų ir 
kt., plg.: „Pirmą kartą įėjus naman (naujan) reikia kryžiš
kai pernešti duona ir druska - badas namų nelypaus (ne
kliudys)" (LTR 1194/22); „Kad kads iet ar sdlsmaizi, tad 
jasviež uz krdsns nauda, lai tam, pie ka iet, netrūktu nau
das" („Kai kas nors eina su duona ir druska, tai reikia ant 
krosnies mesti pinigų, kad tam, pas ką eina, netrūktų pi
nigų", LTT 26562).

Mitinis druskos ir ugnies artimumas galbūt atspindi ir 
genetinius ryšius: nors valgomoji druska yra importinis 
produktas, nuo VIII-IX amžiaus įvežamas iš druskos ka
syklų, tačiau mėsos sūdymui ir virimui lietuviai naudojo 
ugnies degimo produktą - druskos „surogatą", gamina
mą iš pelenų22. Todėl druska mitiškai vertinama kaip ug
nies manifestacija ir įeina į ugnies dievų disponavimo sfe
rą - jos ieškoma danguje pas Dievą (eventualų Perkūną).

Kaip ugninis produktas, druska arba sūrus valgis rep
rezentuoja ugnies dievų, visų pirma Perkūno sakralines 
funkcijas, plg.: „Kas sūriai valgo, tas velnio nebijo" (LKŽ 
14, 220) - štai kodėl Dievas įsakęs visada sūriai valgyti. 
Druska saugo nuo pakerėjimo ir „blogų akių", pavyzdžiui, 
jei mažas vaikas nužiūrėtas, „reikia paimti druskos ir ap- 
skreitus (apsukus) berti į židinį - vaikas nustos rėkęs"

21 Stasys Skrodenis, „Kalendorinės apeigos, papročiai ir tautosaka", Die
veniškės, Vilnius: Vaga, 1968, 264.

22 Lietuvių enciklopedija 5, 200.
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(B1VV 695). Analogišką reikšmę turi druskos ir duonos de
rinys, plg.: „Veseilios, jaunoja atvažiavus pirmą naktį ap- 
sikaišydava lovų duonu (sau ataveža iš jaunosias puses) ir 
pabarsta drusku. [...] Dara, kad nepakerėtų laimingumą" 
(LTR 780/368). Šis derinys yra priešingas Velnio veikimo 
sferai, todėl, pavyzdžiui, „iš pirties atėjus, nereikia van
denio gerti, bet paragauti duonos su druska, nes velnias 
su angelu ėjęs lažybų, i velnias sakęs 'Gers vandenį', an
gelas - 'Pirma valgys duoną su druska'" (LŽV - Dusetos, 
1935). Druska taip pat efektyvi ir perkūnijos metu - „Kai 
griaudžia, reikia ugnį užgesinti ir druskos paberti ant lan
gų, kad neįtrenktų" (B1PLLT 675). Druska šiuo atveju vei
kia taip pat, kaip kryžius - Perkūno ženklas, saugantis nuo 
Velnio, išprovokuojančio perkūniją. Kita vertus, liudyda
ma sakralines Perkūno funkcijas, druska mitiškai siejama 
su dangumi - kas negerbia druskos, ją mėto, tam po mir
ties nelengva patekti į dangų (Perkūno karalystę), plg.: „Kiek 
druskas kruopeliū žmogus savva amže be reikalą yr an že
mes iszmetęs, tiek adynū prė dangaus vartū tur la[u]kt, 
kol įle[i]dziams" (Jrk 57Ū)23. Negerbiant druskos, po mir
ties nusipelnoma tokių pat kančių, kaip negerbiant ugnies, 
plg.: „Sali nevajag bert žemė, tad eilė to bers aiz adas" 
(„Druskos negalima barstyti ant žemės, nes tuomet praga
re ją barstys po oda", LTT 26538); „Kas žarijas puiskos, 
mėtys iš ugniakuro, draskys, tai tam po smerčio kiš de
gančias žarijas po skūra" (B1LMM 235).

Todėl, „kad nukrenta duonos trupinys24 - ieškok jį su 
visa šeimyna, kada nubyra druskos ant žemės - tada pasi
kviesk ir kaimyną (kad ieškoti padėtų)" (LTR 1277/148).

23 Analogišką latvių tikėjimą žr. LTT 26529.
24 Visuotinai žinoma, kad „duonos gabalui nukritus ant žemės, reik jį 

pakelt ir pabučiuot, ba duona yra šventa" (LTR 1406/719). Jei ant že
mės bus mėtomi trupiniai - „duona neskels" (LTR 507/31-382), t.y. 
nerūgs (žr. p. 64-66). Saugomi ir tausojami duonos trupiniai gali virsti 
auksu (LTR 1543/173) arba rožėmis (SV, 229), t.y. pasireikšti ugnies 
figūromis.
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Gerbiant, o iš tiesų garbinant duoną ir druską - kulinarinę 
Perkūno raišką, - be abejo, apeliuojama į maiste slypintį 
dieviškumą.

Medus

Danguje yra ne tik druskos ir rūgšties, bet taip pat saldu
mo - medaus (žr. „Pupos stiebu į dangų"). Klėtyje Dievas 
(eventualus Perkūnas) laiko medaus bei vyno puodus (LTR 
324/4), medaus kibirą, iš kurio žmonėms draudžiama lai
žyti (LTR 4325/49). Medaus kopinėjimas ir drevininkystė 
yra vienas iš įprastinių Perkūno užsiėmimų, plg.:

Pčrkoninš doris deja 
Smalka priežu silina: 
Smaigu dzenis, vaęa kaplis, 
Sudrabina licaninš.

Ld 23743

(Perkūnėlis darė drevę 
Liaunų pušų šilelyje:
Smilgų geinys, vario kaplys, 
Sidabrėlio lenkena.)

Danguje Dievo svečiai medų įvertina kaip „vietinį" pro
duktą, todėl „bobutė, pagalvojusi, kad žemėje nebus medaus, 
nusirišo skarelę ir suskrovė medų, paskui dėjo į rankoves, 
užantį" (LTR 2207/21).

Žemės medus, surenkamas bičių, taip pat yra dangiškos 
kilmės, kadangi manoma, jog bitės surenka iš dangaus krin
tančią saldžią rasą: „Lldz ar rasų nakot no debesim ari me
dus sula, ko tad bites ievacot" („Drauge su rasa iš dan
gaus krinta ir medaus sultys, kurias tuomet bitės surenka", 
1688 metai, LTT 3263). Tokios saldžios sultys lietuvių va
dinamos amalu arba amaru. Amalas yra „lipčius, saldus lim
pamas skystimas, lyg kokia rasa, kuri atsiranda ant me
džių lapų per vasaros kaitras" (LKŽ* 1, 95). Šis skystimas 
labai naudingas bitėms, plg.: „Amalas w VVorniach, amaras 
w Žoranskiej - pada na bydlo, pszczol jest bardzo porząda- 
nym, ponievvaž rošliny naciągają (įsiger,  p r i t r auk)  
slodyczy z povvietrza i obficie dostarczają pszczolom" 
(„Amalas Varniuose, amaras Žarėnuose - krinta ant gy
vulių, bičių ir visokių augalų. Kada kuriais nors metais jo
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yra gausiai, tuomet tikimasi gausiai medaus; dėl bičių yra 
labai naudingas, kadangi augalai prisigeria (į s i g e r, p r i 
t r auk)  saldumo iš oro ir gausiai tiekia bitėms")25.

Kitaip amalas dar vadinamas medaus rasa (LKŽ* 1, 96), 
reiškiančia taip pat ir nektarą, bičių surenkamą ir pagami
namą iš žiedadulkių (LKŽ* 1, 96). Surinkdamos krintančią 
iš dangaus ir „virstančią" žiedadulkėmis medaus rasą, bi
tės tiekia medų - tas pačias mitines reikšmes išlaikantį pro
duktą. Būdamas konditerinė amalo transformacija, medus 
turi ugnies, šilumos, karščio reikšmes, todėl, pavyzdžiui, 
medaus negalima duoti karščiuojančiam ligoniui: „Slimam 
cilvėkam, kam ir liels karstums, nevar dot medų, jo me
dus karšė" („Sergančiam žmogui, turinčiam daug karščio, 
negalima duoti medaus, nes medus kaitina", LTT 19594). 
Be to, bites ir amalą (tiesa, kitokios formos) sieja dar vienas 
aspektas - bitės gali išprovokuoti botaninį amalą, Viscum 
album (pusiau parazitinis krūmas, augantis ant kitų me
džių šakų, žr. LBŽ, 374). Manoma, kad amalas (Viscum al
bum) atsiranda ten, kur susimeta spiečiančios bitės, todėl 
jis vadinamas bičiakrėsliu: „Biciakrėslis - tį spietys sėdėjo. 
Aj kur spietys ir in to medžio sėdėsi. Pasėdėjo, ir tį liko tep 
kap šluota, kap surišta" (LTR 6447/228)26. Tas pats „bi
ciakrėslis" naudojamas stabdant spiečiančias bites: „Su 
amalais reik ištrinti aulį, kad bitys stovėtų" (LKŽ* 1, 95).

Medaus rasa (amalas) randasi ir tuomet, kai žaibuoja be 
griausmo: „Kai žaibuoja i negriaudžia, senovės žmonės sa
ko: amalą meta" (LKŽ 1, 116). Augalams, ypač javams ir 
sodams, amalas „žaibas be griaustinio" (LKŽ 1, 116) yra 
pavojingas - dėl jo ant augalų metasi rūdas - „augalų liga - 
rūdys, tariamai atsirandančios nuo žaibavimo be griausti
nio, amalas" (LKŽ 11,860). Žaibuojant ir negriaudžiant rūdą

25 „Tautosaka iš Kossarzevvskio Lituanikos", Tautosakos darbai 3, Kaunas, 
1937,123-124. Plg.: „Šiemet kelis kartus amalas krito, todėl bitės daug 
medaus prinešė" (LKŽ* 1, 95).

26 Plg.: bičiakrėslys - „tankiai suaugusių pušies šakelių krūva" (LKŽ* 1,42).

82



krečia, rūda krinta: „Kai rūdą krečia, sugadina grūdus" (LKŽ 
11, 860); „Jokio grausmo nesigirdi, tik rūda krinta" („žai
buoja toli, plaviai, be griaustinio") (LKŽ 11, 860). Rūdas 
(rudė, rūda) išreiškia ugninį perkūnijos aspektą („ugnis 
zvvana Rude", „Rudis susitrauk untora yr ugnis pasiroda"27) 
ir yra esminė šio reiškinio prielaida: „Yr žajba su perkūni
ja isz Rudes yr be rudes būti negal"28. Kai žaibuoja, bet 
negriaudžia, Perkūnas pasireiškia ne trenkimo („Rūdims 
pliekiant, nežegnojuos, netrenkia", LKŽ 11, 873), bet degi
nimo galia: „Jeigu vaismedžiams žydint žaibuoja, visus žie
dus nudegina [rudas] - nebus vaisių" (B1LŽPT 1916a); „Jei 
be griaustinio žaibuoja - amalą meta. Tas amalas javus ga
dina, užtat javuose tada atsiranda daug kūlių ar dykų var
pų" (B1PLLT 968). Beje, panašią reikšmę turi ir kitos ugni
nės figūros, pavyzdžiui, kraujas, plg.: „Moteriai negalima 
lipti į vaisinį medį, ypač jei ji serga mėnesinėm, nes tada 
tas medis nudžius arba neduos vaisių" (B1LŽPT1903). Obe
lys džiūsta taip pat ir kepant (ugnimi veikiant) obuolius: 
„Ne tik per Raulyną [Lauryną], bet abelnai nekepdavo obuo
lių, ba, sako, džiūsta medžiai". (LTR 374/2384); „Obulą ne- 
reik į ugnį kepti, nes tada medis padžiūna" (IMLT, 17).

Norint apsaugoti sodą nuo kenksmingos ugnies, naudo
jamas geležinis katilas: „Kad nori, kad tavo sode obelys ir 
uogos (agrastai ir kt.) nebūtų rudo aptrauktos, reikia sode 
obely pakabinti geležis arba blogas katilas, tai visus blogu
mus sutraukia ta geležis ar katilas" (B1LŽPT 1910). Būtent 
katilas, aprūkęs verdant ant ugnies, yra viena iš skalsių (kū
lių) radimosi priežasčių (žr. p. 76). Toks pat katilas naudo
jamas ir saugant namus nuo perkūnijos: „Ja ara bargs 
pėrkons, tad pagalma jaliek nokvėpis pods, tam krusta pari 
krasns slaukama slota un maizes Ilze, tad pėrkons maja 
nesperšot" („Jeigu lauke didelė perkūnija, tai kieme reikia 
padėti suodiną puodą, ant jo kryžmai pušinę (krosnies

27 „Tautosaka iš Kossarzevvskio Lituanikos" 1937,146.
28 „Tautosaka iš Kossarzevvskio Lituanikos" 1937,146.
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šluotą) ir ližę, tuomet perkūnas netrenks į namus", LTT 
2345629); „Zibens neiesper ėkas, ja negaisa laika iznes pa
galina podinu un apgaž to uz mutes" („Žaibas neįtrenkia į 
pastatus, jeigu audros metu į kiemą išneša puodą ir ap
verčia dugnu aukštyn", LTT 23451). Geležinis suodinas ka
tilas turi dvigubą ugnies reikšmę: (1) suodžiai yra ugnies 
degimo produktas, (2) geležis, pagaminta iš rūdos ir turin
ti polinkį rūdyti, atitinka ugnies kaip rūdčs mitinę raišką.

Apžvelgus mitines amalo reikšmes, apimančias ir ugnies, 
ir saldumo aspektus, šiek tiek dėmesio reikia skirti bitėms. 
Bitės, gaminančios medų iš ugningojo amalo, pačios susi
jusios su ugnimi. Sapnuoti bites reiškia gaisrą: „Ja sapnį 
redz bites, tad būs ugunsgrėks" („Jeigu sapne matai bites, 
bus gaisras", LTT 3335). Spiečius, susimetęs ant namo sto
go, pranašauja gaisrą30, o prieš bites panaudojus ugnį, degs 
namai31. Bitininkai bitėms sulaikyti naudoja tuos pačius 
ženklus, kaip ir perkūnijos atveju: „Kad spiečius susimes
tų į naują avilį, jame, išėmę plautą, įkirsdavo kryžiuką [...]. 
Kelminiuose aviliuose kryžiaus formos darytas ir įrengi
mas koriams prilaikyti"32. Bitės sulaikomos analogiškai, 
kaip gaisro (žaibo) ugnis, plg.: „Kad spiečiai nepabėgtų, 
Trakų aps. Gudžionių k. aplink avilį apnešdavo šv. Agotos 
duonos ir įmesdavo ją vidun"33. Be to, į avilį niekada ne
trenkia Perkūnas: „Bites (ir skruzdelas) švinti Dievą su
tvėrimai, ažtat avilin (ir skruzdelynan) nigdi grausmas ne
kerta" (LTR 2281 /48); „Kur bites, tį perkūnas nedauš nigdi" 
(LzTŽ, 177). Todėl, norint apsisaugoti nuo Perkūno, nau
dojamas vaškas arba koriai, pavyzdžiui, perkūnijos metu 
langai užtiesiami vaškuota drobe („per baltą vaškuotą drobę

29 Taip pat žr. LTT 23452-23459.
30 Laura Piškinaitė-Kazlauskienė, Bitininkystė Lietuvoje (XVI n.-XX a. pir

moji pusė), Vilnius: Mokslas, 1995,130-131.
31 Piškinaitė-Kazlauskienė 1995,126.
32 Piškinaitė-Kazlauskienė 1995,129.
33 Piškinaitė-Kazlauskienė 1995,129.
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joks velnias neįlenda", B1PLLT 715a), deginamos žvakės 
(B1PLLT 730-734) arba koriai: „Pėrkona laika met uguni bi- 
šu sūrias, lai debess aizgriežas" („Perkūnijos metu į ugnį 
meta bičių korius, kad debesis nusisuktų", LTT 23472). Beje, 
kai kurie tikėjimai vietoj bičių produktų mini cukrų - vėly
vą medaus pakaitalą: „Kai Perkūnas trankosi, reikia su 
padegintu cukrum trobą parūkyti, debesys išsiskirstys" 
(B1PLLT 690). Cukrų, naują produktą, apibūdina saldu
mas - „dangiška", ugninė medaus savybė, kurios mitinis 
turinys perkeliamas cukrui.

Medus (saldus produktas) ir su juo tiesiogiai susijusi mi
tinė bičių samprata, sąsajos su ugnimi ir žaibu, rodo dar 
vieną Perkūno kulinarinės kompetencijos galimybę, šįsyk 
saldžių skonių srityje. Neabsoliutinant šios sakralinės kom
petencijos (žinoma nemažai „bičių globėjų" - Austėja, Bu
bilas, Bičbirbis), vis dėlto reikia konstatuoti, kad ugnis turi 
neginčijamą reikšmę formuojant saldumo skonį. Teoriškai 
čia galima tikėtis ir kitų su ugnimi susijusių dievų apraiš
kų, pavyzdžiui, Saulės, nokinančios vaisius ir suteikian
čios jiems saldų skonį, bei pan.

Skonių - saldumo, sūrumo ir rūgšumo - kontekste atsi
skleidžiančios mitinės ugnies figūros yra nevienodai susi
jusios su kulinariniais procesais. Vienos jų - „kulinarinės 
metaforos" (duonos raugas, druska, medus, obuolys), ki
tos (kryžius, skalsė, ragas, bitė) - tiesiog šioje kultūros sri
tyje išryškėjantys mitiniai vaizdiniai. Visos jos įeina į me
taforinę ugnies paradigmą, kurios kontūrai kulinarinėje 
kultūroje iki šiol buvo labai mažai tyrinėti. Aprašius kuli
narinės Perkūno kompetencijos perspektyvą matyti, kad 
ugnis valgių gaminimo srityje reiškiasi visų pirma šilumos 
aspektu. Būtent terminiai efektai sąlygoja fermentacijos 
procesus ir žalio maisto transformaciją į virtą /  keptą. Dar 
viena, čia neeksploatuojama ugnies raiškos sritimi kulinari
nėje kultūroje galėtų būti maisto produktų džiovinimas ir 
rūkymas (atsižvelgiant į papildomą kvapo aspektą). Tačiau
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kulinarinės kultūros gelmę ugnis pasiekia, reikšdamasi 
skonio srityje. Šilumai veikiant gaunama rūgštis lemia rau
gintų valgių įvairovę. Sūrūs valgiai siejasi su ugnimi dėl 
genetinio druskos ir pelenų ryšio, gaubiamo mitinių ko
notacijų skraistės. Saldumas, svarbiausioji medaus ypaty
bė, mitiškai susijusi su žaibu be griausmo ir vasaros kait
romis. Kiek kitokiu pavidalu ugnis regima skalsos reikšmių 
kontekste: maisto gausumas ir sotis (skalsa) siejasi su an
glies juodumo augalu (skalse), atsirandančiu javuose dėl 
mitinio suodžių ir dūmų poveikio. Kaip ugnies produk
tas, dūmai ir suodžiai išlaiko dalį mitinių ugnies reikš
mių, kurių santykis su degančia ugnimi reikalauja atski
ros analizės.



Ugnis ir vanduo: 
dvipusės metaforos kontūrai

Mitinė ugnies sfera, kurios raišką iki šiol tyrinėjome kaip 
vienos metaforinės paradigmos asociacijų žaismą, nėra užda
ra mitinė erdvė. Mitų vaizdai, kuriuos, sekant Lėvi-Straussu, 
galima vertinti kaip „santykių pluoštus", ryšių tarp elementų 
sankirtos taškus, labai retai yra vienaplaniai, manifestuo
jantys vienos mitinės materijos, uždaros metaforinės para
digmos reikšmes. Priešingai, konkrečios figūros dažnai sie
jasi su skirtingais ir net opoziciniais mitiniais turiniais, ir 
tai skatina mitologijos tyrinėtojus kalbėti apie sakralinių ir 
mitinių fenomenų „ambivalentiškumą" arba „mediacines 
funkcijas". Jaučiant mito daugiareikšmiškumo problemą, ak
centuojamą moksliniuose tyrinėjimuose ir iškylančią anali
zuojant folklorinę medžiagą, atrodytų, svarbu panagrinėti 
bent dviejų metaforinių paradigmų sąlyčio taškus, aptinka
mus mitinių figūrų semantinėje struktūroje. Aptarus keletą 
ugnies metaforų siaurame ugninių požymių kontekste, įdo
mu patyrinėti dviejų opozicinių mitinių materijų - ugnies ir 
vandens dermių galimybes bei sakralinę vertę. Trumpai pa
žymėję ugnies ir vandens raiškų opozicinį pagrindą, daugiau
sia dėmesio skirsime dviem daugiareikšmiams mitiniams fe
nomenams: perkūnijai (žaibo ir lietaus deriniui) ir saulei šviečiant 
lyjančiam lietui. Šie mitiniai deriniai vertintini kaip ypatingo 
sakralumo manifestacijos, koreliuojančios su mediacinėmis 
žmogaus gyvenimo būsenomis ir ritualais.
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Sidabrinis vanduo

Vienas lengviausiai atpažįstamų požymių, skiriančių ug
nies ir vandens figūras, yra spalva. Ugnies planui būdinga 
ryškiai raudona (rožinė, ugninė) spalva (kraujas, rožė, auk
sas). Vandens spalva, priešingai, yra matinė (balta, pilka) 
arba sidabrinė. Figūratyviai raudonos ir baltos spalvos skir
tumas reiškiasi aukso ir sidabro opozicija: auksiniai pinigai, 
folklore vadinami raudonaisiais, dega raudona liepsna, o si
dabriniai - balta („Kaip sidabriniai pinigai dega - balta ugnis, 
kaip auksiniai - raudona", LKŽ 17, 386). Ugniai, pasireiš
kiančiai auksiniais pavidalais, jau skyrėme nemažai dėme
sio, todėl dabar argumentuosime vandens sidabriškumą.

Vanduo tautosakoje vaizduojamas kaip sidabrinis: „Si
dabrinis laukas be takų. Vanduo" (LTt 5 5433). Anot latvių 
folkloro tyrinėtojos Janinos Kursitės, sidabrinė vandens 
spalva yra dieviškumo manifestacija, todėl latvių dainose 
vandens sidabriškumas žymi dievų pasirodymą, pavyz
džiui, šaltinio vanduo koduojamas kaip Maros sidabras1:

Kas tur spid, kas tur mirdz, 
Vina lauka galina?
- Tur stavėja mlĮa Mara, 
Pilnu sauju sidabrina.

Tdz 54847

(Kas tai spindi, kas tai mirga 
Ano lauko pakraštėly?
- Ten stovėjo miela Mara, 
Pilna sauja sidabrėlio.)

Sidabrinės spalvos yra ir skraidantys ežerai. Prieš pakil
dami arba nusileisdami ežerai įgyja sidabrinio kamuolio pa
vidalą, plg.: „Kamuolys tokis gražus sidabrinis ribau bal
tas. Ir kai va klonėn nuribau, i pasliej ežeras" (LTR 3426/ 
578a). Norint priversti ežerą pakilti, naudojamas gyvsidab
ris (KLPK 76) - sidabro spalvos skystas metalas, kuris gali 
transformuotis į daugybę mažų sidabrinių kamuoliukų. To
kią pat apvalią formą turi lietaus lašai, rasa ir ašaros, ku
rie nesunkiai gali būti siejami su sidabru, plg.: 1

1 Kursite 1996, 76.
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Janu naktį lietinš lija 
Sudrabina lasitėm; 
Tas nebija lietutinš, 
Tas bij Jana ašarinas.

(Janių naktį lietutis lijo
Sidabrėlio lašeliais; 
Tai buvo ne lietutis, 
Tai - Janio ašarėlės.)

Ltdz3 7107

Mano močiutė 
Seniai jau guli 
Aukštam kalnely, 
Gelsvoj smiltelėj.

Ant jos kapelio 
Ryto raselė 
Tai gražiai šviečia, 
Kaip sidabrėlis.

ČtLLD 195

Sapnuoti sidabrinius pinigus reiškia verkti: „Ja sapnį redz 
sidabrą naudu, tad būs raudašana" („Jeigu sapne matai 
sidabrinius pinigus, tai bus verksmo", LTT 21602, taip pat 
21603-21605,21615,21617,21618). Tokias pat reikšmes turi 
ir kiti smulkūs apvalios formos daiktai, pavyzdžiui, mo
netos, žirniai, plg.: „Ja sapnį redz sidabrą naudu jeb zirnusf 
tad drlzuma būs jaraud" („Jeigu sapnuoji sidabrinius pini
gus arba žirnius, greitai teks verkti", LTT 21603); „Šv. Bar
bora pabėrė žirnius, saulė atėjo ir susirinko. Rasa" (LMD I 
700/502). Apvali žirnių forma, primenanti rasą, ašaras, lie
tų, atrodo, yra viena iš priežasčių, kodėl pasakoje „Pupos 
stiebu į dangų" pas Perkūną - lietaus ir žaibų valdovą - 
kopiama būtent žirniu arba pupa. Norėdami aptarti van
deninį Perkūno aspektą, panagrinėsime vieną su Perkūnu 
sietiną sidabrinę figūrą.

Perkūnas ir varpas

Viena iš vandenyje aptinkamų mitinių figūrų yra nusken
dę varpai - populiarus padavimų motyvas. Per metines 
šventes (Velykas, Jonines, taip pat sekmadieniais, vidur
dienį) ežeruose ar upėse nuskendę varpai ima skambėti, 
atsiliepdami į bažnyčių varpų skambesį: „Brolau, skendau!",
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„Martyn brolau, /  Gilijoj skendau!" (LTt 5 8529,8534). Var
pų gausmas, mitiniu supratimu, tolygus zoomorfiniams 
garsams - baubimui, maurojimui, plg.:

Baub jautys ant aukšto kalno su plieno liežuviu, su kanapine uodega. 
Varpas. LMD I 873/141

Ant aukšto kalno baublys baubia. Varpas. LTR 597/388
Ant aukšto kalno Dievo bimbalas mauroja. Bažnyčios varpinė. LTt 5 7451

Baubimas, ūžimas, maurojimas yra būdinga debesų pa
vidalu dangumi keliaujančių ežerų kalba. Debesys, prieš 
tapdami ežerais, baubia, plg.: „Eina, kaip veršelis baubia 
tas ežeras" (LTR 4311/262). Dažnai ežerus atveda jaučiai: 
„Žiūro, kad rimuoja jautis - ir mū, mū, mū! Ir paskui jį 
ežeras eina" (LTt 4 660). Mįslėse debesys vaizduojami kaip 
jaučiai: „Juodas jautis dangų laižo. Debesis" (LTt 5 5439). 
Šią identifikaciją motyvuoja ne tik debesų spalva {juodas, 
šėmas, palšas jautis, marga, balta karvė), bet ir garsinis efek
tas - jaučio baubimas yra zoomorfinė perkūnijos išraiška: 
„Senas jautis baubia. Debesys ir griaustinis" (LTt 5 5444). Ši 
išraiška savo ruožtu palyginama su varpų gausmu, plg.:

Sietą trauk - jautis baub. Varpas bažnyčioj. LTt 5 7459
Už trijų kalnų bulius baubia. Griausmas. LTt 5 5524

Varpas gali būti vaizduojamas ir kita zoomorfine figū
ra - žirgu, kuris irgi yra viena iš Perkūno raiškų, plg.:

Sužvinga žvingulis, sutrinka trinku tis, unt aukšta kaina su sidabrą gai
vu. Varpai. LTR 2460/156-10

Toli žirgas žvengia, arti kamanos skamba. Dievaitis [Perkūnas - D. V.]. 
LTt 5 5522

Dundulis dunda, kamanos blizga. Perkūnas. LTR 2198/95

Žvengiantis žirgas ir jo blizgančios kamanos (varian
tuose sidabrinė žirgo galva) vaizduoja griaustinį ir žaibų, 
arba - skambantį žvilgantį varpų. Turėdamas garso ir švie
sos požymių, varpas tampa viena iš Perkūno raiškos for
mų, todėl, pavyzdžiui, varpu skambinama užėjus perkū
nijai: „Griaustiniui užėjus bėgama aplink trobą varpeliu
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skambinant, kad Perkūnas netrenktų" (B1PLLT 707)2; 
„Griaudžiant skambinti šv. Pranciškaus varpeliu - ne
muš" (B1PLLT 708).

Praskirtas dangus

Varpo skambesys turi ypatingą mitinę galią - jis gali pra
skirti debesis: „Varpo balsas perskiria debesis, todėl debe
siui su griausmu prisiartinant, pradeda į varpus dūzgen
ti" (B1PLLT 705). Kaip „praskyrimo" veiksmas traktuojama 
ir perkūnija, plg.: „Kap griausmas buvo, ir žaibas, tai sa
ko: 'Va, i razsiskiria dungus, tai žaibas - tai dungaus šviesa 
ragėc'" (LTR 6447/330). Dangaus prasiskyrimą (atsivėri
mą) lydi tam tikras garsas - trinktelėjimas arba blumtelė- 
jimas, plg.: „Ana aja undenia simt, sake, tik trinktelėjai Pa
sižiūri aukštyn - ags dungus atsivėrįs" (LTR 4759/426); 
„Kad atsidarė - blūūūmt, tai kaip durys atsidarė" (SV, 21). 
Šis garsas artimas griaudimui, kylančiam šv. Petrui su lazda 
šeriant į dangų (B1PLLT 543), danguje kalant su kūju (B1PLLT 
549), daužant kumščiu į stalą (B1PLLT 461), t.y. ką nors tran
kant, daužant, mušant, kuliant. Visi šie ekspresyvūs veiks
mai reikalingi, norint perskelti dangaus kiautą, kuris ka
daise buvęs „vieno akmenio" ir tik su Perkūnais suskaldytas: 
„Pirmiau, pryš Kristaus atėjimą, visa mūsų žeme, visas ors 
būva apsiausts vynu akmeniu. Tas akmū neleida nė nu- 
mirusiems į dangų patekti. Kristus tan akmenį pirmiau
sia perskėlė į keturias dalis ir paskum su perkūnais suskal
dė, ir nuleida per sava galybę un žemes" (LTR 1790/64). 
Todėl perkūniją žmonės aiškina kaip akmenų skaldymų 
(B1PLLT 530, 536), ritimąsi žemyn (B1PLLT 467, 472, 473, 
476), o žaibą - kaip debesų pjaustymą dalgiu (B1PLLT 
534).Visi šie veiksmai gadina dangaus „kiautą", todėl iš

2 Taip pat žr. B1PLLT 706, 709; Elvyra Dulaitienė-Glemžaitė, Kupiškėnų 
senovė: Etnografija ir tautosaka, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros 
leidykla, 1958, 364-365.
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dangaus ima lietis vanduo - lyti. Neatsitiktinai apie smar
kų lietų sakoma dangus prakiuro (LTR 4512/79).

Tačiau varpų skambėjimas, praskiriantis debesis ir imi
tuojantis griausmą, turi ir kitą semiotinį aspektą - per atsi- 
vėrusio dangaus plyšį galima patekti į dangų (plg. „akmū 
neleida nė numirusiems į dangų patekti"). Todėl, žmogui 
mirus, stengiamasi kuo greičiau paskambinti varpais.3 Kol 
nepaskambinta varpais, vėlė negali kilti aukštyn dangun (LTT 
6204)4, „Tai dėl to dūšios zvanai pazvanija, kad jau ana 
rast savo vietų toj dūšia ir kad aitų dungun" (LTR 6447/ 
96). Tas pats kilimo į viršų motyvas plėtojamas ir kitokiuo
se kontekstuose, pavyzdžiui, norint, kad vandenyje nu
grimzdusi bažnyčia (miestas) iškiltų, reikia, jai akimirks
niu išsikėlus, paskambinti varpeliu - „tada bažnyčia daugiau 
nebeskęstų" (LTt 4 731)5.

Kaip matome, varpo figūra, simbolinė griausmo forma, 
apima dvi tarpusavyje susijusias reikšmes: (1) praskyrimo 
(idangaus, padavimuose - žemės pravėrimo, plg. p. 94) ir 
(2) esant atviram keliui - judėjimo į viršų reikšmę.

Perkūnas ir raudojimas

Varpo skambesys - instrumentinė griaustinio išraiška - 
turi garsinį atitikmenį ir antropomorfinėje plotmėje: var
pų gausmas tolygus raudojimui, plg.:

Verks manįs varpai,
Verks vargonėliai,
Verks meilioji motula.

LLD 3 627

3 Angelė Vyšniauskaitė, „Mirties samprata lietuvių liaudies tikėjimuo
se", Liaudies kultūra 3,1993, 18.

4 Taip pat žr. LTR 374d/2033; LTR 1289/216; LTR 1487/205; LTR 1593/99.
5 Taip pat žr. LTt 4 737; B1IP, 51.
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Vargonėliai - 
Giedorėliai!
O varpeliai - 
Raudojėliai!

JLD 1236

Kita garsinė laidotuvių raudojimo išraiška yra bičių 
gaudimas:

Ar girios bitelės atgaudžia,
Ar mūsų sėjelę atleidžia,
Ar mūsų seserėlę?

LTR 344/491

Bičių spiečiaus ūžimas su laidotuvių raudomis siejasi ne 
tik dėl garsinio panašumo. Manoma, kad bite reiškiasi žmo
gaus siela: „Bitė yra šventas sutvėrimas, nes po mirties žmo
gaus siela apsigyvena bitėje" (VUB RS F. 81. B. 2926). Žino
ma, kad bitės „lydi mirusį bitininką į aną pasaulį"7. Dėl to, 
žmogui mirus, einama žadinti bičių. Žadinant bites, galbūt 
taip pat norima, kad jos ūžtų, gaustų, - šią hipotezę parem
tų pavasarinis bičių žadinimas per Užgavėnes, kai spiečių 
imituojantys vaikai („bitės"), vežiojami vežime, „bimbia, 
ūžia: ū-ū-ū!" (B1LKŠ, 75)8.

Bitės, kurių sakralumą motyvuoja jų ryšys su Perkūnu 
(žr. p. 84-85), garsiniu aspektu siejasi su varpais - muziki
ne griausmo manifestacija. Todėl bičių spiečius stabdomas 
skambinant varpeliu9, per Prisikėlimą skambant varpams avi
liai pakilnojami į viršų (LTR 1276/181; LTR 1946/266) ir 
1.1. Manoma, kad „bitės mėgsta muziką"10 11, galinčios kal
bėti ir net giedoti. Ypač giedančios per didžiąsias šventes.11

6 Žr. Piškinaitė-Kazlauskienė 1995,125.
7 Piškinaitė-Kazlauskienė 1995,123.
8 Taip pat žr. DvPSO, 333.
9 Piškinaitė-Kazlauskienė 1995, 90. Plg. bičių stabdymą kryžiaus (žaibo) 

ženklu (p. 84).
10 Piškinaitė-Kazlauskienė 1995, 90.
11 Dundulienė, Lietuvių etnografija, Vilnius: Mokslas, 1982, 73.
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Savo ruožtu Perkūnas irgi yra žinomas kaip muzikantas, 
kurio muzika (griausmas) gąsdina velnius („Velnias bijo 
muzikanto griaustinio", AT 1165).

Raudojimas, kaip ir perkūnija, turi ne tik garsinę, bet ir 
vandeninę išraišką - tai ašaros, kurias meteorologiniame pla
ne atitinka lietus. Kaip matėme, lietus mitiškai supranta
mas kaip dangaus vanduo, kuris pro žaibo praskeltą ak
meninį dangaus kiautą liejasi žemyn. Tokią pat skėlimo 
reikšmę turi ašaros, plg.:

Oi, kur našlalė kclaliu ajo,
Tį našlalė gailiai verkė.
Oi, kur našlalės ašara puolė,
Akmenėlis pusiau trūko.

