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Skiriu Jurgai Švedienei
Greta svarbiausių mitologinių klausimų - gyvenimo ir mirties, žmogaus ir
pasaulio kilmės, derlingumo ir vaisingumo yra labai svarbus žmogaus laimės klau
simas. Baltų mitologijoje ši tema plėtojama pasitelkiant Laimos, likimo ir laimės
deivės, m itinį paveikslą ir darbus. Laima baltų mitologijoje turi daugybę pavidalų:
deivės, paukščio, augalo, vaivorykštės, drabužio ir kt. Laimės tema svarbi ir šven
tėse, ir kasdienybėje - Laimos šaukiamasi gimdant; krikštijant, tekant, laidojant,
dirbant ūkio darbus, auginant javus ir gyvulius, kelionėje, prekyboje ir 1.1. Laimos
pavidalai ir darbai nemaža tyrinėti. Laimai ir jos krikščioniškajai transformacijai
Marai skirtas fundamentalus Haraldo Biezajo veikalas „Pagrindinės senovės lat
vių deivės“ 1, jame surinkti ir apibendrinti latvių tautosakos duomenys apie Laimą
ir Marą, išanalizuota trijų Laimos vardų - Laimos, Deklos, Kartos - reikšmė ir
geografinis paplitimas, ištirti Laimos ir Maros santykiai. H. Biezajo tyrinėjimus
pratęsė Janina Kursytė studijose „Laima - Dėklą - Karta“ ir „Mara“ 2. Mitologe
analizuoja būdingus Laimos vaizdavimo būdus, Laimos darbus ir pavidalus, daug
dėmesio skiria lingvistinei jų raiškai. Lietuvių Laima yra mažiau tyrinėta, galbūt
dėl to, kad nėra taip gausiai paliudyta. Priešingai negu Latvijoje, Lietuvoje Laima
beveik neišliko dainose. Pagrindinis lietuvių Laimai skirtas tyrimas yra Algirdo
Juliaus Greimo studija „Laima“ 3. Čia Laima aprašoma trimis aspektais - kaip žmo
gaus likimo ir laimės deivė, kaip žmonijos gelbėtoja per pasaulinį tvaną ir kaip
krikštynų dalyvė. Laimą, kaip sakmių veikėją, knygoje „Mitinės lietuvių sakmių
būtybės“4 apibūdino Norbertas Vėlius. Lyginant lietuvių ir latvių tyrinėjimus ma
tyti, kad šiek tiek skirtingai interpretuojamos pagrindinės Laimos funkcijos. Latvi
joje Laima yra ne tik likimo lėmėja, bet ir gimdyvių bei naujagimių globėja bei
pirmoji krikštynų dama. Tai argumentuojama gausybe medžiagos: Laima padeda
kūdikiui gimti, išleisdama pro „kaulo vartus“ (su žodžiu leisti sietina ir Laimos
etimologija); ji globoja gimdyvę - veda ją į „Laimos pirtį“ (t. y. gimdyti), patiesia
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šilko paklodę, sujuosia stebuklinga juosta. Gimdyvė aukoja Laimai aukso žiedą,
pinigą, juostą, baltą ar kanapėtą vištą, alaus ir midaus. Per krikštynas Laima „pir
moji supėjėlė“ , ji lydi kūdikį į bažnyčią ir padeda sėkmingai grįžti namo, kabina
lopšį ir 1.1. Lietuvių medžiaga, nors ir daug skurdesnė šiuo atžvilgiu, irgi leidžia
numanyti analogiškas Laimos funkcijas. Matas Pretorijus Laimelę vadina gim i
mo deive5. Laimos ryšių su gimdymu reminiscencija galima laikyti ir gimdyvės
vadinimą laiminga6. N. Vėliaus manymu, kadangi kitų indoeuropiečių (graikų,
šiaurės germanų, latvių) likimo deivės glaudžiai susijusios su gimdymo reika
lais, tai, „matyt, ir lietuvių laimėms seniau būdavo būdingos gimdymo deivių
funkcijos“7. A. J. Greimas atkreipia dėmesį į Laimos ryšius su krikštynomis. Su
gretinęs M. Pretorijaus duomenis apie alaus aukojimą Laimai krikštynų proga ir
krikštynų dainą apie alų darančią Laimą, jis prieina prie išvados, kad Laima krikš
tynose būdavo suprantama kaip mitinė Aušrinės krikštamotė - tokiu būdu kūdi
kiui linkima tokios laimės, grožio, sveikatos, kaip ir Aušrinei8. Šios mitologų
išvados apie lietuvių Laimą kaip apie gimtuvių ir krikštynų deivę nebuvo plačiau
išplėtotos. Todėl šio straipsnio tikslas yra paanalizuoti Laimos apraiškas gimtu
vių ir krikštynų papročiuose ir tikėjimuose. Lietuvių Laima dėl medžiagos sto
kos gali būti rekonstruojama tik tiriant laimės sampratą apskritai, todėl daug dė
mesio bus skiriama ritualams, kuriais siekiama užtikrinti kūdikio laimę. Taip pat
pasitelksime ir latvių mitologijos duomenis: latvių Laimą statant greta lietuvių
Laimos, atsiskleidžia kai kurie lietuvių tautosakoje jau gerokai priblėsę bruožai.

Laimos vanduo
Gimtuvių ir krikštynų apeigose daug dėmesio skiriama kūdikio prausimui. Pir
masis kūdikio maudymas yra nepaprastas, kaip rašo Liudvikas Adomas Jucevičius,
„kai tiktai vaikas gimsta, tuojau bobutė nuprausia j į kuo šalčiausiu vandeniu, ir tai
vadinasi prausimas Laumės prakaite“ 9. Žinant, kaip latvių dainose yra paplitęs
Laimos pirties motyvas (net gimdymas metaforiškai vadinamas „pėrimusi Laimos
pirtyje“), nesunku suvokti, kad laumė čia atsiradusi dėl vėlyvos laumės vardo eks
pansijos. Latvių dainos rodo, kad prausimo vanduo vadinamas laimės vandeniu:
Vienas mates tie berniąi,
Ne visiem viena laime;
Ne tie visi mazgojas
Viena laimes ūdenl

‘Vienos mamos tie vaikeliai,
Ne visų vienoda laimė,
Ne visi jie maudėsi
Tame pačiame laimės vandenyje.’

