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PRATARME

I šleisti perdirbtą savo „Latvių mitologiją“ buvau sumanęs tik po to,
kai būsiu išspausdinęs savo prietarų rinkinį ir W. Mannhardto surinktus
baltų tautų mitologijos šaltinius. Tačiau „Latvių pasakų ir sakmių“
leidimas šiuodu veikalus verčia atidėti dar keletui metų. Tuo tarpu nuolat
girdėdamas teiraujantis apie mano „Latviųmitologiją“, aš ir nebenorėjau
laukti, kol bus baigti visi ankstesnieji raštai. Jei man bus lemta visus
šiuos darbus laimingai pabaigti, tada būtų galima kelti klausimą ir dėl
trečio leidimo.
Mano „Latvių mitologijos“ pirmasis leidimas buvo išspausdintas
Maskvoje 1918 metais, pačioje rusų revoliucijos pradžioje, ir dargi ne
daugeliu egzempliorių, iš kurių didžioji dalis liko Rusijoje. Taigi Lat
vijoje ši knyga priklauso retenybėms. Be to, darbas parašytas prieš kokį
dešimtmetį Tolimuosiuose Rytuose, kur man buvo nepasiekiamas vienas
kitas šaltinis, o ir patys mitologijos tyrinėjimai per dešimt metų pažengė
pirmyn. Pagaliau knyga tapo išspausdinta be mano korektūros, su kai
kuriomis rašybos bei spaudos klaidomis. Taigi daug aplinkybių kalba
už naują knygos leidimą.
Šiąknygąapie latvių mitologijąparašiau visiems išsilavinusiems lat
vių skaitytojams, besidomintiems latvių etnografijos klausimais. Todėl
pridūriau ir platesnį įvadą apie mitologijos teorijas bei daviau įvairių
paaiškinimų, kurie mitologams nebūtų buvę reikalingi. Tyčia praleidau
kai kurias apeigų smulkmenas, kad knyga neišeitų pernelyg stora. Apie
tuos dalykus bus daug medžiagos mano prietarų rinkinyje.
Mokslo reikalui galima būtų palikti visai nepaminėtus tuos raštus,
kur mitologija aiškinama vienpusėmis teorijomis, neretai dargi tyčia iš
kreipiant faktus. Bet didesnioji dalis latvių skaitytojų tuomet negalėtų
atskirti, kuriomis žiniomis tikėti, o kuriomis ne. Persakydamas tokias
žinias, aš neminėjau autorių. Čia mums svarbus tik pats dalykas, o ne
7

asmenys, iš kurių kai kas, galimas daiktas, jau ir nebesilaiko ankstesnių
pažiūrų. Nebuvo mūsų tikslas nė įsileisti į nevaisingąpolemiką ar mažiau
išsilavinusiems tautiečiams prieš jų norą primesti mokslinį tyrimą. [3]1
Kaip daugelis senovės tautų, taip ir senieji latviai nestokojo nei
teisingų pamokymų apie garbingą ir dorą gyvenimą, nei gerų įžvalgų į
gamtos reiškinius, tačiau apie kokią nors jų aukštesnę moralę bei rimtą
mokslą galvoti netenka. Jei mes vis dėlto savo protėvių prietarus
prilyginam krikščioniškajam tikėjimui ir mūsų dienų idealų ieškome
tolimuose priešistoriniuose laikuose, tai tik parodome savo didį istorijos
neišmanymą. Tokių senovės entuziastų esama ne tik latviuose, bet, kaip
matyti, ir tarp estų.2 Tai paskutinės buvusio tautinio romantizmo
atgyvenos, kurį, apskritai imant, jau reikia laikyti pasibaigusiu.
Tampačiam romantizmui priklauso ir ankstesnis požiūris, neva prū
sai, lietuviai ir latviai turėję visiškai vienodą mitologiją. Mūsų dienomis
susižavėjimas prūsų Romove bei jos dievais savo dienas jau, matyt, bus
atgyvenęs.
Visi mūsų priešistorėje ieškoti stebuklai mokslo šviesoje pasirodo
tušti ir netikri. Betjų vieton mes randame kitus stebuklus, kurių pradžioje
visai neieškojome. Šie nelaukti stebuklai - tai tikroji latviųmitologija, kuri
pasirodo esanti turtingesnė ir senesnė, nei patys latviai to buvo tikėjęsi.
Prof. P. Šmits
Ryga, 1926 m. kovo 14.

1[Skaitmenys laužtiniuose skliaustuose tekste žymi originalo atitinkamo
puslapio galą; pastabos laužtiniuose skliaustuose visur - vertėjo.]
2M. J. E isen Estnische Mythologie, 1925, p. 7.
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1. RELIGIJOS KILMĖS TEORIJOS

N ors apie latvių mitologiją rašyta daugiau nei kitais mūsų etnografijos

klausimais, vis dėltoji mums dar labai mažai pažįstama. Dar iki šiol ne
turime tikro atsakymo į klausimą, kas yra latvių mitologija? Senųjų
kronikų autoriai senosios latvių tikybos neskyrė nuo kitų tautų prietarų,
rašytojai jų pranešimus papuošė savo fantazijomis, o tyrinėtojai pasis
tengė viską išaiškinti pagal savo vienpuses teorijas. Kadangi nūn latvių
mitologija vėl tapo dažnai minima ir mums neretai tenka išgirsti apie
įvairius dievus tiesiog priešingų nuomonių, tai negaliu palikti šio dalyko
nenušviesto sulig naujausiais mokslo reikalavimais, nors daug ir įvairių
smulkmenų kol kas būsime priversti atidėti ateičiai.
Pradėsime tomis teorijomis, kurių laikosi naujausių laikų mitologija.
Dar iki XIX a. vidurio etnografai manė, jog pati baisiausia galybė gam
toje tebegyvenančioms tautoms esąs vadinamasis fetišas. Koks nors me
dis, akmuo ar koks kitas daiktas fetišu laikytas tik todėl, kad gamtos
žmogui dėl kažin kokios priežasties pasirodydavo jį turint kažkokią
antgamtinę galią. Todėl ir mitologai už kiekvieno mito ieškojo gamtos
reiškinio. Fetišizmo, arba natūrizmo, teorijos vietą vėliau užėmė vadina
masis animizmas. Pagal šią teoriją, mitologija esanti kilusi išimtinai iš
mirusiųjų sielų kulto (lot. artima „siela“). Kadangi toks požiūris susilau
kė daug priešininkų, kai kurie animistai bandė savo teoriją patobulinti
bei praplėsti. Jie pripažino dievybes atsiradus dėl įvairių priežasčių, bet
žmonės esąjas prilyginę sieloms. Tokiu būdu iš animizmo radosi dvi teo
rijos: manizmas (nuo lotynų žodžio manes „mirusiųjų sielos“), po se
novei kiekvienoje dievybėje ieškojęs tik kokio nors protėvio sielos, ir
animatizmas, pripažinęs įvairias dievų kilmės galimybes, bet juos pačius
prilyginęs sieloms. Su XX a. pradžia išsakoma vis daugiau abejonių,
jog ir animatizmas, arba animizmas plačiąja prasme, negali būti pirmasis
ir seniausias mitologijos pagrindas. Pirmykštis žmogus esą tikėjęs labai
9
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įvairiais prietarais bei burtais, kaip antai gamtos jėgų mistiška galia, su
kuria susijusi analoginė magija, nepakeičiamu likimu, genties proseniais
bei įkūrėjais. Kadangi šie prietarai nėra artimiau susiję su sielomis, tai
šią pirmykštę religijos pakopą kai kurie mitologai pavadino preanimizmu. Tik vėliau šioje pirmykštėje tikyboje išsirutulioję įvairūs pikti demo
nai, kurie ilgainiui pavirtę kiek geresnėmis dvasiomis, kol galiausiai
ėmė vis labiau antropomorfizuotis, t. y. panėšėti į patį žmogų. [5]
Apie šias teorijas žinomas etnografas Fr. von der Leyenas rašo štai ką:
„Vieni tyrinėtojai aiškina mitologiją saulės garbinimu, antri - tikėjimu
mėnulio maginėmis galiomis, treti - perkūno baime; dar samprotaujama,
kad ji atsiradusi dėl girios paslapčių bei siaubų; arba, vėlgi, kad ją pa
gimdė sapnų košmarai bei kliedesiai; arba su baime maišyta prietaringa
pagarba mirusiųjų sieloms. Visuose šiuose požiūriuose yra dalis tiesos,
tačiau visiškai teisingas nėra nei vienas. Mitologija išvis neturi kokio
nors vienintelio pamato. Ją maitina ištisa daugybė šaltinių, nes ji yra
neatskiriamai susijusi su pačios sielos įvairove“.3
Žymus lyginamosios mitologijos tyrinėtojas prof. L. von Schroederis
nuo didelės mitų kilmės įvairovės vis dėlto nori vėl grįžti prie paprastes
nių pradmenų.4Jis pripažįsta tris religijos pagrindus: pagarbą gamtai,
sielų kultą ir tikėjimą vienu aukščiausiu Dievu. Schroederiui priklauso
tas nuopelnas, kad jis atgaivino senąjį filosofinį požiūrį, jog tikėjimas
Dievu žmonėse radosi iš dorovinės sąmonės, o pastarųjų laikų mitologai
mano moralę supirmykščiu tikėjimu neturintjokio ryšio. Pastaruoju me
tu kai kurie mitologai (Preuss, Vierkandt, Karutz) vėl prabilo apie vie
nintelį religijos pagrindą, pavadindami savo teoriją emanizmu (iš lot.
veiksmažodžio ēmānāre „sklisti“). Pirmykščiai žmonės esą tikėję, kad
nuo kiekvieno žmogaus, kiekvieno gyvūno, kiekvieno augalo ir net nuo
negyvų daiktų sklindanti tamtikra nematoma įsivaizduojamajėga. Tokia
idėja žmonėms galėjusi kilti pagal pavyzdį su oru, šiluma, šalčiu, vėju
bei kvapu. Šis emanizmas, regis, tėra patobulinta Tito Vignoli’o teorija,
esą pirmykščiam žmogui visi augalai ir net negyvi daiktai atrodę tokie
pat gyvi kaip gyvūnai ir žmonės.
3F. von der Leyen. Die Gotter und Gčttersagen der Germanen, 1909, p. 46.
4 L. von Schroeder. Arische Religion, 1923.
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Taigi matome, kiek įvairių teorijų turi mokslininkai apie religijos kil
mę. Todėl nespecialistams tikrai yra sunku visus šiuos mokymus susekti,
ir jie lengvai nukrypsta į kurią nors vieną pusę. Negalime pasidžiaugti ir
tuo, kad mokslininkams pagaliau būtų pavykę galutinai išaiškinti visus
tikėjimo kilmės klausimus. Naujasis emanizmas, žinoma, bent kiek pas
tūmėjo klausimą pirmyn, bet ir ši nauja teorija vis dėlto negali paaiškinti
visų religijos reiškinių. Visų pirma, aukščiausiasis Dievas, kuris rūpinasi
tvarka ir teisybe pasaulyje ir kurį iš naujo pabrėžė minėtasis Schroederis,
niekaip negali būti paprasčiausiai „sklindanti jėga“. \ emanizmo teoriją
iš tikrųjų netelpa ir tikėjimas likimu. Todėl tenka atiduoti pirmenybę tiems
požiūriams, kurie religijai pripažįsta įvairius kilmės šaltinius.
Žinių apie aukščiau minėtas teorijas pateko ir [6] į latvių raštiją, bet,
deja, pavėluotų ir netikslių. Latvių mitologija pradėta tyrinėti iš fetišizmo, arba natūrizmo, pozicijų, kai pastarasis mokslo jau seniai buvo at
mestas. Vienpusis manizmas pas mus atėjo vėlgi tik tada, kai jau buvo
nusistovėjęs minėtasis animatizmas. Kai pagaliau literatūroje pasirodė
nuomonių, kad šios teorijos ne tik pasenusios, bet ir neteisingai supran
tamos, tai rašytojai pasidalijo į dvi dalis. Vieni liko ištikimi savo įsitiki
nimui, kad jų animizmas yra visiškai toks pat, koks visuotinai mitologi
joje priimtas, tuo tarpu kiti stengėsi išaiškinti latvių mitologiją kilus iš
natūrizmo ir manizmo drauge. Daugiau pažangos mitologijos klausimais
mūsų populiariuose raštuose nesu pastebėjęs.
Keletas pavyzdžių, kaip smarkiai galima pasiklysti laikantis vien
pusių teorijų.
Laima (Laima), kaip žinoma, tam tikrais atžvilgiais prilygsta Saulei
(Saule). Kai kuriuose liaudies dainųvariantuose (1176; 4376)5Saulė uži
ma Laimos vietą. Neretai abi lygiai vadintos „motėmis“, taip pat „mielo
mis“. Tiek Laima, tiek ir Saulė rūpinasi vargšais našlaitėliais. Ypač Laima
padeda tiems vaikams, kurie gimę „saulytėje (saulei šviečiant)“ (saulītē:
1176-1178). Taip pat Laima su Saule padeda gimdyvėms ir šiuo tikslu
abi nešiojasi raktus (1110 bei 1112). Dėl to gali kilti mintis, kad Laima
esanti ne kas kita, kaip Saulė.
5 [Dainų numeriai čia ir toliau (6 t., 1894-1915).]
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Visiškai taip pat Motę Laimą (.Laimas māte) galima prilyginti Vėlių
motei (Vę1u māte). Motė Laima taip pat rūpinasi gyvaisiais „šiame pasau
lyje“ kaip Vėliųmotė - mirusiaisiais „aname pasaulyje“. Ypač abi globoja
našlaičius. Blogą likimą irgi lemia Motė Laima, nes „pati Laima gerada
rė, pati ir kenkėja“ (pati Laima laba sieva, pati liela naideniece: 1136, 6).
Kaip ir Vėlių motė, ji siunčia žmonėms mirtį (336; 10932, 1; 222194,4;
27457). Nuotaka skundžiasi, kad „Laimutė raganutė“ (Laimiņa raganiņa) atėmusi „artojėlį“ (arājiņu: 27842). Laima ne tik lemia mirtį, bet
dar ir pasitinka mirusiojo vėlę (27494), visai kaip Vėlių motė (27432).
Dažnai Laima vandenyje prausiasi, vandenyje stovi arba net van
denyje skęsta, dėl ko ją savo ruožtu galima gretinti su Vandens mote
(Ūdens māte).

Nors Laima tam tikra prasme ir prilygsta Saulei, Vėlių motei ir Van
dens motei, anaiptol negalime teigti, kad Laimos kultas - tai Saulės, van
dens bei vėlių kulto mišinys. Tamtikro panašumojuk esama apskritai tarp
visų dievybių, todėl nereikia stebėtis, kad minėtos keturios motės tarpu
savy artimesnės. Laima pagal savo vardo reikšmę yra likimo lėmėja, arba
„amžiaus (gyvenimo trukmės) nustatytoja“ (mūža licējiņa: 8589). Likimo
dievybės, ypač moteriškos lyties, sutinkamos daugelyje tautų, ir kaip
tik tokia yra Laima latviuose. Tik Laimos kultui toliau vystantis ji galėjo
supanašėti su Saule, Vėlių mote, Vandens mote bei kitomis dievybėmis.
Negalime sakyti, kad mūsų Laimos kultas būtų išsaugojęs pirmykštį
pavidalą. Liaudies dainų Dievui, arba Dangaus tėvui (Debess tēvs) [7]
kartu su Laima latvių liaudies tradicijoje dabar priklauso svarbiausias
vaidmuo. Tuo tarpu kitų tautų likimo dievybės yra žemesnės ir ne taip
dažnai minimos. Ir senosiose kronikose nepaliudyta, kad Laima būtų bu
vusi viena iš aukščiausių latvių deivių. Lietuvių Laimai irgi teikiama kur
kas mažiau reikšmės nei mūsų liaudies dainų Laimai. Iš to galime daryti
išvadą, kad Laimos kultas latviuose bus smarkiai vystęsis jau istoriniais
laikais. Tokia išvada turi dar vieną svarią priežastį. Viduramžiais Mer
gelė Marija (Marija), kaip žinoma, laikyta moterų globėja, o tokią reikš
mę turi ir mūsų liaudies dainų Māra (Маха).6Pastaroji gi iki smulkmenų
6

[Minkštojo x latvių bendrinės kalbos rašyba nebeturi, taigi dabar rašoma
Cituojant P. Smito rašyba netaisoma.]

Māra, o ne Маха.
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sutampa su Laima, ir kokį nors skirtumą tarpjų dabar jau sunku beįžiū
rėti. Taigi Laimos kultas bus prasiplėtęs Maros kulto sąskaita. Vis dėlto
būtų neteisinga manyti, jog Laima visiškai užėmė Maros vietą, nes krikš
čionybės laikais juk nebebūtų atsiradusi nauja deivė. Tuo tarpu lietuvių
Laima bus išsaugojusi pirmykštę reikšmę.
Imkime dar vienąvienpusiųteorijų klaidingumo pavyzdį. Kurše, taip
pat žemaičiuose yra toks keiksmažodisjupis, žymintis, kaip regis, piktąją
dvasią. Jau seniai buvo išsakyta mintis, kad šitasjupis rasi bus kilęs iš
Jupiterio. Fonetiniais dėsningumais tuomet niekas nesidomėjo, o ieškojo
tik mitinio panašumo. Reikalingi mitai irgi veikiai būdavo parūpinami.
Kaip kad Dzeusas, arba Jupiteris, nugalėjo Kroną, taip ir Perkūnas (Pēr
kons))esą nuvertęs nuo sosto savo vyresnįjį brolį Jupį. Tačiau visi šio nau
jojo atradimo argumentai yra tokie nevykę, jog dėl klastotės čia nėra nė
mažiausios abejonės. Padavimas apie Kroną tėra padavimo apie Dzeusą
pagražinimas, nes nėra ir negali būti jokios graikų liaudies tradicijos,
kur Kronas būtų vadinamas aukščiausiuoju dievu. Mums gi pasakojama,
esą tame pačiame Kurše latviai dar mūsų dienomis dainavę ne tik Rauj
tev’jupis, meža sargs „trauk tavejupis, eiguly“ (1685,1), bet ir Ai, Jupīti,
mīļš dieviņi „Ai, Jupyti, dievulėli“! Kaipgi tad vienas ir tas pats jupis
tiems patiems kuršiams gali būti vienąsyk keiksmažodis, o kitąsyk „die
vulėlis“? Panašiai nevykę ir kiti pavyzdžiai: Jupis bija liels dieviņis par
visiem dieviņiem „Jupis buvo didis dievas virš visų dievų“; Pērkons Jupi
tik ilg sita, līdz iesita zemītei „Perkūnas Jupį tol mušė, kol įmušė že
mėn“. Nei proziškas aiškinimas, kas esą Jupis buvęs anksčiau, nei „tol
mušimas“ nė kiek neprimena tikrų liaudies dainų. Apie mitologijos teo
rijas šių dainų kūrėjas, matyt, išvis nebus girdėjęs. Ir vis dėlto šiame
didžiai abejotinamejupyje mūsų rašytojai įžvelgia tai debesis, tai kažin
kokią protėvių sielą.
Nėra jokios abejonės, kad vėlių {veļi) kultas yra kuo artimiausiai
susijęs su protėvių sielų kultu, bet šis ryšys neretai ir perdedamas. Latviai
seniau tikėjo, kad kiekvieno žmogaus siela po mirties eina į aną pasaulį
ir atsiduria tarp vėlių. Tolimoje senovėje vėlių kultas, matyt, ir bus kilęs
iš sielų kulto, bet mūsų tautos tradicijoje nebeturime liudijimų, kad vi
sos vėlės yra kilusios tik iš mirusiųjų [8] sielų. Apiejaunus mirusiuosius
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pasakojama, kad jie aname pasaulyje tuokiasi. Vienas jaunikis ten vedė
pačios Žemės motės, pagal kitą variantą - Vėlių motės dukrą (27699).
Dažnai minimi vėlių vaikai (veļu bērni). Vėlių valdovė yra Vėlių motė,
labai panaši į Žemės motę. Vėlės turi savo karves ir savo šunis. Aišku tik,
kad vėlės aname pasaulyje labai primena žmones šiame pasaulyje ir kad
žmogaus siela po mirties atsiduria tarp vėlių. Net jeigu visas iki smulk
menų vėlių kultas yra kilęs iš archajiškų prietarų apie mirusiųjų sielas,
tai įvyko labai seniai, juoba kad ir lietuviai turi tokias pat vėles su Vėlių
mote (Vėliona) priešaky.7Kada būtent pirmykštis mirusiųjų sielų kultas
išsirutuliojo į vėlesnį vėlių kultą, dar galutinai neišspręstas klausimas.
Tuo tarpu mūsų populiariuose raštuose skaitome, jog net ir Vėlių motė
tesanti kokios nors žymios moters siela. Už įrodymątokiai nuomonei ima
mi pavyzdžiai iš Afrikos bei Amerikos vietinių sakmių. Net jeigu šios
sakmės būtų kuo tiksliausiai užrašytos ir be tendencingumo išaiškintos,
klausimas vis tiek nebūtų galutinai išspręstas. Kinai irgi turi labai daug
liaudies herojų, virtusių dievais, tačiau pastarieji senuose raštuose už
tinkami jau gerokai prieš gimstant minėtiems herojams. Man tai atrodo
labai paika, esądaugybę tūkstančių metų vėlės gyvenusios respublikoje,
o vos numirus kažkokiai žymiai moteriai, iškart perėjusios į monarchiją.
Vėlių motės kilmę galima paaiškinti daug paprasčiau. Kaip kad žmonės
turi savo valdovus žemėje, taip, pirmykščio žmogaus manymu, savo val
dovą turi ir vėlės. O pagal analogiją su Žemės mote, Saule bei kitomis
deivėmis, šis valdovas irgi tapo priskirtas moteriškai lyčiai.
Itin seni, pirmykščiai yra vadinamieji analoginės magijos prietarai,
kuriems įvairiųtautų mituose tenka labai svarbus vaidmuo. Lipti aukštyn
reiškia ką nors gera, o kristi žemėn - kažką bloga. Sėti paprastai reikia,
kai mėnuo jaunas - auga, kad ir sėkla gerai augtų, bet jeigu augimą rei
kia stabdyti (pvz., piktžolių, atvašų), tai tokius darbus geriau atlikti del
čioje. Piktosios tamsybių dvasios darbuojasi tik nakties tamsoje ir sprun
ka šalin, vos tik pirmieji gaidžiai paskelbia artėjant šviesą. Pagal senųjų
pavyzdį yra atsiradę ir visai naujųprietarų. Vaikui gimus vėžio ženkle, ma
nyta, kadjam neisis darbas. Kūdikiui prie galvos pridėdavo knygos lapą,
7

[Matyt, turima galvoje J. Lasickio paminėta Vielona, kartais, gretinant su

velioniu bei vėle, ištaisoma į Velioną ar Vėlioną.]
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kadjis būtų didis knygų skaitytojas. Pelenų dieną reikėjo išnešti pelenus
į kopūstų daržą, kad kopūstai neapsitrauktų plėnimis. Žvakes, kad geros
išeitų, liejo per Grabnyčias (Sveču dienā, pažodžiui „Žvakių dieną“). Šie
prietarai galėjo atsirasti tik tada, kai latviai jau pažino kalendorių. Daly
ko neišmanantis neretai gali pasiklysti besamprotaudamas, kas čia ar
chajiška, o kas nauja, kas paveldėta iš protėvių, o kas perimta iš kaimynų,
kas aptikta stebėjimais, o kas radosi tik iš tuščių samprotavimų. [9]

2. LATVIŲ MITOLOGIJOS ŠALTINIAI
S usipažinę su mitologijos tyrinėtojų teorijomis, pereisime dabar prie
kronikų, kurios pateikia mums seniausias žinias apie baltųtautųtikėjimą.
Kronikų autorių tikslas buvo ginti ir liaupsinti vokiečių kunigųbei riterių
veiksmus, todėl vietinių tautų tikėjimą reikėjo pavaizduoti ypač tamsio
mis spalvomis. Šie autoriai paprastai nemokėjo vietinės kalbos ir dažnai
neskyrė įvairių čionykščių tautų, visas vienodai vadindami nevokiečiais
(Unteutsche). Jau senasis A. W. Hupelis labai gerai suprato būtinybę šias
žinias vertinti kritiškai. Jis rašo: „Kelchas ir kiti mini dievybes, kurias livoniečiai gerbę pagonių laikais; bet prieš pasikliaudami jais, mes turė
simejųžinias atidžiai patikrinti. Pirmieji Livonijos krikštytojai per mažai
suprato vietos žmonių kalbą; jie laikė savo pareiga aprašyti jų dievmeldystę iš bjauriausios pusės, netgi su pramanytais priedais, kad tik patei
sintų savo smurtą bei išgirtų savuosius nuopelnus. Viskas buvo smarkiai
perdedama. Jie buvo kaltinami kuo negražiausiais dalykais, o ypač daugdievyste“.8Kadangi pagoniškasis Dievas, arba Dangaus tėvas, buvo pa
našus į krikščionių tikėjimo Dievą, tai kronikos jį visiškai nutyli. Šio
dangaus dievojos nepamini nei prūsuose, nei lietuviuose, nei latviuose.
Ypač mielai kronikos skelbia, esą pagonių tautos garbina velnią. Todėl

8 A. W. H upel. Topographische Nachrichten [von Lief- und Ehstland], I,
Riga, 1774, p. 149.
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ir latviųJods, ir prūsų Pikulas (Velnias) atsidūrė tarp aukščiausių dievų.
Toliau turbūt irgi Hupelio teisybė, jog dievų skaičius tyčia padidintas.
Jau pačiose kronikose prisipažįstamą, kad nėra aiškai skiriami prūsų, lie
tuvių, latvių, netgi rusų bei lenkų dievai. Kai kurie iš šių dievų bus buvę
žinomi tik viename ar kitame krašte. Dievų vardai paprastai užrašyti
taip iškraipytai, kad daugelis iš jų visiškai nesuprantami. Iš čia akivaiz
du, kad autoriai nesuprato čionykštės kalbos ir todėl net nenorėdami
pridarė visokių klaidų. O garsusis Simonas Grunau dar tyčia prigalvo
jo įvairiausių dalykų apie prūsų Romovę. Kritikai prikiša jam nepakan
kamą išsilavinimą, tuščiažodžiavimą ir puikavimą savo žiniomis. Pagal
savo politines pažiūras jis buvo reformacijos priešininkas ir popiežiaus
valdžios šalininkas. Ir prūsuose jis randa tokią pat dvasininkų valdžią
kaip katalikų bažnyčioje. Romovė buvusi didžiausia trijų aukščiausiųjų
dievų šventykla. Iš ten krivių krivaitis, prilyginamas popiežiui, esą val
dęs visas baltų tautas. Toliau dar panagrinėsime šį klausimą smulkiau.
Šįjovalą vėlesni rašytojai dar labiau sujaukė. Latvių mitologijai šias
žinias pirmas plačiau apdorojo savo žodyne Jekabas Langė. To imtis jį
paskatino [10] senas Rygos leidinys Gelehrte Beytrage, kuriame 1761 ir
1764 metais jau buvo paminėti latvių dievai. Tokiame mažai teskaitytame periodiniame leidinyje šie dievai greitai būtų buvę pamiršti, jeigu
jais nebūtų susidomėjęs J. Langė ir pridūręs savo pastabų. Tačiau J. Lan
gės laikais mitologija dar nebuvo joks mokslas, todėl jis irgi rinko me
džiagąnekritiškai ir aiškinoją laisvai fantazuodamas, kaip irjo pirmtakai
minėtame žurnale. Vis dėlto Langė buvo toks padorus, kad ne kartą primi
nė, jog latviai savo pagonių dievus jau yra užmiršę arba bent jau varto
ja jų vardus kitomis reikšmėmis.9Nepaisant to, seniausiu bei svarbiausiu
latvių mitologijos šaltiniu paprastai laikomas žinomas Senojo Stenderio
gramatikos priedas. Betgi svarbiausias Stenderio latvių mitologijos šal
tinis buvo Langės žodynas, iš kuriojis daug dalykų nurašė tiesiog žodis
žodin. Jis tik praplėtė Langės pradėtąjį darbą, bet neužsiminė nei apie savo
šaltinį, nei apie žinių nepatikimumą. Pirmajame Stenderio gramatikos
leidime, išėjusiame prieš Langės žodyną, dar nėrajokio priedo apie latvių
9Gelehrte Beytrage, I, 17, p. 288, 289 ir kt.
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mitologiją. Latvių rašytojai su Ausekliu priešakyje toliau tik sekė Langės
ir Stenderio pavyzdžiu. Dievųjie ieškojo ne tiek mokslui, kiek poezijai. Jų
prasimanymai, deja, prigijo ir kai kuriuose liaudies papročių rinkiniuose.
Iš šių faktų galima susidaryti nuomonę, kad remiantis tokiais nepa
tikimais šaltiniais latvių mitologijos išvis nebeįmanoma ištirti. Tačiau pa
dėtis anaiptol nėra tokia beviltiška. Visiškai tikrų, nors ir nepakankamų
žinių apie latvių mitologiją XVII a. yra pateikęs žymusis P. Einhomas.
Šių žinių tikrumą patvirtina kai kurie papročiai, ypač liaudies dainos.
Taigi apie latvių mitologiją iš pastarųjų trijų šimtmečių galima atrasti
ir patikimų žinių.

3. INDOEUROPIEČIŲ PROTAUTĖS MITAI
K eletas pastabų apie tuos pamatus, ant kurių veikiausiai iškilo baltų mi
tologija. Latviai, kaip žinoma, priklauso baltų tautų šakai, kuri savo ruož
tu kilo iš indoeuropiečių protautės. Lygindami įvairių indoeuropiečių
tautų prietarus, mitologai jau seniai pradėjo aiškintis, kurie gi išjų seniau
si ir bendri visoms minėtoms tautoms. Tokiu būdu tapo iškelta hipotezė
apie indoeuropiečių protautės mitologiją. Kadangi baltų tautos, gyven
damos toli nuo Viduržemiojūros šalių kultūros centro, išsaugojo senesnę
ir grynesnę kalbą, tai ir baltų mitologija, kaip manoma, nebus pernelyg
nukrypusi bei nutolusi nuo protautės tikėjimų. Todėl iš arčiau apžvelg
sime šios indoeuropiečių protautės mitologiją, kiek ji atsekama. [11]
Mažne visose pasaulio tautose rasime kokių nors liudijimų, jog dan
gus buvo laikomas tėvu, o žemė - motina. Indoeuropiečių tautose taip
pat randame ne tik dangaus valdovą ar tėvą, bet ir tamtikrą žemės valdo
vę. Pastarajai tačiau priklauso mažesnis vaidmuo, jos vietąneretai užima
žemės dievai. Ne mažiau plačiai paplitęs mitas, kad Saulė ir Mėnuo esą
sutuoktinių pora, tik įvairiose tautose keičiasi abiejų lytis: vienose (pa
vyzdžiui, senovės graikų bei romėnų) Saulė yra vyriškos, o Mėnuo moteriškos lyties; kitose Mėnuo yra tėvas, o Saulė - motina (pavyzdžiui,
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germanų bei senovės semitų). Šiame indoeuropiečių mite tamtikras vaid
muo dar tenka „Dangaus“ arba „Dievo sūnums“ (plg. graikų Dioskūrus)
ir jų atsvarai, „Saulės dukroms“. Su Saule dar galima sieti daugeliui
indoeuropiečių tautų irgi pažįstamą aušros deivę. Iš dangaus reiškinių
didžiausią įspūdį pirmykščiam žmogui darė perkūnas, davęs ne vieną
dievybę. Atskiri dievai valdė vėją, ugnį ir vandenį. Tačiau nereikia ma
nyti, kad visos pirmykštės indoeuropiečių dievybės yra kilusios iš gam
tos jėgų. Dar būta dievų, kurie žmogui padėjo visokiuose darbuose ir
būklėse. Žemdirbystę, gyvulininkystę, medžioklę, žvejybą, vedybinį gyve
nimą, žmogaus likimą-viską globojo atitinkami dievai. Lygindami įvai
rių tautų papročius, randame ir dievybių, prižiūrinčių paleistuvavimą,
vagystes bei žmogžudystes. Dievai gyvenę ir kai kuriuose kalnuose, miš
kuose, vandenyse bei akmenyse. Būta dar visokiųvietos bei sodybos die
vų. Kinų išvietės deivė ar latvių Mėšlo motė {Mēsla māte, plg. romėnų
Sterculinius) mitologijoje nėra jokios išimtys. Nors protėvių bei vėlių
kulto pastaruoju metu mitologai nebelaiko tokiu archajišku kaip kad an
ksčiau, vis dėlto niekas neneigiajo didelės reikšmės. Mirusiųjų sieloms
pirmykščio žmogaus vaizduotėje priklauso žymus vaidmuo. Iš jų, kaip
jau sakyta, bus kilęs ir minėtasis vėlių kultas, ir įvairios požemių dievy
bės. Vėlėms palaikant ryšį su žmonėmis žemės paviršiuje, prasiplečia ir
kai kurių dievų darbo laukas. Prietarai, susiję su gamtos jėgomis, pro
tėvių sielomis bei įvairiomis gyvenimo būklėmis, dažnai susimaišo, o
liaudies poetinė fantazija, prisidėjus kitų tautų mitams, juos dar labiau
sujaukia. Iš dalies tai jau pastebėjome kalbėdami apie Laimą.
Mitologai mano, kad šie indoeuropiečių senieji dievai dar nebuvo
visiškai antropomorfizuoti, t. y. prilyginti žmonėms. Ne visi turėjo ir
savo vardus, nes tik retas dievo vardas siekia indoeuropiečių prokalbę.
O kurie iš jų susiję su prokalbe, tie visų pirma paprastai žymi dangų,
perkūną, saulę, mėnulį, aušrą, žemę ir 1.1. Atskiri kraštai taip pat turėjo
įvairių mažiau reikšmingų dievų. Taigi indoeuropiečiųprotautės mitolo
gija [12] jau buvo išaugusi iš pirmykščio preanimizmo stadijos. Jos
dievai - tai jau nebe pikti demonai, paprastai įsivaizduojami visokių
žvėrių pavidalu, nes žvėrių išvaizdos dievų indoeuropiečių tautos turėjo
palyginti nedaug. Negali sakyti, kad ši mitologija būtų skurdi ir dievų
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skaičiumi bei įvairove. Žinomame anglų etnografijos vadovėlyje sako
ma: „Primityvios, neišsivysčiusios tautos, esančios žemoje civilizacijos
pakopoje, paprastai pažįsta tik nedaugelį dievybių globėjų. Kuo sudė
tingesnė civilizacija, tuo ryškesnė joje tendencija į politeizmą“.10

4. BALTŲ, ARBA AISČIŲ, PROTAUTĖS MITAI

Iš tokių tad prietarų bus išsirutulioję ir baltų protautės tikėjimai, kaip
regis, jau pažengę visą žingsnį pirmyn. Savo ruožtu iš baltų mitų tuo
pat būdu radosi latviųmitologija. Taigi latvių dievai bus dar labiau nuto
lę nuo pirmykščių demonų, tačiau, kaip sakyta, likę artimi senosioms in
doeuropiečių dievybėms. Atsižvelgiant į tai, ne tik latvių kalba, bet ir
latvių mitologija turi didžiulę reikšmę senosios indoeuropiečių kultūros
tyrinėjimams.
Jau užsiminta, kad indoeuropiečių protautės dievai nebuvo visur
visiškai tie patys. Pastebėta, kad ir įvairiuose senųjų prūsų bei lietuvių
kraštuose būta ne tų pačių dievybių. Latviuose irgi aptinkama tokia pa
ti įvairovė. Pavyzdžiui, Ūsinį (Ūsiņš), regis, garbino tik latviai aukštai
čiai, o persirengėliai buvo žinomi tik kuršiams. Tai turint omeny, negali
būti nė kalbos, kad prūsai, lietuviai ir latviai būtų turėję vienodą mitolo
giją. Ojeigu jau baltų tautos neturėjo vieno tikėjimo, tai negalėjo būti ir
dvasininkų, valdžiusių visas tris tautas. Tokius dalykus mums pasakoja
minėtasis Simonas Grunau, o senesnės bei patikimesnės kronikos praneša
apie nuolatinius kruvinus baltų tautų tarpusavio karus. Tokia dvasininkų
valdžia daugeliui tautų, be to, būtų išimtis visoje Šiaurės Europos istorijoje.
Susipažinę su tais pagrindais, kuriais remiantis galima patikrinti kro
nikų mitologines žinias, dabar pereisime prie kronikose paminėtų baltų
tautų dievų. Petras Dusburgietis XIV a. pradžioje apie senąją prūsų
tikybą rašo taip: „Klysdami jie kiekvieną tvarinį laiko dievu, kaip antai
10C. S. B urne. The Handbook of Folklore, London, 1914.
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saulę, mėnulį, žvaigždes, perkūną bei keturkojus, netgi jautį“.11Taip pat
ir lietuviai, pasak senųjų raštų, garbino perkūną, saulę, mėnesį bei kitus
tvarinius. M. Mažvydas 1547 metais rašo, jog „daugelis dar ir dabar visų
akivaizdoje atlieka stabmeldiškas apeigas ir viešai išpažįsta stabmeldys
tę: vieni medžius, upes, kiti žalčius, kiti dar ką kita garbina, šlovindami
kaip dievus. Yra tokių, kurie Perkūnui daro įžadus“ ir 1.1.12Apie latvių
aukštaičių prietarus vienas jėzuitų misionierius 1613 metais rašo: „Jie
turi [13] įvairių dievų, vienądangaus, vieną žemės dievą, ojiems dar yra
pavaldūs kiti dievai, būtent: žuvų, laukų, javų, daržų, gyvulių, arklių, kar
vių bei kitų reikalingų dalykų dievai“. Su šiomis citatomis galima paly
ginti P. Einhomo pranešimą apie Pabaltijo latvių prietarus, kuriame
skaitome, jog latviai turėję „įvairių dievų bei deivių, kaip dangaus, orų,
perkūno, žaibo, jūros, vėjų, ugnies, laukų arba dirvų, daržų, gyvulių, kir
mėlių ir kelių dievybes“. Kitoje vietojejis rašo, jog „latviai garbino sau
lę, mėnulį, perkūną, žaibus ir vėjus, o šalia šių dar turėjo kitų dievų bei
deivių, kaip Jūros motė Ųūęas māte), kurios šaukėsi žvejai, Lauko motė
{Lauka māte), kurios šaukėsi artojai, Miško motė {Meža māte), kurios
šaukėsi medžiotojai, Kelio motė {Ceļa māte), kurios šaukėsi keleiviai,
Daržų motė {Dārzu māte), kurios šaukėsi moterys bei namų šeimininkės“.
Vėl kitur, minėdamas didžiuosius latvių dievus, Einhomas rašo: „Vienas
buvo gėlių, javų ir kitų žemės vaisių dievas, jį garbino ypatingomis apei
gomis. Kitas buvo dangaus ir žemės dievas, trečias - jūros dievas, ket
virtas -jūrininkų dievas, penktas - šulinių ir upių dievas, šeštas - turtų
dievas ir 1.1. Taip pat jie turėjo atskirąperkūno bei audros dievą.. Iš šio
pranešimo matome baltų tautų mitologijas esant ne tik giminiškas tar
pusavy, bet ir labai artimas seniesiems indoeuropiečių tikėjimams. Nėra
11[Verčiant P. Smito cituojamus šaltinius, stengtasi laikytisjo interpretacijos.
Esamas lietuviškas L. Valkūno vertimas: „Kadangi jie nepažino Dievo, tai, su
prantama, klaidingai garbino visokiausius tvarinius, būtent: saulę, mėnulį ir
žvaigždes, griaustinį, sparnuočius ir keturkojus, netgi rupūžes“(Baltų religijos
ir mitologijos šaltiniai, 1.1: Nuoseniausiųlaikųiki XVamžiaus / Sudarė N orber
tas V ėlius, Vilnius, 1996, p. 333, 344; taip pat žr. P. Dusburgietis. Prūsijos že
mės kronika; vertė L. Valkūnas, Vilnius, 1985, p. 87).]
12[M. M ažvydas. Pirmoji lietuviška knyga / Tekstą ir komentarus paruošė
M. Ročka, Vilnius, 1974, p. 93.]
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jokio pagrindo manyti, kad šie pranešimai būtų kokiais nors sumetimais
tyčia suklastoti. Taigi XVII amžiuje buvo paminėtas ir latvių dangaus
dievas, kurio, kaipjau sakyta, senesnės kronikos nemini, nes, jų žodžiais,
pagonys tegarbinę velnius (coluerunt Daemonia pro Diis).n

5. DANGAUS TĖVAS IR ŽEMĖS MOTĖ

gi buvo tasai senasis dangaus valdovas, arba Dangaus tėvas {Debess
tēvs), aptinkamas, kaip sakyta, ir latvių mitologijoje ir paliudytas kata
likų dvasininko ir P. Einhomo? Atsakymą į šį klausimą mums duoda
mūsų liaudies dainos:

K as

Vai, Dieviņi, Debess tēvs,
Ko sapņos es redzēju!
9291

Vai, Dievuli, Dangaus tėve,
Ką aš sapnuose regėjau!1314
Bagātie pie Dieviņa
Mani stāda kaņepēs.
Dziržu savu Debess tēvu
Mani ar ’meklējam.
31167

Bagočiai pas Dievulį
Mane stato kanapėsna.
Bet girdžiu, kad ir mane
Dangaus tėvas šaukia.
Dievs to zina, Debess tēvs,
Kur būsim citu gadu.
269 var.

13[„Garbino demonus už dievus“] 1. Maeletius. De sacrificiis et idolatria
veterum Borussorum, Livonum, aliarumque vicinarum gentium.
14[Pastarąjąeilutę, grynai formaliai žiūrint, galima būtųversti ir taip: „Kurį
sapnuose regėjau!“ Tačiau tautosakoje tai mažai tikėtina.]
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Dievas žino, Dangaus tėvas,
Kur mes būsim kitąmet.
Šis baltų tautų Dievas (latviškai Dievs, lietuviškai Dievas, prūsiškai
Deiwas), arba Dangaus tėvas, savo vardo garsynu bei reikšme yra gimi

niškas ne tik lotynų kalbos žodžiui deus „dievas“, bet ir sanskrito Dyaus
Taigi Jupiteris
yra susijęs su mūsų dainų Dievu, o ne su Jupiu. [14] Žodį dievas pasis
kolino ir suomiųkalbos (suomių taivas, estų taevas, lyvių tovas), kuriose
jis reiškia tik „dangus“; iš čia matome, jog gamtos reiškiniai ir jų die
vybės seniau paprastai vadintos tuo pačiu žodžiu. Dar dabar kai kuriose
mįslėse Dievu pavadinamas dangus. Spritespie Dieva, spriņģis mežā, sim
tkājis ezerā „Spirgulys [kibirkštis] pas Dievą, spraigulys miške, šimtakojis
ežere“ (žvaigždė, kiškis, vėžys).15Priėmus krikščionių tikėjimą, šis senasis
dangaus dievas visose trijose baltų tautose įgijo krikščioniųDievo reikš
mę. Latviųtradicijoje Dievs yra vien tikrinis, one bendrinis daiktavardis,
todėl kitos dievybės niekuomet nevadinamos dievais. Plg., pavyzdžiui:

pitā, graikų Zeus patēr bei lotynų Jupiter arba Diēspiter.

Sper, Pērkoni, sausu koku,
Liec zaļami salapot;
Sodi, Dievs, ļaunus ļaudis,
Dod labiem padzīvot.
27359

Trenk, Perkūne, sausą medį,
Liepk žaliajam sulapot;
Bauski, Dieve, piktus žmones,
Duok geriesiems pagyvuot.
Līgo Dievis ar Pērkonu,
Es ar savu bāleliņu.
32955

15

[Plg. atitinkamąlietuviųmįslę, pavyzdžiui, variantą: Struolis šile, kreivulis
kiškis miške, mėnuo danguje, vėžys vandenyje
(Smulkioji lietuviųtautosaka XVII-XVIII a. Priežodžiai, patarlės, mįslės / Pa
ruošė Jurgis Lebedys, Vilnius, 1956, p. 433; taip pat: Lietuvių kalbos žodynas toliau LKŽ, XIII, Vilnius, 1984, p. 1003). Kaip matyti, latvių mįslės „Dievą“
čia tikrai atstoja „dangus“.]

danguj, strumbloks ežere -
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Šoka Dievas su Perkūnu,
Aš su savo brolužėliu.
Liaudies dainose apie šį senąjį Dievą, arba Dangaus tėvą, randame daug
ir įvairių smulkmenų. Jis turi „platų“ (plats: 33255) arba „kuplų“ (kupls:
8135) apsiaustą, dažniausiai „pilkos“ spalvos (33532-33535), bet ir „žalio
šilko“ (zaļa zīda: 32953; 33682,4) bei „sidabruotą“ (sudrabots: 33254;
33682). Darjis dėvi Juostą“ (josta: 29436; 29579; 33140 var.) su „kala
viju“ (zobens: 9097; 34043, 20; 29436; 30074, 2; 31754; 33140 var.),
o kartkartėmis ir „rugių varpų kepurėlę“ (rudzu rogu cepurīti: 32555),
turi „žalių šilkų skepetaitę“ (zaļu zīžu nēzdodziņu: 33997), „baltąšvarką“
(baltus svārkus) ir „baltą lazdą“ (baltu spieķi: 32913). Pasak vienos liau
dies dainos (33652), jis yra „mažas vyrutis“ (mazs vīriņš), bet „išmintingutis“ (gudrs viņapadomiņš). Kieme Dievulis stovi „kiečių krūme“ (vfbotnīšu krūmiņā: 8050; 13232), naktį miega „didžio kelio pakrašty,
šalia kelio pakrūmy“ (liela ceļa maliņā, ceļmalīša krūmiņā: 26060; plg.
9123), mėgsta prigulti pokaičio (32800). Paprastai jis joja ant žirgo, bet
neretai ir važiuoja „rogėse“ (kamanās) ar „ratuose“ (ratos). Jo žirgai
įvairaus plauko, kaip ir apskritai liaudies dainų žirgai, o neretai jie pa
sirodo ir visai kitu pavidalu: arba kaip Juodi šunes“ (melni suņi: 33647),
arba kaip Juodi varnai“ (melni kraukļi: 33690), arba kaip Juodi jaučiai“
(melni vērši) su „baltais ragais“ (baltiem ragiem: 33862). Dievo žirgelis
kartais dar būna „žvaigždžių gūnia užtiestas“ (zvaigžņu deķis mugurā:
17833; 33655). Dievulis ne tik kad panašus į žmogų, bet ir daro visokius
žmogaus darbus, neretai tiesiog „lenda į namus“ (līda... istabā: 19713;
33255). Jis skina „lydymą“ (līdumu: 28854; 33657), eina sėti „su sėtu
vėle“ (arsētuvīti: 27953; 27954; 28016; 28028), Joja naktigonėn“ (jāj
pieguļā: 738; 29176), turi savo „klėtį“ (klēts: 8243), kartu su žmonėmis
švenčia vestuves (16095,1), prižiūri savo „apynių daržą“ (apiņu dārzu:
19487) „prie Dievulio namų durų“ (pie Dieviņa nama durvu: 19491),
kuriame auga „kuplus ąžuoliukas“ (kupls ozoliņš: 34127), ir „daro alų“
(dara alu: 8082). Dievulis padeda žmogui visuosejo darbuose ir visame
kame, net eina už samdinį (11776) ir ypač globoja vyrus. Jis ginčijasi su
Laima, Mara bei Saule, barasi sujomis, ypač su Saule, ir būna „tris die
neles, tris nakteles susipykęs“ (trīs dieniņas, trīs naksniņas ienaidā).
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Šios nesantaikos priežastys įvairios. Kartą [15] „Saulė paleido į Mėnesį
sidabro akmenėliu“ (Saule laida Mēnešam ar sudraba akmentiņu:
34016), kitąsyk „Saulės duktė perlaužė Dievo sūnaus kardelį“ {Saules
meita pārlauzusi Dieva dēla zobentiņu: 34019). Dažniau vis dėlto kalti
yra patys Dievo sūnūs, „numovę Saulės dukteriai žiedelį“ {nomaukuši
Saules meitas gredzentiņu: 34017), „sumaigę Saulės dukters vainikėlį“
{salauzuši Saules meitas vainadziņu: 34018) arba „apvertę Saulės duk
ters rogeles“ {apgāzuši Saules meitas kamaniņas: 34020). O nesantaika
su Laima ar Dēkla prasidėjo arba dėl ginčo lemiant žmonėms likimus
(9242; 10042; 9459), arba dėl to, kad „Dievas susiuostė Laimos (Deklos)
brangią skepetaitę“ {Dievs Laimai IDēklai! saslaucīja godājamu nēzdaudziņu: 34015). Tuo tarpu su Perkūnu Dievas „šoka“ - līgo (32955)
arba danco (24044).
Tokie liaudies dainų Dievo apdarai bei užsiėmimai gerokai primena
paties kaimiečio apdarus bei ūkio darbus, o jo neįprasti žirgai ir ryšiai
su Saule bei Perkūnu, priešingai, mena kur kas senesnę praeitį.
Kaip ir Laima, liaudies dainų Dievas jau yra stipriai paveiktas krikš
čionių tikybos. Pagonybės laikais nei šito Dievo galia nebuvo tokia
didelė, nei jis pats nebuvo toks populiarus kaip mūsų liaudies dainose.
Seniausios kronikos už vyriausiąjį baltų dievą mini Perkūną, o jau P.
Einhomui yra žinomas ir dangaus bei žemės dievas {Gott dės Himmels
und der Erden), veikiausiai tas pats liaudies dainų Dievas, juoba kad ir
liaudies dainose aiškiai sakoma, jog žemė priklausanti Dievui (1901;
32955). O ypač jam priklauso kalnai (30336), kuriuos jis pats „daro“
arba „augina“ {dara, audzina: 31777-31780).
Šitas Dievas yra vienas pats ir neturi jokių aiškių genealoginių ry
šių su kitomis dievybėmis. Liaudies dainius dainuoja: Ne tev sievas, ne
tev bērnu, kas tev vecam maizi dos? „Nei tau žmonos, nei vaikų, kas
tau senam duoną duos?“ (33678); Ne tev tēva, ne māmiņas, ne tev savas
līgaviņas „Nei tau tėvo, nei mamelės, nei savos mergelės“ (33679). Iš
dalies tai galima paaiškinti paties Dievo pirmapradiškumu, iš dalies krikščionybės įtaka. Apie Dangaus tėvo ryšius su Žemės mote tebyloja
jau tik mįslė: Augsts tēvs, plata māte, traks dēls, akla meita „Aukštas
tėvas, plati motė, patrakęs sūnus, akla dukra (dangus, žemė, orai, nak
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tis)“.16Dievo motina (motė) {Dieva māte), paminėta tik kokiose trijose
dainelėse, bus, ko gero, perimta iš rusų, nes viename variante ji atitinka
Motę Mar^{Mā^as māte: 33793). Šią dievybę galėjo paveikti apskritai
matronųkultas, apie kurį dar kalbėsime toliau. Pavyzdžiui, vienoje dainoje
Dievo motė susiremia su Velnio mote {Velna māte: 34054). Kadangi Die
vas, kaip sakyta, neturi vaikų, tai nebegalime nė drąsiai teigti, kad jis
liaudies dainose yra vadinamųjų Dievo sūnų tėvas. Juolab neturime
jokių žinių apie Dievo sūnų motiną. Šie Dieva dēli su savo žirgais, kaip
jau buvo sakyta, primena ne tik lietuvių Dievo sūnelius, bet ir senovės
graikų Dioskūrus bei senovės indų Ašvinus. Kad Dievo sūnūs turėtų
reikšti Aušrinę bei Vakarinę [16] žvaigždę, kaip atrodė W. Mannhardtui,
arba debesis, kaip aiškino A. Bylenšteinas, iš dainų niekaip negalime
spręsti. Visose minėtose tautose Dievo sūnums priklauso pasiuntiniųvaid
muo Saulės ir Mėnesio piršlybose. Jie paprastai joja ant žirgų arba net
patys pasirodo žirgų pavidalu. Galimas daiktas, jog indoeuropiečių protautės laikais Dievo sūnūs bus išsirutulioję iš Rytinės ir Vakarinės žvaigž
džių, bet latvių mitologijoje šitie dalykai nebėra akivaizdūs. Latvių Die
vo sūnūs jau yra labiau išsivysčiusios mitinės būtybės, todėl ir nereikia
tyčia mūsų liaudies dainose ieškoti to, kojose iš tikrųjų nėra. Veikiau jau
bus L. Beržinio tiesa, pastebėjusio, jog vienoje mįslėje Dievo sūnumi pa
vadinta šviesa. Nerībēja, nedimdēja, te atbrauca Dieva dēls „Nei dundėjo,
nei trinksėjo, Dievo sūnus atriedėjo (šviesa)“. Oman žinomuose varian
tuose šis Dievo sūnus reiškia saulę. Kai kurie mitologijos tyrinėtojai
mano, kadjau indoeuropiečiųprotautėje Dievo sūnūs laikyti grynai miti
nėmis būtybėmis, kuriųpirmykštė prasmė žmonių, matyt, buvo pamiršta.
Neturime jokių duomenų, kiek Dievo sūnų iš tikrųjų būta. Dažniau
siai liaudies dainos mini arba tiesiog Dievo sūnų, arba apskritai Dievo
sūnus. Bet neretai pasitaiko ir du Dievo sūnūs (33766; 33976; 34023),
kas galėtų būti senų laikų atbalsis. Viena dainelė visiškai aiškiai sako,
kad „Dievulis turi keturis sūnus“ {Dieviņam četri dēli), ir štai kokiais var
dais: Mikužiui, Andružiņi, Pēterīši, Pāvulīši, t. y. Mykoliukas, Andriu
kas, Petriukas, Poviliukas (33734,2). Gana dažnai tačiau Dievo sūnumi
16 Žr.

A. Bielenstein. 1000 Lettische Rathsel, 1881, p. 134.
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vadinamas Janytis (.Jānītis: 32902-32909). Dievo sūnūs, įvardyti vardais,
kaip matyti, atsirado dėl krikščionybės įtakos. Kitose dainose turime dar
aiškesnių krikščioniškos įtakos liudijimų. Viena dainelė sako, jog ziem
svētkos Dievs piedzima, lieldienā šūpli kāra „per Kalėdas Dievas gimė,
per Velykas lopšį [jam] kabino“ (33295). Kitose dviejose daugvariantų tu
rinčiose dainelėse (33967; 33968) Dievo sūnus „aukso kryžiumi mojavo“
{zelta krustu vēcināja). Gali būti ir taip, kad šis „aukso kryžius“ mena
žvaigždes, nes „kryžium auga kelio šaknys“ {krustiem auga ceļam sak
nes), t. y. medžių šaknys miško kely, „kryžiumžvaigždės danguje“ {krus
tiem zvaigznes debesīs: 32824), ir „aš regėjau aukso kryžių (var.: žvaigž
džių sietą) padangėje sukantis“ {es redzēju zelta krustu /var.: zvaigžņu
sietu! vidū gaisa grozāmies: 33780). Tačiau pats žodis „kryžius“, kaip
ir jo ryšys su Dievo sūnumi, be abejo, yra krikščioniškos kilmės. Kaip
kadJānītis kartais pavadinamas Dievo sūnumi, taip ir mīļa Laima „miela
Laima“ vienoje dainelėje (32) yra Dieva meita „Dievo dukra“. Visos šios
dainos apie vardais įvardytus Dievo sūnus, taip pat Dievo motiną (motę)
ir Dievo dukrą yra, kaip jau sakyta, retos ir nelabai senos.
Dangaus tėvo opozicija yra Žemės motė, Zemes māte, W. Mannhardto nuomone, seniau laikyta augalų ir žvėrių motina. Vėliau ji jau mažai
kuo skyrėsi nuo Vėlių motės, nors tikrąja požeminio, arba „ano pasau
lio“, valdove vis dėlto lieka Žemės motė, kurios žmonės prašo ilgesnio
gyvenimo ir ant žemės: [17]
Gana lūdzu Zemes māti,
Rokā maku turēdams:
Došu simtu dālderīšu,
Atlaid manu augumiņu.
27340; 1120, 2

Labai prašau Žemės motės,
Rankoj kapšą laikydamas:
Duosiu šimtą talerių,
Paleisk mane gyvą.
Atsisveikindamas su tėvu ir motina, mirštantysis pasveikina Že
mės motę:
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Ar Dieviņu, tēvs, māmiņa,
Labvakar, Zemes māte,
Labvakar, Zemes māte,
Glabā manu augumiņu!
27521

Su Dievu, tėve, mamyte,
Labas vakars, Žemės mote,
Labas vakars, Žemės mote,
Priglausk mane jauną.17
Siela irgi lieka Žemės motės globoje:
Māte, māte, mīļa māte,
Ne tā mana mūža māte,
Zemīt ’ mana mūža māte,
Glabā manu augumiņu.
2 7730

Motė, motė, miela motė,
Ne ji amžinoji motė Žemė amžinoji motė,
Mane jauną priglaudė.
Šūpo mani, māmuliņa,
Neba mani daudz šūposi;
Šūpos mani Zemes māte
Apakš zaļa velēniņa.
27406

Supki mane, matušėle,
Neb’ilgai mane sūpuosi;
Sūpuos mane Žemės motė
Po žalia velėna.
17 [Galbūt verta atsižvelgti į tai, kad lat. glabāt reiškia ir „laikyti, saugoti“,
ir „laidoti“ (paprastai su priešdėliu, apglabāt), taigi čia galima įžvelgti neiš
verčiamądviprasmybę, poetinį minties žaismą. Panašiai glabāšana reiškiair „lai
kymas, saugojimas, apsauga“ (arba tiesiog „globa“), ir „laidojimas“ (žr. J. Balke
vičius, J. Kabelka. Latvių-lietuvių kalbų žodynas, Vilnius, 1977, p. 199). Plg.
atitinkamai rusų хранить „laikyti, saugoti“ ir хоронить „laidoti“ bei kt.]
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Pasak Langės žodyno (I, p. 212), latviai į Žemės motę kreipdavęsi ir
savo pradingusių daiktų. Tas pats Langė dar mini, kad Žemės motei tar
navusios „šventos mergelės“ {svētas meitas: I, p. 555). Senasis Stenderis
priduria, jog šios šventos mergelės naktimis dirbdavusios savo garbin
tojams visokius darbus. Šventos mergelės tačiau yra, be abejonės, naujas
reiškinys latvių mitologijoje, nes, pirmajos neminimos liaudies dainose,
išskyrus porą nepatikimų pavyzdžių, o antra, žodžiai svēts „šventas“
(iš rusų святой) ir meita „mergaitė, mergelė; duktė“ (iš vidurio vokiečių
meit) yra skoliniai. Apskritai, galima sakyti, kad išlikęs Žemės motės vaid
muo yra labai menkas, o apie jos artimesnį ryšį su Dangaus tėvu pla
tesnių žinių neliko. Žemės motės reikšmės susiaurėjimas bus prasidėjęs
dar ikikrikščioniškais laikais, kai valdžia žemei perėjo senojo Dievo ži
nion (1901; 32955). Savo ruožtu lietuvių senosios Žemynos vietoje įsi
galėjo Žemėpatis. Vis dėlto neteisūs yra tie autoriai, kurie mano Žemės
motę esant kilusią iš Vėlių motės. Jau aukščiau matėme, kad visi faktai
liudija pirmosios senumo naudai.
Hupelis rašo,18jog darjo laikais Valmieros apskrityje garbinta Žemės
motė {Erdgdttiri). „Jie turi paprotį aptverti kokį seną medį ar tuščią lau
kymę, ypač sudegusio seno trobesio vietoje, arba kokią akmenų krūsnį
ir ten aukoti Žemės motei pirmojo pieno, sviesto, vilnos bei pinigų. Ba
landžio 23 jie pjauna jai juodą gaidį, ir šiam tikslui toje laukymėje yra
ypatus aukų akmuo. Tokiąvietą, kuri jiems yra tarsi koks namus sergintis
dievas, jie nepaprastai [18] gerbia: perlipti per tvorą ir nusiskinti ten
kokią žemuogę ar avietę, įkirsti tą šventąjį medį ir 1.1, jų akimis yra nu
sikaltimas, sukeliantis neišvengiamąnelaimę ar ūmiąmirtį. Šis valstiečių
prietaras yra labai senas ir tikriausiai bendras visiems latviams, lyviams
ir estams“.
Tokie papročiai šiaip jau labai primena Osinį (Ūsiņš) bei Naminį
{Mājas kungs), todėl galima suabejoti, ar visi šie duomenys iš tikrųjų
susiję su Žemės mote.