LTR 120/152

Kadangi akmeninio dangaus skilimas reiškia kelio tarp 
žemės ir dangaus atidarymą, ašaroms - taip pat kaip ir 
griausmui - priskiriama figūratyvinė atrakinimo reikš
mė, plg.:

Dangų atrakinti „griausti perkūnijai".12
Kap ažugraudzia grausmas, tai tadu sako: „O, jau ažugraudė, tai jau 

žamj atrakino". LTR 6447/333
Kai neverkia [per laidotuves - D. V.], tai sako: „Ot, neverkia, nėra 

kam ir žemės atrakinę". „Niekas nepaverkėjo, ir nuvejo neatrakinton že
mėn". LTR 2631/25

Lietus ir ašaros yra vandeniniai dangaus (ir žemės) rak
tai. Šią reikšmę turi ir kai kurios kitos vandens formos, 
pavyzdžiui, rasa - mitiniai Aušrinės raktai, plg.: „Aušra 
aušrelė raktus pametė, Mėnesis nuėjo - nerado, Saulutė 
atėjo - ta raktus rado. Rasa" (LMD I 719/266). Beje, kai 
kurie šios mįslės variantai rasą vėlgi sieja su ašaromis: 
„Aušra aušrelė, graži mergelė dangum vaikštinėjo, aša
ras paliejo, saulė pakilo ir surinko. Rasa" (LTR 3652/316);

12 Janina Lipskienė, „Frazeologizmai", Dieveniškės, 1968, 199.
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„Ėjo Marija per dangų ir pabėrė ašaras. Mėnuo matė - nie
ko nesakė, Saulė pamatė - visas surinko. Rasa" (LTR 430/ 
417-11).

Ir ašaros, ir rasa nėra „paprastas vanduo" - šios sub
stancijos turi ugnies požymių: ašaros žiba, o rasa dainose 
labai dažnai būna auksinė, plg.:

Siratėlės ašarėlės 
Nenukrito nuo burnelės,
Kaip nukrito ant akmenio,
Akmenėlis žibėjo.™

LTR 1626/80

Ant tėvelio dvaro 
Stovi balta liepa,
O nuo tos liepos 
Auksą rasa krito.

LLD 6, 195

Rasa gali net virsti pinigais, plg.: „Lai kjūtu bagats, tad 
Janu nakti jastaiga ar kurpėm pa rasų. Kurpės sabiruša ra
sa parvėršas par naudu"13 14 („Kad taptum turtingas, reikia 
šv. Jono naktį vaikščioti su batais po rasą. { batus pribyrė
jusi rasa virsta pinigais"). Tai rodo, kad aukso rasa turi mi
tinę ugnies kokybę. Todėl ši figūra aptinkama ten, kur ga
lima būtų tikėtis ugnies manifestacijos:

Per laukelį jojau - 
Laukelis dundėjo,
Kur užgavo akmenėlį,
Ugnelė žėrėjo.

LLD 2, 215

Kur užgavai akmenėlį,
Aukso rasa krito.

LB 20

13 Plg. variantus: akmenėlis perplyšta, akmenėlis blizgėjo, akmenėlis pra
žydo, žemė drebėjo. Žr. LLD 14, 328-332.

14 Senkėviča 1969,159.
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Kitas figūratyvinis ugnies ir vandens derinys lietuvių 
liaudies dainose yra už ežerų kibirkščiuojanti ugnis (kuri, 
beje, sulyginama su ašaromis):

Dega Ugnė už ežerų,
Aš neregiu už ašarų.

Krinta byra kibirkštėlės,
Taip man jaunai ašarėlės.

Kibirkštėlės palei dangų,
Ašarėlės per veidelį.

LTR 638/30

Vandens (ežero, marių) ir ugnies (kibirkščių) derinys yra 
būdingas kosmogoninis vaizdas, plg.:

Vidury lauko stovi grūšelė, kalėda.
Toje grūšelėj žvakelės dega, kalėda.
Oi ir nukrito kibirkštėlė, kalėda.
Oi ir pasliejo marios mėlynos, kalėda.

TD 5, 305

Iš kibirkšties pasiliejančios marios nesunkiai gali būti at
pažintos kitu figūratyvinių pavidalu - kaip žaibas ir lietus. 
Žaibavimas mitiškai įsivaizduojamas kaip kibirkštys, iš
skeltos Dievo ratų ir arklių kanopų (B1PLLT 482) arba le
kiančios iš po dangaus kalvio priekalo15, o lietus ima lyti 
danguje išpylus iš vežimo „vandens kubilą" (B1PLLT 482). 
Antra vertus, dangaus vanduo gali pasireikšti kita figūra- 
tyvine Perkūno manifestacija - kaip keliaujantys ežerai, 
„baubiantys" dangaus jaučiai, žemėje išsiliejantys ežerais. 
Ir lietaus, ir ežerų, ir marių vandenys kaupiasi danguje, 
tačiau, jam „prakiurus", liejasi žemyn.

Tokiu būdu Perkūnas pasirodo kaip vandenų valdovas, 
ugnimi atveriantis dangų ir kontroliuojantis vandens cirku-

15 „Kalėjs kala jūrmali, /  Dzirkstel's spraga debesis" („Kalvis kalė pama
ry, /  Kibirkštys lėkė į dangų", LTdz 7907). Taip pat žr. Laurinkienė 
1996, 53.
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liaciją žemėje ir atmosferoje. Ugnies ir vandens - dviejų 
priešingų kokybių - valdymas yra viena iš Perkūno sakra- 
lumo priežasčių baltų mitologijoje.

Saulės lietus

Perkūnija - žaibo ir lietaus derinys - tai viena mitinė ug
nies ir vandens koreliacijos forma. Kita iš galimų formų 
yra Saulės lietus - lietus, lyjantis saulei šviečiant16. Sis lie
tus suprantamas kaip „piniginis": „Su saule lyja - kara
lius pinigus skaito" (LKZ 7,590). Kartais Saulės lietus vaiz
duojamas kaip aukso ir sidabro mišinys - ugnies ir vandens 
kombinacija, plg.:

Lietus lija saulitė,
Tris lasites vien nolija: 
Viena miežu, otra rudzu, 
Treša zelta, su d rabi y a.

LTD 1 1713

šodien biją zelta lietus 
Sudrabina lasitėm:
Tas nebija zelta lietus, - 
Bareniša ašarinas.

LTD 3 3289

(Saulei šviečiant lietus lijo, 
Tik trys lašeliai nukrito: 
Vienas miežių, kitas rugių, 
Trečias - aukso sidabrėlio.)

(Šiandien lijo auksinis lietus 
Sidabriniais lašeliais:
Tai buvo ne aukso lietus - 
Našlaitėlio ašarėlės.)

Auksinę kokybę sidabriniam vandeniui suteikia ugnis, 
kadangi aukso lietų sukelia degančios auksinės skiedros:

Vakar leja zelta leits 
Sudobrena laseitjom, 
As kurinova pierti 
Zalta skaidenom.

Td z 55251

(Vakar lijo aukso lietus 
Sidabriniais lašeliais,
Aš kūrenau pirtį 
Auksinėmis skiedromis.)

„Kai lyjant šviesdavo saulė, buvo sakoma: 'Saulės lyts'" - žr. Vaiškū- 
nas, „Žinios apie dangaus šviesulius", Lietuvninkų kraštas, Vilnius: 
Litterae universitatis, 1995, 698.
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Ugninės kilmės lietus yra skystas auksas - Saulei švie
čiant ir lietui lyjant tirpsta ir lydosi metalai:

Šilta saule, karsta saule17, 
Man rozites jaravė.
Izkust mana zelta josta, 
Div sudraba gredzentini.

LTdz 3287

(Šilta saulė, karšta saulė, 
Man reikia roželes ravėti. 
Ištirps mano aukso juosta, 
Du sidabro žiedeliai.)

Lietinš lij, saule spld:
Veja mate kazas dzėra. 
Veju bėrni dancodami 
Dzelzes kurpes noplėsuši.

LTD 10 4162

(Lietutis lyja, saulė šviečia: 
Vėlių motina vestuves kelia, 
Vėlių vaikai šokdami 
Geležines kurpes nuplėšė.)

Pasakose geležinės kurpės gali būti sunešiotos tik įme
tus jas į ugnį, tad Saulės lietus turėtų atitikti mitinę ugnies 
kokybę (plg. „Kas es būtu tas kazas, /  Man sadegtu lin- 
dracini" („Kad aš būčiau tose vestuvėse, /  Man sudegtų 
sijonėliai"), LTD 10 4163)18. Iš aukso lietaus, kaip ir iš ug
ninių žaibo kibirkščių (pirminės aukso formos), nukalamas 
kardas, plg.:

Smalki zelta lietus lija 
Aiz zaĮas birstalin's.
Tec, masina, tu parneš 
Vienu zelta drostalin'!
Es nokalšu zobentinu 
No tas zelta drostalin's.

Tdz 55225

Kalėjs kala jūrmali, 
Dzirkstel's spraga debesis. 
Salasiju dzirkstelltes, 
Nokalos zobentinu.

LTD 10 1986

(Smulkiai aukso lietus dulkė 
Už žalio beržynėlio.
Eik, sesute, tu parnešk 
Vieną aukso kruopelytę!
Aš nusikalsiu kardužėlį 
Iš to aukso kruopelytės.)

(Kalvis kalė pamary 
Kibirkštys lėkė į dangų. 
Surinkau kibirkštėles, 
Nusikaliau kardelį.)

17 Var. „Lietinš lįst, saule spld" („Lietutis lija, saulė Šviečia").
18 Plačiau žr.: HeBCKaa 1989, 75-76.



Kardo figūra priklauso ugningojo Perkūno dispozicijai: 
„Žmonės sako, kad Perkūnas esąs kunigaikštis su ugniniu 
kalaviju, ir kai su tuo kalaviju pašvytuojąs, tada žaibuoja" 
(BLPLLT 360, 361)19. Mitiniu kardu, nukaltu iš dangaus ki
birkščių, latvių dainose nukertama galva Velniui (LD 34039, 
34043) - gerai žinomam Perkūno priešui, kurį šis perse
kioja, pasitelkdamas visą ugninę amuniciją - degantį kirvį 
(B1PLLT 563), ugnines strėles, aukso „strielbą" (BIRt 51) ir 
kitus ginklus.

Mitinės Perkūno reikšmės koreliuoja su Saulės lietaus reikš
mėmis ir kitose simbolinėse ugnies manifestacijose, pavyz
džiui, Saulei šviečiant ir lietui lyjant „negalima eiti į lauką, 
nes būsiąs šlakuotas veidas"20. Šlakai (strazdanos), kitaip 
vadinami kregždėmis (pavyzdžiui, kregždėtas veidas, LKŽ 
6, 490), yra fiziologinė ugnies išraiška, kurios mitinė prie
žastis - ugnies perteklius - atsiranda išardžius „ugningo" 
paukščio - kregždės - lizdą:

Plg.: Kad bezdeligam ligzdus izposta, tad mdjas deg (Jei kregždžių liz
dus išardo, tai namai dega). LTT 1978

Plg.: Kas izposta bezdeligu pėrkli, tam bezdeligu raibumi metas uz sė
jas (Kas išardo kregždės lizdą, tam ant veido atsiranda šlakų). LTT 1988

Kregždės mitinės prigimties neįvertinimas išprovokuo
ja ugnies ekspansiją, pasireiškiančią skirtingomis figūra- 
tyvinėmis formomis - gaisru, strazdanomis ir pan.21 Tarp jų 
yra ir žaibo ugnis: manoma, jog išardžius kregždės lizdą į 
namus trenkia Perkūnas (LTR 3470/111; LTT 1977). Ir prie
šingai: „Jei kurio trobesio viduj raudonais gūžiais kregždės 
suka lizdus ir perisi, tai į tą trobą Perkūnas netrenkia"

19 Plg.: „Ko, Pėrkon, tu domaji, /  Uz zobena atspiedies? / Vai tu gribi 
pekles tumsu, / Vai zemiti saskaldit?" („Ką, Perkūne, tu galvoji, / 
Ant kardo pasirėmęs? / Ar tu nori pragaro tamsą, / Ar žemelę suskal
dyti?") Ld 23737.

20 Vaiškūnas 1995, 698.
21 Plg. ugnies įžeidimo pasekmes (p. 45).
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(B1PLLT 751). Matome, kad kregždės figūra siejasi su įvai
riomis mitinėmis ugnies formomis: Perkūno ugnimi (žai
bu), Saulės ugnimi (nuo kurios irgi atsiranda strazdanos), 
namų ugnimi Gabija (manoma, kad namo gaisrą sukelia 
būtent „vaikščiojanti" židinio ugnis, LTt 4 581). Tas pats 
mitinis turinys gali būti artikuliuojamas keliose sakralinė
se sferose, turinčiose pakankamai bendrų požymių, pri
klausančių tam pačiam metaforiniam ugnies planui. To
dėl kai kurie ugniniai dievai, pavyzdžiui, Saulė ir Perkūnas, 
yra susiję turinio ir raiškos planuose. Tai akivaizdžiai ro
do Saulės lietaus, mitinio ugnies ir vandens derinio, korelia
cija su perkūnija (žaibu ir lietumi).

Nepaprastos vestuvės

Kaip matėme skyriuje „Praskirtas dangus", perkūnija (žai
bas ir lietus) yra praverto (praskirto, praskelto, „prakiurusio") 
dangaus išraiška, atitinkanti vėlių kelio į dangų modelį. Sau
lės lietus - kitas dangaus šviesos ir drėgmės derinys - irgi 
žymi mirties transformaciją, perėjimą iš šio pasaulio į kitą, 
plg.: „Ką lyja su saule, varažija, ką kunigas pamirė" (LKŽ 
12,191); „Kap saula šviečia ir lietus lyja, tai, sako, jau ponas 
kur paskorė" (LTR 4480/64). Kartais patikslinama, kad mi
rusysis yra nevedęs žmogus (arba kunigas): „Ja reiza lietus 
lįst un saule spid, ta neprecėjušies cilvėki miršt" („Jei sykiu 
lyja lietus ir šviečia saulė, tai nevedę žmonės miršta ", LTT 
17450). Todėl ši mirtis mitinėje plotmėje yra vestuvės:

Ja saule spid un lietus lįst, tad mironi kazas dzer (Jei saulė šviečia ir 
lietus lyja, tai mirusieji kelia vestuves). LTT 26501

Lietinš lija saulitė: 
VelėnieŠi kazas dzėra. 
Mans balinš jauns nomira, 
Vejas nėma ligavinu.

LTD 10 4300

(Lietutis lyja saulėje: 
Vėlės kelia vestuves. 
Mano brolis jaunas mirė, 
Vėlių ėmė nuotakėlę.)
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Nevedusiųjų mirtis suprantama kaip vestuvės. Latvijoje 
„neprecėjušos cilvėku pirmo bėru dienu dėvėja par kazam 
un tiktai otru par bėrėm" („nevedusių žmonių pirmąją lai
dotuvių dieną vadino vestuvėmis ir tik antrąją - laidotu
vėmis", LTT 2077). Lietuvoje mirusias „netekėjusias mer
ginas rengdavo panašiai kaip nuotaką vestuvėms - su rūtų 
vainikėliu ir baltais kaspinais, XX amžiaus pradžioje - su 
veliumu [...]. Nevedusiam jaunam vaikinui švarko atlapą, 
kaip ir jaunikiui, papuošdavo ilgu baltu kaspinu su rūtų 
puokštele"22. Lietuvių dainose vandenyje nuskendęs berne
lis (mergelė) vadinamas marių ženteliu (martele).23 Mitinė
je perspektyvoje mirtis visuomet yra motyvuota, pavyz
džiui, nuskendimas suprantamas kaip aukos vandenims 
išraiška, plg.: „Ved laudis teic, kad bėrns aka jeb citur ūdenl 
iekritis, tad ta aka jeb upe kadu dvėseli griboti, un ka tad 
gailis jeb cits kads lopinš tani paša vieta jakauj un tas asi
nis tur jalej iekša, tad tur vairs cilvėks nekritls nedz silks" 
(„Seni žmonės sako, kad jei vaikas įkrenta į šulinį ar kur 
kitur į vandenį, tai tas šulinys ar upė pageidauja kokios nors 
dvasios, todėl tuomet reikia toje vietoje papjauti gaidį ar 
kitą kokį gyvūną ir tą kraują ten išlieti, kad čia daugiau joks 
žmogus nekristų nei neskęstų", LTT 28214, 1797 m.).24 Tai 
plačiai paplitęs tikėjimas, pavyzdžiui, slavai tiki, kad 
skęstančio žmogaus negalima gelbėti25 - priešingai, gelbėti

22 Vyšniauskaitė, „Laidotuvės", Lietuvių šeima ir papročiai, Vilnius: 
Mintis, 1995, 447. Lietuvių liaudies dainose jaunos merginos lai
dotuvės irgi vaizduojamos kaip vestuvės, jose yra svarbiausieji 
nuotakos atributai - kraitis, rūtų vainikas, pamergės ir 1.1., 
žr. LLDK 5 766.

23 „Tinklelį ploviau, / Rankas mazgojau / Ir nuleidau žiedužėlį /  J 
jūrelių dugnelį! / Žiedelį griebiau, / Pati įpuoliau, / - Gelbėk ma
ne, bernužėli, / Jau aš marių martelė!", JLD 948.

24 Plačiau žr. Vaitkevičienė 1996, 50-54.
25 B. A. ycnencKiin, &u.io,io:uuecKue pa3biCKanux e o6.iacrnu ciaejwcKux dpee- 

ttocmeū: Pe.UiKMbi m3uuecmea e eocmouno-cjiaeaucKOM Ky.ibme HuKOJiaM Mup- 
aukuūcko;o, MocKBa, 1982, 82.
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skęstantįjį nuodėmė, nes jeigu žmogus skęsta, vadinasi, jis 
yra reikalingas upės ar jūros dievui.26

Viena iš figūratyvinių aukos mitinėms būtybėms išraiš
kų yra vestuvės (plg. marių žentelis /  martelė). Saulės lie
tus irgi ženklina tokį atvejį - tai Saulės dukros vestuvės, ku
rių metu ji, regis, teka už anksti mirusio brolelio:

Ar Saullti lietus lija 
Saules meitas kazas dzėra. 
Mans balinš jauns nomira, 
Tam panėma ligavinu.27

(Su saulele lietus lyja,
Saulės dukros vestuves švenčia 
Mano brolelis jaunas mirė, 
Ten paėmė nuotakėlę.)

Saulės dukros ir mirusiojo vestuvės vyksta pagal įprastą 
dangiškų vestuvių modelį, plg. būdingą dovanų dalijimo 
sceną:

Šodien lija silts lietinš, 
Saules meitei kazas dzėfa; 
Priedei cimdi, eglei zekes, 
Beržam zlda nėzdaudzięius. 

Tdz 54944

(Šiandien lijo šiltas lietus,
Saulės dukrai vestuves kelia; 
Pušiai - pirštinės, eglei - kojinės, 
Beržui - šilko nosinaitė.)

Kam tie tadi kumelini 
Sudrabina podzinam? 
Dievą dėlu kumelini, 
Saules meita vedama. 
Pate Saule pūru veda, 
Visus mežus veltldama: 
Ozolam raibi cimdi, 
Liepai velšu villainlte, 
Smalkajam karkimam 
Apzeltiti prievetini.

Ld 23805

(Kieno tie tokie žirgeliai,
Su sidabriniais spurgeliais? 
Dievo sūnų žirgeliai,
Saulės dukra vedama.
Pati Saulė kraitį vežė,
Visus medžius apdovanodama: 
Ąžuolui - margos pirštinės, 
Liepai dovanų - skara, 
Mažiesiems karkleliams - 
Paauksuotos juostelės.)

Dangiškų vestuvių metu Saulė verkia:

26 T.A. OHAHMOiioBa, „BoAa b KaAeiiAapiihix oGpBAax 3an. EBponw XIX- 
XX b.b.“, Kajieudapubie o6btnau u očpjtdbt e cmpauax 3apy6encHoū Reportbi, 
MocKBa, 1983, 142.

27 Latviešu tautas dziveszina 2, 1990, 73.
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Saulit' deva sav' meitinu 
Par devinu ezeripu.
Parlaidusi sav' meitinu,
Stav malai raudadama.
Piejaj divi Dievą deli,
Pras': Saullte, kam tu raudi?
- Žėl meitinas, žel purina,
Žel ir zelta gredzentina.

LD 33782 (var. 2)

(Saulytė davė savo dukrelę 
Už devynių ežerėlių.
Išdavusi savo dukrelę,
Stovi šone raudodama.
Prijojo du Dievo sūnūs,
Klausia: „Saulyte, ko tu raudi?" 
- Gaila dukrelės, gaila kraitelio, 
Gaila ir aukso žiedelio.)

Saulės ašaros, pralietos dėl atiduotos dukrelės, kraičio ir 
aukso žiedo, meteorologinėje plotmėje regimos kaip Saulės 
lietus - kai Saulei šviečiant lyja, manoma, kad Saulė verkia.28 
Kadangi Saulės lietaus fenomenas manifestuojasi ir vestu
vių, ir laidotuvių figūratyvinėmis izotopijomis, Saulės aša
ros, ištekinus dukrą, gali būti pakeistos našlaičitį ašaromis: 
„Saulė žibina ir lietus lyja - tai siratų itai ašaros" (LTR 6447/ 
475). Tam tikruose kontekstuose našlaičių ašaros mitiškai 
lygiavertės Saulės ašaroms, plg.:

Kam, Saulite, želi raud 
Vakarai noiedama?
Tas sėrdienu ašarinas, 
Kas rit želi vakara.

LD 4354

(Kam, Saulyte, graudžiai verki, 
| vakarus nusileisdama?
Tai našlaičių ašarėlės 
Gailiai riedančios vakare.)

Kaip aptarėme skyriuje „Perkūnas ir raudojimas", ašaros at
rakina dangų ir žemę - matyt, tai viena iš mitinių priežasčių, 
kodėl manoma, jog „ašarų vanduo bus danguj" (LKŽ* 1,270). 
Saulei šviečiant ir lietui lyjant, toks ašarų vanduo krinta į že
mę: „Kad Saulei spidot ir lietus, tad barina asaras lįst" („Jei 
Saulei šviečiant ima lyti, tai našlaičio ašaromis lyja", LTT17451). 
Našlaičių ir ano pasaulio - dievų ir vėlių karalystės - ryšys 
figūratyviai vaizduojamas kaip našlaičių gyvenimas ar viešė
jimas danguje, plg.: „Ka Saulite llstot, tad baya bėrni debesis 
raudot" („Kai su Saulele lyja, tai našlaičiai danguje verkia", 
LTT 17452). Našlaičiai dalyvauja ir dangiškose vestuvėse:

28 Greimas 1990, 56.
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Mėness nėma Saules meitu, 
Pėrkons jaja preclbas, 
Aizjadams, parjadams 
Nosper zelta ozolinu. 
Barenite gauži raud,
Zelta zarus lasidama29; 
Salasijsi zelta zarus, 
Nopinusi vainadzinu, 
Užlikusi gaivina, 
lebridusi jūrina.

Trenkė į auksinį ąžuolėlį. 
Našlaitėlė graudžiai verkė, 
Auksines šakas rinkdama; 
Surinkusi auksines šakas, 
Nusipynė vainikėlį,
Užsidėjo ant galvelės, 
įsibrido į mareles.)

Perkūnas jojo į piršlybas, 
Išjodamas, parjodamas

(Mėnuo vedė Saulės dukrą,

LTdz 8194

Viena iš figūratyvinių galimybių našlaičiui (našlaitei) pa
tekti į dangų yra užkopti didžiąja pupa (var. rože), išdygu
sią ant kapo arba rožių darželyje (žr. LD 4996, 4987-4989; 
pig. AT 804A). Užkopęs į dangų, našlaitis sužino, kad jo 
mirusieji tėvai švenčia vestuves:

Tėvs ar mati jūrmala (Tėvas su motina pamaryje
Saules meitai kazas dzer. Švenčia Saulės dukros vestuves.)

Kaip matome, našlaičio tėvai taip pat dalyvauja Saulės 
dukros vestuvėse. Negana to, šios vestuvės yra drauge ir 
jų sūnaus (arba krikštasūnio)30, t.y. į dangų įkopusio naš
laičio brolio, vestuvės:

Brolelio ir Saulės dukros vestuves, kuriose dalyvauja mi
rusieji tėvai, galima traktuoti kaip jo laidotuves. Būtent 
tuomet, išaugus stebuklingajai pupai, arba lyjant Saulės

29 Kai kuriuose šio siužeto variantuose suskaldytą auksinį ąžuolą aprau
da Saulė (pvz., LD 33802,1 var.). Taip pat plg.: „Siuntė Dievas našlai
tėlius, / Kad surinktų abuolėlius" (LTR 3613/875), var.: „Dievs atsiuntė 
Saulytei}" (LTR 1939/39).

30 Zicans 1990, 47.
31 Balta gaja sėrdienite, Riga, 1994,158. Taip pat žr. LD 34038,34040,34041.

LD 34043

Tėvs ar mati Vaczemė 
Bralinam kazas dzer.31

(Tėvas su motina Vokietijoje 
Švenčia brolelio vestuves.)
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lietui, galima patekti į dievų ir mirusiųjų erdvę ir įsitikinti 
mitinių vestuvių „realumu".

Gyvybės ir mirties modelis

Pupos figūra mums primena kitą mitinį siužetą - dviejų 
senukų kelionę pas Dievą pupos stiebu. Dangaus vaizdas 
šioje pasakoje turi bendrų bruožų su dainų dangumi: abiem 
atvejais čia yra sodas, kuriame ant obelų noksta obuoliai. 
Kaip matėme, bobutė šiuos uždraustus obuolius nukrečia, 
latvių dainose panašiai atsitinka našlaičiui (našlaitei), ku
ris, ganydamas Dievo sūnų žirgus, nulaužia auksines ša
kas, nuskina aukso rožes ir pan. (LD 5037,1 var.; LD 4978; 
LD 4978, 4 var.)32 33. Lietuvių dainose našlaitėliai renka žir
gų nukrėstus obuolius (LLDK 5 885):

Sniegas drimba, lietus lyja,
Tebėr lankoj juodbėrėlis.

Ir atvedžiau juodbėrėlį,
Ir inlaidžiau žalian sodan.13

Inlaisdamas užusakiau,
Kad nenulaužt aukso šakos,
Nenukrėstų obuolėlių.

Ir palaužė šakytėlį,
Ir nukrėtė obuolėlius.

Dievas leidė našlaitėlius,
Kad surinktų obuolėlius.

Ne tiek yra obuolėlių,
Kiek ant svieto našlaitėlių.

LTR 2561/47

32 Taip pat žr. Rita Drlzule, „Bareni, sėrdieni latviešu tautas dziesmas", 
Balta gaja sėrdieni te, 1994,158.

33 Plg. var.: „Paprašyčiau Dievą slūgos, / Kad atvestų juodbėrėlį", LTR 1356/ 
55. Šis ir kiti dainos varijavimai, taip pat mitiniai vaizdai rodo lietuvių ir 
latvių siužetų apie našlaitį, ganantį Dievo žirgus, giminingumą.
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Norint išsiaiškinti mitinę krintančio obuolio prasmę, rei
kia žinoti būdingus obuolio kontekstus. Kaip rašė dar Basa
navičius, obuolys lietuvių mitologijoje turi meilės ir vaisin
gumo reikšmes.34 Be to, obuolys figūratyviai manifestuoja 
gyvybės (kūdikio) atsiradimą, pavyzdžiui, lietuvių krikš
tynų dainose privalgyti obuolių reiškia „lauktis kūdikio"35. 
Latvių dainose Laima - gimdyvių globėja, skubėdama padė
ti gimdančiajai, bėga per obelų sodą (lydymą, LTdz 23028). 
Obelis latvių dainose yra iš seno mėgiamas motinos sim
bolis, tai mitiškai motyvuoja ir patarlę „Obuolys nuo obels 
netoli krinta"36. Prie obels, kaip prie motinos, dainose glau
džiasi našlaičiai.37

Krintantys obuoliai simbolizuoja mirtį, plg.: „Kai obuo
liai (labai) krinta nuo obelų, tai toj šeimoj mirs žmonės" 
(B1ML 261). Sapne purtoma obelis yra blogas ženklas: „Ja 
mate sapinls abeli purina un abolus krėš, tad vinai bėrni 
miršt" („Jei motina sapne purto obelį ir krečia obuolius, 
tai jai mirs vaikai", LTT19542)38. Mirusiems vaikams skir
davo pirmuosius metų obuolius, manydami, kad juos tė
vams patiems suvalgius „tan sviete vaikai neturės jų obuo
lio" (LTR 6447/356); „visiem po obuolį duos, o jam neduos, 
ba tavo obuolį moma suvalgė" (LTR 6447/21). Atrodo, kad 
šiuos tikėjimus motyvuoja dangiškojo sodo modelis: obe
lys, kurių šakose kabantys auksiniai obuoliai figūratyviai 
vaizduoja žmonių sielas. Tai nėra tik loginė prielaida -

34 Basanavičius, Rinktiniai raštai, Vilnius: Vaga, 1970, 392-408; Greimas 
1990,124-127.

35 Plg.: Aikšč, mergela, /  Kū aš pasakysiu, / Aš tau prikrėsiu Grūšių 
obuolėlių. [...] /  Tu prisirinksi / Pilnų prijuostėlį / Ir privalgysi / Pil
nų pilvužėlį. /  - Dar nesulaidau / Nei vienų metelių, / Pradėjo brink- 
ce / Grūšios obuolėliai (ČtkDM 265). Žr. Tumėnas 1989, 20.

36 Giedrė Bufienė, „Lietuvių patarlė 'Obuolys nuo obels netoli krinta' ir 
tarptautiniai jos atitikmenys", Tautosakos darbai 6-7, Vilnius, 1997,112.

37 Sudrabs, „Abeju darzs", Latvju tautas dainas 3,1929, 430.
38 Plg. nulaužta obels šaka reiškia vestuvių iširimą (LTT 1689).
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lietuvių pasakose į aną pasaulį pas Dievą senelį nukelia
vęs žmogus mato ten augantį „nuostabų medį, kuriame 
buvo visokių obuolių: vieni jau prinokę, kiti krito, dar kiti 
noko, o kiti dar tik žydėjo. [...] Senelis jam pasakė, kad tas 
medis, kurį jis matė, tai yra visas pasaulis" (E1DS, 225-226). 
Galbūt dėl šios priežasties Saulė taip verkia nukritus auk
siniam obuoliui:

Gauži raud Saullte 
AbeĮu darza,
Abelei nokrita 
Zelt' abolitis.

Ld 23791

Astronominiame plane obuolius atitinka žvaigždės39, ku
rios yra kita figūratyvinė sielos išraiška: „Kai žmogus už
gimsta, tai ant dangaus atsiranda nauja žvaigždė" (LTR 
1406/622); „Žvaigždei krintant, eina dūšia į moteriškę kūdi
kiui, kuris jau pusę laiko išnešiotas" (B1TD, 20). „Kiek žvaigž
džių ant dangaus, tiek žmonių ant svieto" (LTR 1300/202). 
Po žmogaus mirties „dūšelė [žvaigždė - D. V.] persimai
no, kitan daiktan nuskrenda" (LTR 2442/365) arba „miru
siojo vėlė užima tos žvaigždės vietą" (ES TK 2258/85)40.

(Graudžiai verkia Saulytė 
Obelų sode,
Nuo obels nukrito 
Auksinis obuolėlis.)

Saulės ašaros

Saulės ašaros regimos ne tik meteorologiniame, bet ir 
botaniniame kontekste: saulių ašaromis vadinamos žolės, 
kurias kaip ženklą paliko Saulė, aplankiusi žmogų:

aš tau savo znoką paliektu, tei yra mano ašaras, kurias pas tave išlie
jau del tavęs ir vaikų tavo [...]. Tai tu nunešk į savo daržą ir ten palik. Ir 
kad išaugs iš tų žolės, tai tu anas vadinsi saulių ašaros... DvPSO, 118

39 Ryšius „tarp obuolynų ir žvaigždynų" pažymi Greimas, žr. Greimas 
1990,125-126.

40 Vaiškūnas 1991, 35.
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Saulės ašarėlėmis liaudies botanika vadina smiltyninį 
gvazdiką, Dianthus arenarius (LBŽ, 118), šv. Panelės ašarėlė
mis - raktažolę pelenėlę, Primula farinosa (LBŽ, 280), dan
gaus ašarėlėmis - neužmirštuolę, Myosotis (LBŽ, 227; LKŽ 
1, 271). Šių augalų gentainiai suvokiami kaip Saulės apsi
reiškimo vieta ir gali būti pavadinti saulės krėslu, plg.:

saulės krėsliukai, raktažolė pelenėlė (LBŽ, 280); 
saulėkrašė raktažolė aukštoji, Primula elatior (LBŽ, 279); 
saulės krėsliukai, kartūzinis gvazdikas, Dianthus carthusianorum (LBŽ, 119); 
saulės krislelis, neužmirštuolė (LKŽ 6, 620)41.

Raktažolės pelenėlės ir smiltyninio gvazdiko žiedai yra 
rausvos spalvos ir siejasi su kita botanine Saulės ašarų for
ma - raudonomis uogomis:

Jūrinai zajš kalninis 
Sarkanami odzinam. 
Tas nebija žemes ogas, 
Tas saulites ašarinas. 
Te saulite raudajuse, 
Te biruŠas ašarinas.

Ld 23795

(Jūružėje žalias kalnelis,
Su raudonomis uogelėmis, 
Tai - ne žemės uogos,
Tai saulutės ašarėlės.
Čia saulutė verkė,
Čia byrėjo ašarėlės.)

Raudonos uogos yra karštos (ugninės) Saulės ašaros. Tau
tosakoje raudonų uogų vaizdinys apskritai reiškia ašaras, plg.:

Kiek ant vyšnelių 
Raudonų uogelių,
Tiek yr siratėlės 
Graudžių ašarėlių.

LTR 3874/325

Uogos sapnuose taip pat pranašauja ašaras: „Ja sapnį sar- 
kanas un melnas ogas jalasa, tad dabūs raudat" („Jeigu sap
ne tenka rinkti raudonas ir juodas uogas, tai prisieis verk
ti", LTT 21967). „Kas sapni ėd ogas jeb zirnus, tam būs 
jaraud asaras" („Kas sapne valgo uogas arba žirnius, tam

41 Krėslo ir krislo įvairavimą galbūt lemia semantinė ašarų įtaka.
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teks verkti", LTT 21954). Raudona uogų spalva ir apvali 
forma jas sieja ne tik su ugninėmis ašaromis, bet ir su kraujo 
lašais (p. 51), plg. kristakraujė - „miltinė meškauogė". Rau
doną (kruviną) ašarą ar kraujo lašą primena ir besileidžianti 
raudona Saulė, pranašaujanti ar pranešanti apie pralietą 
kraują: „Kai Saulė leidžias raudonai, tai žmones sako: kai 
kur yra karas, tai Saulė jų kraujo gailisi (LMD 1474/966-1).

Zoomorfinės ašaros

Saulės ašaros artimai susiję su viena zoologinio kodo fi
gūra. Vienas iš raktažolės pelenėlės pavadinimų - katrytė 
(LBŽ, 280)42 - ją sieja su boruže, Coccinella septempunctata - 
raudonu apvaliu vabalėliu. Boružė (Katrytė, Marytė, Dievo 
karvytė), panaši į apvalią raudoną uogą, pranašauja giedrą 
(Saulę) arba lietų - to jos prašoma „vaikiškose maldelėse":

Maryte, Katryte,
Nuskrisk pas Dievą,
Pasakyk, ar giedra, ar lietus 
Rytoj bus?

E1MKF154

Maryt, Maryt,
Skrisk pas Dievą,
Pasakyk, kad Dievas duotų 
Rytoj gražią dieną (arba lietaus).

E1MKF163

Mitiškai ypač motyvuotas vandeninis boružės aspektas. 
Manoma, kad ji atnešanti lietų:

Marytę vadina dar Dievo karvyte, sako, kad ji atneša lietų. Žmonės 
pasidėdavo Marytę ant delno, pakeldavo ir sakydavo:

42 Katrytėmis taip pat vadinamos ir pelkinės neužmirštuolės, Myosotis 
palustris - varlės ašarėlės (LBŽ, 228).
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- Maryt Katryt,
Kada bus lietus,
Ar ryt, ar poryt 
Ar užporyt?