LTdz 23294
Pirmojo prausimo, arba laimės, vanduo - tai paties likimo vandeninė išraiška.
Semiant ir nešant vandenį pirmajam kūdikio prausimui labai saugoma, kad nė la
šas neišsilaistytų, nes kitaip vaikui „izllst visa dzlves laime“ (‘išsilieja visa gyveni
mo laimė’, - LTT 2678). Visiškai tokie pat draudimai, beje, galioja ir rūpinantis
sveikata, plg.: „Nešant vandenį negalima leisti semt iš viedro ir gerti - atima iš
nešančiojo sveikatą“ (LTR 440/6/); „Prieš saulės tekėjimą nueinama į šulinį ir
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užsemiama vandens, tik vienąkart, ir nešama namo. Šis vanduo yra vaistai nuo
akių. Plaunami juo gyvuliai“ (LTR 840/189/, /16/).
Pirmojo prausimo vanduo netgi dvigubai susijęs su Laima. Pirma, vanduo yra
Laimos dispozicijoje: tikima, kad iš šulinio pasemto vandens negalima atpilti at
gal, nes Laimai akis užpilsi (LPT p. 314). Dėl to paties draudžiama į vandenį spjauti
(LTT 31314). Antra vertus, dar negimusio kūdikio fiziologiniai vandenys irgi pri
klauso Laimos globojamai sričiai, nes Laima susijusi su visais kūdikio nešiojimo
ir gimdymo reikalais - tai labai gausiai paliudyta latvių tautosakoje10. Fiziologiniai
vandenys mitiškai sietini su mariomis ar upe, kur pribuvėja sužvejojusi kūdikį. Jie
turi ir apeiginę išraišką: per krikštynas bobutė siūlo kūmams išgerti „vandenėlio“
(degtinės), kuriame pagavo „žuvytę“ 11. Prausiant kūdikį, nuo jo odos nuplaunamas
prigimtinis vanduo, ir tai būdavo atliekama labai atidžiai. Kaip rašo Rasa Paukšty
tė, „pribuvėja stengdavosi ypač kruopščiai vaiką nuprausti, kad neliktų nenuplauta
nė viena vietelė, nes vėliau ten būsiąs intapas“ 12. Tačiau intapų ant žmogaus kūno
vis tiek lieka, ir juos galime sieti su mitiniais Laimos vandens lašeliais, kurie turi
ne tik negatyvią, bet ir pozityvią pusę. Intapai, nors ir nesuteikia žmogui grožio,
siejami su žmogaus laime, manoma, kad „kas turi intapus ant veido, tasai asmuo
yra dalingas. Tam viskas gerai sekas dirbti ir jam Laimė padeda“ (LTR 1277/145/);
plg.: „Apgamai, jei jie nematomoje pačiam vietoje, reiškia žmogaus laimingumą,
kas turi daug apgamų, tas irgi laimingas“ 13. Pūkuoti apgamai latviškai net ir vadi
nami „laimes spalvas“ (‘laimės plaukais’, - LTT 16345). Akivaizdu, kad jų mitinė
kilmė susijusi su Laimos vandens likučiais.
Tačiau laimę teikiantis apgamas nėra vienintelė laimės vandens metamorfozė.
Laimę galima užfiksuoti, sustingdyti ir kitomis formomis, pavyzdžiui, iš vandens
perkelti į pinigą: „Berną mazgajama ūdenl jaiemet kads naudas gabals un pėcak ši
nauda jauzglaba bernam par laimes naudu, tad tam dzlvė nekad netrūks naudas“
(‘Į vaiko maudymo vandenį reikia įmesti kokį nors pinigą ir paskui tąpinigą laikyti
vaikui kaip laimės pinigą, tada jam gyvenime niekuomet netrūks pinigų’, - LT T
2704). Norint užtikrinti sėkmę ūkyje, naudojami atitinkami daiktai: „Jei įdėsi duo
nos į pirmo prausimo vandenį, vaikas gyvenime visada bus turtingas, jei linų - bus
geras ūkininkas“ 14. Laimę pakreipti norima linkme (parinkti vaikui vieną sėkmin
gą sritį) galima ir išliejant kūdikio prausimo vandenį tam tikroje vietoje, pavyz
džiui, kad vaikas turėtų „gyvulių laimę“ (sektųsi auginti gyvulius), reikia vandenį
išlieti tvarte (LTT 2742); kad mergaitė būtų gera šokėja, išpilti vandenį kieme ratu
(B1VV 305); kad sektųsi ištekėti - pakelėje (LTT 2753), ant vartų stulpelio (B1VV
304) ar dvišakų medžių tarpan15 ir 1.1.
Tačiau Laimė vaikšto ne viena: greta Laimos matome jos priešingybę Giltinę,
arba Nelaimę. Lietuvių pasakose Laima ir Giltinė vaizduojamos kaip dvi seserys,
jojančios dvisėda ant to paties žirgo - Laima priekyje (laikydama pavadį), o G ilti
nė užpakalyje16. Jos gali išsidėstyti ir kita tvarka, kaip dešinės ir kairės priešybių
pora: latvių tikėjimuose teigiama, kad žmogui keliaujant keliu, dešine kelio puse
eina Laimė, o kaire - Nelaimė (LTT 4321). Lietuvių pasakose A T 735A ir AT
735B „Uždaryta nelaimė“ pasakojama apie geldoje besimaudančią nelaimę (da
lią, vargą). Kaip ją pamatyti, pataria į kūmus pakviestas senas elgeta: „Pirm ą
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sykį naujoj trobikėj kai numaudysi mažiuką, tai geldžikę palikite ir visi išeikite.
O ką pamatysi tenai maudantis, tai pulk ir įkišk į stebulę“ (LTR 370/217/). Kitoje
pasakoje žmogus, persikėlęs į naujus namus, grįžta pasiimti užmirštos geldos:
„Ineina savo senon būstinėn, žiūri, kad prausias kas ton niekocion! Nieko nere
gėt, o purgzlinas. Jis klausia: „Kas čia?“ Atsisakė: „Aš, tavo dalia, kur tu eisi, ir
aš“ (LTR 374d/209/). Kartais besimaudanti dalia pamatoma šventės metu, atli
kus tam tikrą ritualą, pavyzdžiui, išsiprausus prieš Kūčias, plg.: „Kūčių vakarą
visa šeima nusiprausė į vieną vandenį ir ėjo gulti, bet vandenį paliko neišlieję.
Paskui išgirdo, kad tas vanduo burbuliuoja. Tėvas priėjo ir klausia: „Kas čia?“
<• ••> „Aš esu jūsų vargas. Susemk mane į dėžutę, nunešk į mišką ir įkalk į medį“
(LTR 2851/80/). Labai panašią apeigą matome ir šiame tikėjime: „Kad niekas
per visus metus neapkalbėtų, reikia Kūčių dienoje pirtyje praustis, ir taip, kad
vis vanduo varvėtų nuo galvos žemyn. Paskui, baigiantis praustis, reikia ant kū
no vandens lašus braukti iš viršaus vis žemyn į kokį indą ir tą vandenį reikia
išpilti už slenksčio, kad ir prieangy. Tada niekas neapkalbės ir nereikės nuo žmo
nių nekaltai nukentėti“ (LTR 2235/169/).
Kaip matėme, Nelaimė (bloga dalia, vargas), nusiprausus visai šeimai sykiu,
lieka geldoje su vandeniu ir gali būti „susemta“ kaip vanduo. Tai papildomai mo
tyvuoja elgesį su kūdikio pirmojo prausimo vandeniu ir verčia atkreipti dėmesį į
tokio vandens išpylimo vietą ir laiką. Eduardas Gizevijus rašo, kad „vanduo, ku
riame buvo maudytas kūdikis, rūpestingai laikomas supiltas į indą ir išpilamas
lauk tik po krikšto“ 18. Arba iki krikšto bent jau stengtasi vandenį išpilti ne lauke,
bet viduje, „papečėn“ (B1VV 306). Latvių tikėjimai rodo, jog vaikų prausimo van
denį pavojinga pilti, nes galima prarasti laimę: ,3em u ūdeni bez saules nevar ara
liet, jo tad izlej bėmiųa laim i“ (‘Vaiko vandens negalima be saulės pilti laukan, nes
išpilsi vaiko laimę’, - LT T 2745). Kadangi po krikštynų išpilti pirmųjų maudynių
vandenį jau nebėr pavojaus, manytina, jog „neišlaistyta“ laimė per krikštynas įgyja
kitą pavidalą. Po krikštynų pirmasis vanduo netenka mitinės prasmės, o jo vietą
užima kitas, jau pakrikštyto kūdikio prausynų vanduo, kuris savo ruožtu irgi glau
džiai susijęs su žmogaus laime. Sakoma, kad po krikštynų numaudyto kūdikio van
duo teikia laimę, todėl per praustuves „da tuos vystyklus, da švarūs, gražūs, įkiš į
tą vandenį jau, padžiauna. Nesvarbu, kad i nauji, ale padžiaun. Skaitos, kad jau
tam vaikui laimė būtų. Visą namą, visus kampus, kiemą, kur bėgios tas vaikiuks,
neš apkrapija. <•••> Slenkstį peržengdo, i vėl atgal - reiškia, jei mergaitė, kad
kavalierių prieitų“ (LTR 4545/191 f).
Ieškant šio vandens sakralumo motyvacijų, iš pirmo žvilgsnio, regis, galėtu
me įžiūrėti bažnytinio krikšto įtaką, plg.: „Kai po krikšto kūdikį nuprausia, tai tą
vandenį laiko šventu (dėl šv. aliejų ir šv. vandens) ir pila papečėn, kad tiems na
mams tektų palaima“ (B1VV 540). Tačiau pirmasis kūdikio maudymas po krikšty
nų turi labai senovišką paprotinį kontekstą ir j į būtina aptarti išsamiau. Kaip rašo
Mečislovas Davainis-Silvestraitis, po krikštynų, kurios trunka tris dienas, iškart
eina kitas balius, vadinamas „lėlės koją gerk“ (DvPSO p. 209). Išmaudžius kūdikį,
su tuo vandeniu daromos tam tikros apeigos:
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<•••>iš to vandens, kur geldoje yra, pasemia į torielką pilną ir padaro kvietką iš rūtų,
didumo kaip šepetys ar penzelis. O paskui pajema tą torielką su vandeniu ir pradeda tašky
ti tąja kvietka pamirkusia. Ir paskui eina nuo galo savo svečių iš eilės, kožnam po vieną, ir
po barzda tepa boba, kvietką pamirkius su turn vandeniu. O kad jau visus apsuka, teip tada
ir sau boba barzdą pamazgojusi. <•■ •> O kada toji boba pabaigia savo darbą, o kada dar
liekt koks lašas vandens nuo barzdų mazgojimo, tei ta boba turi palaistyt visų namų slenks
čius, sakydama teip:
- Oi, tegul visi dabar, žengdami par tuos slenksčius, sumina po kojų visus to vaikelio
vargus (DvPSO p. 209).
Ši apeiga, kitur vadinama prausynomis, praustynomis, praustuvėmis, iki
X X a. vidurio dar buvo išlikusi vidurio Lietuvoje, tačiau daugeliu atvejų jau tik
kaip komiškas „barzdų skutimas“ krikštynoms baigiantis19, nebeturintis tiesiogi
nio ryšio su kūdikio maudymu. M. Davainio-Silvestraičio aprašyta apeiga irgi
nebeturi visų apeigos komponentų. Jau baliaus pavadinimas „lėlės koją gerk“
apeliuoja į gėrimą, o ne į prausimą. Užuomina apie prausynų vandens gėrimą yra
ir pribuvėjos tostas, kai per krikštynas užgerdama kūmus ji sako: „Žuvavau, žu
vavau. Sugavau žuvytę. Ji valgo, žadina visus ir yra už visus čia gyvus vyriausia.
Aš duosiu jums to vandenėlio, kuriame pagavau, paragauti“20. Latvijoje, krikšti
jant kūdikį namuose, pribuvėja truputį išgeria krikšto vandens ir duoda jo tėvams
(LTT 15297). To vandens taip pat duodama atsigerti ir paūgėjusiems vaikams, kad
būtų sveiki ir išmintingi (LTT 15291, 15292). Su gėrimo ritualu susijusi ir Jokūbo
Brodovskio aprašyta lietuviška apgėlų apeiga, kai kelių savaičių sulaukusiam nau
jagimiui kūma pakerpa plaukus, laikydama j į virš dubens su gėrimu, kuris apdeng
tas nuometu. Paskui, paėmus nuometą ir j į nugręžus, gėrimas išgeriamas, o plau
kai užkasami po apynių virpsčiu, linkint: „Lygiai kaip a[v]yniai ant smaigų vynio
jasi, taip tikrai kūdikis iš visų vargų išsivynioja“ (SLT p. 495).
Toks linkėjimas išsivaduoti iš vargų semantiškai atitinka M. Davainio-Sil
vestraičio pateiktą formulę „sumindyti vaikelio vargus“ . Abiem atvejais „vargai“
(nelaimės, bloga dalia) atskiriami nuo kūdikio kūno skysčiu (apeiginio gėrimo ar
ba prausimo vandens), visai taip pat kaip pasakoje „Uždaryta nelaimė“ - bloga
dalia. Į tą pačią semantinę paradigmą galbūt patenka ir pribuvėjos vežiojimo gel
doje paprotys, - vežiotojai stengdavęsi ją kuo daugiau kartų išversti iš geldos „kū
dikio laimei“21. Nesunku pastebėti šio veiksmo ryšį su iš vandens geldos išpilama
„bloga dalia“ , negatyviąja deivės Laimos puse.