18A. W. H upel. Topographische Nachrichten, IV, 1777, p. 382.
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6. DANGAUS DIEVYBĖS
S enąją sakmę apie Saulės (saule, kaip ir lietuviškai bei prūsiškai) ir
Mėnesio (mēness, lietuvių mėnuo, prūsų menig) santuoką yra išlaikę
ne tik latviai, bet ir lietuviai. Pasak lietuvių dainų, Saulė pykstasi su savo
neištikimu vyru Mėnesiu, pamilusiu Aušrinę. Latvių liaudies dainose ap
dainuojamos Mėnesio vedybos su Saule, dažniausiai vaizduojant abipusį
erzinimąsi. Saulė pirma buvusi „mergelė“ (meita: 33809; 33810) ar „nuo
taka“ (brūte: 33869), o Mėnuo jai „nuėmė vainikėlį“ (nojēma vainadzi
ņu: 33810). Toliau sužinome, kad Saulė „sprunka“ (mūk), o Mėnuo „ge
nasi, vejasi“ (dzenas) iš paskos (33866). „Saulė apmetė audeklėlį“ (Saule
meta audekliņu), o Mėnesėlis „ritinėdamasis supainiojo Saulės audeklė
lį“ (tekādams sajauc Saules audekliņu: 33941). Tačiau Mėnesiui vis dėlto
tenka nuo Saulės labiau kentėti, nes ši stipresnė. Saulė „bara“ Mėnesėlį,
„kam tas visą naktį kažkur bastėsi“ (kam tas savu augumiņu nakti vien
maldināja: 33846), ojis atsako: „Tau dienelė, man naktelė“ (Tev dieniņa,
man naksniņa: 33909). Saulė „kūlė“ Mėnesėlį (33925-33927) už tai,
kad šis „nušaldė“ (nosaldēja) Saulės sėtą „rožių darželį“ (rožu dārzu:
33927). Saule laida Mēnesim ar sidraba čakārniņu, kam tas gaiši ne
spīdēja tumšajā naksniņā „Saulė paleido į Mėnulį sidabro šiekšteliu,
kam tas skaisčiai nespindėjo tamsiąją naktelę“ (33928). SauV sacirta
Mēnestiņu ar aso zobentiņu, kam atņēma Auseklim saderētu līgaviņu

„Saulė perkirto Mėnesėlį su aštriu kardeliu, kam tas atėmė iš Auseklio
suderėtą nuotaką“ (33950). Bet ir pati Saulė, kaip nuotaka, regis, nėra
pastovi, nes savo ruožtu „Dievo žirgai, Dievo ratai laukia Saulės įsėdant“
(Dieva zirgi, Dieva rati gaid' Saulīti iesēdām: 33799). Latvių liaudies
dainose vis dėlto kur kas dažniau minimos Dievo sūnų ir Saulės dukterų,
kurie nuolat vieni kitus vilioja, puošiasi ir atlieka visokius darbus, vedy
bos. Be Dievo sūnų, tarp Saulės dukterųjaunikių dar paminėti Auseklis
(33745; 33836; 33857; 34001), Ausekļa dēli „Auseklio sūnūs“ (33946;
33795; 34009; 34026), Mēness „Mėnuo“ (33865; 33745,1; 33849), Mē
ness dēli „Mėnesio sūnūs“ (33803; 33995), Dieviņš „Dievaitis“ (34043,
7 ir 23), Vējš „Vėjas“ (33798), Vēja dēls „Vėjo sūnus“ (33983), Pērkons
29

D angaus dievybės

„Perkūnas“ (33891) ir Pērkona dēls „Perkūno sūnus“ (33834). Mėnesio
sūnūs, regis, yra archajiškos mitinės būtybės, nes Adažiuose esama seno
sodybos pavadinimo Mēnesdēls. Ir šios dangiškosios vedybos yra labai
senas mitas, paveldėtas iš indoeuropiečių protautės. Tokias vedybas
dar tebemini daugelis tautų, nuotaka paprastai visur yra Saulės dukra,
o jaunikiai gali būti įvairūs, kaip jau matėme ir iš mūsų liaudies dainų.
Saulės apdaras būna dažniausiai iš aukso ir sidabro. [19] Dėvi ji ar
ba „aukso skarą“ (zelta sagšu: 33934; 33935), arba Jūros dukters (Jūęas
meitas) nuaustą skarą, išrašytą „paauksuotom gijom“ (zeltītiemi dzīpa
riem: 33790). Darjąpuošia „aukso kurpės“ (zelta kurpes: 33951; 33992)
ir „auksokutai“(zeltapušķi: 33931) bei „sidabro atlankai“ (sudraba ieloki:
33930; 33931), „šilko suknia“ (zīda kleita) ir „sidabro vainikas“ (sudra
ba vaiņags: 34027). Jos apdarai „sidabruoti“ (33785, 4; 34014), ir per
liemenįji juosi Juostą“ (33750; 33827), kuri savo ruožtu yra „auksinė“
(33820). Taip pat neretai Saulė turi „šilko sijonus“ (zīda svārki: 33791;
33866), „baltus marškinius“ (balts krekls: 34028), „aukso karūną ant gal
velės, vaško kurpes ant kojelių“ (zelta kronis galviņā, vaska kurpes kāji
ņā: 33917), jos „pilni pirštai abiejų rankų iš aukso suktų [arba: auksinių
išraižytų] žiedelių“ (pilni pirksti abās rokās zelta grieztu gredzentiņu:
33932). Ji važiuoja rogėse arba ratuose, traukiamuose įvairaus skaičiaus
ir įvairaus plauko žirgų. Saulė „teka per šilelį rateliuose, perjūrelę laive
ly“ (tek par šiliņu ratiņos, par jūriņu laiviņā: 33811). Taip pat ji dirba
visokius moteriškus darbus. Saulė „audžia“ (auž: 83907) arba „meta
audeklą“ (met audeklu: 33941), „taiso skaras“ (darina sagšas: 4385),
„pina vainiką“ (pin vaiņagu: 33942), „velėja vilaines“ (velē villānītes:
34025).19Pasitaiko, kad „Saulė kanklėm skambinėja, ant Auštros [Rytų
vėjo] sėdėdama“ (Saule kokles skandināja, austriņā sēdēdama: 33924),
o nusileidžia „aukso obuolį mėtydama“ (zeltābolu mētādama: 33881).
Kaip ir Laima, ji rūpinasi žmonėmis; kaip ir Vėlių motė, nulydi vėles į
„aną pasaulį“. Ji regi, kas nutinka žmogui gyvenime (33991) ir žino,
kiekjam skirta amžiaus (33744). Beje, saulės apdarai mums vėl primena
19
[Lat. villaine, villāne - didelė vilnonė užsigobiama skara, tautinio kos
tiumo dalis.]
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liaudies dainose minimus mergelės drabužius bei papuošalus, tuo tarpu
Saulė, plaukianti perjūrą laiveliu ir žinanti viską, kas pasaulyje nutinka,
yra labai senas mitinis vaizdinys.
Saulėleidį senovės latviai šventė ir tuo metu nedirbo jokių darbų. Šį
paprotį liudija kad ir tokios liaudies dainos:
Ne svētdienas nesvētīju,
Ne Saulīti norietam.
6843; 25535; 27593

Nei šventadienių švenčiau,
Nei Saulytę leidžiantis.
Svētījiet, jaunas meitas,
Kamēr Saule norietēja,
Kamēr Saule nosapēra
Sudrabiņa pirtiņā.
6846

Švęskit, jaunos mergužėlės,
Kolei Saulė leidžiasi,
Kolei Saulė periasi
Sidabrinėje pirty.
Prie progos liaudies dainių fantazija priskiria Saulei ir įvairių gimi
naičių bei tarnų. Rit ’riti, Mēnestiņ ’, vārtiņus vērti, nu nāk Saulei trejādi
viesi: nāk tēvs, nāk māte, nāk bāleliņi, nāk mazas māsiņas kā magonītes

„Riedėk, Mėnesėli, vartelių verti, pas Saulę ateina trejopi svečiai: ateina
tėvas ir motinėlė, ateina broleliai, ateina mažos seselės kaip aguonėlės“
(33896). Saulytei tarnauja „tamaitėlė“ {kalponīte: 33805; 34024), „mer
gelės“ (jumpraviņas: 33770), „tarnai“ {kalpi: 33734),,jungos“ {jungi:
33911), „liokajus“ {sulainis: 33884) ir „šturmanas“ {stūrmanis: 33890).
Nėra jokios abejonės, kad šie giminaičiai bei tarnai yra vėlesnių laikų
priedai, juos ir sutinkame labai retai. Saulės tarnai susiję su naujųjų laikų
pareigybėmis ir visi įvardyti skolintais žodžiais. Tokiampačiamvėlyvam
Saulės mito praplėtimui priklauso, regis, ir „Saulės sūnus“ {Saules dēls:
33842), kuriam Saulė atveda ir „nuotaką“ {vedekla: 34039, 19-22). Itin
senos mitinės būtybės, priešingai, yra „Saulės dukros“ {Saules meitas)
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„su rasos papuošalais“ (rasas rotu valkātājas: 5729), kurias galima pris
kirti dar indoeuropiečių protautei. Saulės duktė visiškai sutampa su indų
Sūro duhitā, kuriai [20] peršasi minėtieji ašvinai; šie savo ruožtu, kaip
sakyta, yra indiškieji Dievo sūnūs. Ir graikų Heliadės niekuo nesiskiria
nuo tų pačių Saulės dukterų. Jos yra lygiai taip pat neapibrėžtos mitinės
būtybės, kaip Dievo sūnūs, ir, regis, iškyla tik kaip pastarųjų atsvara. Ir
nors Saulė vienoje liaudies dainoje pavadinta „dukrelių motina“ {meitu
māte: 33766), vis dėlto niekur nekalbama apie Saulės dukterų tėvą. Se
nasis Stenderis rašo, kad, pasak latvių mitologijos, iš Mėnesio ir Saulės
santuokos esą gimusios žvaigždės, tačiau jokių patikimų duomenų, kad
Saulės dukterys būtų žvaigždės, neturime.20Taip pat nežinome, iš kokių
šaltinių Stenderis sėmė savo žinias. Iš liaudies dainųtik žinome, kad „Mė
nesėlis žvaigždes skaito, ar yr visos vakare“ {Mēnestiņš zvaigznes skaita,
vai ir visas vakarā: 20922). Savo ruožtu kai kurie mitologai žvaigždėse
ieško Dievo sūnų, o pasak liaudies dainos, „Ryto žvaigždė su Vakare Mėnesio žirgeliai“ {rītazvaigzne ar vakara tie Mēneša kumeliņi: 33898;
33854). Ne mažiau teisėtai Saulės dukteris galėtume laikyti vėlėmis,
nes kai „su sauluže lietus lijo“ {ar saulīti lietus lija), tai „Saulės dukros
(var. velionaičiai, vėlės) svotbą kėlė“ {Saules meitas /var. velēniešU
kāzas dzēra: 27798,1). Saulės duktė, kaip ir Žemės motė bei Vėlių motė,
turi „kapo raktelį“ {kapa atslēdziņa: 27519,2). Apie Saulės dukrų skai
čių irgi esama labai įvairių duomenų. Čia pranešama, jog tėra „viena Sau
lės duktė“, ir ta pati „našlaitėlė“ {bārenīte: 4368), „su vainikėliu“ (5974,1)
arba „ištekėjusi“ {tautās „vesta“: 13732), čia, priešingai, kalbama apie
„dvi“ (4368,1; 33805) bei „tris“ (33943) Saulės dukteris. Dažniausiai vis
dėlto apdainuojamos tiesiog „Saulės dukterys“ arba vienaskaita - „Sau
lės duktė“. Dar kai kuriose dainose Saulės duktė „skęsta“ {slīkst: 33969;
33983) arbajau yra nuskendusi „aukso ąsočius plaudama“ {zelta kannas
mazgājot: 33822; 34002; 33847; 34010; 34012), ir vieversėlis neša
Dievui žinią, kad „Saulės duktė numirė“ {Saules meita nomirusi: 2647).
Veikiausiai čia reikia galvoti apie saulės šviesą (viena duktė) arba saulės
spindulius (kelios dukterys), vakare skęstančius jūroje.
20Plg. A. L erchis-P uškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 111.
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Kaip Saulė turi dukteris, taip Mėnuo - sūnus (22049; 33803; 333995),
kuriuos jau esame minėję.
Keliose indoeuropiečių kalbose panašūs yra ryto žaros pavadinimai
(sanskrito u/ias, graikų ēos ar auos, lotynųaurora, lietuviųaušra), artimi
ir fonetiškai. Visos minėtos tautos šiuo žodžiu dar įvardija dievybę, beje,
moteriškos lyties. Su visais minėtaisiais žodžiais turi ryšį ir
Austra.
Tuo tarpu R. Auninis (Auning, Auniņs) latvių ryto žaros dievybe laiko
Ūsinį (Ūsiņš), ne Austrą. Tačiau tokiam aiškinimui prieštarauja kai ku
rios aplinkybės. Pirma, visose minėtose tautose ši dievybė yra moteriš
kos lyties, todėl tokios turėtume tikėtis ir latviuose, kur esama juolab
daug deivių. Ir abu ryto žaros pavadinimai latvių kalboje rīta blāzma bei
austra yra moteriškos giminės. Antra, fonetiniu požiūriu irgi nėra jokių
abejonių, kad lietuviųAušrą bei kitas minėtas ryto žaros deives atitinka
Austra, o ne Ūsiņš. Trečia, latvių Osinis yra [21] arklių globėjas, ir
nėrajokių patikimų liudijimųjįesant dar ir aušros dievu. Ketvirta, Ūsiņš
yra skolinys iš rusų kalbos (Усень), juoba sutinkamas tik rusų pasienyje
ir išimtinai su dirbtine mažybine priesaga -iņš.2X
Austros šventykla, regis, buvusi Marsnėnuose prie Raunos, Austrinio
(dabar vadinamoje Radzinio) sodybos žemėje ant nedidelės kalvos šalia
Austrinio ežero. Ši kalva bene bus apylinkėje aukščiausia. Ją paprastai
vadina senosiomis Austrenės kapinėmis, ir prieš šešiasdešimt metų ten
dar laidota. Jau patys pavadinimai Austriņš bei Austrene aiškiai susiję
su Austra. Hupelis pasakoja, kad Jurgio (balandžio 23), Baltramiejaus
(rugpjūčio 24) ir Mykolo (rugsėjo 29) dienomis iš tolimiausių apylinkių
(aus abgelegenen Gegenden) čia sueidavę valstiečiai ir sunešdavę ant
akmenų krūsnies (aufeinem Steinhaufen) vaško, vilnos bei panašių aukų,
kurias vėliau pasiimdavę elgetos.2122Seni žmonės dar dabar prisimena,
kaip seniau čion ateidavę „svetimšaliai“, arba „katalikai“, nešdavę aušrai
dovanas: vilną bei maisto produktus, ir dėdavę ant akmenų krūsnies, ir
dabar tebestovinčios ant kalnelio, pačiame kapinaičių vidury. Žmonės
sueidavęjau dienąprieš atnašavimą ir nakvodavę Austrinio, dabar vadi21Plg.: R[Igas] LĮatviešu] B[iedrlbas] Z[inTbu] KĮomisijas] Rakstu krājums,
XV, p. 48.
22A. W. H upel. Topographische Nachrichten, I, p. 159 ir 160.
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narnoje Radzinio, jaujoje. Patys tenykščiai šiomis aukomis jau nebe
tikėję,.todėl rasi ir Raunos kunigai paliko senąją krūsnį neišgriautą. Pa
sakojama, kaip vienas išdykėlis kartą naktį uždengęs jaujos langą, ir
atnašautojai, nematydami šviesos, sukilo jau saulei patekėjus, dėl ko
labai užpykę. Iš viso to matyti, kad ši Austrenė buvo visoje Vidžemėje
pagarsėjusi Austros šventykla. Ir dabar dar žmonės pasakoja, esą Austrenės kalnas regimas net iš jūros, ir jūrininkai pagal jį žiūrį kelio.
Senosiose kronikose aukščiausiuoju baltų tautų dievu laikomas Per
kūnas (latvių Pērkons, Pērkonis arba Pērkaunis, lietuviųPerkūnas, prūsų
Percunis). Mums gi tenka labai paabejoti, ar tikrai Perkūnas buvo aukš
tesnis už Dangaus tėvą, net jeigujis ir būtų buvęs populiaresnis. Panašūs
dievai dar aptinkami pas rusus (Перунъ), senovės indus (Parjanya) bei
senovės skandinavus (Fjorgyn). Kalbininkai mėgino išaiškinti šį dievą ir
kaip „labai aukštą dievą“, ir kaip „ąžuolų dievą“, ir kaip „perėją“ (iš pērt,
lietuviškai perti, rusiškai пьрати). Fonetiškai tačiau kiekvieno iš šių
aiškinimų kelyje yra duobių. Už ąžuolų dievą galėtų byloti ta aplinkybė,
kad perkūnijos debesys liaudyje vadinti ąžuolais. Perėją savo ruožtu pri
mena „rūstusis“ {bargais) Perkūnas, kuris „barasi“ {baras) ir persekioja
piktąsias dvasias. Naujaisiais laikais Perkūnas ir Dievas nebeskiriami,
ir žmonės neretai Perkūną pavadina tai Dievaičiu CDieviņš), tai Senuoju
tėvu {Vecais tēvs). Kai tik pasigirsta perkūno griausmas, liaudyje sako
ma: Pērkoniņš, Dieviņšjeb Vecais tēvs kājās „Perkūnaitis, Dievaitis arba
Senasis tėvas atsikėlė“. Abu [22] pastarieji Perkūno vardai sutinkami ir
liaudies dainose (plg. 33700 bei 33699; 33718-33720), tačiau Dievą nuo
Perkūno liaudies dainos paprastai griežtai skiria (9133; 24044; 32955;
27339; 33717; 33756). Dar liaudies dainose kalbama apie „keturis per
kūnus“ (32486) ir „penkis Perkūno sūnus“ (33704, 3-6 bei 8) arba
„penkis brolius“ (33708; 33709; 33704, 5 var.). Antai ir kinai žino penkis
perkūnus bei keturis karaliūnus. Tiek latvių, tiek ir kinų tikėjimu, perkū
nas sėja grybus. Mitologijoje, kaip žinoma, dažnai pasitaiko netikėčiau
sių bendrumų, todėl ir čia gali būti kokio labai seno mito liekana, visai
nebūtinai tik atsitiktinis sutapimas. Vienoje dainoje (32486) randame,
jog „visi keturi perkūnai pajūry vestuves kėlė“ {visi četri pērkonijūrmalā
kāzas dzēra). Iš penkių Perkūno sūnų pirmiausia, matyt, radosi šeši
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(33704, 7; 33709, 2), o jau tie išvirto į itin pamėgtą skaičių „devyni“
(33703; 33704). Devynis sūnus aptinkame tik dviejose dainelėse, kurios
abi, beje, turi variantų, o apie šešis sūnus kalbama tik dviejuose varian
tuose. Taigi pirmenybė tenka penkiems sūnums. Nuo pamėgtojo skai
čiaus 9 prie šešių ir penkių vargu ar bus pereita. Šie broliai paprastai
spiria, griaudžia bei žaibuoja, o kai kuriuose variantuose ir leidžia miglą.
Minima dar Perkūno sūnų motė (33703; 33708) bei sesuo (33708 var.),
kurios pina sietus ir sijoja smulkų lietų. Perkūno sūnų sesers vietoje pa
sitaiko ir „Perkūno tėvo dukros“ {Pērkona tēva meitas: 33699), pasak
vienos dainelės - trys (33890), jos esąpažadėtos Dievo sūnui, Ausekliui
ir Saulės šturmanui. Perkūno motė bei dukros, regis, bus vėlesnių laikų
palikimas, sutinkamas irgi tik poroje dainelių. Nors antai jau Gelehrte
Beytrage (1761, p. 61) mini Perkūno motę, vakarais vedusią dulkėtą Per
kūną pirtiņ ir jį praususią. Vis dėlto senesnis bus mitas, kuriame „penki
broliai Perkūnėliai“ teturi vieną sesę, juoba kad ir lietuvių mitologijoje
aštuoni broliai Perkūnai turi vieną seserį. Tai liudija kad ir tokia dainelė:
Kalējs kala jūriņā,
Dzirkstelītes gaisā lēca:
Pieci brāļi vieni māsi
Vaiņaciņu kaldināja.

,

33730 1

Kalvis kalė jūroje,
Kibirkštėlės oran lakstė:
Penki broliai vienai sesei
Vainikėlį kalė.
Iš šio pavyzdžio galima spręsti, jog tasai „danguje“ arba Jūroje“ ka
lantis kalvis, apskritai kalbant, yra Perkūnas. Tąpat liudija ir viena mįslė
(Bylenšteino Nr. 432): Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā „Kalvis
kalė danguje, žarijos biro Dauguvon“ (Perkūnas ir žaibas). Bet jeigu
kuri dainelė (33729) apie šį kalvį ir jo žarijas sako: Tā jau mūsu silta
saule, savu starus mētādama „Čia gi mūsų šilta saulė savo spindulėlius
svaido“, tai ji negali būti tikra liaudies daina. Prieš byloja kad ir toks
pavyzdys:
35

D angaus dievybės

Kalējs kala debesīs,
Daugavā oglis bira:
Saule lika meitiņai
Pūra vāku zeltā kalt.
33721

Kalvis kalė danguje,
Dauguvon žarijos biro:
Saulė liepė dukružėlei
Kraičio skrynią auksu kalti. [23]
Apskritai šitas kalvis paprastai dirba Dievo sūnui bei Saulės dukteriai,
taigi jis negali būti nei Dievas, nei Saulė. Be to, pati ištara Tā jau mūsu
silta saule nėmaž neprimena liaudies dainų kalbos. Toks paaiškinimas,
žinoma, reikalingas tik mitologams, o ne liaudies dainų dainuotojams.
Kitoje dainelėje (33709,1) mergelė prašo Perkūno, kad atsiųstų vieną
sūnų padėti „laukelius sudrebinti“ {šo āriņu trīcināt). Remiantis šia
daina stengtasi išaiškinti, jog vienas iš Perkūno sūnų esąs dainininkas.
Tačiau dainelėje paprasčiausiai prašoma, kad Perkūnas savo griausmu
padėtų dainininkei „sudrebinti“ laukus.
Kalbant apie perkūnąbei lietų, negalima pamiršti ir vaivorykštės, ku
rią senieji latviai laikė tiekus dangun lietaus vandenį. Esą vaivorykštė
siurbia vandenį iš upių bei ežerų ir taip pakelia į debesis, iš kur tas
lietumi vėl grįžta žemėn.

7. GAMTOS JĖGŲ DIEVYBĖS
T arp Saulės dukterųjaunikiųjau sutikome Vėją ir Vėjo sūnų, tačiau kur
kas plačiau pažįstama yra Vėjo motė ( Vēja māte). Ją mini jau P. Einhornas, Langė bei Stendelis, dažnai ji minima ir liaudies dainose bei burtuo
se. Einhomo žodžiais, Vėjo motė rūpinasi orais. Liaudies dainose ji
„švilpauja“ {svilpo: 30806; 30846) arba „dūduoja“ {stabulē: 12490) bei
audžia jūroje „baltas drobeles“ {baltus audekliņus), kur yra „nendrių
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skietai, putų ataudai“ {niedru šķieti,putu audi: 31003). Kai pakyla dide
lis vėjas, ji prašoma „eiti miegoti“ (ietgulēt: 2059; 2866; 27438; 30730;
34050; 34051). Vėjo motė globoja visokius mažus žvėrelius bei paukš
telius, šluoja dievams kelią (33985) ir sukinėjasi į vieną bei kitą pusę
„Dievo namą šluodama, Mėnesėlio kambarėlį“ {Dieva namu slaucīda
maMēnestiņa istabiņu: 34049). Ji vadinta ir „didžiąja Vėjo mote“ {lielā
Vēja māte), dar savo valdžioje ji turi „tamaitėles“ (1350). Minna
Freimanė iš Cyravos atsiuntė dar tokią dainelę:
Vēja māte, Vēja māte,
Aiztais ’ savas nama durvis,
Lai nedzird sētiņāje
Tavus dēlus baramies.
34052

Vėjo mote, Vėjo mote,
Uždaryk savo namų duris,
Kad kieme nesigirdėtų
Tavo sūnų barantis.
Jau anksčiau matėme, jog Dievas ir Perkūnas turi sūnus, o Saulė ir
Jūros motė - dukras. Atsižvelgiant į tai manytina, jog ši nėra tikra liau
dies daina. Vėjo motės sūnūs čia, regis, bus paimti iš žinomos Anderseno
pasakaitės. Tuo tarpu abejonių nėra dėl Vėjo sūnaus (33983), nes ir pats
Vėjas (33789) yra mitinė būtybė, ir lietuvių Vėjopatis, matyt, yra senes
nis už latvių Vėjo motę.
Ugnies kultą, kaip atrodo, liaudis bus išsaugojusi ilgiau, nors Ugnies
motės liaudies dainose nesu radęs. Ją temini prietarai23ir burtai,24Langė
ir Stenderis, tuo tarpu P. Einhomas [24] rašo tik apskritai apie kažkokią
ugnies dievybę. Ugnies motės vietąvėliau užėmė Lārancis arbaLabren
cis (t. y. šv. Laurencijus, Laurynas), o Lauryno diena (rugpjūčio 10)
vadinama ir Ugnies diena. Šią dieną Ugnies motė nori atsipūsti,25todėl
troboje seniau nekūrendavo jokios ugnies, ypač draudžiama buvo kepti
23Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 82.
24 T reilands, [ Труды этно г р а ф и ч е с к о г о отдела, 1881,] Nr. 610.
25R[Tgas] L[atviešu] B[iedribas] Z[inību] K[omisijas] Rakstukrājums, VI, p. 40.
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obuolius. Jei šią dieną troboje kūrensi ugnį, tais metais kilsiąs gaisras.
Ojeigu kepsi obuolius, tai daugiau nebeaugsią obuoliai. Pasak liaudies
dainų, ugniai seniau aukota višta su viščiukais, kaip kad matyti iš tokio
štai pavyzdžio:
Dedzi, dedzi, uguntiņa,
Tu nezini, ko es došu:
Es tev došu baltu vistu
Ar visiem cālīšiem.
33243; 34128

Deki, deki, ugnytėle,
Nežinai, ką aš tau duosiu:
Aš tau duosiu baltą vištą
Su visais viščiukais.
Dar dabar iš Malienos Vidžemėje vienas korespondentas „Latvijai“
(1913, Nr. 191) rašo: „Labai daugelyje kiemų per Lauryną tebeatliekamos pagoniškų laikų apeigos, kad apsaugotų trobas nuo gaisro. Iš ryto
prieš saulėtekį šeimininkas, niekam nematant, eina jaujon, vienoje ran
koje nešdamasis indą su vandeniu, o kitoje - akmenį ir saują ‘geležinių
dilgėlių’. Vandenį pastato jaujoje ant krosnies, o dilgėles su akmeniu
po tam tikrų ceremonijų padeda ant lango, dilgėles apačioje, o akmenį
ant jų. Taip esą namai apdraudžiami nuo visų gaisro pavojų“. Vienoje
liaudies dainoje Lauryno prašoma padėti jaują iškulti:
Palīdzi, Labrenci, rijiņu kult,
Cel augstu dūmiņus, zemu dzirkstelītes.
28774

Padėki, Laurynai, jaują iškulti,
Aukštai kelki dūmus, žemai kibirkštėles.
Estijoje irgi Lauryno dieną (Lauritse pāev) nuo saulėtekio iki sau
lėleidžio nebuvo galima ugnies kūrenti, kad nekiltų gaisras. Tuo tarpu
lietuviai Lauryno vietoje, kaip rašo Lasickis, ugnies globėja laikė šventą
Agotą. Rusų Agota (св. Агафия, vasario 5) saugo namus nuo gaisro, o
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latvių aukštaičių- nuo perkūno. Nėra abejonės, kad ugnies kultas latvių,
lietuvių ir prūsų turėtas dar prieš priimant krikščionybę.
Visiškai prasimanytos yra žinios latvių ugnies deivę buvus kažkokią
Vašią, kurios vardas esąs išlikęs Užgavėniųpavadinime Vastalāvis. Vasia
išvis nėra nei latviškas žodis, nei turi ką bendro su ugnimi, o Vastalāvis tai skolinys iš vokiečių kalbos (iš sen. vokiečių Fastelauendt26). Taigi
Vašia, šalia senovinės Ugnies motės ir naujesniojo Lauryno, latvių mito
logijoje yra visiškai nereikalinga.
Vandens kulte pirmoji vieta priklausytųVandens motei (Ūdens māte),
tačiaują mini tik dvi liaudies dainos, kur randame: Zvejnieciņa dvēselīte
Ūdens mātes rociņā „Žvejo siela Vandens motės rankose“ (9549) ir: Es
redzēju Ūdens māti smiltīs naudu skandinot „Aš regėjau Vandens motę
smėly pinigus žvanginant“ (30731). [25]
Prietaruose dar aptinkame tokią pastabą: Kad pēc saulītes norietēša
nas iet peldēt, tad Ūdens māte ierauj dziļumā „Jeigu po saulėleidžio eisi
maudytis, tai Vandens motė įtrauks gelmėn“.27Langė ir Senasis Stenderis
tikjos vardąpamini, tuo tarpu daug dažniau kalbama apie Jūros motę {Jū
tas māte). Ji žinoma ne tik Langei, Stendeliui bei iš liaudies dainų, bet ir
P. Einhomui bei iš burtų. P. Einhomas laiko ją žvejų globėja. Ir liaudies
dainose Jūros motė padeda žvejams (30910), klausia: ko dar ' manizvejnieciņi „ką daro mano žvejeliai“ (30917), arba: ko zvejnieku meitas dara
„kąžvejelių dukros daro“ (30775). Ji supa bernelį „ąžuoliniame laively“
{ozoliņa laiviņā:33713), omergelėjos prašo: Sargi manus bāleliņus „ser
gėk mano brolelius“ (30890). Bernelis prašo Jūros motės: Valdi savas kalponītes „tvarkyk savo tarnaites“, kurios „apsigobusios baltomis skaromis,
neleidžia manęs į krantą“ {sasegušas baltas sagšas, nelaiž mani maliņā:
30772). Taip pat ji turi daug pinigų (30911), ojūroje ant akmens džio
vina „savo auksą, sidabrėlį“ {savu zeltu, sudrabiņu: 30914). Jūros dukros
{Jūtas meitas) dėvi „baltas skaras“ {baltas sagšas: 30686) arba „baltas
vilaines“ {baltas villānes: 30733), taip pat audžia skaras Saulei (33790).
Jūros dukrų vietoje taip pat minimos Jūros motės tarnaitės (30772).
26Žr. Rpgas] L[atviešu] B[iedrības] Z[inlbu] K[omisijas] Rakstu krājums,
XV, p. 15.
27Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 84.
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Vienoje liaudies dainoje žvejas prašo „turtingos“ Gaujos motės: Pildi
„pripildyk mano samtuką“ (plg. 30685; 7500). Gali būti,
jog tai pačiai Gaujos motei taikoma ir tokia Hupelio pastaba: „Kai kur,
pavyzdžiui, Gaujenės parapijoje, valstiečiai tamtikromis švenčių dieno
mis prausiasi Gaujos vandeniu, kad paskatintų vaisingumą“.28
Lietuvių pagonybės laikų vandens dievai dar nėra kritiškai tyrinėti,
tik vėliau, Lasickio žiniomis, vandens dievybe tapo šventas Mikalojus.
Taip pat tvirtai nežinome, ar senovės prūsai tikrai turėjo tokįjūros dievą
Antrimpąbei upių dievą Potrimpą. Tačiau nėrajokios priežasties abejoti
vandens kultą buvus visose trijose baltų tautose.
Mažiau reikšmingi vandens dievai dar yra tokie: Bangu māte (30865),
primenanti lietuvių Bangpūtį, ir Upes māte (30890), su kuria galima
palyginti lietuvių Upinį dievą. Viskas, ką žinome apie šias dievybes, tai jų vardai.
manu ķeselīti

8. LIKIMO DIEVYBĖS

tautųtiki tamtikru nuskirtu likimu arba neatšaukiama lemtimi,
kuriai paklūsta ir visas pasaulis kartu, ir kiekvienas žmogus atskirai.
Ypač likimo galia tiki budistai bei musulmonai. Sulig budistų mokymu,
nulemto likimo negalėjęs atšaukti nė pats Buda. Didesniu ar mažesniu
mastu likimu tiki kiekviena tauta. Tikėjimo likimu reikia ieškoti dar preanimistiniuose vaizdiniuose, o toliau jis rutuliojosi veikiamas sapnų ir
tikėjimo dievais. Nuskirtu likimu tikėjo ir latviai, o likimo lėmėja čia bu
vo Laima. Žmogaus gyvenimas prasideda gimimu, todėl vos gimus tampa
nulemtas ir [26] jo likimas. Kadangi pirmasis vaiko pagalbininkas yra
pribuvėja, tai ir ši likimo dievybė neretai prilyginama pribuvėjai. Taip
pat gimdyves globojo ir kiekvienamgimusiamvaikui laimę, arba likimą,
nulemdavo (9223) latvių Laimas māte, motė Laima. Neturime pagrindo
manyti, nei kad šie prietarai būtų kilę iš Saulės garbinimo ar vėlių kulto,
D augelis

28A. W. H upel. Topographische Nachrichten, IV, p. 408.
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nei kad būtų perimti tik vėlesniais laikais. Kadangi prūsuose Laimės dei
vė nėra patikimai paliudyta, o tik buvusi kažkokia pravardė Layme, ga
lima tad manyti, kad ši atsirado tada, kai prūsai jau buvo atsiskyrę nuo
kitų baltų genčių. Tačiau panašių prietarų apie žmogaus gimimąbei liki
mąjau bus buvę ir baltų protautėje, o ši juos savo ruožtu bus paveldėjusi
iš indoeuropiečių protautės.
Be Laimos, kaip likimo dievybės liaudies dainose dar minimos Dēkla
{Dēkla) ir Kārta {Kārta). Pastaroji dainose sutinkama retai ir tik kartu
su Laima. Nors Dėklą šen bei ten paminėta ir atskirai, pagal prasmę ji
ten vis dėlto nedaug kuo skiriasi nuo Laimos. Šiaip ar taip, nė vienoje
dainelėje Laimos, Deklos ir Kartos nėra kartu. Nors kai kuriose liaudies
dainose ir sutinkamos trys Laimos, primenančios romėnų tria fata , vis
dėlto ieškoti čia artimesnio ryšio su trim senovės graikų moirom ar par
kom neturime pagrindo. Kiek ne kiek nušviečia šį klausimą senųjų raštų
žinios, liaudies dainos bei vardų etimologija. Pasak P. Einhomo, Laima
patiesdavusi gimdyvei paklodę atsigulti. Tai liudija ir mūsų liaudies dai
nos, kur skaitome:
Ne visiem Laime klāja
Savu zīda paladziņu;
Sieviņām vien paklāja
Grūtajā dieniņā.
1107

Ne visiem Laimė kloja
Savo šilko paklodėlę;
Moteriškei tik pakloja
Sunkiąją dienelę.
Apie Dėklą tas pats P. Einhomas pasakoja, jog toji „sergėjusi“ ir
„sūpavusi“ naujagimį. Šį aiškinimą galėtų paremti tokia liaudies daina:
Dēkla manu mūžu kāra,
Māte kāra šūpulīti.

1201

Dēkla man kabino amžių,
Motina kabino lopšį.
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Šis amžiaus, arba gyvenimo, „kabinimas“, taip dažnai minimas ry
šium su Dėklą (1203; 1216; 1218; 27368; 1199, 6), ir bus radęsis iš
lopšio „kabinimo“. Taigi kaip tik čia, kur P. Einhomo aiškinimas atitinka
liaudies dainų liudijimus, ir reikia ieškoti skirtumo tarp Laimos ir Deklos. Pagal šiuos duomenis išeitų, jog Laima yra artimesnė motinai, o
Dėklą - vaikui. Ir toliau galime pastebėti, jog Laima lemia, nustato,
leidžia arba užrašo likimą, o Dėklą tą likimą žino (1204), lyg ir rūpinasi
jo išsipildymu. Tokią prasmę galima įžvelgti ir Deklos vardo etimologi
joje. Vardas Dēkla, matyt, kilo iš veiksmažodžio dēt „dėti“ (plg. dori dēt
arch, „avilį skobti“, desas dēt „dešras dėti“, lemešus dēt „noragus įtai
syti, įtverti“). Taigi Dėklą - ne ta deivė, kuri sukuria kažką visiškai
nauja, o ta, kuri užbaigia ką nors pradėta arba, taip sakant, tęsia Laimos
darbą. [27] Jeigu vardas Dēkla būtų kilęs iš kito veiksmažodžio dēt, iš
kurio vedami žodžiai dēls „sūnus“ bei padēklis „padėlys“, tai balsis ē
veikiau turėtų laužtinę priegaidę, kurios tepaliudytas vienintelis pavyz
dys. Taip pat trūksta pamato Dėklą vesti iš trečio panašaus veiksma
žodžio, reiškiančio „žįsti“.29Kad ir kokia būtų Deklos vardo etimologija,
mes jį girdime kaip tikrą latvišką žodį, o profesoriaus A. Pogodino hi
potezė, esą Dēkla kilusi iš šventosios Tekios, neturi jokio pagrindo.
29 [J. Balkevičiaus ir J. Kabelkos „Latvių-lietuvių kalbų žodyne“ (p. 152)
nurodyti du veiksmažodžiai dēt „dėti (kiaušinį)“, pvz., vista dēj olas „višta
deda kiaušinius“, ir dēt „skobti medį“, pvz., dori dēt „daryti avilį (skobiant
medį)“.TačiauK. Karulio„Latviųkalbos etimologiniamežodyne“(K. Karulis.
Latviešu etimoloģijas vārdnīca, Rīga, 1992, I, p. 211) jiedu kilme neskiriami,
otasai vienintelis, vadinasi, latviųveiksmažodis dēt „dėti (kiaušinį)“ bei „skobti
medį“ savo etimologija sutampa su lietuvių dėti ir remiasi rekonstruota
indoeuropiečių prokalbės (ide.) veiksmažodžio šaknimi *dhē- „dėti“. Tos pat
latvių veiksmažodžio dēt šaknies yra ir padēklis „padėlys“ (ten pat, II, p. 6).
Tuotarpu latviųdēls „sūnus“remiasi homonimiška(homofoniška) ide. šaknimi
*dhē- reikšme „žįsti, žindyti“, kuri tiesioginio veiksmažodinioatitikmens latvių
kalboje neturi (ten pat, I, p. 208). Taigi visi P. Šmito suminėti latvių kalbos
žodžiai kilme skyla į dvi dalis: vienoje - dēt visomis reikšmėmis bei padēklis,
kitoje - dēls ir paminėtas nežinomas (autoriaus rekonstruojamas?) latviškas
veiksmažodis dēt reikšme „žįsti“. Todėl ir Dēkla galiausiai gali būti vienos
šaknies arba su veiksmažodžiu dēt < ide. *dhē- „dėti“, arba su daiktavardžiu
dēls „sūnus“ < ide. *dhē- „žįsti, žindyti“.]
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Apskritai imant, sunku yra atskirti Dėklą nuo Laimos. Jau matėme,
kad ir šiaip visos dievybės yra viena į kitą labai panašios, juoba tad
panašios yra tos dievybės, kurių vienodi uždaviniai. Vis dėlto negaliu
pritarti minčiai, jog Dēkla tesąs tam tikras kitas Laimos vardas ir jog
tai liudijančios tokios štai dainos:
Dēkla, Dēkla, Laima, Laima,
Tu vienādi nedarīji.
1218

Dēkla, Dēkla, Laima, Laima,
Tu vienodai nedarai.
Dēkla, Laima, tā zināja.
6629

Dēkla, Laima, ji žinojo.
Nesnauž mana Dēkla, Laima.
8631

Nesnaudž’ mano Dēkla, Laima.
Tai tik tokia liaudies dainų ypatybė, kad panašūs dalykai sustatomi
į gretą. Tokių pavyzdžių liaudies dainose labai daug. Bitītei, meitiņai,
nevajaga namu liegt; / Tai Dieviņis novēlējis gatavāji ielīgot „Bitelei,
mergelei namų neužginsi - / Jai Dievas davė į gatavus eit“; Alutiņi,
medutiņi, gudrajam tevi dzert „Aluti, miduti, išmintingam tave gerti“;
Priede, egle, tā bagāta „Pušis, eglė tai bagota“; Zīlīte, žubīte, kur tavi
bērniņi? „Zylele, kikili, kur tavo vaikai?“ Kaip kad bitelė čia netapati
nama su mergele, alus su midumi bei pušis su egle, taip ir ankstesni pa
vyzdžiai nieku būdu nerodo, kad Dėklą būtų visiškai tas pats, kas Laima.
Dar mažiau šiai hipotezei pasitarnauja tos dainos, kurių variantuose Dėklą
ir Laima kaitaliojasi vietomis. Kad liaudies dainųvariantuose kaitaliojasi
kuo įvairiausi dalykai, kiekvienas gali labai lengvai įsitikinti.
Kārta senuosiuose raštuose nėra sutinkama, o liaudies dainose mi
nima itin retai ir, be to, tik kartu su Laima, dėl ko irgi kitąsyk telaikoma
kitu Laimos vardu. Remiamasi štai tokiais pavyzdžiais:
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Tā ir mana Kārta, Laima,
Kas ceļ mani kalniņā.
9140

Ta yr mano Karta, Laima,
Kuri mane kalnan kelia.
Kārta, Kārta, Laime, Laime,
Kā tu līdzi nedarīji?
10009

Karta, Karta, Laime, Laime,
Ko tu kartu nedarei?
Celies, Kārti, celies, Laime,
No ūdeņa, no akmiņ
Jo tu biji gan gulējsi,
Li es augu kalpenēm.
17850

Kelkis, Karte, kelkis, Laime,
Nuo vandens, nuo akmens;
Nes kol tu tenai gulėjai,
Aš gi augau tamaitėle.
Tačiau liaudies poezija, kaipjau sakyta aukščiau, nepaaiškinama sau
sa logika. Kaip Deklos tuo remdamiesi negalėjome sutapatinti su Laima,
taip negalime ir Kartos. Netjeigu iš tikrųjų ta pati viena mūsų likimo die
vybė būtų turėjusi tris vardus - Laima, Dėklą ir Karta, tai išjos vis tiek
lengvai būtų galėjusios [28] išsirutulioti trys dievybės. Mitologijos is
torijoje esama pavyzdžių, kai iš kokio nors dievo epiteto ilgainiui randasi
atitinkama atskira dievybė. Čia mes turime reikalą su trimis panašiomis
likimo dievybėmis, kurios iš pagrindų nelabai skiriasi nuo trijų graikų
moirų bei trijų romėnų likimo deivių. Kad Karta yra savarankiška die
vybė, o ne tas pats, kas Laima, itin aiškiai matome šiose dainose:
Kārtiņ, tavu kārtumiņu,
Laimiņ, tavu lēmumiņu!
Svešs ar svešu saietas,
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Būs mīlīgi nodzīvot.
17772 var.

Tai bent, Karta, patvarkei,
Tai bent, Laima, lėmei!
Svetimi du susiėję
Meiliai amžių nugyvens.
Traucies, Kārta, traucies, Laima,
Traucies mana māmuliņa!
Traucies, Kārta, vārtus celti,
Laimiņ, celti kumeļā.
17849 var

Lėki, Karta, lėki, Laima,
Lėki, mano motušėle!
Lėki, Karta, vartų kelti,
Laima, kelt mane balnan.
Iki šiol mes dar neturime jokių tikrų liudijimų, nei kaip mitologijoje
atsirado Kartos sąvoka, nei kaip kalboje - pats jos vardas. Aš iš savo
pusės nenorėčiau jo skirti nuo žinomo žodžio kārta „tvarka, eilė“. Taip
tad Karta reikštų tiesiog tvarką ir žymėtų tamtikrątvarkytoją. Ką Laima
nulemia, tą Dėklą turbūt padeda įvykdyti, o Karta - sutvarko.
Profesorius J. Endzelynas mano,30jog Karta veikiau bus kilusi iš
veiksmažodžio kārt „karti, kabinti“. Ir minėtoje dainelėje Kārtiņ, tavu
kārtumiņu pastarąjį žodį esą reikia ištaisyti į kārumiņu: „Tai bent, Karta,
kabinai“, nes jį jau matome kitoje dainoje: Dēkliņ, tavu kārumiņu
(17770). Tokios nuomonės naudai byloja dar ir tai, kad Karta dažniau
prilyginama Dėklai nei Laimai, o Dėklą mūsų liaudies dainose, kaip
aukščiaujau sakyta, paprasčiausiai „pakabina“ žmogaus amžių. Klausi
mas visiškai lengvai paaiškėtų, jei mes žinotume, kaip teisingai Kartos
vardą tarti. Neturėdami tikro liudijimo apie pirminį jo tarimą, mes vis
dėlto neskirsime Kartos vardo nuo žinomo žodžio kārta, kaip ir Deklos
vardo - nuo dēt „dėti, įtaisyti“.
30Latviešu valodas vārdnīca, Rīgā, 1923-1925, II, p. 201.
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Ši nauja Kartos etimologija nė kiek neprieštarauja ir ankstesnėms
mano pastaboms apie senąsias latvių likimo dievybes. Šalia Laimos, kaip
likimo lėmėjos, stovėtų tad Dėklą ir Karta, kaip žmogaus amžiaus „kabintojos“, iš kuriųpastaroji, labiausiai primiršta, regis, atsidurtųtrečiame
plane. Šios reikšmės galėjo lengvai susimaišyti ir ilgainiui net užsimiršti.
Todėl neteisinga būtų dirbtinai ieškoti skirtumo ten, kur jo nėra. Juk
nebežinome, ir kuo skyrėsi vienas nuo kito Dievo sūnūs, ir koks skirtu
mas buvo tarp Saulės dukterų. Taip ir trys senosios likimo dievybės bus
buvusios panašios viena į kitą. Senieji dievai labiau skyrėsi pagal vietą,
kur liaudies fantazija jų ieškojo, ir pagal gentis, kuriose jie buvo garbi
nami, nei pagal įsivaizduojamą išvaizdą bei darbus. Kai patys [29] žmo
nės ėmė mokytis įvairių amatų, tada irjų dievai pradėti skirstyti į daugiau
specialybių. Taip atskiras tarnybas graikų išminčiai bei poetai paskyrė
trims savo moiroms, tuo tarpu latvių Laima, Dėklą ir Karta, būdamos
viena į kitą dar labai panašios, primena mums gilesnės senovės pažiūras.
Liaudies tradicijos nesuteikia jokių žinių, kaip Laima atrodė. Patiki
mos tradicijos nieko nemini ir apie kitų dievybių išvaizdą, todėl jas ga
lime skirti tik pagal jų atributus bei ypatybes. Tarp Laimos atributų yra
raktai (1112), vanta (1101; 12681) ir peilis (7992) arba tutēns „didelis
dviašmenis peilis“ (1213) gimdyvėms pagelbėti. Tokius raktus turi ir
Saulė (1110) bei Mara (13438). Laima apjuosia moterį juosta (1109;
1221; Mara 1108) ir patiesia, kaip jau sakyta, paklodę. Nė vieno iš šių
atributų neturi nei Dėklą, nei Karta, todėl ir šia prasme jos nesutampa
su Laima. Marai iš šių atributų trūksta vantos bei paklodės, taigi minė
tosios Laimos ypatybės yra platesnės nei Maros ir, matyt, nėra iš pasta
rosios perimtos.
Laima prašoma atskubėti basomis, kas matyti tokioje dainoje:
Nāc, Laimiņa, kad es lūdzu,
Ir basāmi kājiņām;
Ausi kājas, kavēsies,
Gņūt' mānāmi mūžiņam.
1099

Ateik, Laima, kai šaukiuosi,
Kad ir basomis kojelėm;
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Kol tu gaiši aūdamasi,
Sunkus man gyvenimas.
Kadangi ir lietuvių dainose Laimė „bėga basa“, tai Marai ši ypatybė
(1098) bus perėjusi nuo Laimos. Laima pas gimdyvę bėga ne tik „baso
mis kojomis“, bet ir „išpintais plaukais“:
Kur, Laimiņa, tu tecēsi,
īzpītiemi matiņiem?
1101, 1 var.

Kur, Laimute, tu nubėgsi
Išpintais plaukais?
Gimdyvė jos laukia irgi „pasileidusi plaukus“:
Pirtī mana līgaviņa
Sēd matiņus izlaidusi.
1116-1119

Pirty mano mergužėlė
Sėdi plaukus pasileidus.
Taip pat ir Permės krašte gimdyvė visų pirma atraišiodavo visus
savo apdaro mazgus, o tada nusijuosdavojuostą ir paleisdavo plaukus.31
Visa tai yra senų seniausia analoginė magija, šiuose pavyzdžiuose reiš
kianti išsilaisvinimą iš kliūčių. Pagal neatmenamų laikų paprotį gimdy
davo senovės latviai bei rusai pirtyse, nors jau seniai turėjo žiemą kū
renamas trobas. Todėl liaudies dainos pirtį vadina „Laimos pirtimi“, o
neretai ir „Maros pirtimi“. Po laimingo gimdymo pirty Laimai arba
Marai aukodavo žiedą, pinigus, dažytus vilnonius siūlus, juosteles, vištą
arba net avį (1096,7; 1138; 1141). Prisimindavo Laimą ir pirtyje perdamiesi: „Išeinant iš pirties, ant plauto reikia palikti kaušelį ir vantą, kad
Laima galėtų išsiperti“.32[30] Kadangi vokiečiai specialiai pirčių nestatė,
ar bent jau ne tokias, kaip latviai bei rusai, tai pirties globėja pirmiausia
31M. Забылинъ. Р у с с к ш народъ, его о бычаи, о бряды, п р е д а ш я , суеве
р и я и поэз 1я, Мо с к в а , 1880, р. 533.
32R[Igas] L[atviešu] Bpedribas] Z[inību] K[omisijas] Rakstukrājums, VI, p. 73.
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bus buvusi Laima, ojau išjos ši ypatybė bus perėjusi Marai, su kuria lat
viai artimiau susipažino tik vokiečių katalikų dvasininkams atsikrausčius
į Pabaltijį.
Kaip pirtis buvo Laimos bei Maros priežiūroje, taip maltuvę liaudies
dainose dažniausiai sergi Dievas, tik rečiau Mara ir Laima. Vis dėlto pir
menybė, regis, ir čia priklauso Laimai. Katalikų tradicijoje nesamajokių
liudijimų, kad Dievas ar Mergelė Marija būtų turėję kokių nors glaudes
nių ryšių su rankinėmis girnomis. Be to, ir Pabaltijin atsikraustę vokie
čiai rankinėmis girnomis nebesinaudojo, nes jau seniai turėjo vėjo bei
vandens malūnus. Negalime tačiau pernelyg drąsiai teigti, kad maltuves
priežiūra priklausytų pirmykščiam Laimos kultui. Ši Laimos ypatybė
galėjo atsirasti ir vėliau, Laimos vaidmeniui ėmus plėstis.
Pagal liaudies prietarus, Laima gyvenanti prie trobos slenksčio ir žiū
rinti, kaip mergos laikosi švaros. „Kai trobą šluojant smėlį sustumia prie
slenksčio, tai motė Laima negali patekti vidun... Jei sąšlavas sviesi per
slenkstį, tai motei Laimai užpilsi akis“.33„Per slenkstį nieko negalima per
duoti, nes taip duodantis pasmaugia savo Laimę, gulinčią po slenksčiu...
Jei ant slenksčio kaposi žagarus, tai Laimė pasitrauks... [arba] ...Ait
varas išneš laimę... Jei ant slenksčio aštriu kirviu [kąnors] kaposi, tai
motei Laimai nukirsi galvą“.34Mara tokiame vaidmeny nepaminėta.
Keleivis „su Laime“ eis dešine kelio puse, o „su Nelaime“ - kaire.
Todėl šlapintis keliaujant reikią tik kairiojoje pusėje, ant Nelaimės, o
ne dešiniojoje, kuria lydi Laimė, tada kelionė bus laiminga (J. Apsalonas,
Sėrpilis). Einant keliu, negalima spjauti į dešinę, nes tada užspjausi Lai
mei akis (M. Pelėcė, Cirstai). Tokiais atvejais Mara irgi nepaminėta.
Laima, kaip ir Mara, rūpinasi mergaičių garbe bei dora. Nors čia
veikiau reiktų laukti Maros bei krikščionybės pėdsako, vis dėlto būtent
Laimos dainos yra šiuo atžvilgiu populiariausios ir žinomos įvairiais va
riantais (6618; 6620; 6629). Maros dainos apie mergaitės garbę (66236628) mažai žinomos ir beveik neturi variantų. Populiariausioje šios rū
šies dainoje (6621), išplitusioje po visąLatviją, Laima kaitaliojasi su Mara.
Taigi negalime teigti, kad ši Laimos ypatybė būtų perimta iš Maros.
33Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 84.
34R[īgas] L[atviešu] Bfiedribas] Z[inlbu] KĮomisijas] Rakstukrājums, VI, p. 62.
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Merginą ištekinant, Laima vėl turi pirmenybę prieš Marą, nors neretai
paminimas ir Dievas. Eiti už bernelio mergelė turi tik kaip Laimos nu
skirta, kurios „arkliai supluko“ (zirgi nosvīduši) mergelei „vietos ieš
kant“ (vietas meklējot). Bernelį arba artojėlį paprastai suranda ir skiria
ji. Jei mergelė klauso, „ką žmonės kalba“, ir [31] nori eiti „praston“ ar
„nelaimingon vieton“,jai neskirton, tai Laima arba Dėklą, „ant kalnelio
stovėdama“, „šaukia“, „rėkia“ ir „moja ranka“ (18616-18620). Jei Laima
taip ir neįstengia sutrukdyti nelaimingoms vedyboms, ji, „prie bažny
čios“ ar „po altorium stovėdama“, „graudžiai rauda“ (16041; 16042). O
jeigu vestuvės įvyksta pagal Laimos lėmimą tai ji arba pati „bėga vartų
verti“ (15297, 6), arba vartus atveria Dėklą ar Karta, o Laima jaunąją
kelia ant žirgo (17849). Marai didesnis vaidmuo vedybose, regis, išvis
nepriklauso, taigi ir jos tiesioginės įtakos čia ieškoti negalime.
Tik pirmosiose vestuvėse dalyvauja pati Laima (8811; 15297), o į ant
rąsias bei trečiąsias siunčia savo tarnaites (15297, 4 ir 6) vartelių verti.
Mergelė pageidauja, kad Laimajai likimą lemtų sėdėdama „krėsle“,
„ant kalno“ ar kokiame nors medyje, tik ne vandeny (19207; 9286), rais
te (9250; 9286), lomoje (9217; 9239) ar ant akmens (9158; 9286). Van
duo, pagal analoginę magiją reiškia ašaras, o akmuo - sunkų gyvenimą.
Kalnas mena kažką aukšta bei gera, raistas bei loma - kažką „žema ir
bloga“. Jeigu Laima lemdama „sėdi dviejuose krėsluose“, tai merginai
teks ištekėti dusyk. Laima savo ruožtu „stato krėslą“ išrinktoje vietoje
mergelei (12294).
Liaudies dainose Dėklą ir Karta nuolat paminimos prieš Laimą kas,
regis, paaiškintina labai paprastai - dainos eilėdaros ritmu. Jeigu pir
mas akcentas tektų iškart Laimai, kuri ir šiaip jau yra būdinga merge
lės užtarėja, tai Dėklą ir Karta, likusios antroje vietoje, atsidurtų išvis
tarsi nuošaly. O kai Dėklą ir Karta pirmoje vietoje, tai jų vaidmuo šalia
įprastos Laimos tampa ypač pabrėžtas. Kaip kad liaudies dainose kartais
minima daugiau Laimų, taip vienoje pasakoje kalbama apie daugiau
Dėklų.35
Kaip kad Dievui, kaipjau sakyta, priklauso kalnai, taip Laima, regis,
gyvenusi lomose:
35 Žr.