Ant kurio žodžio Marytė nuskrisdavo, tada ir būdavo lietus. LTR 4696/26

Manoma, kad „jei marelių daug, tai metai bus lietingi" 
(E1MKF 190). Mitinėje perspektyvoje lietų atitinka boru
žės darbai - ji danguje plauna indus: „Dievas turįs vabaliu
ką, vadinamą Dievo karvele, kuri jam ir šaukštus numaz- 
goja" (E1MKF 141); „Dievas danguje davė Marytei indus 
plauti. Ji plovė ir plovė, bet kartą sutingo. Užtai Dievas 
liepė jai eiti į žemę ir ten gyventi" (LTR 4696/62). Todėl, 
pamačius boružę, ji siunčiama į dangų, plg.:

Maryt, Maryt,
Eik į dangų
Pas Dievą Šaukštų mazgoti.

E1MKF141

Kadangi Dievo indų plovimas atmosferos plotmėje su
kelia lietų, norint lietaus, boružė siunčiama į dangų dirbti 
savo darbų.

Pietūs

Neplauti indai priklauso pietų figūratyvinei izotopijai, to
dėl, raginant boružę skristi pas Dievą, minimi pietūs, balta 
duona ir pan.:

Barbuškėle, lėk į dangų,
Paklausk Dievo,
Ar jau pietūs.

E1MKF 143
Petriuk, broliuk, nukrisk, atskrisk, atnešk baltos duonelės! LKŽ 9, 882

Pietų izotopija verčia prisiminti kitus - karaliaus pietus, 
vykstančius Saulei šviečiant ir lietui lyjant: „Kada su saule 
lyja, sako, kad karalius pietus valgo" (LKŽ 9, 934). Šie pie
tūs kartais vaizduojami kaip šermenys:
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Lijo lijo lietus 
Per karaliaus pietus.
Karalius mirė,
Karalienė verkė,
Karaliūkščiai knerkė.

LT t 1 107

Karaliaus pietūs gali būti performuluoti ir kontroversiš
kai - kaip duonos trūkumas, plg.: „Kai Saulė šviet i lyn, tai 
karalius duonos pritruk" (LTR 6448/302)43. Duonos trūku
mo variantu galėtume laikyti ir pasakoje „Pupos stiebu į 
dangų" iš duonkubilio išbėgusią Dievo duoną (žr. p. 64). Kad 
duona nepabėgtų iš duonkubilio, taip pat, kaip norint, kad 
jos netrūktų (būtų skalsi, žr. p. 73-74), gelbsti kryžiaus žen
klas, pig.: „Maizes mlklai jauzvelk krusts, lai nekapj pari 
abrai" („Duonos tešlą reikia žymėti kryžiumi, kad nevirs
tų iš duonkubilio", LTT18243). Dėl panašių motyvų kryžius 
dedamas ir ant paties kepalo, prieš jį pašaunant į krosnį - 
manoma, kad tuomet duona neeižėja, neplyšta, neskyla.44 
Mitiniu supratimu, duonos plyšimas pranašauja mirtį: „Jei 
duonos minkštimas kepale trūkęs, kas nors iš tų namų 
mirs" (LTR 464/71-129); „Jei užminkyta duonkubilyje duo
na persiskiria, tai, sako, reiškia vieno žmogaus iš namiš
kių atsiskyrimą" (B1ML 227). Duonos persiskyrimas sim
boliškai žymi duonos pasidalijimą tarp šeimos narių, 
kadangi duona reikalinga ir mirusiems: „Kad maize ie- 
plaisajusi, tad veji prasa ėst" („Jei duona sutrūkusi, tai vė
lės prašo valgyti", LTT 18493)45. Todėl duona yra vienas

43 Duonos figūra sutinkama ir kitokiame Saulės ašarų kontekste, pa
vyzdžiui, sakoma, kad „Saulė verkia tinginiui duoną valgant" (LTR 
3180/4).

44 Kriauza 1942, 59. Nededant kryžiaus, duoną pagadina raganos, todėl 
duona blogai kepa, skyla, būna nesveika ir pan.; plg. duonos kryžiaus 
reikšmes (p. 73-74).

45 Plg.: „Sapnavau aš, kad atėjo ir prašė pas manį duonos nabaščikas, 
kad atėjo ir prašė kepalalį duonos" (LTR 6447/1118).
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svarbiausių laidotuvių valgių.46 Šie mitinio konteksto ele
mentai rodo, kad duonos išbėgimas iš duonkubilio (taip 
pat duonos sutrūkimas, persiskyrimas, pasidalijimas, ne
tekimas, stygius) turi mirties (laidotuvių) reikšmes. Antra 
vertus, tai gali būti ir kitoks išsiskyrimas, pavyzdžiui, ves
tuvės, plg.: „Jei bakano atsiskiria kuri nors pusė, jeigu ta, 
kuri yra į duris, tai bus nabaščikas (numirėlis), jei ta pusė, 
kuri į sieną, tai bus vestuvės" (LTR 1310/179). Ir priešin
gai, duonos „perteklius, pasipildymas" pranašauja krikš
tynas: „Jei pyragą kepant prie kepalo iššoksta mažas kepalė
lis, tai iš tų namų kurį paprašys į kūmus" (LTR 270/407). 
Visos šios transformacijos aptinkamos ir Saulės lietaus („kara
liaus pietų") kontekste, plg.:

Kai lyja ir Saulė šviečia, tai jau muzikantas mirė ar ienijasi. LTR 6447/764
Kada saulė ir lietus teipo kartu, tai, sako, muzikantas genista, albo var

gonininkas. LTR 6447/1023
Šita ka lyn, žydą vakus krikštij. LTR 6448/171

Vadinasi, karaliaus pietus galėtume suprasti kaip šerme
nų, vestuvių arba krikštynų vaišes, mitinėje perspektyvo
je vykstančias danguje, o ritualinėje - žemėje. Šių vaišių 
metu pritrūksta duonos (duona išbėga iš duonkubilio, su
plyšta, persiskiria, pasidalija), todėl Dievas turįs jos pa
gausinti žemėje - ima lyti: „Kap lyja ir saulė šviečia, tai, 
sako, auksą beria Dievas ant javų, [...] tai tį geras derlius 
bus" (LTR 6489/144). Laidotuvių kontekste duonos trūku
mas reiškia vėlių alkį („vėlės prašo valgyti"), o duonos au
kojimas vėlėms, priešingai, užtikrina gerą derlių (duonos gau
są), plg.: „Išnešus numirėlį, reikia ant to suolo, kur anas 
gulėjo, padėti druskos ir duonos, tai javai dera" (B1ML 742c);

46 Einant j šermenis, nešamasi duonos (žr. Vaitkevičienė, Vaitkevičius, 
„Mirtis, laidotuvės ir atminai", Tautosakos darbai 9(16), 1998, 204-261), 
padedant atneštą duoną prie mirusiojo, sakoma: „Mano rūgštelės pa- 
kaštavokit!" (Vyšniauskaitė 1995, 545); „Še, nu, pieėd un nenac vairs 
atpakaĮ ėstu!" („Štai, privalgyk, ir daugiau negrįžk valgyt!", LTT 2161).

112



„ubagams reikia duoti rugių duonos už dūšeles [...], už derlių, 
nes kitus metus rugiai nederės" (B1LKŠ, 282). Reikšdamas 
duonos trūkumą ir kompensaciją, auksinis, derlių nešantis 
Saulės lietus yra mitinė aukų mirusiesiems išraiška.

Gaisras ir lietus

Dvi - valgymo ir mirties - izotopijos susiduria ir boružės, 
Dievo karvytės funkcijų kontekste47, plg.:

Putpalaiki, putpalaiki,
Lėk į dangų,
Paklausk matužėlės,
Ar jau veik bus pietūs?

E1MKF184

Maryt, Katryt,
Katram krašte aš mirsiu?

E1MKF166

Maryt, Katryt,
Kur mano kapeliai,
Kur mane kavos?

E1MKF167

Boružei, kitaip dar vadinamai Petronėle (E1MKF179), Pet
reliu (LKŽ 9, 882), šv. Petru (E1MKF 177), šv. Petro Karvike 
(FrazŽ, 138), priskiriamos kai kurios folklorinio šv. Petro 
funkcijos48, pavyzdžiui, lietaus reguliavimas (Dievas šv. Pet
rui palikęs tvarkyti orą, žr. BILLS, 12). Ypač šv. Petras mėgs
ta siųsti lietų birželio pabaigoje, apie savo vardines: „Kai

47 Beje, boružė gali manifestuoti ir vestuvinę tematiką, plg.: „Zy kur mano 
bernas, švintas Petrai, zy, zy, skrendz" (E1MKF 177).

48 Apie boružės sąsajas su šv. Petru bei švč. Marija ir apie jos vaidmenį 
Perkūno šeimos mite žr. TonopoB 1981, p. 274-300.
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tik pradeda žmonės šieną pjauti, šv. Petras ir duoda lietaus" 
(BILLS, 12); „Prieš petrines visi prašo lietaus, o po petri- 
nių ir sena boba išprašo" (LKŽ 9, 882). Be to, šv. Petras 
susijęs ne tik su lietumi, bet ir su perkūnija: Šv. Petras yra 
vienas iš folklorinių Perkūno „vardų"49. Latvijoje Petrinės 
suprantamos kaip Perkūno diena: „Pėtera diena ir pėrkona 
diena, un kas tai diena strada, tam pėrkons ko nosper" 
(„Petro diena yra Perkūno diena, ir kas tą dieną dirba, tam 
Perkūnas ką nors nutrenkia", LTT 23494). Siųsdamas lie
tų, šv. Petras „gesina gaisrą" - manoma, kad jeigu per Pet
rines nelytų (šviestų saulė), tais metais kiltų labai daug gaiš- 
r x \ >  plg-:

Pčtcęa diena vajagot lietum lit (Petro dieną turi lyti lietus). LTT 23509
Ja Pėtefos saule spld kaut tik ilgi, kamėr apseglo žirgu, tad tai gada 

daudz ugunsgrėku (Jei per Petrines saulė šviečia nors taip trumpai, kol 
arklį pakinkysi, tais metais bus daug gaisrų). LTT 23512

Zoologiniame plane analogiška gaisro gesintoją turėtų 
būti boružė (Petrelis), kadangi jai liepiama skristi į dangų 
dėl gaisro, plg.:

Maryt, Maryt,
Skrisk į dangui 
Tavo vaikai verkia,
Tavo namai degal

E1MKF 158

Boruže, boruže, eik namo,
Tavo vaikai pečiuj dega.

E1MKF 144

Marus, Katrus,
Skrisk į dangų!
Tavo vaikai 
Pekloj dega.

E1MKF 155

49 Žr. Laurinkienė 1996, 48, 52.
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Suprantama, kad boružė turi skristi gesinti ugnies. At
mosferos plane tai atrodytų kaip lietus (plg. boružė maz
goja Dievo indus), o iš pomirtinio gyvenimo perspekty
vos - kaip vėlių kančių malšinimas, kadangi vanduo - lietus, 
ašaros - slopina pragaro ugnį, plg.: „Jei numirusio smarkiai 
verkia, tai labai pyksta velniai, nes jiems ugnis blogai kū
renasi" (B1ML, 645). Dangaus gaisro gesinimas yra dar vie
na figūratyvinė ugnies ir vandens derinio išraiška, taip, kaip, 
pavyzdžiui, Saulės lietus arba perkūnija.

Beje, perkūniją sukelia kita zoologinio kodo figūra - maži 
raudoni vabaliukai (dirvinės erkės, Trombidium holosericium): 
„Yra žemėje labai maži raudoni vabaliukai. Kai Dievas juos 
pasikinkęs per dangų važinėja, tai griausti" (B1PLLT 496). 
Šie vabaliukai vadinami Dievo (Saulės) jauteliais (ožiais, žir
geliais), arba, painiojant su boružėmis, Dievo karvutėmis:

Saulės jautukas mažytis rausvas vabaliukas, veisiasi daržuose;'*0
dievo kanmkė (jautelis) mažutytis šviesiai raudonos spalvos vabaliu- 

kas, LKŽ 2, 353;
pondievo karvelė (Trombidium holosericium), LKŽ 10, 426;
perkūno (dangaus, dievo) ožys toks mažas raudonas vabalėlis, mažesnis 

už dievo karvutę ir be juodų taškelių, LKŽ 8,1030.
Dievą zirdzinš ir mazs sarkans kukainitis, kniepadatas gaivinas lielu- 

ma, atrodams darzos uz dobėm (Dievo arkliukas yra mažas raudonas va
balėlis, smeigtuko galvutės dydžio, randamas darže ant lysvių). LTT 5833

Dievo (Saulės) jautelis (raudonoji dirvinė erkė, Trombidium 
holosericium) kitaip dar yra vadinamas Dievo ašarėle (LKŽ 
1, 271; LKŽ 10,426). Kaip ir Saulės ašarėlė (Primula farinosa, 
Dianthus arenarius) arba raudonos ašaros formos boružė 
Dievo karvytė (Coccinella septempuctata), jis manifestuoja 
mitinį ugnies ir vandens derinį. Kadangi, traukdami Per
kūno vežimą, Dievo jauteliai sukelia perkūniją (lietų ir žai
bą), o kitaip jie vadinami Dievo ašarėlėmis, šioje zoologinėje

50 Dana Vainauskienė-Vaicekauskaitė, „Senųjų tikėjimų pėdsakai", Lie
tuvos valsčiai: Sintautai. Žvirgždaičiai, Vilnius: Vakarinės naujienos,
1996, 372.
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figūroje susipina keli giminingi mitiniai turiniai, leidžian
tys sieti perkūniją ir Saulės bei Dievo ašaras.

Šie ryšiai, taip pat kitų mitinių figūrų - sidabrinio var
po, į marias lekiančių kibirkščių, Saulės lietaus - semanti
nės koreliacijos pademonstruoja, kaip skirtingi mitiniai 
vaizdiniai dengia dviejų figūratyviųjų pasaulio elementų - 
ugnies ir vandens - santykius. Ugnies ir vandens santy
kiai išryškėja mitinėse metaforose, kurioms būdingi ir ug
nies, ir vandens požymiai. Viena raiškiausių tokio pobū
džio figūrų yra ašaros - „ugninis" (karštas, sūrus) vanduo, 
galintis žėrėti kaip ugnis, žibėti kaip auksinė rasa, kaip žai
bas skelti akmenį, praverti dangų ir žemę. Ašaros nėra spe
cifinė konkrečių dievų raiška: galima kalbėti apie Saulės 
ašaras, Dievo ašarėlę, raudojimą sieti su garsiniais ir van
deniniais Perkūno efektais ir 1.1. Pateikti pavyzdžiai rodo, 
kad vandens ir ugnies deriniai lietuvių ir latvių mitologi
joje dažniausiai reiškiami specifiniais vandens aspektais - 
tai lietus, lyjantis Saulės arba žaibų šviesoje, ryto rasa, spin
dinti prieš Saulę, Saulės atspindžiai į rytus tekančiuose 
šaltiniuose (žr. p. 151-154) ir 1.1. Prie šių „dvipusių" meta
forų galbūt reikėtų priskirti ir kitus vandens bei šviesos 
efektus - vaivorykštę, drignę (šviesos ratą aplinkui Mėnulį), 
saulabrolius (šviesius stulpus abipus Saulės, pranašaujan
čius lietų). Dar vienas ugnies ir vandens derinimo aspek
tas atsiskleistų tyrinėjant dėl šilumos (šalčio) poveikio į vir
šų kylantį (žemyn sėdantį) vandenį - garus ir rūką. Visi šie 
mitiniai ugnies ir vandens deriniai, priklausantys mažiau
siai dviem metaforinėms paradigmoms ir dažnai liudijan
tys tarpines, mediacines būsenas, yra ypatingo sakralumo 
raiškos. Ugnis ir vanduo, šiose figūrose atsiskleidžiantys 
komplementariniu ir, iš dalies, kontrariniu aspektu, api
brėžia tam tikrą baltų mitologijos sakralinę sferą - šių tyri
nėjimų rėmuose Perkūno ir Saulės funkcijas bei kvalifikaci
jas. Antra vertus, galima tvirtinti, kad opoziciniu pagrindu 
suformuotos mitinės metaforos turi dinaminę tendenciją, 
ir dažniausiai rodo polinkį arba į vieną, arba į kitą mitinės
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opozicijos polių. Žmonių gyvenimo srityje ši tendencija, 
sietina su Perkūno ir Saulės sakralinėmis funkcijomis, kore
liuojama su gimimo - vedybų - mirties situacijomis, reika
laujančiomis dievų įsikišimo bei tarpininkavimo, pereinant 
iš vienos būsenos (erdvės, laiko, formos, pavidalo) į kitą. 
Kita vertus, būtent mitinio turinio dvipusiškumas leidžia 
mums nuo statiškų vaizdinių aprašymo pereiti prie dina
minių būsenų kaitos analizės.





Ugnis erdvėje

Mitinė ugnies paradigma gyvuoja opozicinių mitinių 
turinių apsuptyje, kurie, kaip matėme, kartais įsiskver
bia į ugnies metaforų gelmę kaip lygiateisiai semanti
niai komponentai. Opozicinių turinių deriniai, nors ir 
išreikšdami mediacines galimybes, nėra stabilūs, kadan
gi priešingi mitiniai elementai (kaip, pavyzdžiui, ugnis 
ir vanduo) siekia dominuoti vienas kito atžvilgiu (ugnis 
džiovina vandenį, vanduo gesina ugnį). Kartais ugnis 
yra priversta užleisti pozicijas vandeniui: tai metaforiš
kai liudija Saulės, vakare panyrančios į marių gelmes, o 
rytą vėl kylančios į dangų, vaizdinys. Kintant ugnies 
kokybei ir kiekybei (šviesos ir šilumos intensyvumui), 
keičiasi mitinis Saulės turinys, išreiškiamas vis kitais 
metaforiniais vaizdais. Saulės paros ciklas skaidomas į 
keturias pagrindines fazes, fiksuojant ugninio turinio mi
nimumą, maksimumą ir tarpines būsenas. Žiūrint į Sau
lės ciklą iš naratyvinės perspektyvos, išryškėja ugnies ir 
vandens dominavimo kaita - transformacinis modelis, 
erdviniu požiūriu atitinkantis pagrindines pasaulio są
rangos sritis, kurios savo ruožtu koreliuoja su abstrak
tesniu gyvenimo ir mirties turiniu.
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Šiaurė ir pietus

Priklausomai nuo padėties danguje Saulė reprezentuoja 
skirtingą mitinį turinį. Vienokia yra užtekanti Saulė, visai 
kitokia besileidžianti. Saulės judėjimas formuoja tradicinį 
erdvės supratimą - pagal dangiškuosius atskaitos taškus 
nustatomos pasaulio šalys (saulėtekiai/ saulėlydžiai), kurios, 
kaip ir skirtingos Saulės padėtys, turi skirtingas mitines 
reikšmes. Saulės keliavimas per pasaulio šalis, jos atvy
kimas į vieną ar kitą „stotį" rodo laiką - taip erdvės mode
lis lemia laiko suvokimą. Todėl atitinkami laiko ir erdvės 
momentai, sakykim, vidurdienis ir pietų kryptis, arba sau
lėlydis ir vakarai turi vienodas mitines konotacijas. Aiš
kiausiai išsiskiria keturios tokios erdvės ir laiko „stotys" - 
elementarus geografinis modelis:

ŠIAURĖ
vidurnaktis

VAKARAI
saulėlydis

RYTAI
saulėtekis

PIETUS
vidurdienis

Šiame modelyje neatsispindi tarpinės geografinės kryp
tys - šiaurės rytų, pietryčių, pietvakarių ir šiaurės vakarų, 
kurios kartais įgauna specifinę mitinę paskirtį, pavyzdžiui, 
Greimo teigimu, leksikografiniai duomenys „rodo ypatin
gą atidą, skiriamą 45° kampu pučiantiems vėjams"1. Tačiau

1 Greimas 1990,128.
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gausi folklorinė medžiaga liudija, kad tradicinėje kultūroje 
daugiausia domimasi rytais, vakarais, pietumis ir šiaure, o 
tarpinės kryptys suprantamos kaip išvestinės, turinčios dvie
jų situacijų bruožų, pavyzdžiui, šiaurės vakarų vėjas pri
mena ir šiaurį, ir vakarį. Norint išsiaiškinti, kokios mitinės 
reikšmės suteikiamos keturiems vėjams ir keturioms pasau
lio šalims, kuriose būna Saulė (tiesa, šiaurėje Saulės nesi
mato, nes ji būna mariose (Ld 23822) arba „po žeme" (B1TD, 
7))2, reikia leistis į konkrečių folklorinių duomenų analizę.

Saulės ir Mėnulio padėtys, debesų formos3 ir judėjimas, 
vėjo kryptys ypač svarbu žemdirbiams. Iki šiol didesnio 
tyrinėtojų dėmesio sulaukė tik Mėnulio kalendorius, kitus 
astronominius ir meteorologinius požymius laikant mažiau 
reikšmingais žemdirbystėje. Hierarchiškai neišskirdami ku
rio nors vieno požymio, siūlytume į skirtingus agrarinius 
veiksnius žiūrėti kaip į koherentišką semantinę visumą, 
kurioje skirtingomis figūratyvinėmis formomis (Saulė, Mė
nuo, vėjai) išreiškiamas tas pats mitinis turinys.

Žemdirbiams ypač reikšmingi du vėjai - pietys ir šiau
rys. Pietys laikomas palankiu vėju ir siejamas su augimu 
ir derliumi: „Pietų vėjas yra geriausias sėjai" (B1LŽPT177); 
„Pradedant dirbti žemę žiemkenčiams, reikia nors vieną 
vagą išvaryti, kai pučia pietų vėjas" (B1LŽPT 57); „Taikyk 
visuomet pradėti arti vasariu vėju, tai javai geriau derės ir 
dirva neišdžius" (B1LŽPT18). Vėjai apskritai susiję su der
lingumu, pavyzdžiui, manoma, kad „vėjas turi galios ap
vaisinti obelis"4. Tačiau pietų vėjas žemdirbių mėgiamas 
dėl gyvenamosios vietos ir gero charakterio, plg.: „Sakyda
vo, kad visuose keturiuose žemės šonuose gyvena keturi 
broliai vėjai. Žiemiuos gyvena pikčiausias brolis, vasa- 
riuos - nuolaidesnis, nuolankesnis, ryčiuos ir vakariuos - 
šiaip sau, nei šiokie, nei tokie" (SV, 8).

2 Taip pat žr. Vainauskienė-Vaicekauskaitė 1996, 371.
3 Pagal debesų formą (apvalūs, pailgi, ištįsę ir pan.) sprendžiama, ko

kias daržoves ar javus palanku sėti.
4 Greimas 1990,125.
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Žemdirbystės tikėjimuose į pietų kryptį yra dažnai atsi
žvelgiama, plg. šiuos tikėjimus:

Žirnius reikia sėti pietų vėjui pučiant, tada jie gerai suverda. B1LŽPT 909
Kad žirniai gerai suvirtų, reikia pradėjus sėti berti triskart į pietų pusę. 

B1LŽPT 910
Žirnius sėti per pat dvyliktą, tada suverda. B1LŽPT 919

Šie pavyzdžiai rodo, kad orientuojamasi į pačią pietų 
šalį, kurioje vidurdienį, „per pat dvyliktą", būna saulė, ar
ba į vėją, pučiantį šilumą iš šios šalies. Pučiantis iš pietų 
„pusiaudienis vėjas yra minkštasis" (LKŽ 10,1021), todėl 
visuose trijuose pavyzdžiuose kalbama apie gerą suviri- 
mą, t.y. ypatingą minkštumą, kuris, greta vegetacinių ga
lių, yra pietų krypties ypatybė.

Kitokias reikšmes agrarinėje praktikoje turi šiaurė. Prie
šingai, negu vegetaciją skatinanti pietų kryptis, šiaurės 
kryptis leidžia pasiekti tokį rezultatą, kad nebūtą nepa
geidautinų, kenksmingų poveikių - piktžolių, kirmėlių, 
žiurkių ir pan.: „Pirmoji vaga varoma į žiemius, kad ne
pultų kenkėjai, kirminai nekirstų" (B1LŽPT 55); „Pirmą grū
dų saują reikia berti į šiaurę, tada paukščiai javų neles" 
(B1LŽPT 395); „Kad žiurkės nakapotų šieno, strėkį reikia 
pradėti krauti nuo šiaurinio kampo" (Š1ŽP 141).

Galime konstatuoti, kad opozicija pietūs/šiaurė atspindi 
priešingas sintaksines reikšmes:

pietūs sujungti

šiaurė atskirti

Atrodo, kad šis skirtingumas priklauso nuo Saulės pa
dėties - pietūs ženklina aukščiausią saulės pakilimo taš
ką, o šiaurėje Saulė išvis nėra matoma. Analogiškai, kaip 
Saulė naktį prapuola, taip gali prapulti ir kiti dalykai, tuo, 
pavyzdžiui, pasinaudojama užkalbėjimuose: „Aukseli,
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sidabrėli, eik namulio gulti. Saulė eina, menas eina, niekam 
blėdos nedaro, - eik namulio gulti" (nuo gyvatės įkandimo, 
LTt 5 9263); „Saulės pienas, akmenio kraujas, saulės apte
mimas, kraujo nustojimas" (nuo kraujavimo, LTt 5 9306). To
dėl kai kuriuose tikėjimuose kalbama ne apie šiaurę, bet apie 
tamsų laiką, plg.: „Kad paukščiai nelestų varpų, reikia pra
dėti sėti arba saulei netekėjus, arba jai nusileidus" (Š1ŽP140).

Kitas skiriamasis požymis, irgi susijęs su Saulės padėti
mi, yra erdvinė opozicija virš žemės/po žeme. Manoma, kad 
šiaurė turi ryšį su „požemiu", plg.: „Svogūnų nereikia so
dinti, kai pučia žiemys vėjas, nes tuomet jie nulįs į žemę" 
(Š1ŽP 140); „Nesėti varpinių javų, kai pučia šiaurys vėjas, 
nes bus blogas derlius [...] - raitysis žemėje, neišlys dai
gas" (B1LŽPT175). Priešingai būtų ką nors darant, kai Saulė 
kopia dangumi aukštyn, pavyzdžiui, manoma, kad „sėtu 
mieti nav jasit priekš pusdienam, tad tie kapj uz augšu" 
(„tvoros statinių negalima kalti į žemę prieš pusiaudienį, 
nes jie keliasi aukštyn", LTT 20500). Tokį darbą reikia at
likti po pietų: „Sėtinam mieti jadzen pėc pusdienas, tad tie 
ir izturigi un nekapj no žemes ara" („Tvorelės statinius rei
kia kalti po pusiaudienio, tai jie būna patvarūs ir nelenda 
iš žemės", LTT 20489).

Nors pusiaudienis žymi patį „piečiausią" laiką, tačiau at
sitinka, kad laikas po pusiaudienio, kai Saulė tik pajudėjusi 
iš zenito, turi „šiaurinę" lindimo į žemę reikšmę. Norint tai 
suprasti, reikia išsiaiškinti bendrą Saulės judėjimo modelį.

Saulės kalnas

Saulės judėjimas dangaus skliautu figūratyviai įsivaizduo
jamas kaip kopimas kalnu5. Dainose Saulė rytą užteka prieš 
kalną: „Dai užtekėjo šviesi saulutė prieš kalnų" (KTR100/91);

5 Apie riedančią už kalno saulę latvių dainose žr. Biezais 1975, 331.
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„Užtekėja Saula raudona, /  Par tais aukštais kalnais /  Užte- 
kėja" (LLD 6 268). Vakare Saulė leidžiasi nuo kalno žemyn: 
„Laiskis, saulala, užu kalnelio klonėn" (LLD 6 74); „Tai ažu- 
sėda šviesi saulė až kaina" (LLD 5102); „Oi, per kalnelį, /  Oi, 
per aukštąjį, Giedri saulalė laidos" (LLD 5 69).

Kartais Saulė vaizduojama kaip būnanti kalno viršuje 
arba keliaujanti aplinkui kalną:

Stov ant aukšta kalnar visą svietą mato. Saula. LTR 4609/27 
Ant kalno kvietka, viso svieto patieka. Saulė. LMD I 859/47

Saule brauca apkart kalnu 
Dzeltėniem kume{iem;
Ne tie svlda, ne piekusa,
Ne ceja dusinaja.

Ld 23876

Konkretesnį kalno vaizdą

Pavaicaju Dievą dėlu,
Ko dar' manis tėvs mamina?
Į...]
Tie nekūla, tie nemėza,
Vieglu darbu vien darlja;
Vieglu darbu vien darlja 
Augstos saules kalninos:
Tevis puta aža ragu,
Ganot Dievą kumelinus;
Mate kara vilainltes 
ZeltabeĮu zarinos.6

(Saulė važiavo aplink kaltu] 
Geltonais žirgais;
Nei jie sušilo, nei jie pavargo, 
Nei kelyje užduso.)

regime šiame latvių siužete:

(Paklausiau Dievo sūnaus, - 
Ką veikia mano tėvas motulė? 
[...]
Jie nekūlė, nemėžė,
Vien tik švarų darbą dirbo;
Vien tik švarų darbą dirbo 
Aukštuose saulės kalneliuose: 
Tėvas pūtė ožio ragą 
Ganydamas Dievo žirgelius; 
Motė džiaustė skaras 
Auksinių obelų šakose.)

Sprendžiant iš šio pavyzdžio, Saulės, arba dangaus, kalną 
būtų galima tapatinti su mitine mirusiųjų šalimi, arba ro
jumi. Lietuvių folkloro duomenimis, rojus „esąs rytų šaly
je, ant viršaus tokio 'stiklo' kalno, o jau tas kalnas riogsąs 
aukščiau debesų" (BsIGVV, 22). „Tai puikiausias ir gra
žiausias daržas, kuriame auga medžiai visoki [...] ir amži
na diena viešpatauja" (BsIGVV, 21). Arba tai yra kalnas,

6 Zicans 1990, 48.
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„kur šviesus ir čystas kaip stiklas, kuris yra pietų šaly prie 
paties majestoto visagalinčio dievo akių [...]. O iš to jau 
kalno - ing rojų, gražų darželį" (DvPSO, 143-144).

Kad rojus galėtų būti pietų šalyje, rodo lietuviška dau
sų sąvoka - dausos yra (1) „oras, padangė" (LKŽ 2, 224); 
(2) „šiltas, tolimas kraštas (kur paukščiai lekia)" (LKŽ 2, 
224); (3) „mirusiųjų pasaulis" (kaip teigia Kazimieras Bū
ga, „dausa arba dausios (dausos) ir bus tikrasis senovės 
lietuvių 'rojus', mūsų tėvų protėvių bei senelių ilsėjimosi 
šalis"7). Šias tris reikšmes jungia mitinis įsitikinimas, kad 
dangus (dausos), kuriame gyvena dievai ir mirusieji, yra 
ne tiesiai virš mūsų, o „pietų šaly", ant stebuklingo „švie
saus ir čysto" kalno. { šį mitinį dangų (dausas, rojų) veda 
Paukščių kelias: „Rudenį ant dangaus atsiranda šviesi juos
ta. Tai Paukščių keliu vadinasi. Jie, kai naktį lekia už 
marių, labai neregi. Tai dievas padarė, kad jiems būt švie
su" (KAŽ, 18); „Tai į pietus iš šiaurės eina keliai, sak, Paukš
čių keliai"8. Tuo pačiu keliu į dausas keliauja ir mirusieji: 
„Paukščių takai rodo mirusiųjų dūšioms kelią eiti ten, kur 
joms po mirties yra skirta nuo pono Dievo" (ES TK 1048/ 
61-12).

Pietų šaly esančios dausos dar sykį paliudija mitinę pie
tų krypties vertę. Todėl nenuostabu, kad dirbant įvairius 
darbus atsižvelgiama į dangaus situaciją, ir ne tik į saulę 
ar vėją, bet ir į pačias dausas, pavyzdžiui, rugiai sėjami 
paukščiams išskrendanti „Per šv. Mykalojų [IX.29, vėlu] 
pasėti rugiai labai gerai auga. Tądien paukščiai išlekia į 
šiltuosius kraštus" (B1LŽPT 578). Priešingą reikšmę turi 
paukščių grįžimo laikas: „Jei linų sėmenis sėklai kuli paukš
čiams parskrendant, iš tokios sėklos linų neturėsi: jie ne
dygsta, o išdygę teiniojasi žeme" (D1KS, 111). Kadangi

7 Kazimieras Būga, Rinktiniai raštai 1, sudarė Zigmas Zinkevičius, Vil
nius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958, 554.

8 Pasakojo Zofija Ežerskienė, 79 m., gyvenanti Lauksargyje, Šilalės r. 
Užrašė Daiva ir Vykintas Vaitkevičiai (1995).
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pasakymai „nedygsta", „teiniojasi žeme" reiškia šiaurės/ 
pietų opoziciją po žeme/virš žemės, aišku, jog paukščių skri
dimas iš pietų į šiaurę yra priešingas rudeninei pietų kryp
čiai ir nepalankus sėjai.

Pietūs

Iki vidurdienio Saulė kopia į dangaus kalną, o po to lei
džiasi žemyn. Todėl dangaus skliautas dalijasi į dvi erdves - 
kilimo ir laidos. Tokia saulės kelio samprata koreliuoja su 
žmogaus gyvenimo eiga:

Divėjada saule tek,
Tek kaina, tek leja;
Divėjads mans mūžinš
Ar to vienu dvėseliti.

Ld 19898

Kadangi sapnuoti „saulę pusdieniuos [pietvakariuose - 
D.V.] - nebetoli smertis" (LKŽ 10, 1003), žemyn besilei
džianti Saulė rodo gyvenimo persiritimą į antrąją pusę. 
Įprasti lietuvių pasakymai saulė jau nebeaukštai, saulė lei
džiasi reiškia „baigiasi gyvenimas" (P1SLKFŽ, 143). Saulei 
būnant aukščiausiame taške, kinta jos būsena - vyksta tei
giamų /  neigiamų reikšmių inversija: judėjimas į viršų virs
ta judėjimu žemyn. Todėl Žemėje tai ypatingas laikas - vi
durdienį vyksta keisti dalykai, „sako, kad tuo metu dvi 
minutes žemė nesisuka, stovi vietoje" (B1LŽPT 158). Dėl 
to tuo metu negalima dirbti: „Per dvylikę negalima sėti, 
nes javai nedera. Jei besėjant užeina dvylikė, tada palei
džia arklius pasiganyti" (B1LŽPT159)9.1688 metais Salomo

(Dvejopai saulė eina - 
Kyla į kalną, leidžiasi į slėnį; 
Dvejopas mano gyvenimas 
Su ta viena sieluže.)

9 Vidurdienio metas kartais siejamas su Perkūnu, plg.: „Sėjas laika dienvi- 
dū matltes nevelėjas, lai vasara bieži pėrkons neuznaktu" („Sėjos metu 
vidurdienį moterys nevelėjo, kad vasarą perkūnija dažnai neužeitų", LTT 
26691). Be to, perkūnija daugiausia kyla būtent vidurdienį (LTT 23471).

126



Gilbertas, rašydamas apie latvių žemdirbystę, teigia, kad 
„pusiaudienį kokias dvi valandas negalima sėti, kai saulė 
yra aukščiausiai ir žemėje vyksta dideli pokyčiai. Tuo me
tu gyvuliai ieško pavėsio, ir tai jiems nedraudžiama. Paukš
čiai taip pat mažiau ieškosi maisto" (žr. LTT 26847).

Atrodo, kad prieš leisdamasi nuo kalno Saulė kurį laiką 
stovi vietoje ir turi progą šiek tiek pailsėti:

Saule gula dienas vidų 
Ezerięia malina, 
Abolina vietų taisa, 
Rožu klaja paladzinu.

Ld 23881

(Saulė miega vidurdienį 
Ant ežerėlio kranto, 
Dobilėlio lovą klojo, 
Rožių tiesė paklotėlę.)

Šis Saulės „pogulis" turi atitikmenį žmonių pasaulyje - po 
pietų, ypač vasarą, per karštį, šiek tiek prigulama. Bet nema
žiau įdomus ir kitas vidurdienio užsiėmimas - patys pietūs.