„Kokią laimę užgersim?“
Apeiginis krikštynų gėrimas turi ir pozityviąją pusę - drauge su juo ne tik „išlie
jama“ nelaimė, bet ir užgeriama laimė. Tai atliekama suderinant du apeiginius mo
mentus: gėrimą ir linkėjimą. Laimės linkėjimai apskritai yra labai svarbi krikšty
nų apeiga, nes „ko krikštynų dienoje, kūdikį bažnyčion išlydint, susirinkusieji
palinkės, tas būtinai įvyks kūdikiui beaugant ir paskui suaugusiu žmogumi begy
venant“22. Grįžtant su pakrikštytu kūdikiu, „kiekvienas sutiktas žmogus ko nors
linkėjo kūdikiui - manyta, kad šie linkėjimai atneš laimę“ 23.
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K ą reiškia linkėti laimės? Žiūrint iš mitinės perspektyvos, tai ne kas kita, kaip
minėti, prašyti, kviesti atvykti Laimą. Todėl latvių krikštynų dainose matome visą
Laimos pašlovinimo ritualą. Laima yra pirmoj i, garbingiausia krikštynų viešnia, plg.:
Nac, Laimiųa, mamuliąa,
Maža berną krustibas:
Tu pirmąją šūpotaja,
Tu pirmąją atneseja.

‘Ateik, Laimele motinėle,
Į kūdikio krikštynas:
Tu pirmoji supėjėlė,
Tu pirmoji nešėjėlė.’

LTdz 23559
Atėjusi Laima kviečiama sėsti už stalo ir lemti kūdikiui laimę:
Sprid, Laime\%l°bu laimi,
Goldą gola sadadama:
Tavs ar moti gūdu taisa
Pyrmajami bėrneriam.