A. L erchis-P uškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, 1903, p. 521.
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Dievam kalni, Laimai lejas,
Bitei zaļi ozoliņi.
30336

Dievui kalnai, Laimai lomos,
Bitei žali ąžuolėliai.
Jāņam muiža kalniņā,
Laimas vārti lejiņā.
32945

Janio dvaras kalnely,
Laimos vartai pakalnėj.
Laima turi ir savo „namą“ (nams: 17889), kuris variantuose dar pa
vadinamas žodžiais istaba „troba“, pirts „pirtis“ (16-as var.), kambaris
„kambarys“ ar „kamara“ (20-as var.) bei sētiņa „kiemas, dvarelis“. Šitas
namas, arba trobelė, papuošti „gilutėm, žirginėliais, žaliomis juodgalvėlėm“ (zīlītēm, pakariem, zaļajām palejām: 10-as var.). Toliau apie Laimos
trobą sakoma:
Pilna Laimas istabiņa
Sīku mazu šūpulīšu;
Kad to vienu kustināja,
Tad tie visi līgojās.
1872

Pilna Laimos trobelytė
Mažų mažų lopšeliukų;
Vos tik vieną palinguoja,
Tuoj jie supasi visi. [32]
Nors šitos „Laimos trobelės“ vietoje variantai mini „Maros trobelę“,
taip pat dar „Maros bažnyčią“ (17889, 23), vis dėlto neturime pakan
kamo pagrindo manyti, kad Laima čia būtų įsikūrusi Maros vietoje. Iš
Laimos pirties labai paprastai galėjo išsirutulioti ir Laimos namas ar troba.
Tuo, žinoma, nepašalinama galimybė Laimai gyventi prie slenksčio, kaip
jau matėme, arba miegoti po pagalve (zem pagalvja) ant savo žalio šil
ko paklodės (zaļā zīda palagā: 11871), kuri gali būti perimta ir iš Maros.
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Rūpindamasis žmonėmis, Dievas neretai kalbasi arba dirba drauge
su Mara (1474; 1479; 4894; 9183). Retkarčiais kartu su Mara paminimas
ir Dievo sūnus {Dieva dēls: 1340,1; 23072). Tokie dalykai, matyt, bus per
imti iš katalikybės, žinoma, ne iš pačių dogmų, bet iš paprastos liaudies
tikėjimo viduramžiais. Iš dalies dėl pagoniškojo tikėjimo įtakos katali
kams Mergelė Marija virto ir ypatinga moterų užtarėja, ir likimo deive.
Šia prasme Marija prilygo Laimai ir greitai tapo Latvijoje populiari. To
dėl ne tik Mara perėmė Laimos ypatybes, bet ir Laima - Maros. Liaudies
dainose jas labai sunku atskirti. Taip, pavyzdžiui, ne tik Mara eina „į
Laimos pirtį“ (1092), bet ir Laima eina „į Maros pirtį“ (1088). Tiek Mara
„bėga basa“ kaip Laima (1102), tiek Laima eina Maros „bažnyčion“
(16042) ir stovi „po altoriumi“ (16041). Ir kad jau Mara minima kartu
su Dievu, tai šalia Dievo galima pastatyti ir Laimą, kaip antai:
Lūdzu Dieva, lūdzu Laimes,
Nosamešu celīšos.
9248

Prašau Dievo, prašau Laimės,
Puldama(s) ant kelių.
Čia Laima, be abejonės, atlieka Maros vaidmenį. Maros pavyzdžiu
galėjo rastis ir toks sakinys:
Laime gāja par pagalmu
Ar Dieviņu runādama.
9214

Laimė ėjo per kiemelį
Su Dievuliu šnekėdama.
Plg.:
Tur sēdēja mīļa Māņa
Ar Dieviņu runādama.
9183

Ten sėdėjo miela Mara
Su Dievuliu šnekėdama.
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Šių pavyzdžių pagrindu galima kalbėti ne tik apie glaudesnius ryšius
tarp senojo Dangaus tėvo ir Laimos, bet ir apie kur kas platesnę abiejų
reikšmę. Pavyzdžiu imkim tokią dainą:
Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu,
Abus divus mīļi lūdzu:
No Dieviņa veselību,
No Laimiņas labu mūžu.
9236

Meldžiu Dievo, meldžiu Laimos,
Jų abiejų meiliai meldžiu:
Iš Dievulio sveikatėlės,
Iš Laimužės gero amžiaus.
Per visą liaudies tradiciją ištisai matyti, kad Mara (Maņa) yra ne kas
kita, kaip katalikų Mergelė Marija (lat. Marija), ir šiuo atžvilgiu tarp spe
cialistų nėrajokio nuomonių skirtumo. Atsižvelgiant į tai, belieka stebė
tis, kad pastaruoju metu galėjo kilti mintis Marą esantjūros deivę, kurios
pats vardas pradžioje reiškęs jūrą. Baltų kalbos turi savą senąjūros pa
vadinimą (lietuvių [33]jūrios, prūsų iūriri), tuo tarpu lotynų žodį mare
bei slavų more atitinka kopininkų kuršių mares (su trumpu a\ plg. prūsų
mary ir lietuvių marės), ir visose baltų kalbosejis reiškia tik Kuršių įlan
ką. Taigi nei fonetiškai, nei semasiologiškai Maroje nėra aptinkama jo
kių artimesnių ryšių sujūra.36Okad lygiai su Mara ir visos kitos gausios
36 [Dingstį Marą sieti su mariomis gali duoti, pavyzdžiui, lietuviškos Mari
jos vardo lytys Marė bei Maria (K. K uzavinis, B. Savukynas. Lietuvių vardų
kilmės žodynas, Vilnius, 1987, p. 263), fonetiškai visiškai sutampančios su
marių pavadinimo lietuviškomis vienaskaitos lytimis marė bei maria (LKŽ,
VII, p. 848, 858). Kadangi baltai iš tikrųjų galėjo turėti seną panašaus vardo
moterišką mitinę būtybę (tokią prielaidą įgalina visų pirma patikimi slaviški
atitikmenys), vėliau sumišusią su krikščionišku Marijos vardu, tai kalbamos
sąsajos nėra taipjau nepagrįstos. Šiaip ar taip, jos turi tvirtąarchetipinį pamatą
(jūros, pirmykščio vandenyno ir motinos įsčių simbolinė tapatybė). Pernelyg
susiaurindamas lietuvių marių pavadinimo reikšmę profesorius P. Šmitas irgi
yra neteisus.]
52

L ikimo dievybės

dievybės gali pasirodyti priejūros bei vandens, tai dėl tojos dar netampa
jūros dievybėmis.
Pagal seną paprotį, Dievui sėdint, Laima, kaip moteris, stovi:
Es iegāju maltuvē,
Laba rīta nedevusi;
Dieviņš sēd, Laima stāv,
Laba rīta gaidīdami.
7996

[ėjau aš į maltuvę,
Labo ryto nepasakius;
Dievas sėdi, Laima stovi,
Labo ryto laukdami.
Kad jau liaudies dainų Dievas ir Laima liko svarbiausiomis latvių
dievybėmis, tai čia visiškai neabejotina katalikų tikėjimo įtaka. Tokiai
Dievo ir Laimos reikšmei nėra pagrindo nei latvių mitologijoje, nei at
sekamuose senųjų indoeuropiečių prietaruose, nei, kaipjau sakyta aukš
čiau, seniausių kronikų žiniose apie latvius. Šio Dievo, kaip Dangaus
tėvo, pora galėtųbūti Žemės motė. Vėliau Dievas, kaip dangaus viešpats,
dar susijo su Saule, o taip smarkiai išplėtotas Laimos kultas yra, be abejo,
palyginti naujas reiškinys latvių mitologijoje. Vargiai tikėtinas ir toks dan
gaus dievo pranašumas prieš visas kitas dievybes. O aukščiau minėti pa
vyzdžiai, priešingai, Dievo ir Laimos reikšmę paaiškina labai paprastai.
Nors Laimos reikšmė katalikybės laikais buvo smarkiai praplėsta,
Laima vis dėlto netapo galutinai antropomorfizuota, ir vienoje kitoje
liaudies dainoje ji tebėra ta pati neapibrėžta likimo dievybė bei moterų
globėja. Jaunos moterys kreipiasi į Laimą dažniau nei merginos (1071),
bet senos moterys įją nebesikreipia išvis (1072). Dainose minimos ir dvi,
ir trys Laimos. Net kiekvienas žmogus turi savo Laimą, kurios uždavinys užstoti jį nuo Nelaimės ir Nedienos. Laima - ne tik likimo dievybė, bet
ir pats likimas. Bitītei, meitiņai, tām abām viena laime „Bitelės, mergelės,
abiejųviena laimė“ (17767,1). Priežodis dar sako: Sava laime sunim, sava
kaķim „Sava laimė šuniui, sava katei“. Taigi likimas yra pirmoji ir seniau
sia Laimos reikšmė, išlikusi ir liaudies tradicijoje, tuo tarpu naujesnis
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žodis liktenis „likimas“ (Laimos lėmėjos „liktas“37) tikroms liaudies dai
noms išvis nežinomas. Tačiau laimė ir likimas yra mitinės sąvokos, žymin
čios ką nors nulemta ar „nulikta“. Liaudies fantazijoje laimė, kaip liki
mas, lengvai galėjo įgauti paties lėmėjo ar angelo sargo pavidalą. Tačiau
laimės deivės negalėjo tvarkytis kiekviena atskirai, nes kiekvienas
žmogus didesniu ar mažesniu mastu yra susijęs su savo artimaisiais.
Vyras gyvena kartu su žmona, o vaikai priklauso nuo tėvų. Vedybos, gi
minystė, bendra kova su priešais suvienija ištisas tautas. Taip randasi vie
nos motės Laimės idėja, kuri „basa bėga“ padėti tai vienam, tai kitam ir
kurios „žirgai supluko“ besirūpinant žmonėmis. Šios įvairios Laimos
reikšmės teliudija pirmykštęjos kulto būklę irjokiu būdu neturi būti lai
komos tik liaudies poetų fantazijos vaisiumi. Net kalboje nereikia ieškoti
griežtos logikos, o pirmykšėje mitologijoje - juolab.
Liaudies dainose dažnai sakoma, jog Laima esti vandeny ar net
skęsta. Nelaiminga mergelė kartais išreiškia pageidavimą, kadjos Laima
iš tikrųjų paskęstų, nors paprastai ji tenori, kad Laima įstumtų vandenin
Nelaimę arba Nedieną (Ļauna diena, plg. rusų злыдни).
Ir serbų likimo deivę Srečą sakoma skęstant vandeny. Vienoje dainoje
Laima užsimuša „į akmenųkrūsnelę“ (akmentiņu kaudzītē:9158,1). Van
duo, kaip jau buvo užsiminta, pagal analoginę magiją mena ašaras ir
čia reiškia nelaimingą gyvenimą. Šį mitą dar galėjo paremti aukščiau
minėtas Saulės dukters skendimas bei pačios Saulės nusileidimas jūron.
Vienas liaudies dainų klastotojas ir likimą (liktenis) apdainavo kaip
latvių dievą, bet, kaipjau sakyta, tikrose dainose šis žodis išvis nėra pa
minėtas. Taip pat neturime pagrindo Kartą laikyti mirties deive ir gretinti
ją su Nelaime. Karta nuolat pasirodo kartu su Laima (9140; 10009;
17850), o viename variante užima Deklos vietą(17849). Tuo tarpu ryšio
su mirtimi ar nelaime nematyti niekur.
37 [Latviškai likts, plg. lietuvių veiksmažodį likti atitinkama reikšme „iš
anksto nustatyti, numatyti, skirti, lemti“, pvz.: Likta yra žmogui vieną kartą
mirti (iš XVII a. smulkiosios tautosakos); Taipjau likta ir taip turi būti (Lazdynų
Pelėda); Tai Dievo leista, likta, lemta (iš F. Kuršaičio žodyno, XIX a.) ir pan.
(LKŽ, VII, p. 500).]
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žmogui būdinga turėti likimo dievybę, taip ir jo namai paprastai
turi kokį nors namų arba židinio dievą. Šis namų dievo kultas dažnai yra
artimas protėvių kultui, tačiau neturime pakankamo pagrindo manyti,
kad pirmasis būtųbe mažiausios abejonės išsirutuliojęs iš pastarojo. Lat
vių toks namų dievas vadintas Mājas kungs, pažodžiui „Namų ponas“,
kas pagal prasmę atitinka lietuvių dievąDimstipatį. Trikatos krašte žino
mas Cēlis irgi bus buvęs tas pats Naminis. „Vijciemio Didysis Skripstas
liepoje turėjo Cėlį, kurį ten penėjo. Apie tai sužinojo Trikatos kunigas
Žirnis, atvyko pas Skripstą, pirmas paėmė kirvį ir liepė nukirsti liepą“
(K. Jansonas, Planiai). OHupelis38rašo, kad Valkos apskrityje darjo lai
kais tebebuvo žinomas Naminis. Valstiečiai tai čia, tai ten prie savo namų
ar laukuose sukraudavę akmenų krūsnį, vadindavęją Mājas kungs ir lai
kę šventa vieta, prižiūrima kažkokio dievo globėjo. Per Mykolines jie
ten pjaudavę gaidį ir dar nuliedavę šiek tiek alaus, kas reiškė iš dalies
padėką, iš dalies prašymąapsaugoti ateityje. Tokiąakmenų krūsnį sugrio
vus, jie baiminosi ūkį ištiksiant nelaimę. Vis dėlto šie tikėjimai anaiptol
nebuvo visuotiniai. [35]
Tą patį Naminį, matyt, liečia pastaba H. von Hagemeisterio knygoje
„Žinios apie Drustu parapijos bažnyčią“ (p. 18 ir 19): „Kai tais suirutės
metais bažnyčios buvo sudegintos ir pamaldų nebebuvo galima laikyti,
suprantama, kad žmonės, pabėgę į miškus kartu su savo vaikais, per tą
laiką miškuose užaugusiais, liko be mokslo ir, Dievo žodį bei šventosios
Evangelijos mokymą visai užmiršę, įpuolė į senąją tamsybę ir atsidavė
stabmeldystei. Rasi, jau ilgą laikątokios stabmeldystės slapta bus laikęsi,
kol 1739 metais teismas tą dalyką ištyrė ir rado, kad ūkininkas Viliumo
Janis po dideliu medžiu turėjo 13 tokių stabmeldiškų atvaizdų, iš akmens
padarytų ir vienas ant kito sustatytų, ir kad tam, kuris buvo aukštesnis
dievas už visus kitus, vadintas Aštriagalviu,39jis, prieš pats valgydamas,
Kaip

38A. W. Hupel. Topographische Nachrichten, IV, p. 408.
39[Originale vok. Spitzkopf(žr. S. R yžakova. Akmens įvaizdis latvių mito
logijoje // Liaudies kultūra, 2001, Nr. 6, p. 38), P. Šmitas latviškai rašoAšgalvis,
vardas gali reikšti maždaug „kuris aštraus proto“.]
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kaskart iš savo maisto bei gėrimo aukojo. Kai vienądieną, 1739 metų pra
džioje, jis vėl taip aukojo, ugnį po medžiu užkūręs, šis užsidegė ir griū
damas tą pagonį ūkininką kartu su abiem sūnumis užmušė. Turėjo ir
kitas valstietis Mylakšiuose tokį akmenį, kur aukojo ir panašius nedorus
darbus dirbo. Kai tai tapo išaiškinta, teismas tuos akmenis liepė sudau
žyti, o į Viliumo kiemą paskui įkėlė kitą ūkininką“.
Naminį, be jau minėto Hupelio, pažįsta ir Langė, o po Langės - ir
Senasis Stenderis, bet nemini jo nei liaudies dainos, nei P. Einhomas.
Be to, Mājas kungs negali būti ir tikrai senas pavadinimas. Pirma, tai ir
māja (iš estų kalbos), ir kungs (iš gotų kalbos) yra skoliniai. Antra, žo
dis kungs „dievo“ reikšme vartojamas tik krikščionišku pavyzdžiu.40Pa
sak Langės žodyno, kitas Naminio vardas buvęs Ciemnieks „Kieminis“,
„Kiemininkas“ ar „Kaimynas“, kurį iš Langės perėmė Senasis Stenderis
bei G. Bergmanis. Tuo tarpu Ulmaniui nepavyko liaudyje tokios dievybės
išsiteirauti. Langė šitąCiemniekąbus paėmęs iš Lasickio lietuvių dievų,
kuris jo vardą rašo Zemiennik, taip pat ir Kelkis. Lasickis, kaip žinoma,
šį vardąnusirašė nuo Aleksandro Guagninio, kuris vėlgi savo vardu pas
kelbė vienąM. Stryjkowskio sraipsnį. W. Mannhardtas šio dievo pavadi
nimą aiškina kaip lietuvių Žemininką (= lat. zemnieks). Apie Ciemnieką
čia negali būti nė kalbos, nes ciems lietuviškai yra kiemas, o W. Mannhardto aiškinimu mes neturime pagrindo abejoti.
Nors namų dievas yra labai sena, pirmykštė dievybė, kuri baltų tautas
veikiausiai bus pasiekusi dar iš indoeuropiečiųprotautės, vis dėlto nei lat
vių Mājas kungs, Cēlis ar Ašgalvis, nei lietuvių Dimstipatis ar Žeminin
kas, rodos, nėra seni vardai. Todėl reikia manyti, kad baltų tautose sena
sis namų dievo vardas neišliko. Tamgalėjo būti įvairiųpriežasčių. Pirma,
šis vardas iš pagarbos [36] ir baimės galėjo būti retai tetariamas, todėl už
mirštas.41Šitaip galima būtų paaiškinti ir tai, kad Mājas kungs nemini
mas liaudies dainose. Antra, tai jį, kaip populiarų ir kiekvienuos namuos
sutinkamądievą, matyt, ir dvasininkai labiausiai gujo. Trečia, dėl šiųdviejų
priežasčių jo vietą lengvai galėjo užimti kitos dievybės. Taip pat, ket
40 O. Schrader. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, 1901,
p. 303.
41Pig. [P. Šmits.] Etnogrāfisku rakstu krājums, I, 1912, p. 27 ir 28.
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virta, gali būti, kad šis dievas išvis neturėjo nusistovėjusio apibrėžto,
nuolatinio vardo. Jo vardas galėjo keistis tiek pagal gyvenvietės (kiemas,
sodžius, sala, ūkis, namai), tiek pagal gyvenamojo pastato (namas, pirtis,
jauja, troba) pavadinimą.

10. ŽEMDIRBYSTĖS DIEVYBĖS

žemdirbių tauta, latviai bus turėję ir nemažai žemdirbystės die
vybių, tik mūsų žinios apie jas, deja, labai skurdžios. Visų pirma čia pa
minėtina R Einhomo bei Stenderio Lauka māte, primenanti lietuvių Laukopatį ar Lauksargą (pagal Mažvydo 1547 m. katekizmą) bei vokiečių
Kornmutter. Tai ir viskas, ką mes žinome apie Lauko motę. Nei Langė,
nei liaudies dainos jos nemini, išskyrus nebent šitokį pavyzdį:
B ūdami

Man pašam Laimes māte
Līgaviņu audzināja;
Lauka māte, Meža māte
Tai pūriņu darināja.
7729

Laimės motė man pačiam
Mergelę augino;
Lauko motė, Miško motė
Kraitį jai dirbo.
Mano nuomone, tai ne liaudies daina, o poeto A. Pumpuro kūrinys.
Liaudies dainų kalboje kraitis (kraičkubilis) paprastai „siuvamas“ (iš luo
bo), arba jį „dirba“ {dara) ir tada „krauna“ Uoka), arba pilną „pritaiso“
{piedara). Kraičio „dirbimas“ {darināšana), man regis, paprastai reiškia
kraičio skrynios darymą (plg. 4939; 7675), rečiau - kraičio sukrovimą,
apie ką, regis, ir kalba šis pavyzdys. Be to, kraitį krauti padeda tik Dievas
ir Laima, irjokiu būdu čia negalime tikėtis Lauko motės bei Miško motės.
Kas iš tikrųjųbuvo tas senovės latvių „gėlių, javų bei kitų žemės vai
sių dievas, kuriam meldėsi su ypatingomis apeigomis“, P. Einhomas,
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deja, nepaaiškina. Kadangi netrukus po to jis vėl pamini Lauko motę,
tai pastarajai ši pastaba, matyt, nėra skirta. Galimas daiktas, P. Einhomas
bus ką nors girdėjęs apie latvių aukštaičiųjavų dievą Ceruoklį (užrašytą
dar kaip Greklicing bei Cerckticing), aptinkamą aukštaičių katalikų dva
sininkų raštuose apie XVII a. pradžią. Gluckas ir Dietzas žodį ceroklis
sieja su veiksmažodžiu cerēt „tikėtis, viltis“, betgi ten veikiau bus turėtas
galvoje cerēklis, kurį žinojojau K. Elversas. Tuo tarpu Ceroklis yra kilęs
nuo cerot „keroti“ ir, vadinasi, susijęs sujavų „kerojimu“. Liaudies dai
nose Ceruoklio nesutinkama, ir daugiau apie jį nieko nežinoma. Gal jį
dar būtų galima palyginti su Krūmų, ar Kerų, mote (Ceru māte), jei tik
galėtume kliautis [37] tokią iš tikrųjų Cyravoje buvus žinomą.42Abi mi
nėtos dievybės tiek pagal fonetiką, tiek pagal reikšmę primena senovės
romėnų Cererą {Ceres).
P. Einhomas dar mini Daržo motę {Dārza māte), „kurios šaukdavosi
moterys ir namų šeimininkės“. Betgi senais priešistoriniais laikais latviai
neturėjo nei daržininkystės kaip tokios, nei atitinkamai daržo dievybės,
o pats žodis dārzs „daržas, sodas“ visų pirma žymėjo laidarą, diendaržį
(t. y. laidārzs, laiddārzs, taip pat govju dārzs „karviųdaržas“). Taigi Dār
za māte bus palyginti nauja dievybė, nevaidinusi ryškesnio vaidmens. Iš
P. Einhomo Daržo motę perėmė Langė bei Stendelis, bet liaudies dainose
ji nesutinkama.
Pasiskolinta mitine žemdirbystės būtybe laikytinas Miežvilks „Miežių
vilkas“43, primenantis vokiečių Roggenwolf „Rugių vilką“ ar Kornwolf
„Javų vilką“ bei savo ruožtu latvių Rudzu ruņģis (minėtąjau Langės) ar
ba luņģis, nesiskiriantį nuo rugius nešančio aitvaro, pūkio. Nei ruņģis,
nei luņģis negali būti tikri latviški žodžiai,44o veikiau primena karelų
rugių dievą Rongoteus.
Langės dar minima tokia vaisingumo deivė Diža arba Diza, perimta
ir Stenderio. Tačiau žodyno pratarmėje (p. X) Langė sako, kad latvis jau
nebežino, kas tokia buvusi ši Diža, nors iš jos esą radęsis žodis dižans
„didingas, kilnus“. Sprendžiant iš Langės aistros etimologiniams aiški
42A. L erchis-P uškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, d. 1, p. 335.
43R[Tgas] L[atviešu] B[iedrtbas] Z[inTbu] K[omisijas] Rakstukrājums, XVII.
44Žr. J. Endzelyno irK. Miūlenbacho „Latviųkalbosgramatiką“[1907] §8ir§31.
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nimams, reikia manyti, kad ši Diža tėra dirbtinis būdvardžio dižs (liet.
didis) vedinys. Galimas daiktas, kad Langė už pavyzdį dar pasitelkė Stryj-

kowskio paminėtą lietuvių „didįjį vasaros dievą“ Dzidzis Lado, kuris iš
tikrųjų kilo nuo rusų šūksnio дидъ ладо. Stenderis tuo tarpu niekur
nenurodo, kad perėmė Dižą iš Langės ir kad pastarasis pats ją laiko liau
dyje nežinomu žodžiu. Iš Langės aiškinimo mums yra akivaizdu, jog
Dižos tikrumas abejotinas, tuo tarpu Stenderis ją priima kaip visiškai
tikrą latvių deivę.
Reikšmingiausia žemdirbystės dievybė latviuose vėlesniais laikais
buvo Jumis, visų pirma reiškęs dvigubąvarpą. Tokiądvišakę varpą turto
ir laimės ženklu laikė ne tik latviai, lietuviai bei baltarusiai, bet ir kitos
tautos, tik latviai ir baltarusiai ją pavertė dievybe. Daugelyje dainųjumis
tebėra tiesiog dvišakė varpa (28514; 28518; 28537; 28551), ir kalbinin
kai jį gretina su sanskrito žodžiu yama „dvynys“. Nors netrūksta ir pa
vyzdžių, kur Jumis yra dievybė, skiriama į miežių, rugių, linų bei avižų
Jumį. Jis važiuojajuodais, bėrais arba širmais žirgais, kojas apsiavęs ba
tais (28525) su pentinais (28534). Žiemą Jumis leidžia arba klėtyje, arba
laukuose „po pilku akmeniu“ (zempelēka akmeņa) ar „po žalia velėna“
(zem zaļas velēnas). Kartu su Jumiu bei Jumikiu (28517; 28558,4) [38]
dar minimi Jumja māte „Jumio motė“ (28530; 28538), Jumaliņa (28533
var.; 28535; 28536; 28542,1 ir 2) ir bērnijumaleņi „vaikai jumalaičiai“
(28532). Jumalinia bei jumalaičiai tai jau bus išsivesti pagal suomių žo
džio Jumala „Dievas“ pavyzdį. Galima būtų manyti, kad Jumio motė
arba Jumalinia yra Jumio, arba Jumikio, žmona, ojumalaičiai - jų vaikai,
tačiau aiškiai to dainose nepasakyta. Apskritai Jumis, atrodo, yra men
kiau antropomorfizavęsis nei kai kurios kitos dievybės.

11. GYVULININKYSTĖS DIEVYBĖS

dievybe R Einhomas skelbia esant Gyvulių motę
tačiau tokios nežino nei Langė, nei Stenderis, nei liaudies

G yvulininkystės
(Lopu māte),
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dainos. Kadangi latviai turėjo savo karvių, kiauliųbei galbūt kitų gyvulių
globėjus, abejotina, ar turėjo jie kokią bendrą gyvulių dievybę. Neži
noma tokia nei lietuviuose ar prūsuose. Šiaipjau P. Einhomas pateikia
apie latvių mitologiją visai teisingas žinias, ir kad jis būtų ką nors tyčia
iškraipęs, nepastebėta, tačiau šalia Lauko, Jūros bei Miško motės pri
gretinti Gyvulių motę jis galėjo ir visai nevalingai. Bet gali būti ir taip,
kad ši Lopu māte mena tik karves ir tėra retesnis bei senesnis karvių
Maros {govju Маха) pavadinimas.
Karvių globėja paprastai laikoma karvių Maršavinia {govju Māršaviņa), nors iš liaudies dainų to negalima visiškai tikrai nustatyti.
Liaudies dainose karvėmis dažniausiai rūpinasi Маха, bet neretai ir
Laima ar govju Laima „karvių Laima“, ir Dievas. Maros vietoje šen bei
ten dar sutinkama Mārinīte (32449, 4), Marša (29173), Māršava
(29174), Māršaviņa (7078; 29188), Māršaliņa (29161; 29162; 29165)
bei Māršieviņa (29465 var.). Ir pati karvė, ypač žala, pavadinama
Māraliņa (28961; 32422, 5). Visi pastarieji pavadinimai skamba kaip
tos pačios Maros mažybiniai vardai. Ir XVII a. pradžioje latvių aukš
taičiuose katalikų kunigų paminėta karvių deivė Moschel bus, ko ge
ro, ta pati Maršala. Tačiau Marai reikia atiduoti pirmenybę jau vien
todėl, kad ji gyvulių globėjos vaidmeny minima dažniau nei Laima,
Dievas ir jiedu abu kartu paimti. Kaip Mara rūpinasi karvėmis, taip
Dievas - arkliais.
Meitas dzied\ govis mauj:
Маха laida ābolā;
Puiši kliedz, zirgi zviedz:
Dieviņš jāja pieguļā.
29176

Mergos gieda, karvės baubia:
Mara leido dobiluosna;
Bernai šaukia, arkliai žvengia:
Dievas naktigonėn joja.
Ta pati Mara liaudies dainose bei užkalbėjimuose (Treilandas, Nr. 458)
vadinta ir Pieno mote {Piena māte):
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Mīļa Маха, Piena māte,
Dod man tavu labumiņu.
29181

Miela Mara, Pieno mote,
Duok man savo gero. [39]
Pasak P. Einhomo, latviai neretai Maros bei Gyvulių motės kartu
šaukėsi tokiais štai žodžiais: O Māxiņa dārgā, o Lopu māmiņa bagātā!
„O Marinia brangioji, o Gyvulių mote turtingoji!“ Maros vietoje dar
sutinkame kielę (29180, 1), kuri kartu su lakštingala (30610,4) padeda
ganyti karves.
Cielaviņa govis gana
Āboliņa pļaviņā;
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
29056, plg. 29055

Antai kielė karves gano
Dobilų pievelėje;
Lakštingala šunis šaukia,
Kalnely stovėdama.
Triskart per metus karvės puošiamos:
Trīs reiziņas pa gadiņu
Savas govis appušķoju:
Vasarsvētkus, Jāņa rītu,
Pirmo reizi pusdienā.
29050

Tris kartus per metelius
Savo karves papuošiu:
Per Sekmines, Jono rytą,
Pirmąsyk pusiaudienio [pargindama].
S. Henningas apie latvius 1587 metais rašo, kad gyvates (matyt, žal
čius) bei rupūžes jie laikę dievais, o kurį užmušus, sueidavusios senos
raudotojos {brēcējas, Breckin), ir šaukusios: Mana Piena māte, mana Piena
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māte „Mano Pieno motė, mano Pieno motė“. Tuo tarpu Langė paaiškina,
jog senovės latvių brēkiņa buvusi namų gyvačių bei rupūžių sergėtoja.
Stenderis dar praplečia Langės paaiškinimą ir brēkiņa ištaiso į brēķiņa
„rėksnė, verksnė“. Kad latviai tikrai būtų turėję tokias „rėksnes“, sergėju
sias žalčius bei rupūžes, neplaukia nei iš kalbos dėsnių,45nei iš Henningo
žodžių. Juoba kad visus žalčius bei rupūžes itin sergėti senieji latviai netu
rėjo nei laiko, nei jokios dingsties. Kita vertus, galima neabejoti, kad lat
viai jau nuo senų laikų garbino žalčius, kurie, jų tikėjimu, globoja karves.
Senas Vilandės katalikų kunigas Dionysijus Fabricijus (Dionisius
Fabricius) apie 1640 metus šiuos livoniečių prietarus aprašo štai kaip:
„Taip pat buvo gerbiamos gyvatės, kurias laikė namuose. Jos buvo tokios
ramios ir taip pripratusios prie namų, kad nei žmonėms, nei gyvuliams
nedarė žalos, ojų vaikai net žaidė sujomis. Šį paprotį dar iki šiol daug
kas tebėra išlaikę ir lovose bei gultuose miega su jomis kartu“.
Elko (vok. Lyck) katalikų kunigas Prūsijoje Jonas Maleckis (lotyniš
kai vadintas Maeletius bei Menetius) apie žalčių garbinimą lietuviuose
1551 metais rašo taip: „Lietuviai ir žemaičiai savo namuose po krosnimi
arba kampe prie langelio, kur stovi stalas, laiko gyvates, kurias garbina
kaip dievybes. Tamtikru metų laiku burtininkai maldavimais šaukia jas
prie stalo. Jos išlenda lauk, staltiese lipa viršun, įsitaiso ant stalo, o para
gavusios valgių, šliaužia atgal į savourvus. Gyvatėms pasišalinus, žmonės
džiūgaudami suvalgo paragautus valgius ir tikisi, kad tais metais viskas
klosis laimingai. Ojeigu burtininkams maldaujant gyvatės neišlenda ar
ba neparagauja ant [40] stalo padėto valgio, jie tiki tais metais jiems
nutiksiant didelę nelaimę“.46

45Žr. J. Endzelyno ir K. M iūlenbacho „Latvių kalbos gramatikos“ §31.
46 [Eugenijos U lčinaitės lietuviškas vertimas: „Be to, lietuviai ir žemaičiai
namuose po krosnimi arba garųpilnoje vietoje, kur stovi stalas, laiko žalčius ir
garbinajuos kaip dievybes, otamtikru metų laiku žyniai savo maldavimais su
šaukiajuos prie stalo. Šliauždami švarialinine staltiesejie užsikartair įsitaiso ant
stalo. Poto, kai paragauja kiekvieno valgio, nušliaužia žemyn ir pasislepia ply
šiuose. Žalčiams pasišalinus, žmonės džiūgaudami suvalgo tuos paragautus
valgius ir tikisi, kad tais metaisjiems viskas puikiai klosis. Ojeigu, žyniui mal
daujant, žalčiai nepasirodo arba padėtų ant stalo valgių neparagauja, tiki tais
metais patirsiu didelę nelaimę“ (Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. II:
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Jau pažįstamas J. Lasickis iš savo laikų (apie 1580 metus) kolegos
A. Guagninio apie žalčių kultą žemaičiuose ima tokias štai žinias: „Tarsi
kokius namų dievus jie laiko tokias juodas riebias keturkojės gyvates,
vadintas Giuoitos. į jas jie, baimės apimti, žiūri su pagarba, kai jos iš savo
urvų lenda į namus prie maisto ir paėdusios šliaužia atgal. Jeigujų laiky
tojui nutinka kokia nelaimė, tai jie mano, kad gyvatę blogai maitino“.47
XVI amžius / SudarėN orbertas V ėlius, Vilnius, 2001, p. 209). Atkreiptinas dė
mesys į du dalykus, kuriuos P. Šmitas iš esmės interpretuoja kitaip. Pirma - tai
originalo pasakymas in angulo vaporarii, E. Ulčinaitės išverstas „garųpilnoje
vietoje“. Beje, anksčiautapati E. Ulčinaitėjį yravertųsi „virtuvės kampe“ (Lie
tuviųmitologija/Sudarė Norbertas V ėlius, t. II, Vilnius, 1997, p. 415, past. 44).
A. J. Greimas šį pasakymąsavo ruožtu vertė „pirties kampe“, skliaustuose pri
durdamas paaiškinimą „greičiausiai: dūminės gryčios“ (A. J. G reimas. Tautos
atminties beieškant. Apiedievus ir žmones, Vilnius-Chicago, 1990, p. 318). Tuo
tarpu P. Šmitas latviškai verčia kaktāpie lodziņa, būtent „kampe prie langelio“,
arba „orlaidės“. Lotynų vaporarium išties gali reikšti paprasčiausiai „garlaidė“
(K. K uzavinis. Lotynų-lietuviųkalbųžodynas, Vilnius, 1996, p. 903), t. y. „anga
garams išeiti“(iš vapor „garas, garai“), taigi tamtikras „langelis“. Plg. P. Galau
nės lietuviškai pateiktą J. Dlugošo žemaitiško namo aprašymą (apie 1413 m.),
kuriame sakoma: „Pirkios buvo padirbdintos iš medžio ir šiaudų, platesnės
apačioje ir vis siaurėjančios į viršų; viršujeturėjoskylę, prokuriąįeidavošviesa.
Potuolangeliudegėugnis ir čiavirė sauvalgį...“(P. Galaunė. Lietuviųliaudies
menas, jo meninių formų plėtojimosi pagrindai, Kaunas, 1930, p. 33-34, žr.
p. 276-277). Antra - tai P. Šmitas (kaip, beje, ir A. J. Greimas) originalo
serpentes verčia ne „žalčiai“, bet „gyvatės“ (lat. čūskas).]
47 [Lietuviškas Leono Valkūno vertimas: „Taippat tarsi kokius namųdievus
jie maitinajuodos spalvos nusipenėjusias keturkojės gyvates (Giuoitos). Kai tie
žalčiai iš namųpašaliųrangosi prie padėto maistoarbapasisotinę šliaužia atgal,
visi žiūri įjuos supagarba ir baime. Jeigutokiamšliužųgarbintojui atsitinka ko
kia nelaimė, visi sako, kadjis negerai pasielgęs su žalčiais“ (Baltų religijos ir
mitologijos šaltiniai, t. II, p. 597). Dar plg.: J. L asickis. Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus / Paruošė Juozas J urginis, Vilnius, 1969,
p. 25, kur verčiama „nusipenėjusius keturkojus šliaužikus“. Lotynų serpens
(tiek mot., tiek vyr. g.), paprastai suprantamas reikšme „gyvatė“, iš tikrųjųyra
esamojo 1. veikiamosios r. dalyvis iš veiksmažodžio serpo,-ere „šliaužti“, taigi
pažodžiui - tikrai „šliužas, šliaužikas“. P. Šmitas irčiaserpentes nuosekliai inter
pretuoja „gyvatės“ (lat. čūskas). P. Šmito minėtą A. Guagninio žinią lietuviš
kai žr.: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. II, p. 474; taip pat: Kraštas ir
žmonės: Lietuvos geografiniai ir etnografiniai aprašymai (XIV-XIXa.) / Paren
gė prof. J uozas J urginis ir doc. Algirdas Šidlauskas, Vilnius, 1988, p. 66.]
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dievybės

Iš viso to galima aiškiai matyti, kad čia kalbama apie juoduosius
žalčius, kuriuos žemaičiai pavadina ir gyvatėmis, o ne apie nuodingas
angis. Taigi baltų tautosjau seniai žinojo, jog žalčiai visai nėra nuodingi,
kaip manė dar XVI a. autoriai. Taip pat nereikia stebėtis, kad Guagninis
su Lasickiu pasakoja apie keturkojės gyvates, nes mušant žalčio patiną,
jam dažnai išlenda viena šakota kūno dalis (penis), primenanti dvi kojas.
Vis dėlto abejotina, kad latviai būtų kartu su žalčiais miegoję, kaip kad
rašo aukščiau minėtas D. Fabricijus.
Gyvačių garbinimas sutinkamas daugelyje tautų nuo pačių seniausių
laikų, ir liaudies tradicijose esama pavyzdžių, kad gyvačių pavidalu pasi
rodo sielos. Dėl to seniau kai kurie mitologai manė gyvačių kultą tiesiog
kilus iš sielų kulto. Tačiau kodėl gi siela prilyginama būtent gyvatei, o
ne, pavyzdžiui, arkliui? Gyvatė tadjau pati savaime žmogui atrodė lyg
ir antgamtinis gyvūnas, kurį lengvai buvo galima prilyginti nesuvokia
mai sielai.
Kad ir kaip būtų atsiradęs gyvačių kultas priešistoriniais laikais,
tačiau latvių mitologijoje žalčiai nėra susiję nei su vėlėmis, nei su sielo
mis. O kad žalčiai, kaip ir vėlės, maitinti, tai dar jokiu būdu neliudija jų
tapatumo. Visos dievybės, sulig senaisiais prietarais, galėjusios daryti
žmogui tiek gera, tiek ir bloga, todėl visokiomis aukomis siektajų palan
kumo. Faktas yra tik tai, kad žalčius senovės latviai laikė karvių sergė
tojais ir kad pati Pieno motė dažnai pasirodydavusi žalčio, o gal ir kie
lės pavidalu. Hupelis pažymi, kad žalčiai seniau laikyti prie tvartų, idant
gyvulininkystė geriau eitųsi, bet jo laikais šie prietarai jau buvę užmirš
ti.48Kaip kad ieškantis pelių žaltys, taip ir gaudanti muses kielė dažnai
bus buvę pastebėti patvarty ir susieti su Mara ar Pieno mote. Tai liudija
ir tokia plačiai žinoma liaudies daina:
Melna odze ietecēja
Manā govju laidarā;
Tā nebija melna odze,
Tā bij ' govju Māršaviņa.
32446

48A. W. Hupel. Topographische Nachrichten, II, p. 460.
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Juoda angis greit įsmuko
Mano karvių laidaran;
Tai nebuvo juoda angis,
Tai tik karvių Maršavinia. [41]

12. ARKLIŲ DIEVYBĖS
Kaip kad Mara moterų sergėtojos vaidmeny rūpinasi karvėmis, taip Die
vas, vyrų sergėtojas, rūpinasi arkliais. Šie prietarai gi, regis, bus kilę iš
senųjų katalikiškųjų tradicijų. Vietoj Dievo liaudies dainose dar minimi
tokie arklių globėjai: Jurgis {Jurģis arba Juris); Mykolas {Miķelis arba
Mīkālis); ir ypač Martynas {Mārtiņš). Šie trys šventieji jau katalikiškose
tradicijose turi reikalų su arkliais, o estuose visi jie ganyklose saugo gy
vulius. Rusų Jurgis yra ne tik piemenų dievybė, bet kai kuriose vietose
ir arklių globėjas. Tas pats Jurgis vienoje kitoje latvių dainoje irgi saugo
karves ganykloje (30057, 3). Estuose Juris, kaip ganymo dievas, tvarko
ir vilkus, kurie yrajo šunys.49Apie šitokį Jurio vaidmenį dar kalbėsime.
A. Bylenšteinui dar žinoma Naktigonės motė {Pieguļas māte), o liaudies
dainos irgi mini kažkokią naktigonės personifikaciją (30091-30094;
30162). Dviejose dainelėse (29946; 32499) dar esu aptikęs Arklių mo
tę {Zirgu māte), kuri, regis, bus tas pat, kas arklių Laimė {zirgu Laime:
32501; 32632).
Už naktigonių pagalbininką liaudies dainos mini slanką (30058, 1;
30065-30068) bei strazdą (30069-30073). Bejų, arklių sargo vaidmuo
dar tenka vyturiui (330088; 30089) ir geltonajai kielei (29678-29682),
kurią Raunoje bei Smiltenėje dar vadina arkliųpaukšteliu, tuo tarpu bal
toji kielė, kaip jau sakyta, sergi karves.
Aukštaičių arklių globėjas yra jau minėtas Ūsinis {Ūsiņš), liaudies
dainose paprastai įsigalėjęs Jurgio (30057-30059), Mykolo (14087) bei
49

F. J. Wiedemann. Aus dem inneren und āusseren Leben der Ehsten,

p. 357, 449.
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Martyno (30060; 30082; 30087) vietoje. Kitose dainose Osinį dar pa
keičia „baltaspurė avižėlė“ (auziņa baltskarīte: 30053), vyturys (30088),
saulė (plg. 30084 ir 30097), slanka (30065), Dievulis arba „senelis“
(vecs vīrs: 30062) ir kt. Esama ir originalių dainų apie Osinį, tačiau tarp
jų tiek tyčia suklastotų, kad nebegalima tikrai nė žinoti, kuriomis tikėti,
o kuriomis ne.50Tokių nepatikimų Ūsinio dainų yra patekę ir į K. Baruono „Latvių dainas“. P. Tortaus vardu atsiųsta tokia daina:
Ūsiņš dieviņš slaistījās
Mana staļļa pakaļā.
30087 var.

Ūsinis dievulis šlaistės
Mano tvarto užgaly.
Pirma, tikrose liaudies dainose Dievs negali būti bendrinis žodis, kaip
jau sakyta aukščiau. Antra, tokią šiuolaikinę dievo prasmę yra ypač pa
mėgę dainų klastotojai, pavyzdžiui:
Jupis bija liels dieviņis
Par visiem dieviņiem.
Trīs dieviņi kalnā stāv
Apakš kupla ozoliņa. [42]
Uz tiem cūku celiņiem
Cūku dievs utījās.
25581

Jupis buvo didis dievas
Virš visų dievų.
Trys dievaičiai kalne stovi
Po kupliu ąžuolėliu.
Tuose kiaulių takeliuose
Kiaulių dievas utinėjos.
50 R[īgas] L[atviešu] B[iedrTbas] Z[inTbu] K[omisijas] Rakstu krājums, XV,
p. 17-25.
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Klusu bija ieradušās (tautas)
Elku dievus turēdamas.
23782

Tylomis atvyko (piršliai)
Deivelius turėdami.
Siuntėjos Karlynos Kuznecovos vardu atsiųstos tokios netikros
Ūsinio dainos:
Paldies, zirgu Ūsinīti,
Par kumeļu barošanu!
Vai izvedu, vai aizjūdzu,
Noturēti nevarēju.
30062

Ačiū, arklių Ūsinėli,
Kad žirgus nušėrei!
Ar išvedu, ar pakinkau Nulaikyti negaliu.
Ūsiņam pasateicu
I dzirdoti, nedzirdot:
Visas ciema zeltenītes
Manos zirgos raudzījās.
30078

Ūsiniui dėkavoju
Ir girdom, ir negirdom:
Visos kaimo mergužėlės
Mano arklius žiūrinėjo.
Šis savotiškas „dėkavojimas“ labai jau nevykusiam „Ūsinėliui“, o
dar I dzirdoti, nedzirdot skamba kaip prasta rašliava. Mažne tiek pat
vertas yra ir posakis Manos zirgos raudzījās. Be to, nėra jokio reikalo
atskirai minėti arklio „išvedimą“ iš tvarto ir jo „pakinkymą“, nes tvarte
arklių niekas nekinko. Be to, latviai senovėje arklius į ratus išvis retai te
kinkė, dažniausiai jodavo. Iš senojo latvio taip pat negalime laukti, kad
jis apie savo arklį be ypatingos priežasties pasididžiuodamas sakytų no67
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Tas senųjų laikų bernelis ,jojo dieną, jojo naktį“ {jāja
su savo „šokinėjančiu žirgu“ (<dancotāju kumeliņu),
kuris „su pilna burna geležėlių bėga, galvą kraipydamas“ {ar pilnu muti
sīku dzelžu tek galviņu grozīdams). Žirgas yrajo artimas draugas ir klus
nus tarnas. Savo žirgu raitelis veikiau pasigirs tokiais žodžiais: Priekšā
vien dancināju bajāriņa meitiņām „Prieš bajoro dukružėles šokdi
nau“ (29627) arba: Кщи krogu dajādams, stāvu vien lecināju „Kurią
smuklę tik prijojau, piestu vis stačiau“ (29657), arba vėlgi: Uz šķiliņa
riņķi griezu, uz dāldera dancināju „Ant šilingo sukau ratu, ant talerio
šokdinau“ (29657; 29591). Tuo tarpu „kiti vaikiai [to] negalėjo [net]
avižų pūro plote“ {citipuikas nevarēja auzu pūra sējumā: 29693). Jeigu
bernelis vis dėlto sako, kad negali arklio nulaikyti, tai visai kitomis
aplinkybėmis:
turēti nevarēju.

dienu, jāja nakti)

Sabaroju kumeliņu
Ar divām auziņām,
Nevarēju noturēt
Trim, četrām pavadām.
29915

Nušėriau žirgelį
Dviem avižėlėm,
Negalėjau nulaikyti
Trim keturiais pavadėliais.
Pastaruosiuose pavyzdžiuose matome tikrą senųjų laikų gyvenimą,
liaudies poeziją ir sklandžią kalbą, tuo tarpu apie minėtas Ūsinio dainas
to pasakyti negalime.
Pirmieji Ūsinį {Usching) XVII a. pradžioje pas latvių aukštaičius
paliudijo aukščiau minėti katalikų kunigai. Langė savo žodyne Osinį
tiesiog verčia Jurgiu. Tuo tarpu Stenderis kalba apie kažkokį bičių dievą
Ūsinį, kurį jis veda iš ūzas „kelnės“. Treilandas vietoj Ūsiņš rašo Ūziņš.
Galimas daiktas, jog iš pradžių buvo dvi dievybės: Ūsiņš9kilęs iš [43]
rusų Усень, ir Ūziņš, pasiskolintas iš vokiečiųnamų dievo Hūsing. Aukš
čiau minėtas P. Tortus iš tikrųjų irgi nori skirti arklių dievą Ūsinį ir
bičių dievą Ūzinį. Jo atsiųstoji Ūzinio daina yra tokia:
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Māršaviņa pienu deva,
Tenis pulka sivēniņu,
Bierīts aitām biezu villu,
Ūziņš medus pilnu tropu.
29201

Maršavinia pieno davė,
Tenis - pulką paršiukėlių,
Bierytis - avims tankią vilną,
Ūzinis - pilną avilį medaus.
Tačiau tai negali būti liaudies daina nei pagal kalbą, nei pagal metrą,
nei pagal turinį. Dainelė nėra padalinta į dvi dalis: pirmos eilutės veiksma
žodis deva „davė“ taikomas ne tik antrajai, bet ir trečiajai, ir ketvirtajai.
Dainai trūksta artimesniųžmogaus gyvenimo vaizdų, o paminėtos net ke
turios dievybės, kaipjokioje tikroje liaudies dainoje. Taigi ne dievai čia pa
sitelkti žmogaus gyvenimui apdainuoti, bet paties žmogaus teprireikė die
vų veiklai pavaizduoti. Liaudies dainos paprastai mini ne Maršavinią, kaip
kad čia, o būtent „karvių Maršavinią“ (govju Māršaviņa). Avilys liaudies
dainose irgi didelė retenybė, ir ne be pagrindo A. Bylenšteinas teigia liau
dies dainas jo išvis nepažįstant51Aš irgi avilį {strops) „Latvių dainose“
tesu pastebėjęs vos keturis penkis kartus, nes liaudies dainos, kaip žinoma,
apdainuoja tik bičių kelmus {drava) arba dreves {dore). Tokie duomenys
mitologijos tyrinėjimą gerokai supainioja bei strigdo. Vis dar nežinome,
ką gi iš tikrųjų liaudyje reiškė Ūziņš (ne Ūsiņš). Ši lytis gali būti radusis
ir paprasčiausiai per spaudos riktą Stendelio gramatikoje.

13. KIAULIŲ GLOBĖJAI

Nuo arklių globėjų pereisime prie jau aukščiau minėto kiaulių globėjo
Tenio {Tenis\ Tunio {Tunnis) ar Tanyso {Tanīss\ kuris atsirado iš Antano.
51 Das Volkslied kennt die Bezeichnung stropsfur Bienenstock nicht „Liau
dies daina avilio pavadinimo strops nepažįsta“.
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Šventasis Antanas ir Vakarų Europoje yra gyvulių, ypač kiaulių, globė
jas, o Lasickis mini jį vaidinus tą patį vaidmenį ir senovės žemaičiuose.
Kiaulių globėju jį laikė ir rusai, ir estai. Tenio diena yra sausio 17, ku
rią latviai nedirbdavę, o virdavę kiaulės galvą, kad kiaulės gerai eitųsi.
Liaudies dainose apie Tenį vėlgi daug nepatikimų žinių,52bet iš „Latvių
dainų“ IVtomo galima matyti, jog bent trys Tenio dainos (29194-29196)
bus tikros. Vis dėlto čia vėl aptinkame nei šiokią, nei tokią Karlynos
Kuznecovos atsiųstą dainą:
Tenīsīti, gādulīti,
Gādā taukus kāpostiņus;
Ziemā tauki kāpostiņi
Vislabā barībiņa.
29200

Tenysiuk, rūpintojuk,
Parūpink riebių kopūstų;
Žiemą riebūs kopūstėliai Pats geriausias valgis. [44]
Tačiau veikėjo pavadinimas su priesaga -ulis paprastai vartojamas
menkinamąja reikšme,53todėl čia iš dievo ir išėjo taukų „rūpintojukas“
{godulis) kopūstams. Ypač proziška yra pastaba riebius kopūstus žiemą
esant patį geriausią maistą.

14. KITŲ GYVULIŲ GLOBĖJAI

apie Osinį ir Tenį prigalvota daug niekų, vis dėlto apie juos mes
turime pakankamai patikimų liudijimų, kad galėtume tikrus atskirti nuo
abejotinų. Tačiau esama ir tokių globėjų, kuriems patikrinti dar neturime

N ors

52R[Tgas] L[atviešu] B[iedribas] ZĮinibu] K[omisijas] Rakstu krājums, XV,
p. 16-17.
53J. Endzelyno ir K. M iūlenbacho „Latvių kalbos gramatika“, §58, 4.
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jokio atspirties taško. K. Kuznecova, regis, ta pati, kuri atsiuntė aukščiau
minėtas dainas, Treilandui yra įteikusi tokius štai burtažodžius (Nr. 643):
Ak tu stiprais zirgu Ūsiņ, spēcini un sargi manus zirdziņus! Ak tu bagātā
aitu Annīte, svētī manas aitiņas! Ak tu žiglā kazu Bārbele, uzturi manas
kaziņas! Ak tu rūpīgais cūku TenīsīV, vaislini manas cūciņas! Ak jūs
visi mīļie sargātāji, glabātāji, sargat, glabājat manus lopiņus pārgājām
tumšām naksniņām, - tā ziemā, kā vasarā, tā dienā, kā naksniņā! „Ak
tu stiprusis arklių Ošini, pastiprink ir sergėk mano arklelius! Ak tu tur
tingoji avelių Anyte, laimink mano aveles! Ak tu guvioji ožkų Barbele,
mitink mano ožkeles! Ak tu rūpestingasis kiaulių TenysėF, veisk mano
kiaulytes! Ak jūs visi mielieji sergėtojai, globėjai, sergėkit, globokit
mano gyvulėlius ilgomis tamsiomis naktelėmis - žiemą vasarą, dieną
naktelę!“ Tokia moderni, intelektuali kalba gali priklausyti tik naujie
siems laikams, tuo tarpu globėjų vaizdinys tegalėjo atsirasti katalikybės
laikais. Panašių globėjų mes nesutinkame nei katalikų tradicijose, nei
kaimyninėse tautose. Be to, ir senosios liaudies šventės nė kiek nepa
remia minėtoje maldoje išsakytų minčių. Vis dėlto aukščiau minėtasis
P. Tortus atranda panašią liaudies dainą:
Zirgu Ūsiņš,
Govu Māršaviņa,
Kazu Barbiņa,
Cūku Teniss,
Aitu Annīte,
Teļu Urbāns,
Sargat manus kustonīšus
No sērgām, no vilkiem!
29202

Aklių Ošini,
Karvių Maršavinia,
Ožkų Barbinia,
Kiaulių Tenysai,
Avių Anyte,
Veršelių Urbanai,
Sergėkit mano gyvulėlius
Nuo ligų, nuo vilkų!
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Kitą panašią dainą yra pateikęs J. Blumas iš Augstruozės:
Zirgu Ūsiņš, govju Mārja,
Aitu Anniņa, cūku Teniss, kazu Katrīna, Tie kustoņu gādnieciņi.
29202, 1

Arklių Ūsinis, karvių Maija,
Avių Aninia, kiaulių Tenysas, ožkų Katryna Jie gyvulių užtarėjai.
Apie avių Anytę K. Kuznecova yra pateikusi dar dvi (29191; 29192),
o P. Tortus - dar vieną paiką dainelę (29193). Pagal liaudies prietarus,
latviuose ir estuose avių globėja gi buvo Kotryna (lapkričio 25), tuo tar
pu žemaičiuose, Lasickio žiniomis, avimis rūpinosi šventas Vandalinas.54
Kadangi K. Kuznecova su P. Tortumi pažįsta tik tarmiškąAnytę (Anriīte),
o ne visuotinai žinomąKnm\\(Anniņa), tai reikia manyti, kadjuodviejų
žinios yra to paties šaltinio. Kol nebus išaiškinta, iš kur šios dainos atė
jo [45], tol negalėsimejoms teikti mokslinės vertės. Dar mažiau tegalime
kliautis P. Tortaus minėtu avių vilnos sergėtoju Bieryčiu. Patikimose
liaudies dainose avimis rūpinasi tik Dievas ir Mara.
Ožkų Barbalą vėlgi žino tik K. Kuznecova ir P. Tortus. Pirmosios
pasirašyta „Latvių dainose“ dar tokia daina:
Ai, kaziņu Bārbaliņa,
Tavu žiglu kazlēniņu;
Vakar vēli rādījās,
Šodien lēca, badījās.
29096

Ai, ožkelių Barbalinia,
Tavo guvus ožiukėlis;
54 [Žr. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. II, p. 598: „Žąsimis rūpinasi
šventasis Galas, avimis - Vandalinas, arkliais - Eulogijus“ ir 1.1. Ankstesnia
me J. Lasickio vertime į lietuvių kalbą rašoma Vendelinas (J. L asickis. Apie
žemaičių... dievus, p. 26). Lotyniškai Vendelinus (Baltų... šaltiniai, p. 585;
J. Lasickis, p. 45).]
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Vakar vėlai užgimė,
Šiandien [jau] šoka, badosi.
K. Kuznecovos dainos apie dievus, atrodo, yra vieno asmens sukurtos,
mažne visos prasideda ištiktuku ai arba ak. Plg.: Ak tu stiprais zirgu Ūsiņ
„Ak tu stiprusis arklių Ošini“; Ai, kaziņu Bārbaliņa „Ai, ožkelių Barbalinia“;Ai, Annīte, devējiņa „Ai, Anyte, davėjėle“ (29192; 29192). Tokį
patį kreipimąsi be „ai“ sutinkam šiuosejau minėtuose pavyzdžiuose: Tenīsīti, gādulīti „Tenysiuk, rūpintojuk“ (29200); Paldies, zirgu Ūsinīti
„Ačiū, arklių Ūsinyti“ (30062). K. Kuznecovos atsiųsta tik 94 dainelės,
iš kurių didžioji dalis daugiausia mini po kelis dievus (iš viso penkis!).
O jeigu dar dainos apie dievus paprastai prasideda „ai“, „ak“ bei pa
našiais kreipiniais, tai vien dėl tojau yra abejotinasjų tikrumas. Matėme,
kad jos neatitinka tikrų liaudies dainų ir savo turiniu, kalba bei metru.
Taip ir minėtoje dainoje sakoma, jog ožiukai vos „užgimė“ {rādījās), jau
„badosi“ {badījās). Nieko panašaus liaudies dainose nėra, ir šiedu žo
džiai sudėti tik dėl sąskambio. Imkime dar vieną dainą apie avių Anytę:
Ai Annīte, devējiņa,
Dod villai gaęai augt,
Gaņai svārkiem villainēmi,
Mīkstai cimdiem, zeķītēm.
29192

Ai Anyte, davėjėle,
Duoki vilnai ilgai augti,
Ilgai sijonams, vilainėms,
Minkštai pirštinėms, kojinaitėms.
Posakis dodaugt „duok augti“ nėra iš tikros liaudies kalbos. Tikroje
liaudies dainoje su verbum finltumdod pirmoje dainos dalyje antroji da
lis negali būti susijusi. Be to, dar dviejose vietose ketvirtasis skiemuo yra
ilgas. Pagaliau prieštaravimų esama ir tarp pačių abejotinų dainų. Pasak
K. Kuznecovos, vilną duoda avių Anytė, o pasak P. Tortaus, - Bierytis.
Kaip kad avite „avytė“ skamba panašiai į Annīte, taip ir ožkos bārda
„barzda“ primena Bārbalu. Veikiau jau šitaip reiktų aiškintis šių dievų
kilmę, o ne ieškoti jos mitologijoje ar katalikiškoje tradicijoje. Šiaip ar
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taip, ant tokių nepatikimų pamatų negalime statyti jokio mitologijos
pastato. Galimas daiktas, su ožiais buvo kaip nors susijęs Bērtulis, nes
vienoje dainoje (32253) „oželis“ pavadintas „Bertulyčiu“.
Nuo Urbono, kaip žinoma, liaudies tradicijoje prasideda sėjos metas,
bet ar šis Urbāns tikrai susijęs su veršeliais, kaip teigia P. Tortus, mums
vėlgi trūksta duomenų. J. Blūmas vietoj ožkų [46] Barbalos mini ož
kų Katryną, bet ir tokios globėjos mitologija nepažįsta. Galimas daiktas,
kad ir čia reikia atsižvelgti į vardo Katrīna sąskambį su žodžiu kaziņa
„ožkelė“.
Palikę šias abejotinas daineles ir perėję prie tikrų liaudies dainų apie
Katryną, mes patenkame tarsi į visai kitą pasaulį, kur įvairius duomenis
vėl matome tarpusavy sutinkant. Plačiai žinoma yra tokia liaudies daina
apie Katryną:
Mārtiņš labs vīrs,
Vērsi kāva vakarā;
Katrīna badastakle,
Vistu cepa pelnos.
30225

Martynas, geras vyras,
Jautį pjovė vakare;
O Katryna, ta šakama,
Vištą kepė pelenuos.
Antroji dalis man žinoma tokiu variantu: Katrīna badu mira,

vistu

сера pelnos „Katryna badu mirė, vištą kepė pelenuos“. Galimas daiktas,

ši Katrynos višta yra susijusi su Katrynos žąsimi, žinoma ir estams. Es
tų prietarai paaiškina ir tokią dainą apie Katryną:
Mārtiņš labs vīrs,
Tiltiņu grīda;
Katriņa bezkauņa
Apmīžļāja.
39224 var.