Vėjo pietūs

Vidurdienį, per pietus, pasirodo vėjo sūkurys: „Vėjo sū
kurys, kaip žinoma, daugiausei pietų laike užkyla. Pasa
kojama, kad tame veins savo šeimynai pietus nešąs" (BsIGVV, 
365). „Viena moteriškė milžus karves. Kai ji pamilžo ir ren
gės eiti su pienu namo, tik sykiu, sako, pakilo viesulas, kad 
karvės prigulusios prie žemės ir baubusios. Nuėjus viesu
lui, lyg, sako, užpakaly tik sužvangėjo, sužvangėjo ir vėl 
lyg nieko ir nebūta. Tuo laiku buvo vidurdienis, ir mano
ma, kad pragaro Lipicėrius su savo mašina važiavįs žeme 
ant pietų" (LTR 1744/74).

Laikinai atidedami „pietų" klausimą, panagrinėkime patį 
kelionės faktą. Kurgi važiuoja „Lipicėrius su savo maši
na"? Apie tai platesnis tekstas:

Kada lėkdavo tas verpetas, dulkes, tai sakydavo, kad velnias ant pietų 
lekia. O jeigu nori, kad tas velnias sustotų pusiaukelyje, nepribėgęs tiks
lo, tai tada reik leist su grumstu į patį vidurį. Jei pataikysi į vidurį, tada 
velnias sustos, o jeigu nepataikai į patį vidurį - nesustoja. Tai, reiškia, 
nepataikei, jau jis lėkė ir nulėkė, jau pasiekė pragaro vartus. LTR 4545/32
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Velnias lekia į pragarą, tačiau vėjo sūkurys kyla į dan
gų, todėl kai kada teigiama, kad velnias keliauja į dangų: 
„Vėsuls, kap dvylikta dynos, kad užkilst, ir į tokį stulpą 
aukštą pakyln, ir nuen į dungų. Žmonis saka: velniuks lėk 
į dungų" (LTR 3148/216). Be to, velnias lekia ne vienas - 
su savim jis nešasi „dūšią": „ėt par laukus tuoks sokorys, 
ožpols smarkia, žui-ui-ui, i smilts sokel. Ta sak: 'Veins jau 
došią neš'. [...] A į peklą, a į dongų [...] anas išneš" (LTR 
6414/89).

Kaip matyti, velnias, arba viesulas, gali „dūšią" nešti ir 
į pragarą, ir į dangų - jis neša ten, kur priklauso, pavyz
džiui, pakaruoklį - į pragarą: „Kai eina viesuls, tai sako, 
kad velnis pakaruoklio dūšią peklon neša" (LTR 1508/353). 
Kitaip sakant, velnias-viesulas tik atlieka mechaninį dar
bą, perkeldamas vėles į kitą pasaulį. Kitaip tai dar vadina
ma velnio veselija: „Vėjo sūkurys reiškia velnio veseliją. Jį 
pamačius reikia žegnot" (LTR 1155/10); „sūkurys vėjo - 
sako, vėjas marčią veža"10. Velnio vestuvės (laidotuvės), 
vykstančios per pietus (vestuvių pokylis arba šermenys), 
kitoje figūratyvinėje perspektyvoje atrodo kaip Saulės duk
ros vestuvės, karaliaus ar kunigo laidotuvės; karaliaus pietūs ir 
pan. (žr. p. 100-105,112).

Tačiau kodėl viesulas „veža marčią" arba „neša dūšią" 
būtent vidurdienį? Tai pagrįsta bendresniu mitiniu įsivaiz
davimu. Vidurdienis, kaip ir vidurnaktis, yra baisių būty
bių, šmėklų ir velnių pasirodymo metas. Latvijoje „bėrni 
dienvidū nedrlkst iet gar rudzu lauku, lai Rudzu mate tos 
rudzos neievilktu" („vaikai vidurdienį bijosi eiti pro ru
gių lauką, kad Rugių močia jų neįtrauktų į rugius", LTT 
25976). „Meža pusdienas laika nedrlkstot kukot, tad varot 
par dzeguzi pavėrsties" („Miške vidurdienio metu neva
lia kukuoti, nes gali pavirsti gegute", LTT 6257). Ypač pa
vojingas sekmadienio vidurdienis, kai bažnyčioje vyksta

10 Pasakojo Marė Kibirkštytė, 86 m., Druskininkuose, kilusi iš Šklėrių k., 
Trakų r. Užrašė 1. Tankevičiūtė (1996).
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mišios. Tuo metu negalima nei maudytis, nei žvejoti, nei 
uogauti ar riešutauti: „Per Sumą (Mišias) jei maudaisi, tai, 
saka, dažniausi prigeri. Jei medžioji, tai nusišauni" (PŠ, 43); 
„Kitą kartą viena mergaitė šventą dieną sumos laike nuė
jus į mišką riešutauti. Ir, jai berenkant, užkritęs žaltys ant 
kaklo, apsivyniojęs teip, jog nieks nebegalėjęs nuimti. Tol 
veržęs, kol užsmaugęs" (S1SLSP, 58). Vidurdienį sumažė
ja atstumas, skiriantis šį ir aną pasaulį, todėl galima maty
ti mirusiųjų vėles:

Istručo pav., Bublaukiuos' Abrulaitis matęs vidurdienij' jau palaidotą 
Kalvaitį stubelėj ant girnų, su savo kasdienine neaptraukta skranda, sė
dintį. BsIGVV, 100-101

Man pasakojo viena moteris, kad ji kartą sekmadienį ėjo savo mirusio 
vyro kapus sutvarkyti kaip syk per sumos laiką. Eidama ji poteriavo. Pri
siartinusi prie kapinių moteris pamatė mažą kūdikį prie kapų ant smėlio 
sėdint ir kapstinėjant smėlį [...]. Vaikas pasikėlė, ir, padaręs kelis žings
nius, išnykęs iš josios akių, lyg būtų išgaravęs. LTR 167/21

Tokie atsitikimai dažniau siejami su vidurnakčiu, visuoti
nai pripažintu vėlių ir velnių laiku, tačiau pateikti pavyz
džiai leidžia vidurdienį gretinti su vidurnakčiu. Ši sąsaja 
nurodoma ir tikėjimuose:

Miruša cilvėka gara gimis lidzinoties dziva cilvėka glmim, bet eitas 
miesas vinam neesot, tikai vienigi kauli. Šie gari esot gėrbušies garas 
drebės nakti baltas, dienu dažreiz ari melnas. Dienu virti radoties ap 
pusdienu, nakti ap pusnakti, lidz gaiĮu dziedašanai. (Mirusio žmogaus 
vėlė atrodo panaši į gyvą žmogų, bet ji neturi kūno, o tik kaulus. Tos 
vėlės apsirengę ilgais rūbais - naktį baltais, dieną dažnai ir juodais. 
Dieną jos pasirodo apie pusiaudienį, o naktį apie pusiaunaktį, iki gaid
gystės, LTT 6201)

Ši vidurdienio ir vidurnakčio sąsaja nėra atsitiktinė - žmo
nės abu „ypatingus" laikus gerai žino ir moka atitinkamai 
elgtis, plg.: „Ta ka velni visvairak radas uz krusteejiem, se- 
viški pusnaktis un pusdienas, tad dievbijlgi Jaudis liek tadas 
vietas krustus" („Kadangi velniai dažniausiai rodosi kryž
kelėse, ypač vidurnakčiais ir vidurdieniais, tai dievobai
mingi žmonės stato šiose vietose kryžius", LTT 15592).

129



Atrodo, kad vidurdienį, kaip ir vidurnaktį, galime lai
kyti stebuklingu laiku, kai susilieja šis ir anas pasaulis, 
ir vėlės gali pasirodyti šiame pasaulyje arba laisvai per
sikelti į kitą. Vidurdienis siejamas su Liucipieriaus pietu
mis, o vidurnaktis - su mirusiųjų vakariene: „Pusnakti ne- 
var iet gar kapsėtu, jo tad mironi ėd vakarinas, un kas 
to redz, tas tūdaj miršt" („Vidurnaktį negalima eiti pro 
kapines, nes tuomet mirusieji valgo vakarienę, ir kas tai 
pamato, tas tuoj miršta", LTT 12920). Žinodami, kad lie
tuviai ir latviai turėjo vėlių „maitinimo" apeigas („Kėli
mus stalų"11), galime kelti klausimą, ar vidurdienis ir 
vidurnaktis nebuvo palankiausias metas joms susirink
ti prie stalo.

Saulės periodai

Kaip buvo konstatuota, vidurdienis žymi erdvinę trans
formaciją aukštyn —> žemyn. Priešingas yra vidurnakčio mo
mentas - po vidurnakčio Saulė ima riedėti į viršų, kilti iš 
jūros aukštyn:

Pavakariu saulė nusileidžia į jūrą [...]. Toje jūroje yra milžiniška sala, 
kurioj gyvena gaidys, karalius visų gaidžių. Jis žino laiką. Kai jis sugie
da, visi žemės gaidžiai jam pritaria. Gaidžių giedojimas pažadina ange
lus, ir jie vėl ima ritenti saulę. LTR 2632/23

Gaidžių giedojimas ženklina vidurnaktį, todėl akivaiz
du, kad nuo vidurnakčio Saulė ima lėtai kilti aukštyn. Dvi 
transformacinės būsenos - vidurdienis ir vidurnaktis - da
lija parą į du periodus: Saulės kilimo ir leidimosi: 11

11 Žr. Vaitkevičienė, Vaitkevičius 1998, 204-261.
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VIDURDIENIS

šiaurė
VIDURNAKTIS

Du Saulės periodai gerai žinomi agrarinėje praktiko
je: „Kad geresni javai augtų, reikia dirvą arti iki pietų" 
(B1LŽPT 23); „Javus sėja iš ryto prieš pusryčius, o po pus
ryčių ligi vakaro turi apdirbti (uždrapakuoti, užakėti). Taip 
javus apdirbus nebūna piktžolių" (B1LŽPT 161); „No rita 
sėta lablba aug žales, bet uz vakaru sėta neaug" („Iš ryto 
sėtuose javuose auga žolės, o į vakarą sėtuose neauga", 
LTT 26877). Derlingumas ir piktžolių nebuvimas yra du ver
tingi efektai, pasiekiami žinant teigiamą ir neigiamą laiką - 
pirmąjį ir antrąjį Saulės periodą. Įdomu, kad toks Saulės 
paros ciklas turi analogiškas reikšmes, kaip ir mėnesį trun
kantis Mėnulio fazių ciklas.

Mėnulio fazės: mitinė koreliacija

Kadangi dviejų statiškų pasaulio šalių - šiaurės ir pie
tų - reikšmės sutampa su dviejų sintaksinių periodų reikš
mėmis, pasaulio šalys imamos interpretuoti kaip tų pe
riodų išraiškos:

/ pietus

II šiaurė
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„Geroji" - pietų - kryptis reprezentuoja augimo reikš
mes, o šiaurės kryptis reiškia nykimo aspektą. Tokias pat 
reikšmes turi ir dvi kintančios Mėnulio fazės - jaunatis ir 
delčia, plg.: „Jauname mėnesyje nukirstų lapuočių kelmai 
leidžia atžalas, bet kai nukerta delčioje, tai šių medžių kel
mai atžalų neleidžia, o tik išdžiūsta" (B1LŽPT 2498). Be šių 
dominuojančių augimo /  nykimo reikšmių, tinkančių tiek 
Saulės, tiek Mėnulio periodams, yra dar kelios charakte
ringos opozicijos:

(1) pritraukti vs atstumti
Jaunu mėnesiu negali mūryti ir net šluostyti pečių, nes tada mesis vi- 

šoki vabalai. BILŽPT 2523
Pečius reikia mūryti senugalyje, nes nebūva vabalų: tarakonų, svirplių. 

BILŽPT 2516
Plg.: Pirmoji vaga varoma į žiemius, kad nepultų kenkėjai. BILŽPT 55
(2) virš žemės vs po žeme
Varpinius javus, ypač vasarojų, reikia sėti jauname mėnesyje, nes jie 

auga virš žemės, o šakniavaisius, kurių derlius randasi po žemėmis, reikia 
sodinti sename mėnesyje. BILŽPT 246

Jei jaunu mėnesiu dėsi į pamatą akmenis (mūrysi pamatą), tai akme
nys kils į viršų. BILŽPT 2508

Mėnesio galu (dylančiu mėnesiu) negalima dėti akmenis į pamatą, nes 
grimsta j vidų ir ardo pamatus. BILŽPT 2509

Plg.: Nesėti varpinių javų, kai pučia žiemys vėjas [...] - raitysis žemėje, 
neišlys daigas. BILŽPT 175

(3) minkšta vs kieta
Jauname mėnesyje negalima pjaustyti (šėčkavoti) kopūstai raugini- 

mui ir dėti į statines, bus minkšti, supus; gerai neišrūgs; bus neskanūs; 
bus labai glitūs. BILŽPT 2605

Kopūstai reikia užraugti sename mėnesyje, būna drūtesni, negenda; 
bus geresnis skonis; esti kieti, kaip žabai’, gerai rūgsta. BILŽPT 2606

Plg.: Žirnius reikia sėti pietų vėjui pučiant, tada ji e gerai suverda. BILŽPT 
909; Linus kloti negalima žiemių vėju, nes nesimins. BILŽPT 1106

Šios koreliacijos rodo, kad Mėnulio fazių ir Saulės kryp
čių modeliai grindžiami tomis pačiomis semantinėmis ka
tegorijomis. Be to, šiaurė ir pietūs atitinka ne tik jaunatį ir 
delčią - kintančias Mėnulio fazes, bet ir statiškas būsenas: 
pilnatį ir tuštumą (laiką, kai Mėnuo išvis nepasirodo).
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Šunrožė
(paprastasis erškėtis, 
Rosa canina).
JONO AUGUSTAUSKO 
nuotr.

Roželės
(dirvinis vijoklis,
Convolvulus
arvensis).
VYKINTO
VAITKEVIČIAUS
nuotr.

Ožrožių pieva (siauralapis gaurometis,
Chamaenerium angustifolium). j ono  a u g u s t a u s k o  nuotr.



Ugniagėlės (aitrusis vėdrynas, 
Ranunculus acer).
JONO AUGUSTAUSKO nuotr.

Žydinčios ugniažolės 
(Chelidonium majus), kitaip dar 
vadinamos kraujuotėmis, 
kregždažolėmis.
JONO AUGUSTAUSKO nuotr.

Ugniažolės 
ugninė šaknis. 
ALVYDO 
VAITKEVIČIAUS 
nuotr.



Saulės ašarėlės
(smiltyninis
gvazdikas,
Dianthus arenarius). 
SELEMONO 
PALTANAVIČIAUS 
nuotr.

Švč. Panelės ašarėlės, 
arba Saulės krėsliukai 
(raktažolė pelenėlė, 
Primula farinosa).
JONO AUGUSTAUSKO 
nuotr.



Saulašarė
(Drosera).
JONO
AUGUSTAUSKO
nuotr.

Amalas
(Viscum album). 
JONO
AUGUSTAUSKO
nuotr.



Kristakraujė 
(miltinė meš- 
kauogė, 
Arctostaphylos 
uva-ursi).
JONO
AUGUSTAUSKO
nuotr.

Skalsa,
arba laima
(paprastoji
skalsė, Claviceps
purpurea).
VYKINTO
VAITKEVIČIAUS
nuotr.

Dagilio 
(Carduelis 
car duel is) 
pagurklė 
raudona nuo 
„Jėzaus kraujo" 
lašų.
VYTAUTO JUSIO 
nuotr.



Velnio kruvinai 
sumušta meleta
(Dryocopus 
martius).
JONO
AUGUSTAUSKO
nuotr.

Namus nuo 
perkūnijos saugo 
šelmeninės 
kregždės 
(Hirundo rustica) 
su ugnies 
dėmėmis ant 
kaklo.
JONO
AUGUSTAUSKO
nuotr.



Dievo jauteliai, 
kitaip dar 
vadinami Saulės 
jautukais, 
Perkūno ožiais, 
(raudonoji 
dirvinė erkė, 
Trombidium 
holosericium). 
ALVYDO 
VAITKEVIČIAUS 
nuotr.

Švento Petro
karvikė
(boružė,
Coccinella
septempunctata).
JONO
AUGUSTAUSKO
nuotr.



Pietūs - Saulės „stovėjimo" arba „pogulio" laikas - seman- 
tiškai lygiaverčiai Mėnulio „stovėjimui", t.y. nekintančiam 
pilnumui. Tai rodo reikšmių analogijos - ir pietų Saulė, ir 
pilnas Mėnuo yra balti12: „Rugius reikia sėti šviesų vidur
dienį, kad duona baltesnė būtų" (B1LŽPT 607)13 14; „Audek
lus reikia balinti pilnu mėnesiu, tai bus vienodi ir taip bal
ti, kaip pilnas Mėnuo" (B1LŽPT 2545).

Mitinis kontekstas rodo, kad balta spalva (opozicinė juo
dai) siejama su fundamentaliąja Saulės kryptimi - pietumis, 
kadangi, orientuojantis į šiaurę, sukeliamas juodumo efektas, 
pavyzdžiui, sėjant tuomet, kai pučia šiaurės vėjas, duona bus 
juoda, t.y. javuose bus daug skalsių14 arba kūlių - juodų grū
dų: „Kad, šiaurės vėjui pučiant, sėsi kviečius, kviečiai bus 
pakūlėję" (LKŽ14,722). Todėl nenuostabu, kad taip pat ne
patariama sėti ir Mėnulio delčioje: „ Auzas, kvieši, mieži jasėj 
jauna mėnesi, tad vini ir balti, bez melniem graudiem" („Avi
žas, kviečius, miežius reikia sėti jauname mėnesyje, tai jie 
bus balti, be juodų grūdų", LTT 26853); „Kad kviečiuose 
nebūtų kūlių, reikia sėti pilnaty" (ES TK); „Javus sėti vidur
dienį, nes varpos esti didelės ir nesurūkusios" (ES TK).

Baltumo / juodumo opozicija rodo, kad pietų Saulė se- 
mantiškai analogiška Mėnulio pilnačiai, jei ji suvokiama 
statiškai - kaip būsena. Šiaurę tokiu atveju atitiktų tarpi- 
jos - laikas, kai Mėnulio nematyti, - taip pat stabili, nekin
tanti būsena. Bet du Saulės periodai - iki vidurdienio ir po 
vidurdienio - atitinka kintančias Mėnulio fazes - jaunatį, 
priešpilnį (pilnėjimas) ir delčią (dilimas). Schemiškai Sau
lės ir Mėnulio koreliacijos atrodytų taip:

12 Saulės baltumo ir raudonumo efektai bei jų mitinė koreliacija (plg. p. 40- 
41) reikalauja platesnių tyrinėjimų, išeinančių už šios studijos rėmų.

13 Gausiuose tikėjimų variantuose duonos baltumas siejamas ne tik su 
vidurdieniu, bet ir su pačia Saule, plg.: „Rugius reikia sėti su saule, tai 
bus balta duona" (B1ŽPT 689); „Rugius kerta giedrą dieną, - tai svei
kiau grūdui. Priežodis sako: 'Su Saulele rugius nupjovus, bus duone
lė balta'" (Dulaitienė-Glemžaitė 1958, 105).

14 „Nuo skalsagrūdžių juoda duona būva" (LKŽ 12, 709).
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ŠIAURĖ
tarpijos, tuštumos

VAKARAI
delčia

RYTAI
jaunatis

PIETŪS
pilnatis

Šias koreliacijas vaizduojant semiotiniu kvadratu, ketu
rios Mėnulio ir Saulės būsenos išsidėsto šitaip:

tuštumos pilnatis
šiaurė pietūs
TAMSA ŠVIESA

NE ŠVIESA NE TAMSA
delčia jaunatis
vakarai rytai

Šis modelis rodo Saulės ir Mėnulio būsenų galimybes, 
išreikštas ne realiąja ciklo schema, o virtualiomis opozici
jomis. Pagrindinės Saulės ciklo priešpriešos yra pietūs ir 
šiaurė: intensyviausia šviesa vs intensyviausia tamsa (resp. 
Mėnulio pilnatis vs tuštumos). Vakarai ir rytai yra tarpi
nės (pereinamosios) būsenos: nešviesu (sutemos) vs netam- 
sa (brėkšma) (resp. Mėnulio delčia vs jaunatis).
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Sąvartos: tarpinės būsenos

Daug dėmesio skyrę pietų ir šiaurės kryptims, trumpai 
apibūdinsime rytų ir vakarų mitinį turinį.

Šiaurės ir pietų kryptys yra fundamentaliosios, išreiškian
čios pagrindines Saulės ciklo opozicijas: tamsa vs šviesa, 
naktis vs diena, šalta vs šilta, mirtis vs gyvybė ir 1.1. Rytai ir 
vakarai, priešingai, yra koreliuojami su šviesos ir tamsos, 
gyvybės ir mirties sandūromis, liaudiškai vadinamomis są
vartomis (dienos arba nakties pabaiga).15 Sąvarta (sanvarta) 
lietuvių kalba vadinamas ir Mėnulio fazės pasikeitimas: 
perėjimas iš pilnaties į delčią, iš delčios į jaunatį ir 1.1. (LKŽ 
12, 140, 237, 238). Tokie Saulės ir Mėnulio padėčių poky
čiai yra mediacinės būsenos, jungiančios du semantinių 
opozicijų polius, ir mitiniame universume užimančios ypa
tingą vietą.

Ypač gerai žinomas Saulės sąvartų sakralumas. Saulei lei
džiantis, reikia jai nusilenkti (LTR 4696/194), „papoteriau
tî  (LTR 2251/28; 6489/156), o nuo saulėlydžio iki sutemų 
atidedami į šalį visi darbai (LTR 6448/187, 258, 380, 441) 
ir prasideda „šventas vakaras""16. Manoma, kad Saulė tuo 
metu eina pas Dievą, plg.:

Šit' kocinu uz kocî a
Lai iet saule pie Dievina,
Lai iet saule pie Dievina,
Dod mums svėto vakarinu 

LTD 1 1842

Dėl to saulėlydis ir laikas Saulei nusileidus iki sutems
tant suprantamas kaip Saulės takas, plg.: „Pa saules apakšam 
saimniece Java meitam atkrist: saules celinš janosvėti" („Po 
saulėlydžio šeimininkė leisdavo merginoms atsitraukti [nuo 
darbų]: reikia švęsti Saulės takelį", LTT 26323). Dirbant kai

(Daušk medelį į medelį 
Te eina saulė pas Dievulį,
Te eina saulė pas Dievulį, 
Duoda mums šventą vakarėlį.)

15 Kriauza, „Vaikų mirtis ir laidojimas", Gimtasai kraštas 32,1944 (1996), 21.
16 Vaiškūnas 1995, 701.
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kuriuos darbus, trukdoma Saulei keliauti, todėl, pavyzdžiui, 
griežtai draudžiama tuo metu verpti: „Pa saules apakšu 
nedrlkst verpt, lai nenovėrptu saulei kajas" („Saulei nusi
leidus, negalima verpti, kad nesuverptum saulei kojų", LTT 
26314); plg. lietuvišką posakį „Tu verpdama (per žiemą) 
užverpsi ir saulei takus" (LTR 792/131-44). Kas šio drau
dimo nepaiso, „tam nomirušam janakot uz kapiem verpt" 
(„tam numirusiam teks eiti ant kapų verpti", LTT 26326). 
Tai reiškia, kad po mirties vėlė negalės greitai patekti į 
dangų:

Aiz ko mana dvėselite 
Driz pie Dievą nenogaja?
Ni svėtija svėtdieninas,
Ni saulltes noejot.

LD 27593

Ir priešingai, švenčiantiems Saulės taką, lengva pomir
tinė kelionė: „Saules celinu svėtija, tadėj, kad mirstot dvėse- 
le iet projam, tad dvėseles cejš tiekot svėtlts" („Šventė Sau
lės takelį todėl, kad, mirštančiojo vėlei iškeliaujant, jos 
kelias būtų palaimintas", LTT 26325). Taip vėlių kelias ko
reliuojamas su Saulės taku, vedančiu iš šio pasaulio į ki
tą.17 Todėl, pavyzdžiui, besileidžianti Saulė gali mirusiems 
nunešti žinią, plg.:

Rieti, saullt, nenorieti,
Gaidi manis rietėdam',
Nones manai maminai 
Šimtu labu vakarin'.

LTD 3 2704

Perėjimas iš vienos mitinės erdvės į kitą vyksta ypatin
gu sąvartos laiku: šviesai silpstant, o tamsai stiprėjant. At
virkščiai proporcingas šviesos ir tamsos santykis būna ryte, 
prieš Saulės tekėjimą, kai šviesa ima dominuoti tamsos

(Leiskis, Saulyte, nenusileisk, 
Palauk manęs besileisdama; 
Nunešk mano motutei 
Šimtą labų vakarėlių.)

(Dėl ko mano vėlelė 
Greitai pas Dievą nenuėjo? 
Nešventė šventadienių 
Nei saulytės nusileidžiant.)

17 Plačiau žr. Vllj:e-Freiberga, „Kosmol£iska saule: ši saule, vina saule 
un saules ceĮš starp abam", 1995.
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atžvilgiu. Abi šios šviesos /  tamsos kombinacijos yra miti
niai vartai, atidarantys /  uždarantys dievų ir mirusiųjų pa
saulį. Kadangi sąvartoje galima į jį patekti, manoma, kad 
būtent šiuo metu dažniausiai mirštama: „Nei naktį, nei die
ną nemiršta, o kad miršta, tai retai. Skiriasi nuo gyvenimo 
t i k s unva r t os  laike, t.y. baigiantis nakčiai, arba bai
giantis dienai"18. Be to, sąvartoje iš ano pasaulio patenka
ma į šį, plg.: „Jeigu kas nusitapija, kai saula sėda, tai sielas 
jų išeina an nendrių pasilsėt" (LTR 6364/103). Iš vandens 
išėjusios vėlės turi sugrįžti atgal per rytines sąvartas, auš
tant, todėl, pavyzdžiui, rytmetį draudžiama sakyti aušta 
arba švinta, „nes vėlės, išgirdusios tą žodį, turėdavo grįžti 
į kapus" (B1ML 970). Rytinę sambrėšką mitiškai išreiškia 
Aušrinė, prakurianti Saulei ugnį (RD 1 81), plg.: „Upjorai 
bėga iš žmonių tarpo į savo karstus, kai Aušrinė pateka" 
(ES TK 2244/61). Vakarinę prieblandą (Saulės taką) mani
festuoja Vakarinė, klojanti Saulei patalą (RD 1 81). Šių dei
vių funkcijos įeina į didesnės apimties Saulės ciklą, for
muojantį dienos ir nakties, ryto ir vakaro ritmą. Vakarinė 
prieblanda ir rytinė sambrėška - priešingų tendencijų švie
sos ir tamsos deriniai - yra keturnario šviesos /  tamsos mo
delio „silpnoji" opozicija (ne šviesa vs ne tamsa, žr. p. 134).

Keturios šviesos /  tamsos būsenos yra abstraktusis Sau
lės bei Mėnulio ciklų pagrindas, formuojantis dienos, mė
nesio ir metų dinamiką. Antra vertus, šviesos ir tamsos 
opozicija nėra vienintelė, skirianti pietų ir šiaurės kryptis. 
Kaip matėme, pietus apibūdina šilu?na, švelnumas (minkštu
mas), vegetacinės galios, o šiaurę, priešingai - šaltis, kietu
mas, nykimas. Šie požymiai sudaro paralelines reikšmės 
struktūras, artikuliuojamas mitiniame Saulės cikle.

Eidama per keturias geografines „stotis" ir dalydama 
parą į keturis laikotarpius, Saulė periodiškai keičia savo 
reikšmes. Kaip dangaus ugnis, zenitą pasiekusi Saulė ma
nifestuoja fundamentaliąsias šviesos ir šilumos reikšmes,

18 Kriauza 1944 (1996), 21.
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atitinkančias ugninę jos prigimtį. Užtekanti ir besileidžianti 
Saulė artėja arba tolsta nuo ugninių verčių, todėl, pavyz
džiui, Saulės cikle manifestuojamos sujungimo vs atskyri
mo reikšmės (p. 122). Mitinė Saulės kelionė dangumi ir 
požemiu (mariomis), buvimas šiame ir aname pasaulyje 
vyksta pagal naratyvinį modelį, implikuojantį ciklinę reikš
mių inversiją.

Horizontalios ir vertikalios erdvės koreliacija

Skirtingos Saulės padėčių reikšmės rodo, kad pasaulio 
šalys turi nevienodą ugninę kokybę, reiškiamą skirtingais 
šviesos /  tamsos, šilumos /  šalčio efektais. Fundamenta
lioji pietų kryptis semantiškai artima viršutinei pasaulio 
sferai (dangaus kalnui, dausoms, rojui). Stebėdami hori
zontalios ir vertikalios erdvės koreliacijos galimybes, pa
mėginsime išsiaiškinti, ar šiaurės kryptis nėra mitiškai sie
jama su žemutine pasaulio sritimi (požemiu, paskandomis, 
pragaru), kurioje dominuotų ugniai opozicinė vandens pa
radigma.

Mirusiųjų orientavimas: pietūs /  šiaurė

Saulės keliavimas per keturias pasaulio šalis ir keturios 
jos padėtys koreliuojamos su pomirtinio gyvenimo sam
prata. Mirusiojo likimas priklauso nuo daugelio aplinky
bių, susijusių su Saule, pavyzdžiui, mirties laiko (dieną / 
naktį, iki vidurdienio /  po vidurdienio)19, laidojimo (ry
te /  vakare, saulei tekant /  leidžiantis)20, kapo orientacijos 
(galva į pietus /  šiaurę, veidas į rytus /  vakarus) ir t.t. Mi
rusiojo padėtis kape parenkama atsižvelgiant į tam tikrus 
mitinius modelius. Vieną jų pabandysime aptarti.

19 Žr.BIML 369-371.
20 Žr. LTT12810-12812.
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Vėlės likimas tiesiogiai susijęs su kūno palaidojimu, pa
vyzdžiui, mirusieji, kurių kaulai nepalaidoti, vaidenasi jų 
buvimo vietoje (B1ML 1129,1131), neturi ramybės, klajoja 
kaip „dūšios be vietos"21. Viena didžiausių bausmių žmo
gui, kai numirus „pelenai ant vėjo paleidžiami"22. Kapas 
ir antkapinis paminklas yra vieta vėlei prisiglausti, plg.: 
„Kryžių reikia statyc, kad [...] dūšia turėt kur pailsėt sto
tis. O tep tai dūšia be kryžio netur ana daikto [vietos - 
D. V.]" (LTR 6447/363). Nemažesnę reikšmę turi ir miru
siojo padėtis pasaulio krypčių atžvilgiu, pavyzdžiui: „Labai 
gerai kavoti (laidoti) numirėlius kapuose taip, kad jų gal
va būtų pietų pusėn atgrįžta. Tokių nabašnykų dūšios ne 
taip kankinasi ir nesivaidena. (Esti ramesnės, ries jiems pa
deda Saulė)" (LTR 1627/170)23. Galva mitiškai identifikuo
jama su sielos (vėlės) būstine24, pavyzdžiui, rožė dygsta 
ten, kur krinta žuvusiojo galva (LLD 3 456), ant kapo išau
gusi lelija, įkūnijanti vėlę (B1ML 1051), stiebiasi iš miru
siojo burnos (B1ML 1052) ir pan. Norint, kad nesava mirti
mi mirusiojo vėlė nesivaidentų, jam nukertama galva.25 Dėl 
mitinio galvos ir vėlės ryšio, vėlės likimas kartais siejamas 
su mirusiojo galvos padėtimi, plg.: „Reikia, kai laidoja nu
mirėlį, tai galva dėt un kryžiaus [į kryžiaus pusę - D. V.], 
nes lengviau bus kentėt pragare" (LTR 1532/65). Laido
jant galva į pietus, orientuojamasi į fundamentaliąją Sau
lės kryptį, mitinę šalį, kurioje lokalizuojamos dausos 
(žr. p. 125)26. Ši kryptis yra priešinga šiaurei, į kurią orien
tuojamos mirusiojo kojos, plg.: batus pastatyti į šiaurę „mirti"

21 Plačiau žr. Greimas 1990, 408-409.
22 Greimas 1990, 408-409.
23 Plg. „Laidojant galvą deda ingi šaulį, ingi pietus" (LTR 6447/1497), 

taip pat LTR 6447/945; LTR 6448/417.
24 Vaiškūnas 1991, 36.
25 Vaiškūnas 1991, 36.
26 Laidojimo orientacijos variantai pietūs ir rytai (LTR 6447/945) atitinka 

dausų lokalizacijos pietuose ir rytuose (BsIGVV, 21-22) varijavimą.
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(LKŽ 14, 722)27. Šiaurę, geografinę pietų opoziciją, galima 
sieti su pragaru, kuris kosmologinėje erdvėje turėtų užimti 
dausoms priešingą vietą.28

Grigo ratai

Šiaurę ir pietus simboliškai sujungia dangumi važinė
jantys dievai. Be žirgais keliaujančių Saulės ir Mėnulio, per 
dangų važiuoja Perkūnas. Jo vežimas žemėje atrodo kaip 
žvaigždynas - Grįžulo ratai (Ursa Major): „Perkūnas važi
nėja dideliais [didžiaisiais - D. V.] ratais Grigo, akmenų pri
sidėjęs [...]. Jei kas, tai jis ir meta jau akmeną, tai, skaitos, 
kaip Perkūnas trenkia" (LTR 6167/318). Todėl Grigo ratai 
kitaip vadinami Perkūno ratais: „Seniau tai sakydava, ka 
Perkūną rata. Perkūns važinėdava. Ir kada perkūnija būda- 
va, sakydava, kad Perkūns užsirūstina an žmonių, baugin 
jau"29. Vakare Perkūnas važiuoja į vakarus, pusiaunaktį jo 
vežimas pasisuka į šiaurę, o iš ryto arkliai stovi atsigręžę į 
rytus: „Vakari Grįžulo (didžiojo) arklys un vakarus, ry
tą - un rytus" (ES TK 2245/81); „Vakare Grįžulo ratų ar
kliai stovi atsigręžę į žiemvakarius, vidurnaktį į žiemius, 
o rytą - į rytus" (ES TK 2260/87)30. Vidurnaktį „Dievo ku
meliai" stovi piestu (ES TK 2312/427), todėl po vidurnakčio

27 Antra vertus, jei galva pasukama į šiaurę, realizuojamos atskyrimo, 
buvimo po žeme reikšmės (žr. p. 122-123), plg.: „Kapa mironis jaliek ar 
gaivu uz ziemeĮiem, tad vinu tarpi neėd" („Kape mirusįjį reikia dėti 
galva į šiaurę, tuomet jo kirmėlės negraužia", LTT 12815); „Padlieną 
kavojant į žemes, reik galvą į žiemius guldyti, tai šunys nekas lau
kan" (LMD 11063/105).

28 Plg. pasakose aptinkamą nurodymą, kaip rasti pragarą: „Eik tiesiai į 
šiaurius. Prieisi didį ežerą. Už jo yra pekla". Žr. Beresnevičius, Dausos, 
Klaipėda: Gimtinė. Taura, 1990, 89.

29 Vaiškūnas 1993, 330.
30 Toks Grįžulo ratų padėties kitimas būdingas vėlyvam rudeniui ir žie

mos pradžiai - iš to galima hipotetiškai spėti, kad Perkūno ratų modelis 
yra kalendorinis ir atitinka mirusiųjų atminus lapkričio mėnesį.
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Perkūno vežimas pervirsta į kitą pusę (ES TK 2253/102). 
Šį pervirtimą mitiškai motyvuoja kelionėj pragarą, plg.: „Ali
jošius važiavo į peklą, o važiuojant užkliuvo dišlius" (LTR 
1300/30); „Vieną kartą važiavo Mėnuo pro pragarą, vie
nas tekinis netyčia užkliuvęs už pragaro kampo, ir liko už
kliuvęs iki šių dienų" (LTR 1300/174). Matome, kad Grįžu
lo ratai apvirsta užkliuvę už „pragaro kampo" (var. „peklos 
vartų", ES TK 2240/60). Kadangi Perkūno arkliai tuo me
tu lekia į šiaurę, akivaizdu, kad pragaro reikėtų ieškoti šiau
rės šalyje, priešingoje pusėje negu rojus.