‘Lemk, Laimele, gerą laimę
Gale stalo sėdėdama:
Tėvas ir motina vaišes daro
Pirmajam vaikeliui.’

LTdz 23528
Dengiant vaišių stalą, Laima tiesia per visą kambarį žalią šilką (LTdz 23522),
meta į pirkią laimę lemiantį aukso kryžių (LTdz 23197, 23524), padeda parvežti
į namus pakrikštytą kūdikį (LTdz 23483), užžiebia žvakę nešant kūdikį į trobą
(BDC p. 52) ir 1.1. Laimos dalyvavimas krikštynų vaišėse reikalauja atitinkamos
pagarbos ir dėmesio. Ji kviečiama prie stalo, vaišinama rugine duona ir miežių
alumi (LTdz 23555). Be to, būtina verbalinė pagarbos išraiška - Laima turi būti
nuolatos minima:
Laima kapa jumta viršų
Kūma dziesmu kiaušides:
Ko tie ėda, ko tie dzera,
Vai a r ' Laimu paminej 7

‘Laima lipo ant užlų
Kūmų dainų paklausyti:
K ą jie valgė, ką jie gėrė,
Ir ar Laimą paminėjo?’24

LTdz 23551
Laimos minėjimas valgant ir geriant yra sinkretinio gėrimo ritualo dalis. M. Pre
torijus rašo, kad per krikštynas geriant su apeigomis buvo kreipiamasi į Laimę
(greta jos vietą beužimančios krikščioniškosios Mergelės Marijos). Žemynėliaujant (žemyn nuliejant) ir palabinant (palaiminant gėrimą) geriama iš kaušelio ir
prašoma kūdikiui laimės25. Vėliau šis sudėtingas gėrimo ritualas praranda daugelį
apeiginių elementų, tačiau iki X X a. išlieka kaip linkėjimo ir užgėrimo derinys.
Vienu atveju užgeriant kūdikį, linkimajam laimės tam tikroje srityje, pavyzdžiui,
mergaitei „valdyti raktus“ , t. y. būti namų šeimininke:
Kadu laimi mes uzdzersim
Tai mažai padltei?
Uzdzersim tadu laimi ValdTt klets atsledzinu.
LTdz 23584
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‘Kokią laimę mes užgersim
Šiai mažai krikšto dukrytei?
Užgersim tokią laimę Valdyti klėties raktą.’

Kitu atveju linkima visokeriopos laimės:
Kūmas su kūmu išgeri, šaukia vaiko tėvų, pripilia pilnų, net su kaupu, ir saugo, kad
nenusiliet. Duoda tėvui, sakydami bagaslovija:
- Kaip šito čerkela pilna, kad mūsų krikšto sūnaus būt galva razumo ir išminties pilna.
Aruodai - grūdų, gurbai - gyvulių, laukai - uradzojaus, visokios bagotystas visur būt pilna!
Ir jemunt iš runkos kūmo saugo, kad nenusiliet. Tavas geria ant vaiko močių (jei gali,
preina ant stolų, jei guli, prineša ant lovų) ir jemunt iš runkos runkon saugo, kad nenusi
liet. Išgeria visi sausai, o jei nusiliejo, tai visi nuliūsta, labai negerai (LTR 2123, p. 89-92).
Nusiliejimas, kaip laimės išliejimas, praradimas, jau buvo aptiktas kūdikio
prausimo ritualuose. Bet šiuo atveju laimė reiškiasi ne prausimo vandeniu, o alumi
arba midumi, plg.:
Es nadevu Laimėjai
Paltį dzert yudisneųu;
Dzer, Laimėta, olų, madų,
LTc maų viglu myužu.

‘Aš nedaviau Laimelei
Gerti lietaus vandenėlio:
- Gerk, Laimele, alų, midų,
Lemk man lengvą gyvenimą! ’

LTdz 23216
Alus ir midus (vėlesniais laikais alus su medumi arba degtinė su medumi)
buvo per krikštynas geriami ir aukojami gėrimai26. Bet šie gėrimai, kai jie priski
riami Laimai, taip pat yra ir būdas simbolizuoti likimą:
Sasatyku ar Laimeriu
Vydynu kolnu lajeriT.
Šoka Laima stovadama:
Ko tam vajag borinam?
Pavalk mari lipa goldu,
Paklčj boltu paladzeąu.
Paklčj boltu paladzenu,
Izlik treis bičereitis:
VTnu ola, ūtru mada,
Trešu gaudu asarenu.

‘Susitikau su Laimele
Vidur kalno slėnyje.
Sako Laima stovėdama:
- Ko tam reikia našlaitėliui?
Pastatyk man liepos stalą,
Užtiesk baltą staltiesėlę.
Užtiesk baltą staltiesėlę,
Sustatyk tris taureles:
Vieną alaus, antrą midaus,
Trečią graudžių ašarėlių.’

LD 5056
Anot J. Kursytės, čia gėrimo pavidalu yra vaizduojamas likimas, kuris gali
būti trejopas: kaip midus, kaip alus arba kaip ašarų taurė27.
Grįžtant prie užgėrimo, kaip Laimos meldimo ir laimės linkėjimo, pažymėti
na, kad laimės linkima ne tik verbaline forma, bet ir veiksmais. Gerai žinomas
krikštynų paprotys daužyti indą (arba geriamąjį indą) vardan laimės:
Kai visa paruošta [važiuoti į bažnyčią], kūmai atsisėda greta ant suolo - „truputį atsiil
sėti, didelėn kelionėlėn pasirengę“. Tėvas pavaišina juos alaus stikline, kurią alų išgėrę,
kūmai sudaužo į grindis.
Jei stiklinė sudūžta į smulkius gabalėlius, reiškia, laimingai klosis kūdikio gyveni
mas, jei į didesnes skeveldras - sunkesnis bus jo gyvenimo kelias.
Jei stiklinės visai nesudužtų, ar nors viena iš jų, būtų labai blogas kūdikio likimui
ženklas - vargti jam lemta visas gyvenimas28.
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Indo daužymas linkint laimės šiandien žinomas iš frazeologijos - ką nors
sudaužius sakoma: šukės laimę neša. Tačiau tą pačią prasmę galime įžvelgti ir
pasakyme nuskilo laimė, t. y. pasisekė (LTR 4754/637/), j į suprasdami kaip La i
mos, likim o dalytojos29, mitinę refleksiją. Su laimės linkėjimais sudaužytas in
das yra ne kas kita, kaip laimės dalies nuskėlimo aktas, ir kuo daugiau tų dalių
yra, tuo žmogus dalingesnis. Laima su puodeliu rankose yra žinomas latvių sak
mių motyvas, pavyzdžiui, Laima neša puodelyje gydomąjį vandenį, ir iš nutiškusio
lašo randasi šaltinis; arba Laima sudaužo puodelį, pravirksta, ir išjos ašarų ištrykš
ta šaltinis (LTT p. 308-309). Tad laimės linkėjimą užgeriant ir indo sudaužymą
galima laikyti specifine Laimos apeiga, kuri ypatingą reikšmę turi per krikštynas,
kada kūdikiui lemiama laimė visam gyvenimui. Tai simbolinis aktas, metaforiškai
išreiškiantis labai svarbią krikštynų idėją - laimės dalies skyrimą. Išeinant į plates
nius kontekstus, šią simboliką galima aptikti ir kitose situacijose, sakykim, namo
statybos papročiuose, kai irgi daužomas indas; jei jis suskyla - bus pastovus gyve
nimas, jei ne - teks keltis į kitus namus, dar kartą kraustytis, t. y. „laimė nenuski
lo“ . Bet tai jau kita tema, verta atskirų tyrinėjimų.