Martynas, geras vyras,
Tiltelį grindė;
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Katriutė begėdė
Ėmė ir apmyžo.
Estuose buvo paprotys, kad Martyno vakarą, visaip persirengę, per
trobas ėjo vyrai, o Katrynos vakarą (lapkričio 24) - moterys.55Estuose
Katryna irgi buvo gyvulių, ypač avių, globėja, bet apie ožkas neturime
jokių žinių.
Tokie papročiai Martyno ir Katrynos dieną susiję ir su oro spėjimu
senovėje. Martynas ateinąs su šalčiais ir užsaldąs ant upių ledus, o Kot
ryna atnešanti lietų, kuris Martyno ledą ištirpdo.
Taip pat neaiškus lieka Stendelio bičių dievas Ūsiņš ar Ūziņš, nors
P. Tortus ir tarėsi liaudies dainose atradęs „Ūsinį dievulį“, kuris „šlais
tės... tvarto užgaly“ (30087 var.), bei „Ūzinį“, kuris duoda „pilną avilį
medaus“ (29201). Abi šios dainos, kaipjau sakyta, yra netikros. Tuo tar
pu tikroje liaudies tradicijoje bitėmis rūpinosi Bičių motė (Bišu māte:
30274; 30283; 32446).
Žemdirbystės, gyvulininkystės ir bitininkystės dievybes bus jau tu
rėjusi baltų protautė, tik vėlesniais laikais jas išstūmė katalikų šventieji.
Katalikų šventiesiems savo ruožtu buvo priskirtos senųjųpagoniškų die
vų ypatybės, dėl ko šiuos globėjus netrukus perėmė ir kitos į krikščionių
tikėjimą atverstos tautos.

15. VANDENS, MIŠKŲ IR KALNŲ DIEVYBĖS

motė (Meža māte) yra pažįstama ir P. Einhomui, ir Langei, ir
Stendeliui, o pasak pirmojo, jos šaukdavęsi medžiotojai. Liaudies dai
nose [47] Miško motė padeda ne tik medžiotojams (30431; 30478), bet
ir medkirčiams (30565) bei piemenims (29087; 34048). Ji ne tik žino,

M iško

55 Šie haben eine Ftihrerin, Kadri, diese harnt in der Stube auf einen Besen
„Jos turėjo vadę, Katrę, kuri troboje myždavo ant šluotos“ (Dr. F. J. W iede
mann. Aus dem... Leben der Ehsten, p. 369).
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kur kiekvienas miško žvėris gyvena (2657), bet ir kiekvieną paukštelį
šaukia vardu (2675; 30623). „Miško mote“ pavadinamas ir vanagas (pa
sak Langės) ar koks didelis medis girioje.56Stenderis dar mini Miško tė
vą (Meža tēvs), kurį sutinkame ir dviejose liaudies dainose (2675;
30489). Latviški vietovardžiai Biržulis (žinomas sodybos pavadinimas)
ir Lazdona primena Lasickio minėtas žemaičių dievybes Biržulis ir
Lasdona, pastaroji buvusi lazdynų deivė, bet daugiau apiejas mes nieko
nežinome, tik vardus.
Žvejams padeda aukščiaujau minėtos vandens dievybės, paliudytos
ir P. Einhomo, ir liaudies dainų. Turtingoji Kelio motė (Ceļa māte: 31789;
34058), rūpindamasi keleiviais, išvis nemieganti (6705; 31790). Iš senų
jų autoriųją žino tik P. Einhomas, bet nemini nei Langė, nei Stenderis.
Kalbant apie globėjas ar motes, paminėtinos čia dar gerai žinoma
Miego motė {Miega māte: 2053; 6724); Nakties motė {Nakts māte: 457,
6 var. bei Treilando Nr. 51) ir Žiedų motė {Ziedu māte: 28253 bei Treilando Nr. 21),57abi sutinkamos liaudies dainose bei užkalbėjimuose; Rau
go motė {Rauga māte), atitinkanti lietuvių dievybę Raugopatį; ir Skalsos
motė {Gausa māte: 28810), pasirodanti rupūžės pavidalu.58
Senieji baltai bus turėję ne tik šventų vandenų ir medžių, apie kuriuos
jau kalbėta, bet ir šventųmiškų, kalnųbei kitųvietų. Dusburgietis XIVa.
pirmojoje pusėje apie senuosius prūsus rašo: „Jie turėjo ir šventų miškų,
laukų bei vandenų, kuriuose nedrįso nei griovių kasti, nei arti, nei žu
vauti“.59Toks šventas miškas buvęs garsioji prūsų Romovė. Taip ir lie
tuviuose Lasickis mini šventus miškus ir vieną šventąkalnąprie Nevėžio
upės. Apie livoniečius B. Russowas 1584 metais rašo: „Šventaisjie laikė
ir kai kuriuos miškus {Būske), kuriuose nevalia buvo nė jokio medžio
nukirsti, tikėdami, kad tam, kas šioje tariamoje šventovėje nukirstų kokį
56A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, d. 1, p. 336.
57[Vargu ar čia atsižvelgtina kita žodžio zieds reikšmė - „auka“.]
58A. Lerchis-Puškaitis. Ten pat, p. 321.
59 [Leono V alkūno lietuviškas vertimas: „Jie turėjo šventųjų miškų, laukų
ir vandenų, kur niekas nedrįso nei medžio kirsti, nei žemės dirbti, nei žuvauti“
(Baltųreligijos ir mitologijos šaltiniai, 1.1, p. 344; plg. P. Dusburgietis Prūsijos
žemės kronika, Vilnius, 1985, p. 87).]
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medį ar krūmą, netrukus ateis galas, irjis turės mirti“.60Aukščiau minėtas
Dionysijus Fabricijus apie livoniečius praneša: „Kai kas garbino įspū
dingus ąžuolus ir kitus didelius bei kuplius medžius, iš kurių seniau
sulaukdavę demonų atsakymo. Kiti garbino miškus (lucos), kuriuos pri
žiūrėdavo netoli namų bei sodžių ir manė esant taip šventus, kad buvo
nuodėmė ten net šakelę nulaužti... Perkūnui jie meldėsi tankiausiose
giriose ant kalnų“. Jau esame užsiminę apie Gaujos kultą, Austrenės kal
ną, Žemės motės bei Naminio šventus medžius. Čia dar galime nurodyti
Mėlynąjį kalną{Zilais kalns) prie Valmieros, kuris seniau su savo šaltiniu
buvo plačioje apylinkėje pagarsėjęs.61

16. ŽMOGUS MITUOSE

Su mitais bei prietarais susijęs ir pats žmogus, sudarytas iš sielos ir kū
no. Siela įsivaizduota kaip gyvybės valdovė, o gyvybė daugiausia glūdi
kraujyje, todėl ir pulsuojanti kraujagyslė vadinta gyvybės gysla. Iš dalies
gyvybės esama ir kauluose, plaukuose bei spjaudaluose, o dar kažkiek
su gyvybe susiję drabužiai, atvaizdas ir net vardas.62
„Praliejus kraują“ ar dėl kokios ligos siela palieka kūną, ir žmogus
miršta. Neretai siela kitiems žmonėms pasirodo kaip paukštis, peteliškė,
pelė, gyvatė, rūkas arba garas. Vis dėlto pasakose žinoma atvejų, kai mi
ręs kūnas vėl atgaivinamas gyvybės vaistais, t. y. į mirusį kūną vėl įlei
džiama gyva siela.
Be sielos, kiekvieno žmogaus kūne esanti dar tokia būtybė, vadinama
motina ar mote (māte). Ši motė panaši į rupūžę, su keturiomis kojomis.
60 [Dominyko U rbo lietuviškas vertimas: „Ir kai kurias giraites laikė švento
vėmis,jose nevaliabuvonėvienomedžionukirsti. Irgyvenojie tokioje aklybėje,
jog tas, kas minėtoje šventovėje nukirto medį ar krūmą, turėjo būti nieko ne
laukus nubaustas mirtimi“(Baltųreligijos ir mitologijos šaltiniai, t. II, p. 680).]
61A. W. Hupel. Topographische Nachrichten, III, p. 117.
62P. Šmits. Latviešu pasakas un teikas, I, p. 45-47.
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Sulig vienomis žiniomis, ji apsikabinusi žmogaus širdį, sulig kitomis,
glūdinti prie nugaros palei nugarkaulį. Kol motės niekas neskriaudžia, ji
ramiai sau miega, bet jei žmogus, per daug dirbdamas, „persiplėšia“,
motė pasidaro nerami ir pradeda vaikščioti. Kartais ji savo kojom ap
glėbianti žmogaus vidurius ir imanti juos gniaužti, dėl ko kylantys dideli
pilvo skausmai. Žmogui persiplėšus, motė įstringanti kaip kąsnis gerk
lėje, ir kai aukštyn lipdama ji pakylanti į pačią gerklę, ligonio išgelbėti
jau nebeįmanoma. Dažnai galima aiškiai girdėti motę rėkiant. Norėdami
nerimstančią motę vėl užmigdyti, ligonį veda į pirtį, kur kokia nors ge
radarėjį brauko (masažuoja), paprastai kartu tardama tamtikrus užkalbė
jimus. Už vaistus nuo motės sutrikimų vartojamos „motės mėtos“ {mātes
mētras), dievana {deviņvīru spēks [verbascum]) bei kiti augalai. Tokie
su mote susiję prietarai, panašu, yra labai seni, žinomi ir kitoms tautoms.
Ligos turi ypatybę įsiskverbti į žmogaus kūną, bet vaistais galima pa
mėginti ligą išvaryti lauk, pavyzdžiui, niežus, dedervinę, rožę. Jeigu liga
jau įsismelkusi „į kaulus“, tai ją išgydyti sunku. Sakmės dažnai apie ligas
kalba kaip apie gyvas būtybes. Drugys jodąs žmogų kaip arklį. Norint
jo atsikratyti, reikia pamėginti j į kaip nors apgauti. Pamišimas esąs tokia
pikta dvasia, ją neretai galima nuginti gąsdinant. Kartąkažkas nugirdęs,
kaip drugys kalbasi su niežais. Drugys sakė pasiversiąs dulkele, įkrisiąs
į to žmogaus sviestą ir būsiąs suvalgytas. Žmogus tad paėmė tą dulkelę ir
įdėjo į seną tabokinę. Maras vaikštąs aplink ir pasirodąs žmonėms įvai
riais pavidalais. Kas palies jį ranka ar tik ilgiau pažiūrės, apsirgs. Kartą
marui važiuojant sulūžę ratai, irjis nebegalėjęs toliau keliauti - teko jam
grįžti. Lengviausiai liga patenkanti į žmogaus [49] kūnąjam išsigandus.
Senieji vaizdiniai apie ligas - gyvas būtybes neretai tebeatsispindi ir mū
sų dienų kalboje. Dar dabar girdėti sakant, esą į šonus įsimetė „dūrikai“
(<dūrāji), į skrandį „spaudikas“ {spiedējs), į pirštą „ėduonis“ {ēdājs), o
ligą sukeliąs išgąstis.
įvairiausiais pavidalais pasirodo rožės liga, ir liaudyje žinomos trejos
devynerios skirtingos rožės. Šios rožės visos niekur nėra išvardytos, bet
užkalbėjimai vis dėlto pamini devynias rožes pagal spalvą (baltoji, rau
donoji, mėlynoji, juodoji, geltonoji, margoji, pilkoji, žalioji, plieninė),
devynias pagal ligos apimtą kūno dalį (dantenų, dantų, gyslų, kaulų,
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blauzdų, šlaunų, rankų, galvos, krūtinės) ir devynias pagal kitas ypatybes
(kiauroji, mirtinoji, tekančioji, niežtinčioji, beriančioji, minkštimo, gyva
tės, vandens, lapų). Seniau manyta, kad rožės nevalia šlapinti, nes taip
įvarysi ją vidun.
Pasakose minima atvejų, kai žmonės pamato mirtį. Keliose pasakose
mirtis apgaunama, vienoje iš jos atimamas dalgis, kitoje ji magiškai
pririšama prie medžio.
Labai daug prietarų yra susijęjau su pačiu vaiko gimimu. Dar nėščiai
motinai draudžiama daryti bet ką, kas pagal panašumo magiją galėtų
išeiti būsimamvaikui į bloga. Su visokiausiomceremonijomkūdikis prii
mamas, prausiamas, aprengiamas bei guldomas. Ir „antrąjąpusę“6364užkas
ti galima tik tam tikrose vietose bei laikantis tam tikrų taisyklių. Vien
visas tokias smulkmenas aprašius, išeitų ištisa knyga. Nuo vaiko gimimo
iki krikštynų kiauras naktis kambary dega žiburėlis, ir vaikas kambary
nepaliekamas vienas pats, kad jo nepamainytų velnias, raganos, laumės
ar deivės (svētas meitas). Šiuo metu vaiką visų lengviausia ir nužiūrėti,
nugirti bei nukalbėti. Kad to nenutiktų, vaikas visaip apžolinamas bei
aprūkomas.
Idant vaikas užaugtų sveikas, jam „nuperiami šeriai“ (tiek sari pēr
ti),'64„pakertami sparnai“ {spārni cirsti), „perpjaunami pančiai“ {pinekli
griezti),65„pataisomas kaklas“ {kakls uzvilkts), „pakeliamas [gerklės] lie
žuvėlis“ {ūka uzcelta) ir 1.1. Iš įsivaizduojamų ligų prietaruose daugiau
sia minimos „gyvatės liga“ {čūskas vaina), „šuns saikas“ {suņa mērs),
„žemės svoris“ {zemes svars), „priemėtis“ (naktspamašas), „valgymo sai
kas“ {ēdamais mērs) ir kitos panašios.
Vaiką žindant irgi reikia laikytis tam tikros tvarkos, kad jis netaptų
atžindu, kad nebūtų pavydus, blogų akių.

63[Turima galvoje placenta.]
64[Pirtyje „nuperiami šeriai“, kurie esą dygsta anoj odos pusėj ir duria, o
vaikas dėl to būna neramus.]
65[Jei vaikas ilgai nevaikšto, reikia jam „perpjauti pančius“.]
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17. PROTĖVIŲ, ARBA SIELŲ, KULTAS
D idžiai reikšmingas liaudies prietaruose buvo protėvių, arba sielų,
kultas, todėl prie jo užtruksime ilgėliau. Jau pats mirimas buvo susijęs
su visokiais prietarais. Artinantis mirčiai, ligonį iškeldavo iš lovos ir,
patiesę šiaudų, dėdavo ant žemės, taip tikėdamiesi palengvinti agoniją.
Toks prietaras paplitęs visame pasaulyje, o Kinijoje tebegyvuoja ir mūsų
dienomis. Žemė, kaip jau sakyta, visuotinai laikyta motina, tad šiai mo
tinai mirštantis žmogus ir atiduodamas. Labai plačiai žinomas ir paprotys
žmogui mirštant atidaryti duris bei langą, kad siela galėtų išeiti laukan.
[50] Taip pat daugelyje tautų buvo įprasta prie mirštančiojo lovos statyti
uždegtą žvakę ir dubenį su vandeniu sielai nusiprausti. Mirusiajam tuoj
pat užmerkdavo akis, kad jis neišviliotų į aną pasaulį kitų.
Kiek mums žinoma, visos tautos tikėjo, kad mirdamas žmogus galu
tinai neišnyksta, bet išliekajo gyva dvasia ar siela, kuri pereina į „aną pa
saulį“ {viņā saulē). Nors anas pasaulis panašus į šį, vis dėlto gyvenimas
ten blogesnis, ką liudija ir mūsų liaudies dainos:
Gana laba viņa saule,
Nemīlīga dzīvošana:
Nedziedāja sīki putni,
Nekūkoja dzeguzīte.
27693

Gan geras anas pasaulis,
[Tik] gyvenimas nemielas:
Ten negieda maži paukščiai,
Nekukuoja gegužėlė.
Mīlē man(i) šī saulīte,
Viņa saule nemīlēja:
Šī saulīte man zināma,
Viņa saule nezināma.
27370

Mielas man šitas pasaulis,
O anas visai nemielas:
Šį pasaulį aš pažįstu,
Ano nepažįstu.
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Tylų ir nemielą be paukščių giesmių požemį mini ir mūsų pasakos.
Todėl niekas ir nenori savo valia skirtis su šiuo pasauliu, o kaltę dėl mir
ties verčia dievybėms, kurios arba jau ant žemės nulemiančios žmogui
mirtį, arba iš po žemių nusivadinančios mirštantįjį pas save.
Liaudies dainos mums liudija, kad mirusiojo sieląVėlių motė „privi
lioja“ (pieviļ), velionio „kūnas, stotas“ (augums) šiame pasaulyje „pra
žūva“ (zūd: 27407; 27443; 27545), ir Saulė, Žemė arba Mirtis (Nāve) jį
„slepia“ (slēpj: 27445; 27552; 27549; 27577). Ši liaudies dainų fantazija
apie žmogaus mirtį mums labai primena senovės graikų bei romėnų
pažiūras, kur irgi dažnai sutinkame minėtą „slėpimą“.
Mirusiojo kūną nuplaudavo šiltu vandeniu, aprengdavo paprastai
baltais drabužiais, apaudavo kojas ir daugelyje vietų ant galvos dar už
dėdavo baltą gobtuvą. Kojas audavo kurpėmis, retur naginėmis, bet ne
vyžomis, kad aname pasaulyje nebūtų sunku vaikščioti. Į karstą dar pa
prastai dėdavo pinigų, šukas ar šepetį, vantą, adatą ir butelį degtinės ar
ba alaus. Rūkaliams į karstą dar įdėdavo pypkę, tabako bei skiltuvą.
Patį karstą senais laikais išskobdavo lovio pavidalo iš storos pušies,66
dėl ko ir liaudies dainose (27420) jis pavadinamas „vieno medžio
namu“.
Labai senas paprotys yra mirusiojo apgiedojimas, ir tokias raudų
giesmes visuotinai priimta laikyti pačiomis seniausiomis liaudies daino
mis. Šį paprotį jau nuo seniausių laikų sutinkame mažne visose tautose,
apie kurias tik bent kiek plačiau žinome. Tokių raudų turėjo ir latviai
bei senieji prūsai, iki šiol jų turi išlaikę lietuviai. Nors dabar savo liaudies
dainose senųjų raudų mes besutinkam tik šiokias tokias liekanas, jos
mums [51] paliudytos istorijos. Jau Henriko Latvio kronika pasakoja,
kaip kuršiai 1210 metais po nesėkmingo mūšio su vokiečiais „sudegino
savo mirusiuosius ir raudojo raudas (feceruntplanctum)“.67Eiliuotosios
66Latvju dainas, III, d. 1, p. 874.
67 [Leono V alkūno lietuviškai versta „degino žuvusiuosius ir raudojo jų“
(Baltųreligijos ir mitologijos šaltiniai, 1.1: Nuo seniausių laikų iki XVamžiaus
pabaigos / Sudarė Norbertas V ėlius, Vilnius, 1996, p. 288, lotyniškąjį tekstą
žr. p. 281.). Dar plg. J. Jurginio parengtą leidinį: H. Latvis, H. Vartbergė.
Livonijos kronikos, Vilnius, 1991, p. 67.]
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kronikos žiniomis, žiemgaliai, 1290 metais nugalėti, „skundęsi bei rau
doję tą pačiąraud^(iamer sane), kuriąjau raudojo Duobelė ir Rakenė“.68
Mums jau pažįstamas Lasickis rašo: „Livoniečiai, prispausti sunkios
vokiečių vergijos, dar iki dabar deda į kapus valgių, gėrimų, kirvį ir
šiek tiek pinigų, giedodami tokią raudą: ‘Eik, nelaimingasis, iš šio
gyvenimo į geresnį pasaulį, kur nebe vokiečiai tave, o tu juos valdysi.
Štai tau ginklai, maistas ir kelionpinigiai!’“.69Tą patį Dionysijus Fabricijus liudija tokiais žodžiais: „Laidotuvėse jie papratę skųstis, keikdami
sunkią vergiją ir žiaurų savo ponųjungą, o laimės linkėdami įnirusiems pasitraukusiems iš šios vergijos, kurioje juos buvo prispaudę engėjai
vokiečiai“.
Išsamesnių raštiškų paliudijimų apie tokias raudas mums išliko iš
senųjų prūsų. Kartu su žuvusiu kariu deginta jo žirgas, lankas, strėlės,
ietis, kalavijas arba durklas, jo visų mylimiausias tarnas, jo medžiokliniai
šunys bei vanagai. Ir kai imdavo kilti laužo dūmai, pagonių kunigai pradėdavę savo raudą, kuria šlovinę žuvusio didvyrio darbus. Sutartyje, pa
sirašytoje 1240 metais tarp kryžiuočių ir senųjų prūsų, skaitome: „Taip
patjie prižadėjo, kad nuo šiol nebeturės tulisonių ar ligašonių (Tulissones
vėl Ligaschones), melagių, kurie nelyginant pagonių kunigai, kad miru
sieji nebūtų baudžiami pragaro kančiomis, bloga vadina geru ir giria mi
rusiuosius už jų vagystes ir plėšikavimus, niekšybes ir kitas nuodėmes,
kurias jie būdami gyvi padarę, ir, akis pakėlę į dangų, meluodami teigia
regį mirusįjį, per dangų ant žirgo jojantį, spindinčiais šarvais pasipuo
68[į lietuviškai paskelbtas „Eiliuotosios Livonijos kronikos“ ištraukas (Baltų
religijos ir mitologijos šaltiniai, t. I: Nuo seniausių laikų iki XV amžiaus
pabaigos, p. 293-315) fragmentas nepateko.]
69[„Dabar tikrieji livoniečiai, kuriuos vokiečiai yra skaudžiai prislėgę, kaip
vergus, taip pat prie numirėlių kapų deda maisto, gėrimo, kirvį ir šiek tiek
pinigųir gieda tokiąraudą: ‘Eik, - sako, - nelaimingasis, iš šios žemės į geresnį
pasaulį, kur vokiečiai tau daugiau nebeįsakinės, bet tu juos valdysi. Štai turi
ginklų, maisto, visko, kas reikalingakelionei’“(Baltųreligijos ir mitologijos šal
tiniai, t. II: XVI amžius / Sudarė N orbertas Vėlius, Vilnius, 2001, p. 584, 597;
plg. J. Lasickis. Apie žemaičių... dievus, p. 24, 43-44). Paskutiniame sakinyje
P. Šmito akivaizdžiai išversta „kelionpinigiai“ - ceļa nauda.]
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šusį, su medžiokliniu vanagu ant rankos ir su dideliu pulku palydos, į
kitą pasaulį išeinantį“.70
Apie tokį raudoj imą O. Bockelis rašo taip: „Raudoti raudas visur pa
saulyje yra moterųpareiga. Tikjos yra giedotojos bei poetės, tikjų balsai
girdėti prie karsto, vyrai gi tame nedalyvauja, ojei ir būna šalia, tai tylo
mis“. Bet minėtame liudijime matėme, jog senųjų prūsų giedotojai buvo
įdėmvyrai. Lietuviuose dar dabar daugelyje vietųvyrai gieda raudų gies
mes. Tas pat Kinijoje pas mandžiūrus bei lolus ir kai kuriose Kaukazo
tautose. Ir aukščiau minėtuose pranešimuose apie kuršių bei žiemgalių
raudas panašu, jog patys kariai bus apraudoję savokritusius bendražygius.
Daug laidotuviųpapročių lietuvių ir latviųyra visai vienodi. Ligoniui
mirštant naktį, sukeldavo visus tame name miegojusius žmones,71kad
mirusysis [52] jų „neapmirtu“ {neapmirstot) ir kad jie galėtų laiku
pabusti. Apie lietuvius žinoma, kadjie net kūdikius iškeldavo iš lopšio.
Mirus namų šeimininkui, lietuviai eidavę pas visus gyvulius, bites ir pranešdavę: „Mūsų gaspadorius numirė“.72Latviai turėjo panašų paprotį
velionį išlydint. „Prieš velionį išvežant, kuris nors iš namiškių eidavo į
tvartą ir sukeldavo visus gulinčius gyvulius ant kojų“.73„Ligoniui gulint
70 [Leono V alkūno lietuviškas vertimas: „Prižadėjo jie taip pat nelaikyti
savo tarpe tulisonių nei ligašonių - didžiausių melagių ir veidmainių. Jie,
nelyginant pagoniųkunigai, laidodami mirusiuosius, nusipelno pragaro kančių,
kai kalba apie blogį ir gėrį, giria mirusiuosius užjų vagystes ir plėšikavimus,
nešvarius darbus, grobimus ir kitas ydas bei nuodėmes, kuriasjie būdami gyvi
buvo padarę. Pakėlę į dangų akis, šaukdami jie melagingai tvirtina matą čia
pat esantį velionį, skriejantį ant žirgo per vidurį dangaus, pasipuošusį žvil
gančiais ginklais, nešantį rankoje vanagą ir su dideliu būriu palydos einantį į
kitą pasaulį“ (Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. I, p. 235-242). Kaip
matyti, P. Šmito interpretacija kai kur gerokai skiriasi, ypač tulisonųir ligašonų,
kurie „nelyginant pagonių kunigai, kad mirusieji nebūtų baudžiami pragaro
kančiomis, bloga vadina geru ir giria mirusiuosius...“: it kā dzimtu priesteri,
lai mirušie netiktu sodīti ar elles mokām, teic ļaunupar labu un slavē mirušos...]
71Latvju dainas, IV, d. 1, p. 865, 866, 875.
72 C. C appeller. Kaip senieji Lietuvininkai gyveno, Heidelberg, 1904, p. 36.
[Kapeleris K. Kaip senieji lietuvininkai gyveno // Lietuvininkai: apie Vakarų
Lietuvą irjos gyventojus devynioliktame amžiuje, Vilnius, 1970, p. 388,432.]
73Latvju dainas, IV, d. 1, p. 865.
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mirties patale, iš kambario išnešdavo visus daigus bei sėklas, kad neap
mirtu, nes apmirusios sėklos gerai nebedygsta ir nebeauga, o svogūnai
išeina į žiedus“.74Tokį patį prietarą turėjo ir lietuviai. Tiek latviai, tiek
lietuviai sudegindavo patalą, kuriame ligonis mirė. Kitą dieną eidavo
žiūrėti, kokie pėdsakai įminti pelenuose. Jei matyti gyvulių pėdos, tais
metais krisiądaug gyvulių, ojei žmonių pėdos, tai mirsią daug žmonių.
Tolesni latvių papročiai primena estų papročius.75„Laidotuvių dieną,
jau pakinkius arklius karstui vežti, papjauna gaidį ir meta arkliams po
kojų“.76„Velionį vežant į kapus, jam įkandin išpila kibirą vandens, kad
mirusiojo dvasia nesugrįžtų atgal vaidentis“.77„Pakeliui į kapines vieno
je pušyje iškerta kryžių, kad velionis Paskutinio teismo dieną rastų kelią
namo. Tokios pušys tam jau iš anksto būdavo nusižiūrimos ir tausoja
mos“.78Grįždami iš kapinių laidotuvininkai prisilauždavę eglišakių bei
kadagių šakų, kuriomis perdavę namiškius, sakydami: Nemirstiet, ne
mirstiet, kapsētā nav rūmes „Nemirkit, nemirkit, kapuose nėr vietos“.
Iš kitų latvių prietarų dar paminėsime tokius. „Kas prie numirėlio
rankas prideda, tam tais metais nevalia savo ranka sėti“.79„Sėjos laiku
šeimininkas neprisideda prie nešančiųmirusįjį, kad pasėliams nepakenk
tų“.80Su šiais prietarais yra susijęs minėtas sėklos apmirimas. Mirusiojo
poveikisjavų augimui ypač regimas iš tokio estų prietaro: „Jei žiemą lai
dotuvių procesija galėtų eiti per kokį lauką, tai lydintieji geriau eina ap
snigusiu keliu aplink, nes kitaip javams galinti nutikti didelė bėda“.
„Per laidotuves negalima apsieiti be kraujo, o visada reikia papjau
ti kokį gyvulį ar bent jau gaidį“,81„nes mirusiajam reikia šviežio kraujo,
ir jam jo nedavus, jis pats savo ranka kokį gyvulį pasiims“.82„Kiaulių
laidotuvėms neskerdavo, nes laidotuvėms paskersti gyvuliai aname
74Latvju dainas, p. 875.
75Žr. F. J. W iedemann. A us dem... Leben der Ehsten, p. 310.
76Latvju dainas, IV, d. 1, p. 861, 869, 871.
77Ten pat, p. 872.
78Ten pat, p. 867, plg. p. 869.
79Ten pat, p. 862.
80Ten pat, p. 868.
81Ten pat, p. 862.
82Ten pat, p. 865.
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pasaulyje esą velionio jojamais arkliais, o kiaulė, mirusiajam jojant,
žviegianti“.83
Pagrindiniai laidotuvių valgiai buvo virti žirniai, tiršta košė bei nu
grūsti miežiai, arba „kūčia“ (кыш, кутья). Žirniai buvo prilyginami
ašaroms, nes ir sapne matyti žirniai aiškinti kaip ašaros. Ir priežodis by
loja: Birst asaras kā zirņi „Byra ašaros kaip žirniai“. Laidotuvių „kūčia“
bei tiršta [53] košė, regis, bus perimti iš rusų.84
Plačiai žinomas toks senųjų latvių laidotuvių paprotys. „Jei valgant
kas nors iš maisto nukrenta žemėn, tojau nebekelia, nes tai esanti miru
siojo dalis, ir kiekvienas, kas pirmąsyk geria alų, prieš tai nulieja miru
siajam lašelį žemėn“.85„Geriant laidotuvių degtinę, prieš tai reikia vieną
stikliuką nulieti žemėn velioniui“.86Šis paprotys yra labai senas, nes
tokį patį sutinkame ne tik pas senuosius lietuvius (pasak Lasickio), bet
ir pas senuosius graikus.87
„Taip pat tikima, kad velionio siela klausosi, kas laidotuvėse kal
bama, ir todėl niekas apie mirusįjį nekalba blogai“.88Tai liudija ir tokia
liaudies daina:
Visu nakti tā māmiņa
Ap logiem klausījās,
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai māmiņu daudzināja.
27791

Visą naktį ta mamulė
Palei langus klausėsi,
Ar jie valgo, ar jie geria,
Ar mamulę mini.
„Per laidotuves mirusįjį pagiria, pašlovina. Ypač tai daro senos mo83Ten pat.
84M. З а б ы л и н ъ . Р у с с к ш народъ..., p. 567.
85Latvju dainas, III, d. 3, p. 865.
86Ten pat, p. 872.
87Žr. O. Schrader. Reallexikon..., p. 1009.
88Latvju dainas, IV, d. 1, p. 860.
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teriškės, o motinos vaikus moko, kad nesakytų nieko nederamo, nes
tada nutiksią kas negero“.89Visa tai yra susiję su jau aptartomis raudo
mis. Taip tankiai minimas raudojimas betgi nieku būdu neliudija senųjų
laikų žmogų buvus labai jausmingą bei verksmingą. Raudotojai bei
raudotojos paprastai kviesti už užmokestį, o vietoj ašarų, kaip minėta,
naudoti ir žirniai.
Tikruosius senų laikų žmogaus jausmus veikiau apdainuoja tokia
dainelė:
Nomiruša neraudāju,
Acu savu netērēju;
Kas nomira, tas gulēja,
Man actiņu vajadzēja.
27754

Mirusiojo neraudojau,
Akių savo neeikvojau;
Kas numirė, tas jau miega,
[O] man akys reikalingos.
Ir mirusiajam ašaros nereiškė nieko gero, mat buvo „būtina saugotis,
kad ant lavono neužkristų nė ašara, nes tada velioniui sunku gulėti aša
rose“.90Pasakose bei sakmėse esama daugiau pavyzdžių, kur mirusieji
pasiunčia savo artimiesiems kokią nors žinią, kad tie dėl jų neraudotų.
Todėl mirusiojo vardu dainuota:
Birs dobē asariņas,
Būs man gęūta gulēšana.
27335

Birs į duobę ašarėlės,
Bus man sunku gulėti.
Vis dėlto nereikia manyti, kad artimieji taip ir nebūtų vienas kito
gailėjęsi. Bent jau motina tikrai nuoširdžiai verkia savo mirusio vaiko.
89Latvju dainas, IV, d. 1, p. 869, plg. p. 863.
90Ten pat, p. 872.
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Neviens mani neraudāja,
Nevienam žēl nebija;
Mana veca māmulīte,
Tā raudāja, tai bij žēl
2 7750

Niekas manęs neraudojo,
Niekas [manęs] negailėjo;
Mano sena mamulytė,
Ji raudojo, ji gailėjo. [54]
Vis dėlto kad ir kaip likę artimieji gailėtųsi savo mirusiojo, niekas
nepageidauja, kad jis dar sugrįžtų (27514-27518). Išvežtojo numirėlio
vieton, kaipjau buvo užsiminta, į namus parneša eglaitę (27659), kadagį
(27657) arba pušų šakų (27646), kurios, būdamos visad žalios, galėjo
pasitarnauti už gyvybės simbolį. Vietoj spygliuočių retkarčiais imtas ir
jėgą simbolizuojantis ąžuolas (27666). Todėl šiomis šakomis ir namiš
kius plakė, dainuodami:
Nemirstiet, nemirstiet,
Nava vietas kapsētā!
Es ieliku sav ’māsiņu (bāliņu)
Pašā slitas maliņā.
27660

Nemirkit, nemirkit,
Nėra vietos kapuose!
Paguldžiau savo seselę (brolelį)
Pačiame patvory.
Palaikus, kaip jau anksčiau esu rašęs,91senieji latviai užkasdavo
smėlio kalneliuose netoli savo namų ir tik katalikybės laikų pabaigoje
pradėjo laidoti bendrose kapinėse. Karstas liaudies dainose paprastai va
dintas „amžinuoju namu“ {mūža nams: 27409; 27422; 27546; 27756),
irjis buvo ne dirbamas ar gaminamas, o „daromas, rengiamas“ {darīts).92
91 [P. Šmits.] Etnogrāfisku rakstu krājums, I, p. 80 ir R[Tgas] L[atviešu]
B[iedrTbas] ZĮinlbu] K[omisijas] Rakstu krājums, XV, p. 147.
92Plg. [P. Šmits.] Etnogrāfisku rakstu krājums, I, p. 102 bei 103.
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Ant kapojau gana seniai pradėta sodinti gėles, ir liaudies dainos čia prie
progos vis pamini apskritai „baltągėlę“ (balta puķe: 27314; 27380), nors
„aguoną“ irgi {magone: 27313). Jau nuo senų laikų iš gėlių, kuriomis
Europos tautos puošė savo kapus, labiausiai vertinta rožė. Tai liudija ir
įvairių liaudies dainų pavyzdžiai. Su tuo pačiu papročiu susijusi ir sena
katalikų legenda, pasak kurios, iš šventosios Magdalietės ašarų atsiradu
si balta rožė. Liaudies dainose bernelis arba mergelė nuolat išsako viltį
ant jų kapo išaugsiant rožę. Taigi ir latvių ne tik romansuose (13250),
bet ir įprastinėse liaudies dainose (27416; 27633) ant kapų auga rožės.
Antjauno žmogaus kapo vokiečių liaudies dainose minima rožė ir liepa.
Taip pat ir pora latviškųromansųant kapo mini liepą(13250,12; 13373).

18. VĖLIŲ GYVENIMAS ANAME PASAULYJE
M ažne visos tautos seniau manė, kad sielos aname pasaulyje tęsia tuos

pačius darbus, kuriuos dirbo šiame pasaulyje. Taigi ir mūsų liaudies
dainose mirusios merginos gano „vėlių karves“ (veļu govis), o padeda
joms „vėlių šunys“ (veļu suni). Tai gali būti ir blankus tolimos praeities
prisiminimas, nes šuo ir karvė yra seniausi naminiai gyvuliai, ir daugelis
tautų savo mituose perkėlė juos į aną pasaulį. „Palaidotam mirusiajam
kapinių vartų sargu reikia būti tol, kol tuose kapuose po jo laidos kitą.
Iš čia posakis, jog kai kam teko ilgai kapinių vartus saugoti“.93Tokie
patys prietarai sutinkami ne tik lietuviuose, bet ir kitose tautose.94[55]
Šeštadienį palaidota moteris turinti mirusiesiems nešioti vandenį.
Lai es miru, kad es mini,
Sestdien mani nebediet:
Es visiem miroņiem

93Latvju dainas, IV, d. 1, p. 876.
94Archiv fur Religionswissenschaft, XVII, d. 3 ir 4: W. C aland. Die
vorchristlichen baltischen Totengebrāuche.
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Ūdentiņa nesējiņa.
27357

Tegu mirsiu, kada mirsiu,
Tik šeštadienį nekaskit:
[Būčiau] aš visiems velionims
Vandens nešėjėlė.
Bene visiems latviams žinomas prietaras, kad mirusiesiems tenka
nuo ledo obliuoti sniegą.
Žmogui mirus, siela prisideda prie vėlių, o vėlesnių laikų tikėjimu,
ir prie angelų. Ir kaip negalim teigti, kad visi angelai yra sielos, taip ga
limabejoti, ar sielomis laikytos visos vėlės. Žmogaus fantazija visur kur
ieško gyvųbūtybių, panašių į patį žmogų. Visokių dievybių su valdiniais
gyvenama ne tik kalnuose, miškuose, pelkėse bei laukuose, bet ir dan
guje, vandeny bei po žeme. Su visomis šiomis dvasiomis galėjo susitikti
ir žmonių sielos. Kaip skenduolių sielos susijusios su vandens paukš
čiais, taip žemėn užkasti mirusieji galėjo lengvai patekti požemio ka
ralystėn, o sudegintųjų sielas manyta kartu su dūmais pakylant į dangų.
Kaip yra panašūs vienas į kitą ir dažnai vienas su kitu susitinka dievai,
taip ir sielos galėjo ne tik bendrauti tarpusavy, bet ir sueiti su kitomis
dvasiomis ar mitinėmis būtybėmis. Tiesa, kad vėlės sunkiai atskiriamos
nuo sielų ir, be abejo, yra artimesnės joms už visas kitas dvasias. Anaip
tol neketinu neigti, kad vėlės esą kilusios iš sielų kulto, bet kol mūsų
vėlių kultas dar nėra galutinai ištirtas, turėtume griežtai skirti tikrą faktą
nuo teorinių įžvalgų. Nekritiškai rinkdami medžiagą tik jau esančioms
teorijoms, vėlių klausimą mes tik dar labiau supainiosim.
Vėlės (veļi) liaudies dainose minimos gana dažnai ir dažniausiai
kartu su mirusiųjų sielomis, bet nėra aiškiai pasakyta, kad siela būtinai
virsta vėle ir kad visos vėlės yra kilusios iš sielų. Taip pat ir lietuvių vė
lės, pasak Kuršaičio, žymi ne vien tik mirusiųjų sielas, bet ir apskritai
tam tikras dvasias, prilyginamas laumėms. R. Meulenas95lietuvių žodį
vėlė veda iš indoeuropiečių veiksmažodžio šaknies ve- reikšme „pūsti
95 Archiv ftir Religionswissenschaft, XVII, d. 1ir 2: R., v. d. M eulen. Uber
die litauischen Vėlės.
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(kaip vėjas)“, iš kurios kilo ir mūsų vējš „vėjas“.96Tačiau pastarojo žo
džio šaknies ē ilgas, tuo tarpu velis yra su trumpu e, dėl ko šis aiškinimas
negali būti teisingas. Latvisjaučia šįžodįsyjant su veiksmažodžiu velties
„ristis, riedėti“, nes daugelyje prietarų ir pasakų vėlės (veļi), taip pat
dvasios „ritasi kaip kamuoliai“ (veļas kā kamoli),97nors pagal etimo
logiją velis neskiriamas nuo sen. islandų valr „mūšyje žuvusysis“ bei
tocharų wal „mirti“. Tačiau kur latviųprietaruose kalbama apie mirusius
protėvius, ten jie [56] vėlėmis nebevadinami. Kārlis Petersonas {Peter
sonu Kārlis)9*rašo, jog Kurše seniau „į vestuves kviesti net ir mirę tėvas
su motina“. Taip pat J. A. von Brandas, 1673 ir 1674 metais keliavęs po
Pabaltijį, rašo, jog latviai aukas protėviams palydėdavę tokiais žodžiais:
Mus si veczake dvesely metami „Mūsų senolių sielas vaišiname“. Iš vi
so to matome, kad vėlėms jau yra priskirta platesnė reikšmė nei sieloms.
O. Bockelis rašo: „Mirtis liaudies poezijoje niekad nėra atgrasus
reiškinys, giltinė su dalgiujai nepatinka. Mirtis - tai džiaugsmingos ves
tuvės“. Pavyzdžių Bockelis ima iš graikų, italų, rusų, mažarusių, lenkų,
bulgarų, rumunų ir albanų liaudies dainų. Taip pat ir latviai „nevedusių
žmoniųpirmąją laidotuviųdienąvadino vestuvėmis, ir tik antrąją dieną laidotuvėmis“.99Lietuvoje numirusi mergina kai kur vadinta vėlių mar
tele. Aukščiaujau minėjome liaudies dainą, kurioje bernelis veda Žemės
motės ar Vėlių motės dukrą (27699). Jei šviečiant saulei lyja, tai senieji
lietuviai manė, kad vėlės vestuves kelia. Tai rodo ir tokia mūsų tautos
daina su daugeliu variantų:
Lietiņš lija saulītē:
Velēnieši kāzas dzēra.

96[Lietuviųžodžiovėlė etimologijąvėjo šaknies pagrinduyraišsakęs irK. Bū
ga, visų pirma laiške J. Basanavičiui, kuriuo tas, jai savo ruožtu pritardamas,
rėmėsi (žr. J. Basanavičius. Rinktiniai raštai, Vilnius, 1970, p. 283-284), o vė
liau, tiesa, ne taip drąsiai bei atvirai, ir savo mokslo darbuose (žr. K. BOga.
Rinktiniai raštai, t. I, Vilnius, 1958, p. 105-106). Šiaipjau kalbininkai laikosi
kitos etimologijos - tokios, kurią toliau pamini ir P. Šmitas.]
97A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, d. 1, p. 123-130.
98R[īgas] L[atviešu] B[iedrības] Z[inību] K[omisijas] Rakstukrājums, XVI,
p. 99.
99Latvju dainas, IV, d. 1, p. 876.
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Mans bāliņš jauns nomira,
Veļos ņēma līgaviņu.
27798

Lietus lijo saulei šviečiant:
Vėlės kėlė vestuves.
Mano brolis jaunas mirė,
Vėlių ėmė nuotaką.
Ir čia kalba būtų visai ne apie sielos virtimą vėle, o tik apie liaudies
poezijos optimistinę nuostatą, pagal kuriąjauno žmogaus mirtis prilygi
nama vestuvėms. Panašios vestuvės, kaipjau minėta, žinomos daugeliui
tautų, ir tik lietuviai bei latviai jas sieja su vėlėmis. Neturime pakanka
mo pagrindo manyti, kad latvių liaudies dainose čia būtų išlikęs pirmykš
tis tokio prilyginimo pavidalas, nes dainos apie meilę ir vestuves šiaip
jau nepriskiriamos seniausiam dainų klodui.
Liaudies dainose neretai minimi vėlių vaikai (veļu bērni: 27434;
27526; 27527; 27531), kurie veikiausiai rodytų vėles kilus iš sielų, jei tik
visi vėlių vaikai būtų mirę žmonių vaikai. Aukščiau minėtas Meulenas
rašo, kad lietuvių mirę vaikai vėlių karalystėje ir lieka vaikais. Pasak Tyloro,100vienas Pietų Amerikos čiabuvis apie mirusiųjų sielas sakęs, esą
,jos nebeturi jokių vaikų, nes tėra dvasios“, nors visais kitais atžvilgiais
jų gyvenimas nesiskiria nuo žmonių gyvenimo ant žemės. Tačiau tokios
pastabos vis dėlto nepaaiškina, ką vėlių vaikai reiškė latviams, nes įvai
rių tautų prietarai ne visuomet sutampa. Kaip susituokusios vėlės galėjo
turėti savų vaikų, taip ir mirę [57] žmonių vaikai galėjo būti vadinami
vėlių vaikais (plg. aukščiau vėlių martelę).
Pasak Meuleno, lietuviųprietaruose gaidžiai, šunys ir arkliai gali ma
tyti vėles. Ir latviuose minėti gyvūnai gali matyti visokias dvasias. Taip
pat vėles mato žmonės, gimę Didijį ketvirtadienį {Zaļajā Ceturtdienā),101
dėl ko lietuviai šią dieną vadina Vėlių Velykomis (plg. rusų Великш
нетвертокъ). Latviuose dvasias gali matyti ir gimusieji Didįjį penk
tadienį {Великая пятница). Šie prietarai, regis, bus radęsi dėl žodžio
100E. B. T ylor. Primitive Culture, I-II, London, 1871.
101R. v. d. M eulen. Min. veik.
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великш panašumo su vėlių pavadinimu. Man vis dėlto lieka abejonių, ar

Meulenas su Calandu bus griežtai patikrinę visą lietuvių tradicijos me
džiagą, ar ten visur tikrai kalbama apie vėles, o ne apie sielas ar vaiduok
lius. Naujieji anglų etnografai nūn griežtai skiria žodžius soul, ghost ir
spirit. Soul (vokiečių Seek) žymi žmogaus ar kitos gyvos būtybės sielą,
skiriant nuo kūno. Ghost (vokiečių Geist) - tai vėlė, arba siela po mirties.
O spirit (lotynų spiritus) vadinamas vaiduoklis arba šešėlis, kuris nėra
kilęs iš žmogaus ar gyvūno. Jeigu liaudies tradicijųrinkėjai būtų griežtai
laikęsi liaudies kalbos, o etnografai atsižvelgę į ką tik apibrėžtą termi
niją, tai dėl lietuvių bei latvių vėlių reikšmės daugiau nebeturėtume
jokių abejonių.
Vėlių valdovės yra Žemės motė {Zemes māte) drauge su Vėlių mote
{Veļu māte), kurios, kaip aukščiau jau buvo išaiškinta, yra dievybės, o
ne mirusių žmonių sielos. Net jei ir būtų nustatyta tokia jų kilmė prieš
istoriniais laikais, kas labai abejotina, tai vis tiekjokiu būdu to negalime
pasakyti apie senųjų kronikų bei liaudies tradicijos Žemės motę bei Vė
lių motę. Žemės motės bei Vėlių motės dukras galima prilyginti Saulės
bei Jūros dukroms ir taip vėlgi atskirti nuo mirusių žmonių sielų. Taip
pat jokio pagrindo neturime vėlių karves bei vėlių šunis laikyti nugai
šusiomis karvėmis bei pastipusiais šunimis. Taigi reikia manyti, kad vė
lių karalystėje esama būtybių, kurios nėra kilusios iš mirusiųjų sielų. Ir
iš kitos pusės matėme, jog latvių liaudies tradicijoje nėra visiškai tikrų
duomenų, kad mirusiųjų sielos virstų vėlėmis. Tuo anaiptol neatmeta
mas senasis požiūris, kad vėlės vis dėlto randasi iš sielų, tačiau iš tų
latvių liaudies tradicijų, kurios mums iki šiol yra žinomos, tai nebėra
aiškiai matoma.
Aukščiausioji požemio valdovė, pagal liaudies dainas, yra Žemės motė
{Zemes māte). Mirusio žmogaus siela, kaip aukščiau jau sakyta, yra jos
priežiūroje arba „globoje“ {glabāšanā), todėl siela visų pirma ir pasisvei
kina būtent suja. Kapo raktus turi ir Zemes māte, ir Veļu māte. Nors Že
mės motės nuosprendis yra griežtas, bet šiaip ji nėra savo sieloms ne
gailestinga. Tačiau neteisinga būtųmanyti, kad ir Vėlių motė esanti tokia
geraširdė, [58] jokia žudikė. Nors Vėlių motė „laukia“ mirusiojo sielos
ateinant (10735; 10789; 27525), ruošia jai „vietą“ (9246) bei „guolį“
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(27713), „velėja staltiesę“ {velēgaldautu: 27432), „džiovina“ skalbinius
(27782) bei kepa „paplotėlį“ (27411; 27533; 27534), vis dėlto ji „suvi
lioja“ {viļ) sielą klasta (27510 var.; 27529; 27535), ypač su „medaus va
gone“ {meds vācele: 27536), ji „džiaugiasi“ žmonių mirtimi, „ant kapo
šokdama“ {kapa virsu dancodama: 27537-27540), ir nuriša Laimos pa
kabintą lopšelį (1135). Ji ir žudo, pati atima gyvybę savo aukoms, kaip
kad matyti iš tokių pavyzdžių:
Laime meitas aizmirsusi,
Veļu māte iedomāj si:
Vīriem sievas apkāvusi,
Meitām vietu taisīdama.

27726; 22194

Laimė mergeles užmiršo,
Vėlių motė prisiminė:
Vyrų žmonas ji išžudė,
Mergoms vietą ruošdama.
Veļa māte, Veļa māte,
Каха darbus pastrādāja:
Citam ņēma mīļu draugu,
Citam mīļu māmuliņu.

2 7781

Vėlė motė, Vėlė motė,
Padirbėjo kaip per karą:
Kam atėmė mielą draugą,
O kam mylimą mamytę.
Ai, bagāta Veļu māte,
Nokauj manu vīra māti.

23177

Ak, turtinga Vėlių mote,
Nužudyk mano anytą.
Aukščiau jau parodėme, kad Vėlių motė kai kuriais atžvilgiais pri
lygsta ne tikŽemės motei, bet ir Laimai. Kaip ir Vėjomotė (27438-27439),
Vėlių motė (27440) „klebena“ ar „beldžiasi“ į „namo duris“, už kurių
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žmogus miega, ir taip praneša jam apie mirtį. Kaip Ugnies motė, ji irgi
sergi ugnį, o jai užmigus, ugnis užgęsta (27523). Vėlių motė ateina iš
jūros ir ten iškeliauja, kaip kad Jūros motė (27683). Dar labiau Vėlių mo
tė panaši į Saulę, nes ir pastaroji „paslepia brolelį“ (27445). Trijose dai
nose (27402; 27579; 27580) Saulė ir Žemė esti su žmonėmis „nesan
taikoje“, žmonės galų gale „atiduoda“ savo „stuomenėlį“ {augumiņu),
kurį tadajos „pasiima“. Šioji Saulės ypatybė visiškai sutinka su kitomis
liaudies pažiūromis. Saulė yra susijusi su „anuo pasauliu“, kur pati nu
eidama gali kartu pasiimti bei „paslėpti“ ir žmogaus sielą. Todėl ir toks
sapnas, kuriame miegantį žmogų apšviečia saulė, reiškia mirtį.
Visiems mitams ieškant vieno bendro pamato, tarsi kokio stebuklingo
raktelio, kuriuo būtų galima atverti visas duris, lengvai gali kilti mintis,
kad būtent Vėliųmotė yra pirminė dievybė, o visi dievai radosi iš mirusių
žmonių sielų. Tačiau kiekvienam teiginiui ieškant aiškių bei tvirtų įro
dymų, tokio bendro pamato surasti mums nepavyko. Neturime jokios
priežasties tvirtinti, kad ir pati Vėlių motė laikytina siela. Taip pat teko
palikti galutinai neišspręstą klausimą, ar visos vėlės latvių bei lietuvių
tradicijose laikytinos mirusių žmonių sielomis, ar tik šiaip požemio dva
siomis. Todėl juo labiau sunku to paties pamato ieškoti Saulės motei,
Žemės motei [59] bei Vėjo motei, juoba kad panašumas tarp kai kurių
dievų yra visiškai suprantamas ir tiesiog natūralus dalykas. Kiekvienas
garbintas dievas galėjo daryti gera, savo ruožtu bet kuris užrūstintas
galėjo keršyti mirtimi. Kaip kad žmonės senovėje dar nebuvo pasidalinę
darbų pagal įvairius amatus, taip ir senoji dievų veikla dar nebuvo griežt
ai apibrėžta. Tik kylant kultūros lygiui žmonės ėmė skirtis pagal luomą
bei užsiėmimą, opačių žmoniųpavyzdžiu prasidėjo ir dievųantropomorfizacija bei specializacija.
Mirusiųjų sielos būdavo maitinamos per vadinamąsias Dievo dienas,
arba vėlių laiku, trukusiu kokias keturias savaites. Šis laikas nebuvo vi
sur visiškai tas pats, bet paprastai skaičiuojamas apie spalio mėnesį, dėl
ko tas seniauvadintas vėlių, arba „žemlikų“ (zemliku) mėnesiu. Vėlių vai
šinimo nuo seno laikėsi daugelis tautų ir paprastai rudenį, nuėmus nuo
laukų derlių. Krikščionių bažnyčia seniau buvo nusistačiusi priešiškai
šiai pagoniškai šventei, bet X amžiaus pradžioje katalikai ją vis dėlto
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priėmė. Šiek tiek pakitęs dėl katalikų įtakos šis sielų vaišinimas, matyt,
bus ir latviuose. Protėvių sielas - su kuriomis kartu, žinoma, galėjo ateiti
ir kitos vėlės, - senieji latviai vaišino jaujose, pirtyse, tvartuose arba ki
tose nuošaliose vietose. Valgius paprastai nešė pats šeimininkas, niekam
jų dar neparagavus. Vaišinimui nešdavo mėsos, košės, sūrio ir alaus. Kad
dvasios galėtų vaišes matyti, sienon [kišdavo kokią skalą. Vaišes paruo
šus, jaujos arba pirties duris uždarydavo, ir niekam nebuvo valia žiūrėti,
kaip dvasios vaišinasi. Jei dvasios buvo priimamos pirtyje, pirtį iškūren
davo ir dar palikdavo šilto vandens bei vantą išsiperti. Jei vaišintojai pa
matydavo, kad valgiai bei gėrimai liko visai neliesti, būgštaudavo, kad
ateinantys metai bus nederlingi. Likusį nuo dvasių maistą suvalgydavo
patys. Įdomu čia dar tai, kad po vaišių dvasias šluotomis bei skalomis
gindavo lauk. Toks senoviškas paprotys sutinkamas daugelyje tautų.
Nors šis sielų vaišinimo laikas, kaip minėta, vadinamas vėlių laiku,
vis dėlto tik retai kuriame rašytiniame šaltinyje kalbama būtent apie
vėlių vaišinimą. Vaišių svečiai vadinami sielomis (dvēseles), dvasiomis
(gari), senukais (vecīši), makaulėmis (pauri), „ilgiais“ (iļģi), „urgučiais“
(urguči) ir daugeliu kitų panašių vardų. Iš Pemigelės valsčiaus Liepupes
parapijos turime tokį įdomų šių dvasių apibūdinimą: „Seniai (vecie) bu
vo žmonių išvaizdos, didumo sulig išmirkytų linų sauja. Vaikščiodavojie
daugiausia grioviais, šalikelėmis, patvoriais. Vardas vecie kilo iš to, kad
jie visi atrodė seni“.102Pagal šį apibūdinimą vecie primena žinomus
vokiečių Erdmannchen, kurie, kaip žinoma, yra atskiros požemio dva
sios ir sielomis nelaikomi.