Judėdami ratu, Perkūno ratai pereina visas pasaulio ša
lis (galima numanyti, kad dieną jie būna pietuose, rojuje, 
nors to nematyti, lygiai kaip naktį nematoma Saulė būna 
šiaurėje - mariose, po žeme). Etnokosmologo Vaiškūno nuo
mone, „Didžiųjų Grįžulo ratų žvaigždynas galėjo būti įsi
vaizduojamas kaip ratu lakstantis arklys", kadangi viena 
iš grįžulo reikšmių yra „aikštelė, kurioje išjodinėjami ar
kliai"31. Sukdamasis ratu, Perkūno vežimas, kaip ir Saulės 
rateliai, manifestuoja mitinių reikšmių kaitą. Kaip besilei
džianti Saulė rodo vėlėms kelią į kitą pasaulį (žr. p. 136), 
taip Grįžulo ratai veža į dangų, plg.: „Jelijošių Dievas gyvą 
paėmė dangun, atsiuntęs jam ugninį vežimą - ratus. Dan
guje Jelijošiui nebuvo galima laikyti tų ratų, tai jie ir pali
ko ant dangaus kaboti" (ES TK 2247/19); „Ajo Dievas ir 
prašė vis, kad pavėžėtų, o užej in Grigą. Grigas kai vežė, 
tai nat nuvežė in dangų tą Grigą [Dievas - D. V.], ir liko tie 
ratai" (LTR 6489/147). Kelionė vežimu yra taip pat vienas 
įprasčiausių būdų vėlėms patekti į dangų, plg.:

Es mirdamas piesakėru 
Pie Dievina kamanam: 
Dievinš brauca debesies, 
Izved manu dvėsellti.

Ld 20083

(Aš mirdamas įsikibau 
Į Dievulio vežimą, 
Dievulis važiuoja į dangų, 
Išveža mano vėlelę.)

31 Vaiškūnas 1993, 331.
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Dėl tos pačios priežasties mirusiajam dėdavo į karstą pi
nigų, plg.: „Mironam zarka liek naudu, lai vinš varėtu žir
gu un ratus pirkt un lai neradltos vairs žemes virsū" („Mi
rusiajam į karstą deda pinigų, kad jis galėtų nusipirkti arklį 
ir ratus, ir daugiau nesirodytų žemėje", LTT 34127; plg. 
LTT 34123). Pinigai - kietoji ugnies forma - turi analogiš
ką mitinę reikšmę kaip ir „ugninis vežimas", nugabenęs 
Jelijošių į dangų, todėl mitinis „pirkinys" - sąmoningai ar 
atsitiktinai - atitinka jo „piniginę" (ugninę) vertę. Ugninis 
vežimas, kosmologinėje erdvėje - Perkūno ratai, gabena 
vėles į kitą pasaulį, judėdamas ratu: vakarai - šiaurė (pra
garas) - rytai - pietūs (dausos). Kiekviena šių stočių, kaip ir 
Saulės būsenos, turi apibrėžtas mitines reikšmes, homolo- 
giškas Saulės krypčių reikšmėms.

Paskandos ir dausos

Geografinė šiaurės ir pietų opozicija mitiškai atitinka pra
garą ir „rojų". Rojus suprantamas kaip šviesus („amžina 
diena viešpatauja"), spindintis („palociai žėri nog aukso, 
sidabro ir brangių akmenų"), esantis viršuje („ant tokio 
aukšto kalno", BsIGVV, 21; žr. p. 124). Pragaras, priešin
gai, siejamas su tamsa („tyri tamsybių laukai", BsIGVV, 21) 
ir apačia - jis „įrengtas" duobėje, plg.: Dievas apvedęs Liu- 
cipierių su velniais „apie didelę duobę, pasakęs 'Čia yra 
pekla!' - ir sustūmęs visus ten į vidų ant amžių" (BILLS, l)32. 
Į duobę (skylę) patenka ir nuo kalno besileidžianti Saulė, 
plg.: „Atsirita ritinys per aukštus kalnus, per liepų kelmus - 
ir šmakšt į molio skylę. Saulė" (LMD 1890/41). Pagal kito
kią figūratyvinę versiją, Saulė leidžiasi į marias:

32 - Kur yra dangus? ...
- Ak, aukštai! Neprisiekiama ir neprilipama!...
- Kur yra pekla? ...
- Po pečiaus pečka, kur yra viena lindynė arba urvas. DSPO, 287
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Kur, Saulite, majas nėmi, 
Vakara noiedama?
- Vidu jū̂ as uz ūdena 
Zelta niedres galina.

(Kur, Saulyte, surandi namus, 
Vakare nusileisdama?
Vidury jūros ant vandens, 
Aukso nendrės viršūnėje.)

Ld 23822

Apačioje esančio pasaulio vandeninį pobūdį rodo dau
gelis mitinių faktų. Senasis pragaro pavadinimas yra pu
škančios (LKŽ 9, 479)33. Pragaras suprantamas kaip van
dens stichija, plg. pasakymus „po peklą braido" (LTR 
552/1050), „dingo kaip į vandenį" (pražuvo)34. Kai ku
riose pasakose pragaras vaizduojamas kaip ežeras (E1DS, 
229-230, 236-238). Norint patekti į mirusiųjų pasaulį, 
reikia persikelti per vandenį35 arba atsigerti vandens 
(„vanduo yra tas pats mirusiųjų gėrimas, be kurio vėlė 
negali būti priimta į mirusiųjų tarpą, t.y. vadintis tikrai 
mirusia"36). Greimas vandeninį pasaulį - paskandas - 
apibūdina kaip tikrosios mirties karalystę.37 Šioje van
denų erdvėje, kur Vėžių Karalius figūruoja kaip jūros gel
mėse, oloje, esančio „mirties pasaulio" valdovas38, gy
vena dangiškos būtybės - Aušrinė ir dievaitis Mėnulis. 
Vandeninių ir ugninių (dangiškų) būtybių sambūvis im
plikuoja atitinkamas mitines metaforas, susiejančias van
dens ir ugnies reikšmes.

33 Taip pat žr. Greimas 1990, 367; Vėlius 1987, 59.
34 Plačiau žr. Beresnevičius 1990,108.
35 Vėlius 1987, 59,169; Beresnevičius 1990, 97-103.
36 Vėlius 1987,169.
37 Greimas 1990, 151, 367; Greimas, Semiotika. Darbų rinktinė, sudarė ir 

vertė Rolandas Pavilionis, Vilnius: Mintis, 1989,199.
38 Greimas 1990, 367.
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Marių ugnis

Vandenyje - marių gelmėse - glūdi ypatinga mitinė ug
nis, iš kurios sutverti angelai (sakralios būtybės): pasaulio 
pradžioje Dievas liepęs Liuciperiui išnešti iš marių dugno 
du akmenėlius, ir „ėmęs mušti vieną į kitą, tai iš tų pradė
jo birti žemyn aniuolai, kaip žarijos" (BILLS, l)39. Matome, 
kad marių ugnis koncentruojasi akmenyje, o skeliant vieną 
akmenį į kitą, ji išeina į paviršių kibirkščių (žarijų) pavi
dalu, plg.: „laikydamas rankoje titnagą ir skiltuvą, išskylė iš 
skiltuvo kibirkštis: kiek kibirkščių nulėkė, tiek aniuolų stojos", 
BsIGVV, 280. Kituose šio mito variantuose Dievas sutve
ria angelus iš vandens lašų (BsIGVV, 279) arba marių pu
tų (BILLS, 2). Šis mitinis fenomenas atrodo kaip vanduo (ma
rių puta40, lašas, akmuo41), tačiau jo viduje slypi ugnis42. Baltas 
(pilkas) akmuo, tautosakos tekstuose simbolizuojantis ugnį 
(„balta kramenėlė" - „čysto lauko ugnis", LTR 3796/143 44), la
bai dažnai vaizduojamas vandenyje:

Persižegnosiu, nueisiu ant mėlynųjų marių, mėlynose mariose guli bal
tas akmuo. Paimsiu auksines žirkles, iškarpinėsiu ten skausmą, kaip mė
lynose marėse unduo nestovi, tiap Jonui (vardas ligonio) sopulys neskau
da. Pilkieji akmenys, baltosios šaknys. (Užkalbėjimas nuo grjžiaus)u. 
StDŠAU 84

Oi, lakštava lakštute in marių, 
Oi, in marių, in balta akmeniu.

39 Plg.: „Nė rojuj, nė danguj ugnies nebuvo" (BILLS, 11).
40 Marių putos velnio gerklėje virsta ugnimi (BILLS, 2).
41 Dėl vandens ir akmens reikšmių koreliacijos žr. Vėlius 1987, 66-67.
42 Galima manyti, kad akmenyje („į kūlį ir į geležį", BILLS, 11; taip pat 

žr. IT, 56) Velnio paslėpta ugnis irgi yra ugnies slėpimo paskandoje 
atgarsis.

43 Žr. LLDK 1 156.
44 Apie ugnį, uždarytą akmenyje arba glūdinčią vandenyje, lietuvių ir 

rusų užkalbėjimuose žr. Zavjalova 1998, 9-10.
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Dai un aina matulė kelaliu.
Prašiau meldžiau matutį kap Dzievų 
Prašiau meldžiau cikrųjį kap Dzievų,
Kad nukeltų nuo balta akmenia,
Kad iškeltų iš gilių marelių.

LLD 11 386

Baltajame akmenyje, iš kurio Dievas išskelia ugnį, tel
kiasi ir vanduo:

Atskrido sakalalis 
Iš svetimos šalalės 
Ir nuskrido nusileidė 
Ant žaliojo medelio.
Nuo žaliojo medelio - 
Ant balto akmenėlio. 
Baltas akmuo persiskyrė, 
Gilios marios išsipylė.

LTR 427/271

Analogišką ugnies ir vandens derinį reprezentuoja Per
kūnas, skeliantis akmenį, iš kurio pilasi kibirkštys (žaibai) 
ir ima lietis vanduo (lietus) (žr. p. 91, 94-96). Be to, Perkū
ną kartais tautosakoje regime stovintį ant akmens, plg.:

Ko Pėrkoni, tu domaji,
Uz akmena stavėdams? 
Vai domaji pekles tumsu, 
Vai zemiti suskaldit?

Ltdz 3 7853

(Ką, Perkūne, tu galvoji, 
Ant akmens stovėdamas? 
Ar galvoji pragaro tamsą, 
Ar žemelę suskaldyti?)

Perkūną primena ir Dievas, karduAnt akmens stovintį 
kovojantis su Velniu:

Sasatika Dievs ar Velnu 
Vidu jū̂ as uz akmina, 
Kažocini briku braku, 
Zobentini šmigu šmagu.

Ld 23732

(Susitiko Dievas su Velniu 
Vidur marių ant akmens, 
Kailinėliai briku braku, 
Kardužėliai šmigu šmagu.)

Po akmeniu vandenyje Velnias slepiasi nuo Perkūno: „Vel
nias nuo Perkūno trenkimo pasislepia po dideliu akmeniu,
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giliai vandeny" (B1PLLT135). Šis figūratyvinis modelis eks
ploatuojamas ir lokalinėms Velnio raiškoms apibūdinti, 
plg.: „Po kiekvienu didesniu akmeniu velnias turi namus 
ir žmoną" (B1PLLT 149); „Sako, kad po akmeniu yra pa
slėpti velnio užburti turtai, tai ir Perkūnas trenkia į akme
nį, norėdamas tuos turtus sunaikinti" (B1PLLT 154). Tai 
leidžia manyti, kad Velnio karalystė - pragaras - yra „apa
čioje akmens"45. Todėl čia - prie (ant) akmens - susitinka 
du priešingos prigimties dievai - Perkūnas ir Velnias. Be 
to, čia galima tikėtis rasti ir Saulę, Velnio pavogtą ir pa
slėptą „pragare už devynių durų" (IT, 46-47), o pagal kitą 
versiją - miegančią ant marių akmens (žr. LTD 11967-1971).

Saulės miegas

Naktį Saulė miega pačiose marių gelmėse:

Labi zinu, bet netieku, 
Kur saulite nakti guĮ: 
Paša jūras dibina 
Uz peleką akmentina.

LTD 1 1967

(Gerai žinau, nepasiekiu, 
Kur Saulytė naktį miega: 
Pačiame marių dugne 
Ant pilko akmenėlio.)

Į marias nugrimzdusi Saulė metaforiškai vaizduoja mi
tinį ugnies ir vandens derinį. Baltas (pilkas) akmuo yra kita 
metaforinė ugnies vandenyje, arba šviesos tamsoje, forma. Jos 
variantas, kaip matėme ankstesniame skyriuje, yra marių 
puta, plg.:

Kur, Saulite, tu gulėji, 
Vakora nogajuse?
Vai gulėji jūrina,
Vai jūrinu salina?
- Es gulėju jūrina,
Balta putu gabala.

LTdz 10147

(Kur, Saulyte, tu miegojai, 
Vakare nusileidusi?
Ar miegojau marelėse,
Ar marelių salelėje?
- Aš miegu marelėse, 
Baltoje putoje.)

45 Apie Velnio ir vandens sąryšį žr. Vėlius 1987, 59-63; Velnio ir akmens 
- Vėlius 1987, 66-69.
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Marių putose naktį praleidžia ir Dievas:

Jūs, Įautini, neziniet, 
Kur Dievinš nakti guĮ: 
Vidu jūras pie akmina 
Baltajasi putinas.

LTD 1 479

(Jūs, žmoneliai, nežinote, 
Kur Dievužis naktį miega: 
Vidur marių prie akmens 
Baltose putelėse.)

Akivaizdu, kad naktį ir Saulė, ir Dievas ilsisi - jų nėra 
žemėje, todėl, pavyzdžiui, „Saulei nusileidus negalima 
dirbančiam sakyti padėk Dieve!, nes tuomet jam darbas ne
siseka arba garbė eina ne Dievui, bet velniui"46. Ryte Die
vas „pabunda" kartu su Saule (plg. pasakymą „Atsikėlė, 
saulei netekėjus, dievui nežinant", LKŽ 12,191). Šie fak
tai derinasi su Perkūno ratų ciklu: kaip matėme, vakare 
Perkūnas važiuoja į vakarus, vidurnaktį būna šiaurėje, o 
rytą pasuka saulėtekio kryptimi, t.y. grįžta kartu su Sau
le. Tai leidžia Perkūną sieti su naktį paskandose (šiau
rėje) praleidžiančiu Dievu. Naktinis Perkūnas, kaip ir 
„šiaurinė Saulė" turi negatyvias mirties ir nederlingumo 
reikšmes, todėl, pavyzdžiui, manoma, kad jei kūdikis gims
ta naktį perkūnijos metu, tai jis netrukus mirs47, o jei per
kūnas iki Joninių trankosi naktį, tai bus nederlinga vasa
ra" (LTT 23231). Mirties turinys reiškiamas ir marių putos, 
kurioje naktį miega Saulė, metafora - tai viena iš vėlių 
būstinių, plg.:

Ir gan visi balenini, 
Pastariša vien nevaid, 
Pastarltis jūrina 
Balta putu gabala,
Balta putu gabala 
Saulei švarkus šūdinaja.

LD 30766

(Jau yra visi broleliai, 
Tik nėra jauniausiojo, 
Jauniausiasis marelėse, 
Baltoje putoje,
Baltoje putoje 
Saulei sijonus siuva.)

46 Balys 1966, 49.
47 Mannhardt 1936, 538.
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Vėlės pačios gali reikštis kaip putos: „Kada iš šlapių mal
kų eina putos, tai sako, kad dūšia kenčia" (B1ML 1042). 
Pragaro katiluose plaukiančios putos irgi yra vėlių pavi
dalas (LTR 42/31, LMD I 300/14). Tai leidžia manyti, kad 
Saulės miegas marių putoje yra mitinė mirties būsena.48 Tą 
pačią miego ir mirties sąsają rodo kita mitinė figūra - nen
drė - dar viena Saulės poilsio vieta:

Jauni puiši nezinaja, 
Kur Saullte nakti gul: 
Jū̂ as vidų uz akmeni 
Zajas niedres galina.

Ld 2379349

(Jauni bernai nežinojo,
Kur Saulytė naktį miega: 
Marių viduryje ant akmens 
Žalios nendrės viršūnėje.)

Nendrė yra įprasta vėlių, kurioms „skirta vandenin", bu
vimo vieta: „naktį dūšelės būna užsikabinę ant nendrių, 
tupi" (B1ML 969). Be to, būtent ant nendrių žiemą pralei
džia į pietus nelekiančios kregždės (ugnies iš pragaro ne
šėjos): „skregždutė niekur neskrenda į dausus, joj skrenda 
in vandenius ir vandeniuose užmienga" (LTR 6467/109); 
„Kregždė žiemoja ežere ant nendrių - nendrė pasilenkus 
nuskęsta, ir ji tenai būna negyva iki pavasario" (SV, 49). 
Kregždžių miegas (mirtis) prilygsta vėlių buvimui pragare, 
plg.: „[Kregždės] krinta nuo nendrių į ežerą ir visą žiemą 
ten už žmonių nuodėmes kenčia" (E1DS, 52).

Vandenyje po ledu žiemojančios kregždės būna sustingę 
(SV, 49-50) - šaltis yra dar vienas vandeninio pragaro bruo
žas. Lede kenčia ir vėlės, perėję kentėti į ežero „ledynus" 
(LTR 6448/446). Raudose vėlės neretai lyginamos su ledo 
lytimis (BsLR, 36 ir kt.). Ano pasaulio šalčiu dvelkia ir naš
lystės situacija, plg.:

Par yudini, par akmini (Per vandenį, per akmenį
Atraišam rūku devu; Našliui ranką daviau;

48 Anot Greimo, mitologijoje „gyvenimas miege ir gyvenimas mirtyje 
nesiskiria iš esmės vienas nuo kito", žr. Greimas 1990,161.

49 Taip pat žr. LTD 1 1971; LTD 10 1652.
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Solts yudinš, solts akminš, 
Solt' atraiša volūdena.

Šaltas vanduo, Šaltas akmuo, 
šalta našlio kalbelė.)

Tdz 49735

Todėl nenuostabu, kad vandenų pasaulyje ir Saulė susi
duria su ledu:

Kaip matome, paskandas apibūdina tam tikras semanti
nių požymių derinys, koreliuojamas su šiaurės krypties 
reikšmėmis: tamsa + šaltis + vanduo + apačia + mirtis. Kiek
vieną vakarą Saulė leidžiasi į šią mirties ir mirusiųjų kara
lystę, pati simboliškai mirdama - prigerdama vandeny
je51. Saulės miegas mariose yra dieviška vėlių buvimo 
paskandose išraiška.

Dangaus vanduo (topinė koreliacija)

Baltasis akmuo, marių puta, auksinė nendrė metaforiš
kai vaizduoja ugnį vandenyje (Saulę, Dievą mariose). Šiose 
dvipusėse metaforose dera du mirusiųjų pasaulio raiškos 
būdai, kadangi, kaip minėjome anksčiau, vėlės gali būti 
regimos ugniniu pavidalu - kaip klaidžiojančios žvakelės, 
žiburiniai, degantys pinigai ir panašiai. Tačiau degantys 
(besivalantys) pinigai (žr. p. 571) turi ir vandeninių bruo
žų, pavyzdžiui, latviai sako, kad degantys pinigai džiovi
nasi (žavėjas, kaitėjas, LTT 21558-21561), t.y. iš jų šalina
ma drėgmė. Manoma, kad klystžvakės arba degantys pinigai

50 Pig. LTD 1 1937.
51 Taip saulėlydis vaizduojamas latvių dainose, žr. Biezais 1975, 333.

Ozols auga Dauguva 
Ledainam lapinam;
Tur Saulite miglu meta, 
Vai bij žiema, vai vasara.

(Ąžuolas augo Dauguvoje 
Lediniais lapeliais;
Ten Saulytė miglą metė,
Ir žiemą, ir vasarą.)

LD 3388550
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išeina iš pelkių ir balų (LTR 4056/274; LTR 1045/262), auk
so skrynios (laiveliai) išplaukia iš ežerų (LTt 4 642-645). 
Vandenyse slypintis auksas (ugnis) yra po tuo pačiu pil
kuoju (baltuoju) akmeniu, plg.:

Priešingas ugnies ir vandens santykis regimas danguje. 
Dangus, skirtingai negu marios, yra šviesus, ugninis - toks, 
koks matyti pro dangaus langelius - žvaigždes (LTt 5 5350) 
arba pro prasivėrusio dangaus plyšį (žr. p. 91). Vanduo 
(debesys, lietus) užima tik ribotą dangaus dalį - „dangus 
pastatytas ant debesų", danguje yra „vandens kubilai", ku
rie perkūnijos metu išliejami žemyn (B1PLLT 481-482). Di
džiulėje šviesioje dangaus erdvėje plaukioja tamsūs lietaus 
debesys (baltose lankose juodos avys arba juodi jaučiai lie
tuvių mįslėse, Dievo varnai arba juodieji šunys latvių dai
nose52). Skirtingai negu marių ugnis (šviesa tamsoje), dan
gaus vanduo gali būti vaizduojamas tamsa šviesoje (audros 
debesys). Vanduo ir ugnis - du opoziciniai elementai - eg
zistuoja ir dausose, ir paskandose, tačiau jų santykis yra 
atvirkščiai proporcingas.

Priešingi deriniai ir skirtinga erdvinė lokalizacija lemia 
vertybinę dispoziciją: marių ugnis yra neigiama, o dangaus 
vanduo - teigiamas. Tai atitinka Vėliaus pastebėjimą, kad 
dangaus ugnis ir vanduo daugiau vertinami teigiamai, o 
požemio - neigiamai.53 Marių ugnis dažniausiai siejama 
su mirtimi (degantis auksas pelkėse, ežeruose, mariose), 
o dangaus vanduo - su gyvybe, pavyzdžiui, pirmoji per
kūnija, prižadinanti žemę po žiemos miego, stebuklingas

52 Adamovičs 1937, 68.
53 Vėlius 1987, 66.

Kas jū̂ a kustinaja (Kas mariose judino 
Pilkuosius akmenėlius? 
Dievo sūnūs judino, 
Auksinių pinigų ieškodami.)

Pelėkos akmentinus? 
Dievą dėli kustinaja,
Zelta naudas meklėdami.

Ld 23806
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geltonasis vanduo, kuris „šviečia kai saula ant oro"54, taip 
pat auksinė ryto rasa ir į rytus („prieš saulę") tekantys šalti
niai55. Tamsos ir šviesos kaitos cikle ypatingas gyvybinių 
galių pakilimas asocijuojasi su rytiniu Saulės prabudimu.

Vanduo, kuris „prieš Saulę teka"

Kaip saulėlydis rodo kelią iš gyvenimo į mirtį, taip sau
lėtekis simbolizuoja priešingą - gimimo - procesą, plg.: „Ja 
sapni redz sauli lecot, tad dzird kur piedzimušu" („Jeigu 
sapnuoji tekančią saulę, tai išgirsi ką nors gimus", LTT 
26504). Pati diena suprantama kaip vakare mirštanti, o ry
te gimstanti: „Kas vakarą miršta, o rytą gimsta? Diena" (LTt 
5 7593). Saulėtekis išreiškia mirčiai priešingą gyvybinį tu
rinį, pavyzdžiui, „Gyvuliai saulei tekant ilgai nesibaigia, - 
saulė gyvybę atneša"56. Viena įstabiausių saulėtekio išraiš
kų yra į rytus tekantys stebuklingi vandenys.

„Šaltinis, kuris teka į rytus, ne į vakarus, šiokiems tokiems 
dalykams tinka. Jis turi gyvybinių savybių".57 Į rytus tekan
čių šaltinių arba upių „gyvybines" savybes lemia jų ryšys 
su Saule; plg.: „Tas šaltinėlis [teka - D. V.] [...] prieš Saulę, 
tai jis stebuklingas. [...] Visi vandenai plaukia, pasuka į sau
lėlydį, o čia atsisuka į saulėtekį. Tai jis yra šventas" (LTR 
6611/159, LTR 6266/6, LTR 6266/8). Saulei tekant nusi
prausus tokiame vandenyje, neima miegas: „Lielas Piektdie- 
nas rita, saulei lecot, vajag nomazgat muti tada upes licit!,

54 Greimas 1990,159.
55 Faktą, kad gyvybės vandens kartais ieškoma marių dugne, galima aiš

kinti kaip apeliaciją į ugninį branduolį, slypintį vandenyje, plg. marių 
akmens kibirkštis, iš kurių atsiranda angelai, Saulės lopšį marių dugne 
(žr. p. 154).

56 Antanas Mažiulis, „Saulės dievinimo atošvaistos Pasarčių krašte", Gim
tasai kraštas 2-4, 1937, 135.

57 Asta Liaudenskytė-Chaladauskienė, „Šventosios kuršininkų tautosa
ka", Etnologiniai ir folkloristiniai tyrinėjimai [1994]: ekspedicijų medžiaga 
ir patirtis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997, 28.
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kas tek uz ritiem, tad vasarų nenak miegs" („Didžiojo Penk
tadienio rytą, saulei tekant, reikia nusiprausti burną tokia
me upės vingyje, kuris pasisukęs į rytus, tai vasarą neims 
miegas", LTT17093). Kadangi miegas mitinėje mąstyseno
je siejamas su mirties būsena, į saulę tekantys šaltiniai iš
reiškia opozicinį mitinį turinį. Be to, į rytus tekantys van
denys reprezentuoja tokias mitines vertes, kurios priklauso 
Greimo aprašytajai Aušrinės šeimai, - jaunystę, grožį ir svei
katą. Visų pirma, jie turi gydančių galių: „Senieji žmuonis 
sakydavo, kad iš vakarų į rytus ka bėga, toks labai svėks 
esonts vandou" (LTR 6414/260); „Garbindavo versmes, 
katros rytų pusėn teka, tai dėlto, kad prieš Saulę teka, ir 
vanduo ten labai sveikas. Žmonės eidavo į tas versmes 
praustis, laikydavo šventu vandeniu. Jeigu žmogus nori 
išgyti, tai būtinai reikia įmesti kelis skatikus vandenin, ta
da išgysiąs - versmės aukom reikalaudavo pinigų"58. Šie 
šaltiniai leidžia atjaunėti („Ka aš apsiprausiu ten, aš tep 
lygu jauna palieku", LTR 6414/172) ir suteikia grožį: „Lai 
būtu skaists un čakls, tad Lieldienas rita ar saules lėktų ir 
jaiet strauta mazgaties, kas tek no vakariem uz ritiem" 
(„Kad būtum gražus ir žvalus, reikia Velykų rytą saulei 
tekant eiti praustis į šaltinį, kuris teka iš vakarų į rytus", 
LTT 17317). Analogiški efektai gali būti pasiekti saulei te
kant arba prieš pat tekėjimą prausiantis ryto rasa.59 Ši rasa 
yra ypatinga - auksinė, plg.: „Saulaina rita janogulstas ra
sota žalė un jaskatas, kurą rasas pillte spld ka zelts, tad ta 
japanem, jo vina der par žalėm pret visam slimlbam" („Sau
lėtą rytą reikia atsigulti rasotoje žolėje ir žiūrėti, kuris la
šelis spindi kaip auksas, ir tuomet jį paimti, nes jis yra vais
tas nuo visų ligų", LTT 25392). Auksinė rasa, turinti mitinę

58 Balys 1966, 38; taip pat žr. B1LMM 75; Vaitkevičius Senosios Lietuvos 
šventvietės. Žemaitija, Vilnius: Diemedis, 1998,18, 20; Juris Urtans, Lat- 
vijas senas svėtnicas, Riga: Latvijas enciklopedija, 1993, 105.

59 LTR 2253/24; LTR 2253/26; B1LKŠ, 118; LTT 104.
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ugnies ir vandens kokybę (žr. p. 94-95), suprantama kaip 
dangiškų (ugninių) dievybių (pavyzdžiui, Aušrinės) aša
ros: „Aušra aušrelė, graži mergelė dangum vaikštinėjo, aša
ras paliejo, saulė pakilo ir surinko. Rasa" (LTR 3652/316). 
Prieš saulę tekantys šaltiniai irgi kildinami iš ašarų, plg.: 
„Reiz vasaras rita, saulei lecot, Ošu gravas mala sėdėjusi 
Laima. Vina raudajusi, un vinas asaras tecėjušas uz rltiem 
preti saulei. [...] Dievs tani vieta licis izplūst avotam un 
ūdenim tecėt pa Laimas ašarų celu. Ta radies Ošu avots 
grava un upite, kas tek pret sauli" („Kartą vasaros rytą, 
saulei tekant, Uošų griovos pakrašty sėdėjo Laima. Ji ver
kė, ir jos ašaros tekėjo į rytus prieš Saulę. [...] Dievas toje 
vietoje lėmęs ištrykšti šaltiniui ir vandeniui tekėti Laimos 
ašarų keliu. Taip atsirado Uošų šaltinis griovoje ir upelė, 
tekanti prieš saulę", IT, 314). Dėl „ašarinės" kilmės ir rasa, 
ir į saulėtekius tekantys vandenys ypač tinka gydyti akims: 
„Ja acis sap, tad jamazga rita rasa, jo tad veselas paliek" 
(„Jeigu akis skauda, reikia prausti ryto rasa, tuomet vėl 
bus sveikos", LTT 103); „Jeigu akis skauda, tai plauk van
deniu, kuris prieš saulę teka"60. „Ugninis" šaltinių vanduo 
ne tik gydo akis, bet ir grąžina regėjimą, plg.: „Tai gydo
mas vanduo, visi neregiai praregėdavo" (LTR 6266/8). To
kią pačią mitinę galią turi rasa, pavyzdžiui, pasakose, no
rint pagydyti kvailutį, kuriam broliai išlupo akis, užtenka 
varnui pabraukti su sparnu per rasą, patepti ja akis - ir 
tasai vėl ima matyti.61 Regėjimas yra akių šviesa, pavyz
džiui, apie gerai matantį sakoma: šviesiai regi, šviesios akys 
(LKŽ 15, 556). Mįslėse akys lyginamos su saule, plg.: „Iš 
už aukšto kalno dvi saulės teka. Akys" (LKŽ 12, 193). At
gauti regėjimą, vadinasi, sugrąžinti akims šviesą („Kaip nu
siprausi [į rytus tekančio šaltinio vandeniu - D. V.]f tai 
taip ir jau viskas šviesu", LTR 6266/8). Tai mitinė vertė, 
priklausanti šviesiems (ugniniams) dievams. Aušrinės ar

60 Balys 1966, 38.
61 Greimas 1990,160.
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Laimos ašarose slypi dieviška akių šviesa, grąžinanti regėji
mą ir gydanti akių skausmus. Analogišką reikšmę turi ir Saulės 
ašaros, stiprinančios silpnas akis, plg.: „Vajas acis jasmėrė ar 
rasų, kurą atrodąs uz ratkrėtem (Drosera rotundofolia)" („Sil
pnas akis reikia tepti su rasa, kuri būna ant saulašarių", LTT 
104)62. Šie mitiniai ryšiai rodo, kad saulėtekyje (aušroje) spin
dinti rasa arba į rytus tekantys šaltiniai simbolizuoja grįžtan
čią šviesą, o drauge - jaunystę, grožį ir sveikatą.

Atgimimas

Mariose (mirties karalystėje) miegančios Saulės metafo
roje slypi atgimimo viltis - Saulė miega lopšyje:

Saulit' balta noiedam', 
Gul sudraba šūpulė, 
Lai gule liets gaiš' 
Mella jūr's dibenė.

Tdz 54965

(Saulytė balta nusileisdama 
Gulasi į sidabro lopšį.
Lai guli lietingas oras 
Juodame marių dugne.)

Miegas lopšyje yra viena iš galimų vėlės būsenų, plg.:

Tur staiga Dievą dėli, 
Dvėselites lasidami; 
Atraduši dvėseliti, 
Ietin balta villainltė, 
Ienes svėta paėna, 
Guidin' Dievą šūpuli.

Tdz 55055

(Ten vaikščiojo Dievo sūnūs, 
Vėleles rankiodami;
Suradę vėlelę,
Susupa į baltą skarą,
Jneša šventon paunksmėn, 
Paguldo į Dievo lopšį.)

Tačiau mitinis sidabro lopšys simbolizuoja ir gimstančią 
sielą:

62 Kad saulašarės naudojamos akims plauti, mini ir Jurgis Pabrėža, žr. 
Laima Gylienė, „Gydymas natūraliais vaistais", Žemaičių žemė 2 (11), 
1996,15. Lietuviški Drosera pavadinimai sieja ją ir su rasa, ir su saulės 
ašaromis: saulašarė, saulašara, saulės ašarėlės, rasakrita, rasažolė, ra
sakila, raselės (LBŽ, 125).
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Lieli bėrni brlnljas, 
Kur padlte radijas:

(Dideli vaikai stebėjosi,
Iš kur atsirado vaikelis:
Iš dangaus nusileido 
Su sidabro grandinėlėmis, 
Su sidabro grandinėlėmis, 
Sidabro lopšelyje.)

No debesim nolaidas 
Ar sudraba kėdltėm, 
Ar sudraba kėdltėm, 
Iekš sudraba šūpuliša,

LTdz 23134 (1)

Vėlės guldymas į lopšį ir jos (at)gimimas - taip pat kaip 
Saulės nusileidimas ir iškilimas iš mirties karalystės - rodo 
ciklinį žmogaus gyvenimo ir mirties supratimą. Kaip liu
dija XVI amžiaus jėzuitų ataskaitos, lietuviai manę, „kad 
mirusiųjų vėlės po tam tikro metų skaičiaus pereidavo į 
gimstančius žmones"63. Iki šių dienų yra išlikę tokio su
pratimo fragmentų, plg.: „Žmuogaus dvasia papuol kartas 
į gevolelį, į kitą žmuogų. Pasakuoja, kad iš to numirėli 
dvasia ėt į kitą, kur gem" (LTR 6309/144); „Itų dūšių, kuris 
numirė, tai jau perskiria tam, kuris gims, jau itep sako. 
[...] Kūnas jau numiręs, o itų dūšių jau perskirsta kitam 
vaikui, jau kur laukia" (LTR 6447/680). Žmogus ne vieną 
sykį gyvena Žemėje: „Nežinai, kiek atbūta jau sielų, maž 
jau trečią ar ketvirtą sielą turim. [...] Numiršta, nuo am
žinybės pabūva, i vė Dievas jų siunčia takian i takian kū- 
nan"(LTR 6366/91). Figūratyviai toks ciklinis supratimas 
gali manifestuotis kaip nugrimzdimas ir iškilimas iš pa- 
skandų. Kaip mirti reiškia peržengti vandens ribą 
(žr. p. 143), taip gimti yra „būti rastam" upelyje ar ežere 
(B1VV 421, 424, 428, 429)64. Nuo pirmosios iki antrosios 
transformacijos gali praeiti nemažai laiko, plg.: „Miru
sio blogo žmogaus vėlė atgailioja šikšnosparnyje tris šim
tus metų. Tam laikui sukakus, ji vėl įsikūnija kuriame 
nors velionio palikuonyje, bet tuokart jau ji yra teisaus

63 Jėzuitų misionieriaus J. Laninskio ataskaita „Er missione Zmodecen(si)// 
(„Iš Žemaitkiemio misijos"), 1583, žr. Zenonas Ivinskis, Rinktiniai raštai 
1, Roma: Lietuvių Katalikų Mokslo akademija, 1986, 8.

64 Plačiau žr. Daiva Astramskaitė, „Vestimentarinis kodas lietuvių mi
tologijoje: Linai ir lėmimai", Baltos lankos 3,1993,128,137-138.
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vyro siela"65. Mirtį ir (at)gimimą skiria ir erdvinė distan
cija, aksiologinė „pragaro" ir „rojaus", paskandų ir dausų 
opozicija. Mitiniame pasaulyje šią distanciją gali įveikti gan
dras, kurį kitą kartą Dievas siuntęs „į pragarą vėlių išliuo- 
suoti" (E1DS, 37): jis ne tik „išliuosuoja vėles", bet ir neša 
žmonėms vaikus (B1VV 431-433; LTR 6309/71), radęs juos 
pelkėje (sakoma: „gandras pelkėse sugausiąs ir atnešiąs mažą 
vaikutį"66). Iškeldamas vėles iš paskandų ir iš čia parneš- 
damas vaikus, gandras sujungia mirtį ir gyvenimą, figūra- 
tyviai manifestuodamas ciklinę sielos gyvenimo struktūrą.