Likimo verpėja ir audėja
Dabar pereisime prie kitos mitinių vaizdinių grupės - tekstilinio kodo, kuris
dažnai naudojamas vaizduojant Laimą kaip likimo ir laimės deivę. Verpimas ir
audimas yra vienas būdingiausių baltų Laimos darbų, nors vestimentarinė raiška
būdinga ir kai kurioms kitoms.baltų deivėms. Verpimu ir audimu garsėja laumės31,
pasižymėjusi audėja yra lietuvių bičių deivė Austėja32, auksinį dienos siūlą verpia
latvių Saulės dukros33. Pati Saulė vaizduojama kaip siūlų kamuolys34. Tačiau Lai
mos tekstilinė veikla yra tik figūratyvinis būdas išreikšti pagrindines jos funkci
jas - likimo lėmimą, laimės ir nelaimės žaismą, o kartais - ypatingos laimės dova
ną (pvz., motinystės laimę). Tai reiškiama įvairiomis tekstilinėmis formomis. Pati
elementariausia - verpimas. Pirmą sykį lietuvių likimo verpėją aprašė Teodoras Nar
butas (tą patį vėliau randame E. Gizevijaus tekste apie lietuvininkų krikštynas):
Kai tik pasaulyje gimsta žmogus, tuojau Verpėja (Werpeja) pradeda verpti danguje jo
gyvenimo siūlą, kuris baigiasi žvaigžde. <■ ••>Tą minutę, kai lemtis nusprendžia, jog turi
baigtis žmogaus gyvenimo dienos, siūlas tuojau nutrūksta, žvaigždė krenta, gęsta ore, ir
žmogus miršta35.
Šį tekstą reikėtų vertinti kaip kultūros istorijos faktą, kurio autentiškumo šian
dien, neturint mito variantų, neįmanoma įrodyti. Tai gali būti ir romėnų parkų at
garsis, ir liaudiškų pasakojimų sugestija. Todėl interpretuodami turime naudotis
lyginamosios mitologijos kontekstu ir tautosakos medžiaga.
Žmogaus gyvenimo vaizdavimas pasitelkiant verpimo kodą yra būdingas in
doeuropiečių mitologijos bruožas. Graikų moiros - gimimo, mirties ir likimo dei
vės žmogui gimstant verpia likim ą - visą gyvenimo kelią, kurio žmogus negali
pakeisti. „Iliadoje“ ir „Odisėjoje“ ši nepakeičiama lemtis vaizduojama kaip moirų
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verpiamas lininis siūlas36. Anot V. P. Gorano, graikų moiros, nors galėtų būti Kretos-Mikėnų religijos reliktas, vis dėlto priklauso bendram indoeuropiečių mitolo
gijos paveldui - likim ą verpia hetitų Itusija ir Papaja, romėnų parkos, norvegų
nornos37. Tačiau likimo verpėjos vaizdinio geografija yra tokia plati - nuo Indijos
iki Skandinavijos, nuo Vidurio Sibiro iki Vakarų Afrikos, kad galima spėti, jog
verpimo ir likimo sąsaja išsirutuliojo savarankiškai skirtingose, genetiškai nesusijusiose kultūrose38. Verpiamo siūlo mitinės reikšmės yra labai universalios - tūs
tantis, besidriekiantis siūlas ženklina procesą, gyvenimo trukmę. Antra vertus, li
kimo siūlas yra tai, kas susaisto, sujungia žmogų su likimu. Galiausiai šį siūlą
galima interpretuoti kaip virvę ar pančius, neleidžiančius nukrypti nuo lemties39.
Jei pasikliautume T. Narbuto tekstu, likimo siūlą galėtume suprasti kaip ryšį, už
mezgamą tarp žmogaus ir jo lemties žvaigždės. Žvaigždė, kaip likimo ir laimės
ženklas, yra gerai žinoma tautosakoje. Kaip dar 1951 m. rašė Jonas Balys, Lietuvo
je plačiai žinomas tikėjimas, kad kiekvienas žmogus danguje turi savo žvaigždę,
kuri įsižiebia vos jam gimus; laimingo žmogaus (arba po laiminga žvaigžde gimu
siojo) žvaigždė yra šviesi ir didelė, nelaimingo - tamsi ir mažutė40. Šiuos tikėjimus
vargu ar pakaktų motyvuoti liaudies astrologijos aspektu; tai susiję su gyvenimo ir
mirties samprata apskritai. Kiekvienas žmogus turi savo vardinę, tik jam vienam
skirtą žvaigždę, kuri užgęsta jam mirštant. A r ji tikrai kabo ant siūlo, nežinia, tačiau
siūlas arba siūlų kamuolys baltų mitologijoje yra viena iš likimo vaizdavimo formų,
plg.: „Jei kamuolys iš palengvo atsivynioja, ir jis greit nenutrūksta, tai laimingas
[gyvenimas-D . V.]9o jeigu greit nutrūksta, tai atseit mirtis. <• ••> Sakydavo, kad yra
laimingas siūlas, ir nelaimingas siūlas. Sakydavo, jeigu žmogui skirtas vargas, jis yra
išilgai kelio, tai jis vargs visą gyvenimą. Jeigu skersai kelio vargas, tai peržengei, i
pasiliko vargas“41. Su aukso kamuoliu vaizduojama ir Laima - omitomorfiniu gegu
tės pavidalu ji matoma sėdinti žalio beržo viršūnėje ir šilko skarelę siuvinėjanti, auk
so kamuolėlį ritinėjanti (LTt 5 9418). Anot A. J. Greimo, toks Laimos-gegutės vaiz
davimas ją priartina prie nomų ir moirų42. J. Kursytė dievybių verpiamą giją inter
pretuoja kaip gyvybės siūlą: kol žmogus gyvas, siūlas stiprus, o kai ateina mirties
valanda, siūlas nutrūksta43. Analogišką gyvybės - mirties raišką rodo Saulės vaizda
vimas latvių dainose: Saulė - baltas siūlų kamuolys - laikosi ant ištempto siūlo, kurį
verpia Saulės dukros; vakare siūlui nutrūkus, Saulė krinta žemyn į jūrą44.
Kita vertus, siūlų kamuolys gali simbolizuoti laimę materialiuoju aspektu, t. y.
kaip turtą. Anot Vytauto Tumėno, „siūlų vyniojimas Kūčių vakarą, tikint, jog kas
daugiau siūlų suvynios, tas bus turtingesnis, siejasi su Laimos - turtų lėmėjos veik
la“45. Siūlų kamuolys, kaip apvalus ir galintis ridentis daiktas, puikiai derinasi prie
įprastinių Laimos veiklos formų - latvių dainose ji dažnai vaizduojama ką nors
ridinėjanti arba sukanti girnas46.
Verpimas, kaip Laimos sritis, yra paliudytas ir praktiniu lygmeniu: nuo Laimos
arba Maros (kurią H. Biezajis laiko Laimos transformacija47) priklauso linų darbų
sėkmė. Sakykim, ketvirtadienį negalima verpti, nes tąvakar po pirkią vaikštanti Lai
ma48. Pavasarį, pradedant nuo Maros dienos (kovo 25), draudžiama verpti pirkioje
prie žiburio (t. y. saulei nusileidus), nes verpimas trukdysiąs Marai, ir ji neduosianti
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gerų linų (LTT 22360). Raunant linus, paskutinę saują reikia palikti Marai, tada ji iš
likusių linų audžianti rankšluosčius, ir tai yra ypatingos palaimos ženklas49.
Kaip matome, Laimos tekstilinė veikla neapsiriboja verpimu, bet apima visą
procesą - nuo linų auginimo iki audimo ir siuvimo50. Tačiau Laimos vaidmens
tekstilės srityje nereikėtų pervertinti - šios deivės pagrindinė funkcija yra likimo
lėmimas, todėl jos audinius reikėtų suprasti visų pirma kaip ypatingą būdą reali
zuoti likim ą arba suteikti laimę. Yra kelios ypač būdingos Laimos audinių rūšys.
Viena jų - juostos. Juostų prasmė artima siūlų semantikai - jų ilgis implikuoja
tąsos, proceso reikšmę. Todėl, pavyzdžiui, sapne matoma juosta reiškia kelią, ke
lionę: „Išaustos juostos arba siūlų vyniojimas - tai didelė kelionė in numirėlį ar
veseilion“ (ES 1952 1. 5); „Sapnuoti juostą - tai koks didelis giminės susiėjimas“
(ES 1985 1. 34)51. Tačiau juosta, nors ir artima siūlui, yra daug sudėtingesnis arte
faktas. Juostos raštai leidžia išreikšti ne tik gyvenimo trukmę, bet ir kokybę, fik
suoti likim ą vizualine raštų kalba. Todėl latvių dainose aptinkamas „gyvenimo raš
tus“ audžiančios Laimos motyvas:
Gaiša gaiša uguns deg
Tumšaja kaktina:
Tur Laimima mūzų raksta
Mažajam berninam.