19. NELAIMINGOS SIELOS
A ukščiau minėtame anglų etnografijos žinyne103skaitome: „Dvasios be

vietos Europoje paprastai yra savižudžių, žudikų bei nužudytųjų sielos,
102A. Lerchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, d. 1, p. 284.
103C. S. B urne. The Handbook of Folklore, London, 1914, p. 81, 83.
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arba asmenys, kurie paliko neužbaigtas savo gyvenimo priedermes: ne
išpirktąužstatą, neapmokėtų skolų, apgautus paveldėtojus, paslėptą lobį.
Tai aplinkybės, kurios trukdo ramiai ilsėtis savame kape, nors krikščio
nių tikėjimas anaiptol nemoko sielas gyvenant kapuose. Tačiau svar
biausia priežastimi, kodėl siela grįžta atgal, visame pasaulyje laikoma
neatliktos laidotuvių apeigos... Esama pagrindo manyti, ir šią idėją ver
ta būtų patyrinėti plačiau, kad laidotuvių apeigų pirmiausiasis tikslas
yra būtent įvesti sielą dvasių pasaulio draugijon ir kad dvasių be vietos
pikti darbai kyla iš keršto gyviesiems už jų neatliktas priedermes arba
dėl piktų demonų įtakos, kurių draugėje jos priverstos būti“. Taip pat
M. Zabylinas104rašo apie rusus: „Skenduolių ir pakaruoklių nelaidojo
kapinėse. Buvo tikima, kad jei kur palaidosi skenduolį ar pakaruoklį,
tai visą apylinkę ištiks nelaimė. Todėl senais laikais ištikus nelaimei,
kaip antai nederliui, marui ar kitoms ligoms, žmonės kasdavo iš kapų pa
laikus“. Turint visa tai galvoje, visiškai teisus yra O. Schraderis,105kad
mirusiųjų sielų kultas kilo visai ne iš žmonių meilės velionims, o iš jų
piktadarysčių baimės. Tačiau tuo anaiptol nesakoma, kad visos dvasios
būtų kilusios iš sielų nei kad nuo pastarųjų pareitų visas blogis ir gėris
žmonių gyvenime.
Slogutis (tlietuvēns), kaip ir lietuviųkaukas,106yra nužudyto vaiko sie
la, tol gyvenanti pasaulyje ir kamuojanti žmones, kol nebus palaidoti
jo kauleliai arba kol neateis tas laikas, kada jam buvo Laimos lemta
mirti sava mirtimi.
Koviai {kāvi „šiaurės pašvaistė“, arba „pamėnai“), baigiai {baigi
„šiurpai“), juogiai {jogi) bei juodžiai (jodi „kipšai“), kai kuriomis žinio
mis, yra kare žuvusių vyrų dvasios. Jiems kaunantis atsirandanti šiaurės
pašvaistė. Raunoje aš pats dar esu girdėjęs apie šiaurės pašvaistę sakant:
Kāvi kaujas „Koviai kaunasi“, tačiau kas tie „koviai“, to kalbėjusieji
nebežinojo.
104M. З а б ы л и н ъ . Русский народъ..., p. 564 ir 565.
105 O. Schrader. Reallexikon..., p. 26.
106[Lietuvių kaukas yra kur kas platesnės reikšmės mitinė būtybė, nei čia
tvirtina P. Šmitas, ir šia prasme jo teiginiai apie kauką kaip ir kai kurie kiti
šioje knygoje, neatitinka tiesos.]
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Taigi slogučiai ir koviai aiškinami tik kaip mirusių žmonių sielos.
Pastarosios neretai pasirodo ir kaip šešėliai (Smiltenėje) arba šmėklos
(Raunoje), tačiau nesakoma, kad visi „šešėliai“ ar šmėklos tebūtų sielos.
Šešėliai ar šmėklos gali žmonėms kenkti, tačiau jie nėra tipiškos pikto
sios dvasios. Gali būti, kad ir minėtieji vecīši, pauri, iļģi bei urguči yra
tokios pat dvasios kaip šešėliai ar šmėklos. Daug kuo šios dvasios tikrai
labai panašios, bet tai dar nereiškia, kad visos jos yra suvis vienodos.

20. PIKTOJI DVASIA, ARBA VELNIAS

dvasiųžmoniųpriešas bei piktadarys yra Velns (lietuviškai Velnias,
seniau Vėlinąs), etimologiškai išvestas iš vėlės (latv: velis) pavadinimo.
Nors liaudies tradicijose Velnias ir nėra toks piktas kaip Šventojo Rašto
piktoji dvasia, vis dėlto nebesamajokių liudijimų, kadjis būtų laikomas
vėle. Visiškaijokio pamato neturi požiūris, neva Velnio vardas esąs ne senos
baltų kalbų šaknies, o perimtas. Pasakų Velnias gyvena ežeruose, balose
arba tiesiog kažkur po žeme ir primena kvailą stipruolį ar milžiną kitų
Europos tautų pasakose. Turime pasakų, kuriose Velnias varžosi su Die
vu, todėl yra išsakyta mintis, jog tai esąs atgarsis senojo indoeuropiečių
dualizmo, koks aptinkamas pas senovės arijus. Tačiau indoeuropiečių
protautė tokio dualizmo nežinojo, o ir latvių senuosiuose prietaruose ne
pasirodojoks tikras gerojo Dangaus tėvo priešininkas. Pasakose neretai
kalbama ir apie daugiau velnių, kurie irgi anaiptol neatstovauja blogio
principui. Kovoje tarp Dievo ir Velnio pastarasis nedaro nieko blogo,
tuo tarpu Dievas jį nuolat klastingai apgauna. Tokie Dievas ir Velnias
nepemelyg beprimena atitinkamas senovės arijų dievybes, nors pasakų
tyrinėtojai vis tiek ieško mūsų sakmėse apie Dievą ir Velnią pavyzdžių,
savo ištakomis susijusių su senovės persų Ahuramazda ir Arimanu.107
Kitas Velnio vardas yra Juodas Ųods), sutinkamas jau Glūcko biblijoje,
T arp

107 Žr.

P. Šmits. Latviešu pasakas un teikas, I, p. 77-79.
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kurjis atitinka vokiečių Feldteufel. Langėjį verčia Waldteufel bei Waldlai
kyti karių sielomis, apie kąjau buvo užsiminta ankstesniame (19) sky
riuje. Kai kurie latvių autoriai iš Juodo yra padarę senovės latvių karo
dievą. Visuotinai priimta manyti, kad mūsųJods esąs kilęs iš lietuvių žo
džiojuodas, nes juoda spalva krikščionių simbolikoje reiškia tamsą ir
blogį, o ir pats Velnias vadinamas Juoduoju vyru“ (derschwarze Mann).
Betgi ir ėstųjuudas bei suomiųjuutas reiškia velnią. Be to, ėstųjuudas
dar yra šiaurės pašvaistės dievybė, kaip ir latviuose. Kadangi mūsiškio
Jods atitikmens nežinoma nei lietuviams, nei prūsams, neigi vidžemiečiams, tai jis negali būti labai senas vardas, o veikiau priklausys prie
keliaujančių kultūrinių žodžių. Tokiu atveju Jods galėtų būti priešisto
riniais laikais perimtas Judas, susimaišęs su Juoduoju vyru“ ir iš dalies
dar pagal liaudies etimologiją susietas su lietuvių žodžiujuodas. Nėra
abejonių, kadjodi yra susiję su Šiaurės pašvaiste, bet ryšių su mišku ir
karu neįmanoma įrodyti. Latviai jau turėjo karo dievybę Kaņa māte, ir
jokių kitų karo dievybių mums nėra žinoma. [62]
Labai senas mitas, regis, yra tas, kuriame Perkuonas persekioja piktas
dvasias, taigi ir Velnią, o, ko gero, dar ir Juodą. Tik Velnio persekiojimas
liaudies tradicijose gausiai paliudytas, tuo tarpu apie Juodo persekiojimą
tikroje liaudies kūryboje vis dėlto trūksta žinių. Tiesa, Auseklis dainuoja,
kad Perkuonas „šokdina juodus“ {dīdajodus), o ir kituose raštuose už
tinkame tokį pasakymą tačiau kokio nors pavyzdžio apie tai iš liaudies
tradicijų pateikta nėra. Ir viename Mirbacho laiške sakoma, kad perkū
nijos metu Kurše sakydavo: Pērkons Jodu gaiņā „Perkuonas Juodą gai
nioja“, bet paskelbtuose Mirbacho laiškuose daug kas iškraipyta. Juoba
kad šio posakio negalima taip ištaisyti, esą Perkuonas Juodus gainiotų“.
Kažkoks Kr. Saržantas iš Blydenės „Etnografinėms žinioms apie latvius“
(I, 85)108rašo, kad „Perkuonas turėjęs priešą Juodą“ {Pērkoņam bijis
ienaidnieks Jods), bet ši pasaka vėlgi atrodo pagražinta.
Prie išplėtotų mitų apie Juodą priklauso tokie užkalbėjimų duome
nys: Joda māte, Joda tēvs brauca baznīcā lieliem ratiem, melniem zirgiem;

gott. Stenderis priima tik dvi pirmąsias reikšmes ir priduria, kadjodi

108 [Turimas galvoje M. Aruonoredaguotas laikraščio„Dienas Lapa“priedas
„Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem“.]
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satiek uz ceļajūtēm - nāk nojūęas trīs sulaiņi trejdeviņām bultām „Juo

do motė, Juodo tėvas važiavo bažnyčion dideliais ratais, juodais arkliais,
ir susitinka pakeliui - ateina iš jūros trys tarnai [su] trejom devyneriom
strėlėm“;109Skrej uzjodu pili, jodu suņi nepajuto, jodu māte vien pajuta
„Lekia į juodų pilį, juodų šunys nepajuto, juodų motė tik pajuto“.109110
Iš kitų Velnio pavadinimų mums dar žinomi Jupis ir Nīkšķis. Pastarąjį
mini tik seni žodynai, tad galima manyti, jog tai atsitiktinis vardas. Tuo
tarpu Jupis Kurše iki šių dienų išliko šūksnyje parauj Jupis! „Jupis
rautų!“ Platesnių ir tikresnių žinių apie Jupį neturime.
Artimai susijęs su Velniu yrapūķis „pūkys, aitvaras“, arba vilce „trau
ka“ ar „vilkike“, nešę savo šeimininkams namo visokias gėrybes. Šitas
pūķis tiek vardu, tiek reikšme visiškai atliepia lietuviškajampūkys, estų
puuk bei lybiųpūik ar pūk. Jau Hupelis111pastebėjo, kad tokį patį pūkį
žino ir vokiečiai. Apie pūkį rašydamas jis pridūrė: „Tokį patį prietarą
esu aptikęs tarp paprastų žmonių Saksonijoje, todėl mums nereikia iš
čionykščiųprietarųjuoktis“. P. Einhomas ne tik rašo apie pūkių laikymą,
bet ir patsjais tiki. Kadangi pūķis ir fonetiškai atliepia vokiškajamРиск,
tai nėra jokios abejonės, kad latviai, lietuviai, lybiai ir estai savo pūkius
bus perėmę iš vokiečių. Latvių žodis, iš tikrųjų etimologiškai atitinkantis
vokiškąjį Риск, yra Buzis „bubis, baubas, baidyklė“.
Jau 1610 metais Dionysijus Fabricijus apie latvius rašo: „Kai kas sa
vo namuose laiko aitvarus (dracones), kurie iš kitų vagia javus ir neša
namo“. Platesnių žinių 1636 metais pateikia P. Einhomas knygoje „Lat
vių Kuršo kunigaikštystėje reformavimas“ {Reformatio Gentis Letticae in Ducatu Curlandiae). Jis rašo: „Ši tauta turi vieną tokį piktą,
bjaurų turto stabą, kurįjie savo kalba vadina pūkiu {Pūke, vokiškai Dracheri) ir kurį iki šios dienos daugelis laiko. Savo laikytojams tasai neša
javus bei kitas gėrybes, viską vogdamas [63] iš tų, kas sujuo nesusideda.
Jis esąs raudonas ir skrendąs oru kaip deganti ugnis. Būdamas tuščias ir
neprisipildęs javųjis atrodo raudonas kaip ugnis, o kai prisivagia grūdų
bei kita ko, tai atrodo mėlynas ir bjaurus. Šeimininkas, turintis pūkį, pri
109Т р у д ы э тнографического отдела, VI, p. 48.
1,0Ten pat, p. 514.
111A. W. Hupel. Topographische Nachrichten, IV, p. 207.
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valo rasti jam atskirą patalpą, kurią reikia užlaikyti labai švarią. Ten ne
valia niekam įeiti, tik pačiam šeimininkui ir kam tasai leidžia. Ne kiek
vienam apie tai galima ir žinoti. Ten pūkį reikia maitinti ir girdyti, ir
viskąjam vis reikia patiekti pirmajam. Padarius alų, jo tučtuojau reikia
duoti pūkiui, kol nei pats šeimininkas, nei jo artimieji dar neparagavo.
Iškepus duoną, šviežiausią vėlgi pirma reikia patiekti jam. Tąpatį reikia
daryti ir ką nors išvirus. Jei pūkis pajunta, kad yra negerai užlaikomas,
arba jei kas iš namiškių jį pajuokia, tai jis taip užpyksta, kad sudegina
visus to šeimininko namus“.
Senasis Stenderis apie pūkį rašo taip: „Pūkis nešąs žmonėms pinigus
bei javus. Ką latviai vadina pūkiu, aš ne kartą esu matęs savo akimis.
Giedrą vakarą atrodo, tarsi žvaigždės iš dangaus kristų. Bet tai nei
žvaigždės, nei pūkis“. Senas Tirzos kunigas K. Šilingas 1832 metais ra
šo: „Kai aplink saulę ir mėnulį matyti šviesūs ratai, kai danguje pasirodo
uodeguotos žvaigždės ir kai giedrąnaktį... tarsi žvaigždės žemėn krinta,
tai tamsūs žmonės sako pūkį pinigus bei javus nešant ir drebėdami laukia
kokios nelaimės ar baisybių“.
Pūkį įsigyti galima arba Rygoje, arba čia pat kaime iš blogų žmonių.
Parsinešęs pūkį namo pirkėjas savo žmonai turi paskyti: Velns tavā sirdī,
Velns manā sirdī „Velnias tavo širdy, velnias mano širdy“.
Kas nori, pūkį gali ir pats užsiauginti. „Jei gaidį laikysi septynerius (va
riantuose trejus arba devynerius) metus, tai septintaisiais metaisjis padės
kiaušinį. Tą kiaušinį trejus metus reikia nešioti pažastyje, tada iš kiau
šinio išsiris pūkis“ (J. Bitakas iš Litenės apylinkų). Šis mitas pas mus
bus atėjęs iš Vakarų Europoje žinomos sakmės apie baziliską.112
Pūkis pasirodo katės, gyvatės, pelės, rupūžės bei kai kurių paukščių
pavidalu. Nušauti pūkį galima tik sidabrine ar auksine kulka. „Pamačius
pūkį įskrendant į namus, reikia sienon įsmeigti didelį peilį (tutens), kad
pūkis nebeišsigautų laukan“ (J. Bitakas). „Pūkį iškeikus kiaulės šūdu ir
apmėčius šūdais, jis išeis iš kur atėjęs“ (A. Žeibė). „Pamačius pūkį skren
dant, reikia nusileisti kelnes ir sušukti: „Pūkiui kelnės nusmuko!“ Tada
visas nešulys liksiąs toje vietoje“ (J. Bitakas).
112 P. Šmits. Latviešu pasakas un teikas, I,
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Pūkį, nešantį rugius, dar vadina „Rugių rungiu“ (Rudzu ruņģis) arba
„Rugių lungiu“ (Rudzu luņģis). R. Auninis „rungio“ vietoje dar mini
„runkulinį“ (irunkuliņš), „rundulinį“ (runduliņš) bei „rutulytį“ (rutulJtis).
Šitas rungis, regis, bus tas pats, ką Fabricijus vadina karelų rugių dievu
Rongoteus. [64]

21. TARPININKAI TARP ŽMONIŲ
IR DVASIŲ PASAULIO

aukščiau matėme, kad senųjų baltų nei žmonės, nei dievai dar
nebuvo pasiskirstę pagal griežtai apibrėžtus luomus ir pareigas. Kadangi
aukų atnašavimas dievams dar buvo labai paprastas, tai nebuvo reika
lingi nė šventikai, gyvenantys tik iš savo amato arba priklausantys apib
rėžtamšventikų luomui. Tačiau baltai, be abejonės, turėjo savo tarpininkus
tarp žmonių ir dvasių pasaulio, kaip antai žynius, burtininkus, spėjikus,
vilkatus ar vilktakius, raganas, laumes ir panašius antgamtiniųjėgų tu
rinčius žmones. Nors apie žynių valdžią bendrai visoms baltų tautoms
jau daug rašyta, tačiau nenurodytas nė vienas žynio ar burtininko pava
dinimas, kuris būtų tas pats visose trijose baltų kalbose. Išgarsinto prūsų
Krivio (Dusburgiečio Criwe) nepažįsta nei lietuviai, nei latviai. Toks pat
svetimas lietuviams bei latviams liko prūsų vaidelotas, nors štai Ryt
prūsių vokiečiai dar dabar sako Waidler „burtininkas“, waideln „burti“
bei Waidelei „burtai“. Kita vertus, mūsiškiamburtnieks (20051) prilygs
tantį žodį turi ne tik lietuviai (burtininkas), bet bus turėję, kaip man at
rodo, ir senieji prūsai (plg. Prūsijos vokiečiųBurten, Burtininker „spėjikai, burtininkai, žadėtojai“, burten „burti, spėti ateitį“). M. Pretorijaus
veikale lotynų kalba „Prūsijos įdomybės“ (Deliciaeprussicae), parašy
tame XVII amžiuje, prūsuose minimi kažkokie ženklų aiškintojai burtones. Aukščiau jau minėtas lenkas Jonas Maleckis rašo, jog šventikai,
„rusų“ kalba vadinti Burty, esą melsdavę Potrimpą. Kadangi Maleckis
aiškiai neskiria rusų nuo baltų tautų, o Potrimpo, pagal senesnes žinias,
Jau
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būta kaip tik prūsų dievo, reikia manyti, kad šie „burtai“yra būtent prūsų
šventikai, iš kurių ir kilo minėtas Prūsijos vokiečių žodis Burten. Čia
dar galime paminėti, jog Prūsijoje esama ir tokio vietovardžio Bunvite.
Baltų tautų bendriems mitologiniams vardams dar priklauso laume
(lietuviškai irgi laumė), kurią aptinkame ir Prūsijoje, viename Notangos
kalnopavadinimeLaumygarbis, kuris, kaip matyti, reiškia„laumės kalnas“.
Latviams ir lietuviams bendri yra šie antgamtinėmis ypatybėmis pa
sižymintys žmonės: vilkats (liet. vilkatas) ar vilkacis (liet. vilkakis) ir ra
gana (liet. ragana). Tuo tarpu žodžiams burvis „burtininkas, žynys“,
zīlnieks „spėjikas“ bei spīgana „laumė, ragana“ fonetiškai atitinkamų
neturi nei lietuvių, nei prūsų kalba. Savo ruožtu nei latviai, nei lietuviai
neturi nieko panašaus į prūsiškuosius ligašonus, tulisonus bei zigenotus.
Burviai, zylniekai, vilkatai bei raganos tebežinomi dar ir dabar, todėl jų
aiškinti nė nereikia. Spyganos ir laumės dabar sunkiai beskiriamos nuo
raganų ir, regis, tėra vietiniai pavadinimai, bent jau visuotinai jos nėra
žinomos. Svarbų vaidmenį seniau dar vaidino laitītāji „braukytojai (ma
sažuotojai)“ (1839; 20338; 20998), zāļotāji „žolininkai“, pūšļotāji „ke
rėtojai“, sāls pūtēji „druskos pūtėjai“ (18309; 20998), [65] vārdotāji
„vardytojai, užkalbėtojai“, riebēji „užglostytojai“, zintenieki „žiniuo
nys“, zavetnieki „žavėtojai“ (16072; 20742; 20743), kurie visi užsiėmė
panašiu amatu, bet itin seno visiems jiems bendro vardo neturi. Galima
manyti, kad seniau šie gydymo darbai bus priklausę tiems patiems bur
tininkams bei žyniams ir kad tik per dvasininkus jie galiausiai įgavo
paniekinamą reikšmę.
Senais laikais burtnieks, burvis, vilkats bei ragana nebuvojokie keiks
mažodžiai, ir taip buvo vadinami ne kokie sukčiai ar piktadariai. Jų
antgamtinės galios iš dalies bus jų pačių įsikalbėtos, iš dalies priskirtos
jiems žmoniųprietaringumo. Žmonės, reikia manyti, neretai kreipdavosi
įjuos pagalbos. Senieji šventikai, vadinti burtininkais ir žyniais, matyt,
prilygo Sibiro tautų šamanams. Svarbiausias jų uždavinys buvo nutiesti
mirusiųjų sieloms ryšį su anuo pasauliu. Žmonėms dar atrodė, kad savo
antgamtinėmis galiomisjie gali prisišaukti gerąsias dvasias ir apmalšinti
piktąsias. Kadangi visos ligos, liaudies požiūriu, kyla iš piktųjų dvasių,
tai kiekvienas toks žynys buvo ir gydytojas. Gydymas buvo kova su pik
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tosiomis dvasiomis, atliekama burtais, nors nevengta ir kitų priemonių,
kaip antai masažavimo, žolinimo, išnirusių kaulų atstatymo, lūžusių
kaulų surišimo ir t.t. Stebuklus galėjo daryti ir ligonio tikėjimas garsaus
burtininko antgamtine galia.
Šiame skyrelyje gal paminėtini ir vadinamieji šunburniai {sumpurņi),
žinomi mūsų pasakoms. Tų šunburnių būta visai kaip žmonių, tik su
šunų galvomis. Jie ėdę žmones ir, uosdami pėdsakus, vydavęsi iš paskos.
Norėdami išsigelbėti nuo šunburnių persekiojimo, žmonės atžagariai
aūdavęsi vyžas ar nagines ir prisiberdavęjas pelenų. Kai kurios pasakos
dar seka, kad šunburniai negalį žiūrėti aukštyn, todėl žmonės nuo jų
išsigelbėdavę įsilipdami į medį. Pagal estų pasakas, šunburniai {koerakoonlased) nerasdavę žmogaus ievos medyje, nes ievos kvapas nustel
biąs žmogaus pėdsakų kvapą.113Šunburniai, senos ir plačiai žinomos
mitinės būtybės, liaudies atmintyje, atrodo, bus sumišusios su kažko
kiomis senovės tautomis.114

22. LYGUO, LYGA, LYGAJAS IR LYGUONIS
Iki šiol mes apžvelgėme tuos latvių dievus ir nepaprastus žmones, kuriais
latviai iš tikrųjų tikėjo ar bent manytina, kad tikėjo. Bet mūsų raštuose
netrūksta ir tokių dievų, apie kuriuos tikrai galima pasakyti, kad senieji
latviai jų niekuomet nėra žinoję. Šios rūšies dievams aš priskiriu tuos,
apie kuriuos nieko neliudija nei kalba, nei liaudies tradicijos, nei patikimi
istoriniai šaltiniai.
Līgo, Līga bei Līgājs bus, ko gero, daugiausiai minėti [66] iš tokių
netikrų dievų. Jau XVI a. Stryjkowskis, Cromeris bei Lasickis praneša
lietuvius bei latvius garbinus dievąLado, Ledo гг Lido, iš tikrųjųatsiradusį
iš aukščiau minėto rusų šūksnio дидъ-ладо. Langė vietoj Lido, kaip

113M. J. E isen. Estnische Mythologie, p. 202-206.
114 Žr. P. Š mits. Latviešu pasakas un teikas, I, p. 39.
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kažkokią„šiaurės tautų“ džiaugsmo dievybę, nurodo L īg o "5nors kitur11516
jis vis dėlto mato čia veikiau šūksnį. Stenderis kone žodis žodin nurašė
Langės aiškinimą ir šalia dar tiesiog pridūrė Līgo buvus šiaurės tautų
„džiaugsmo dievą“ (<der Gott der Frohlichkeit). Mannhardtas su Doebneriu117seniausiu šaltiniu apie dievą Līgo laiko Stenderį, nors pirmasis
ir išsako mintį, jog Stenderis šią žinią bus paėmęs iš kur kitur. Visas mi
nėtas žinias palyginę matome, kaip šis dievas Līgo tolydžio išriedėjo iš
rusų šūksnio ладо.
1872 metų „Baltijos šauklio“ {Baltijas Vēstnesis) 47-tame numeryje
įdėtas K. Mūllerio, vadinto Zarinių Karliu, straipsnis „Trupiniai iš mūsų
sakmiųšalies“, kuriame autorius dievoLīgo vietoje nori įvesti deivę Līga,
greičiausiai atrastą Jurio Alunano. Ją menąs latvių žodis līgaviņa „su
žadėtinė, nuotaka“ ir prūsų žyniai ligašonai, esą buvę Lygos šventikai.
Tačiau līgaviņa, kaip manoma, kilo iš veiksmažodžio līgt „lygti, derėtis“,
tuo tarpu prūsų Ligaschones, kronikų žiniomis, buvo raudų giedotojai
deginant palaikus. Taigi lyginti līgaviņa su Ligaschones ir abu sieti su
kažkokia džiaugsmo deive neturime nė mažiausio pagrindo. Lygos dva
ras Kandavoje čia irgi netinka už įrodymą, nes, pirma, nežinome šio pa
vadinimo reikšmės, o antra, panašiai skambančių žodžių aptinkama ir
finų kalbose. Nors istorija ir liaudies tradicijos nesuteikia mums nė jo
kių žinių apie deivę, vardu Līga , vis dėlto Zarinių Kārlis randa jai labai
platųveiklos barą. Lyga buvusi ne tik meilės deivė, bet ir moterų globėja,
kaip atsvara vyrų linksmybės dievui Trimpui, ir poezijos mūza. Pirmiau
siaji reiškusi pavasarį ir pačiągamtą. Latvių Velykų supimasis ir Joninių
priedainis līgo reiškę būtent Lygos garbinimą. Tokia Lyga nedera ir prie
turimų žinių apie senąją latvių mitologiją. Jeigu jos nuo seniausių laikų
būta bendros prūsų, lietuvių ir latviųdeivės, tai ji negalėjo būti nei meilės
deivė, nei poezijos mūza, kurios gali atsirasti tik aukštesnėje kultūroje.
Pastarąja reikšme jos tada būtų galima ieškoti mūsų liaudies dainose.
Šiaip jau atrodo neįtikėtina, kad nė vienoje iš trijų baltų tautų nebūtų
115J. Lange. Vollstandigesdeutsch-lettisches undlettisch-deutsches Lexikon,
1772-1777, II, p. 127.
116Ten pat, I, p. 454 ir II, p. 177.
117Magazin, herausgegebenvonderLettisch-LiterarischenGesellschaft, XX, p. 4.
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išlikę žinių apie šią bendrą deivę. Tik vienoje liaudies daina pavadintoje
dainelėje (L.D. 13268) randame ir Lygą:
Viens tie ņēma saules meitu,
Otrais Līgas kalponīti.

Vienas ėmė saulės dukrą,
Antras Lygos tamaitėlę. [67]
Dainos pateikėjo būta kažkokio Manulio iš Secės, kuris buvęs „šiek
tiek silpnaprotis“. Jis mėgęs daug pasakoti „apie dievus ir dvasias“. Liau
dies dainas jis „mokėjo susieti taip, kad jos tapdavo viena ištisa daina“.
Daina esanti „užrašyta žodis žodin“, bet pateikėjo teirautis būtų veltui,
nes,jo jau nebėra gyvo“. Lyga tad paminėta tik vienoje dainoje, sukur
toje „silpnapročio“, juoba seniai mirusio. Gaila, kad tokia daina išvis
pateko į Latvju Dainas.
Pagaliau būta mėginimų išpuoselėti ir dievą Līgo. Kaip kad žodžio
mīļais „mielasis“ šauksmininkas yra mīļo, taip tad Līgo būsiąs šauksmi
ninkas vardo Līgājs. Betgi mīļais yra būdvardis, tuo tarpu Līgājs priskir
tinas daiktavardžiams. Kaip kad iš rugājs „rugojas, rugio šiaudas“neišeina
sakyti rūgo, taip ir Līgājs negali virsti Līgo. Pasakų ir „liaudies“ dainų
apie Lygają, kiek man žinoma, iki šiol paskelbta nėra.
Galiausiai Lygos ir Lygajo vieton dar buvo statomas Lyguonis (.Li
gonis), apie kurį kalbėsime vėliau, aptardami Joninių šventę.

23. TRIMPAS

ir Trimpus, kaip jau minėta aukščiau, apibūdinti kaip priešingi,
tačiau abu šie priešingi dievai yra netikri. Pirmąsyk Trimpą sutinkame
Langės žodyne, pasak kurio, Trimpas esąs latvių Bakchas, ir šis vardas,
esą, giminiškas graikų žodžiui thriambos „Bakcho procesija“. Prūsų Potrimpus,]o aiškinimu, latviškai išeina Patrimpus, kuris yra „po Trimpu“.
Potrimpą išvertęs į Patrimpą (su priešdėliu pa-), Langė iškart priėjo
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išvadą, kad ir Trimpus yra kažkoks dievas. Stenderis ne tik priėmė Lan
gės aiškinimą, bet dar pasistengė Trimpą išvesti iš pačių latvių žodžių tī
rums „laukas, dirva“ ir puse „pusė“ junginio ūrum-pus, nes latviai būk
pragerdavę pusę savo laukų derliaus. Trimpas esąturėjęs dar du girtuok
lius bendrus: jūros dievąAntrimpą ir upių dievąPotrimpą, mat gėrimams
paruošti reikią ir vandens.
Už pavyzdį Langei galėjo pasitarnauti ir senas Prūsijos vietovardis
ties Karaliaučiumi Trompau, seniau buvęs rašomas ir Trympauwe, Trimрай, Trumpow. Ar šis pavadinimas buvo artimiau susijęs su Potrimpu,
vis dėlto abejotina, nes artimesnės jam atrodo dažnos prūsiškos pravar
dės Trumpis, Trumpe, Trumpa.
Apie tą patį Trimpą Treilandui atsiųstas toks užkalbėjimas:
Vai tevi skaudu, vai nabagoju ko no tevim, kad tu manus laukus apērmoji?
Es iesāku savus darbus ar Laimas mātes palīgu un nobeidzu dievu dievu
minēdams. Kāpēc tu sūtīji Jodu man virsū? Nolādēts tamdēļ tu esi! Lai
Trimpus no taviem laukiem, lopiem, pļavām, dārziem un ganīklām nogrie
žas, un lai Pērkona rūsu mākoņas par taviem laukiem, [68] dārziem, pļavām,
ganīklām lidinās! Lai visu, kas aug un dzem, samaitā Pērkonu gari! Lai Pēr
kons sperdams visu ļaunumu no manim aizdzen un tevpašam to deviņkārtīgi
uzliek, ka tu nodēdētu, kā rudenī niedras purvos. Lai tava skaudība mūžam
piemetas pie čīkstoša koka, ne pie mana, vai cita labuma/l18

Ar tau pavydėjau, ar kaulijau ko iš tavęs, kad tu mano laukus apniekei. Aš
pradedu savo darbus su Laimos motės pagalba ir pabaigiu dievų dievą
minėdamas. Kam tu užleidai Juodą ant manęs? Prakeiktas už tai esi! Lai
Trimpas nuo tavo laukų, gyvulių, pievų, daržų bei ganyklų nusigręžia ir lai
Perkuono rūdžių debesai per tavo laukus, daržus, pievas, ganyklas lekia!
Lai visa, kas auga ir gema, Perkuonų dvasios pagadina! Lai Perkuonas
trenkdamas visąblogį nuo manęs nugena ir tau pačiamdevyniskart uždeda,
kad tu išdžiūtum kaip rudenį nendrės balose! Lai tavo pavydas amžiams
įsimeta į girgždantį medį, o ne į mano ar kieno kito gerą!
Šie modernia kalba sudėti žodžiai negali priklausyti seniems laikams.
Nežinau, be to, nė vienos tikros liaudies tradicijos, kurioje drauge būtų
118Т р у д ы э т н о г р а ф и ч е с к о г о отдела, VI, p. 526.
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minimi šeši dievai, kaip kad čia: dievų dievas, Perkuonas, Perkuonų dva
sios, Juodas, Trimpas ir Laima. Ne tik Trimpas, bet ir Perkuonų dvasios
yra visiškai svetimos liaudies tradicijoms. Tai pat negalime sutikti, kad
pradėdamas darbą vyriškis šauktųsi Laimos ir tik baigdamas - Dievo.
Mokslo reikalui toks užkalbėjimas netinka.

24. PlKUOLAS

Lyga ir Trimpas jau kuris laikas nebeminimi tarp latvių dievų,
Pikuolas, savo netikrumu prilygstantis Lygai ir Trimpui, dar ir dabar
turi šalininkų. Jokio tipiškai pikto dievo neturėjo nei senieji germanai,
nei slavai, todėl nereikia tokio ieškoti ir baltuose. Velnias, arba Juodas, ir
prusų Piekuls „piktosios dvasios“ prasme yra daugiau krikščioniųtikėjimo
sąvokos. Kaip kad Juodą mėginta išaiškinti esant miško arba karo dievą,
taip senosiose kronikose į prūsų dievus įtrauktas ir Piekuls ar Pockulus.
Tuo tarpu Gelehrte Beytrage (1764, p. 13) šio prūsų dievo ieško latviuo
se, pavadina jį žemės dievu ir stengiasi išaiškinti kaip „Priekalnį“ (Pie
kaltīs). Šitokį aiškinimąpriima J. Langė ir toliau rašo: pikais, Piekalnis,
latvių kalnų dievas pagonybės laikais (der heyd. Letten Berggott)“. Stenderis prideda keletą smulkmenų. ,JPTkols, kalnų dievas (der Berggott),
iš pīkolns arba piekalns „priekalnis“ (ein Anberg)“. Bet Stendeliui ži
noma ir latviųpekla (pekle), arba pragaras (eile), ir prūsų „peklos“ dievas
Pikulas. Remdamasis, kaip regis, dar Maleckio Pocclus bei Poccolus,
jis pateikia tokią kombinaciją: „Pekolas, oro dvasių, pragaro ir tamsybių
dievas. Iš pekle ‘pragaras’“ (Pekkols der Gott der Luftgeister, derHdlle
und der Finsterniss. Von pekle die Holle). Tokiu būdu iš prūsų Pikulo
radosi latvių kalnų dievas Pikais ar Pīkols ir pragaro dievas Pekols. Pir
mieji latvių autoriai sukūrė šiamdievui dar ketvirtąvariantą „mirties die
vo“ reikšme. Ulmanis į savo žodyną tokio aiškinimo neįtraukė, bet ir jį
iš Burtnieku pasiekė žinia, kad Pikais ten esąs pažįstamas kaip piktoji
dvasia. Ulmanio žodyne skaitome tokį aiškinimą: ,JPīkals, pagonių dievy
N ors
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bė (eine heidnische Gottheit); Pikais Burtniekuose yra už piktąją dvasią
(fur den Bosen)“. Bet ir šis aiškinimas yra labai netikras. Kaipgi Burt
niekuose, toli už Latgalos ribų, kur kalbama vidurio latvių tarme, galėtų
būti vartota [69] latvių aukštaičių lytis pīkolns ar pīkalsl Net jei tai
būtų įmanoma, žodis turėtų skambėti piekalns ir reikšti kalnų dievą, o
ne velnią, kaip prūsuose. Tokios lyties nepriėmė nė mūsų pirmieji autoriai,
vartodami daugiausia tokius variantus: Piko lis, Pikulis, Pakols, Piktulis,
Piķis bei Pīķis. Tiek daug ir įvairių lyčių jokiu būdu negalime priskirti
vienai žodžio šakniai.
Prūsų kalboje mes aptinkame žodžius pyculs „pragaras“ ir piekuls
„Velnias“, kurie pagal etimologiją neatrodo esą tikri baltiški žodžiai, nors
tarpusavy, regis, bus giminiški. Nuo šių žodžių neatskiriama latviųpekle,
pasiskolinta iš rusų kalbos (пекло iš пеку „kepu“). Kaip latviai pirmuo
sius krikčioniškus terminus perėmė iš rusų, taip ir prūsai juos perėmė
pirmiausia iš savo kaimynų lenkų. Nė vienas kalbininkas (žr. Bemeckerį
ir Trautmanną) neabejoja, kad prusųpyculs yra kilęs iš lenkųkalbos (len
kų pieklo, [bažn.] slavų пьклъ „pragaras“). Taip pat neturime pakan
kamo pamato kokios kitos šaknies ieškoti žodžiui pickūls, nes senasis
piktosios dvasios pavadinimas prūsų kalboje bus buvęs tarmiškasis cawx
(lietuvių kaukas), kuriam latvių kalboje J. Gerulis randa to pat pamato
žod[ kūķis „nykštukas“. Taigi ir prūsų Pikulas nebuvo joks senas pago
nių dievas, o tik krikščionių tikybos velnias. Pasak H. Frischbiero (Preussisches Worterbuch), dar dabar Prūsijoje velniąvadina Pikelius, P okuls,
Pakuls, Pokulks bei Pakulks. Minėti slavų žodžiai yra kilę iš atsekamo
senovės slavų veiksmažodžio *pekti, tuo tarpu baltų kalbose jam atliepia
*kepti, atsiradęs perstačius garsus. Pekle ir Pikols tad yra tikri slaviški
žodžiai. Senas prūsų piktasis dievas dar būtų Patollus, bet jį netrukus
išstūmė minėtasis Pokuls, ir vėliau pirmojo nebevartojo nei raštai, nei
liaudies priežodžiai.
Kai kurie autoriai vis dėlto mano, kad žodžiai piķis „pikis, derva“
(iš vokiečiųPick, Pech) ir pīķis „kortųpikai“ (iš vokiečiųPike) es\Pikulo trumpiniai. Latviai, kaip žinoma, turi keiksmą: Rauj tevi velns, vilks,
nelaime, piķis! „Trauk tave velnias, vilkas, nelaimė, pikis!“ Kai kas sa
kosi girdėję ir Rauj tevi pīķis! „Trauk tave pykis!“ Tačiau pagal fonetiką
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nei pīķis jokiu būdu negali būti tikri latviški žodžiai,119o, kaip jau
sakyta, yra perimti iš vokiečių kalbos. Keiksmuose velnio irpikio vietoje
mes sutinkame dar kuo įvairiausių vardų, juolab mums nereikia stebėtis
pikiu, kuris dėl savojuodos spalvos (plg. Juodą) bei lipnumo ir krikščio
nybės mokymu yra velnio simbolis. Jau Siracido knygoje randame pami
nėtą patarlę: Kas piķi aizkaę, tas sagānās „Kas paliečia dervą, susitepa“
(Sir 13, 1). Ypač artimas velniui pikis vokiečių priežodžiuose. Ergiebt
keinem Teufel ein Pechlicht „Jis nė vienamvelniui pikio deglo neduoda“;
Ein Pechvogel „nelaimingas; kuriam nesiseka“; Ich habe Pech „turiu
bėdą“. Toks palyginimas jokiu būdu negalėjo [70] rastis latviuose, kurie
seniau nežinojo nei tipiško blogio dievo, nei jam prilyginto pikio.
Taigi matėme, kad Pikuolas mūsų pseudomitologijoje turi bent
dešimt skirtingų vardų, iš kurių nė vieno nėra nors kiek pagrįsto. Kuris
iš šių dešimties vardų būtų buvęs tikrasis, kokia reikšmė būtų laikoma
seniausia bei svarbiausia, kuo šis dievas skiriasi nuo Velnio bei kitų
piktų dvasių, apie tokius dalykus nepasakyta nė pusės žodžio. Jei tad
mes visus šiuos dešimt vardų iš latvių mitologijos išmesim, tai ji dėl to
nieko nepraras, kaip kad juos palikus, ji nieko nelaimėtų.

piķis

25. J. MALECKIO DIEVAI: PERGRUBIS,
PUŠKAITIS IR KITI

maišatis latvių mitologijoje kilo dėl aukščiau minėto katalikų
kunigo J. Maleckio, parengusio neilgą rašinį apie „senųjų prūsų, livoniečių ir kitų kaimyninių tautų“ dievus. Pačiame rašinyje jis dar kalba
apskritai apie Sarmatijos papročius ir atskirai pamini lietuvius, žemai
čius, sūduvius, kuršius bei rusus. Latviųjis nemini išvis, o vienintelis jo
dievas, žinomas ir latviams, yra Perkūnas, kurį jis netgi neteisingai ra
D idelė

119Žr. J. E ndzelyno ir K. M iūlenbacho „Latvių kalbos gramatiką“,
§ 28 ir 31.
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šo Pargrius. Kai kurie dievai atrodo tokie keisti, kad bus užrašyti suvis
neteisingai arba net išgalvoti. Labai atsargiai Maleckio žiniomis vis dėlto
galima pasinaudoti prūsų, lietuvių ir rusų mitologijai. Tuo tarpu Lasickis
visą Maleckio rašinį įtraukė į savo knygelę apie žemaičių mitologiją, o
Langė su Stendeliu perkėlė šiuos dievus latvių mitologijon. Išjų daugiau
sia minėti Putscaetus, Pergrubius, Marcoppolus ir Barstuccae, iškreipti
kaip Puškaitis, Pergrūbis, Mārkupols ir Bērstūķis. Tačiau latviškai
neskamba nei originalai, nei jų perdirbiniai.
Jau A. Eucedijas {Augustinus Eucaedius) 1564 metais išleistoje kny
goje vietoj Pergrubius rašo Pergrubrius ir pavadina jį livoniečių dievu.
Gelehrte Beytrage (1761, p. 61) jį laiko latvių lapų ir žolės dievu Pergubriu, Langė šio dievo nepažymėjo, o Stendelis aiškina jį esant pavasario
dievą ir pumpurų perėtoją. Pergrubrisjau vien dėl savo trijų r negali būti
latviškas žodis, o ir pačiu Maleckiu sekdami neturimejokios priežasties
priskirti jį latviams. Neišspręstas dar ir klausimas, ar Pergrubrius yra
prūsų ar lietuvių dievas, ar vėlgi koks iškraipytas žodis, panašus į aukš
čiau minėtąjį Pargnum. Iš įvairiausių Pergrubrio etimologijų nė viena
negali patenkinti kalbininko reikalavimų.
Maleckis rašo daugelį Sarmatijos tautų garbinant kažkokį Putscaetus
(1545 m. Getingeno rankraštyje Puschkaytus), valdantį šventus medžius
ir giraites. Lasickis, perrašęs Maleckio žodžius, nuo savęs dar priduria,
kad šios Sarmatijos [71] tautos esą prūsai, livoniečiai, žemaičiai ir rusai,
o dievas vadinamas Putscetus. Ir M. Pretorijus su Stryjkowskiu, kaip ma
tyti, laikosi Maleckio žinių, bet vadina šį dievąPuszaitis. Iš šių faktų mes
anaiptol nesužinom, kaip šis dievo vardas rašytinas nei kokios tautos jis
garbintas. Gelehrte Beytrage (ten pat) pažįsta žemės dievą Puškaitą
(Puschkaits, der Gott der Erde\ o Langė jau skiria du latvių dievus:
giraičių dievą Puškėją {Pušķejs) arba Puškeitį (Pušķeitis) ir oro bei
paukščių dievą Pučkėtį (Pučķētis). Visus šiuos aiškinimus priima ir Stenderis, pridėdamas dar keletą niekų. Tuo tarpu Pretorijus mano, kad šis
vardas yra kilęs nuo lietuviųpušis, taigi jo būta visų pirma pušų dievo,
bet tai tik Pretorijaus išprotavimas, o nejoks faktas. Net jei ir būtų Pre
torijaus tiesa, tai Puszaitis būtų buvęs lietuvių dievas, kurio negalima
taip be išlygų imti ir perkelti nei į prūsų, nei į latvių mitologiją.
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Ypač įdomus yra aukščiau minėtas ponų ir turtuolių dievas Mar(taip rašoma ir Lasickio), kurį Eucedijas rašo Marcopolus ir
priskiria livoniečių dievams. Getingeno rankraštyje (1545)jis vadinamas
Marcopele, o Pretorijaus - Markopete. Maleckis, kaip žinoma, gyveno
Elke, Prūsų pasienyje, kur jis viena ausimi bus ką girdėjęs apie prūsų
naktines dvasias arba požemio žmogeliukus, kuriuos, pasak Frischbiero,
Prūsijos vokiečiai dar dabar vadina Markopeten, Maropeten, Martoputen ir panašiai. Greičiausiai jam bus buvęs žinomas ir garsusis Venecijos
keliautojas Marko Polo (1254-1323), išleidęs Kinijos aprašymą, ku
riame ypač liaupsino kinų turtus. Už šį aprašymą Marko Polo, kaip
žinoma, tapo pavadintas „milijonų ponu“. Markopetas lengvai galėjo
būti sumaišytas su Marko Polo , o pastarasis vėlgi išaiškintas kaip ponų
ir turtuolių dievas. Gelehrte Beytrage (1764, p. 34) jį pavadina Mārkopulku, Langė tokio ponų dievo išvis neįtraukė, o Stenderis aiškina
jį esant tikrą latvišką žodį, reiškiantį „marką, pilną linų“ (mārku, pilnu
coppolus

ar liniem).

Pasak to paties Maleckio, dar būta kažkokių požemio dvasių Bars(Getingeno rankraštyje Perstucken, Stryjkowskio Parstukai),
kuriuos vokiečiai (Germani) vadinę Erdmannlein. M. Pretorijus šio pa
vadinimo duoda dvi etimologijas. Iš tikrųjų šios dvasios esąbuvę Besdukkai, nes gyvenęjie po šeivamedžiais, lietuvių vadintais bezdais. Tačiau
dėl jų ilgų barzdų juos galėję vadinti ir Barsdukkas. Lietuviai, kaip
žinoma, dar ir dabar požemio žmogeliukus vadina barzdukais. Tuo tarpu
profesorius Mierzynskis mano, kad šiame varde įžvelgtini mažieji pasa
kų žmogiukai, arba nykštukai, lietuviškai pirštukai. Kuris tad aiškinimas
teisingas? Šiap ar taip, tiek barzdukai, tiekpirštukai, kurie abu čia galėjo
kontaminuoti, yra tikri lietuviški [72] žodžiai, kurių nereikia ieškoti nei
prūsų, nei latvių kalboje. Gelehrte Beytrage (ten pat) išsakė mintį, kad
latviškai bērstuki galbūt vadintini bērniņi „vaikiukai“. Ojau Langė ir
Stenderis šiuos barzdukus laiko kažkokiu latvių dievu, kurį jie vadina
Bērstūķis, išvesdami jį iš bērns „vaikas“ ir stūķis „skudurinė lėlė“.
tuccae
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26. ĮVAIRŪS SENŲJŲ RAŠTŲ DIEVAI

1530 m. Prūsijos bažnyčios metraštyje120yra paminėtas toks
senųjųprūsų, o iš tikrųjų sūduvių dievas Auschauts (taip pat Awschcrwtz),
prilygintas romėnų Eskulapui. Jonas Maleckis 1551 m. jį pavadina Auscautus, o vėliau, 1563 metais, Autsceutus. Jono Maleckio sūnus Jeroni
mas Maleckis tuo tarpu rašo Auschlauis (T. Narbuto Auszlawis), o Hiārnas - Aussweytus. Vardas taip iškreiptas, kad jo teisingas tarimas bei
tikroji reikšmė, regis, taip ir liks mįslė. Gelehrte Beytrage (1764, p. 31)
iškėlė mintį, kad latviškai šis sveikatos dievas Auskauts vadintųsi augsts
kaujējs (kāvējs) „didis kovėjas (kovotojas)“. Senasis Stenderis šį vardą
rašo Auskuts, manydamas jį reiškiant „avių skutėją“ (avju skuvējs). Esą
naktimis aplink vaikščiodavę burtininkai, skusdami avis, o latviai tai lai
kę didele nelaime. Latviai, tiesa, tikėjo, kad burtininkai avis apkirpdavę,
tik ne skustuvu skusdavę. Tačiau net ir toks avių kirpėjas negalėjo reikšti
gydymo dievo. Vėliau šis dievas, matyt, per kokią spaudos klaidą perra
šant, pas mus pavirto į Anšlavs.
Tame pačiame aukščiau minėtame metraštyje sutinkamas ir prūsų
dievas Ockopirmus, prilygintas Saturnui. J. Maleckio rašinyje jis pava
dintas dangaus ir žemės dievu Occopirnus (Lasickio Occopirvus). Pasi
rodo, jog tai prūsų gentiesjotvingių žodis, reiškiantis „visų pirmiausiąjį“.
Greičiausiai kažkoks vokiečių kunigas bus paklausęs kokio nors jotvin
gio, kaip vadinasi jų aukščiausiasis, arba visųpirmiausias, dievas. Tasai gi
galėjo paprasčiausiai išversti pabrėžtąjį žodį ir atsakyti, tarkime, ukapirmas. Okunigas galėjo tai priimti už tikrinį dievo vardą. Šiaip ar taip, neįsivaizuojama, kad koks nors dievas turėtų tokį abstraktų vardą. Gelehrte
Beytrage (ten pat) straipsnyje minimas oro ir debesų dievas Occopirns.
J. Langė jį laiko tikru latvišku žodžiu ir rašo: „Okkupeernis, t. y. Auku
peere ‘audrų kakta’“, paaiškindamas, esą išjo kaktos ateinančios vėtros.
Tai priima ir Stenderis. Vėliau šis Okupiemis pas mus virsta į Aukuperons,
S ename

120 [Turima galvoje 1530 metųPrūsijos Pamedės ir Sembos vyskupųsinodo
nutarimai (žr. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. II: XVI amžius / Sudarė
N orbertas V ėlius, Vilnius, 2001, p. 157-161).]
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kuris reiškiąs „audrų perėtąją“, kaip kad Pergrubris esąs pumpurų perėtojas. Šitas Aukuperons jau nebeprimena Ockopirmus nei skambesiu,
nei reikšme. Ir logiškai nepriimtina, kad kokia nors tauta prilygintų savo
dievus perinčioms paukščių patelėms. Latviai jau turėjo savo Vėjo motę,
todėl nėra jokio pagrindo ieškoti dar kažkokio kito vėjo dievo. [73]
Minėtame metraštyje dar paminėtas toks senovės prūsų dievas
Bardoayts, prilygintas romėnų Poliuksui. J. Maleckis jį rašo iš pradžių
(1551) Gordoaetes, vėliau (1563)- Gardoetes ir vadinajūrininkų dievu.
Tą patį nurašo Lasickis, laikydamasis antrojo teksto. Gelehrte Beytrage
nurodo latvių žvejų dievą Gardotes, J. Langė jį paverčia į Gardēdis
„smaguris“, o Stenderis - į vėjo dievą Gardēts. Kaip matome, šį keistąjį
dievą kiekvienas autorius vadina kitu vardu ir suteikia kitą reikšmę.
Imkime dar vienąmetraščio dievąPiluuytus (Getingeno rankraščiose
dar Piltnitus, Pilnitum ir Pilniten), neva atitinkantį romėnų Cererą. Jonas
Maleckis ir Lasickis jį vadina turto dievu Pilvitus (Hiāmo Pelwitus).
Gelehrte Beytrage (1764, p. 33) mano latvius turėjus derliaus dievą
Pelvetiņš, tiksliau Pļautiņš „pjūtims“. J. Langei ir Stendeliui iš to išė
jo latvių turto dievas Pilnītis ir vandens dievas Pelvīks. H. Frischbieras
nurodo, jog senuosiuose Prūsijos 1394 metų įstatymuose paminėti tokie
burtininkai Pilwitten. Profesorius A. Mierzynskis mano, kad šie keisti
burtininkai būsią ne kas kitas, kaip pilvakalbiai. Žodis esąs kilęs iš lie
tuviųpilvas ir prūsų waitiat „kalbėti“. Taigi čia, reikia manyti, kažkoks
neteisingai užrašytas senovės prūsų dievas bus sumaišytas su pilva
kalbiu, o iš šio mišinio radęsi du aukščiau minėti latvių dievai.
Laskauskas ir Lasickis pamini kažkokį lietuvių vaisingumo dievą
Tiklis, kurį Langė ir Stenderis išverčia į latvių doros (tiklība) deivę Tiklą.
Vėliau ši Tikla laikyta santuokos deive. Lasickis žino dar kitą žemaičių
vaisingumo dievybę Waizganthos (taip pat Kelkis), kurį Gelehrte Beyt
rage (1764, p. 33) paverčia kanapių ir linų dievu Waizganths. Langė su
Stenderiu laikoj į latvių nuotakų dievu Veicgantis, esą kilusiu nuo žodžių
veicas gan „tai sekasi“. Betjau Mannhardtas nurodo, kad šis Waizganthos
gali tebūti iškraipytas kitas vaisingumo dievo vardas Waisgautis, paminė
tas seno Įsruties pastoriaus M. Pretorijaus XVII a. pabaigoje. Taigi mes
dar anaiptol nežinome, ar šis žemaičių vaisingumo dievas vadintas Vaic113

[ vairūs s e n ųj ų ra š tų dievai

gantus, ar Vaisgautis. Šiaip ar taip, mums netenka abejoti, kad Veicgantis

negali būti latvių kalbos žodis121ir neturi nieko bendra su nuotakomis.
P. Einhomas savo raštuose ne kartą užsimena, kad senais laikais pa
gonių tautos garbinusios kažkokį puotų dievą Komą (graikų Komos)
ir kad senieji latviai irgi keldavę tokias puotas. Tokiųžinių pamatu Sten
delis ir latviuose atrado puotų dievą Kūms ar Koms, kuris pagal garsus
esąs giminiškas žodžiams kūms „kūmas“ ir kaimiņš„kaimynas“. Kadangi
Einhomas nė žodžiu neužsimena, kad [74] Komas būtų latvių dievas, tai
ir Stendelio nevykę palyginimai su kūmu bei kaimynu yra visiškai tušti.
A. Juškos lietuvių kalbos žodyne esama žodžio drebkulys, kuris reiš
kiąs kūlėją, taip smarkiai kuliantį, kad žemė dreba. Nuo šio žodžio
neskirtinas ir minėtojo Pretorijaus Drebkulis, reiškiantis žemės dre
bėjimų dievą. Langė pateikia tokį šio dievo paaiškinimą: ,JDrebkuls (*)
derNordische Gottdes Erdbebens (šiauriečiųžemės drebėjimų dievas)“.
Langė neteigia šį Drebkuląesant tikrą latvių dievą ir pridėtąja žvaigždute
nurodo, kad latviams šis žodis nebėra žinomas. Tuo tarpu Stenderio
Drebkuls jau yra tikras latvių „žemės drebėjimų dievas, kuris vargšę že
mę taip didžiai muša, kad viskas dreba“ {Drebkuls der Gott dės Erd
bebens, der die arme Erde so gewaltigprūgelt, dass ailes zittert). Tačiau
sunku įsivaizduoti, kad seniesiems lietuviams ir latviams būtų žinomi
žemės drebėjimai ir kad jie būtų turėję netgi žemės drebėjimų dievą. Ir
pats dievo pavadinimas visai nereiškia žemės drebėjimo. Taigi drebkulys
tebus lietuviųžodis, žymėjęs gal veikiau kokįkūlėjąnei dievą, nors T. Nar
butas jį ir laiko savo Pramžimo kitu vardu.
Lasickis žemaičiams priskiria du kiaulių dievus: Kremata ir Kruķis.
Mannhardtas nurodo, kad Lasickio knygelės 1642 metų leidime vietoje
Kremata per spaudos klaidą atsirado Kremara. Pastarąjį klaidingą vardą
randame ir Hiarno istorijoje. Žodis Kremata jau seniai mėgintas palyginti
su čekų žodžiu krmnice „penimė kiaulė“ bei lenkų žodžiu karmnik „pe
niukšlių gardas“. Laskausko vietoje Krukio minima Kiaulių Kruke, kas
lietuvių kalboje reiškia kiaulės krukį, arba snukį. Kad su kiaulių gardu
bei kiaulės krukiu latviai [lietuviai?] siejo kažkokius burtus, gali būti,
121Žr. J. Endzelyno ir K. M iūlenbacho „Latvių kalbos gramatiką“, § 8, b.
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bet ar Kremata ir Kruķis buvo kažkokie apibrėžti dievai, dar galime pa
abejoti. Juoba neturime nė mažiausio pagrindo ieškoti tokių dievų latvių
mitologijoje. Tuo tarpu prieš kokius dvidešimt metų „Austrume“ pasi
rodė kažin kokios padirbtos liaudies dainos apie Kremarą (Krēmars) ir
Nurkį (Nurķis). Betgi Krēmars, kaip jau sakyta, radosi per spaudos
klaidą, o žodis su dviem r šaknyje jokiu būdu negali būti latvių kalbos
žodis. Kadangi minėtų dainų siuntėjas net negalėjo nurodyti, kur tas
dainas girdėjęs, tai ir sekti toliau Kremaro bei Nurkio pėdsakais yra
visiškai tuščias reikalas.