Analogiška šio modelio manifestacija yra Saulės kelias 
dangumi ir mariomis, arba Perkūno ratai, apvažiuojantys 
visas pasaulio šalis. Ciklinė transformacijų struktūra le
mia nuolatinę reikšmių kaitą: vandenį keičia ugnis, mirtį - 
gyvenimas ir atvirkščiai. Žmogaus gyvenimo ciklas mitiš- 
kai koreliuojamas su periodiškais dievų pasaulio įvykiais, 
mitiniais ugnies ir vandens dominavimo tarpsniais.

Simbolinių ugnies ir vandens periodų kaita yra vienas 
iš mitinių modelių, kuriuo artikuliuojami homologiški gy
vybės - mirties, gėrio - blogio, šilumos - šalčio, šviesos - 
tamsos, dienos - nakties, viršaus - apačios, pietų - šiaurės 
mitiniai turiniai. Struktūruojant pasaulį erdviniu požiūriu, 
šios opozicijos realizuojamos statiška pietų ir šiaurės, dan
gaus ir požemio (dausų /  paskandų) priešprieša. Iš dinami
nės perspektyvos regime periodišką kosmogoninio akto at
kartojimą, besimainančius kūrimo ir griovimo procesus. 
Jų koreliacija su mitine ugnies ir vandens opozicija leidžia 
šiuos elementus laikyti pagrindinėmis kosmogoninėmis 
substancijomis, iš kurių konstruojama mitinių pavidalų 
įvairovė.

65 Jucevičius 1959,154.
66 Juozas Mickevičius, „Žemaičių krikštynos", Tautosakos darbai 1, Kau

nas, 1935, 89. Taip pat žr. LTR 6309/193.



Pabaiga

Latentiniu ugnies analizės kontūru pasirinkę metaforiš
kumo (giminingų vaizdų) idėją, turėjome progą aptarti skir
tingas panašaus mitinio turinio raiškas. Suartinus iš pir
mo žvilgsnio nepanašius „ugnies vaizdus", aiškėja, kad 
ugniniai dievai - Perkūnas ir Saulė - turi bendrą metafori
nių asociacijų tinklą. Todėl, pavyzdžiui, Perkūno arkliukas 
(ožys, jautelis) kitaip yra vadinamas Saulės jautuku; kraujas, 
mitiškai virstantis rože, atitinka botaninį Saulės pavidalą, 
o raudoni, „krauju aplaistyti" akmenys priklauso Perkūno 
dispozicijai, ir t.t. Abu šiuos dievus ženklinančios ugnies 
figūros labai dažnai reiškia „kontaktą su dangaus sfera", 
„kilimą į viršų /  leidimąsi žemyn" ir „mirusiųjų būsenos 
pokyčius, perėjimą iš vienos erdvės į kitą" (Saulės lietus, 
Saulės takas, dangų ir žemę praverianti perkūnija, Perkūno 
vežimas, iki dangaus išaugusi pupa/rožė). Neretai šis reikš
mių kompleksas derinamas su dviplanėmis metaforomis, 
mitinėmis ugnies ir vandens konjunkcijomis.

Tačiau metaforinė vaizdo struktūra yra ne tik semanti
nis fenomenas: simboline raiška pripažįstamas sakralinis 
mitinio pasaulio prioritetas, polinkis reikštis vizualinėmis, 
muzikinėmis ar kitomis formomis, o ne logine kalba. Fi- 
gūratyvines dievų raiškas bandant performuluoti loginiais 
teiginiais, išversti iš konkrečiosios mitų kalbos į mokslinį 
aprašymą, lieka „kažkas" neapčiuopta, neįvardyta, ir tai
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tegalima apibūdinti kaip poetiškumo ar sakralumo nuo
jautą. Figūratyviniai vaizdai, spinduliuojantys metaforiniu 
turiniu, yra sakraliojo pasaulio būtybių ženklai ir apsireiš
kimo formos (raudonos uogos yra Saulės ašaros, Grįžulo 
ratai - Perkūno vežimas), todėl metaforinė vaizdų kalba yra 
tarsi pačių dievų pasiūlytas sakralaus bendravimo būdas, 
dievų ir žmonių susižinojimo forma. Dievai pasirodo (ir 
yra atpažįstami) jiems būdinga forma, spalva, šilumos ar 
šalčio efektais, jie skleidžia tam tikrus garsus bei kvapus. 
Savo ruožtu žmonės į dievus kreipiasi atitinkamais ritua
lais - aukodami jų „mėgiamus" valgius, sodindami ar rink
dami dievus reprezentuojančius augalus, maldoms ar apei
goms pasirinkdami atitinkamą sakralią erdvę bei laiką. 
Figūratyvinės raiškos niuansais artikuliuojamas daugiapla
nis mitinis turinys, pavyzdžiui, gerai kylanti duona „bu
ria laimę" ir liudija gerus santykius su raugą globojančiais 
dievais, o neiškilusi duonos tešla yra nelaimės ženklas, sig
nalizuojantis Velnio ar Raganos piktadarystes. Besileidžian
ti raudona Saulė pranašauja giedrą orą (ugnį), o balta - 
lietų (vandenį); pietų vėjas skatina gyvybines galias, o šiau
rys -  nykimą ir mirtį. Figūraty vinė metaforų kalba yra pa
saulio -  mitinio ar gamtinio - raiškos būdas, harmoningų 
santykių tarp pasaulio objektų, ryšių tarp paukščių ir de
besų, augalų ir vėjų, dievų ir žmonių juntamasis pavidalas. 
Atpažindami slaptai giminingus daiktų santykius, jausda
mi metaforoje gimstančią pasaulio vienovę, imame suprasti 
mitinės kalbos paslaptį, įrašytą dainų, pasakų, papročių, 
tikėjimų fragmentuose. Graži ir išmintinga vaizdų kalba 
teikia begalinį džiaugsmą skaitant didžiąją mitinių meta
forų knygą.



Šaltiniai ir jų santrumpos

AT - „The Types of Folktale: A Classification and Bibliography", 
Antti Aarnes Verzeichnis der Marchentypen (FF Communications 3), 
translated and enlarged by Stith Thomson, FF Communications 184, 
Helsinki, 1964.

B1IP - Jonas Balys, Istoriniai padavimai, Chicago: Lietuvių katali
kų spaudos draugija, 1949.

B1LKŠ - Jonas Balys, Lietuvių kalendorinės šventės: tautosakinė medžia
ga ir aiškinimai, Vilnius: Mintis, 1993 (antrasis papildytas leidimas).

BILLS - Jonas Balys, Lietuvių liaudies sakmės 1, Kaunas: A. S. Litu
anistikos instituto Lietuvių tautosakos archyvas, 1940.

B1LMM - Jonas Balys, Liaudies magija ir medicina, Bloomington, 
Ind., 1951.

B1LŽPT - Jonas Balys, Lietuvių žemdirbystės papročiai ir tikėjimai: 
lietuvių liaudies tradicijos, Silver Spring, Md.: Lietuvių tautosakos lei
dykla, 1986.

B1ML - Jonas Balys, Mirtis ir laidotuvės: lietuvių liaudies tradicijos, 
Silver Spring, Md.: Lietuvių tautosakos leidykla, 1981.

B1PLLT - Jonas Balys, „Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose", 
Tautosakos darbai 3, Kaunas: Lietuvių tautosakos archyvo leidinys, 
1937.

B1R - Jonas Balys, Raštai 1, parengė Rita Repšienė, Vilnius: Lietu
vių literatūros ir tautosakos institutas, 1998.

B1TD - Jonas Balys, Tautosaka apie dangų. Sodus, Michigan: išleido 
J.J. Bachunas, 1951.

B1UL - Jonas Balys, Užburti lobiai: lietuvių liaudies sakmės, Lon
don: Nida Press (Nidos knygų klubo leidinys), 1958.

159



B1VV - Jonas Balys, Vaikystė ir vedybos: lietuvių liaudies tradicijos, 
Silver Spring, Md.: Lietuvių tautosakos leidykla, 1979.

BsIGVV - Išgyvenimo lietuviškų vėlių bei velnių, surinko Dr. Jonas 
Basanavičius, Kaunas, 1928 (trečia elektr. laida).

BsLP - Lietuviškos pasakos 1-2, surinko Jonas Basanavičius, She- 
nendoah, Pa., 1898-1902.

BsLR -„Lietuvių raudos", surinko Jonas Basanavičius, Lietuvių 
tauta 4(1), Vilnius, 1926.

BsLPĮ - Jono Basanavičiaus biblioteka: Lietuviškos pasakos įvairios 
2-3, surinko Jonas Basanavičius, parengė Kostas Aleksynas, Vilnius: 
Vaga, 1995-1997.

ČtkDzM - Dzūkų melodijos, sudarė ir parengė G. Četkauskaitė, 
Vilnius, 1981.

ČtLLD - Lietuvių liaudies dainos. Rinktinė, sudarė Jadvyga Čiur
lionytė, Vilnius, 1955.

DvPSO - Pasakos. Sakmės. Oracijos, surinko Mečislovas Davainis- 
Silvestraitis, parengė Bronislava Kerbelytė ir Klimas Viščinis, Vil
nius: Vaga, 1973.

E1DS - Jurgis Elisonas, „Dievas Senelis", Mūsų tautosaka 9, Kau
nas, 1935.

E1MKF - Jurgis Elisonas, „Mūsų krašto fauna lietuvių tautosako
je", Mūsų tautosaka 5, Kaunas, 1932.

ES TK - Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus Tikė
jimų kartotekoje saugomi buvusio Lietuvių tautosakos archyvo 
duomenys.

GRA - Gaidės ir Rimšės apylinkės, Vilnius: Vaga, 1969.
JLD - Lietuviškos dainos 1-3, užrašė Antanas Juška, Vilnius: Vals

tybinė grožinės literatūros leidykla, 1954.
Jrk - C. Jurkschat, Litauische Mdrchen und Erzdhlungen, Heidel

berg, 1898.
IMLT - „Iš Mažosios Lietuvos tautosakos", spaudai parengė Jo

nas Balys, Tautosakos darbai 3, Kaunas, 1937.
IT - Latviešu tautas teikas: lzcelšanas teikas. Izlase, sudarytoja Alma 

Ancelane, Riga: Zinatne, 1991.
KAŽ - Kaip atsirado žemė: Lietuvių etiologinės sakmės, sudarė ir pa

rengė Norbertas Vėlius, Vilnius: Vaga, 1986.
KLPK - Bronislava Kerbelytė, Lietuvių liaudies padavimų katalogas, 

Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1973.
KlvD - Prūsijos Lietuvių dainos, surinko Vilius Kalvaitis, Tilžė, 1905.

160



KrK - „Kėrai", surinko prof. Vincas Krėvė-Mickevičius, Tauta ir 
Žodis 4, Kaunas, 1926.

KTR - Lietuvos muzikos akademijos Etnomuzikologijos skyriaus 
rankraštynas.

LB - Litauische Volkslieder und Marchen aus dem preussisclten und 
dem russischen Litauen. Gesammelt von A. Leskien und K. Brugmann, 
Strassburg, 1882.

LBŽ - Lietuviškas botanikos žodynas 1, sudarė botanikos žodyno 
komisija, vadovaujama doc. L. Vailionio, Kaunas, 1938.

LD - Krišjanis Barons, Henrijs Visendorfs, Latvju Dainas 1, Jelga
va: Dravin-Dravnieks, 1894; 2-5, Sv. Peterburgą: Keizariska Zinatnu 
Akademija, 1903-1915.

Ld - Latvju dainas 1-6, pamatdziesmas doc. L. Bėrzina sakopo- 
juma, Riga: Valters un Rapa, 1928-1932.

LIIR - Lietuvos istorijos instituto rankraštynas.
LKŽ - Lietuvių kalbos žodynas 1-18, Vilnius: 1-6, Valstybinė poli

tinės ir mokslinės literatūros leidykla; 7-9, Mintis; 10-15, Mokslas; 
16-18, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1968-1998.

LKŽ* - Lietuvių kalbos žodynas 1, Vilnius, 1941.
LLD - Lietuvių liaudies dainynas 1. Vaikų dainos, parengė Pranė Joki- 

maitienė, melodijas parengė Zofija Puteikienė. Vilnius: Vaga, 1980; 2. 
Vestuvinės dainos, (1) Piršlybų dainos, parengė Bronė Kazlauskienė, me
lodijas - Puteikienė, Vilnius: Vaga, 1983; 3. Karinės-istorinės dainos, (1), 
parengė Jokimaitienė, melodijas - Puteikienė, Vilnius: Vaga, 1985; 6. 
Darbo dainos, (1) Rugiapjūtės, avižapjūtės ir grikių rovimo dainos, parengė 
Vanda Misevčienė, melodijas - Puteikienė, Vilnius: Vaga, 1993; 22. Ves
tuvinės dainos, (5) Sugrįžimo iš jungtuvių - jaunosios apdovanojimo dainos, 
parengė Norbertas Vėlius, melodijas - Laima Burkšaitienė, Vilnius: 
Lietuvių tautosakos ir literatūros institutas, 1996; 24. Šeimos dainos (3), 
parengė Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė, melodijas - Živilė Ra
moškaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998.

LLDK - Lietuvių liaudies dainų katalogas: 1, Vanda Misevičienė, 
Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos, Vilnius: Vaga, 1972; 5. Bro
nė Kazlauskienė, Vestuvinės dainos jaunosios pusėje, Vilnius: Vaga, 
1976.

LMD - Lietuvių mokslo draugijos rankraščiai Lietuvių literatū
ros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne.

LPK - Jonas Balys, „Lietuvių pasakojamosios tautosakos moty
vų katalogas", Tautosakos darbai 2, Kaunas, 1936.

161



LPT - Latviešu pasakas un teikas 1-15, pėc A. Lercha-Puškaiša un 
eitiem avotiem sakopojis un redigėjis prof. P. Šmits (Schmidt), Riga: 
Valtera un Ra pas akc. sab. apgads, 1925-1937.

LRSPS - Lietuvos rašytojų surinktos pasakos ir sakmės, parengė Bro
nislava Kerbelytė, Vilnius: Vaga, 1981.

LTdz - Latviešu tautasdziesmas 1-6, sakart. O. Ambainis, A. An- 
celane, K. Arajs un eiti, Riga: Zinatne, 1979-1993.

Ltdz - Latviešu tautas dziesmas. Izlase 1-3, kart. O. Ambainis un 
eiti. Riga, 1955-1957.

LTD - Latvju tautas dainas. Illustrėts izdevums ar variantiem un 
zinatniskiem apcerėjumiem 1-12, red. prof. J. Endzellns, sakart. 
R. Klaustinš. Riga, 1928-1932.

LTM - Latviešu tautas įniktas. Izlase, sastadljusi Alma Ancelane, 
Riga, 1954.

LTR - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tauto
sakos rankraštynas.

LTT - Latviešu tautas ticėjumi 1-4, sakrajis un sakartojis prof. 
P. Šmits, Riga: Latviešu folkloras kratuves izdevums ar kultūras fon
dą pabalstu, 1940-1941.

LTt - Lietuvių tautosaka: 1, Dainos, medžiagą paruošė Vanda Ba
rauskienė, Bronė Kazlauskienė, Bronius Uginčius, Vilnius: Valsty
binė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1962; 3, Pasakos, 
medžiagą paruošė Leonardas Sauka, Adelė Seselskytė, Vilnius: Min
tis; 4, Pasakos. Sakmės. Pasakojimai. Oracijos, medžiagą paruošė Sau
ka, Seselskytė, Norbertas Vėlius, Klimas Viščinis, Vilnius: Mintis, 
1967; 5, Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai, medžiagą paruošė Kazys 
Grigas, Vilnius: Mintis, 1968.

LzTŽ - J. Petrauskas, A. Vidugiris, Lazūnų tarmės žodynas, Vil
nius: Mokslas, 1985.

LŽV - Lietuvos žemės vardyno anketa, saugoma Lietuvių kalbos 
instituto Vardyno skyriuje (nurodoma vietovė ir anketos užpildy
mo metai).

MLZ - V. J. Mansikka, „Litauische Zaubersprūche", FF Commu
nications 87, Helsinki, 1929.

P1SLKFŽ - Jonas Paulauskas, Sisteminis lietuvių kalbos frazeologi
jos žodynas, Kaunas: Šviesa, 1995.

PŠ - Panevėžiškiai šneka, sudarytojai Birutė Goberienė, Jonas Ru
zas, Eugenijus Urbonas, Panevėžys: Varsa, 1992.

162



RD - Liudvikas Rėza, Lietuvių liaudies dainos 1, paruošė J. Jurginis 
ir B. Kmitas, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.

RSK - Savam krašte ir tvoros žydi. Lietuvių patarlių ir priežodžių rink
tinė, paruošė G. Radvilas, Vilnius, 1991.

SDŽ - Simonas Stanevičius, Dainos žemaičių, Vilnius: Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla, 1954.

SIS - Sutartinės: daugiabalsės lietuvių liaudies dainos 1-3, sudarė ir 
paruošė Zenonas Slaviūnas, Vilnius: Valstybinė grožinės literatū
ros leidykla, 1958-1959.

S1ŠLSP - Šiaurės Lietuvos sakmės ir pasakos, surinko Mato Slančiaus- 
ko bendradarbiai Jonas Trumpulis, Pranas Narvydas ir kiti, paren
gė Norbertas Vėlius, Vilnius: Vaga, 1985.

StDŠAU - Pranė Stukėnaitė-Decikienė, „Švenčionių apylinkės už
kalbėjimai", Gimtasai kraštas 1-2,1941.

SV - Sužeistas vėjas: lietuvių liaudies mitologinės sakinės, sudarė Nor
bertas Vėlius, Vilnius: Vyturys, 1987.

ŠLSA - Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai, surinko Matas Slan- 
čiauskas, parengė Norbertas Vėlius ir Adelė Seselskytė, Vilnius: Va
ga, 1975.

Š1ŽP - Juozas Šliavas, Žiemgalių pėdsakais, Vilnius: Žiemgalos drau
gija, 1996.

TD - Tautosakos darbai: 4, Vilniaus krašto tautosaka, spaudai paruošė 
Dr. Jonas Balys; 5, Lietuvių liaudies melodijos, spaudai paruošė Jadvy
ga Čiurlionytė, Kaunas: Lietuvių tautosakos archyvo leidinys, 1938.

Tdz - Tautas dziesmas: Papildinajums Kr. Barona „Latvju daindm" 
1-4, prof. P. Šmita redakcija, Riga,: Latviešu folkloras kratuves iz- 
devums ar kultūras fondą pabalstu, 1936-1939.

VUB RS - Vilniaus Universiteto bibliotekos rankraščių skyrius.





Literatūra

Adamovičs, L., „Senlatviešu 
religija vėląją dzelzs laikmeta", 
Vestures atzinas un tėlojami. Rakš
tų krajums, Riga, 1937.

Astramskaitė, Daiva, „Vesti- 
mentarinis kodas lietuvių mito
logijoje: Linai ir lėmimai", Baltos 
lankos 3,1993.

Bachelard, Gaston, Svajonių 
džiaugsmas: Ugnies psichoanalizė. 
Vanduo ir svajonės. Erdvės poeti
ka, vertė Galina Baužytė-Čepins- 
kienė, Vilnius: Vaga, 1993.

Bagdanavičius, Vytautas, 
„Aukojimas prūsuose šešiolik
tojo šimtmečio pradžioje", Prū
sijos kultūra, Vilnius: Academia,
1994.

Balys, Jonas, Dvasios ir žmonės 
(liaudies sakmės), Bloomington, 
Ind., 1951.

Balys, Jonas, Lietuvių tautosa
kos skaitymai 1-2, Tubingen: Pa- 
tria, 1948.

Balys, Jonas, Lietuvių liaudies 
pasaulėjauta tikėjimų ir papročių

šviesoje, Čikaga: Pedagoginis li
tuanistikos institutas, 1966.

Balys, Jonas, „Saulinės dai
nos", Gimtasai kraštas 31,1943.

Bartas, Rolanas, Teksto malonu
mas, sudarytoja, įvado ir paaiški
nimų autorė Galina Baužytė-Če- 
pinskienė, Vilnius: Vaga, 1991.

Basanavičius, Jonas, Rinktiniai 
raštai, paruošė Danutė Krištopai- 
tė, Vilnius: Vaga, 1970.

Beresnevičius, Gintaras, Baltų 
religinės reformos, Vilnius: Taura,
1995.

Beresnevičius, Gintaras, Dau
sos, Klaipėda: Gimtinė. Taura, 
1990.

Beresnevičius, Gintaras, „Bal
tiškų simbolių dinamika", Seno
vės baltų simboliai, Vilnius: Aca
demia, 1992.

Biezais, Harold, Gottesgestalt 
der alten Letten, Uppsala, 1961.

Biezais Harold, Die himmlische 
Go t terfantilie der alten Letten, Up
psala, 1972.

165



Biezais, Harold, Baltische Re
ligion (atspaudas iš: Strom, Bie
zais, Germanische und Baltische 
Religion, Stuttgart, 1975).

Biezais, Harold, „Der Licht- 
gott der alten Letten", Scripta Ins- 
titut Donneriani Aboensis 8, Stoc
kholm, 1976; tas pats: Biezais, 
Gaismas dievs seno latviešu religija, 
Riga, 1994.

Bufienė, Giedrė, „Lietuvių pa
tarlė 'Obuolys nuo obels netoli 
krinta' ir tarptautiniai jos atitik
menys", Tautosakos darbai 6-7, 
Vilnius, 1997.

Buračas, Balys, Lietuvos kaimo 
papročiai, parengė Albinas Degu
tis, Vidmantas Jankauskas, Va
cys Milius, Vilnius: Mintis, 1993.

Būga, Kazimieras, Rinktiniai 
raštai 1, sudarė Zigmas Zinkevi
čius, Vilnius: Valstybinė politi
nės ir mokslinės literatūros lei
dykla, 1958.

Calame, Claude, Thesee et 
Yimaginaire athėnien, Paris: Edi
tions Payot Lausanne, 1990.

Courtės, Joseph, Lėvi-Strauss 
et les contraintes de la pensee myt- 
hique, Paris: Marne, 1973.

Courtės, Joseph, „Figures, co
de figuratif et symbolisation", 
Actes semiotiques: Bulletin 6(26), 
1983.

Courtės, Joseph, „Pour une 
semantique des traditions popu
lates", Actes semiotiques: Docu
ments 7(65), 1985.

Courtės, Joseph, Le conte popu
late: poetique et mythologie, Paris: 
PUF, 1986.

Černiauskas, Mykolas, Kodėl 
mirusiems į kapus buvo dedamos 
monetos, Vilnius, 1981 (mašin
raštis). LIIR F. 2 - 47.

Erdmane, Sigita, „Mlklas lat
viešu folkloras kontekstą", Kul
tūras krustpunktu meklėjumi, 
sastadltaja Janina Kursite, Riga, 
1998.

Daniulaitytė, Raminta, „Rago 
semantema", Darbai ir dienos 
6(15), 1998.

Drlzule, Rita, „Bareni, sėr- 
dieni latviešu tautas dziesmas", 
Balta gaja sirdienite, Riga, 1994.

Dundulienė, Pranė, Lietuvių 
etnografija, Vilnius: Mokslas, 
1982.

Dundulienė, Pranė, Ugnis lie
tuvių liaudies pasaulėjautoje, Vil
nius: Lietuvos TSR aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo mi
nisterijos Leidybinė redakcinė 
taryba, 1985.

Dundulienė, Pranė, Lietuvių 
liaudies kosmologija, Vilnius: 
Mokslas, 1988.

Dundulienė, Pranė, Senovės 
lietuvių mitologija ir religija, Vil
nius: Mokslas, 1990.

Gylienė, Laima, „Gydymas 
natūraliais vaistais", Žemaičių že
mė 2(11), 1996.

Gimbutas, Marija, „Perkū
nas /  Perun the Thunder God of

166



the Balts and the Slavs", Tite Jour
nal of Indo-European Studies 1(4), 
1973.

Gimbutienė, Marija, Baltai 
priešistoriniais laikais, Vilnius: 
Mokslas, 1985.

Gimbutienė, Marija, „Baltų 
mitologija", Mokslas ir gyvenimas 
1-10,1989.

Gray, L.H., „Baltic Mytholo
gy", The Mythology of all Races 3, 
New York, 1918.

Greimas, Algirdas Julien, Du 
sens: essais semiotiques, Paris: 
Seuil, 1970.

Greimas, Algirdas Julius, „Ge
dimino sapnas" (lietuvių mitas 
apie miesto įkūrimą: analizės 
bandymas), iš prancūzų kalbos 
vertė Kęstutis Nastopka, Kultū
ros barai 8-9,1998.

Greimas, Algirdas Julien, 
Semantique structurale: Recherche 
de mėthode, Paris: Larousse, 1966.

Greimas, Algirdas Julius, Se
miotika: Darbų rinktinė. I. Struk
tūrinė semantika. II. Apie prasmę. 
III. Apie prasmę -2, sudarė ir ver
tė Rolandas Pavilionis, Vilnius: 
Mintis, 1989.

Greimas, Algirdas Julius, Tau
tos atminties beieškant. Apie dievus 
ir žmones, Vilnius-Chicago, 1990.

Greimas, Algirdas Julius, 
Courtės Joseph, Semiotique, dic- 
tionnaire raisonnė de la thėorie du 
langage 1-2, Paris: Hachette, 
1979,1986.

Gudjurgis, Antanas, „Linų 
derliaus spėjimai", Kraštotyra, 
Vilnius, 1970.

Guiraud, Pierre, Structures 
etymologiques du lexiquefranl ais, 
Paris, 1967.

Jucevičius, Adomas Liudvikas, 
Raštai, red. komisija: Jurgis Lebe
dys, Meilė Lukšienė, Zenonas Sla
viūnas, Vilnius: Valstybinė groži
nės literatūros leidykla, 1959.

Ivinskis, Zenonas, Rinktiniai 
raštai 1, Roma: Lietuvių Katali
kų Mokslo akademija, 1986.

Kaunienė, Vilma, Kaunas, 
Egidijus, Vaistingieji augalai: 
Žinynas, Kaunas: Varpas, 1991.

Kriauza, A., „Duonos kepi
mas Kupiškio apylinkėse", Gim
tasai kraštas 30,1942.

Kriauza, A., „Vaikų mirtis ir 
laidojimas", Gimtasai kraštas 32, 
1944 (1996).

Kursite, Janina, Latviešu folklo
rą mitu spoguli, Riga: Zinatne,
1996.

Kuusi, M., „Regen bei Son- 
nenschein: zur YVeltgeschichte 
einer Redensart", FF Communi
cations 171, Helsinki, 1957.

Lasickis, Jonas, Apie žemaičių, 
kitų sarmatų bei netikrų krikščionių 
dievus, paruošė Juozas Jurginis, 
Vilnius: Vaga, 1969.

Latviešu tautas dziveszina 2: Da
ba, debesis, dievibas, sakartojusi 
A. Rudzlte (otrais, papildinatais 
izdevums), Riga: Zvaigzne, 1990.

167



Laurinkienė, Nijolė, „Seno
vės lietuvių dievas Perkūnas", 
Tautosakos darbai 4(11), Vilnius, 
1996.

Lebedys, Jurgis, Lietuvių kal
ba XVII-XVUI a. viešajame gyve
nime, Vilnius, 1976.

Lėvi-Strauss, Claude, „La 
structure et la forme. Rėflexions 
sur un ouvrage de Vladimir 
Propp", Cahiers de ITnstitut de 
Science Economique appliquee 9 
(M 7), kovas, 1960.

Lėvi-Strauss, Claude, „Mitų 
struktūra", Mitologija šiandien: 
antologija, sudarė Algirdas Julius 
Greimas, Teresa Mary Keane, 
Vilnius: Baltos lankos, 1996.

Lėvi-Strauss, Claude, Laukinis 
mąstymas, iš prancūzų kalbos 
vertė Marius Daškus, Vilnius: 
Baltos lankos, 1997.

Lldeks, Osvalds, Latviešu  
svėtki. Latviešu svinamds dienas, 
Riga: Scientia, 1991 (antras lei
dimas).

Liaudenskytė-Chaladauskie- 
nė, Asta, „Šventosios kuršinin
kų tautosaka", etnologiniai ir fol
kloristiniai tyrinėjimai [1994]: Eks
pedicijų medžiaga ir patirtis, Vil
nius, 1997.

Lietuvių enciklopedija 1-17, Bos
tonas: Lietuvių enciklopedijos 
leidykla, 1953-1985.

Lietuvių mitologija 1-2, paren
gė Norbertas Vėlius, Vilnius: 
Mintis, 1995-1997.

Lietuvninkai: Apie vakarų Lietu
vą ir jos gyventojus devynioliktame 
amžiuje, paruošė Vacys Milius, 
vertė Vytautas Jurgutis, Vilnius: 
Vaga, 1970.

Lipskienė, Janina, „Frazeolo
gizmai", Dieveniškės, Vilnius: 
Vaga, 1968.

Mannhardt, Wilhelm, Die 
Gotter der deutschen und nordis- 
chen Volker 1. Die Gotter, Berlin, 
1860.

Mannhardt, Wilhelm, „Die 
lettischen Sonnenmythen", Zeit- 
schrift fūr Etnologie 7, Berlin, 1875.

Mannhardt, Wilhelm, Letto- 
preussische Gotterlehre, Riga, 1936.

Martinkus, Ada, Eglė, la rei- 
ne dės Serpents: Un conte lithua- 
nien, Paris: Institut d'Ethnolo- 
gie, 1989.

Mažiulis, Antanas, „Saulės 
dievinimo atošvaistos Pasarčių 
krašte", Gimtasai kraštas 2-4,1937.

Mickevičius, Juozas, „Žemai
čių krikštynos", Tautosakos dar
bai 1, Kaunas, 1935.

Pavilionis, Rolandas, „Algir
das J. Greimas ir jo semiotika", 
Greimas, Semiotika: Darbų rinkti
nė. I. Struktūrinė semantika. II. 
Apie prasmę. III. Apie prasmę -  2, 
sudarė ir vertė Rolandas Pavilio
nis, Vilnius: Mintis, 1989.

Piškinaitė-Kazlauskienė, Lau
ra, Bitininkystė Lietuvoje (XVI a -  
XX a. pirmoji pusė), Vilnius: Moks
las, 1995.

168



Ricoeur, Paul, „Mitas", Mito
logija šiandien: antologija, sudarė 
Algirdas Julius Greimas, Teresa 
Mary Keane, Vilnius: Baltos lan
kos, 1996.

Schroder von, Leopold, Aris- 
che Religion 2, Leipzig, 1923.

Senkėviča, Biruta, Jani - vasa
ras saulgrieži, Stockholm, 1969.

Skardžius, Pranas, „Dievas ir 
Perkūnas" (paskaita 2-ajame 
kultūros kongrese), Aidai 6,1963.

Skrodenis, Stasys, „Kalendo
rinės apeigos, papročiai ir tauto
saka", Dieveniškės, Vilnius: Vaga, 
1968.

Slaviūnas, Zenonas, „Liaudies 
papročiai ir mitiniai įvaizdžiai 
Mažvydo raštuose", Senoji lietu
viška knyga, Vilnius: Valstybinė 
politinės ir mokslinės literatūros 
leidykla, 1947.

Stanikaitė, Emilija, „Gėlių dar
želiai", Mūsų kraštas 2 (5), 1994.

Sudrabs, J., „Puku vainags", 
Latvju tautas dainas 3, red. prof. 
J. Endzellns, sakart. R. Klaustinš, 
Riga, 1929.

Sudrabs, J., „Abeju darzs", 
Latvju tautas dainas 3.

Šimkūnaitė, Eugenija, „Metus 
baigia savarja", Mokslas ir gyve
nimas 12,1990.

šmits, P., Latviešu mitologija, 
Riga, 1926 (antras papildytas 
leidimas).

„Tautosaka iš Kossarzevvskio 
Lituanikos", Tautosakos darbai 3,

Kaunas: Lietuvių tautosakos ar
chyvo leidinys, 1937.

Tumėnas, Vytautas, ,/Roželės' 
ornamento simbolika", Krantai 
12,1989.

Urtans, Juris, Latvijas senas 
svėtnicas, Riga: Latvijas encik
lopedija, 1993.

Vainauskienė-Vaicekauskaitė, 
Dana, „Senųjų tikėjimų pėdsa
kai", Lietuvos valsčiai: Sintautai. 
Žvirgždaičiai, Vilnius: Vakarinės 
naujienos, 1996.

Vaistiniai augalai, vyr. redak
torius J. Pipinys, Vilnius: Mintis, 
1973.

Vaiškūnas, Jonas, „Apie žvaigž
džių simboliką baltų pasaulėžiū
roje", Liaudies kultūra 2 ,1991.

Vaiškūnas, Jonas, „Apie žvaigž
des Kražių apylinkėse", Kražiai, 
Vilnius-Kaunas: XXI amžius, 
1993.

Vaiškūnas, Jonas, „Saulės ir 
Mėnulio simbolika baltų pasau
lėžiūroje", Senovės baltų simboliai, 
Vilnius: Academia, 1992.

Vaiškūnas, Jonas, „Žinios apie 
dangaus šviesulius", Lietuvnin
kų kraštas, Vilnius: Litterae uni- 
versitatis, 1995.

Vaitkevičienė, Daiva, „Susiti
kimas su vandenimis: sakralinės 
sutarties požymiai", Lituanistica 
4(28), 1996.

Vaitkevičienė, Daiva, „Sau
lės sodai", Liaudies kultūra 1,
1997.

169



Vaitkevičienė, Daiva, „Duo
nos gimimas", Tautosakos darbai 
9(16), 1998.

Vaitkevičienė, Daiva, „Saulės 
kryptys", Lituanistica 3(35),
1998.

Vaitkevičienė, Daiva, „Kupo- 
lės: šventė ir dievybė", Liaudies 
kultūra 3,1999.

Vaitkevičienė, Daiva, „Tikėji
mų struktūros klausimu", Tau
tosakos darbai 8(15), 1998.

Vaitkevičienė, Daiva, Vaitke
vičius, Vykintas, „Mirtis, laido
tuvės ir atminai", Tautosakos dar
bai 9,1998.

Vaitkevičius, Vykintas, „Ak
menys su pėdomis Lietuvoje", 
Lituanistica 2(30), 1997.

Vaitkevičius, Vykintas, Seno
sios Lietuvos šventvietės. Žemaiti
ja, Vilnius: Diemedis, 1998.

Varnas, Algirdas, Ivanauskas, 
Eugenijus, „Šapnagių (Akmenės 
raj.) XVI-XVII a. senkapiai", Lie
tuvos TSR Mokslų akademijos dar
bai 3, A serija, 1987.

Vėlius, Norbertas, Chtoniškasis 
lietuvių mitologijos pasaulis: folklo
rinio velnio analizė, Vilnius: Va
ga, 1987.

Vėlius, Norbertas, Mitinės lietu
vių sakmių būtybės: Laimės. Laumės. 
Aitvarai. Kaukai. Raganos. Burtinin
kai. Vilktakiai, Vilnius: Vaga, 1977.

Vėlius, Norbertas, „Lietuvių 
mitologijos rekonstrukcija", Tau
tosakos darbai 2(9), Vilnius, 1993.

Vike-Freiberga, Vaira, „Bur- 
šana un buramie vardi par Sau- 
li", Karogs 6,1995.

Vike-Freiberga, Vaira, „Kosmo- 
logiska saule: ši saule, vina saule 
un saules cejš starp abam", Jauna 
gaita 203,1995; tas pats: „Kosmo
loginė Saulė: šis pasaulis, anas pa
saulis ir saulės kelias tarp abie
jų", Liaudies kultūra 1,1998.

Vike-Freiberga, Vaira, Frei- 
bergs, Imants, Saules dainas, 
Monreal: Helios, 1988.

Vyšniauskaitė, Angelė, „Mir
ties samprata lietuvių liaudies ti
kėjimuose", Liaudies kultūra 3, 
1993.