‘Šviesi šviesi ugnis dega
Tamsiojoje kertelėje:
Ten Laimelė gyvenimą rašo
Mažajam vaikeliui.’

LTdz 23195
Kaip teigia J. Kursytė, gyvenimo „išrašymą“ čia reikėtų suprasti kaip maginių
ornamentų audimą, kaip išrašymą raštais, o ne raidėmis52. Gyvenimo rašymas, mar
ginimas yra būdinga Laimos veikla - jos lemtas gyvenimas margas kaip genio
plunksnos arba pupų žiedeliai (LTdz 23185, 23187). Su likimo koncepcija galėtų
būti susijusi ir šimtaraštė juosta, kurioje individualia seka išdėstomi nepasikartojantys raštų ornamentai. Žinoma, kad juostos buvo naudojamos per krikštynas. Anot
V. Tumėno, „Lietuvoje bene ilgiausiai išlikęs juostų paprotys aprišti krikštijamą
kūdikį“53. Kita vertus, reikėtų nepamiršti ir Laimos juostos danguje - vaivorykštės,
kurios spalvų kaita (mėlynos arba raudonos spalvos vyravimas) lemia gerus ar
blogus metus54. Apeiginiu aspektu Laimės juosta paliudyta latvių gimtuvių ir krikš
tynų dainose - Laima neša juostą gimdyvei arba kūdikiui:
Laima vilką zaįu josiu
Devintiem kamoĮiem;
To apjoza sievinam,
Laimas pirtįperoties.

‘Laima tempė žalią juostą
Devyniais kamuoliais;
Ja apjuosė moteris,
Laimos pirtyje besiperiančias.’

LTdz 23035
Laimes mote man apjūze
Treis kortom zalta jūstu,
Apjūzdama tai sacija:
Audzi liela, turi gūdu.
LTdz 23225(1)
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‘Laimės motina mane apjuosė
Tris kartus auksine juosta.
Apjuosdama taip sakė:
- Auki didelė, būk dora.’

Tačiau ne vien juostos - raštuotos, žalios, mėlynai raudonos ar auksinės rodo Laimą esant audėją. Pati audimo procedūra, kaip siūlų sumezgimo, supynimo, suspaudimo būdas, yra panaudota likim ui fiksuoti. Kad Laima audžia likimą
kaip audeklą, rodo latvių kalbos žodis spriest, reiškiantis ‘lemti, spręsti’, bet taip
pat ir ‘mesti, tempti audeklą staklėse’55. Kai latvių dainose sakoma, kad Laima
našlaitei audžia skarą, reikėtų tai suprasti metaforiškai - kaip ypatingo (našlaitės)
likimo audimą56.
O dabar nuo audimo pereikime prie drabužių gaminimo ir dėvėjimo. A r galė
tume teigti, kad likimas buvo vaizduojamas ir drabužio pavidalu? Lietuvių sakmė
se žmogaus likim ą lemiančios Laimos kartais vaizduojamos kaip drabužius mai
nančios moterys: jos arba „labai gražiai apsitaisiusios“ , arba „negražios, nuplyšusios“ (BsPĮ 2 p. 97). Nuo jų apsirengimo kūdikio gimimo metu priklauso to vaikelio
viso gyvenimo laimė arba nelaimė. Apie Laimos keičiamus skirtingų spalvų dra
bužius rašo L. A. Jucevičius:
Laimė <••■ > apsireiškianti žmonėms su trejopos spalvos rūbais. Jei turįs būti geras
derlius, ji apsivelkanti žaliai, jei karas - raudonai, o jei badas ar maras - juodai57.
Spalvų kaitaliojimasis primena vaivorykštės - Laimos juostos spalvų ženklus
(mėlyną ir raudoną spalvą, lemiančias gerus ar blogus metus). Beje, ir pati vaivo
rykštė kartais kildinama iš įvairiaspalvių drabužių: trys ar keturios seserys vilkėjo
skirtingų spalvų sukneles; sykį audra jas pakėlusi į orą ir iš tų suknelių susidėjusi
vaivorykštė (LTR 6611/18/)58. Tad viena ar kita forma drabužiai siejami su Laima.
Tačiau yra viena ypač gerai Laimos ryšius su drabužio gaminimu ir rengimu paliu
dijanti mitinė figūra - laimės marškinėliai, gimtuvių ir krikštynų fenomenas.