27. ANTRIMPAS IR POTRIMPAS

1418 metų dokumente pasakyta, kad senieji prūsai garbinę
Patolą, Natrimpą ir kitus monus. Ne kartą minėtuose 1530 metų metraš
čiuose iš dešimties prūsų dievų sutinkame vardus Autrympus (Awtrympus) ir Potrympus, kuriems tarp dešimties romėnų dievų pagal eilę at
liepia Neptūnas ir Kastoras. [75] J. Maleckis mini jūros diev^Antrimpum
bei upių dievą Potrympum. S. Grunau kalba apie tris vyriausius prūsų
dievus: Patollo, Patrimpe, Perkūno. Galgi ir čia kalbama apie tris skir
tingus dievus: Natrimpą, Autrimpąir Potrimpą? Tai būtų neįprastas reiš
kinys indoeuropiečių mitologijoje. J. Bertulaitis visiškai teisingai pažy
mi, kad priešdėliai na-, au- ir po- prūsų kalboje dažnai vartojami, tuo
tarpu an- jai yra svetimas, todėl Antrimpum būtų kilęs per nesusipratimą.
Paprasčiausia būtų manyti, kad šie skirtingi dievai radosi iš vieno ir to
paties iškraipyto Potrimpo vardo. Ir J. Bertulaitis mano, jog čia bus
būta vienos dievybės su keletu gretutinių reikšmių, turėjusių atskirus
pavadinimus, bet toks aiškinimas vėlgi pernelyg abstraktus. Tačiau ne
beturime pakankamo pagrindo abejoti kitais metraščio dievais, todėl
Autrimpą ir Potrimpą teks palikti. Profesorius J. Gerulis dar nurodo,
kad Awtrympus ir aukščiau minėtasis Awschawtz buvę senųjų sūdu
vių dievai.
V iename
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J. Bertulaitis nori iškreipti ir Metraščio tekstą tardamas, kad visai
ne Potrympus ir Bardoayts, o Autrympus ir Potrympus esą lygintini su
romėnų Kastoru ir Poliuksu. Tačiau jeigu iš dešimties dievų septyni iš
eilės aiškinami teisingai, sunku būtų prileisti, kad ketvirto, penkto ir šeš
to dievų atitikmenys būtų visai susimaišę. Visi paskesni autoriai laikėsi
Metraščio teksto ir, matyt, ne be pagrindo. Jei Autrimpas buvo Neptūnas,
tai laivininkų dievui Kastorui atliepiantis Potrimpas lengvai galėjo būti
išaiškintas už upių dievą. Pasak H. Frischbiero, Prūsijos vokiečių kalbos
žodis Podromp reiškia vandens balutę ar klaną, taip pat sietuvą upėje.
Tas pats žodynas liudija seną sodybos netoli Tilžės pavadinimąPotrimm.
M. Pretorijus septyniolikto amžiaus antroje pusėje rašo, kad jo laikais
nei nadruviečiai, nei žemaičiai nebegarbina tokio dievo Padrympus. Vi
sai gali būti, kad dievas Potrimpas atsirado tik per nesusipratimą, bet
kartu su J. Bertulaičiu teigti, kad Potrimpas (plg. dar kitus variantus:
Patrimpo, Patrumpo) neturėtų jokio ryšio su upe, vis dėlto negalime.
Potrympus juk yra tas pat, kas Pretorijaus Padrympus, kuris savo ruožtu
neskirtinas nuo Frischbiero Podromp, reiškiančio upės sietuvą.
Kadangi S. Grunau, kaip aukščiau sakyta, sustatė Patolą ir Potrimpą
šalia, tai J. Bertulaitis mano pirmąjį esant mirties, o antrąjį gyvybės
dievą, su kuo mes visiškai nebegalime sutikti. Nei lietuviai, nei latviai,
regis, neturėjo jokio tipiško mirties dievo, išskyrus Vėlių motę, ir ta visų
pirma buvo mirusiųjų sielų valdovė. Todėl ir senuosiuose prūsuose ne
galime ieškoti tokio mirties dievo, kol neturime itin aiškiųjopaliudijimų.
Jei Patolas toks ir [76] būtų buvęs, tai vis tiek neturime pagrindo statyti
šaliajo kažkokio gyvybės dievo. Gera žmoniųmityba, sveikata ir gyvybe
rūpinosi kiekvienas geras dievas, todėl tipiškas gyvybės dievas mitolo
gijoje būtų išimtis.
Leidinyje Gelehrte Beytrage mes sutinkame latvių šviesos ir žvaigž
džių dievą, pavadintą Antrympus (1761, p. 61), ir vandens dievą, pava
dintą Potrimp (1764, p. 13). Bet čia pat tolėliau (1764, p. 34) sakoma,
kad Antrimps, matyt, esąs tas pat, kas Potrimps.
Langės Potrimps, arba Patrimpus, yra latvių gėrovų dievas, kaip ir
koks Trimpo pavaldinys. Stenderis čia nesilaikė Langės žodžių, o pats
kreipėsi žinių į Maleckį. Antrimpas Stenderiui yra jūros dievas, o Pot116
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rimpas - upių ir ežerų dievas. T. Narbuto trečiasis Romovės dievas yra
Auseklio raštuose pavirto jūros dievu Atrimps.

Atrimpos, kuris

28. T. NARBUTO DIEVAI

peržiūrėjome visus netikrus dievus, kurių daugiausiai Langė ir
Stendelis per nesusipratimą apgyvendino latvių mitologijoje. Pirmosios
rašytinės žinios apie šiuos dievus randamos jau prieš tris keturis šimtus
metų. Tačiau didžiausia maišatis baltų mitologijoje prasidėjo su lenkų
istoriku Teodoru Narbutu, išleidusiu didelę storą knygą apie lietuvių mi
tologiją.122Narbutas savo nuožiūra iškraipė visas senąsias žinias ir tyčia
dar pridėjo visokių dalykų pats. Toks Narbuto elgesys pravertė už pavyz
dį ir kai kuriems lenkų, lietuvių bei latvių autoriams. Bet kadangi jau
Mannhardtas griežtai stojo prieš Narbuto lietuviškuosius dievus, tai lat
vių raštijoje pastarieji vis dėlto negalėjo galutinai įsišaknyti. Iš šių nau
jųjų dievų latviuose daugiausia pažįstama meilės deivė Milda, esąbuvusi
upių dievo Potrimpo žmona bei latvių Amūro Kaunio (Kaunis) motina.
Tačiau Milda {Milda, die Milde) yra senas vokiškas krikšto vardas, baltų
kalbose anaiptol nesutinkamas. Be to, meilės dievybės, kaipjau sakyta,
galime ieškoti tik aukštesnės kultūros tautose, o ne senovės baltuose,
tarp kurių gi tebevyravo pirmykštis patriarchatas. Pirmykštėse tautose
pats tėvas apvesdindavo savo vaiką, ojaunuolių meilė kirtosi su neribota
tėvo valdžia. Kinijoje tėvas tyčia stengiasi supiršti poras taip, kadjauni
kis sujaunąja vienas kito nepažinotų, nes, jo požiūriu, išjaunuolių mei
lės galinti rastis tik nelaiminga santuoka. Tokiomis aplinkybėmis meilės
dievybei vietos nėra. Be to, Milda su Kauniu taip yra panašūs į graikųromėnų Afroditę arba Venerąsu Erotu arba Amūru, kad, be abejo, bus iš
galvoti pagal pastarųjų pavyzdį. Klastotėms [77] bei iškraipymams graikų
Taigi

122 T. N arbutt. Mitologia Litewska, Wilno, 1835 [Lietuviškai žr.: T. N ar
Lietuviųtautos istorija, 1.1: Lietuvių mitologija; iš lenkų ir lotynųkalbų
vertė Rimantas Jasas, Vilnius, 1998].
butas.
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mitologija visada praverčia už pavyzdį, kaipjau matėme su Jupiu, Kūmu,
Trimpu bei kitais dievais. Priimdami Mildą už tikrą baltų deivę, mes
vėlgi nežinome, kuo ji skirtųsi nuo kitos meilės deivės - Lygos. Taigi
visas fantazijas apie Mildą tesudaro prieštaringos žinios, neturinčios
pamato nei kalboje, nei kronikose, nei liaudies tradicijose, neigi apžvel
giamoje senovės baltų mitologijoje.
Galima lengvai parodyti ir tai, kaip Kaunis pateko Amūro vieton.
Moteriškos giminės žodžiai, kaip lietuvių meilė bei latviųmīlestība, šiam
tikslui netiko, todėl reikėjo surasti paprastą vyriškos giminės žodį, susi
jusį su meile. Labiausiai čia tiko latviškas žodis kauns „gėda“, tuo tarpu
lietuvių gėda vėlgi yra moteriškos giminės. Šias fantazijas dar parėmė
spėlionės, esą Kupidoną senieji romėnai vadinę vardu Caunius, t.y. Ma
žosios Azijos miesto Kauno (lot. Caunus, gr. Kaunos) gyventoju.123
Likimo dievybę T. Narbutas vadina Pramžimas, iškreipdamas lietu
višką posakį per amžius. Latviai su šiuo dievu susipažino per vokiečių
raštus ir iškreipė jį į aukščiausiąjį dievą Pramšāns. Be vokiečių tarpi
ninkavimo z nebūtų paverstas į š.
Narbutas dar įsigudrino papasakoti apie Krūminės dukrą Nijolę,
kurią pagrobęs požemių dievas Poklius,124visai kaip žinomam graikų
padavime.
Karo dievas jam yra Kawas12512678(matyt, nuo latvių kāvi), ugnies deivė Praurime,126upių nimfa - Dukna bei Dugną,127piemenų dievas - Goniglis arba Gongelism ir 1.1. Visi šie abejotini pavadinimai perkelti ir į
latvių mitologiją.
Narbuto dievus, kaip žinoma, į latvius pernešė J. Alunanas, bet ne
iš pačios Narbuto knygos. Narbuto Auszlawis, tiesiog perimtas, nebūtų
virtęs į Anšlavs, o Pramžimas - į Pramšāns. Pastarasis pavyzdys, kaip
jau minėta, aiškiai rodo vokiečių tarpininkavimą.
123Ten pat, p. 91 [p. 160].
124Ten pat, p. 63 ir 66 [p. 106-108, 138].
125Ten pat, p. 12 [p. 96-98].
126Ten pat, p. 38 [p. 114-115].
127Ten pat, p. 80 ir 83 [p. 151,153].
128Ten pat, p. 110 [p. 173-174].
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Peržvelgę visus mūsų pagrindinius tikrus ir netikrus dievus, pereisim
dabar prie bendros latvių dievų bei jų kilmės apžvalgos. Seniau, kaip
matėme, buvo surasta gausybė kuo įvairiausių latvių dievų, tuo tarpu
pastaruoju laiku latviųmitologija piešiama kaip labai skurdi. Netgi tikros
dievybės, kaip antai Perkuonas, Laima ir Jumis, aiškinamos kaip papras
čiausios personifikacijos, kurios dar nesančios nė jokie dievai. Bet juk
iš tokių personifikacijų yra kilę visi dievai. Tuo tarpu visiškai antropomorfizuotus dievus sutinkame tik tose tautose, [78] kurios jau turėjo
aukštesnę kultūrą. Ir senovės rusų dievai dar nėra antropomorfizavęsi.
Užtat visiškai antropomorfizuotų dievų negalime ieškoti ir latviuose.
Tačiau nereikia manyti, kad visi dievai stovėtų toje pačioje vystymosi
pakopoje. Pavyzdžiui, Laima yra labiau apibrėžta nei Jumis, bet mažiau
antropomorfizuota nei Dievas. Prie mažiausiai išsivysčiusiųdievybiųpris
kirtini Dievo sūnūs {Dieva dēli), Saulės dukros {Saules meitas), Jūros
bei Laimos tarnaitės {Jūras, Laimas kalpones). \ dievybes tik pradėjusios
panėšėti Nelaime ir Ļauna diena.
Nevisišką dievų antropomorfizavimąsi iš dalies liudija ir ta aplinky
bė, kad liaudies kalboje nežinoma nei dievo, nei deivės bendrinių daikta
vardžių reikšme. Tik suklastotose arba iškraipytose liaudies tradicijose,
kaip jau sakyta, Jupis ir Ūsinis įvardijami dievais.
Niekur tikrose liaudies tradicijose nerandame apibūdinta, kaip šie
dievai atrodę. Ir jeigu Jupis vis dėlto turi vešlią barzdą, ilgus plaukus, o
Osinis -„ilgus ūsus“ {garas ūsas), tai iškart matome, kad čia negali
būti tikra, bent jau sena, liaudies tradicija.
Svarbiausias čia yra tas faktas, kad neturime visiškai jokių žinių apie
latvių dievų genealogiją. Nors išliko liudijimų apie Dangaus tėvo ir Že
mės motės, Saulės ir Mėnesio, Jumio ir Jumalos tarpusavio ryšius, betgi
niekur nekalbama, kad iš šių santuokų būtų kilęs koks žinomas dievas
ar deivė. Ne išimtis iš šio dėsnio ir aukščiau minėtieji Dievo sūnūs, Perkuono sūnūs, Saulės dukros bei Jūros dukros. Šių sūnų ir dukrų neži
nome nė vardų, netgi apibrėžto skaičiaus. Nė karto nepaminėti nei sūnų
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motina, nei dukrų tėvas. Saulės sūnus ir Perkuono dukros priskirtini prie
naujų bei retų dievybių, kurių vėlgi nežinome nei vardų, nei jokių kitų
duomenų. Nors vienoje liaudies dainoje (22) Laima vadinama Dievo
dukra, tačiau dėl panašių pavyzdžių bei variantų stokos negalime žinoti,
ar daina iš tikrųjų yra sena ir tiksliai išlikusi. Tuo tarpu netikrose liaudies
tradicijose tokie dalykai labai dažnai pasitaiko. Jupis, kaip žinoma, turi
„dvi dukras, Rasą ir Liepsną“ {divi meitas, Rasa un Liesma), Milda sūnų Kaunį, o vienas iš Perkuono sūnų - Dangaus kalvis (Debesskalis).
Senuosiuose raštuose gi nėra nei tokių, nei į jas panašių žinių.
Kronikose, kuriose kalbama apie baltų tautų dievus, šen bei ten pa
minimos ir šventyklos {tempia) bei dievų atvaizdai {idola). Tačiau pa
sirodo, kad šventyklomis vadinamos ir tiesiog šventos vietos be jokių
pastatų. Dėl šios priežasties kai kurie tyrinėtojai yra įsitikinę, kad baltų
tautos nežinojusios nei šventyklų, nei dievų atvaizdų, o kronikų idola
reiškę tik pačius įsivaizduojamus dievus. Iš tikrųjų tai mes neturime pa
kankamo pagrindo abejoti nei šventyklomis, nei dievų atvaizdais. Apie
lietuvius mums tikrai žinoma, kad bažnyčiomis jie vadino ir savo pago
niškų [79] dievų šventyklas. Ir latviai dažnai mini senus „bažnyčios kal
nus“ {baznīcas kalns), kur niekuomet nėra stovėjusios krikščioniškos
bažnyčios. Todėl reikia manyti, kad lietuviai ir latviai pagonybės laikais
vis dėlto turėjo savo šventyklų, net jei tai būtų buvusios paprasčiausios
trobelės. Įvairiuose raštuose per daugelį šimtmečių minimi ir dievų at
vaizdai. Mažne visos pagoniškos tautos yra turėjusios tokių atvaizdų,
ir baltų tautos čia negali būti jokia išimtis. Atvaizdai galėjo būti padaryti
iš medžio, molio ir netgi iš akmens, nes girnakaliai, kurie gamino girna
puses, galėjo padirbti ir akmeninius atvaizdus. Tik nereikia manyti, kad
šie atvaizdai buvo kokie įstabūs meno dirbiniai. Taip pat joks stebuklas,
kad šių atvaizdų neišliko, nes dvarininkai bei dvasininkai juos gujo ne
mažiau kaip 700 metų!
Mitologijos tyrinėjimams didelę reikšmę turi ir patys dievų vardai.
Latvių mitologijoje matome, kad visi senieji dievai turi visiškai papras
tus ir lengvai suprantamus vardus, kaip Dievs arba Debess tēvs, Zemes
māte, Pērkons, Jumis, Ceroklis, Cēlis, Austra, Laima, Dēkla ir 1.1. Ne
mažiau paprastai paaiškinamas iš rusų perimtasis Ūsiņš bei iš vokiečių
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perimtasis pūķis. Taip pat nėra abejonių, kad iš katalikiškų tradicijų
yra kilę Māxa, Jānis,Juris, Miķelis, Tenis ir kiti. Tuo tarpu visai svetimai
mūsų ausiai skamba Pergrubris, Krēmars, Bērstūķis, Veicgantis, Mārkupols, Puškaitis ir kiti. Tokiu pavidalu užrašytų jų negalime laikyti
nei latviškais, nei lietuviškais, nei prūsiškais vardais.
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aukščiau nurodėme, kad visų trijų baltų tautų mitologijos, apskritai
imant, yra labai panašios, tačiau kiekviena tauta dievus vadina savaip. Vi
soms trims tautoms bendras yra tik Dievas (latvių Dievs, prus\\Deiwas)
ir Perkūnas (latvių Pērkons, prūsų Percunis), ir, reikia manyti, Dievo
sūnūs bei Saulės dukros, kurie visi, matyt, priskirtini dar indoeuropiečių
protautei, taigi patys savaime negali liudyti artimos baltų tautų mito
logijųgiminystės. Artimiausi mums gi yra lietuvių dievai, iš kuriųtiesiog
visiškai sutampa tokie dievų vardai: Laima arba Laime (lietuvių irgi Lai
ma arba Laimė) ir Austra (lietuvių Aušra). Ar prūsiška pravardė Layme
irgi reiškė likimo dievybę, patikimai nežinome. Aš čia dar nepaminėjau
Žemynos (latvių Zemes māte) bei Velionos (latvių Veļu māte), kurių lie
tuviai nevadina „motėmis“, taip pat Lazdonos ir Biržulio, kurių težino
me vardus. Iš žmonių, apdovanotų antgamtinėmis galiomis, tik burtinin
kai, kaip jau minėta, visose trijose baltų tautose, matyt, buvo vadinami
tuo pačiu žodžiu. Taip pat aukščiau minėta, kad bendrus su lietuviais dar
turime vilkatus, raganas bei laumes. Taigi ir mitologija kartu su kalba
[80] bei istorija patvirtina tai, kad iš trijų baltų tautų pirmieji atsiskyrė
prūsai, tuo tarpu latviai su lietuviais dar ilgokai gyveno drauge. O ka
dangi prūsai yra artimesni giminaičiai lietuviams nei latviams, tai turime
juoba mažiau teisės perkelti senuosius prūsų dievus į latvių mitologiją.
Šia dingstimi dabar apžvelgsime ir tai, kokį ryšį latviai būtų galėję
turėti su senųjų prūsų Romove. Pirmųjų ir patikimiausių žinių apie šią
šventyklą mums suteikė Vokiečių ordino kunigas Petras Dusburgietis
Jau
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XIV a. pirmojoje pusėje. Jo „Prūsijos žemės kronikoje“ skaitome: „Šios
prietaringos tautos (t. y. prūsų) [gyvenamų žemių] viduryje, Nadruvoje,
buvovieta, vadinta Romove (Romow), - vardągavusi nuo Romos, - kurioje
gyveno vadinamasis krivis (Criwe), kurį gerbė kaip popiežių, nes jis ne
lyginant popiežius valdė visą savo tikinčiųjų bendruomenę, taip kad jo
potvarkių klausė ne tik minėtosios gentys, bet ir lietuviai bei kitos Livo
nijos tautos. Jis turėjo tokią didelę galią kad ne tik jis pats ar koks jo
giminė, bet irjo pasiuntinys su savo krivūle ar kokiu kitu žinomu ženklu,
eidami per šių netikėlių žemes, su didžiausia pagarba būdavo priimami
valdovų, diduomenės bei visos tautos“.129
Šias paprastas žinias smarkiai išplėtoja bei pagražina XVI a. pradžios
Prūsijos vienuolis dominikonas Simonas Grunau. Jo pasakojimu, Romovėje viešpatavęs krivių krivis, kuriam buvę pavaldūs kiti kriviai ir visų
rūšių žyniai. Šis krivių krivis buvęs visiškas prūsą lietuvių ir latvių vieš
pats. Romovėje buvusi palaikoma amžinoji ugnis, degusi prie didžiulio
ąžuolo, kuris žaliavęs ir vasarą ir žiemą. Ąžuole buvę trijų dievų atvaiz
dai: Patollo, Patrimpe, Perkūno.
Nei Henriko Latvio kronika, nei Eiliuotoji kronika, parašytos dar
XIII a., nieko nežino apiejokią krivio valdžią Lietuvai nei Livonijai. Ten
skaitome ne tik apie lietuvių karus su latviais ir prūsais, bet ir apie Livo
nijos bei Lietuvos genčių tarpusavio nesantaikas. Tokiomis aplinkybė
mis negali būti nė kalbos, kad visoms baltų tautoms būtų buvęs vienas
valdovas. Petras Dusburgietis XIV a., pabrėždamas krivio reikšmę prū129 [L. Valkūno lietuviškas vertimas: „Šios klastingos tautos [gyvenamų
žemių] viduryje, Nadruvoje, buvo vieta, kurią vadino Romove, gavusi vardą
nuo Romos, o ten gyveno vadinamasis krivis, kurį gerbė kaip popiežią nes
kaip valdovas popiežius valdo visuotinę tikinčiųjų Bažnyčią taip ir jo valiai
bei potvarkiui pakluso ne tik minėtosios gentys, bet ir lietuviai, ir kitos tautos,
gyvenusios Livonijos žemėje. Toks didelis buvo jo autoritetas, kad ne tik jis
pats, netikjo gentainiai, bet irjo pasiuntinys, sujo krivūle ar kokiu kitu žinomu
ženklu keliaudamas per šių netikėlių žemes, susilaukdavo didžios pagarbos iš
kunigaikščių, kilmingųjų bei prastuomenės“ (P. Dusburgietis. Prūsijos žemės
kronika, Vilnius, 1985, p. 87; taip pat žr. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai,
t. I, p. 333-334, 344). Be kitų skirtumą pastebėtina, kad vietoj L. Valkūno
„klastingos“ Šmitas verčia „prietaringos“ (māņticīgās).]
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sams, tik pamini, kadjį gerbusios ir Lietuvos bei Livonijos gentys. Tuo
tarpu S. Grunau XVI a. jau kuo smulkiausiai pasakoja krivių krivį,
tarsi popiežių, valdžius visas baltų tautas. Jau aukščiau užsiminta, kad
S. Grunau prilygino Romovės krivį Romos popiežiui turėdamas savų
tikslų. Senieji tyrinėtojai neabejojo šiomis S. Grunau žiniomis ir sutiko
krivį iš tikrųjų valdžius visas tris baltų tautas. Tuo tarpu naujesnių laikų
tyrinėtojai pažymi, jog ir prūsų istorijoje nesama jokių patikimų liudi
jimų apie krivio veiklą ir jo svarbą. Net Petro Dusburgiečio Criwe esąs
veikiau asmenvardis nei bendrinis daiktavardis. Mokslas dar nėra taręs
savo paskutinio žodžio, ar Criwe yra tikrinis vardas, ar bendrinis žodis.
Šauklio lazda Prūsijos vokiečių tarmiškai vadinta Kriwūle, [81] o lie
tuviškai - krivūlė, nuo lietuviško žodžio kreivas (plg. dar lenkų krzywy,
rusų кривой). Prūsijos vokiečių žodis Krawa arba Krawol „susibūrimas“
savo ruožtu vedamas iš minėtosios krivūlės. Net jei Criwe tebūtų tikrinis
vardas, vis dėlto nėra reikalo abejoti toli siekiančia Romovės burtininkų
šlove, nes dar neįrodyta PetrąDusburgietį ką nors tyčia išsigalvojus. Tik
jau prilygindamas tokį burtininką Romos popiežiui, Dusburgietis kri
vio politinę galią gal netyčia perdėjo. Kaip pagarsėję Sibiro šamanai
yra žinomi aplink daugiau nei per šimtą varstų ir gerbiami net kaimyni
nių tautų, toks galėjo būti ir Romovės krivis. Jei krivis turėjo didelę
šlovę tarp senųjų prūsų, tai joks stebuklas, kad jį gerbė ir giminingos
tautos kaimynystėje. Tačiau tai dar jokiu būdu nereiškia, kad visos bal
tųtautos pakluso vienai valdžiai ir išpažino vienątikėjimą. Reikia many
ti, kad pagarsėjęs Romovės burtininkas, arba krivis, užsiėmė ir ateities
spėjimu, ir gydymu, bet tikrai nebuvo joks kunigas šiuolaikine šio žo
džio prasme.
Profesorius A. Mierzynskis nurodė, kad visad žalias Romovės ąžuolas
yra paimtas iš Upsalos šventojo medžio aprašymo, kuris savo ruožtu
esąs perimtas iš skandinavų „Edos“. Kai kurios smulkmenos šiuose apra
šymuose sutampa tiesiog žodis žodin. Tik neaiškūs dar lieka trys aukš
čiausi Romovės dievai. Ar tikrai Patolas, Potrimpas ir Perkūnas buvo trys
aukščiausi baltų tautų dievai? Jau matėme, kad neturimejokių liudijimų
kuriuos nors tris baltų tautų dievus buvus aukštesnius nei kiti. Toliau,
mes žinome, kad svarbiausios ir bendros trijų baltų tautų dievybės buvo
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tik Dievas, arba Dangiškasis tėvas, ir Perkūnas. Jeigu krikščioniškosios
trejybės pavyzdžiu prūsuose ir būtų išsirutulioję trys aukščiausi dievai,
tai tarpjų nebūtų prigijęs Patolas, vėliau susimainęs su krikščioniškuoju
Pikulu ar Velniu. Kadangi tris Romovės dievus daugiau žino tik S. Grunau, paleidęs į viešumądaug melagingųžinių, tai šiems dievams negalima
teikti jokios rimtos reikšmės. Nors J. Bertulaitis, kaip aukščiaujau užsi
minta, mano Patolą ir Potrimpą esant gyvybės ir mirties dievus, kuriems
už trečią draugėn tiktų Perkūnas, mes jau matėme, kad toks aiškinimas
yra pernelyg dirbtinis. Veikiau reikia manyti, kad S. Grunau iš senųjų do
kumentų bus sužinojęs apie Patolą ir Natrimpą, prie kurių paprasčiausiai
nuo savęs dar pridėjo trečią, Perkūną.
Romovės pavadinimą, kaip žinoma, kai kurie kalbininkai nori išvesti
iš būdvardžio rāms, lietuviškai romus, nurodydami šventosios giraitės
tylą, nors prūsų kalboje atitinkamo žodžio ir nežinoma. Jei toks aiškini
mas ir būtų teisingas, jo vis dėlto negalime sieti sujokia šventa tyla [82]
aukojimo apeigųmetu. Aukojimas pirmykštėse tautose būdavo atliekamas
daugiau iš baimės ir pagal seną paprotį nei iš pagarbos bei pamaldumo.
Čia veikiau galime tikėtis valgius, gerus, šokus ir linksmai dainavus nei
rimtai meldusis iškilmingoje tyloje. Tokios iškilmingos rimties nebuvo
nei senovės graikų šventovėse, nėra nei šiuolaikinėse kinų šventyklose.
Taigi neturime pagrindo ieškoti tokių rimtų ceremonijų ir senuosiuose
prūsuose. Labai natūraliai apdainuota senųjų latvių laikysena dievų
atžvilgiu tokioje štai dainelėje:
Kad es gāju jūriņā,
Jūriņ ’mana māmulīte;
Kad izgāju maliņā,
Pūt, jūriņa, pakaļā.

,
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Kai aš išplaukiu į jūrą,
Jūra - mano motinėlė;
O kai išlipu į krantą, Papūsk, jūra, uodegon.
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31. LIAUDIES TRADICIJOS KAIP
MITOLOGIJOS ŠALTINIAI
Kas kalbama apie baltų tautų mitologiją senuosiuose raštuose, jau ap
žvelgėme aukščiau. Lieka dar pasakyti keletą žodžių apie liaudies tradi
cijų reikšmę mitologijos tyrinėjimui.

Nors burtus kai kurie autoriai laiko visų seniausiomis liaudies tra
dicijomis, tačiau senų laikų kūrinių tarp jų labai mažai. Didesne dalimi
čia aptinkame dvasinius dalykus, pasakytus netaisyklinga latvių kalba.
Daugelyje burtų pastebima ir naujesnių laikų fantazija, išreikšta moder
nia kalba. Tokie burtai atrodo itin abejotini. Retai čia terandame senųjų
laikųpažiūras ir sklandžiąliaudies kalbą. Medžiagos mitologijai čia nėra
daug, ir ta pati reikalauja kruopščios kritikos. Atskiruose abejotinuose
burtuose, tiesa, gausu dievų vardų, bet trūksta daugiau duomenų apie
dievų reikšmę. Burtais daugiausia tegalime pasinaudoti palyginimui su
kitomis mitologijos žiniomis.
Daug daugiau medžiagos mitologijai randame sakmėse bei pasako
se, bet ir tai paprastai tik apie Dievą, velnius, pūkį, raganas, burtininkus,
vilkatus, piktąsias dvasias, tuo tarpu senosios dievybės retai tesutinkamos.
Be to, didesnioji dalis pasakų yra visų kultūringų tautų bendras turtas,
todėl pačių latvių senieji prietarai čia ne taip lengvai surandami. Pasakos
irgi nėra užrašytos tikra ir paprasta liaudies kalba, todėl nebeįmanoma
suprasti, kiek labai čia nusidėję užrašytojai, o ir patys pateikėjai. Neretai
pasakose kalbama apie „dievus“ ir „deives“. Kitoje pasakoje raganos pa
sirodo kartu su laumėmis {laume) bei „spyganomis“ {spīgana), o tai yra
tarmių žodžiai. Daugelyje pasakų pasitaiko užrašytojų pamėgtų nykš
tukų {rūķis) bei undinių {nāra). Negalime skųstis, kad pasakose būtų
pernelyg daug netikrų dievų, bet visus svarbiausius išjų čia vis dėlto ga
lime rasti. Tokiątad medžiagąmūsų Lerchis-Puškaitis stengėsi sutvarky
ti ir išaiškinti visiškai neteisingu pagrindu. Visos pasakos, jo nuomone,
kilo [83] iš vėlių, todėl jis apskritai visur ieško ir atranda vėles. Be to,
kiekvieną pasaką laikydamas pačių latvių kūriniu, jis viską ir aiškina
latvių pažiūromis. Negalima neigti, kad pasakose labai daug mitologinės
125

L iaudie s t r a d i c i j o s kaip m i t o l o g i j o s šaltiniai

medžiagos, tik ši smarkiai paveikta naujųjų laikų raštų ir kaimyninių
tautų prietarų. Be to, reikia atsižvelgti ir į galimus tyčinius užrašytojų iš
kraipymus bei kai kurių klastotojų prasimanymus. Nepaisant visų šių
trūkumų, pasakose yra daug tikrų duomenų apie latvių mitologiją.
Labai svarbių žinių apie senąją latvių tikėjimą mes randame prieta
ruose ir papročiuose, bet šios tradicijos iki šiol tebėra mažai rinktos ir
tvarkytos. Taip pat jose vyrauja naujesnė medžiaga, patekusi pas mus iš
Vakarų Europos. Taigi pačios seniausios latvių pažiūros iš prietarų bei
papročių išgvildenamos tik labai atidžių darbu.
Taip pat ir mitologijos klausimais pirmenybę reikia atiduoti liaudies
dainoms. Melodijos ir metro sukaustytos, jos išsaugojo senesnių ir aiš
kesnių žinių apie senuosius latvių dievus bei kitus prietarus. Tik liaudies
dainose beaptinkame senųjų indoeuropiečių mitus apie Dievo sūnus bei
Saulės dukras, ir dangiškąsias vestuves. Vien liaudies dainose teminimos
trys likimo dievybės: Laima, Dēkla ir Kārta, primenančios mums itin se
nų laikų vaizdinius. Jei norimatskirti Dievąnuo Perkuono, o Žemės mo
tę nuo Vėlių motės, mums vėlgi tenka kreiptis į liaudies dainas. Nei
Deklos su Karta, nei didesniosios dalies globėjų ar „močių“ nerandame
jokiose kitose tradicijose - tik liaudies dainose. Nors Marą burtai mini
palyginti dažniau nei liaudies dainos, ši burtų Mara betgi yra daug arti
mesnė religinių raštų Mergelei Marijai. Apie piktąsias dvasias bei kitus
panašius dalykus, kaipjau minėta aukščiau, daug daugiau žinių randame
pasakose, tačiau norėdami išlikti kritiški šių žinių atžvilgiu ir aptikti
jose tikrus senuosius latvių prietarus, vėlgi pagalbon turime pasitelkti
liaudies dainas.

32. LIAUDIES TRADICIJOS ĮVAIRIŲ
MITOLOGIJOS TEORIJŲ POŽIŪRIU
A pie tai, kaip mūsų liaudies dainos panaudojamos mitologijai, rašyta ga
na daug, bet ne mažai ir nuklysta. W. Mannhardto pavyzdžiu mūsų liau126

L i a ud i e s t r a d i c i j o s įvai ri ų m i t o l o g i j o s t e o r i j ų p o ž i ū ri u

dies dainose vis tebeieškoma visokių simbolių. W. Mannhardtas, kaip
žinoma, liaudies dainųjūrą aiškino kaip dangaus skliautą, o Dauguvąkaip atmosferą. Jei saulelė užtrunka „našlaitėlius šildydama“ (baęa bēr
nus sildīdama), tai čia esą kalbama visai ne apie našlaitėlius, o apie
kažkokias mitines būtybes padangėse. K. Kalninis, pačioje Mannhardto
šlovės [84] viršūnėje perpasakodamas jo veikaląD/e lettischen Sonnenmythen, vis dėlto nepabijojo išsakyti abejonių dėl tokio liaudies dainų
aiškinimo.130Vėliau, kaip žinoma, ir pats Mannhardtas atsisakė savo „sim
bolių“, bet kai kurie mūsų rašytojai liaudies tradicijose tokių simbolių
dar šiandien tebeieško. Panašiai, kaip Mannhardtas, ir Angelo de Gubematis pasakų gyvūnuose įžiūri visokius dangiškus gamtos reiškinius,
kaip antai saulę, perkūną, debesis ir 1.1. Pastarasis vienpusių teorijų yra
dar labiau apžavėtas nei pirmasis.
Taip pat nevykusi yra kita vienpusė teorija, esą liaudies dainose ir
prietaruose kalbama vien tik apie protėvių sielas. Liaudies poetai, sukūrę
mūsų liaudies dainas, Vokietijoje vargu ar bus buvę, tad iš jų negalime
reikalauti jokių tikrų žinių apie Vokietijos ribas. Liaudies dainų „Vokie
tija“ - tai tiesiog vokiečių, arba ponų, žemė, į kurią paprastai vykstama
jūra. Tokia ponų žemė, suprantama, turi būti turtingesnė bei geresnė nei
paties dainiaus tėvynė. Tačiau saulelė leisdamasi irgi keliauja per jūrą į
vakarus ir, žmonių nuomone, turėtų kirsti Vokietiją. Taigi visai natūralu,
kad ir kelią į „aną pasaulį“ įsivaizduota einant per šitą „Vokietiją“, todėl
poetinėje kalboje abu dalykai galėjo kartais ir susimaišyti. Betgi mūsų
animistai prasimanė, kad „Vokietija“ iš tikrųjų ir esanti ne kas kita, kaip
pats „anas pasaulis“, arba „Motės Saulės gardas“, kuriame gyvena mūsų
protėvių sielos. Tokiu pačiu būdu tapo išaiškinta ir ši liaudies daina:
Daugaviņa melnacīte
Melna tek vakarā.
Kā tā melna netecēs,
Pilna dārgu dvēselīšu.

30710

130R[Tgas] Lfatviešu] B[iedrTbas] Z[inību] Kfomisijas] Rakstu krājums, I,
p. 37, 40 ir 41.
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Dauguvėlė juodaakė
Juoda teka vakare.
Kaip ji juoda netekės,
Pilna brangių sielų.
Dauguva čia nesanti nei upė, nei atmosfera, kaip kad norėjo išaiškinti
Mannhardtas, o „anas pasaulis“, arba sielųbuveinė. Visai tokia pati sielų
buveinė esanti jūra, per kurią, kaipjau minėta, kartais plaukia Vėlių mo
tė. Jei tad beveik visame pasaulyje matomos tik kapinės, tai suprantama,
kadjame neturi trūkti ir sielų. Taigi mirusių žmonių sielomis įžvelgiama
esant ne tik kai kuriuos gyvūnus, bet ir gėles bei medžius. Šios dainos
„antelė“ tai jau be abejonės esanti siela:
Laižos pati upītē
Raudavīšu pulciņā,
Labāk upes raudavīte,
Ne brālīša līgaviņa.
13234

Leisiuos aš geriau į upę
Antelių pulkelin;
Geriau upėje antelė
Nei brolelio mergelė.
Tokios pačios sielos esančios irjūņas gaigaliņas „narūnėlės“. Tačiau
nuolat minimi mirusieji bei jų buveinės nedera su tuo optimistišku požiū
riu į pasaulį, kuris, kaip žinoma, vyrauja [85] visose liaudies tradici
jose. O. Bockelis rašo: „Kaip liaudies poezija nemėgsta sąvokų ‘niekas’
ir ‘niekad’, taipji nežino ir mirties. Kiekviena tauta turi begalę liaudies
dainų, kuriose mirusieji kalbasi su gyvaisiais... Liaudies poezijoje vieš
patauja tikėjimas, kad mirusieji kapuose tebegyvena toliau“.131„Kas že
mėje tapo neteisingai išskirti, tie vėl susitinka po mirties naujam gyveni
mui nauju pavidalu. Įsimylėjėliai, neturintys bendro kapo, užauga kaip
medžiai bei gėlės, ir kaip kad jie buvo artimi būdami žmonėmis, taip
jie susijungia augalų pavidalu, kad daugiau nebeišsiskirtų. Daugybėje
131 O. Bockel. Psychologie der Volksdichtung (II leid.), p. 200.
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liaudies dainų ryški pagrindinė mintis: mirtis neturi meilei jokios ga
lios“.132Todėl ir mūsų liaudies dainos kalba apie rožę ar liepą ant jaunų
žmonių kapų, ojų mirtį prilygina vestuvėms. Skenduoliai toliau gyvena
tarp „upės antelių“ ar „narūnėlių“. Visi tokie dalykai puikiai dera su
liaudies poezijos natūraliu ir sveiku optimizmu ir anaiptol nelaikytini
pesimistiškais mirusiųjų kulto simboliais. Taip ir liaudies dainųVokietija
yra paprasčiausiai Vokietija, Dauguva - ne kas kita, kaip Dauguvos
upė, o antys narūnės yra ir lieka vandens paukščiai, net jei su jomis ir
palyginamos paskendusių žmonių sielos.

33. „MOČIŲ“, ARBA MATRONŲ, KULTAS

Nėvienas autorius, kiek man žinoma, dar nėra bandęs paaiškinti, kodėl
tarp mūsų dievybiųyra daug daugiau „motinų“ nei „tėvų“. Kadangi gimi
niškose mums tautose, lietuviuose bei prūsuose, tokių deivių, kurios bū
tų vadinamos motinomis, nėra, tai kalbamasis reiškinys laikomas ypatingu
latvių mitologijos bruožu. Latvių Žemės motės, Lauko motės, Vėjo mo
tės ir Raugo motės vietoje lietuviai turi, kaipjau sakyta, Žemėpatį, Laukopatį arba Laukosargą, Vėjopatį ir Raugopatį, taigi - „pačius“, arba
„tėvus“. Taip pat negalime sakyti, kad latvių „močių“ vietoje visuomet
būtųrandami tik lietuvių„patys“. Iš tokių„pačių“, atitinkančiųlatvių „mo
tes“, man žinomi tik šie keturi, tuo tarpu panašių latvių „močių“ esama
per keturiasdešimt. Tai ryškus skirtumas tarp lietuvių ir latvių mitologijų.
Kalbamasis „močių“ kultas latvių mitologijoje - naujas reiškinys,
neturintis atitikmenų ne tik lietuvių ir prūsų mitologijoje, bet ir kitų in
doeuropiečių tautų mituose. Senųjų istorijos šaltinių žiniomis, panašų
matronų kultą dar turėję senovės galai bei germanai, pas kuriuos šis
kultas, šiuolaikinių mokslininkų nuomone, pateko iš kažkokios Europos
protautės su matriarchaline giminine santvarka, bent jau su motinos
132Ten pat, p. 205.
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filiacija, kai artimoji giminystė sekama pagal motiną, o ne pagal tėvą.
Istorija liudija tokiąmotinos filiacijąturėjus senuosius piktus dabartinėje
Anglijoje ir [86] iberus Prancūzijos-Ispanijos pasienyje. Baskų, laikomų
iberų palikuonimis, papročiuose iki šiol išliko prisiminimų apie ankstenę
motinos svarbą giminėje.
Iš viso to reiktų daryti prielaidą, kad ir latviai šį „močių“, arba
matronų, kultą bus gavę iš kažkokios svetimos tautos, nes seniesiems
baltams, kaip indoeuropiečių kilties šakai, neturėtų būti buvusi būdinga
motinos filiacija. Visų pirma kyla mintis, kad mes šias „motes“ būsime
perėmę iš finų kilties lybių bei estų. Iš tiesų, pas estus irgi randame
Vėjo motiną (Tuule-ema), Jūros motiną (.Mere-ema), Vandens motiną
(Vee-ema) ir Žolės, arba Vejos (lat. maurs), motin\{Muru-ema). Tačiau
pasirodo, kaip mano finų mitologijos tyrinėtojai, kad ir estų šios motinos
yra palyginti naujas reiškinys. Taigi matronų kulto ištakų turime ieškoti
tarp senųjų Vidžemės gyventojų. Galime spėti, kad apie Kristaus laikus
didžiojoje Vidžemės dalyje, jei ne visoje Vidžemėje, gyventa šių abori
genų. Tik per ilgus šimtmečius jie bus pamažu perėję į estus, lybius ir
latvius. Tokiu būdu galima būtų lengvai paaiškinti šį naująreiškinį latvių
ir estų mitologijoje.
Taip toli išsirutuliojęs matronų kultas latviuose niekaip negalėjo
rastis naujaisiais laikais. Jo ištakų, be abejonės, reikia ieškoti tolimoje
priešistorėje. Latvių kalba bus atsiskyrusi nuo lietuvių kalbos visų pirma,
matyt, dėl senųjų finų bei Vidžemės aborigenų įtakos, o kartu su nau
jaisiais kalbos savitumais mums bus prigijęs ir šis matronų kultas. Pagal
visuotinai žinomų matronų pavyzdį, kaip antai Vėjo motės, Miško mo
tės, Jūros motės, Žemės motės, Vėlių motės, Pieno motės, Mėšlo motės,
Ugnies motės ir t. t., liaudies dainiai galėjo prikurti ir kai kurių naujų.
Prie tokių man norėtųsi priskirti Pinigų motę {Naudas māte: 11031;
27904; 3184), Bangų motę {Bangu māte: 30865), Žiedų motę {Ziedu
māte: 28253), Lapatojimo motę {Ļekatu māte: tik prietaruose) bei kitas
panašias. Tačiau esama, kaipjau sakyta, kai kurių abejotinų „močių“, ku
rios galėjo būti užrašytos tik pagal kitų matronų pavyzdį, ir mūsų senuo
siuose raštuose. Čia bus gana paminėti Stenderio užrašytą Gėlių motę
{Puķu māte), kurią primena aukščiau minėtoji Žiedų motė, bet nei viena,
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nei kita nėra plačiau žinoma ir negali būti visai sena, nes gėlių vertinimo
pirmykštėse tautose neaptinkama.
Iš tokių matronų liko neaptartos: Elnių motė {Briežu māte: 1335),
Juodo motė {Joda māte: 29835; 34043), Kapo motė {Kapa māte: 4124),
Karo motė {Kara māte: 13604; 26117; 26118; 26127; 29181), Krūmų
motė {Krūmu māte: 29087), Lapų motė {Lapu māte: 29087, 1), Saiko
motė {Me?a māte: 4124; 34119; 34141; 31363 var.), Miego motė {Miega
māte: 6724), Miežių motė {Miežu māte: 19725), Miglos motė {Miglas
māte: 2864), Nakties motė (Afa&temāte: 457,6 var.), „Rūšų motė“ ( й ш
māte: 27528),133Smėlio motė {Smilšu māte: 27536, 3), Uogų motė (0gw
māte: 30653) bei Žiemio motė {Ziemeļa māte: 31724). Šių dievybių veik
los barąmes galime nustatyti tik iš pačiųjų vardų, nes neturime apie [87]
jas jokių tikresnių žinių, kadangi liaudies dainose jos tepaminimos pri
puolamai. Tiesa, Karo motę dar mini Langė (žodyne), o Juodo motę Bryvzemniekas [Treilandas] (užkalbėjimuose134), bet ir čia trūksta smul
kesnio aprašymo. Liaudies prietaruose dar pasirodo kažkokia „Ryšų“
motė {Rīšu māte), esą naktimis verpdavusi mergų rateliais ir maldavusi
rankinėmis girnomis.

133[Latvių rūsa, dgs. kilm. rūšu, gali reikšti ir „rūdis, rūdys“, ir „amalas“.
Tačiau tautosakininke J. Kursite, remdamasi kalbininku K. Karuliu, spėja, jog
čia žodis rūsa reiškia „kauburys, kaugė“ arba „duobė“ (tai, kas surausta arba
išrausta) ir yra susijęs su lat. tarm. rūsis „kauburys, kaugė“ arba „negili duobė
(bulvėms)“, vienos šaknies su liet. rausti, rūsys (tokiu atveju Rūšu māte galė
tume suprasti mažne kaip „Rūsių motę“). J. Kursytės nuomone, Rūšu māte
galėjusi reikšti ir būtent kapo duobę ar kapo kauburį, nes nurodytoje dainojeji
eina kartu su Vėlių mote: Rūšu māte, Veļu māte, / Ved bariņu galiņā! / Drīz
gulēt man jāiet / Baltā smilšu kalniņā „Rūšų mote, Vėlių mote, / Užbaiki ba
relį! / Greitai man reiks eit miegoti / Baltan smėlio kalnelin“. Nors tyrinėtoja
neatmeta ir tos galimybės, kad rūsa čia gali reikšti „rūdis“ (žr. J. Kursite.
Latviešu folklora mitu spogulī, Rīga, 1996, p. 331; K. K arulis. Min. veik., II,
p. 139).]
134Т р у д ы э т н о г р а ф и ч е с к о г о отдела, VI, p. 48.
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34. SENŲJŲ LAIKŲ ŠVENTĖS
A rtimą ryšį su mitologija taip pat turi

įvairios šventės. Manoma, kad
šventės buvo švenčiamos jau indoeuropiečių protautės laikais. Tačiau
kada ir kokios gi šios senosios šventės švęstos? Anksčiau manyta di
džiausias šventes buvus žiemos ir vasaros pradžioje. Taip rašyta ir apie
latvius: tikroji vasaros šventė buvusi ilgiausią vasaros dieną, o žiemos
šventė - trumpiausią žiemos dieną. Pastaruoju metu šis aiškinimas dėl
įrodymų stokos jau yra atmestas. Daugelyje indoeuropiečių tautų yra
išlikę senų žinių, jog pirmiau švęstos trys didelės šventės. Šios šventės
susijusios su metų laikais bei metų laikų darbais. Jos švęstos daugiau
sia pavasarį, rudenį ir žiemą. Švenčiama buvo pilnaties, rečiaujaunaties
naktimis. O. Schraderis rašo esant „galima parodyti mažne visas indoeu
ropiečių tautas metų žiemos pusėje šventus daugeliu atžvilgių panašias
mirusiųjų šventes“.135Aukščiau minėtoje angliškoje etnografinėje kny
goje skaitome: „Metinė mirusiųjų šventė žinoma Europoje, Azijoje ir
Afrikoje ir sutampa su rudens derliaus nuėmimu arba metų pabaiga“.136
Atsižvelgiant į visa tai reikia manyti, kad rudeninė vėlių šventė - labai
senas paprotys, žinomas mažne visame senajame pasaulyje. Krikščiony
bė šios šventės iš pradžių nepripažino, ir pats šventasis Augustinas ste
bėjosi tokiu žmonių prietaringumu, kad jie neša ant kapų valgius ir
gėrimus mirusiųjų sieloms vaišinti. Betjau Xa. katalikų bažnyčia priėmė
ir šią rudeninę mirusiųjų šventę, pavadinusi ją „visų sielų švente“ (festurn omnium animarum). Nors Hiarnas savo „Baltijos kraštų istorijoje“
(p. 37) pažymi, kad vėlių vaišinimas latviuose esąs katalikų ir pagonių
papročių mišinys, vis dėlto rudeninės vėlių šventės ištakos, be abejonės,
siekia pagonybės laikus.
Kita tokia senovinė latvių šventė bus Joninės {Jāņi, Jāņa diena).
Joninės tiek pagal laiką, tiek pagal pavadinimą yra krikščioniška šventė,
ir viena kita šventės smulkmena pas latvius bus patekusi iš rusų bei vo
135 O. Schrader. Reallexikon..., p. 980.
136C. S. B urne. The Handbook of Folklore, p. 243.
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kiečių kartu su krikščionių tikėjimu.137Tačiau kai kurių Joninių papročių,
matyt, esama labai senų ir laikomasi, kartu su kitomis giminingomis tau
tomis, nuo žilos senovės. Nors apie Joninių šventę rašyta daug daugiau
nei apie visas kitas latvių šventes, vis dėlto ji dar nėra pakankamai [88]
išnagrinėta. Senesnieji autoriai visų pirma ieškojo kokio nors pagoniško
dievo, kurio garbei „lyguota“.138Bet, kaip jau aukščiau matėme, tokio
dievo neatsirado. Tada vėlgi tapo mažne visuotinai priimta, kad Joninės
{Jāņa diena), arba „Žolinės“ {Zāļu diena) esanti sena latvių vasaros šven
tė, ilgiausiąją vasaros dieną švęsta Saulės garbei. Šūksnis līgo reiškęs
paprasčiausiai saulės „lingavimą“, arba šokį. Šioje hipotezėje, be abejo,
esama tiesos, norsji dar neišsprendžia viso klausimo. Tuo tarpu galutinai
teks atmesti mintį, kad senoji „lyguo“ šventė švęsta ilgiausią pavasario
dieną. Senovėje anaiptol nebuvo taip lengva šią dieną nustatyti, irjokių
senovinių švenčių, švęstų šią dieną įrodyta nėra. Kita vertus, tam tikro
„Žolinių“ ryšio su Saule paneigti negalima. Trijose liaudies dainose
(33209-33211, plg. 21624) tiesiog pasakyta, kad Joninių rytą Saulė „žai
džia“ {rotājas), o kituose pavyzdžiuose- ir „linguoja, supasi“ {līgo: 32443;
32444; 32566). Latviai aukštaičiai vietoj līgo dar dainuoja rūtuo {ruota),
o kai kuriose dainose Janytis mainosi su Saule (32532; 32614; 32865).
Bet kadangi iš 927 Joninių dainų tik nedaugelis rodo artimus Janyčio ir
Saulės ryšius, tai to vis dėlto per maža, kad Janytį galėtume laikyti Saule,
nors apskritai Saulės vaidmuo Joninėse žymus. Be to, tikrasis „lygavimas“ vyksta visai be saulės - „Žolinių“ naktį, o ne Joninių rytą ar dieną.
Giminingose tautose, kurios irgi žino „Saulės žaidimus“, šie nesusiję su
Joninėmis. Rusų Saulė žaidžia {солнце играет) Velykų ir Petrinių rytą
lietuvių Saulė šoka Velykų šeštadienio vakare. Estai mano Saulę šokant
Velykų rytą iš džiaugsmo Kristui prisikėlus. Liaudies dainose Saulę dar
137Žr. R[Tgas] L[atviešu] B[iedrTbas] ZĮinTbu] K[omisijas] Rakstu krājums,
XV, p. 11-15.
138[Latvių līgot tiek kilme, tiek pirmine reikšme atitinka lietuvių linguoti,
tačiau dėl ypatingo šio veiksmažodžio bei jo vedinių populiarumo Joninių
papročiuose (kaip antai Joninių dainų priedainis līgo bei pan.)jis įgavo antrinę
reikšmę „dainuoti Joninių (vadinamąsias ‘lyguo’) dainas“ bei apskritai „daly
vauti Joninių apeigose“.]
133

S enųjų laikų šventės

keičia Janio žmona, Jāņa sieva, arba, Jāņa māte (32542; 32545) ir Janio
žmonos „didelė segė“ (liela sakta: 32978; 33009). Bet ir šių pakeitimų
per mažai, kad galėtumejiems teikti lemiamąreikšmę. Joninių apeigose
Janio žmona dar vadinama „kuplia liepa“ (kupla liepa: 32618; 32425)
bei Juoda angimi“ (melnā odze: 32629) ir mainosi su Laima (32542;
32973) bei Saulės dukra (33009), tuo tarpu Janytis paprastai vadinamas
„Dievo sūnumi“ (Dieva dēls: 32634; 32902-32309; 32958, 1; 32967;
33021; 33156) ir keičiasi vietomis su „Dievu“ (Dievs: 32532; 32559;
32560; 32912; 32931; 33140). Pirma prilygintą Saulei, paskui Janytį
dar mėginta aiškinti esant vėlę, tačiau Joninių ryšį su vėlių kultu aš
tesu aptikęs vienintelėje dainoje (32408), kur vėlės (veļi) Joninių naktį
nuskina paparčio žiedą. Visųpirmiausia Joninės yra žemdirbių bei gyvu
lių augintojų šventė. Janytis apjoja laukus, „kad augtų rugiai, kad augtų
miežiai, kad augtų visi javužiai“ (lai aug rudzi, lai aug mieži, lai aug visa
labībiņa: 32552), šeimos tėvui lyguotojai deda ant galvos ąžuolo vainiką,
„kad augtųjo žirgeliai“ (lai aug viņa kumeliņi: 32694), o namų motiną
„aplyguoja“, „kad augtų karvytės margosios, kad augtų avelės baltosios“
(lai aug govis raibaliņas, lai aug baltas avitiņas: 32749). Janytis taip
pat „įjoja į bityną“ (iejāj bišu dārziņā: 32517), kad sektųsi „geros bitės
ąžuole“ (labas bites ozolā: 32697), o galiausiai dar „įšoka į kopūstų
daržą“ (lec kāpostu dārziņā: 32523; 32524). Šykščią [89] Janio žmoną
lyguotojai apšaukia: Ja nedosi siera, piena, paliks govis ālavīcas „Jei
neduosi sūrio, pieno, paliks karvės bergždininkės“ (32459). Šventė iš
puola žydėjimo laiku, ir pats Janytis ziedainītis „žiedainytis“ (3302233029) dažnai yra susijęs su mėlyna spalva, nes, sulig dainos žodžiais,
daugiausia „žydi žemelė mėlynais žiedais“ (ziedzemīte zilis ziedis: 17608;
8454). Jis pavadinamas ir „mėlyngalviu“ (zilgalvītis: 32957), ir net „mėlyndančiu“ (zilzobītis: 32381). Todėl ir zilgalvītes „kūpoliai“ vienoje
dainoje yra „pirmieji Joninių žolynai“ (pirmās Jāņu zāles: 32395), o tarp
„gėlių puokščių“ (puķu pušķiem) pirmiausia minimos „mėlynosios“
(zilie: 32394). Galiausiai dar pagiriama Janyčio „mėlynas švarkas“ (zili
svārki: 3307; 32672).
Joninės, veikiausiai vadintos ir „Žiedinėmis“ (Ziedu diena: 15482),
ištaiko į patį žydėjimą ir perėjimą nuo pavasario prie vasaros darbų.
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Ropių sėjimu baigiasi sėjos darbai, o šienavimu prasideda derliaus pjūtis.
Visos Joninių apeigos daugiau ar mažiau siejasi su vaisingumu. Lauke,
darže, tvarte, arklidėje, prie bičių - visur laukiama gerų vaisių. Per vai
singumo šventę darbuojasi ir burtininkai, raganos bei visokie pavyduo
liai, norintys žmonėms pakenkti. Sujais reikia kovoti visokeriopais gy
vybės ir jėgos simboliais, kaip antai gėlėmis, žolėmis, ąžuolo (Janytis
yra „ąžuolėlių teriotojas“, ozoliņu tērētājs: 32320) bei šermukšnio ša
komis. Taigi šiems tikslams tinka vainikai, gėlių puokštės ir žalios šakos.
Ir Joninių ugnys ant stulpų bei karčių degintos, matyt, apsaugai nuo vi
sokio pikto. Su vaisingumo šventimu paprastai yra susijęs ir Saulės bei
falo kultas. Saulės kultas jau aptartas aukščiau, tačiau turime duomenų
ir apie falo kultą. Neretai kalbama apie „vieną tokią Janio žolę“ (vienu
pašu Jāņa zāli: 32383; 32400; pig. 32387), dažnusyk tiesiog pavadinamą
falu (35691-35695). Ir kitur „Janio žolė“ (35111; 35495) arba „Janio
gėlė“ {Jāņa puķe: 37823; pig. 35008; 35258; 35513) turi tokiąpat reikš
mę. Šią „Janio žolę“ dar primena vienas variantas apie Janio „mėlyną
švarką“ (plg. 33047 ir 34758). Tą patį kultą veikiausiai mena ir Janio
žmona {Jāņa sieva), kuri Joninių vakarą yra „vedama“ (32997-32999;
33046) arba „prapuola“ {izgaist: 32980; 32981), „pražūva“ {pazūd:
32982-32990; 33004-33006), „miršta“ {mirst: 32996). Pražuvusiąžmo
ną paprastai atranda per Petrines (32980; 32981; 32984; 32985-32988;
32990) arba ir Joninių rytą šokant saulei (32978, 2). Su vaisingumu
ypač susiję du (33014; 33017; plg. 35445) iš šių pavyzdžių. Apie Janytį
ir Janio žmoną veikiausiai kalbama ir šioje dainelėje: Jāņa dienu Dieva
dēls Saules meitu sveicināja „Per Jonines Dievo sūnus Saulės dukrą
sveikino“ (32919).
Žiedų šventė turi didelę reikšmę ir pačiame žmonių gyvenime. Tik
iki Joninių būdavo renkamos visokios gydomosios žolės, nes paskui vi
sos žolės pradedančios bręsti ir prarandančios savo galią. Joninių žolynai
naudoti ir ateities būrimui. Visuotinai per falo kulto šventę lytiniame gy
venime priimta arba daugiau laisvės, arba visiškas susilaikymas. Senųjų
latvių susilaikymą mena archajiškas paprotys Joninių naktį išvis nepri
gulti (33179-33197). Tąpatį liudija ir kai kurie kiti pavyzdžiai (34817;
35351). Kitos [90] liaudies dainos rodo šia prasme buvus ir tam tikrą
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laisvę (33119; 33123; 34810; 34980; 35650). Be to, Joninių naktis buvo
geriausias laikas jauniems žmonėms susieiti, kai neretai įvykdavo ir
sužadėtuvės (33078-33134).
Apie „lygavimą“jau yra tiek daug rašyta, kad aš čia nuo savęs nega
liu pridurti nieko naujo. Kad veiksmažodis līgot yra giminiškas lietuviš
kajam linguoti, yra nurodęs jau E. Volteris. Kažkoks E. C. von Trautvetteris „Inlande“ (1850, p. 660) rašo līgo esant giminingą su sanskrito
liągam, reiškiančiu falą. ŠiąTrautvetterio įžvalgą skleidė Zarinių Kārlis
(Mūlleris), tačiau tokiam palyginimui trūksta tikresnių duomenų.
Iš latvių veikiausiai bus perimtas estų vilkų valdovas Līkon ir senųjų
suomių žolių bei medžių dievas Lieckio. Jonines estai, kaip žinoma, va
dina ir „Lykuono diena“ (Līkoniptiha). Skolinimąsi liudija ne tik sutam
panti reikšmė, bet ir panašus skambesys. Apskritai estai Jonines šventė
iki smulkmenų taip pat kaip latviai.139Kaip estų Lykuonas bei Juris valdo
vilkus, kurie yrajo šunys, taip ir latvių Janytis, matyt, bus vilkų valdovas.
Ai, puiši, puiši,
Glabājat zirgus!
Jānītis krūmos,
Iemaukti rokā.
32502