Vyšniauskaitė, Angelė, „Lai
dotuvės", Lietuvių šeima ir papro
čiai, Vilnius: Mintis, 1995.

Zavjalova, Marija, „Lietuvių ir 
rusų užkalbėjimų nuo gyvatės 
pasaulio modelių palyginimas", 
Tautosakos darbai 9 (16), Vilnius, 
1998.

Zavjalova, Marija, „Ugnies 
įvaizdis lietuvių ir rusų užkalbė
jimuose", Liaudies kultūrai, 1998.

Zicans, E., Der altletische Got t 
Pėrkons: In piam memoriam A. V. 
Bulmering, Riga, 1938.

Zicans, E., Die Hochzeit der Son
ne und dės Mondes in der lettischen 
MytJwlogie, Stockholm, 1935.

Zicans, E., „Latviešu tradicija 
par garo pupu un ar to saistltie 
mitologiskie priekšstati", Izgli- 
tibas ministrijas mėnešraksts 2,

170



1936 (tas pats pakartota: Gara pu
pa. Pupas staditaji Mara Hellėna, 
Valdis Muktupavels, Ernests 
Spičs, Riga: Latvijas tautas izgll- 
tlbas ministrija, 1990).

Žulkus, Vladas, „Mirusiųjų 
pasaulis baltų pasaulėžiūroje 
(archeologijos duomenimis)", 
Žemaičių praeitis 2, Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidyk
la, 1993.

MBaHOB, B.B., TonopoB, B.H., 
Mccjiedoeauusi e očjiacmu cjiaenncKux 
dpeenocmeū: AeKcuuecKue u cppa3U0- 
jiozunecKue eonpocbi peKoncmpyKųuu 
meKcmoe, MocKBa, 1974.

KajieudapHbte očbtnau u očpndbt 
napočoe Bocmounoū Asuu. rodoeoū 
tfutc/iy atsakingi redaktoriai P.Ui. 
A>KaphL\racnHOBa, M.B. KpioKOB, 
MocKBa, 1989.

HeBCKaa, A.r., „Mothb *ao>kaj> 
npH coAHne’ b AaThimcKHx no- 
rpeGaAbHhix necHax“, hajtmo- 
cjiaenncKue uccyiedoeanuM 1987, 
MocKBa: Hayxa, 1989.

rieTKeBHHT>, T., „MaTepiaAhi 
no HapOAHOH MeAHUhIHT> AHTOB-
ueBTj“, jKuecm cmapuna 2, C.-FIe- 
Tep6ypn>, 1911.

nponn, B.ii., Mop(fjojiozun cKa3- 
Kuy AeHHHrpaA, 1928.

nponn, B.R., Hcmopuvectcue 
Kopnu eojituečnoū ckū3KU, AeHHH
rpaA, 1986.

CjiaeHHCKOH Mu<fiojiozuR. S huukjio- 

nedunecKuū cjioeapby MocKBa: 3 aahc 
Aax, 1995.

TonopoB, B.H., „Vilnius, Wil- 
no, BHAbHa: ropoA h mhcĮ)“,
bajim o-cjiaeR H C K ue 3tnnon3biK08bie 

KoumaKmbiy MocKBa, 1980.
YcneHCKHH, B.A., <&uAOJiozunec- 

KuepasbicKauun e očjiacmu aiaemcKUx 
dpeetwcmeu: PejiUKmbi R3bmecmea e 
eocmoHno-cjiaefiHCKOM Kyjibme B uko
ji an MupjiuKuūcKozo, MocKBa, 1982.

OwAHMOHOBa, TA, „BoAa B
KaAeHAapHbix o6pflAOB 3an. Eb- 
ponw XIX—XX b.b.“, Kasieudapubie 
očbinau u oSpndbi e cmpanax 3apy- 
SeMHoū Eeponbi, MocKBa, 1983.

LljiBbflH, T.B., „Mothb Haxa- 
3aHHH Meoma b cfo>KeTe He6ec- 
hoh CBaAb6bi“, baAmo-cjiaemcKue 
uccjiedoeanm 1986, MocKBa, 1988.





Metaphors of Fire: A Study of 
Lithuanian and Latvian Mythology

Summary

The field of the images of fire (Lith., 'ugnis') is unusually 
broad. It contains a multitude of directly perceived figures of 
fire (flame, live coal, sparks, lightning, glow, smoke, coal, 
soot...), and even more abundant metaphorical images in 
which fire appears in one aspect or another - as light, warmth, 
a smell, a colour, or a form (a star, an apple, blood, a rose, a 
red rooster, gold, a lady bird). In this book, relations of mythi
cal figures of fire and the elucidation of their meaning in Bal
tic mythology are based on structuralist and semiotic meth
ods in the analysis of myths (works by C. Lėvi-Strauss, 
A.J. Greimas, C. Calame, J. Courtė). Mythical figures are un
derstood as the surface level of mythology, as a symbolical 
expression overlaying deeper mythical content. The conno- 
tative relation between these two levels is always semanti
cally motivated: due to common semes, part of the meaning 
related to the expression of physical or social reality turns 
into the expression of symbolical meaning. A motivated rela
tion between two content planes finds its expression as para
digmatic associations and brings about the relationship of 
similarity, which is the foundation stone of the metaphor. On 
the basis of the theory of the metaphoric nature of the myth, 
mythical images are perceived not as a total of monosemantic 
figures, but as a network of multi-layer associations, a multi
tude of metaphorical paradigms represented by metaphoric
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variants in a particular mythical discourse. Research into the 
figures of Baltic mythology has shown that certain mythical 
images merge into metaphoric paradigms, which correspond 
to the mythical elements of the world (fire, water, earth, etc.). 
Metaphoric fire manifests itself in diverse cultural codes hid
ing behind plants, animals, disease, food, and other figures; 
it is nevertheless recognised from its characteristic traits such 
as heat, shining, colour (red and blue of the lightning, or black 
of soot), smell, etc. Examples of such metaphors in Lithuanian- 
Latvian cultural environment can be red-colour figures (a 
rose, a ladybird, a bearberry, blood), shining gold, salt, hot 
pulsating ulcers, soot-black warts, etc.

Mythical metaphors of fire embody not only meaning, but 
also annunciation: it is the form of manifestation of gods, the 
signs of the sacral world; for instance, in Lithuanian and 
Latvian mythology, red berries signify the tears of the god
dess of the Sun - Lith. Saulė, Latv. Saule; a small red beetle 
Dievo jautelis, a God's bullock, is considered a manifestation of 
the god of Thunder - Lith. Perkūnas, Latv. Pėrkons; a rose un
folding on a Christmas morning is understood as the sign of 
the birth of the Saulė, etc. In this book an attempt is made to 
link, with at least the thinnest threads, the mythical metaphors 
surviving in fragmentary contexts to one deity or another, and 
to show the sacral perspective in which they were once per
ceived. In order to narrow the volume of research, the book 
focuses upon the metaphoric expression of two gods common 
to the Lithuanians and the Latvians: Saulė/Saule and Perkūnas/ 
Pėrkons. The choice is not incidental as the mythic expression 
and divine functions of Saulė and Perkūnas are intertwined 
and form a common group of mythical images.

One of the most characteristic metaphors of fire is a rose, 
the botanical manifestation of Saulė. In Latvian songs, the ris
ing and setting Sun is pictured as a wreath of roses, a rose 
bush, a rose garden etc. The red colour and the round shape 
are the central traits linking the images of the Sun and the
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rose. In popular use, roses are red or pink flowers the blos
soms of which have a round contour, for example, a mallow, a 
dog rose, a marshmallow, a field bindweed, and others. In or
naments, the rose is a geometrically regular 'diamond with 
small shoots', or a rosette. Both of these ornament types are 
related to solar symbols.

In popular medicine, rose is a disease characterised by pur
plish raised lesions and fever. It is perceived as an inflamma
tion, a mythical excess of fire in a human being. For that rea
son, the red colour is attempted to be mythically transformed 
into white in incantations against rose (on the basis of the 
opposition red/ white; fire is extinguished with water).

A red rose is metaphorically related to blood (Lith., 
'kraujas'). Blood, a hot red-coloured liquid, is a physiological 
expression of fire. It is characterised by certain thermal ef
fects, for instance, people say kraujas verda, blood is boiling, 
meaning 'I am angry, regretful, hurt', or karšto kraujo, of hot 
blood, implying that somebody is temperamental. It is the 
earliest form of fire: it is assumed that the burning fire origi
nates from the blood of mythical characters ('Jesus threw his 
blood and made the hell burning'). Some birds bearing red 
marks - goldfinch, black woodpecker, etc. - are also related 
with blood. One of such birds, a swallow (Lith., 'kregždė'), is 
linked with bringing fire from hell. The relation between a 
swallow, fire, and blood is found in popular botany; for ex
ample, ugniažolė, the herb of fire (greater celandine) is also 
called kregždažolė, the herb of the swallow; kraujuoti, the herb 
of blood, is used in stopping bleeding and in treating skin 
conditions (herpes, eczema), which in popular medicine are 
related with fire. Treatment with greater celandine and other 
'fire' plants - ugnialapis, the leaf of fire (coltsfoot), ugniagėlė, 
the flower of fire (lesser celandine) - presents the mythical 
procedure of the 'extraction' of fire. In addition, these herbs 
stop bleeding. Incantations against bleeding and ethnologi
cal tales mention mythical characters (in 20th-century folk
lore they bear the names of Mary, Christ) who shed blood
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having stumbled on a stone; that explains why some stones 
are red or have red spots (marks of blood). Various beliefs 
relate red stones to Perkūnas, who directs lightning at 'red 
stones' in particular. Rainwater that has collected on stones 
is also called blood, and it possesses medical powers analo
gous to those of the water of the first thunderstorm.

Since the figures of the rose and blood represent the same 
mythical content of fire, one figure can easily transform itself 
into the other. This is correlated with a transformation of a 
different kind, for instance, death. When a person dies, the 
fire of the body, blood, transforms itself into botanical fire, 
the rose. Human spirit, which originates in fire and can ac
quire the form of a wandering candle, manifests itself as a 
rose. For this reason Lithuanian and Latvian songs about 
death make a frequent mention of a rose on the grave of the 
deceased, while in the 19th century roses were a traditional 
element of the shroud. In mythological songs, a rose is shown 
as a mythical plant that takes one to heaven, the abode of the 
dead. Perkūnas' fire has an analogous mediatory function: 
when lightning strikes a person dead, he or she goes straight 
to heaven.

Gold can be seen as the hard form of fire. Fire easily trans
forms itself into gold (live coal turns into golden coins), and 
vice versa, gold emerges from the earth in the shape of fire. 
As a form of fire, gold is correlated with the figure of blood. 
Blood is indispensable in order to bewitch money, or to get 
hold of bewitched money. Since such money is related with 
the dead (it is bewitched shortly before death and belongs to 
the deceased), an assumption can be made that in the world 
of the dead, gold possesses mythical value analogous to that 
of blood. In manifesting fire, money - just like blood, rose, 
and lightning - has the meaning of a transformation, transi
tion to another world.

Originating in fire, gold expresses yet another aspect of fire 
related with burning, annihilation, and 'cleansing'. Money 
that is hidden in earth is constantly changing its state - it
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burns, and thus gets cleansed. The fire of lightning has also 
got the meaning of 'cleansing': by thrashing devils (Lith. 
velniai) Perkūnas is cleansing the earth. The cleansing aspect 
of fire is related with the general notion of cleanness of fire; it 
is assumed that fire is extremely clean, it is used 'to purge 
souls in the purgatory'. If fire is soiled, it starts cleansing it
self (burning), and can burn everything around. The notion 
of posthumous life is also linked to the 'cleansing' of fire: spir
its 'not quite white' are wandering on the earth like candle- 
flames - the phenomenon of burning money reflects the pro
cess of their purification and brightening.

The effects of fire lead to a diversity of boiled and fried 
food. In Lithuanian and Latvian culture, mythical fire deter
mines a number of culinary transformations - the processes 
of boiling, frying, and pickling. In addition, fire is related to 
the sphere of tastes, i.e. sourness, sweetness, and saltiness. 
Analysis of the culinary culture, research into the customs of 
bread-baking, and the meanings of salt and honey reveal 
Perkūnas' mythical competence in the field of culinary pro
cesses and tastes. In the tale Pupos stiebu į dangų (Up the 
beanstalk to heaven, AT 804A), God, who rules the chariot 
causing thunder, cooks sour food - leavens bread, pickles 
cabbage, makes sour cream. This allows his identification with 
Perkūnas who, on the plane of everyday life, stimulates leav
ening: milk turns sour during a thunderstorm, a fire caused 
by thunder can be extinguished only with soured milk, bread 
is leavened in an oak tub (the oak being the botanical expres
sion of the fire of Perkūnas), etc. The fiery traits of Perkūnas, in 
particular heat necessary for fermentation, qualify him as the 
patron of the craft of leavening.

Another field of culinary that is related with thermal ef
fects of fire is the transformation of raw food into boiled 
(fried). The customs and beliefs of bread baking show that a 
certain part of thermally processed bread, the first loaf marked 
by the sign of fire (a cross), is offered to fire. A fire can be
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extinguished with the first loaf, it is offered to Gabija, the god
dess of the home heath, etc. In addition, the cross-marked 
bread is seen as the symbol of skalsa (never-ending plenty), 
therefore it is eaten the last and is never given to others. Skalsa 
has its botanical expression: skalsė is the Lithuanian name for 
ergot, a parasitic wheat fungus that, due to its black colour, is 
linked with smoke and soot. Ergot is hom-like (it is even called 
rugių rageliai, rye horns), and its shape relates it to the fire- 
striking goat horn (manifestation of Perkūnas), and the 
Lithuanian cornus copiae, Perkūno ragas, Perkūnas' horn 
(people say, kaip iš Perkūno rago, like from Perkūnas' horn, i.e., 
a lot, powerfully, plentifully).

Not only does fire determine culinary transformations, it is 
also manifests itself through the effects of taste. In the tale AT 
804A, people go to God to ask for salt because there is none on 
the earth. As is shown by folklore and linguistic data, salt is a 
mythical representation of fire; for instance, salt given by God 
turns into coals, the sense of saltiness in the mouth is inter
preted as burning, etc. Salt is one of the central offerings given 
to fire (if salt is not offered, fire itself takes an offering - a per
son is to perish in that home during a fire). Like the first loaf of 
bread, salt is used to extinguish a fire. The fiery meanings of 
salt might be related with the ancient shape of salt. Although 
insignificant quantities of salt would be brought into the coun
try from the 8th-9th centuries, a salt surrogate made of ashes 
was used in ancient Lithuania. As a fiery product, salt (or salty 
food) represents Perkūnas' sacral functions (those who eat salty 
food are not scared of Velnias (Devil), Perkūnas' main oppo
nent). Taking into account heavenly origins of salt, it is related 
with heaven, the posthumous abode of spirits (Perkūno karalystė, 
Perkūnas' kingdom): those who do not respect salt and throw 
it about will have to wait for long at the gates to heaven, burn
ing coals will be strewn under their skin in hell, etc.

In the culinary culture, honey expresses the opposite taste, 
sweetness. It is assumed that during summer heat bees col
lect melliferous dew falling from the sky, which is also called
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amalas. The amalas is falling during sheet lightning, the Lithuanian 
word for which is amalas (people say, amalą meta, i.e. amalas is 
being thrown down). Such lightning causes the plant disease 
rūdas - due to sheet lightning, apple blossom and wheat-ears 
look as if touched by fire. The relation between sheet lightning, 
amalas, and rūdas reveals the fiery nature of amalas the melliferous 
dew. Bees making honey from the fiery melliferous dew also 
bear fiery traits; for instance, they forebode a fire, beehives are 
marked with the sign of cross (fire), and they are never struck 
by Perkūnas. Honey made from amalas maintains the same fiery 
value (honey, for example, should not be given to a feverish 
person, because it raises temperature).

The mythical sphere of fire is not an enclosed mythical 
space. The images of myths are seldom single-plane, mani
festing the meanings of a single metaphorical paradigm. On 
the contrary, more often than not we face complex images 
that are to be related with several elements of matter, for in
stance, with fire and water. Combinations of fire and water 
are particularly frequent in the manifestations of Perkūnas, 
the god of lightning and rain. In mythical imagining Perkūnas 
splits the sky with fire (lightning) during a thunderstorm, and 
heavenly water, a strong rain, starts flowing down. The open
ing of the sky is one of the central functions of Perkūnas: light
ning is mythically perceived as the heavenly light coming 
through the crack of the split sky, while thunder - as banging 
of the heaven's doors. The shell of the sky is understood as 
hard, stone-like (once upon a time the whole air used to be 
enveloped in one stone, which God 'split with thunder'). 
Thunder is frequently explained as breaking up of stones and 
rolling them down, and lightning - as cutting of clouds with 
a scythe. All these actions 'damage' the heaven's shell caus
ing water drip through - it starts raining (when it rains 
heavily, people say dangus prakiuro, 'the sky got holed').

In the anthropomorphic perspective, thunderstorm is 
equated to weeping - both in sound expression of weeping
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and in tears, which on the meteorological plane correspond 
to rain. Like lightning, tears split the stone (a stone splits in 
half where an orphan's tear falls). They have the analogous 
power of opening: like the first thunder in spring that 'un
locks' the sky and the earth, tears can 'unlock the earth' (it is 
said that there is no one to unlock the earth for a deceased if 
people do not weep at a funeral). Sometimes tears are shown 
as golden dew, possessing mythical qualities of fire and wa
ter. The mythical identity of tears and rain falling during a 
thunderstorm is based on the figurative combination of two 
fundamental elements of nature, fire and water: it is water 
possessing the traits of fire (warmth, glistening). The relation 
of tears with Perkūnas is additionally motivated by the aspect 
of saltiness.

Another combination of fire and water is rain in sunshine 
(Saulės lietus, the Sun rain). It is perceived as hot, fiery, a com
bination of melted gold and silver. A sword, the weapon that 
Perkūnas usually uses, is cast of the drops of such rain or of 
the fiery sparks of lightning. Like a thunderstorm, rain in sun
shine is related with weeping; such rain is called našlaičių 
ašaros, orphans' tears, or Saules ašaros, the Sun's tears. It is 
believed that during rain in sunshine a mythical wedding is 
taking place (a deceased single man is marrying the Saules 
meita, Saule's daughter), thus opening the roads to heaven. 
In botanical perspective, plants with bright pink flowers, such 
as a Finnish pink and a bird's-eye primrose, are called Saulės 
ašaros, Saulė's tears (or šv. Panelės ašarėlės, Holy Virgin's tears). 
Another name for these plants is Saulės krėslas, Saulė's chair; 
Saulė is as if sitting on them. The pink colour relates these 
plants with red berries, which in Latvian songs are called 
Saules ašarinas, Saule's tiny tears, and with blood (the bear- 
berry bearing red berries is called kristakraujė, Christ's blood).

Saule's tears have a zoological expression as well. It is a 
tiny round red beetle, a ladybird, also called the Dievo karvytė, 
God's cow, Saulės dukra, Saulė's daughter. The ladybird is re
lated both with water and fire, it can forebode bright or rainy
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weather. From the mythical point of view, the watery aspect 
of the ladybird is particularly well motivated: it is believed 
that in heaven, at God's, it does the washing up, which in the 
atmospheric plane gives rise to rain. The ladybird, also called 
Petrelis, šv.Petras (St Peter) or šv. Petro karvikė, St Peter's cow, 
is attributed with St Peter's (who in later folklore texts re
placed Perkūnas) function of regulating rain. On St Peter's Day, 
St Peter always sends rain thus extinguishing a potential fire: 
it is believed that if St Peter's Day were sunny and it did not 
rain, then numerous fires would take place that year. The 
zoomorphic St Peter, the ladybird, is also a fire extinguisher; 
it flies to heaven to extinguish its burning house. Putting out 
the fire in heaven is a figurative expression of the co-ordina
tion of fire and water, like, for instance, the Sun rain or a 
thunderstorm. Yet another zoological figure, a red velvet mite 
points to mythical links between a thunderstorm and red 
beetles. This beetle is also called Dievo jautelis, a God's bul
lock, Perkū no ožys, Perkūnas's goat, or Saulės jautukas, Saulė's 
bullock. It is believed that Dievo jauteliai, God's bullocks, cause 
thunder - it thunders when God harnesses them and drives 
across the sky. Since Dievo jautelis, the God's bullock, is also 
called Dievo ašarėlė, a God's tear, it is obvious that we are 
facing the same encoding of fire and water.

Although expressing mediatory qualities, the combinations 
of opposition contents are not stable, because opposing mythi
cal elements (like fire and water) aim at dominance over one 
another (fire dries water, water extinguishes fire). The image 
of the Sun, which immerses itself in the depth of the sea in 
the evening and rises again in the sky in the morning, meta
phorically points to it. The changing quality and quantity of 
fire (intensity of light and warmth) brings about changes in 
the mythical content of the sun, which is expressed in differ
ent metaphorical images. The cycle of the solar day is divided 
into four main phases that are based on the minimum, maxi
mum, and transitory states of the fire content. If the solar cycle
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is regarded from the narrative perspective, the shifts in domi
nance of fire over water become obvious. It is a transforma
tional pattern, corresponding, from the spatial point of view, 
to the main spheres of the world structure which, in their 
own turn, correlate with more abstract content of life and 
death. The main oppositions of the solar cycle are south and 
north: the most intense light/the most intense darkness (in 
the lunar cycle, it would correspond to a full moon and emp
tiness). West and east are transitory states: not light (twilight)/ 
not darkness (dawn) (respectively, wane/new moon). North 
and south directions are fundamental; they express the main 
oppositions of the solar cycle: darkness/light, night/day, 
cold/warm, death/life, etc. Adversely, east and west are cor
related with the junctions of light and darkness, life and death, 
popularly called the turns (the end of the day or the night, 
changing of the phases of the moon). Transition from light to 
darkness, from day to night is mythically perceived as Saules 
ceįš, the Saule's path; for those who celebrate the sunset, the 
transfer from this world to another is simple. Transition from 
one mythical space to another is taking place at the special 
moment of the turn, when light is diminishing and darkness 
is thickening. The relation of light and darkness is inversely 
proportional in the morning before the sunrise, when light 
becomes dominant over darkness. Intermediate light/dark
ness combinations are mythical gates opening/closing the 
world of the gods and the dead. Four states of light/dark
ness are the abstract foundation of the solar cycle, shaping 
the dynamics of the day and the year.

The parts of the world correlated with the states of the sun 
are of utmost importance in agriculture. At the time of sow
ing, the time of the day, winds, and the direction of sowing 
are taken into account. Preference is given to the south direc
tion, which is related with growth and crop. North is only 
chosen when there arises the need to avoid hazardous effects, 
to prevent weeds, pests, rodents, etc. From the spatial point 
of view, south is linked to the top, the movement upwards
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(the sun is high above at midday), and north - to the bottom, 
penetration downwards (then, the sun is 'underground'). 
Practical use of this is made in growing crops and root crops.

The movement of the Sun along the sky is figuratively imag
ined as climbing a hill. The hill can be equated with dausos, a 
mythical land where it is always warm, where the birds are 
heading, and where the spirits of the deceased are going. This 
mythical paradise is in 'a southern land', that is, where the 
sun is at midday. When the sun is in its zenith, unusual things 
are happening, and even the earth stops turning and stays 
still. In addition, a wind whirl rises at the time, and the say
ing goes that Velnias (Devil) is carrying a spirit; this is the 
picture of the spirits moving from one world to the other. 
The midday and the midnight (like the sunrise and the sun
set) are special times of the day linking the spheres of the 
living and the dead.

Different meanings of the positions of the sun show that 
the parts of the world are of different fire quality, which is 
expressed in differing effects of light/darkness and warmth/ 
cold. The fundamental southern direction is semantically cor
related with the upper sphere of the world (the mountain of 
the sky, heaven, paradise), while the northern direction mythi
cally refers to the lower sphere of the world (underground, 
hell) which is dominated by the water paradigm opposite to 
fire. The meanings of horizontal and vertical spheres of the 
world determine the concept of the posthumous life; for ex
ample, when the dead are buried with their heads facing 
south, orientation is taken to the fundamental southern di
rection, to the mythical land of the localisation of heaven. 
Opposite of this direction is north, towards which the feet of 
the dead are oriented, and which can be related with hell. 
North and south are symbolically linked by the gods travel
ling across the sky, for example Perkūnas whose chariot is Ursa 
Major, called Perkūno ratai, Perkūnas' chariot. In the night, 
Ursa Major turn round the expanse of the sky: while observ
ing the autumnal sky one can see that in the evening Perkūnas'
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chariot is facing west, at midnight it moves northwards and 
turns over caught by the 'comer of hell', and in the morning 
it faces east. By turning round, Perkūnas' chariot manifests 
the change of mythical meanings. Like the setting sun shows 
the spirits the path to another world, Perkūnas' chariot car
ries the spirits to another world by moving in a circle, west - 
north (hell) - east - south (heaven).

The upper and lower spheres of the world are qualitatively 
different combinations of fire and water. Heaven is fiery, but 
its edges are enveloped in mists and clouds, while hell is per
ceived as a mythical sea where the fiery Sun sinks in the 
evening. Fire concealed in water is metaphorically pictured 
as a white (grey) stone lying on the bed of the sea (God cre
ated angels from its sparks). The white stone hides water, 
too: when the stone divides, 'deep sea' pours out of it. A simi
lar combination of the meanings of fire and water is repre
sented by Perkūnas striking stone from which sparks (light
ning) flow and water (rain) pours.

Another mythical combination of fire and water is the white 
sea-foam where Saulė sleeps at night. The sleep of Saulė in 
the sea-foam represents the mythical state of death, and it is 
believed that spirits live in foam after death. However, a fore
boding of revival is felt in the image of the sleeping Saulė. 
Both the sunken Saulė and the spirits are shown sleeping in a 
cradle, which is also a symbol of a soul to be born (in Latvian 
songs, a new-born comes down from heaven in a silver 
cradle). The image of Saulė sleeping in a cradle reflects the 
cyclical perception of life and death. As 16th-century reports 
of the Jesuits point out, Lithuanians believed that after a cer
tain number of years the spirits of the dead would pass into 
people to be bom. Fragments of such perception have reached 
our times, and it is said that human spirit sometimes passes 
into an animal, or into another human being; that the spirit of 
a dead person passes into a person being born (a spirit is at
tributed to a baby who is already waiting for it). A human 
does not live on on earth just once, 'nobody knows how many
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spirits there have been, it is possible we have a third or a 
fourth spirit'. In other way it is represented as drowning and 
emerging from water (mythically, to die means to find one
self in the kingdom of the sea, while to be born means 'to be 
found' in a stream or a lake). Death and rebirth are separated 
by a spatial distance, which in the mythical world is over
come by the stork that carries the spirits away from hell and, 
'having found them in a stream', brings babies to people. An 
analogous manifestation of this pattern is Saules celš, the 
Saule's path across the expanse of the sky and the sea, or the 
circular movement of Perkūnas' chariot. The cyclic structure 
of transformations determines a permanent change of mean
ings: water is replaced by fire, life by death, and vice versa. 
The cycle of human life is correlated with periodical events 
in the world of the gods, with mythical periods of dominance 
of fire or water. The change of symbolic periods of fire and 
water is one of the mythical patterns that articulate homolo
gous mythical content: life/death, good/evil, warmth/cold, 
light/darkness, day/night, bottom/top, and south vs. north. 
When the world is structured spatially, these oppositions are 
realised through the static juxtaposition of the sky and the 
underground (heaven and underzvorld). In dynamic perspec
tive, we see a periodic repetition of the cosmogonic act, inter
changing processes of creation and destruction. Their corre
lation with mythical opposition of fire and water allows treat
ing these elements as central cosmogonic substances, from 
which the vast diversity of mythical images is constructed.

Translated by Diana Bartkutė
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akmens kraujas T 
akmens ugnisT 

akys 153-154
akys šviesios 153 
akys silpnos 154 
akys „blogos" 79 

Alijošius (šv.) 141 
alus 66-67, 76-77 
amalas (lipčius) 81-82, 84 
amalas (Viscum album) 82 
amalas (žaibas be griaustinio) 82-84 
amaras 81 
Andojas 18
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angelas 80,130,144,151 
anglys 12, 45, 71, 78, 86 
arklys 114, 141-142 

arkliai PerkūnoT 
arkliukas Dievo t

ašara 89,94-96,103,108,115-116,153 
ašaros Saulės (t. p. žr. saulašarė) 
13, 20, 22, 24,103,107-109,111, 
115-116, 154, 158 
ašaros saulių 107 
ašarėlės Saulės (t. p. žr. smilty
ninis gvazdikas) 108, 115 
ašaros LaimosT 
ašaros AušrinėsT 
ašarėlės Janio (la. Janis) 89 
ašarėlė Dievo (t. p. žr. erkė auga
linė) 115-116
ašarėlės dangaus (t. p. žr. neuž
mirštuolė) 108
ašarėlės Švč. Panelės (t. p. žr. rak
tažolė pelenėlt) 108 
ašarėlės našlaičių (našlės, 
našlio) 94-95, 97, 103-104, 108 
ašarėlės varlės (t. p. žr. neužmirš
tuolė pelkinė) 109 
ašaros karštos 108 
ašarų vanduo 103 

aušra (t. p. žr. brėkšma)137 
Aušra aušrelė 94,153 
Aušrinė 14, 19, 137, 143 

Aušrinės ašaros 153-154 
Aušrinės raktai 94 
Aušrinės šeima 152 

audra 84
audros debesysT 

auka 52
auka mirusiesiems 52, 55-56, 
112-113
auka vandeniui 55,101-102,152 
auka ugniai 78

aukštrožė (t. p. žr. piliarožė) 37 
auksas 12,17, 35, 43, 53-54, 56-57, 

60,80,88,97-98,112,122,142,152

auksas degantis 63,150 
auksas skystas 98 
aukso lietus T 
aukso rasa T
aukso sidabro lašeliai 97 
aukso kruopelė 98 
auksinė obelis 124 
aukso obuolys T 
auksinis ąžuolas T 
auksinės Šakos 104-105 
auksiniai lapai 54 
aukso žiedai T 
auksinės skiedros 97 
aukso rožė 105 
aukso nendrė T 
auksinė taurė 26 
auksinės žirklės 144 
aukso juosta 53, 98, 102 
auksiniai bateliai 53 
aukso vainikast 
aukso žiedas T 
auksiniai pinigai t 
aukso laivelis 150 
aukso skrynia 150 
aukso šautuvas 99 
auksinė šviesa T

Austėja 85
avilys 82, 84, 93
ąžuolas 24, 35, 52, 66, 102 

ąžuolas auksinis 104 
ąžuolas ugninis T 
ąžuolas lediniais lapeliais 149 
ąžuolėlis Bubis 48 
ąžuolinis duonkubilist

bala 150
baltas 17, 41, 58, 88, 133 

balta liepsna 88 
balta Saulė 40-41, 133, 154,158 
baltas Mėnulis 133 
balta duona t  
baltas (pilkas) akmuo? 
baltosios šaknysT
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balta puta T 
balta gėlė? 
balta rožė T 
balta lelijaT 
balta skaraT 
baltas kaspinas 101 
baltas audeklas 133 
balti drabužiai 129 
baltos lankos 150 
baltaragiai jaučiaiT 

Barbora (šv.) 89 
Barbuškėlė (t. p. žr. boružė) 110 
bažnyčia 128

bažnyčia nugrimzdusi 92 
bažnyčių varpaiT 
bažnyčia Šiaulių 55 

Bičbirbis 85
bitė 35, 81-82, 84-85, 93 

bitelės girios 93 
bičių spiečius 82, 84, 93 
bičių gaudimas 93 
bičių žadinimas 93 
bičiakrėslis 82 
bitininkas 93 

bobutė (pribuvėja) 67 
boružė (t. p. žr. Barbuškėlė, Dievo 

karvytė, Katrytė, Katrus Marus, 
Marytė, Marelė, šv. Petras, šv. Petro 
karvikė, Petriukas, Petronėlė, put- 
palaikis) 12, 35,109-110,113-115 

brėkšma 134 
Bubilas 85 
Bubis ąžuolėlisT

cukrus 42, 85
cukrus padegintas 85

čysčius (t. p. žr. dangus, pragaras) 
50, 57-59

dagilėlis 43
dangus 23, 36, 43, 46-47, 49-50, 52- 

53, 56-58, 64-65, 75-77, 79-82,

89-92, 94- 96, 98, 100, 103-105, 
107, 110-115, 119-120, 123, 125, 
128, 136, 140-142, 144, 149-150, 
153, 155-157
dangus atsivėręs (praskirtas, pra
kiuręs) 91-92, 94, 100, 103, 116, 
150
dangaus dievas 28-29, 68 
dangaus karalaitis T 
dangaus ožys (žr. Perkūno ožys f) 
dangaus jaučiai 96 
dangaus ašarėlės T 
dangaus šviesa 91,100 
dangaus vanduo 92, 94, 96, 150 
dangaus ugnis 137, 150 
dangaus kiautas 91, 94 
dangaus kalnas 24,124,126,138 
dangaus kalvis 96 
dangaus vartai 56, 80 
dangaus langeliai 150 
dangaus raktai 94 
dangiškasis sodas 106 
dangiškosios vestuvės 24, 102- 
103
dangaus gaisras T 

darželis
darželis alyvų 51 
darželis gėlių 51-52, 54 
darželis rojaus 42, 124-125 
darželis rožiųT 
darželis rūtų 51 
darželis Marijos 42 
darželis SaulėsT 

Dauguva 23, 149
dausos (t. p. žr. rojus) 125,138-139, 

142, 148, 150, 156 
debesys 41, 53, 57, 65, 85, 90-92, 

121, 150,158 
debesys audros 28,150 
debesys tamsūs 150 
debesys lietaus 150 
debesys saulėlydžio 22 
debesų pjaustymas 91
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dedešva kiauliarožė (Malva alcea, 
t. p. žr. roželės) 37 

dedešva miškinė (Malva sylvestris, 
t. p. žr. Saulės lapeliai, roželė, ro
želės) 37

dedervinė 44, 47 
degimas

degantis auksas T 
degantys pinigaiT 
degančios žarijos 80 
degantis kirvis 99 
degantis pastatas 73 
padegintas cukrusT 
nudegintos varpos 75 
nudeginti žiedai 83 
deginanti ugnisT 

degtinė 60 
deivė (vėlė) 29 
deivė (laumė) 29 
delčia (t. p. žr. Mėnulis) 132-134 
derlius 27, 75, 112-113, 121, 123, 

131
derlinga žemė 68 
derlingi metai 69 
nederlinga vasara T 

diena 135, 137-138, 142,151, 156 
dievaitis

Dievaitis (la. Dievinš) 29 
Dievaitis (Perkūnas) 29, 90 
Dievaitis Mėnulis 18, 29, 143 

Dievas 27-29, 33, 43, 47, 54, 64-65, 
67, 71, 74-75, 77-79, 81, 84, 105, 
109-110, 112-113, 115, 125, 135- 
136, 141-142, 144-145, 147, 149, 
153, 155-156
Dievas Aukščiausiasis 28 
Dievas Senelis 107 
dievas dangaust 
dievas jūros T 
dievas upėst 
Dievo varnai 28, 150 
Dievo šunysT 
Dievo jau telis t

Dievo ožys t 
Dievo žirgas t
Dievo arkliukas (t. p. žr. erkė au
galinė) 115
Dievo kumeliai (t. p. žr. Grįžulo 
ratai) 140 
Dievo karvytėT 
Dievo bimbalas 90 
Dievo vežimas 29, 65,141 
Dievo ratai 65, 77, 96 
Dievo ašarėlėT 
Dievo duonat 
Dievo indai 110, 115 
Dievo lopšys 154 

Dievo sūnus (la. Dievą dels) 124 
Dievo sūnūs (la. Dievą deli) 20, 22, 

28, 103, 150,154 
Dievo sūnų žirgait 

Dievai namiški, namų dievai 13-15 
Dievulis Valiulis 48 
Dyauspitar (s. ind.) 68 
drėgmė 149 
drignė 116
druska 12, 63, 66, 77-81, 85, 112 

druskos kruopelė 80 
Agotos druska T 
duona T su druska 

Dundulis 90
duona 17, 63-75, 78-81, 84-85,110- 

113, 133,158 
duona Dievo 111 
duona šv. Agotos 72-73,78-79,84 
duona ruginė 68,113 
duona balta 110, 133 
duona su druska 79-80 
duonos tešla 15, 64, 69-70, 73, 
111, 158
duonos raugas 15,64,67,85,158 
duonos rūgštis 64, 67,112 
duonos trupinys 80 
duonos sutrūkimaslll-112 
duonos trūkumas 111-113 

duonkubilis 64,66-67,69,71,74,111
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duonkubilis ąžuolinis 66 
dūmai 12, 63, 75-76, 86 
dūšia (t. p. žr. vėlė) 48, 52, 58, 92, 

107, 113, 125, 128, 139, 148, 155 
dūšelė nekrikštyta 59 
dūšia be vietos 139 

dvasia (t. p. žr. vėlė) 48,101,155

egzema 44 
elgetos 59,113
erkė raudonoji dirvinė (Trombidium 

holosericium, t. p. žr. Dievo jautelis, 
Dievo arkliukas, Dievo karvukė, Per
kūno (dangaus, Dievo) ožys, Saulės 
jautukas, Dievo ašarėlė) 115 

erškėtis paprastasis (Rosa canina, 
t. p. žr. rožė, šunrožė) 37 
erškėčių uogos 12 

erškėtėlis (ornamentas) 37 
ežeras 37,55, 96,103,127,140,143, 

148, 150,155
ežerai keliaujantys 88, 96 
ežeras Telkšio 55

Gabėnas (t. p. žr. Gavėnas) 14 
Gabija 13-14, 19, 71-73, 100 
Gabjaujis 14 
Gaea (s. graik.) 68 
gaidys 52, 55, 130 

gaidys raudonasT 
gaidžių giedojimas 129-130 
gaidžių karalius 130 

gaisras 36, 44, 65, 72-73, 78, 84, 99- 
100, 114
gaisras dangaus 115 
gaisro ugnisT

galva 48, 51-52, 54-55, 139-140 
galva mirusiojo 138-140 
galva sidabroT 

gandras 156
garai, garavimas 60, 116 
gaspadorius (t. p. žr. pirmasis kepa

las) 69-70

gaurometis siauralapis (Chamaen- 
erium angustifolium, t. p. žr. ož
rožė) 37

gausybės ragasT 
Gavėnas (t. p. žr. Gabėnas) 14 
geležis 83-84, 144 

geležinės kurpės 98 
geležinis katilas 83-84 

gėlė 36, 48-49, 51-52, 54, 124 
gėlė raudona 36, 37 
gėlė balta 37 
gėlė ugnies T 
gėlių darželisT 

giedra 41, 109, 158 
gimimas (t. p. žr. kūdikis, vaikas, 

lopšys, kūmas) 67, 69, 112, 117, 
147, 151, 154-156 

gira 64
gyslotis (Plantago, t. p. žr. traukas) 44 
gyvatė 44, 70-71, 123 
gyvybė 78, 135, 150-151, 156 

gyvybės vanduot 
gyva ugnisT 

gyvsidabris 88
griaustinis 27, 47, 53, 65, 77, 82-84, 

90-94, 115
žaibas? be griaustinio 

grietinė (t. p. žr. rūgęs pienas) 64 
Grigas 141

Grigo ratai 140
Grįžulo ratai (Ursa Major, t. p. žr. 