Laimės marškinėliai
Aprengimas, kaip kultūrinis ar mitinis aktas, baltų mitologijoje implikuoja
opoziciją laimingas / nelaimingas, dalingas / bedalis59. Toks reikšmių sugrupavi
mas gerai matyti laimės marškinėlių metaforoje. Su marškinėliais gimęs yra lai
mingas ir dalingas:
Kad gimst kūdikis tokiam apvalkale, <•••>, skaitos, ka su laimes marškinėliais. Išdžiovin, suvynioja, padeda, tai tas bus labai laimings (LTR 4545/191/).
Kuris gimsta su „marškinėliais“, tas turi už visų geresnę dalią. Tai būna tokia kaip
pienė aplipus ir su rankovėlėm. Nusivilkus išdžiovink, padėk; kur juos paimsi, visur tau
bus gerai: brangiai parduosi, pigiai nupirksi, ką pasėsi - išaugs, ką paleisi - nedvės, šeimy
noj visi gyvens taikoj, tą vaikelį visi mylės (B1VV 345)60.
Aprengimas, priešingai nuogumui, reiškia pilnatvę, turtą ir savo ruožtu laimę.
Kūdikis, gimęs su „marškinėliais“ , iškart pasirodo esąs „ne plikas“ . Nuogo ir apsi
rengusio opozicija šiuo atveju atitinka tokias priešybių poras, kaip tuštumas / p il
natvė, skurdas / turtas, nelaimingas / laimingas. Tai galima iliustruoti ne vienu
pavyzdžiu, sakysim, gerai žinoma, kad į krikštynas nevalia eiti tuščiomis ranko
mis - „dovanų teikimas krikštynų metu yra tradicinė būtinybė“61. Taip pat ir lankant
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gimdyvę „būtina nunešti dovanų kūdikiui ir jo motinai, nes tuščiomis nuėjus, esą,
galima suardyti vaiko ateities laimę“62. Gimdymo metu „naujagimį reikia priimti ant
naujo, švaraus drabužio ir ne plikomis rankomis, tada jis bus laimingas ir dalingas“
(B 1W 260). Per krikštynas „kuo gausiau krikštamotė apdovanos krikštavaikį, tuo
turtingesnis jis bus gyvenime. Manyta, kad gyvenime žmogui gali suteikti turtų krikš
tamotės dovanota vystymo juosta ar kūdikio apvilkimas dvejais marškiniais“63. Tur
tas ir laimė labai glaudžiai buvo susiję mitinėje pasaulėjautoje, ir tik jai blėstant
imami išskirti. Tokią transformaciją rodo, pavyzdžiui, pasaka AT 844 „Laimingi marš
kiniai“, kurioje sergantis karalius ieško laimingo žmogaus marškinių, tačiau paaiš
kėja, kad laimingas žmogus besąs toks skurdžius, kad neturi net marškinių. Šiuo
atveju matome, kad laimė koreliuoja ne su apsirengimu, o su nuogumu.
Grįžtant prie naujagimio „laimės marškinėlių“ , reikia pripažinti, kad jų sim
bolika yra labai daiktiška: „marškinėliai“ patys, kaip saugoma šventa relikvija,
teikia laimę. Norint būti laimingam, tereikia nešiotis laimės marškinėlius: „Užau
gusiam tuos marškinėlius, įvynioję į skepetėlę, kad nesubyrėtų, įsiuva į drabužį.
Toks visur būna laimingas. Sakoma: „Kur tik jis eina, tai ir laimė su juo eina“64.
Analogišką reikšmę turinčius marškinius aptinkame ir krikštynų kontekste - tai
krikšto marškinėliai, kurie, kaip daiktas, irgi teikia laimę: „Kas krikšto marškinė
lius laiko visą gyvenimą, tas esti laimingas“ (B1VV 572). Krikšto marškinėlių saugo
jimas ir pastanga laikyti juos prie savęs kaip laimę nešantį maginį daiktą ar amuletą
atsispindi ir papročiuose. Mažojoje Lietuvoje krikšto marškinėlių skiautelių buvo
įaudžiama į juostos kutus65. Krikšto marškinėliai būdavo persiuvami į suknelę ar
marškinėlius Pirmajai komunijai, tačiau tokį drabužį galėjo nešioti tik tas, kam jis
skirtas66. Krikšto marškinėliai buvo laikomi labai asmenišku daiktu; j į įgydamas kū
dikis įgyja ir savąją laimę, plg.: „Kitam vaikui šitų krikšto marškinaičių skolyt nese
ka. Kaip ir savo vaikų veži krikščyt, tai jam vyresnio vaikuco marškinių nepanaudo
ja, kožnas turi turėc krikšto marškinaičius. Neturės dalios, sako, gali ir visai negy
veno vaikas, jei kito vaiko pasėmei. Skaitos, ca кар likimas, kožnas turi turėc“67.
Laimės marškinėlių ir krikšto marškinėlių mitinės reikšmės labai artimos, o
kai kada net visiškai identiškos, plg.: „Eidamas į karą pasiimk krikšto marškinius,
jie saugos nuo kulkų“ (B1VV 899); „Jei jis tuos marškinėlius [prigimtinę plėvę D . K] su savim turės, tai ir karėjo nenušaus“68. Gretinant šias koreliuojančias lai
mės reikšmes, peršasi mintis, kad ir gimtuvėse, ir krikštynose susiduriame su ana
logiškomis Laimos apraiškomis. Todėl krikšto marškinėliams suteikiama ne tik
laimės, bet ir likimo prasmė, panašiai kaip likimą vaizduojančiai juostai ar Laimos
suknelei. Į krikšto marškinius žiūrima kaip į tuščią baltą drobę, tabula rasa, kurio
je tapomas gyvenimas. Manoma, kad „paskutiniame Dievo teisme žmogus stosiąs
pasipuošęs krikšto marškinėliais. Jei žmogus būsiąs išganytas ir pateksiąs dangun,
krikšto marškinėliai būsią švarūs, balti, o jei prapuolęs - būsią juodi, nešvarūs, pėtmėti“69. Likimo prasmė, suteikta krikšto marškinėliams, leidžia spėti, kad kūdikio
aprengimas krikšto marškinėliais yra apeiginė Laimos išraiška: kūdikį aprengus marš
kiniais, pradeda įsigalioti jo likimas, mitiniuose marškiniuose juodų ir baltų dėmių
raštu pradedama rašyti gyvenimo istorija. Simboline forma išreikšdami likimą, krikšto
marškinėliai yra vienas svarbiausių krikštynų apeigų komponentų.
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Krikšto marškinėliai, kaip savotiškas gyvenimo dokumentas, turi didžiulę reikš
mę pomirtiniame gyvenime. Žmogus, neturintis krikšto marškinių, ir po mirties
lieka nuogas, t. y. nelaimingas: jis „po mirties turės stoti nuogas prieš Dievo teis
mą“ (ES 1454 1. 74), nes „tik su krikšto suknelėmis ant sūdo dienos stos“ (LTR
395/98/, /18/)70. Jei kūdikis ar vaikas mirdavo, j į laidodavo su krikšto marškiniais
arba jais išmušdavo karstą71. Su tuo sietinas ir paprotys kiekvienam vaikui skirti
individualius krikšto marškinėlius, kad po mirties jie tarp savęs dėl jų nesipeštų
(ES 1288 1. 266)72.
Tokiame papročių ir tikėjimų kontekste gana įtikimas atrodo ir L. A. Jucevi
čiaus 1846 m. paskelbtas tekstas apie deives valdytojas, gaminančias žmogaus gy
venimo marškinius. Atmetus X IX a. būdingą literatūrinį išplėtojimą ir vargu ar
autentišką septynių deivių skaičių bei vardus, aiškiai matyti tradicinis šio pasako
jimo pagrindas:
Buvę jų septynetas. Pirma žmogaus gyvenimą verpusi iš kuodelio, duoto jai aukš
čiausiosios dievybės, ir vadinusis Verpiančioji. Antroji, Metančioji, metusi gyvenimo ap
matus. Trečia, Audėja, drobę audusi. Tuo tarpu ketvirta, Gadintoja, <•••>gadindavusi joms
audeklus. Dėl to užgriūdavusios visokios nelaimės tą, kieno gyvenimo audeklas patekda
vo į piktosios deivės rankas. <•••>Penkta, Sergėtoja, tolydžio su ja kovojusi <•••>Laimin
gas būdavęs žmogus, prie kurio audeklo budėdavusi deivė Sergėtoja. Šlovės lauke visada
pergalėtojas, o namuose pertekęs gerų metų ir tikros laimės, jis leisdavęs dienas šeimoje
bei draugų tarpe, ramia dvasia laukdamas valandos, kol deivė Nukirptoja jam nukirpsianti
mirtingojo būvio gijas! Septinta deivė buvusi vardu Išskalbtoja; jos priedermė buvusi nu
kirptąjį audeklą išskalbti ir atiduoti aukščiausiajai dievybei. Iš to audeklo turėję būti siu
vami marškiniai nešioti savininkui po mirties73.
Šis tekstas unikalus tuo, kad jame vaizduojamas visas tekstilinis procesas siūlų verpimas, marškinių audimas, audeklo (ne siūlo!) nukirpimas, siuvimas. Ir
ne itin svarbu, ar autorius čia sudėjo į vieną kelis Laimos veiklos modelius (gyvy
bės siūlas, laimės marškiniai), ar pats užrašė panašų kompleksinį tekstą. Tekstili
nis kodas su įvairiomis likimo ir laimės vaizdavimo formomis gausiai paliudytas
lietuvių ir latvių tautosakoje bei papročiuose. Tai būdingas baltų mitologijos bruo
žas, kuris savo ruožtu turi atitikmenų indoeuropietiškose kultūrose ir koreliuoja su
universaliomis mitinėmis idiomomis. Rekonstruodami tekstilinio kodo reikšmes
lietuvių mitologijoje, atpažindami skirtingais drabužiais apsirengusią Laimą, gali
me teigti anksčiau šią deivę aktyviai dalyvavus gimimo ir krikštynų apeigose. Tai
paliudija ir paralelinis vandeninių pavidalų kodas, ypatingai glaudūs Laimos ry
šiai su kūdikio prausimo ir krikštynų gėrimo apeigomis.