Oi, bernai, bernai,
Saugokit arklius!
Janytis krūmuose,
Kamanos rankoje.
Pašu Jāņu vakariņu
Vilks nokoda kumeliņu.
12814

Per patį Joninių vakarą
Vilkas papjovė žirgelį.
Jānīts zirgu nojādīja
Pieguļnieku meklēdams;

139 F. J. W iedemann. Aus dem... Leben der Ehsten, p. 362-363; R[īgas]
Lįatviešu] B[iedribas] Zfinību] K[omisijas] Rakstu krājums, XV, p. 14.
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Gudri mani brāleliņi,
Tie nejāja pieguļā.
32509, pig. 32510

Janytis arklį nujodę,
Naktigonių ieškodamas;
Gudrūs mano broleliai Nejojo naktigonėn.
Jāņu nakti, brāleliņi,
Nejājiet pieguļā:
Meža māte suņus sauca,
Rīdīs jūsu kumeliņus.
32508

Joninių naktį, broleliai,
Nejokit naktigonėn:
Miško motė šunis šaukia,
Pjudys jūsų žirgelius.
Aplīgoju savu Kranci,
Lai Krancīša vilks nenesa.
32515

Aplygavau savo Sargį,
Kad neneštų Sargio vilkas.
Man kaziņu vilks aiznesa
Pašā Jāņu vakarā.
32760

Man ožkelę vilkas nunešė
Patį Joninių vakarą.
Taigi galime suprasti, kodėl Joninių naktį nejojama naktigonėn ir
kodėl liaudies dainose vilkas vadinamas Dievo šunimi.140Joninių naktį
Janytis, matyt, neužmiršta ir „Dievo šunų“, duodamas irjiems valią elg
tis, kaip patinka. [91]
Šie faktai šiaipjau duoda mums tam tikrąpamatą ieškoti Janio vietoje
kažkokios senųjų latvių dievybės, kuri atitiktų, viena vertus, sanskrito
140[P. Šmits.] Etnogrāfisku rakstu krājums, I, p. 27 ir 28.
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žodį lingām, o antra vertus, estų Lykuoną, tačiau kad ir kaip, tai jokiu
būdu neįrodytų Lygos, Lygajo ar Lyguono egzistavimo. Veikiau jau LJkon bei Lieckio bus perimti paprasčiausiai iš šūksnio līgo. Jokių kitų
argumentų čia iš viso nėra.
Be abejo, latviai bus šventę ir savo Naujuosius metus, ir būtent tada,
kai tai atitiko gyvenimo poreikius bei gamtines aplinkybes. Tai negalėjo
būti nei žiemos, nei vasaros laikas, nes tada metų perdalijimui nebuvo
jokio ypatingo pagrindo. Laukų darbų kaita, kaip žinoma, įvyksta tik ru
denį arba pavasarį. Ruduo netiktų samdiniams, kuriems su visais iš
kultais javais, suvoktu gyvulių pašaru bei pačiais gyvuliais tektų keltis
gyventi į kitą vietą. Be to, rudenį Naujieji metai atsidurtų greta Vėlinių,
o dviejų stambių švenčių kartu niekas nešvęsdavo. Lieka tad pavasaris,
kai žiemos atsargosjau suvartotos, ir persikėlimui belikę nedaug mantos.
Juoba artojams pavasarį reikia pradėti naujus žemės darbus. Taigi būtų
visai natūralu, kad Naujieji metai būtų buvę pavasarį ir būtų sutapę su
mūsų laikųJurginėmis Ųuęa, arbaJurģa, diena). Nors kai kurios Jurginių
apeigos pas latvius bus atėjusios kartu su krikščionių tikėjimu, netrūksta
čia ir liekanų iš senųjų pagonybės laikų. Jurginės švenčiamos panašiai
ne tik latvių ir lietuvių, bet ir vokiečių, skandinavų, rusų, suomių bei
estų. Jurginės, bent jau anksčiau, visur buvo laikas, kai samdiniai pe
reidavo gyventi į kitą vietą. Kartu Jurginėmis prasideda nauji žemdirbių
ir gyvulių augintojų darbai. Latviai per Jurginės pirmąsyk išgindavo gy
vulius ganytis, o vakare išjodavo su arkliais naktigonėn. Šiuo metu taip
pat reikėdavo saugotis burtininkų, raganų, pavydėtojų bei vilkų. Jurginėms pjaudavo gaidį ir virdavo kiaušinius arba [kepdavo] blynus. Vakare
prasidėdavo laistymasis vandeniu, vadinamosios rumelēšanās, kad atei
nančiais metais lytų lietus, nors ši reikšmė liaudyje nebėra žinoma. Visa
tai galėtų būti susiję su senąja Naujųjų metų, arba pavasario, švente. Jo
kios aiškesnės latvių Naujųjų metų arba pavasario dievybės iš senųjų
pagonybės laikų mes nežinome, nes Juris arba Jurgis, Ūsiņš, Pieguļas
māte „Naktigonės motė“ (minėta Bylenšteino) ir tiesiog personifikuota
Pieguļa „Naktigonė“ (30091-30094; 30162) nesiekia priešistorinių
laikų. Tuo tarpu apie Žemės motės ryšį su Jurginėmis (žr. 5 sk.) mums
dar stinga tikresnių žinių.
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latvių šventės jau visos yra susijusios su krikščionybe.
Daug senų švenčių papročių dar mena [92] ankstesnius katalikybės
laikus, o iš senųjų pagoniškų apeigų iki mūsų dienų tik mažai kas bėra
išlikę. Šį švenčių aprašymą pradėsime Naujaisiais metais. Krikščioniš
kieji Naujieji metai, kaip naujoviška šventė liaudies gyvenime, neturi daug
senųjų prietarų. Naujųjų metų papročius sudaro mažne vien tik būrimas
ir ateities spėjimai. Žinomiausias ir, ko gero, vienas iš seniausių papročių
yra „laimės liejimas“ (laimes liešana). Tos pačios Naujųjų metų apeigos
buvo tęsiamos ir per Tris karalius, arba „Žvaigždės dieną“ (Zvaigznes
diena). Šiądienąseni žmonės ant tvarto durų brėždavo „slogučio kryžių“
(lietuvēna krusts), kad galvijai sektųsi. Per Antanines, sausio 17, latviai
virdavo kiaulės pusgalvį, kaip ir estai. Jei kiauliaganiai išsaugodavę kiau
lės knyslės kaulą ir vasarą pakasdavę kiaulių ganykloje, tai kiaulės
ramiai knisdavusios žemę ir nelįsdavusios į javus. Sausio 20-oji vadinta
„Baškių diena“ (Bašķu diena, iš Sebastijono), tuomet nuo visokio blogio
reikią saugoti karves. Senaisiais katalikybės laikais šią dieną karves dar
vesdavo šventinti. Per Grabnyčias (Sveču diena, pažodžiui „Žvakių die
na“), vasario 2, liedavę žvakes, kad šviesiai degtų. Šią dieną dar vadino
Vėjo diena ir neidavojaujon, kad vėjas stogų nenukeliu. Šventosios Ago
tos dieną, vasario 5, latviai aukštaičiai po stogu pakabindavo druskos
ir šventinto vandens, kad saugotų namus nuo perkūno.
Užgavėnės (Metenis) liaudies dainose dar vadinamos miesmetis
(32214), vastalāvis (32213, 1), o sugadintu pavidalu dar ir mietnesis
(33466, 1). Pats žodis metenis, matyt, yra kilęs iš miesmetis, kuris savo
ruožtu yra išverstas iš rusų kalbos (мясопустъ, tas pats italų carnevale)
ir žymi laiką kai meta (atmet) valgyti mėsą (rusų мясо). Rusų papročius
mena ir Užgavėnių valgiai, kaip antai „pyragai“ (pīrāgi: 32213; 32218;
32219; rusų пироги), „lepeškos“ (lepeškas: 32213, 3; тщлепешки) bei
„grikių ragaišis“ (griķu karašas: 32213 var.; plg. rusų blynus). Ir vokie
čiai Užgavėnėms kepdavo visokias bandas. Per Užgavėnes važinėjamasi, kad būtų geri linai (28288; 32209; 32210; 32211; 32232), ir šokama,
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kad priaugtų ir šokinėtų karvės (32211; 32227). Didžiausi šokėjai bū
davojaunimas, persirengę ir kaukėti eidavę iš namų į namus. Toks važi
nėjimąsis ir persirengėlių eitynės per Užgavėnes irgi gali būti perimti
iš rusų. Ir estai per Užgavėnes važinėdavosi, kad augtų aukšti linai.
Latvių, vokiečių ir estų Užgavėnės dar turi ryšio su kiaulėmis. Latviai
ir Prūsijos vokiečiai141per Užgavėnes virdavo kiaulės galvą, estai kiaulės kojas.
Tik per nesusipratimą galėjo kilti mintis, neva latvių metenis reikštų
Naujuosius metus ir būtų radęsis iš to paties žodžio, kaip lietuvių metas,
metai. „Metai“ ir „Naujieji metai“ yra dvi visiškai skirtingos sąvokos,
ir aš nežinau nė vieno pavyzdžio nė vienoje kalboje, kur Naujieji metai
būtų vadinami paprasčiausiai „metais“. Taip pat istorijoje nėra jokių
užuominų, kad apie Užgavėnes būtų žymėta metų riba. Paskui dar nu
rodoma, jog per rusų „Miasopustą“ mėsa nebevalgoma, o latvių liau
dies dainos dažnai mini per Užgavėnes valgant mėsą. [93] Į šį klausimą
atsakymo reikia ieškoti krikščioniškųjų švenčių istorijoje. Senais laikais
Užgavėnes šventė apie keturiasdešimt dienų, pradedant Trimis karaliais.
Žinomame J. Hoopso žinyne sakoma: „Užgavėnės iš pradžių neturi nie
ko bendra su gavėnia“. Paskui Bažnyčia pradėjo rūpintis apriboti
linksmybes, sutrumpino šventes iki dešimties, paskui iki aštuonių ir ga
liausiai iki trijų dienų. Rusai švenčių laiką pirma apribojo keturiolika,
o paskui aštuoniomis dienomis. Latviai per Užgavėnes eidavo persirengėliais (ķekatas ir budēļi), o senesnių laikų raštų liudijimai vėlgi aiškiai
rodo, kad šie pavadinimai bei papročiai priklausė tik Užgavėnėms.
Latviųpajūrio gyventojai nuo Ragaciemo iki Dubultųper Užgavėnes
šventė ir Žūklės šventę. Kiekviena žvejų bendruomenė kėlė savas vaišes,
kurių metu būdavo daug dainuojama. Kalbant reikėjo saugotis, kad
neišsprūstų koks nors nelaimę žvejams reiškiantis žodis, kaip antai lācis
„lokys“, zaķis „zuikis“, kaķis „katė“, dzeguze „gegutė“.142
Kai kuriose liaudies dainose Užgavėnės pasirodo kaip personifikuo
tas Metenis. Jis „važiuoja per Dauguvą“ (brauc par Daugavu: 3220) arba
„ateina per kalną“ (nāk par kalnu: 32224) su „kiaulės ausimi“ (32220),
141Žr. H. F rischbier. Preussisches Worterbuch.
142Latvju dainas, IV, p. 411 ir 412.
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,Jcoja“ (32233) arba „puse galvos“ „maišelyje“ (32220; 32233) ar „po pažasčia“ (32224). Jis „šukuojasi kertėje“ {sukājas kaktā: 32220-32223),
„Pelenų dienos laukdamas“ (pelnu dienas gaidīdams), valgo mėsą ir yra
vadinamas Juodakiu“ {melnacis: 32214). Pasak vienos dainelės, Mete
nis netgi turi sūnų bei dukrų.
Meteņami pieci dēli,
Visi pieci arājiņi;
Meteņami piecas meitas,
Visas meitas malējiņas.
32215

Metenio penki sūnūs,
Visi penki artojėliai;
Metenio penkios dukros,
Visos dukros malėjėlės.
Pelenų dieną latviai nešė pelenus į daržą, kad vabzdžiai negadintų
daigų. Gertrūdes dieną{Ģēdurtas dienā), kovo 17, lokiai pabundąiš žie
mos miego ir pirmąsyk išlendą iš migio laukan. Benedikto {Bindus),
arba Gyvių, dieną, kovo 21, atsigaunąvisi gyviai. Tądienąnegalima nie
ko iš miško neštis namo. Jei ką atsineši, tai vasarą eis gyvatės į namus.
Kopūstų Maros dieną, kovo 25, taip pat vadintą pavasario Mara,
reikia vyti kamuolin siūlus ir virti didelius virtinius arba kukulius, kad
augtų didelės kopūstų galvos. Naktį prieš Maros dieną rūsiuose ant ko
pūstų galvų atsirandančios kopūstų sėklos. Pasak Hupelio, kovo 25
Pabaltijo vokiečiai sėdavę kopūstus. F. J. Wiedemannas rašo estus šią
dienąruošus žemę kopūstų sodinimui, kad Marija saugotųjąnuo šalnos.
J. Henningo žodžiais, „su pavasario Mara žmonės liaujasi vakarais
deginę žiburį ir vakarieniauja prie dienos šviesos“.143
Verbų sekmadienį latviai pėrė ir vienas kitą, ir savo gyvulius verbų
šakelėmis, kad ateinančiais metais visi būtų sveiki. Rusai šį paprotį iš
laikė iki mūsų dienų. Didįjį ketvirtadienį [94] miške ieškojo gyvačių li
goms gydyti. Žmonės, gimę 12 valandą nakties iš Didžiojo ketvirtadienio
143 R[Tgas] L[atviešu] BĮiedrTbas] Z[inību] Kfomisijas] Rakstu krājums,
XVII, p. 39.
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į Didįjį penktadienį, galį matyti mirusiųjų sielas. Patį Didįjį penktadienį
vaikščioją burtininkai ir raganos su savo nešliavomis. Tą pačią dieną
visokiais burtais stengtasi išginti blusas, prūsokus, žiurkes, gyvates,
žvirblius ir vanagus.
Rusams, kaip žinoma, Velykos yra didžiausia šventė, todėl ji ir tapo
pavadinta велик день „didžioji diena“, o iš čia išverstas ir latviškasis
pavadinimas lieldiena. Iš rusų, matyt, bus atėjęs ir velykinis supimasis.
Bet ir mūsų liaudies dainos duoda savą paaiškinimą, kaip atsirado šis
supimasis per Velykas. Čia mes išgirstame, kad per Kalėdas esą gimęs
Dievo sūnus {Dieva dēls), kuriam „per Velykas lopšį kabina“ {lieldiena
šūpuli kāra: 33292 ir 33295).144Supamasi tam, kad augtų linai ir kanapės
(32263; 32271; 32279,1), „kad susiganytų telyčios“ {lai telītes ganījās:
32271, 1) ir kad vasarą uodai nekąstų (32237).
Jurginės, Juxga, Ģurģa, Juęa arba Ūsiņa diena, balandžio 23, Bylenšteino žodžiais, esanti „arklių šventadienis“. Galėtų būti, kad toks po
žiūris latviuose įsigalėjo su krikščionybe. Šventasis Jurgis tapo arklių
globėju todėl, kad jis visuomet vaizduojamas kaip gražus jaunuolis, jo
jantis ant balto arklio. Per Jurginės latviai pjaudavo gaidį ir šlakstydavo
jo krauju arklidės slenkstį, po arklio ėdžiomis ir net ant avižų, kad gerai
sektųsi arkliai. Senesni gali būti tie Jurginių papročiai, kurie susiję aps
kritai su gyvulininkyste bei žemdirbyste.
Jobo dieną {ījāba diena, gegužės 9) negalima sodinti svogūnų, nes
tada jie išeis į žiedus.
Dangun žengimo, arba Kryžiaus, dieną negalima nei arti, nei akėti,
kad kruša neišmuštų lauko. Šis prietaras remiasi analogine magija, nes
panašūs yra žodžiai krusts „kryžius“ ir krusa „kruša“. Šią dieną nevalia
pjauti nė šakelės, nes tuomet medžiams bėgąs kraujas.
Sekminės (Vasaras svētki) yra viena iš trijų didžiųjų bažnytinių šven
čių, o jos pavadinimas nėra išverstas nei iš vokiečių, nei iš rusų kalbos.
Todėl reikėtų manyti, jog kažkokios vasaros šventės, susijusios su dau
gybe prietarų, būtajau pagonybės laikais. Tačiaujokių senųvasaros šven
tės apeigų mums nėra žinoma, o pati šventė latvių gyvenime nevaidina
144 [PažymėtinaJog latvių šūpulis „lopšys“ yra vienos šaknies sušųpot(ies)
„supti(s)“.]
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ryškesnio vaidmens. Ir pats pavadinimas nėra visai senas, nes senieji
latviai nežinojo tokio žodžio svētki (iš rusų святки), o tik atitinkamas
šventas „dienas“ arba „laikus“, pavyzdžiui, zāļu diena „Žolių diena“,
uguns diena „Ugnies diena“, Dieva dienas „Dievo dienos“, veļu laiks
„Vėlių laikas“, sējas laiks „sėjos laikas“. Jei latviai pagonybės laikais
ir bus šventę kokią „Vasaros dieną“, tai jos apeigos bus perkeltos į
Jonines arba Jurgines. Sekminių berželiai galėtų būti atisiradę pagal
Joninių pavyzdį.
Nuo Urbono dienos (Urbāna diena), gegužės 25, latviai skaičiavo
tikrąjį sėjos laiką, tą dieną ir lakštingala pradedanti giedoti. Sėjos laikas,
kaip ir lakštingalos giedojimas, baigiasi Vito dieną {Vītus diena), birže
lio 15. [95]
Pačia populiariausia latvių švente reikia laikyti Jonines - birželio
24. Kaip senoji vaisingumo šventė, jos jau aptartos aukščiau. Pridursime
dar tik tai, kad po Joninių karvės „užtraukiančios pieną“, ir gegutė
kukuojanti tik ligi Joninių. Artimai susijusios su Joninėmis yra Petrinės
birželio 29, buvusios tarsi Joninių atšventis ir dar, regis, vadinta Lapų
diena (lapu diena: 15482). Pasak liaudies dainų, Janytis yra ziedainītis
(33022-33029) ir ateina „su žiedais“ {ar ziediem), tuo tarpu Pēterītis
lapainītis ateina tik „su lapais“ {ar lapām: 32987; 33036; 33055; 33074;
33217; 33232). Jānīšami zili svārki, Pētekami puspelēki „Janyčio mė
lynas švarkas, o Peterio - pusplikis“ (33047, plg. 34758), nes pirmasis
pasirodo „žiedų puokštėje“ {ziedu cekulā), o antrasis -„rugių pėdelyje“
{rudzu kūlītī: 34758). Per Jonines pradingusi Janio žmona, kaip jau
minėta aukščiau, atsiranda per Petrines. Iki Petrinių dar rinktos užmirštos
ar paliktos žolės arbatai bei ligų gydymui. Iki šiol retur dar kukuojanti
viena kita gegutė (2438) ir tada pavirstanti paukštvanagiu.
Kartu su Joninėmis liaudies dainų dar paminima laidene, arba Laiddiena (liepos 2), kurią Langė aiškina kaip Marijos aplankymo dieną.
Stenderis šį aiškinimą priėmė pažymėdamas, jog tai yra vidžemiečių
žodis. Ulmanis išsakė abejonių dėl žodžio reikšmės ir manė, jog tai vei
kiau būsianti Marijos dangun ėmimo diena, matyt, vesdamas šį žodį iš
veiksmažodžio laisties „skristi, skrieti“. Kad laidene, arba laidaine, iš
tikrųjų yra Marijos aplankymo diena, mes matome iš tokių dainų:
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Ai, Jānīti ziedainīti,
Pēterīti lapainīti,
Laidainīte nabadzīte
Visu ziedu lasītāja.
33025

Oi, Janyti žiedainyti,
Pėteryti lapainyti,
Laidainyte nabagėle
Visų žiedų rinkėjėle.
Jānī gāju raudzīties
Pēterī dzirdīties.
Laidainē palaižos
Neveiklīša rociņā.
33111, 1

Joninėms ėjau žvalgynų,
Per Petrines - užgėrynų,
Per Laidainę pasileidau
Į nevykėlio rankas.
Jānī gāju rādīties,
Laidainē solīties,
Labrencī ēst un dzert,
Pārdot savu vaiņadziņu.
33111

Per Jonus ėjau rodytis,
Per Laidainę - žadėtis,
Per Lauryną - valgyt, gert,
Parduot savo vainikėlį.
Iš dviejų pirmųjų pavyzdžių matome, kad Laidenė yra žydėjimo lai
ko pabaigoje, netrukus po Petrinių. Paskutinioji dainelė ją nustato prieš
Lauryną (rugpjūčio 10), tuo tarpu Marijos dangun ėmimo diena, arba
Didžioji Mara {lielā Maęa), yra rugpjūčio 15. Pavadinimas laidene (plg.
metenis „Užgavėnės“) veikiausisi yra susijęs su sena stačiatikių švente
liepos 2, kai švenčiamas Dievo motinos drabužiųpadėjimas. Čia gali būti
numanomas „paleidimas“ (atlaišana) arba „nuleidimas“ {nolaišana).
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Estai tuomet laikėsi kai kurių apeigų, primenančių Joninių papročius.
Tokį pat paprotį matome ir latviuose iš tokios štai dainos [96]:
Laidi, laidi, laidainīte,
Laidi miežus, laidi rudzus,
Laidi miežus, laidi rudzus,
Atlaid manu arājiņu.

14027

Leiski, leiski, Laidainyte,
Leiski miežius, leiski rugius,
Leiski miežius, leiski rugius,
Parleisk man artojėlį.
Jokūbo dieną{Jēkaba, arhaJēkaupa, diena), liepos 25, latviai kepda
vo naują duoną, o pirmąjį kepalą nešdavo į lauką aukai. Naują duoną
pirmąsyk valgant, kiekvienas turėjo pasakyti: Dievs dod sātu, gausu!
„Dieve duok sotį, skalsą!“ Jokūbą švenčia ir estai.
Rugpjūčio 10-oji yra švento Lauryno diena, kuris, kaip žinoma, gy
veno III a. ir buvo gyvas sudegintas. Todėl Laurynas ir tapo laikomas
ugnies globėju. Toks pat vaidmuojam priklauso latviuose, ir šiejį vadina
Labrencis arba Lārancis. Kai kur Lauryno vadinama ir Ugnies diena, tuo
tarpu Latvijos aukštaičių visos pirmosios dešimt rugpjūčio dienų buvu
sios „ugnies dienos“ {gunis dinas). Per Laurynąnegalima buvo namuose
kūrenti jokios ugnies, nes tada Ugnies motė norinti atsipūsti. Jei šią dieną
namuose kūrensi ugnį, tais metais kils gaisras. Labai panašūs papročiai
išliko ir estuose. Taip pat Laurynui prinokstantys obuoliai, bet jei kas
šią dieną kepa obuolius, tai tuose namuose obuoliai nebedera. Pagaliau
Laurynas dar buvo diena, kai pjaudavo ožius, kaip kad per Bertulį {Bēr
tulis, rugpjūčio 24) - avis. Liaudies daina (6021) dar užsimena, kad „nuo
Bertmanio kamanėlė ant žiedelio pakimba“ {no Bērtmaņa kamenīte
ziediņā pakārās).

Marijos dangun ėmimo diena, rugpjūčio 15, vadinama Didžiąja Mara
Tą dieną latviai nemer
kia linų. Latvijos aukštaičiai per Didžiąją Marą eidavo poromis į bažny
čią, kad būtų geras derlius. Kai kuriose vietose jie vesdavosi į bažnyčią

{Lielā Маха, baltarusių Большая Пречистая).
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ir gyvulius šventinti, ypač avis. Marijos gimimo dieną, rugsėjo 8, latviai
vadino Mažąja Mara (mazā Maęa\ kaip ir estai.
Mykolas (Miķelis, rugsėjo 29) mūsų liaudies dainose nedažnai
tesutinkamas ir minimas už arklių globėją (30052 ir 30226 var.), kuriam
aukojamas gaidys arba viščiukai, arba ir užjavų augintoją. Mykolinėms,
atrodo, seniau darė alų, nes Mykolas paprastai minimas kartu su alumi.
Pasak J. Ansbergo, „rudens Maros dieną, spalio pirmąją, merginos,
eidamos į trobą miegoti, prie šalies pasidėdavo pirties akmenį, kad dar
šiemet galėtų gauti jaunikį“.145Tuo tarpu J. Henningas146rudens Mara
laiko minėtąją Didžiąją Marą.
Nuo Mykolo iki Simajudo (spalio 28) paprastai skaičiuojamas vadi
namasis vėlių laikas, arba Dievo dienos, kai senieji latviai vaišino savo
protėvių sielas. Tačiau šis laikas nebuvo visur vienodas: vienur trumpes
nis, kitur ilgesnis. Kad vėlių laikas prasideda Mykolu, tai galbūt atėjo
iš katalikiškų tradicijų. Pagal krikščioniškąją simboliką, arkangelas
Mykolas yra kapinių globėjas ir [97] pirmasis sielos sargas iškart žmogui
mirus. Simajudo dieną sieloms (dvēseles, urguči) dar suruošdavo pas
kutines vaišes ir tada vėl gindavo jas šalin.
Martyno diena (Mārtiņa diena) seniau švęsta lapkričio 11, o dabar 10. Ši šventė pas latvius atėjo tik su krikščionybe. Martynas yra vienas
iš garsiausių Prancūzijos šventųjų, gyvenęs IV a. po Kristaus. Būdamas
pagonių kareivis, jis kartą žiemą sutikęs nuogą vargšą ir atidavęs jam
pusę savo apsiausto. Po tojis išvydęs Kristų ir priėmęs krikščionių tikė
jimą. Matyt, dėl šio nutikimojo nepaprastasis apsiaustas su gobtuvu bu
vo laikomas svarbiausiajo relikvija ir yra paminėtas net vienoje liaudies
dainoje (33242). Iš dalies šį apsiaustą mena kaukėti Martyno persirengėliai (budēļi, kūjenieki). Su Martyno diena sutapusi senoji romėnų
rudens šventė, kurioje būdavo daug valgoma ir geriama. Taip paaiškėja
Martyno žąsis, pyragai ir vynas Vakarų Europoje. Su Martyno žąsimi su
sijusi ir sena katalikų legenda. Kai Martyną norėję pakelti į vyskupus,
jis esą pasislėpęs žąsidėje, kur jį atradę tik dėl žąsų gagenimo.
145Latvju dainas, III, d. 1, p. 319.
146R[Tgas] L[atviešu] BĮiedrTbas] Z[inību] K[omisijas] Rakstu krājums,
XVII, p. 39.
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Latviams žinomas ir Martyno ragaišis bei žirnių paplotėliai arba ku
kuliai. Pasak liaudies dainų, Martynas irgi yra arklių globėjas, prilygi
namas Jurgiui, Ūsiniui ir Mykolui, ypač pirmajam. Su Jurgiu naktigonės
prasideda, o su Martynu baigiasi. Pagal katalikų tradicijas, jiedu abu
vaizduojami kaip raiteliai. Kartu su Martynu neretai minima ir Katryna
(30224; 30225; 33245; 33246), nes abi, kaip žinoma, yra persirengėlių
dienos. Per Martyną, kaip jau minėta, persirengdavo tikriausiai vyrai, o
per Katryną - moterys. Martyną liaudies dainos vadina „turtuoliu“
{bagāts vīrs), o Katryną - „perkarėle, šakama“ (badastakle). Be to,
Katryna laikyta ir avių diena, kai latviai pjovė avis. Savo linksmybėmis
į abi minėtas dienas panaši yra Andriejaus diena lapkričio 30. Kaip
vokiečių bei rusų, taip ir latvių merginos tada būrėsi jaunikius. Estai
Andriejų laikė žiemos pradžia.
Mikalojaus diena {Nikolaja, arba Miklāva, diena), gruodžio 6, savo
arklių kultu vėlgi labai panaši į Jurgio, Mykolo ir Martyno dienas.
Mykolui Jurgis prilygsta kaip slibino nugalėtojas, o Mikalojui - kaip
jaunimo globėjas. Estams Mikalojus yra gyvulių, ypač ariamųjųjaučių,
globėjas.
Kalėdos {Ziemas svētki), yra, be abejonės, viena iš svarbiausių senųjų
latvių švenčių. Šventimas prasidėdavo jau išvakarėse, vadintose Blukio
vakaru {bluķa vakars) arba Kūčių vakaru {kūķu vakars) (33505). Pasta
rasis pavadinimas perimtas iš rusų kalbos {кутья), nes latviai tą vakarą
virdavo kūčią(A:w£z, rusų кутья) su kiaulės galva (33291; 33278; 33322;
33420), kaip ir rusai. Kartu su kūčia liaudies dainos dar mini pupas ir
žirnius (33278), todėl ir dainuojama: Ziemas svētku vakarā ēdam dzīvu
labībiņu „Kūčių vakarą valgom gyvus javelius“ (30299; 30300). Poroje
pavyzdžių (33307; 33413) kalbama ir apie ožkieną. [98] Toliau tenka
išgirsti,jog Kalėdos „blukį vilko“ {bluķi vilka) arba „šokinėjo kaip ožiai“
{bukiem lēca), tuo tarpu Velykos „lopšį (sūpuokles) kabino“ {šūpli kāra:
33292). P. Einhomas rašo, kad latviai šį vakarą aplinkui rišdavo blukį,
kurį galiausiai sudegindavo. Dar su Kalėdomis yra susijusios katės
(2258; 33265; 33419) ir bitės. Pastarosios Kalėdų vakarais dainuo
jančios (313; 33280), iš ko galima nuspėti ateinančios vasaros orus
(33256). Kates esą sveriančios jaunos merginos, ir ,jei katė svers pus147
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pūdį, tai mergos šį rudenį ištekės“ (jā svērs kaķis puspodiņu, tad vēss
meitas šoruden: 33262). Pagonybės laikų papročiams galėtų priklausyti
„žiemio šaukimasis“ (ziemeļapiesaukšana), kad pūstų laukuose miežus,
rudzus „miežius, rugius“, miške -smilgas, lācenītes „smilgas, meškauoges“, o arklidėje - bērus kumeliņus „bėrus žirgelius“ (33279). Tamtikra
Kalėdų apeiga dar vadinasi vilku gaiņāšana „vilkų vaikymas“, o P. Einhomas pasakoja, kad apie Kalėdas latviai kryžkelėje vilkams aukodavę
ožką. Apskritai šiuo laiku paisoma įvairių prietarų, kad ateinančiais
metais augtų geri javai, sektųsi galvijai ir būtų daug obuolių.

36. SENOVINIAI LAIKO SKAIČIAVIMAI

išsiaiškinti šventes irjų papročius, dar turime žinoti, kaip se
nieji latviai skaičiavo laiką. Jau indoeuropiečių protautė, kaip manoma,
dalijo metus ne tik metų laikais, bet ir mėnesiais. Nėra jokios abejonės,
kad toks laiko skaičiavimas bus pasiekęs ir senuosius baltus, o iš jų latvius. Pagal senųjų laikų pavyzdį dar dabar latvių žemdirbiai aiškiai
skiria seną ir jauną mėnesį. Kad mediena ilgiau laikytų, spygliuočius
kerta jaunatyje, o lapuočius - sengalyje. Tuo tarpu sėti stengiamasi tik
jaunatyje. Galime manyti, jog seniau, kai dar nebuvo jokių kalendorių,
mėnulio permainos buvo stebimos dar atidžiau. Gerą laiko išmanymą
liudija ir senieji latviški mėnesių pavadinimai: ziemas mēnesis „žiemos
mėnuo“ (sausis), sveču mēnesis „žvakių mėnuo“ (vasaris), sērsnu arba
baložu mēnesis „šerkšno“ arba „balandžių mėnuo“ (kovas), sulu mēnesis
„sulos mėnuo“ (balandis), lapu arba sējas mēnesis „lapų“ arba „sėjos
mėnuo“ (gegužė), ziedu arba papuves mēnesis „žiedų“ arba „pūdymo
mėnuo“ (birželis), siena arba liepu mēnesis „šieno“ arba „liepų mėnuo“
(liepa), suņu arba rudzu mēnesis „šunų“ arba „rugių mėnuo“ (rugpjūtis),
sila, t.y. viršu mēnesis „viržiųmėnuo“ (rugsėjis), veļu arhazemliku mēnesis
„vėlių“ arba „žemlikų mėnuo“ (spalis), salnas mēnesis „šalnos mėnuo“
(lapkritis) ir vilku mēnesis „vilkų mėnuo“ (gruodis). Nors šie mėnesiai
N orėdami
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dirbtinai priderinti prie kalendorinių mėnesių, o vienas kitas (pavyzdžiui,
„žvakių“ ir „šunų“) yra neabejotinai naujas, vis dėlto kai kurie bus
atsiradę dar priešistoriniais laikais.
Aštuoni iš šių pavadinimų visiškai sutinka su lietuviškaisiais: baložu baland(in)is, sulu - sultekis, sējas - sėjos mėnuo, liepu arba siena - lie
pinis, liepos arba šienavimo mėnuo, rudzu - rugpjūtis, sila - šilinis ir
salnas mēnesis - gruodinis, gruodis. Dar slavų kalbose sutinkame balan
džių, pūdymo, šieno arba liepų, šalnos ir vilkų mėnesius. Iš germanų kal
bų čia galime palyginti tokius [99] mėnesių pavadinimus: žiemos, sėjos,
pūdymo, žiedų, šieno, šunų, rugių, rudens ir vilkų. Šie mėnesių pavadi
nimai nesiekia indoeuropiečių prokalbės, o iš dalies bus pasiskolinti, iš
dalies nepriklausomai atsiradę dėl panašių gyvenimo aplinkybių. Taip
pat ir kai kurios indėnų gentys Amerikoje skiria mėnesius, kai pradeda
želti žolė, kai sėja javus, kai nuo medžių krenta lapai, kai vilkai laksto
gaujomis ir 1.1. Kaip toliau senieji latviai dalijo mėnesį, jokių žinių ne
galime rasti. Kad nepasiduotumėm vienpusėms hipotezėms, apžvelgsi
me, ką šiuo klausimu mano etnografai. „Mes paprastai vieną mėnesį
skaidome į keturias septynių dienų savaites, tačiau daug Vakarų Afrikos
genčių skaičiuoja po septynias keturių dienų savaites. Kitos tautos mė
nesiu vadina trisdešimt dienų ir dalija jį į šešias penkių dienų savaites;
rečiau pasitaiko penkios savaitės po šešias dienas“.147„Indoeuropiečiai
jau nuo senų laikų dalijo mėnesį į dvi dalis. Nuo tokio padalijimo graikai
jau buvo perėję prie trisdešimties dienų mėnesio dalijimo į tris dekadas,
o romėnai - prie aštuonių dienų savaitės“.148Neretai romėnai kalba ir
apie devynias dienas. Taigi savaitės ilgumo pasitaiko nuo keturių iki de
šimties dienų. Tolimųjų Rytų tautos dar dabar dalija mėnesį į tris deka
das. Su budizmu čia paplito jaunaties ir pilnaties dienų šventimas, po
kurių mėnuo vėl padalijamas į dvi dalis.
Kartu su kitomis indoeuropiečių tautomis ir latviai bus šventę pil
naties dienas, taigi pirmiausia daliję mėnesį į dvi dalis. Bet arjiems buvo
žinomas ir koks nors savaitei prilygintinas laiko dalijimas, mes dar netu
147C. S. Burne. The Handbook of Folklore, p. 237.
148 O. S chrader. Reallexikon..., p. 961.
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rime jokių duomenų. Tiesa, liaudies tradicijų yra minimos trys dienos,
devynios dienos ir trejos devynerios dienos, tačiau šie skaičiai susiję su
kuo įvairiausiais dalykais, ne tik su laiko skaičiavimu. Be to, šie skaičiai
pasitaiko daugelio tautų tradicijose ir niekaip negali būti laikomi išskir
tine latvių ypatybe.
Laukų darbams latviai laiko žiūrėjo ne tik pagal mėnesius ir šventes,
bet ir pagal paukščius, medžius bei gėles. Senieji latviai buvo pastebėję,
kad medžiai išsprogsta per kokį mėnesį, pradedant ieva ir baigiant ąžuo
lu. Tačiau sėjos laikas sutampa ne su „lapų mėnesiu“, o veikiau su lakš
tingalos giedojimo laiku, dėl ko ir liaudies dainos lakštingalą vadina
sėjos paukščiu.149Liaudies poetai irgi pastebėjo, jog „ąžuolo lapai sklei
džiasi tada, kai atskrenda lakštingala“ (tad ozola lapas plauka, kad
atnāca lakstīgala)'50Javų sėja baigdavosi kartu su lakštingalos giedo
jimu, o ropių sėjimą savo kukavimu prieš Jonines užbaigdavo gegutė.
Pavakarius, protėvių sakymu, atnešančios ir išnešančios gervės. Iškelia
vus gervėms, senais laikais iki kitų gervių pavakarių nebevalgydavo.
Senovėje žmonės metus dalijo daugiau pagal šventes [100] nei pagal
mėnesius. Nors pastaruoju metu toks laiko skaičiavimas susijęs tik su
krikščioniškomis šventėmis, pati idėja vis dėlto bus atėjusi iš senų pa
gonybės laikų. Jau indoeuropiečių protautė, kaip mano mokslininkai,
bus dalijusi metus pagal šventes.151Mažne visos Europos tautos vasarą
skaičiavo nuo Jurgio iki Mykolo, o žiemą- nuo Mykolo iki Jurgio. Taigi
vasara, kaip ir žiema, prasideda slibinų nugalėtojo švente. Taip pat buvo
ir latviuose. Viduržiemįjie skaičiavo nuo Kalėdų iki Antaninių (Teņa die
na, sausio 17). Pavasaris, ruduo, Naujieji metai bei trys didžiosios baž
nytinės šventės šiame skaičiavime nevaidino didelio vaidmens. Vasarą
latviai dalijo į tokius penkis laikotarpius: 1) du mėnesiai nuo Jurginių
(balandžio 23) iki Joninių (birželio 24) - šiam laikotarpiui priklauso ir
sėjos metas nuo Urbono (gegužės 25) iki Vito (birželio 15); 2) vienas
mėnuo nuo Joninių iki Jokūbo dienos (liepos 25) - seniau, regis, dar
buvo skiriamas žiedų laikas nuo Joninių iki Laidenes (liepos 2); 3) pusė
149[P. Š mits.] Etnogrāfisku rakstu krājums, I, p. 24 ir 25.
150Ten pat, p. 19.
151 O. Schrader. Reallexikon..., p. 977.
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mėnesio, tiksliau, 17 dienų nuo Jokūbo iki Lauryno (rugpjūčio 10);
4) vėl pusė mėnesio, tiksliau, 14dienų nuo Lauryno iki Bertulio (rugpjū
čio 24); 5) penkios savaitės, arba vienas pilnas mėnuo, nuo Bertulio iki
Mykolo (rugsėjo 29). Į penkis panašius laikotarpius padalyta ir žiema:
1) vienas mėnuo nuo Mykolo iki Simajudo (spalio 28) - šis laikotarpis,
kaipjau aukščiau minėta, vadintas vėlių laiku, arba Dievo dienomis; 2) pus
mėnesis, tiksliau, 13 dienų, nuo Simajudo iki Martyno (lapkričio 10);
3) vėl pusmėnesis nuo Martyno iki Katrynos (lapkričio 25); 4) 2Vi mė
nesio, arba 10 savaičių, nuo Katrynos iki Grabnyčių (vasario 2); trys mė
nesiai, arba 12 savaičių, nuo Grabnyčių iki Jurginių (balandžio 23).
Pastarąjį laikotarpį dar dalijo Gertrūdos (kovo 17), Benedikto (kovo
21) ir Kopūstų Maros (kovo 25) dienos. Šios trys dienos ir reikšmę tu
rėjo panašią: visos jos susijusios su pavasario pradžia.

37. SAVAITĖ IR SAVAITĖS DIENOS
Kur ir kada yra atsiradusi septynių dienų savaitė ir savaitės dienų
pavadinimai, mokslininkai dar nėra priėję visai vieningos nuomonės.
Aišku tai, kad žydai tokią savaitę kartu su subata, arba šventadieniu,
turi jau labai seniai. Bet ar žydai šį paprotį perėmė iš senųjų babiloniečių,
dar nėra galutinai įrodyta. Ir pas graikus bei romėnus tokia savaitė atėjo
dar prieš Kristaus gimimą. O su krikščioniškuoju tikėjimu toks laiko da
lijimas baigia įsigalėti visame pasaulyje.
Kaip pas latvius atėjo nedēļa „savaitė“,jau J. Kruodziniekas yra labai
gerai išaiškinęs. „Šis žodis iš tikrųjų reiškė šventadienį, nedarbo dieną
{не дгьлать), ir rusų kalboje jis dar turi išlaikęs šią reikšmę, pvz.: понедгьлъник (diena po šventadienio [101], t. y. pirmadienis). Tačiau недп>ля
reiškia ir laiką nuo šventadienio iki šventadienio, ir kaip tik šia reikšme
mes, latviai, gavome šį žodį iš rusų, žinoma, kartu su krikščionybe“.152

152J. Krodzinieks. Iz Baltijas vēstures, II, p. 130.
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Mūsiškiai savaitės dienų pavadinimai irgi atsirado rusiškųjų pavyzdžiu:
„pirmadienis“, otrdiena „antradienis“ (вторникъ), trešdiena
„trečiadienis“, ceturtdiena „ketvirtadienis“ {четверг),piektdiena „penk
tadienis“ (пятница) ir sestdiena „šeštadienis“. Savaitę skaičiuoja nuo
pirmadienio tiktai slavų tautos, kaip žinoma. Tuo tarpu ne tik katalikiš
kos tautos, bet ir graikai savaitę pradeda sekmadieniu, todėl pirmoji
savaitės diena jiems yra sekmadienis, o ne pirmadienis, kaip mums.
Kaip rusų, taip ir latvių savaitės dienų pavadinimuose regimas ir
vokiečių pėdsakas. Trečiadienis rusiškai pavadintas среда („vidurys“)
pagal vokiečių Mittwoch („savaitės vidurys“) pavyzdį, juoba kad visai
ne trečiadienis, ne trečioji diena yra savaitės vidurys, o, sulig vokiškuoju
skaičiavimu, ketvirtoji. Taip pat latvių mandčgs yra perimtas iš vokiečių
Montag, o piekts vakars ketvirtadienio vakaro reikšme yra kilęs iš sen.
vokiečių žodžio pfinztag („penktoji diena“ - ketvirtadienis). Vokiečiai
ketvirtadienį vadina senovės germanų griaustinio dievo Donaro vardu Donnerstag, t. y. „Donaro diena“. Todėl vokiečiai jau nuo seno ketvir
tadienį laikė šventa diena, ir kai kuriuose papročiuose Vokietijoje ket
virtadienio šventimas išlikęs dar iki šiol.153Iš vokiečių ketvirtadienio
vakaro šventimą perėmė latviai ir estai.
Sprendžiant iš liaudies dainų, latviai gerbė ne tik ketvirtadienio va
karą, bet ir penktadienį. Šis paprotys vėlgi, be abejo, yra atėjęs iš krikš
čionybės. Penktadienis, kaip kančios diena, yra pasninkaujamas, o ir
rusai seniau jį laikė pusšvente. Kad „penkto vakaro“ ir penktadienio
šventimas yra susijęs su krikščionybe, rodo ir mūsų liaudies tradicijos,
anot kurių, penktadienį esą nusidėjęs Adomas,154o ketvirtadienio, arba
„penktą“, vakarąesą „miela Mara gimusi“ {mīļa Māra piedzimusi: 6847).
Pasak liaudies dainų, senieji latviai penktadieniais nesišukuodavę,
neprausdavę bumos, neskalbdavę ir nemazgodavę stalo (14106-14110;
7511; 34140; 34145), nes, dainos žodžiais, „penktadienį Mara šukuo
jasi“ {piektdien Māra sukājās: 34145). Iš užrašytų prietarų žinome, kad
„penktadienį nereikia nei sėti, nei arti, nei kokio kito darbo imtis“ {piekt
dienā nevajagot ne sēt, ne art, ne kādu citu darbu sākt), nes tada „niekas

pirmdiena

153J. Hoops. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, I, p. 481.
154Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 64 ir 85.
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nesiseka“ (nekas nelaimējoties). Jei apyvarus vysi, kojas grauš. Peilį galąsdamas, velniui grandines dildinsi. Vilną verpsi, avys suksis kaitulio,
o ištekėjusių moterų - vyrai nuklys.155Pasak vienos liaudies dainos,
penktadienis geriausiai tinkąs kalbėtis su ponais. [102]
Piektdien gāju pie kundziņa,
Piektdien laba runāšana:
Es piesēju kunga dusmas
Pie piektāja žoga posma.

31
Penktadienį ėjau pas ponulį,
Penktadienį - gera šneka:
Pririšau pono piktumą
Prie penktojo tvoros posmo.
Apie „penktą vakarą“ prietaruose išliko tokių štai žinių. Jei penktą
vakarą dirbsi nagines, tai vaikščiosi prakiurusiom kojom, ir kilsiančios
rietenos. Penktąvakarąvyti apyvarai kojas graužiantys. Jei verpsi ar rites
{spoles) vysi, tai avys apkvaisiančios. Jei skalas laužysi, avys paliksiančios raišos; ojei malsi, tai pavogsią arklius.156Vienoje liaudies dainoje
dar randame apie šią „penktą“ dieną tokių prietarų:
Ko var ļaudis man darīt,
Ko manam kumeļam:
Pats es dzimu piektu rītu,
Kumeļš piektu vakariņu.
1184, pig. 9103

Ką man žmonės padarys,
Ką mano žirgeliui:
Pats aš gimęs penktą rytą,
Žirgas - penktą vakarėlį.
Laimingiausios dienos ką nors pradėti esančios trečiadienis, šešta
dienis ir sekmadienis, tuo tarpu nieko pradėti nevalia pirmadienį, antra
155Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 64.
156Rpgas] L[atviešu] B[iedribas] Z[irūbu] Kļomisijas] Rakstukrājums, VI, p. 46.
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dienį ir penktadienį. Kas pirmdien notiek, mēdz atkārtoties visu nedēļu...
Kadpirmdien sveši cilvēki, tad visu nedēļu nāk sveši „Kas nutinka pir
madienį, paprastai kartojasi visą savaitę... Jei pirmadienį svečiai, tai
visą savaitę svečių atvyksta“.157Vis dėltojaunosios kraitį Kurše veždavo
pirmadienį.158Tam tikro ryšio dar esama tarp antradienio ir ketvirtadie
nio. Kurše šiomis dienomis buvo priimta atsiklausti nuotakos, o estai
antradienį, ketvirtadienį bei šeštadienį laikė vedybų dienomis. „Atsi
klausti atvyksta antradienio arba ketvirtadienio rytą pas numatytos
nuotakos tėvus... Atsiklausimai kartais būna visai netikėti, bet niekada
kitą dieną, nei antradienis ar ketvirtadienis... Kitomis dienomis ir
neskalbdavo“.159Tai patvirtina ir tokia liaudies daina:
Piektdien, tautas, nejājiet,
Piektdien galvas nesukā:
Otrdien, ceturtdien,
Tad galviņa jāsukā.
10109

Penktadienį, piršliai, nejokite,
Penktadienį nesišukuojama:
Antradienį ar ketvirtadienį
Galvą reikia šukuoti.
Pupas sodinti arba žirnius sėti geriausia esą šeštadienį arba apskritai
į savaitės pabaigą, bet ne pirmadienį ar antradienį, nes tuomet ankštyse
teužauga po vieną du grūdus. Liaudies daina šeštadienį pavadina gera
diena teistis.
Sestdien iešu pie kundziņa
Sestdien laba tiesas diena:
Silta pirts, mīksta slota,
Jauka kunga valodiņa.
31400, plg. 34884

157Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 63.
158R[īgas] LĮatviešu] Bįiedribas] Z[inību] Kfomisijas] Rakstu krājums, XVI,
p. 147.
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Šeštadienį eisiu pas ponulį,
Šeštadienis gera diena teismui:
Šilta pirtis, minkšta vanta,
Maloni pono kalba.
Sīpolus vajagot stādīt sestdienā, tad neaugot stiebros... Svētdienā
nevar neko dot, tad atdodot otram visu savu labumu... Svētdienas darbs
ilgi nestāvot160„Svogūnus reikia sodinti šeštadienį, tada neišauga į stie
bus... Sekmadienį negalima nieko duoti, nes atiduosi kitam visą savo
gerovę... Sekmadienio darbas ilgai nelaiko“. [103] Kas svētdienā tēš,
drāžu. 1.1., tam Dievs parastā dienā saujā sadedzinās svētdienā kritušās
skaidas161 „Kas sekmadienį tašys, droš ir 1.1., tam Dievas paprastą dieną

saujoje sudegins visas sekmadienį kritusias skiedras“. Šie prietarai
neatskiriami nuo krikščioniškosios savaitės, todėl nesietini su senąja
priešistorinių laikų latvių mitologija.

38. MIŠKO ŽVĖRYS MITUOSE

neapsiriboja tikėjimu dievais, vėlių kultu ir su tuo susiju
siomis apeigomis. Tiems patiems mitams dar priklauso liaudies samp
rotavimai apie įvairius žvėris ir augalus. Žvėrys ne tik yra prilyginami
žmonėms, bet neretai ir iškeliami aukščiau už juos.
Pasakose žmonės paverčiami žvėrimis, bet kartais ir žvėrys pasirodo
žmogaus pavidalu. Dažnai žvėrys kalba ir geriau už žmones žino slaptus
dalykus. Esama pavyzdžių, kad miško žvėrys pasigaili pamestų vaikų,
ima juos žindyti ir užaugina. Apie kai kurias moteris pasakojama jas
neva pagimdžius šunį ar katę, o iš meškų, vilkių bei kumelių gimsta
didvyriai ir galiūnai.