Grigo ratai, Perkūno ratai, Dievo 
kumeliai) 140-141, 158 

gvazdikas kartūzinis (Dianthus 
carthusianorum, t. p. žr. Saulės 
krėsliukai) 108

gvazdikas smiltyninis (Dianthus 
arenarium, t. p. žr. Saulės ašarė
lės) 108

įkapės 50
Janio (la. Janis) ašarėlės? 
jaunatis (t. p. žr. Mėnulis) 57,132-134
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jaunoji (t. p. žr. nuotaka), jauna
martė 50, 80 

jautis 90
jautis juodas 90, 150 
jautis senas 90
jautis su plieno liežuviu, kana
pine uodega 90
jautelis Dievo (t. p. žr. erkė dirvi
nė) 13, 115
jautukas Saulės (t. p. žr. erkė dirvi
nė) 115, 157 
jaučiai dangaus T 
jaučiai baltaragiai 28 
jaučio ragas?

Jėzus (t. p. žr. Kristus) 46-47 
Jėzaus kraujas T 
Jėzaus žaizdų t  žolė 

jonažolė (Hypericum perforatum, t. 
p. žr. Jėzaus žaizdų žolė, kraujo žolė, 
marijakraujės, šventa j anskos) 45 

Joninės 89, 147
Joninių naktis 54, 89, 95 

jonvabalių vikšrai (t. p. žr. Saulės 
šuneliai) 20 

juodas 41,133 
juodas jautis t  
juodieji šunys t  
juodos avys 150 
juoda vilna 17, 41-42 
juodas katinas 55 
juodas vabalėlis 13 
juodi grūdai 75-76, 133 
juodos sėklos 76 
juodos uogos T 
juodi drabužiai 129 
juodakmenis 47 
raudonai juodas granito akmuo T 
juodas marių dugnas 154 

Juodas (la. Jods) 24 
jūra (t. p. žr. marios) 101,108,130,143 

jūros dievas 102 
jūros gelmė 143

kaitra (t. p. žr. karštis) 81 
kalavijas ugninis T (t. p. žr. kardas) 
Kalėdos 13, 24 

Kalėdų rytas 36
kalnas 49,90,108,123-127,142,153 

kalnas dangaus t  
kalneliai Saulės T 
kalnas stiklo 124-125 
kalnas Rambyno 46 

kalvis 96, 98 
kalvis dangaus T 

kamuolys
kamuolys raudonasT 
kamuolys sidabrinisT 

kapas, kapai 48-50, 104, 129-130, 
136

karalius 97, 111
karalaitis dangaus 58 
karaliaus pietūsT 
karaliaus laidotuvės 128 
karalius gaidžių T 
karalius vėžių 143 

karalystė Perkūno t  
kardas (t. p. žr. kalavijas) 98-99,145 
karpos 12, 44-45, 47, 50 
karstas 50, 56-57, 137, 142 
karštis 12,17, 35, 36, 41, 43, 60, 63, 

70, 82, 127
karštas kraujas 43, 52 
karštas vanduo (vanduo ugninis T) 
karštos ašaros t  

karvė 90, 127
karvytė Dievo (t. p. žr. boružė) 
109-110, 113, 115 
karvukė Dievo (t. p. žr. erkė au
galinė) 115
karvikė šv. Petro (t. p. žr. boružė) 
113

katilas 76, 83 
katilas geležinisT 
katilas aprūkęs 83 
katilas pragaroT 

katiliukai 76

194



Katrytė (t. p. žr. boružė) 109 
Katrytė (t. p. žr. raktažolė pelenėlė) 109 
Katrytė (t. p. žr. neužmirštuolė pel

kinė) 109 
kaukas 17 
kaulai 40, 129, 139 
Kėlimai stalų 130 
kepalas 69-74, 111

kepalas su kryžiumi 69-74 
kepalas pirmas (t. p. žr. gaspa- 
dorius) 69-74
kepalas paskutinis (t. p. žr. pa- 
grandis) 69-70, 73-74 
kepalėlis mažas 112 

kiaurarožė (t. p. žr. piliarožė) 37 
Kibirkštas 14
kibirkštys 12, 65, 96, 98-99, 116, 

144-145, 151 
kibirkščių TratikasT 

kirvis
kirvis degantis T 
kirvukas PerkūnoT 

koriai 84-85
kraujas 12,17, 35, 43-48, 50-56, 60, 

63, 83, 88, 101, 109, 157 
kraujas akmens 123 
kraujas Kristaus (Jėzaus) 43,46- 
47, 51
kraujas Marijos T 
kraujas Liuciperio 43 
kraujas gaidžio 101 
kraujas karštasT 
kraujas šviežias 52 
kraujo nulašinimas 55 
kraujo lašas 51, 55 
kraujosrūva 45, 70 
kraujo žolė (la. asinszale, t. p. žr. 
jonažolė) 45 
kraujo ugnisT 
kraujo upėt 
kruvinas prakaitas 51 
kraujuojanti moteris (t. p. žr. mė
nesinės) 60

kraujuotė (t. p. žr. ugniažolė) 44 
kregždažolė (t. p. žr. ugniažolė) 44 
kregždė 43-44, 99-100, 148

kregždės raudonais gūžiais 43, 
99
kregždžių lizdai 99 
kregždžių miegas 148 

kregždės (t. p. žr. šlakai) 99 
kregždėtas veidas 99 
kregždinė (t. p. žr. ugniažolė) 44 
krikštasūnis 104
krikštynos (t. p. žr. kūmas, kūdikis, 

gimimas) 106, 112 
kristakraujė (t. p. žr. meškauogė mil

tinė) 51, 109
Kristus (t. p. žr. Jėzus) 91 
Kristaus kraujas T 
krosnis (t. p. žr. ližė) 50, 54, 64, 69- 

74, 77-79, 111, 114, 132, 142 
krosnies šluota (pušinė) 83 
kryžius 35, 40, 58-59, 64, 71-74, 

79-80, 85-85, 111, 129, 139 
kryžius aštuoniašakis 71 
kryžius ant kepaloT 
kryžma 38-39 
kryžmai 71, 79, 83 
kumeliai Dievo? 
kunigas 58, 71,100 
kunigo laidotuvės 128 
kūdikis (t. p. žr. vaikas, gimimas, 

krikštynos) 67, 106, 107, 129, 
147

kūlė (Ustilago, t. p. žr. suodžiai, pai
šai) 75-76, 83, 133 

kūmas (t. p. žr. krikštynos) 67,112 
kūnas 16,46,48, 54,58, 60,129,139

laidotuvės (t. p. žr. šermenys) 49,52, 
59, 94, 101, 103-104, 111-112 
laidotuvių raudos 93, 148 
laidotuvės karaliaus t 
laidotuvės kunigot 

Laima 13, 18, 106, 153
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Laimos ašaros 153 
laima (t. p. žr. skalsė) 75 
laimė, laimingumas 18, 59, 71, 73- 

75, 80
laumė (t. p. žr. deivė) 29 
laužas 36, 54 
ledas 148-149

ledas tirpstantis 26 
ledo lytis 148 
ąžuolasT lediniais lapeliais 

lelija 51,139 
lelija balta 40 

liepsna 12, 63
liepsna raudona T 
liepsna balta T 
liepsnojanti ugnisT 

lietus 13,41,47, 57,65,87-89,92,94, 
96-98,100,105,109-111,113-116, 
158
lietaus debesysT 
lietaus lašai 88 
lietus aukso 97-98, 113 
lietus šiltas 102 
lietus piniginis 97 
lietus Saulės T 
lietingi metai 110 
lietingas oras?

Liuciperis (t. p. žr. Velnias) 127,144 
Liuciperio pietūs T 
Liuciperio kraujas T 

ližė (t. p. žr. krosnis) 67, 84 
lopšys

lopšys Dievo T 
lopšys SaulėsT 
lopšys sidabro 154-155

Magdalena (šv.) 51 
Mara (la. Mara) 88 

Maros sidabras T 
Marelė (t. p. žr. boružė) 110 
Marija (t. p. žr. Panelė Švenčiausia) 

42, 46-47, 95 
Marijos darželis T

Marijos žoliukės (t. p. žr. jona
žolė) 46
Marijos kraujas 46-47 

marijakraujės (t. p. žr. jonažolė) 46 
marios (t. p. žr. jūra) 23, 96, 104, 

116,121,125,138,141-142,144- 
146, 149-150, 154, 156 
marių akmuoT
marių gelmė 119,144,146,151, 
154
marių vanduo 96 
marių ugnis 144, 150 
marių putos 144, 146-149 
marios mėlynos 96 
pamarys 98, 104 
marių žentelis 101-102 
marių martelėl01-102 

Marus Katrus (t. p. žr. boružė) 114 
Marytė (t. p. žr. boružė) 109-110, 

113-114 
Matergabia 71 
medus 63, 81-82, 84-86 

medaus puodas 81 
medaus kibiras 81 
medaus rasa 82 
medaus sultys 81 

meleta 43
meškauogė miltinė (Arctostaphy- 

los Uva-ursi, t. p. žr. kristakraujė) 
12, 51, 109 

mėlynas 12, 22 
mėlyna rožėT 
mėlynos marios T 
raudonai mėlyna skara T 
mėlynas popierius 41 

mėnesinės (t. p. žr. kraujuojanti mo
teris) 83

Mėnulis (t. p. žr. jaunatis, priešpil
nis, pilnatis, delčia, tuštumos) 14, 
20,23,25,36,45,54,57,75,95,104, 
116,11,123,131-135,137,140-141 
Mėnulis DievaitisT 
Mėnulio žirgaiT

196



mėnulio apžibinimas 45 
mėnulio fazės 131-135 
mėnulio stovėjimas 133 
mėnulio sąvartos 135 
mėnulio ir saulės Šviesa T (tuo 
pačiu metu) 
mėnulis baltasT 

midus 77 
miegas 150-152

Saulės miegas 127,133,146-149, 
154
Dievo miegas 147 
kregždžių T miegas 

migla 57, 149
mirtis (t. p. žr. laidotuvės) 24, 48,49, 

52, 56, 58, 68, 80, 93, 100-101, 
105-107, 111-113, 115, 117, 119, 
125-126, 135-136, 138-139, 143, 
147-152, 154-156, 158 

mirusysis (t. p. žr. vėlė) 18, 46,48, 
49, 50, 52, 55-56,58, 91-93,100- 
102,104-107,111-113, 115, 125, 
129,130, 136,138-140, 142-143, 
149, 155, 157 
mirusiojo liga 46 
mirusiojo dalis 52 
mirusiojo galvaT 
mirusiųjų paminėjimai (t. p. žr. 
Kėlimai Stalų, pietūs želauni) 59, 
130
auka T mirusiesiems 
mirusiųjų vakarienė 130 
mirusiųjų gėrimas 143 
mirusiųjų (kitas) pasaulis 24, 25, 
49,56,93,100,103,106-107,124, 
128-130,136-138,141,143,148- 
149, 154-155 

Mykalojus (Šv.) 125 
močiakalapis (t. p. žr. šalpusnis) 

44
muzikantas 93-94, 112

naktis 25, 45, 58, 125, 135, 137-138,

142, 147,156 
naktis Joninių t 
naktinis Perkūnas t 

namas, namai (sodyba) 14,46,52,65, 
71-72, 77-79, 84-85, 99, 114,123, 
127, 143 
namų ugnis t 
namiški dievai t
Namų Viešpatis (la. Majas kungs) 

29
nendrė 137,148 

nendrė aukso 142 
nendrė žalia 148 

neregys 153 
Nertus (germ.) 68 
neužmirštuolė (Myosotis, t. p. žr. 

dangaus ašarėlės) 108 
neužmirštuolė pelkinė (Myoso
tis palustris, t. p. žr. Katrytė, var
lės ašarėlės) 109 

Njordr (germ.) 68 
nuotaka (t. p. žr. jaunoji) 101-102

obelis (t. p. žr. vaismedžiai) 51-52, 
54, 83, 105-106, 121 
obelis auksinėT

obuolys 64-65, 83, 85, 105-107 
obuolys aukso 22, 53-54, 107 
obuoliai krintantys 22, 24, 64, 
105-107
obuoliai pirmieji 106 

oda 44
oras 16-17, 71, 82-83, 91,113,125, 

151
orai 27, 41,158 

lietingas oras 154 
ožys

ožio ragas?
ožys Perkūno (dangaus, Dievo, 
t. p. žr. erkė dirvinė) 115,157 
ožkos pienas 72

ožrožė (t. p. žr. gaurometis siaura
lapis) 37
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pagrandis (t. p. žr. kepalas pasku
tinis) 69-70

paišai (t. p. žr. kūlė) 75 
Panelė Švenčiausia (t. p. žr. Marija) 

46
Švč. Panelės ašarėlės T 

paparčio žiedas 43 
Parjanya (s. ind. ) 68 
paskandos 138, 142-143, 144, 147, 

150, 155-156
paskutinis (t. p. žr. pirmas) 

paskutinis kepalas T 
paskutinė sauja 58 

Paukščių kelias (Via lactae) 125 
pelenai 54, 71, 79, 86, 139 
pelkė 150,156
perkūnainė (t. p. žr. rūgęs pienas) 

66
Perkūnas (t. p. žr. Dundulis, Tėtis, 

Trinkutis, Žvingulis) 13-15, 18- 
20, 22-24, 27-29, 44-45, 47, 50, 
57, 63-73, 76-77, 79-85, 89-94, 
96-97,99, 104,114,116-117,126,
140, 145-147, 157 
Perkūno sūneliai 28 
Perkūno šeima 25 
Perkūno ugnis 14, 66, 71, 96 
Perkūno pirštai 47 
Perkūno kulkos 47 
Perkūno kirvukas 70 
Perkūno (gausybės) ragast 
Perkūno ratai 140-142, 147,156 
Perkūno vežimas 65,96,115,140-
141, 157-158 
Perkūno arkliai 140-141 
Perkūno ožys T 
Perkūno diena 114 
Perkūnas naktinis 147 
Perkūnas pirmasis 68 
Perkūno karalystė 80

perkūnija (t. p. žr. žaibas, griaus
tinis, rūdas) 29, 64-65, 80, 83-85, 
87, 90-91, 94, 97, 100, 114-115,

126, 140, 147, 150, 157 
perkūnija pirmoji 47, 150 

Petras (šv.) 56, 91, 113-114 
šv. Petro karvikėt 
šv. Petro pinigėliai t 

Petras, Petrelis, Petriukas, Petronėlė 
(t. p. žr. boružė) 110,113-114 

Petrinės 114 
pienas

pienas Saulės f 
pienas ožkos? 
pienas rūgęs T 
pienas saldus 65, 70 

pietryčiai 120
pietūs (kryptis) 46, 120-123, 125- 

128,131-135,137-142,148,156 
pietų saulė 133 

pietūs 110,113,127
pietūs karaliaus 110-112, 127 
pietūs vėjo 127 
pietūs Velnio 127 
pietūs Liuciperio 127, 130 
pietūs želauni 59 

pietys (t. p. žr. vėjas) 121-122,132, 
158

pietvakariai 120, 126 
piliarožė (Althea, t. p. žr. rožė, aukšt- 

rožė, kiaurarožė) 37, 50-51 
pilnatis (t. p. žr. Mėnulis) 132-134 
pinigai (t. p. žr. raudonieji) 53-60, 

79, 89, 95, 97, 142, 152 
pinigai degantys 14, 53-54, 59, 
149
pinigai auksiniai 35, 53, 88,150 
pinigai sidabriniai 56, 88-89 
pinigas varinis 54 
pinigėliai šv. Petro 56 
piniginis lietus T 

pirštas 46, 69
pirštas bevardis 41, 55 
pirštelis mažas 46 
pirštas kojos 46 
pirštai PerkūnoT
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pirmas (t. p. žr. paskutinis) 
pirma sauja 68 
pirmoji vaga 132 
pirmas kepalas (t. p. žr. gaspa- 
dorius)
pirmieji obuoliai T 
pirmasis PerkūnasT 
pirmoji perkūnija T 
pirmieji Saulės T spinduliai 

ponas 100
požemis 123,138,150, 156 
pragaras (t. p. žr. paskandos, dausos, 

čysčius) 43, 58, 80, 99, 114-115, 
127-128, 138-143, 145-146, 148,
156
pragaro vartai 127, 139 
pragaro kampas 139 
pragaro katilai 148 
pragaro tamsa 145 
pragaro ugnist 

Pranciškaus (šv.) varpelis T 
prieblanda vakarinėT 
priešpilnis (t. p. žr. Mėnulis) 134 
Prithivi (s. ind.) 68 
pupa 64, 77, 80, 89, 104-105, 111,

157
puta 148

puta balta 146-147 
putos marių T

putpalaikis (t. p. žr. boružė) 113 
pūslės 45

Ragana 111, 158 
ragas 38, 76-77, 85 

ragas jaučio 76-77 
ragas ožio 76-77, 124 
ragas gausybės (Perkūno) 76 
rageliai rugių (t. p. žr. skalsė) 76 

raktai
raktai AušrinėsT 
raktai dangausT

raktažolė aukštoji (Primula elatior, 
t. p. žr. saulėkrašė) 108

raktažolė pelenėlė (Primula farino- 
sa, t. p. žr. Saulės krėsliukai, švč. 
Panelės ašarėlės) 108-109 

rasa 88, 94-95, 153-154 
rasa ryto 89, 116, 151-153 
rasa aukso 95, 116, 151-152 
rasa saldiT 
rasa medausT 
rasota žolė 152
rasakila, rasakrita, rasažolė, rase
lės (Alchemilla vulgaris) 154 

ratai (t. p. žr. vežimas) 57, 142 
ratai Dievo? 
ratai GrįžuloT 
ratai GrigoT 
ratai PerkūnoT 

ratas 58
ratas užbrėžtas 59, 72 
ratas šviesos 116 

raudojimas 92-94 
raudos laidotuvių T 
raudonas 12, 17, 22, 40-43, 46, 48, 

53-54, 88,109,115 
raudonas akmuo? 
raudonai juodas granito akmuo t  
raudona rožė T 
raudona gėlė T 
raudoni žiedai T 
raudona saulė 37, 109,124,133, 
158
raudona liepsna 88 
raudonos uogosT 
raudonos kerpės 46 
raudonas gaidys 35 
raudonas vabalėlis 115 
raudonais gūžiais kregždės T 
raudonas kamuolys 58 
raudona juosta 50 
raudona skaraT 
raudonai mėlyna skaraT 
raudona virvelė 50 

raudonieji 88 
raugas duonos T
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rauginti kopūstai (t. p. žr. rūgęs 
pienas) 64, 132

Raugų motina (la. Raugu mate) 15 
Raugpatis 14-15
rytai (t. p. žr. saulėtekiai) 42,120,124, 

134-135, 138-140, 142, 152-153 
į rytus tekantys šaltiniaiT 
į rytus pasisukęs upės vingis T 
į rytus tekantis vanduoT 

rytas 22, 37, 42, 57, 119, 123, 131, 
136-138,140, 147, 151-153 
rytas VelykųT
rytas Didžiojo penktadienio 152 
rytas Kalėdų T 
rytas saulėtas T 
ryto rasaT
rytinė sambrėška 137 
rytinės sąvartosT 

rytys (t. p. žr. vėjas) 121 
rojus (t. p. žr. dausos) 43, 124-125, 

138, 141-144, 156 
rojaus darželisf

roželė (t. p. žr. dedešva miškinė) 37 
roželė, roželės (t. p. žr. dedešva kiau- 

liarožė) 37
rožėlės, vargo roželė (t. p. žr. vijok

lis dirvinis) 37 
roželė (ornamentas) 37 
rožė (t. p. žr. erškėtis paprastasis, pi

liarožė, šunrožė, ožrožė) 12, 22, 26, 
35-43, 48, 49-53, 56, 60, 63, 80, 
88, 98, 104-105, 127, 139, 157 
rožė balta 40-42, 49 
rožė mėlyna 40-41 
rožė raudona 22, 35, 40-43, 49 
rožė auksoT 
rožių krūmas 22, 36 
rožių darželis 36, 42, 51-52,104 
rožių vainikas 36 

rožė (liga) 40-42, 45, 47, 55, 60, 70 
rožė sausoji 40-41 
rožė vandeninė 40-41 

rūda 84

rūdas (t. p. žr. žaibas) 82-84 
rūgęs pienas (t. p. žr. grietinė, varškė, 

perkūnainė, rauginti kopūstai, rūgš
tis, raugas) 65-66 

rūgimas 18, 63-67 
rūgštis 67, 73, 77, 86 

rūgštis barščių 65, 72 
rūgštis duonos T

Rugių motina (la. Rudzu mate) 128 
Rugių tėvai (la. Rudzu tęvi) 75 
rūkas 116 
rupūžė 70 
rūta 42, 49, 51

rūtų puokštelė 101 
rūtų vainikėlis 101 
rūtų darželisT

saldainis 42
saldu 63, 77, 81-82, 84-86 

saldus pienas T 
saldi rasa 81 

saulabroliai 116 
saulašarė (Drosera) 154 
Saulė 12-15, 18-20, 22-26,33,36-42, 

45-46,53,58,60, 63, 70-71,75,77, 
85, 89, 94, 98, 100, 102-104, 107- 
109, 114, 116-117, 119-127, 130- 
142, 146-149, 151-155, 157-158 
Saulės ugnis 100, 137 
Saulės ženklai 38 
Saulė raudona T 
Saulė baltaT 
Saulė pietų T 
Saulė šiaurinė T 
Saulės pienas 123 
Saulės ašaros T 
saulių ašaros T 
Saulės ašarėlės T 
Saulės krėslas 13, 20,108 
Saulės krėsliukai (t. p. žr. gvaz
dikas kartūzinis) 108 
Saulės krėsliukai (t. p. žr. rakta
žolė pelenėlė) 108
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Saulės krislelis (t. p. žr. neuž
mirštuolė) 108
Saulės lapeliai (la. Saules lapi
nas, t. p. žr. dedešva miškinė) 37 
Saulės darželis 42 
Saulės medis 24 
Saulės kalneliai 124 
Saulės takas 135-137, 157 
Saulės jautukas T 
Saulės šuneliait 
Saulės žirgaiT 
Saulės rateliai 141 
Saulės skara 22,
Saulės sijonai 147
Saulės patalas 137
Saulės lopšys 151
Saulės šokis 13, 20
Saulės šeima 23
Saulės vestuvės 20, 24
Saulės gedulas 20
Saulės amžius 24
Saulės lietus, su saule lyja 25,87,
97-100, 102-104, 110-113, 115-
116, 157
saulės ir mėnulio šviesa t  (tuo 
pačiu metu)
pirmieji saulės spinduliai 22 
saulės atspindys 14,116 
saulės aptemimas 123 
saulės stovėjimas 132-133 
saulės sąvartos 135 
su saule 133 
be saulės 41
saulei netekėjus 123, 147 
saulei nusileidus 123, 135, 147 
prieš saulę tekantys šaltiniai t 
prieš saulę tekantis vanduoT 
saulėtas rytas 152

saulėgrįža 24
saulėkrašė (t. p. žr. raktažolė aukš

toji) 108
saulėlydis 20, 24, 25, 36, 37, 41-42, 

46, 119-120, 124, 126, 130, 135-

138,142,149,151,155 
saulėlydžio debesys t 

saulėlydžiai (t. p. žr. vakarai) 120 
Saulės dukra, dukros (la. Saules 

meita, -as) 20, 22, 26, 42,102 
Saulės dukros vestuvės t  

saulėtekiai (t. p. žr. rytai) 120 
saulėtekis 22, 25, 36, 37, 42, 46, 57, 

119-120, 123, 126, 130, 136, 138, 
147, 151-154 

sąvarta 135-137 
sąvartos saulės T 
sąvartos mėnulioT 
sąvartos rytinės 137 

sėja 76, 121-123, 125-126, 131-133 
sidabras 57, 88-89, 97, 123,142 

sidabriniai pinigaiT 
sidabriniai spurgeliai 102 
sidabrinis kamuolys 88 
sidabrinis laukas 88 
sidabro lopšysT 
sidabro grandinės 155 
sidabro žiedas 98 
sidabrinis varpas 116 
sidabro lenkena 81 
sidabrinis dubuo 53 
sidabro kerplėša 36 
sidabro galva 90 
sidabriniai lašai 89, 97 
aukso T sidabro lašai 
sidabrinis vanduoT 
sidabro sauja 88 
Maros sidabras 88 

siela (t. p. žr. vėlė) 16, 48, 93, 106- 
107, 126, 137, 139, 154-156 

skalsa 73-77, 79, 86, 111 
skalsos miltai 74 

skalsa (t. p. žr. skalsė) 75 
Skalsa (dievybė) 15 
skalsagrūdis (t. p. žr. skalsė) 75-76 
skalsaragiai (t. p. žr. skalsė) 76 
skalsė (Claviceps purpurea, t. p. žr. 

laima, sotis, skalsagrūdis, skalsa-
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ragiai, rugių rageliai, juodi grūdai) 
15, 64, 75-76, 83, 85-86, 133 

skara 56, 102, 124 
skara balta 154 
skara raudona 22 
skara raudonai mėlyna 18 
skara Saulės T 

skaudulys 47, 50
sodas 51-52, 64, 77, 82, 105-106, 

124
sodas dangiškas T 

sotis (t. p. žr. skalsė) 75 
strazdanos (t. p. žr. šlakai) 99-100 
sumušimas 44, 47 
suodžiai 12, 75-76, 84, 86 

suodinas puodas 76, 83-84 
suodžiai (t. p. žr. kūlė) 75 
sutemos 134-135 
sūdna diena 55 
sūris 64
sūru 64, 77-79, 85-86 

sūrus vanduoT

šaknys 44, 52, 54
šaknys baltosios 144 

šalpusnis (Tussilago, t. p. žr. ugnia- 
lapis, močiakalapis) 44 

šaltinis 88
šaltiniai, tekantys į rytus 116, 
151-154
šaltiniai, tekantys prieš saulę 20, 
151-153
šaltinis Uošų (la. Ošu) 153 

šaltis 17,25,36,40,41,116,135,137- 
138,148-149, 156 
šaltas vanduoT

šermenys (t. p. žr. laidotuvės) 52,59, 
110, 112, 128

šiaurė 120-123, 125-126, 131-135, 
137-142, 147, 149, 156 
šiaurinė saulė 122, 147 

šiaurės rytai 120 
šiaurės vakarai 120, 140

šiaurės vakarų vėjas 121 
šiaurys (t. p. žr. vėjas) 121,123,133, 

158
šikšnosparnis 155 
šiluma 14-15, 18, 25, 66, 82, 85-86, 

116,122, 125, 135,137-138,156 
šiltas lietus T 
šiltieji kraštai 125 

šlakai (t. p. žr. strazdanos, kregždės) 
99

šulinys 101
šunrožė (t. p. žr. erškėtis paprastasis) 

37
šuo 45

šunys Dievo 28
šuneliai Saulės (t. p. žr. jonva
balių vikšrai ) 13, 20 
šunys juodieji 150 
šuns plaukai 46 

švarus 42, 58-59 
švari ugnis? 
nešvarus vanduoT 

šventas
šventoji ugnisT
šventa diena (sekmadienis) 89, 
128-129
šventas vakarasT 
šventi sakramentai 58 
šventinta žvakėT

šventajanskos (t. p. žr. jonažolė) 46 
šviesa 17, 24, 25, 28, 41-42,46, 58, 75, 

90,114-116,123-125,132,134-138, 
142,146,150-151,153-154,156 
šviesa saulės ir mėnulio (tuo pa
čiu metu) 75 
šviesa dangausT 
šviesa auksinė 46 
šviesios akys T 
šviečianti ugnisT 
šviesos ratas T

tamsa 17, 24, 25, 123, 134-138,142, 
146,149- 151,156
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tamsa pragaroT 
tamsūs debesys T 
tamsybių laukai 142 

Tasviržis 69
Tėtis (t. p. žr. Perkūnas) 69 
titnagas 144 
Tratikas kibirkščių 14 
traukas, traukažolė, trauklapis, trau

kutis (t. p. žr. gyslotis) 44 
Trinkutis (t. p. žr. Perkūnas) 90 
tuštumos (t. p. žr. mėnulis) 132-134

ugniagėlė (t. p. žr. vėdrynas aitrusis) 
44

ugniakuras 80
ugnialapis (t. p. žr. šalpusnis) 44 
ugniavietė 58, 78
ugniažolė (Chelidonium majus, t. p. 

žr. kregždažolė, kregždinė, krau- 
juotė) 44

ugniažolė (t. p. žr. vėdrynas aitrusis) 
44

ugnis (t. p. žr. liepsna, karštis, kaitra, 
šiluma, šviesa, degimas, kibirkštys, 
žarijos, dūmai, anglys, pelenai, suo
džiai, židinys, ugniakuras, laužas): 
ugnis šventoji 45, 66, 71, 73 
ugnis švari 58, 60 
ugnis gyva 12, 78 
ugnis kieta 53, 57 
ugnis skysta 53-54 
ugnis gaisro 12, 72-73, 84 
ugnis jaujos 13 
ugnis lauko 144 
ugnis marių T 
ugnis namų 14, 73 
ugnis židinio 12, 71,100 
ugnis kraujo 12 
ugnis akmenyje 144-145 
ugnis vandenyje 144, 146, 149, 
151
ugnis žaiboT 
ugnis PerkūnoT

ugnis Saulės T 
ugnis pragaro 43, 115, 148 
ugnis šviečianti 17 
ugnis deginanti 17 
ugnis liepsnojanti 36 
ugnis kenksminga 83 
ugnis vaikščiojanti 100 
ugninė votis T 
ugninis vanduoT 
ugnies patalas 71 
ugninės strėlės 99 
ugninis kalavijas 99 
ugninis vežimas 141-142 
ugninis ąžuolas 44-45 
ugnies gėlė (la. ugunspuke, t. p. 
žr. vėdrynas aitrusis) 44 
auka T ugniai 

ugnis (egzema) 44 
Ugnies motina (la. Uguns mate) 13- 

14
uogos 24

uogos juodos 108
uogos raudonos 13, 22, 35, 51,
108-109, 158
uogos žemės 108
uogos erškėčių T

upė (t. p. žr. Dauguva) 43, 89, 101, 
151, 155 
upė kraujo 50 
upė Cedros 46
į rytus pasisukęs upės vingis 152 
upės dievas 102 

upjorai 137 
Uranos (s. graik.) 68 
Užgavėnės 93

vaškas 84
vaškuota drobė 84 

vaikas (t. p. žr. kūdikis) 54, 67, 79, 
106-107,112,114,128-129,155- 
156
vaikai ir žmona VelnioT 
vaikai vėlių T
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vainikas 26
vainikas aukso 53 
vainikėlis rūtųT 
vainikas rožiųT

vaismedžiai (t. p. žr. obelis) 52, 83 
vaivorykštė 13, 18, 116 
vakarai 103,120-121,134-135,138, 

140, 142, 147, 151-152 
vakaras 22, 37, 42, 56, 57, 103, 119, 

124, 130-131, 136-138, 140, 143, 
146-147, 149, 151 
vakaras šventas 135 
vakarinė prieblanda 137 

Vakarinė 137 
vakaris (t. p. žr. vėjas) 121 
vanduo (t. p. žr. marios, ežeras, upė, 

šaltinis, pelkė, bala, šulinys, lietus, 
rasa, rūkas, migla, drėgmė, garai, 
ledas) 13,16-18,25, 27,40-43,47, 
55, 80, 87-89, 91-92, 94-97,100- 
101, 109, 115-116, 119, 137-138, 
143-153, 155-158 
vanduo dangaus 96, 149-150 
vanduo marių 96 
vanduo ašarųT 
vanduo čystas (grynas) 78 
vanduo sveikas 152 
vanduo geltonasis 150-151 
vanduo gydomas 153 
vanduo gyvybės 151 
vanduo Šventas 152 
vanduo ugninis 116, 153 
vanduo sūrus 116 
vanduo sidabrinis 88, 97 
vanduo nešvarus 45 
vanduo šaltas 149 
vandens lašai 144 
vandens kubilas 96, 150 
vanduo, tekantis į rytus (prieš 
saulę) 151-153 
vandeninė rožė T 
ugnis? vandenyje 
auka T vandeniui

vardas 55
varškė (t. p. žr. rūgęs pienas) 66 
varlė 51, 70

varlės ašarėlės T 
varlių kurkulai 70 

varpas 89-93
varpai bažnyčių 89 
varpai nuskendę 89 
varpas sidabrinisT 
varpelis šv. Pranciškaus 91 

vartai 137
vartai dangausT 
vartai pragaroT 
vartai pilies 77

vasara 70, 126-127, 149, 152-153 
vasara nederlinga 147 

vėdrynas aitrusis (Ranunculus acer, 
t. p. žr. ugniažolė, ugniagėlė, ug
nies gėlė) 44

vėjas (t. p. žr. pietys, šiaurys, rytys, 
vakaris, viesulas) 57,120-121,125, 
128, 139, 158 
vėjo sūkurys 127-128 
vėjo marti 128 
vėjo pietūs T
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