Išvados

1.
Baltų Laima yra likimo, laimės ir gimdymo deivė. Visos trys Laimos funk
cijos atsiskleidžia folkloriniame-etnologiniame gimtuvių ir krikštynų kontekste.
Laimos funkcijos išreiškiamos dviem mitiniais kodais: (1) prausimosi-gėrimo ir
(2) verpimo-audimo-rengimosi.
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2. Vanduo yra tipiška Laimos raiška; vandens sėmimas, prausimasis ir išpylimas gimtuvių - krikštynų ritualuose siejamas su laimės įgijimu arba praradimu.
Greta laimės iškyla iv nelaimės sąvoka: gimtuvių ir krikštynų apeigos yra orientuo
tos į (1) laimės padidinimą ir išsaugojimą ir į (2) nelaimės „sumindymą“ , „išsivyniojimą“ iš vargų. Sprendžiant pagal vandeninių išraiškų dviprasmiškumą, Laima,
kaip pozityvi laimės deivė, yra neatsiejamai susijusi su negatyviąja Nelaime, kuri
tapatinta su Giltine. Toks baltų Laimos bruožas priartina ją prie graikų moirų ir
šiaurės skandinavų nomų.
3. Krikštynų vaišės, ypač gėrimo ritualas, buvo suvokiamos kaip galimybė
bendroje žmonių ir Laimos šventėje išprašyti kūdikiui Laimos palankumo. X X a.
užrašyti tradiciniai laimės linkėjimai kūdikiui krikštynų metu yra senovinio užgė
rimo ritualo ir gėrimo aukojimo Laimai reliktai. Ritualą užbaigiantis geriamojo
indo daužymas yra metaforinė laimės dalies atskyrimo išraiška.
4. Laimos tekstiliniai darbai ir drabužių gaminimas reprezentuoja visas tris Lai
mos funkcijas. (1) Gimdymas. Laima saugo ir padeda gimdyvei, apjuosdama ją mi
tine juosta, paklodama jai pačios Laimos išaustą šilkinę paklodę. (2) Likimas. Laima
verpia ir audžia likimą; mainydama drabužius, lemia ir apreiškia sėkmę arba ne
sėkmę. Krikšto marškiniuose įrašoma žmogaus gyvenimo istorija, nulemianti jo
pomirtinį likimą. (3) Laimė. Naujagimio laimės marškinėliai ir krikšto marškinė
liai suteikia žmogui sėkmę gyvenime, padaro j į laimingą. Ši reikšmė sietina su
tradicine reikšmių koreliacija nuoga / aprengta = tuščia / pilna, skurdas / turtas.
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LAIMA AT CHILDBIRTH AND CHRISTENING
DAIVA VAITKEVIČIENĖ

Summary
The Baltic Laima is goddess of fate, fortune, and childbirth. While these three functions are very
clearly expressed in Latvian mythology, in Lithuanian mythological material they have become much
more obscure. Especially scarce is immediate data concerning the role of Laima at childbirth and
christening. Thus Lithuanian Laima has to be reconstructed by using folklore and ethnological context
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of childbirth and christening. The functions of Laima are revealed here through two mythical codes:
(1) that of washing-drinking, and (2) that of spinning-weaving-dressing.
Water is a typical manifestation (attribute) of Laima; drawing of water, washing and spilling it out
during childbirth and christening rituals is associated with acquiring or losing of good fortune. Along
with the concept of good fortune {laimė), there is also that of bad fortune {nelaimė). The rituals of
childbirth and christening are aimed at (1) enhancing and preserving of good fortune, (2) “trampling
down” the bad one, “unwrapping” free from hardships. Considering the ambiguity of water, the
positive goddess Laima is closely related to the negative Nelaimė, usually described as Giltinė. This
brings the Baltic Laima close to the Greek Moires and Old Norse Noms.
The christening feast, and especially the ritual drinking, was regarded as a common celebration of
humans and the goddess, during which it was possible to ensure Laima’s favors for the newborn. The
traditional customs of wishing the baby well during christening, recorded in the 20th century, are
nothing else but the relics of the old drinking rituals and offerings of the drink to Laima. The smashing
down of the drinking vessel, by which the ritual used to be concluded, is the metaphoric expression
of the allotting part of the fortune to the newborn.
Laima’s works associated with textile and making of clothing represent all the three functions of
Laima. (1) Childbirth. Laima protects and aids the woman in labor by girdling her round with mythical
sash, and by spreading under her a silk sheet that Laima herself has woven. {2)Fate. Laima spins and
weaves the fate; by changing clothing she allots and expresses good or bad luck. On the baptismal
shirt the person’s life story is written down, by which his / her afterlife destiny is determined. (3)
Fortune. Laimės marškinėliai ‘good fortune’s shirt* and krikšto marškinėliai ‘baptismal shirt’ of the
newborn ensure good luck and happy life for this person. This meaning is related to the traditional
semantic correlation: naked / dressed = empty / full and poor / rich.
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