M itologija

159Ten pat, p. 70.
160Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 64.
161Rpgas] LĮatviešu] B[iedrības] Z[inību] K[omisijas] Rakstu krājums, VI,
p. 45. [Tikėtina, kadparastā dienā „paprastą dieną“ atsirado per klaidą vietoj
pastarā dienā „paskutinio teismo dieną“.]
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Šį artumą tarp žvėrių ir žmonių kai kurie mitologai aiškina prisimi
nimais iš senų totemizmo laikų, kai žmonės esą tikėję kiekvieną žmonių
gentį kilus iš savo totemo, t. y. kokio nors žvėries, rečiau ir augalo ar ne
gyvo daikto. Tik skirtingų totemų palikuonys galėję tarpusavyje tuoktis.
Toks totemizmas pasaulyje gana plačiai paplitęs, tačiau kai kurios žinios
apie jį yra gerokai perdėtos. Jei ir indoeuropiečių kitados turėta tokio
totemizmo, tai nebent tolimos priešistorės laikais, nes žinomuose indo
europiečių mituose dar neaptikta apie totemus jokių patikimų duomenų.
Liaudies dainos miško žvėris daugiausia mini poromis. Didžiausi
miško žvėrys yra elniai ir lokiai (2067, 1; 30450; 30451), kuriems tad
ir priklauso miškas, ypač lokiams (2283; 30433; 30434). Tačiau dažniau
jungiami lokys ir vilkas (2067; 2291; 2397), kaip didesnieji plėšrūnai
bei Velnio persekiotojai, tuo tarpu elnio draugėje būna stirna (2661—
2666; 2668; 30505, 5). Draugiškus santykius palaiko vilkas su lape
(2380; 2392; 2393; 2396; 35731), kiškis su vovere (2315; 2316; 3544235445). Kiaunė su vovere yra priešės, nes, sulig dainos žodžiais, voverė
iš kiaunės nupirko visą šilą (2406; 3412; 3413). Kai kurios dainos pasa
koja vilką turint „didelę tėvoniją“ (liela tēva zeme), o „kiškeliui nabagė
liui“ (zaķīšam, nabagam) esą „dvaras sudegęs“ (muiža nodegusi). Tai
reiškia, jog vilkas gyveno didžioje sengirėje, o kiškis - lydymuose.162
Vandeny kartu laikosi ūdra ir bebras, kuris vienas pats dainose visai ne
minimas. Taigi iš didesnių miško žvėrių vienišiai likę tik lūšis, šeškas
ir barsukas, kas galbūt paaiškinama [104] tuo, kad pirmudu yra labai
plėšrūs, o pastarasis per dieną lindi savo oloje.
Žvėrys ir kiti gyvūnai vaidina žymųvaidmenį vadinamosiose kosmo
goninėse sakmėse,163pasakojančiose apie pasaulio atsiradimąbei tolesnę
raidą. Šiose sakmėse sutinkame ne tik Dievą su velniu, bet ir Mergelę
Mariją, angelus, apaštalus ir kitus šventuosius. Savo turiniu šios sakmės,
kaip yra įrodyta, primena tiek krikščioniškąjį mokymą, tiek ir senąjį per
sų dualizmą. Kosmogoninių sakmių didesniu ar mažesniu mastu atrasta
visose Europos tautose, tačiau daugiausia pas rumunus, rusus, lietuvius
162Žr.: Mežs mūsu tautas dziesmās // [P. Šmits.] Etnogrāfisku rakstu
krājums, I.
163[Dabar šias sakmes priimta vadinti etiologinėmis sakmėmis.]
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bei latvius ir dar gana daug pas lenkus ir čekus. Etnografai mano, kad
pirmiausia tokias sakmes pradėjo kurti arijonų sektos šalininkai, tuo
tikslu pasinaudodami religiniais raštais, liaudies legendomis bei senojo
persų dualizmo mokymais. Iš arijonų šie mokymai perėjo pas manichėjus, o iš pastarųjų - pas bogomilus Balkanuose. Itin plačiai šį klausimą
išnagrinėjo žinomi etnografai A. N. Veselovskis, O. Dahnhardtas164ir
M. Gasteris.165Aukščiau minėtų sektų mokymas kartu su savo sakmėmis
iš Mažosios Azijos per Konstantinopolį atėjo į Balkanų pusiasalį, kur
rado pasekėjų visųpirma gotų, ovėliau ir slavų bei rumunųtautose. Taigi
latviai ir lietuviai šias sakmes bus perėmę daugiausia iš rusų ir lenkų.
Tuo, žinoma, nenorima pasakyti, kad latviai patys nebūtų turėję jokių
prietarų ir pasakų apie žvėris bei kitus gyvūnus. Nėra abejonės, jog kai
kurias iš tokių pasakų latviai bus išsaugoję iš savo priešistorinių laikų,
kitas perimdami bus pakeitę pagal savas tradicijas, kitas vėlgi sukūrę
pagal naujus pavyzdžius.
Svarbiausias žvėris šiose kosmogoninėse sakmėse yra vilkas, kuris,
kaip pavojingas plėšrūnas, esąs sukurtas ne Dievo, o Velnio. Latviai to
kių pasakų su įvairiais variantais turi ne vieną. Čia pateiksiu sakmę apie
vilko kilmę, kaip ją esu girdėjęs Raunoje.
Velns noskatījies, ka Dievs radījis cilvēku un iepūtis dzīvību pa nāsīm. Viņš
arī pats gribējis taisīt cilvēku no māliem, bet viņam iznākuši tikai vilki.
Kad nu Velns gribējis iepūst vilkiem dzīvību, tad nekas nav iznācis, lai gan
pūtis no visāmpusēm. Gājis pie Dieva padoma prasīt. Dievs teicis, ka vilki
palikšot dzīvi, jā viņš saukšot: „Ceļaties, vilki, apēdat Velnu!“. Velns kliedzis
vairāk reizes: „Ceļaties, vilki, apēdat Dievu!“, bet vilki nav nemaz kustējuši.
Pēdīgi Velns aizslēpies aiz kāda krūmiņa un sacījis klusītēm: „ Ceļaties, vilki,
apēdat Velnu! “ Te vilki uzreiz augšā un sākuši dzīties Velnam pakaļ. Tā
viņi vajājot Velnu līdz šai dienai.166[105]

Velnias nusižiūrėjo, kad Dievas sukūrė žmogų ir įpūtė per šnerves gyvybę.
Jis irgi panoro pats pagaminti žmogų iš molio, bet jam išeidavo tik vilkai.
Okai velnias norėjo įpūsti vilkams gyvybę, tai nieko neišėjo, nors pūtė iš
164 O. Dāhnhardt. Natursagen, Berlin, 1907.
165M. Gaster. Rumanian bird and beast stories, London, 1915.
166Pig. A. Lerchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 876.
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visų pusių. Ėjo pas Dievą patarimo klausti. Dievas pasakė, kad vilkai taps
gyviJeigu jis sušuksiąs: „Kelkitės, vilkai, suėskit Velnią!“ Velnias ne kartą
suriko: „Kelkitės, vilkai, suėskit Dievą!“, bet vilkai nė nekrustelėjo. Ga
liausiai Velnias pasislėpė už krūmo ir patyliukais pasakė: „Kelkitės, vilkai,
suėskit Velnią!“ Vilkai iškart pašoko ir puolė vytis Velnią. Taipjie vaikosi
Velnią iki šiol.
Kai kuriuose variantuose Velnias norėjęs sukurti visai ne žmogų, o
šunį. Ėmęsjį gaminti iš molio. „Paėmęs tvoros mietą, aha, tai bus nugar
kaulis“ {Paņēmis sētiņas mietu, aha, tur būšot muguras kauls).167Todėl
vilkas ir turįs nelankstų nugarkaulį. Pasak rumunų sakmės, Velniui be
dirbant iškritę trys plaukai iš galvos, kuriuos jis įstatęs vilkui tarp akių.
Dėl šių Velnio plaukų švytinčios vilko akys, ir jis grėsmingai atrodo.1
17668961
Latviai irgi turi panašiąsakmę. Tikai 3 spalvas, Velna taisītas, palika acu
starpā. Tādēļ, kad vilku no pieres ierauga, tad Velna spalvas baida redzē
tāju169„Tik trys plaukai, Velnio padaryti, paliko tarp akių. Todėl iš priekio

į vilką žiūrint, Velnio plaukai šiurpina“.
Senais laikais vilkas nebuvęs toks plėšrūnas kaip dabar, bet žmogus
pats jį supykdęs.
Vilks esot gājis ganos un viņam esot vajadzējis ikrīta siltu kukuli cept. Bet
viena saimniece liela laiskuma dēļ neesot vis kukuli devusi, bet nodedzi
nājusi karstu akmeni un iemetusi vilkam mutē. Vilks nu esot gājis pie Dieva
sūdzēties un lūgties, kā viņš nu lai maizi pelnījot. Dievs esot sacījis, lai ejot
vien un dzīvojot un ko viņš būšot vēlēt, lai to ēdot; bet tā zīme pie šā lai
paliekot. Tādēļ ir visi vilki ar melnu muti līdz šo pašu dienu.170

Vilkas tarnavęs už piemenį, ir [už tai] jam reikėję kas rytą šiltą bandelę
iškepti. Bet vienašeimininkėper didelįtingėjimąbandelės nedavė, oįkaitino
akmenį ir karštą metė vilkui į nasrus. Vilkas nuėjęs pas Dievą skųstis ir
maldauti, kaipgi jis dabar duoną užsidirbs. Dievas pasakęs, kad eitų sau ir
gyventų ir ką panorės, tą tegu ėda. Bet toji žymėjam tegu lieka. Todėl visi
vilkai iki šios dienos turi juodus nasrus.
167A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VI, p. 292.
168M. G aster. Rumanian... stories, p. 79-81.
169A. Lerchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 875.
170Ten pat, VI, p. 292.
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Šios sakmės tęsiniu galima laikyti tokį variantą:
Dievs atļāvis (vilkam), lai gūsta, ko var. Nu vilks palicis lepns: netaupījis
vairs ne cilvēka. Un vienu svētdienu nogājis pie baznīcas durvīm, kad ļaudis
patlaban nākuši no baznīcas ārā, un tūliņ uzklupis vienam cilvēkam, to
nejauki plosīdams. Bet Dievs piepēži devis vilkam ar kadaļu pa sāniem kukuriski vien aizsprādzis lielu gabalu un palaidis cilvēku vaļam... Tādēļ
vēl šo baltu dienu vilki pa gabalam no cilvēka baidās un ceļu griež.1711
2
7

Dievas leido(vilkui), lai gaudo, kągali. Vilkas išpuiko, nebetausojonė žmo
gaus. 0 vienądienąnuėjoprie bažnyčios durų, kai žmonės kaiptik ėjo iš baž
nyčios lauk, ir nieko nelaukęs puolė vieną žmogų bjauriai draskyti. Tačiau
Dievas staiga kadduos vilkui pagaliuper šonus- kūliais šalinnulėkė, žmogų
paleidęs... Todėl dar dabar vilkai žmogaus baidosi ir iš tolo lenkiasi.
Rumunų sakmėse vilkai yra švento Petro šunys, esti jo žinioje, tuo tar
pu estų prietaruose jie, kaipjau sakyta, yra Jurgio šunys. Latvių prietaruo
se vilkus, regis, valdo pats Dievas, kaip ir kai kuriose vokiečių sakmėse.
Vecos laikos vilkus saukuši par Dieva suņiem, jo toreiz pats Dievs viņus
labi esot ieredzējis. Vilki par to tad ik rītu skaitījuši zināmā vietā pātarus
un gaudodami dziedājuši dziesmas tā ap brokasta laiku)12

Senais laikais vilkus vadino Dievo šunimis, nes tuomet pats Dievas juos
labai globojo. Dėl to vilkai kasryt tamtikroje vietoje kalbėdavo poterius, o
maždaug apie pusryčius staugdami giedodavo.
Todėl „vilkų šiukštu nevalia keikti, kadjie staugia“ (vilkus nevar vis
lamāt, jā tie gaudo).173Po šitokio staugimo Dievas vilkus papenėdavęs

dangiškąja duona.174
Kad vilki nokaucot, tad izvēlot no vecajiem vienu pavēlētāju un tas tad
katram vilkam pasakot, uz kuņu pusi jāejot ēst meklēt, kas tai dienā jeb
naktījādarot.175

171A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 79.
172Ten pat, p. 189.
173Ten pat, p. 190.
174A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 929-933.
175Ten pat, VI, p. 294.
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Pakaukę, vilkai išrenka iš senųjų vieną viršininką, kuris kiekvienam vilkui
pasako, kurion pusėn eiti maisto ieškoti ir ką tą dieną ar naktį daryti.
Rumunų sakmėje Petras paskiria vilkams maistą kartą per metus, žie
mą176o pagal estų prietarus, Jurgis šeria vilkus kartą per mėnesį.177[106]
Liaudies dainos vilką vadina Dievo šunimi {Dieva suns: 762; 28862;
29441; 30166), Dievo darbininku {Dieva darbinieks: 2363) bei Jurgiu
{Juris: 14041; 9517; 29419, 1). Kodėl vilkas laikomas nekrikštu, jau
anksčiau esu išaiškinęs.178971Viena sakmė savo ruožtu irgi aiškina šį seną
paprotį. Vilkas, kaip jau sakyta, anksčiau buvęs piemeniu, bet kai „pie
mens tarnybą pametė, tai jo piemeniu vadinti nebenorėję, bet nežinoję,
kaipgi vadinti. Todėl kurį laikąjis buvo visai be vardo. Kartą Bevardis
pagriebė tokią didelę avį, kad nebegalėjo panešti, užtat vilko ją žeme.
Piemenėlis tai matė ir namie pasakojo: ‘Jis vilko avį miškan!’ Nuo žo
džio vilko ir davę šiam avių vagiui vardą vilkas “ {vairs gana amatu nav
turējis, tad šo vairs par ganu negribējuši saukt, bet nezinājuši, kā nu
nosaukt; tādēļ šis kādu laiku bijis gluži bez vārda. Reiz Bezvārdis
paņēmis tik lielu aitu, ka nespējis panest, tādēļ to vilcis gar zemi. Ganu
puika to redzējis un stāstījis mājā: „ Viņš vilka aitu mežā! “ No šā vārda
„vilka“ devuši šim aitu zaglim vārdu: „vilks“)}19

Estai tikėjo, kad per Jurgines vilkui ant galvos užmaunamos kamanos
su apynasriu, kurias jam tenka nešioti iki Mykolinių, kai baigiasi nak
tigonės ir ganiava.180Panašių prietarų turėjo ir latviai. Lerchio-Puškaičio
„Pasakose“ (VII) skaitome: „Nešvariųjų laikas prasideda trečią dieną po
Mykolinių (rugsėjo 29) ir trunka keturias savaites. Šiuo nešvariųjų
laikotarpiu vilkas galėjęs ėsti kokį tik panorėjęs gyvulį, niekas jam ne
draudė“ (p. 305). „Nešvariųjų laikotarpiu negalima buvo vilko taip sau
minėti, nes šias keturias savaites vilkui buvo leista griebti ir suėsti bet
kurį gyvulį, užtat visu kitu metų laiku tiktai tą gyvulį buvo leista ėsti,
kuris paskirtas... Aviai atsivedus ėriuką arba karvei veršelį, žiūrėjo, ar
176M. G aster. Rumanian... stories, p. 81.
177F. J. W iedemann. Aus dem... Leben der Ehsten, p. 449.
178Žr. [P. Šmits.] Etnografišku rakstu krājums, I, p. 27 ir 28.
179A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 874.
180F. J. W iedemann. A us dem... Leben der Ehsten, p. 357.
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jaunikliui palei kakląnėra kraujo; kurio kaklas kruvinas, tas esąs vilkams
paskirtas... Tuo tarpu visu kitu metų laiku vilkui ant nugaros sėdįs
raitelis, užmovęs vilkui ant galvos kamanas bei jį pažabojęs ir jojąs
kiekvienam nepaskirtam gyvuliui pro šalį... Per Jurgines šventas Jurgis
vilkujoja per ganyklas ir leidžiajam pagriebti tik tuos gyvulius, kuriuos
Jurgis nori: tik tuos, kuriems gimus ant kaktos buvę kraujo... Vilkas
per bandą lekiant matyti, o raitelis - ne... Jeigu vilkas prie piemenų ar
tinasi pražiotais nasrais, tai piemenys žino, kad gyvulio nelies, nes tada
ant nugaros jis turi raitelį; bet jeigu artinasi nasrus sučiaupęs, tai be
grobio nenueis“ (p. 870 ir 871). Apie estų prietarus Wiedemannas rašo
(p. 449): „Jeigu vilkas, pro gyvulius eidamas, nedarojokios žalos, tai sa
ko, kad juo yra jojama“. Su šiais prietarais susijusi ir liaudies daina
(28861), kurioje piemenys ir naktigoniai prašo Dievą surakinti savo
šunis „plonom grandinėlėm“ {sīkajās ķēdītēs).
Vilkus prižiūrėti Dievui, kaip matyti, gelbėjo Jurgis ir rasi taip pat
Janis. Apie Jurginių ryšį su vilkais dar esama tokių prietarų: Jā Jurģa
dienā vilku daudzinot, tad tas nākot vasaru pie lopiem... Jurģa dienā
jākāpj uz rijas augšas un jāskatās: кща pusē gaisā krusts, tur vilkam

„Jeigu per Jurgines vilką minėsi, tai jis ateis vasarą pas gyvu
lius.. . Per Jurgines reikia lipti antjaujos viršaus ir žiūrėti: kurioje pusėje
ore kryžius, ten vilko vaikai“. Joninių naktį, kaip jau aukščiau sakyta,
vilkams buvo duota didelė laisvė. Tai patvirtina ir tokia pasaka: [107]
bēmim

Viens vīrs Jāņu rītā, no pieguļas uz māju nākdams, saticis vilku pretim
nākam, kas vedis dzīvu kazu sev līdz. Šis uzprasījis: „ Vīrs, dod kazu, dalīsim
uzpusēm! “ Vilks palaidis kazu vaļā unpats aizskrējis uz mežu. Vīrs noķēris
kazu, vedis uz māju un to turējis vairāk gadu. Kaza katru gadu atnesusi
pāra kazlēnu. Bet kā nācis pēc Jāņu dienas, tā arvien vilks to vienu kazlēnu
noņēmis. Vienreiz vīrs ņēmis un abus kazlēnus Jāņu vakaram nokāvis. Bet
tad necik ilgi pēc Jāņu dienas vilks aiznesis arī pašu māti, lielo kazu.1*2

Vienas vyriškis Joninių rytą, eidamas iš naktigonės namo, sutiko priešais
ateinant vilką besivedantį gyvąožką. Jis paprašė: „Vyruti, duokožką dalin
kimės perpus!“ Vilkas paleido ožką ir pats nukūrė miškan. Vyriškis pasi-281
181A. L erchis-P uškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 871.
182Ten pat., p. 877.
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gavo ožką, parsivedė namo ir laikė ją ne vienerius metus. Kasmet ožka
atsivesdavo po porą ožiukų. Bet po Joninių vis ateina vilkas ir vieną ožiu
ką nusineša. Vieną kartą vyriškis ėmė ir papjovė Joninių vakarui abu
ožiukus. Bet tada netrukus po Joninių vilkas nusinešė ir pačią motiną,
didžiąją ožką.
Vilkais dar rūpinosi Miško motė, kas matyti iš tokios štai liaudies
dainos:
Jāņa nakti, bāleliņi,
Nejājiet pieguļā:
Meža māte suņus sauca,
Rīdīs jūsu kumeliņus.

32508

Joninių naktį, broleliai,
Nejokit naktigonėn:
Miško motė šunis šaukia,
Pjudys jūsų žirgelius.
Būta ir tam tikrų žmonių, vadinamųjų vilkatų, apie kuriuos jau
kalbėta aukščiau, įgaudavusių vilko pavidalą ir draskydavusių gyvulius.
Sakmės apie vilkatus yra labai senos ir žinomos visoje Europojejau nuo
seniausių laikų. Tokius vilkatus tikėjo ir kai kurios Azijos tautos. Tik
Kinijoje ir jos kaimynuose vilko vaidmens čia imasi lapė.
Latviai apie vilką turi labai daug sakmių ir pasakų, bet visos jos,
regis, priklauso klajojančioms liaudies tradicijoms. Mažiau prietarų mes
turime apie lokį, tačiau šie, kaip atrodo, priklauso pačių latvių senosioms
pažiūroms. Vakarų Europos pasakaitės lokį vaizduoja kaip kvailą ir ne
rangų padarą, veikiau primenantį dresuotojų nukamuotą mešką. Pir
mykštės tautos, pažįstančios laisvą lokį miške, laiko jį šventu žvėrimi,
apdovanotu antgamtine galia ir protu. Latvių pasakose ir prietaruose lo
kys paprastai pasižymi pastarosiomis ypatybėmis. Nors vilkas persekioja
Velnią, bet mes neturime tikresnių žinių, kad šis jo pernelyg bijotų; tuo
tarpu lokio, kuris kaskart jį paima į savo nagus, velnias bijo visada. To
dėl latviai net vesdavo lokį į tvartą, kad išvarytų piktas dvasias. Gali
būti, kad lokį vesdavo į kamarą ir alų darydami.
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Alutiņa brūverītis
Lāci veda namiņā,
Liec, lācīti, savu spēku,
Bitīt’, savu saldumiņu!

19627

Aludirbis lokį veda
Į savo kamarą,
Įdėk, meškut, savo jėgos,
Bitut - savo saldumėlio.
Daug pasakų ir žmonių pasakojimų priskiria lokiui suvis žmogaus
protą ir sako lokį su moterimi net galint susilaukti palikuonių. Liaudies
dainos lokį vadina „bartininku“ (idravnieks) ir „brolužiu“ {brālītis: 30480),
mažus vaikus dažnai pavadina „lokio vaikais“ {lāča bērni: 2087; 2098;
2099; 2105) ir net pasakoja lokį kepant duoną (30525; 30579). Tokie
prietarai, matyt, nebus atėję iš Vakarų, bentjau ne pastaruoju laiku. [108]
Lapę visų tautų tradicijos laiko didele gudruole, bet neretai irją pačią
apgauna kiti žvėrys. Lapė seniau turėjusi tokią pat ilgą ir glotnią uodegą
kaip skalikas šuo. Kartąjį įlindusi žagarų krūvon, o katinas, pamatęs la
pės uodegos galiuką žagaruose, palaikė jį pele ir šoko ant jo nagais bei
dantimis. Lapė išsigandusi ir pabėgusi. Nuo to laiko lapės uodega apau
gusi ilgais šeriais, ir katinas dabar jau bijąs lapės uodegos.1835814Lapsa vi
sas gudrības mācēja, tikai pa gaisu laisties vēl ne. Nogājusi pie svēteļa

(var. pie dzērves) to gudrību a rī izmācīties.

Svētelis paņēmis lapsu aiz

pakauša un nesis gaisā. Tur lapsai iešāvies prātā: „Diezgan būs, nu jau
mācēšu! “ lai laižot vaļā. Svētelis palaidis a rī un šī nu nākusi rūkdama
zemē, taisni celmam virsū. {Dzērve vēl teikusi: „Kruķī kvosti, kruķī kvosti!“
Lapsa gan kruķījusi kvasti, bet tas neko nelīdzējis.ш ) Un tad uzkritusi
a rī tik nelāgi, ka palikusi guļam ar atšautu asti. No tā laika nevienai
lapsai vairs nenācis prātā pa gaisu laisties; bet visas vēl šodien staigā
ar atšautām astēm185„Lapė visas gudrybes mokėjo, tik oru lėkti dar ne.

183A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VI, p. 251-253.
184Ten pat, p. 242. [Žodis kvaste, matyt, yra latvių aste „uodega“ ir rusų
хвост „uodega“ kontaminacija.]
185A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 182.
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Nuėjo pas gandrą (variantas: pas gervę) ir šitos gudrybės išmokti. Gan
dras suėmė lapę už pakaušio ir pakėlė į orą. Ten lapei šovė į galvą: Bus
gana, jaugi mokėsiu!, tegu paleidžia. Gandras ir paleido, o ši zvimbte nu
zvimbė žemėn, tiesiai ant kelmo. (Gervė dar pasakiusi: Kraipyk uodegą,
kraipyk uodegą! Lapė krutinusi uodegą, bet tai nieko negelbėję.) Ir nu
krito taip nelaimingai, kad ir liko gulėti atmetusi uodegą. Nuo to laiko
nė vienai lapei nebešauna į galvą lakioti oru; bet visos dar ir šiandien
tebevaikšto atmetusios uodegas“.
Kiškis, pasak latvių kosmogoninių sakmių, esą buvęs Dievo arklys.
Velnias turėjęs tikrą arklį, o Dievas - tik kiškį. Dievas sumanęs klastą
ir išmainęs savo kiškį į Velnio arklį. Bet darbs tagad Velnam pavisam
vairs neveicās. Beidzot viņš apnika, jūdza zaķi nost, sapina tam kājas,
laida ganīties. Palaida ganībās, zaķis ar visām sapītām kājām prom uz
mežu. No tā laika zaķim kājas sapītas: viņš tikai lēciņus lecm „Bet dar

bas dabar Velniui visai nebesisekė. Galiausiai jam nusibodo, jis iškinkė
kiškį išjungo, supančiojo kojas ir paleido ganytis. Tik paleido ganyklon,
kiškis su visom supančiotom kojom- į mišką. Nuo to laiko kiškio kojos
supančiotos: jis tik šuoliais liuoksi“. Apie tai, kaip kiškio lūpos tapo
skeltos, pateiksiu pasaką, mano girdėtą Raunoje iš savo tėvo tėvo:
Zaķis reiz žēlojies, ka viņš esot visnespēcīgākais zvērs pasaulē. Cilvēki,
suni, kaķi, vilki, lapsas un vanagi, visi viņu vajājot, bet no viņa nebīstoties
neviens. Labāk darīšot sev galu. Tā domādams, viņš gājis uz ezeru un
gribējis slīcināties. Ezera malā sēdējušas vardes. Redzēdamas nākam zvēru,
ar gaņām ausīm, viņas sabijušās un plunks, plunks, plunks! Salēkušas visas
ūdenī. Tā nu zaķis redzējis, ka citi baidās arī no viņa, sācis smieties un
smējies, kamēr pārplīsušas lūpas.1
16887

Kiškis kartąskundėsi esąs pats silpniausias žvėris pasaulyje. Žmonės, šunys,
katės, vilkai, lapės ir vanagai, visi jį vaiko, ojo nebijo niekas. Geriau pasi
darius saugalą. Taipgalvodamas,jis ėjo prie ežero ir norėjo skandintis. Ant
ežero kranto tupėjo varlės. Matydamos ateinant žvėrį tokiom ilgomausim,
jos išsigando ir - pliumpt, pliumpt, pliumpt! - sušoko visos į vandenį. Taip
kiškis pamatė, kad irjo kiti bijo, ėmėjuoktis ir tol juokėsi, kol lūpos skilo.
186A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 1174.
187Plg. A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VI, p. 269 ir I, p. 171.
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Pastarąją sakmę žino ir rumunai188bei estai.189Liaudies dainos žo
džiais, kiškio lūpos esą persprogusios „melus nešiojant“ {melu ziņas
nēsājot: 2308).
Apie ežį mes turime tokią kosmogoninę sakmę:
Kad zeme bija radīta, tad tā negājusi apakš debess velves. Kur nu tādu
lielu ripu likt? Pašu laiku pienācis arī ezis, ievaicādamies, kas tepar nelaimi
īsti esot? Tā un tā, zeme būtu gatava, bet nevar apakš debess apaļuma pa
bāzt un nost skaldīt arī netiktos. „ Tā maza lieta“, ezis atteicis, „ripa jāsaspiež
drusku kopā, šaurāka, gan tad derēs “. Labi. Dievs tūliņ saspiedis ripu ma
zāku un [109] nu viegli jo viegli pabāzis apakš debesīm. Tikai kopā spiežot
vietām krunkas gadījušās: tie ir tagadējie kalni un lejas. Bet Dievs par tā
du gudru galvu ezim dāvinājis varenu apģērbu, no tīrām adatām, lai neviens
uzbrucējs viņam netuvotos.190

Kai žemė buvo sukurta, tai ji netilpo po dangaus skliautu. Kurgi tokį didelį
ritulį dėti? Pačiu laiku priėjo ežys, klausdamas, kas per bėdos? Taip ir taip,
žemė būtų gatava, bet negalima po dangaus gaubtu pakišti, o ir nuskelti
negerai. „Tai niekis, - atsakė ežys, - ritulį reikia truputį ankščiau suspausti,
tada tiks“. Gerai. Dievas tuoj truputėlį suspaudė ritulį ir visai lengvai pakišo
podangumi. Tikspaudžiant vietomis atsirado raukšlės- tai dabartiniai kalnai
ir lomos. Oežiui už tokią gudriągalvą Dievas davė puikų apdarą, iš grynų
adatų, kad nė vienas užpuolikas jo nepasiektų.
Rumunų sakmėse ežio vietoje taip pat yra velnias ir kurmis, nenorėję
Dievui duoti patarimo, bet bitė jį išgavusi klasta. Panašių sakmių dar
turi bulgarai ir rusai.
Kai žemė buvo gatava, tai Dievas liepęs žvėrims kelius tiesti. Visi
žvėrys atėję ir dirbę, tik kurmis ir gyvatė nieko nedarė. Keliųjiems ne
reikią, nes jie galį gyventi po žeme. Todėl Dievas uždraudė kurmiui ir
gyvatei eiti per kelią. Jeigujie netyčia užlipa ant kelio, taijau nebenulipa.
Tik žmogui ateinant jiems leista palikti kelią ir gelbėti savo gyvybę.
Tokią pačią sakmę apie kurmį turi ir rumunai.191
188M. G aster. Rumanian... stories, p. 314.
189F. J. W iedemann. Ausdem... Leben der Ehsten, p. 451.
190A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 50.
191M. G aster. Rumanian... stories, p. 179.
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Šermuonėlių senieji latviai neužmušinėjo ir laikėjuos, kaip ir vilkus,
Dievo šuneliais.192Jei linus sėjant šermuonėlis perlėks per kelią, tai užau
gsią balti linai (28314; 28301). Tuo tarpu voveres latviai laikė blogais
žvėreliais, ateinančiais į namus ir užnešančiais ant stogo žarijas, kad
sudegintų namus.
Pasakojimai apie lapę, kiškį, ežį ir kurmį priklauso, kaipjau matėme,
klajojančioms kosmogoninėms sakmėms. Tuo tarpu kai kurie liaudies
dainose minimi prietarai apie šešką, kiaunę ir pelę, atrodo, bus prisime
nami iš pačių latvių senovės.
Šešką senieji latviai, regis, laikė girtuokliu, matyt, dėl jo nerūpes
tingos ir plėšrios prigimties. Liaudies dainos dažnokai mini, kad šeškas
„leidžia dūmus“ {kūpina dūmus) ir „daro alų“ {dara alu).
Kiaunę liaudies dainos pasakoja audžiant audeklą, kurį neretai su
velia kiti žvėrys ir paukščiai. Šie audeklai, kaip atrodo, mena voratink
lius medžiuose. Tačiau kodėl būtent kiaunė juos audžia, o ne voverė ar
kokie paukščiai? Veikiausiai todėl, kad kiaunių kailiai jau nuo senų
laikų naudotos kepurėms gaminti bei drabužiams papuošti. Kiaunė, kaip
teikianti apdarą, lengvai galėjo tapti ir audėja. „Kiaune“ vadinamas ir
tam tikras audimo prietaisas.
Pelė liaudies dainose bei prietaruose yra miego valdovė ir atneša
vaikams miegą. Šis pelės vaidmuo atrodo visai natūralus ir, matyt, bus
labai senas. Pelė, tyliai glūdinti savo urvelyje ir lakstanti visai negirdom,
lengvai galėjo būti prilyginta miegui, sapnui ir net sielai. Tokiam pa
aiškinimui anaiptol nereikalinga jokia vienpusė animizmo teorija.

39. NAMINIAI GYVULIAI
Tokias pačias kosmogonines sakmes, kaip apie miško žvėris, turime ir
apie naminius gyvulius. Senos vecos laikos visi māju lopi draudzīgi dzī
vojuši kopā. Tiem bijusi mežā būdiņa, sūnām

[110] taisīta. Bet ir še tiem

192A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 931.
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nebijis ilgi miers, jo būdiņu uzgājis vilks un tīkojis pēc taukā sivēna. K ā
du dienu, kad sivēns sildījies būdiņā pie uguns, vilks to nokampis un rāvis
laukā. Bet sivēns, no pirmām bailēm atjēdzies, neganti saucis: „K u r vīri,
kur vīri “ „Senais laikais visi naminiai gyvuliai draugiškai gyveno kartu.

Miškejie turėjo trobelę, apkamšytą samanomis. Bet ir čia jie neilgai tetu
rėjo ramybę, nes trobelę užėjo vilkas ir ėmė tykoti riebiojo paršo. Kitą die
ną, kai paršas šildėsi trobelėje prie ugnies, vilkas jį nutvėrė ir ištempė
laukan. Bet paršas, atsipeikėjęs iš pirmosios baimės, ėmė smarkiai rėkti:
Kur vyrai, kur vyrai“... Paršąišgelbėjęjautis su avinu. Vilkas kreipęsis pa
galbos į Žiemį, kuris atsiuntęs šaltą vėją. Jautis nuo šalčio norėjęs pasis
lėpti trobelėje, bet jam užkliuvę ragai, ir trobelė sugriuvusi. Lopi, redzē
dami, ka nu citādi nevar glābties no posta, gājuši dzīvot pie cilvēkiem, kur
tie palikuši vēl līdz šo baltu dienu193 „Gyvuliai,

matydami, kad kitaip
neišvengs bėdos, ėjo gyventi pas žmones, kur ir pasilikę iki šiai dienai“.
Karvių seniau turėjęs tik Velnias, bet jos visos buvusios juodos,
neskeltom nagom ir baužos, panašios į arklius. Dievas pasistatęs tvartus,
o Velnio karves užleidęs musėmis bei gyliais. Taip Velnio karvės suzyliojusios į Dievo tvartus. Dievasjoms perskėlęs nagas, už ragus galvosna
įvaręs vagius ir nudažęs įvairiomis spalvomis. Ir Velnias nebegalėjęs įro
dyti, kad tai jo karvės.1
13994Taip pat ir arklys, kaip jau aukščiau užsiminta,
seniau priklausęs Velniui, bet Dievas išmainęs jį į kiškį (taip pat genį),
todėl arkliui likusi senoji išvaizda.195
Apie tai, kodėl arkliai turi dirbti, o karvės gali ramiai ėsti žolę, liau
noje esu girdėjęs tokią sakmę. Kartą Dievas norėjęs persikelti per vieną
upę ir paprašęs arklio, kad perneštų. Arklys atsakęs: „Aš neturiu laiko,
man reikia ėsti“. Tada jis paprašęs jaučio, kuris tad padarė paslaugą ir
pernešė. Tada Dievas taip padėjo, kad arklys niekad neturėsiąs laiko, o
jautis galėsiąs laisvai ėsti žolę, kiek patinka. Tokią pačią sakmę žino ir
lietuviai, ir kiti lietuvių bei latvių kaimynai.
Karvėms vardus latviai paprastai duoda pagal tą dieną, kurią jos
atvestos. Raunoje ir Smiltenėje aš dažniausiai esu girdėjęs tokius vardus:
193A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VI, p. 249.
194A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 1160-1166.
195Ten pat, p. 1174-1175.
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Maudaia, Otaļa, Trešala, Cekula, Piektala, P iekša, Sestala ir Svētala.
A. Kasparsonas Siguldoje yra užrašęs tokius iš savaitės dienų kilusius
vardus: Pirmąją, Mandaļa, Mandža, Otaja, Oča, Trešaja, Trešķis, Ce&и/а, Piektajā, P iekša, Sėstąją ir Svētaļa. Pagaliau iš Bauskės apylinkės
Kurše man žinomi tokie vardai: Pirmuja, Oča, Trese, Cetuja, Pieča, Sės
tąją ir Svētuļa. Toks vardų davimas yra, be abejonės, labai senas ir bus
įsigalėjęs kartu su krikščionybe. Rumunai irgi vadina karves pagal sa
vaitės dienas, be to, laimingiausios esančios tos karvės, kurios atvestos
pirmadienį ir ketvirtadienį.196
Senų seniausios sakmės, sutinkamos daugelyje tautų, sako, jog avys
yra Dievo, o ožkos - Velnio gyvūnai. Latvių prietaruose avys irgi yra ar
timesnės Dievui, o ožys turi sąsajų su Velniu. Matyt, todėl avis ir padeda
ganyti tiek Miela Mara {Mīļa Mčęa: 29075), tiek Krūmų motė {Krūmu
māte: 29087). Sulig estų prietarais ožka, kaip Velnio gyvulys, bijo
perkūno.197891[111]
Vienoje sakmėje avims priešpriešinamos kiaulės.
Dieviņš audzināja avis, velns cūkas. Kādu dienu Dieviņš cirpa savas avis
laidara priekšā. Te pieskrien velns un jautā, kāpēc tā. Dieviņš atteic, ka
būšot no aitu vilnas drēbes aust. Velns pārskrien mājā un cērp arī savus
lopus, cūkas. Cērp, cērp - nekā nocirpt. Beidzot tas iegrūž cūku dumbrājā
un dusmīgi uzbļauj: „Liela brēka, maza vilna“. No tā laika cūkai mazums
saru uz muguras, jo velns sarus nocirpis.l9S

Dievulis augino avis, velnias - kiaules. VienądienąDievulis priešais laidarą
kirpo savo avis. Čia pribėga velnias ir klausia, kamgi. Dievulis atsakė, kad
iš avių vilnos reikės drabužius austi. Velnias parlekia namo ir kerpa savo
gyvulius - kiaules. Kerpa, kerpa - nieko nenukerpa. Galiausiai jis įstūmė
kiaulę pelkėn ir piktai užriko: „Daug rėkimo, mažai vilnos“. Nuo to laiko
kiaulė ant nugaros turi menkai šerių, nes šerius velnias nukirpo.
Estuose kiaulė, kartu su varle ir driežu, - Velnio bendrai.
Apie šuns ir katės nesantaiką pasakota įvairių sakmių. Čia vėlgi šuo
esąs Dievo, o katė - Velnio gyvūnas. Kai kurių tautų sakmėse (kaip
196M. G aster. Rumanian... stories, p. 350.
197F. J. Wiedemann. A us dem... Leben der Ehsten, p. 450.
198A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, I, p. 173.
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antai žydų, rumunų ir serbų) šuo su kate gyvenę kartu ir tik vėliau su
sipykę. Tarp latvių apie šuns ir katės nesantaiką tesu girdėjęs vieną nau
jesnę, iš vokiečių perimtą sakmę. Seniau katė eidavusi ganyti, o šuo
ramiai gulėdavęs namie, tačiau katė kartą pavogusi šuns paleidžiamąjį
raštą, ir tada šuniui teko dirbti, o katė galėjusi gyventi laisva. Todėl šuo
katės pakęsti negali.
Vieną įdomią pasaką apie šuns ir katės nesantaiką esu užrašęs iš
kunigo J. Miglenieko Eglūnoje. Senais laikais vilkas iš Dievo gavęs tokį
raštą, kadjam esą galima vaikščioti į visas puses, kur tik patinka. Tačiau
vilkas bijojęs, kad po miškus belakstydamas tą raštą galįs pamesti, todėl
paprašęs savo draugo šuns, kad tas pasaugotų raštą už jį. Šuo sutiko ir
padėjo vilko raštą ant krosnies, nes irgi bijojo jį pamesti, pakrūmėm
šniukštinėdamas, po balas braidydamas. Šuns draugė katė, pamačiusi
šuns padėtą ant krosnies raštą, norėjusi jį paslėpti patikimesnėje vietoje,
užnešusi ant aukšto ir pakišusi po stogo gegne. Pelė, šmirinėdama po sto
go šiaudus, atradusi ten tą popierių ir sugraužusi. Kartą vilkui prireikė
jo rašto, kad įrodytų savo teises, ir jis paprašė šuns jį grąžinti. Šuo savo
ruožtu paprašė rašto katės, kuri, paieškojusi po gegne, patyrė, kad jį
sugraužusi pelė. Kas pražuvo, nesugrąžinsi. Nuo to laiko katė pykstasi
su pele, šuo su kate, o vilkas su šunimi. Be savo liudijimo vilkas dabar
irgi nebedrįsta laisvai laukais vaikštinėti, o slapstosi po miškus.
Plačiai yra žinoma tokia sakmė apie šunį. Agrāk cilvēkam nemaz ne
vajadzējis tik daudz maizes dēļ pūlēties un zūdīties. Tad labības stiebriem
jau no pirmās posmas augušas ga\as vārpas visapkārt cita pie citas. Bet
reiz kāda sieva neprātībā noslaucījusi ar maizes riecienu netīru galdu

(var: netīru bērnu). Dievs par to sadusmojies un nemaz negribējis maizes
vairs dot „Seniau žmonėms visai nereikėję taip daug dėl duonos vargti
ir rūpintis. Tuomet ant javo stimbrio jau nuo pirmo nario augusios ilgos
varpos, iš visų pusių, viena prie kitos. Bet kartą viena moteris, pametusi
protą, duonos rieke nušluostė nešvarų stalą (variantas: nešvarų vaiką).
Dievas už tai supykęs ir nebenorėjęs visai duonos duoti“. Tada nuėjęs šuo
pas Dievą prašyti. Dievas ir palikęs šuns dalį, tokio ilgumo varpą, kiek
šuo apžioja.199[l 12] Tokiąpačią sakmę žino rusai ir dargi buriatai Sibire.
199 A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 84.
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Estai dar turi tokią sakmę apie šunį ir katę: „Karvės seniau turėjusios
spenius per visą pilvą, bet juos nuėdusi katė ir palikusi tiktai keturis,
kuriuos šuo uždengęs savo letenomis“.200Panašiąsakmę atmenu girdėjęs
ir Raunoje.
Pasak vienos senos sakmės, katė esanti atsiradusi iš pirštinės.
Kad Dievs visus kustoņusjau bijis radījis, tad kaķa vēl nebijis. Nu nosviedis
savu cimdu zemē un no tā gadījies kaķis ar gaęu gaęu purnu. Bet tāds
purns nejauki izskatījies, tādēļ Dievs nocirtis purnu īsāku un radījis no
nocirstā gabaliņa susuriņu. Tādēļ kaķis susuriņa neēdot, jo tas viņa paša
purna gals.201

Kai Dievas visus gyviusjau buvo sukūręs, katės dar nebuvo. Tai metė savo
pirštinę žemėn, ir iš jos pasidarė katė su ilgu ilgu snukiu. Bet toks snukis
nekaip atrodė, todėl Dievas nukirto snukį trumpesnį, o iš nukirstojo galo
sukūrė kirstuką. Todėl katė kirstuko ir neėda, kad tas yra jos pačios snu
kio galas“.202
Pilnesnę šią sakmę turi rumunai.203Adomas norėjęs apsaugoti Ievą
nuo Velnio kėslų ir rengęsis plaukti valtimi per jūrą. Bet Velnias perkal
bėjęs Ievą pad pasiimtų ir jį kartu kaip naminę gyvatę. Adomas irgi su
tikęs. Plaukiant Velnias pasivertęs pele ir ėmęs graužti valties dugną kad
paskandintų Adomą. Pastarasis tai pastebėjęs ir sviedęs į pelę savo odinę
pirštinę, o pirštinė pavirtusi kate, kuri tučtuojau pagavusi pelę ir suėdusi.
Iš Velnio esą kilęs katės kailelio kibirkščiavimas ir žėrinčios akys.
Apie katiną ir žiurkę pasakoja tokia sakmė. Katinas vedęs žiurkę, ir
abu keletą metųgyveno visai laimingai. Laimė baigėsi dėl to, kad katinas
kartą suėdė žiurkės sukauptus taukus. Pasak vienos žydų sakmės, katė su
200F. J. Wiedemann. A us dem... Leben der Ehsten, p. 450.
201A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 50.
202[Šioje sakmėje kirstuko pavadinimas susuris savaime neturi nieko bendra
suveiksmažodžiucirst „kirsti“, taigi ir su„katės snukionukirtimu“, bet kirstukas
latviškai dar vadinamas ir cirslis, cirslītis, plg. atitinkamai sudarytąlietuviųkirs
tukas. Galima matyti, kad arba sakmė atsirado kaip pastarojo kirstuko pavadini
mo paaiškinimas, arba pats šis kirstuko pavadinimas remiasi atitinkama sakme.]
203M. G aster. Rumanian... stories, p. 210-212.
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pele seniau draugavo. Bet pelė kartą pamelavusi Dievui, kad jie netu
rintys ko ėsti, ir norėjusi, kadjai leistų suėsti katę. Dievas už tai supykęs
ir leidęs katėms ėsti peles.
Naminiams gyvūnams priklauso ir vištos, be abejonės, gautos iš
Vakarų, todėl ir sakmės apie jas negali būti siejamos su baltų protaute.
Gaidys jau nuo senų laikų laikomas saulės simboliu ir šviesos šaukliu,
o raudonas gaidys reiškia ugnį. Todėl ir Velnias bei piktos dvasios bijo
gaidžio giedojimo. Tokios pažiūros sutinkamos visose Europos tautose.

40. MIŠKO PAUKŠČIAI

liaudies dainos mini ir po du, ir po tris, bet daugiausia nenu
sistovėjusiomis kombinacijomis. Dažniausiai apjungiami trys giesmi
ninkai: zylė, kikilis ir lakštingala (2697; 2699; 30619); trys kranklių
rūšies paukščiai: krankliai, varnos ir šarkos (34880-34884); ir dar trys
artimiau nesusiję giesmininkai: lakštingala, strazdas ir vyturys (2499;
2536; 2541). Po du paprastai apdainuojami zylė su kikiliu (2091-2093;
2236; 2524-2529), tetervinas su kurapka (2319; 2488; 2548; 2691),
griežlė su putpele (2480-2484), vanagas [113] su pelėda (2573-2579)
ir vyturys su kiele (2603; 2604; 2608-2613; 2644; 35779). Pirmoje eilėje
tarp porų, žinoma, eina vanagas ir kurapka, kaip jaunikio ir mergelės
simboliai, apie kąjau esu rašęs anksčiau.204Panašų vaidmenį dar atlieka
tetervinas su kurapka ir vyturys su kiele, tuo tarpu kranklys ir varna vaizduoja netvarkingą vedybinį gyvenimą. Griežlė su putpele apjungtos
todėl, kad pirmoji prižiūrinti rugius, o antroji - šieną.
Viena iš svarbiausių kosmogoninių sakmių apie paukščius - tai
plačiai pažįstama pasaka apie upės kasimą. Pagal vieną sakmės versiją,
upę paukščiai kasę kartu su žvėrimis, kaip ir estų pasakoje. Kitame
variante kasę tik paukščiai, kaip rumunų sakmėje.205
Paukščius

204[P. Šmits.] Etnogrāfisku rakstu krājums, I, p. 23.
205M. G aster. Rumanian... stories, p. 176.
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Kad pasaulyje nepritrūktų vandens, Dievas liepęs žvėrims ir paukš
čiams kasti upę (var. Dauguvą). Kiškis su lape „matavo upei kelią“
(imērījuši upei ceļu), kurmis palei rėžį varė „pirmąją vagą“ {pirmo va
gų), barsukas vagą gilino, lokys „glėbiais tik ėmė žemes ir pylė į kauges“
{klēpjiem vien grābis zemes un bēris gubās). Tą pačią sakmę veikiausiai
mena ir liaudies daina, pasak kurios, „kurmelis - žemės matininkas, gy
vatė - šniūro tempėja“ (kurmīts zemes mērnieciņš, čūska šņores vilcējiņ a : 23045). Upę iškasus, Dievas atėjęs apžiūrėti ir sutikęs pirmiausia
lokį ir kurmį, kurie buvo visiškai išsijuodinę dumblu. Dievas ir paskyręs
jiems už prisiminimą dėvėti tuos pačius juodus drabužius. Iš paukščių
uoliausiai dirbę žąsis su antimi, kurioms Dievas tad leidęs „upėje praustis
ir plaukioti“ {upē mazgāties un peldēt). Kitiems paukščiams, kurie triūsę
šiek tiek mažiau, teleidęs „gerti upės vandenį“ {dzert upes ūdeni). Tik
volungė, o pagal variantą ir peslys {klija) arba suopis {klijāns), saugo
dami savo drabužius, nedirbo visai. Dievas užtat uždraudęs jiems upės
vandenį ir gerti. Jie gali gerti tik rasą nuo lapų ir žolės, o sausros laiku
šaukia, „kad lietus lytų, idant galėtų nuo medžio lapų atsigerti“ {lai lie
tus lītu, ka varētu no koka lapām padzerties). Plekšnė darbuodamasi
vartėsi po smėlį, ir Dievas jai pasakęs: Ak tu, butīte, nabadzīte „Ak tu
plekšnele nabagėle“, bet plekšnė šiuos žodžius pamėgdžiojusi, už ką
Dievasjai paliko „kreivąbumą“ {greizu muti). Vėžys tuo metu dar kaps
tėsi dumbluose, ir Dievas paklausęs: Kur tad vēzis? „Kurgi vėžys?“ Vė
žys supykęs, kad jo darbas iškart nebuvo pastebėtas, ir atsakęs: Vai tev
acis pakaļā? „Ar tavo akys užpakaly?“ Už tokį šiurkštų atsakymą Dievas
ir įdėjęs vėžiui akis į užpakalį.
Latviuose ši sakmė išliko pilniausia ir gali eiti tarpininke tarp rumunų
ir estų variantų. Estų sakmėje tik volungė yra paukštis tinginys, tuo
tarpu rumunų sakmės vienas variantas pasakoja apie garnį {Reiher,
цапля) , o kitas - apie suopį. Kadangi latviškame variante minimi volun
gė ir suopis, tai reikia manyti, kad visų pirma kalbėta ne apie kokį nors
vieną paukštį. Panašių sakmių taip pat turi rusai ir vokiečiai.
Čia dar galima paminėti, kad liaudies dainos ypač pabrėžia volungės
įsirengtą lizdą paprastai įsitaisomą medžio šakume.206[114]
206Žr. [P. Šmits.] Etnogrāfisku rakstu krājums, I, p. 25.
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Iš visų Pabaltijo paukščių, kaip žinoma, labiausiai išdailintas lizdas
yra pilkojo strazdo, dar vadinto „kiaulių strazdu“ (cūku strazds), o visų
paprasčiausias, matyt, balandžio. Apie jį latviai turi įdomių sakmių.
Pirmiau balandis kiaušinius dėjęs ant žemės. Bet vieną kartą lapė
kiaušinius išėdusi. Dėl to balandis baisiai skundęsis: Puspūrii pautu pie
dēju! puspūru pautu piedēju - tukšs!207„Pusę pūro pautų pridėjau! Pusę
pūro pautų pridėjau - tuščia!“ Ir taip jis dar šiandien skelbiąsis.
Sakmę, kaip balandis mokėsi lizdą sukti, atpasakosiu pagal savo
tėvo tėvo žodžius:
Balodis gājis pie Dieva žēloties, ka viņš nemākotpērkļa taisīt. Dievs sacījis,
lai saucot pelēko strazdu palīgā. Strazds arī bijis ar mieru un sācis likt
kokus krustām šķērsām. Balodis tikai sēdējis līdzās uz zara un skatījies.
Kad pērklis bijis jau ietaisīts, balodis sācis lielīties: „Protu, protu, protu ".
Strazds par to saskaities, uzsaucis balodim: „D a r’ pats, dar* pats, dar’
pats!“ un aizlaidies, spurkt! projām. Nu balodis pats gribējis darīt savu
namu tālāku, bet nemācējis. Bijis jāpaliek mierā ar strazda ietaisīto pērkli.

Balandis ėjo pas Dievą skųstis, kadjis nemokąs lizdo vyti. Dievas pasakė,
kad šauktųsi pagalbon pilkąjį strazdą. Strazdas sutiko ir ėmė visaip
kryžiuodamas krauti pagaliukus. Balandis tik tupėjo šalimais ant šakos ir
žiūrėjo. Kai lizdasjau buvo įpusėtas, balandis puolė girtis: „Prantu, prantu,
prantu!“ Strazdas už tai supyko, šūktelėjo balandžiui „Daryk pats, daryk
pats, daryk pats!" ir purpt - nuskrido šalin. Dabar balandis pats norėjo
toliau įsirengti sau namą, bet nemokėjo. Teko jam pasitenkinti strazdo
pradėtu lizdu.
Variantuose strazdo vietoje dar minima šarka208ir visokiausi kiti
paukščiai.209
Kaip iš žvėrių liaudies tradicijos daugiausiai mini vilką, taip iš paukš
čių - gegutę. Daugelyje liaudies sakmių gegutė yra kilusi iš žmogaus,
kitiems dariusio ką nors bloga. Rečiau gegutė pati yra kitų blogų žmonių
auka. Sulig latvių sakmėmis, gegutė kilusi iš tos merginos, kurią paėmė
207A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VI, p. 242; plg. Latvju
dainas, Nr. 2431.
208A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 100.
209A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VI, p. 242.
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už žmoną žaltys210arba Velnias.211Kitame variante gegute pavirto nelai
minga motinos dukra,212o pasak estų sakmių, nužudyta našlaitė.213Sakmė
apie gegutę netgi perėjo į vieną krikščionišką legendą. Kristus esą kartą
paprašęs vieno kietaširdžio duonininko duonos, bet buvo pavarytas. Už
tai šis duonininkas tapo paverstas gegute. Tokia sakmė veikiausiai atsi
rado dėl to, kad gegutės plunksnos atrodo kaip miltais apibarstytos. Ir
latviai žinoję tokią sakmę, kuo galima įsitikinti iš šios liaudies dainos:
Kūkodama dzeguzīte
Pras ' ganam kukulīša.
Vai tu traka, dzeguzīte,
Tā ganam pašam nav.

2445

Kukuodama gegužėlė
Prašė piemens kepalėlio.
Ar tu pasiutai, geguže,
Iš kur jis turės!
Kūkodama dzeguzīte
Prasa man kukulīša.
Kur es ņemšu kukulīti,
Man vēl nav arājiņa.

2446

Kukuodama gegužėlė
Prašė manęs kepalėlio.
Kur aš imsiu kepalėlį,
Dar neturiu artojėlio.
H. Frischbiero žodžiais,214Rytų Prūsijos vokiečiai turi sakmę, kurioje
volungė norėjusi išmokyti gegutę lizdą [115] sukti, bet gegutėją išdidžiai
atstūmusi, todėl dar dabar dedanti kiaušinius į kitų paukščių lizdus.
210A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, I, p. 172-173.
211Ten pat, VI, p. 966-967.
212A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 108.
213F. J. W iedemann. Aus dem... Leben der Ehsten, p. 296.
214 Žr. H. Frischbier. Preussisches Worterbuch, I, p. 439.
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Gegutės kukavimą kiekviena tauta išaiškina savo tradicijose savaip.
Prancūzams, anglams bei vokiečiams gegutė yra džiaugsmo ir linksmy
bės paukštis, o štai slavų bei finų tautos, kaip ir latviai, gegutės balse girdi
liūdnų gaidų. Latviai čia visiškai prilygsta savo kaimynams bei giminai
čiams - lietuviams ir slavams.
Neviens putns tā nedzied'
Kā kūko dzeguzīte;
Neviens gauži tā neraud,
Kā raud gauži sērdienīte.

4159

Joks paukštelis taip negieda,
Kaip kukuoja gegužėlė;
Niekas taip graudžiai nerauda,
Kaip kad rauda našlaitėlė.
Kūko mana dzeguzīte,
Tu kūkoji, es raudāju:
Tev nocirta zaļu birzi,
Man nomira māmuliņa.

4079

Kukuok, mano gegužėle,
Tu kukuoji, o aš raudu;
Tau iškirto beržynėlį,
O man numirė mamytė.
Nekūko, dzeguzīte,
Nedar ’man žēlabiņu;
Dzird ’ es tevi kūkojam,
Birst man gaužas asariņas.

4141

Nekukuoki, gegužėle,
Negraudink mano širdelės;
Kai girdžiu tave kukuojant,
Byra graudžios ašarėlės.
Vokiečių liaudies tradicijos suverčia gegutei visokius palaidumus
bei nedorybes, o priežodžiai ir pasakos ją dargi prilygina velniui.
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Tikrosiose latvių liaudies tradicijose gegutė anaiptol nėra blogas paukštis
ir su Velniu turi ryšio tik kai kuriose klajojančiose pasakose, veikiausiai
vokiečių atneštose. Tačiau kaip liūdno balso paukštis, gegutė vis dėlto
nėra laukiamas svečias arti namų. Todėl ir liaudies dainose nepagei
daujama, kad gegutė kukuotų „ariamoje žemelėje“ (aramā zemītē: 2447;
2448), „dirvelėje“ (<druviņā: 2448, 1),215„ąžuole“ (ozolā: 2449) ar „žy
dinčioje obely“ (ziedošā ābelē: 2450, priešingai nei 2441), o tik „beržy
ne, giraitėje“ (birzē: 2439; 4079; 4082), „pelkėje“ (purvā: 2444,1; 2448;
4078) ir, jei „nėra kito medžio, kukuok nendrės viršūnėlėj“ (nav eita ko
ka, kūko niedres galiņā: 2449; 2450). Prietarai vėlgi sako, kadjei gegutė
atlekia į namus kukuoti, tai čia ateis ir vagys216arba kas nors mirs.217*Bet
gegutė atneša ir geras žinias. Kad vēl nav dzirdējis dzeguzi kūkojam un
iet upē mazgāties, tad paliek slimsm „Jei dar nesi girdėjęs gegutės ku
kuojant, o eini upėn maudytis, tai susirgsi“.
Daugelis Europos tautų mano gegutę nuspėjant vestuves ir gyvenimo
trukmę. Tokių prietarų sutinkame ne tik pas rusus, vokiečius, prancūzus
bei portugalus,219bet ir pas suomius bei estus. Jau viduramžiais vokiečiai
išpranašaudavo savo gyvenimo metus pagal gegutės kukavimą, o pran
cūzai laikė didele laime, jei gegužės pirmąją suskaičiuodavo penkis
„kukū“.220Tokių pačių prietarų randame ir latvių liaudies dainose.
Dzeguzīte dievredzīte
Mana mūža licējiņa;
Es apriebu ganīdama,
Viņa skrēja tautiņās.

9578 [116]

Gegužėlė dievregėlė,
Mano amžiaus išbūrėja;
215A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, I, p. 915.
216Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 70.
217Ten pat, p. 88.
2,8Ten pat, p. 71.
219 O. B ockel. Psychologie der Volksdichtung, p. 248.
220Ten pat.
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Aš apritau221 ganydama,
Oji lekia nutekėt.
Kūko, mana dzeguzīte,
Cik gadiņu man dzīvot.
- Divi, trīs pie māmiņas,
Visu mūžu tautiņās.
10074

Kukuok, mano gegužėle,
Kiek metelių man gyventi.
- Dvejus trejus pas mamytę,
Visą amžių nutekėjus.
Gegutė, kaip žinoma, be perstojo labai ilgai nekukuoja, todėl gegutės
iškukuoti metai negalėjo klausytojų tenkinti. Taip galbūt radosi prietarai
apie užkukavimą, žinomi ir rusams, vokiečiams bei estams. Kas „ant tuš
čios širdies“ išgirsta pirmąsyk kukuojant gegutę, tas tampa užkukuotas.
Pirmiausia, matyt, buvo užkukuojami tik gyvenimo metai, o vėliau užkukavime imta ieškoti ir kitų blogybių. Pasakojama, kad užkukuotasis
tais metais nebegalįs skambiai dainuoti, arba jam visus metus miegant
tekančios seilės, arbajis „išdžiūstąs“.222Kad gegutė negalėtų užkukuoti,
stengdavosi iš pat ryto suvalgyti „gegutės kąsnį“.223Kad užkukavimas
nepakenktų, esą reikia įkąsti kokį nors medį, kuris tuomet nudžiūstąs,
o užkukuotasis pikto išvengiąs.
Latviai, vokiečiai ir rusai tikėjo, kad jei užkukuotasis neturi prie sa
vęs pinigų, tai jam visus metusjų stigs. Sulig latvių,224rusų bei estų prie
tarais, žmogaus užkukavimas kenkiąs gyvuliams, bet kiaulėms, estų
manymu, išeinąs į gera.
Rytų Prūsijos vokiečiai tikėjo, kad gegutė kukuojanti tik nuo Tiburcijaus (balandžio 14) iki Joninių (birželio 24). Po Joninių gegutė todėl
221[Apriebt „apriesti, aprituoti“, išgirdus gegutę kukuojant, reiškia triskart
apsisukti ar apibėgti ką ratu.]
222Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 70-71.
223Ten pat, p. 16, 49.
224A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 106.
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toliau nebekukuojanti, kad tuomet pasirodo septynios Grįžulo ratų
žvaigždės, kurios esančios blogojo duonininko, paversto gegute, vaikai.
Tuo tarpu rusai pasakoja, kad gegutė tuomet paspringstanti rugio (es
tai - kad miežio) akuotu. Latviai irgi manė, kad gegutė kukuojanti tik
iki Joninių arba Petrinių.
Kūko birzē dzeguzīte,
Neba ilgi tu kūkosi:
Atnāks Jānis, Pēterīts,
Ies’ projām, kūkodama.

2438

Kukuoj beržyne gegužė,
Nebe ilgai tu kukuosi:
Ateis Joninės, Petrinės,
Eisi šalin kukuodama.
Po Joninių arba Petrinių gegutė pavirstanti paukštvanagiu. Visai pa
našių prietarų apie gegutę dar turi ne tik rusai, vokiečiai bei estai, bet ir
kinai. Taigi reikia manyti, kad šis mitas bus labai senas, bent jau ne vo
kiečių atneštas.
Pabaigai dar paminėsime, kad su gegute kartu skraidąs toks mažas
paukštelis, kuris esąs gegutės tarnas. Ši sakmė, matyt, bus atėjusi iš
Vokietijos.
Meletą, ypačjuodąją, pasakojama buvus Velnio gyvulių piemene. Kai
Dievas užleidęs gylius ant Velnio gyvulių ir tie sulėkę [117] į Dievo tvar
tą, tai Velnias perskėlęs meletai galvą. Nuo to laiko meletai ant galvos
esanti raudona žymė, ir ji dar dabar skraidydama šaukianti gyvulius.225
Gandras (stārks, svētelis) esą kilęs iš žmogaus ir anksčiau buvęs
Dievo parankiniu.
Dievs bijis vienreiz saķēris visus mūdžus, iebāzis maisā un devis starkam,
lai tos nes uz dīķi slīcināt. Maisu uz dīķi nesot, stārks dzirdējis, ka tur kas
čīkst un čēkst. Maisu pie dīķa nonesis, stārks aiz lielas ziņķārības nevarējis
nociesties nepaskatījies, kas maisā atrodas. Tikdrīz kā viņš maisu attaisīja,

225A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 1160-1167.
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izlīda no tā visi tur ieslodzītie mūdži, kā: vardes, čūskas un citi. Starks
aizgājis ar tukšu maisu pie Dieva atpakaļ. Izdzirdējis stārkā nedarbu, Dievs
teicis: „ Tādēļ, ka tu esi bijis tik ziņķārīgs, še tev šie sarkanie zābaki un ej
nu salasīt visus palaistos mūdžus! “ No tā laika starkam gaęas, sarkanas
kājas un viņš lasa vardes, čūskas, kuęas tam nekā nekaitē.2262
7
Jā kādreiz būs
beidzis lasīt, tad palikšot atkal par cilvēku.221

Dievas vienąsyk sugaudė visas bjaurybes, sugrūdo į maišą ir davė gandrui,
kadnuneštųjas kūdronpaskandinti. Maišąkūdronnešdamas gandras išgirdo,
kadten kažkas cypia ir čerška. Maišąprie kūdros nunešęs, gandras iš didelio
smalsumonegalėjo iškentėti nepažiūrėjęs, kas tenmaišeyra. Vostikjis mai
šą pravėrė, iš jo išlindo visos ten įkalintos bjaurybės: varlės, gyvatės ir ki
tos. Gandras nuėjo su tuščiu maišu atgal pas Dievą. Išgirdęs gandro pdarytą
eibę, Dievas pasakė: „Kad buvai toks smalsus, še tau raudoni čebatai, ir eik
dabar surinkti visą paleistą bjaurastį!“ Nuo to laiko gandro ilgos raudonos
kojos, ir jis lesa varles, gyvates, kurios jam visai nekenkia. Jei kada nors
baigs rinkti, tai vėl taps žmogumi.
Gandro vietoje čia pasitaiko ir kiškis.228Visai tokią pat sakmę apie
gandrą turi ir lietuviai. O latvių prietaruose gandras yra namų sargas,
kuris tačiau žiauriai atkeršija nesvetingiems šeimininkams.
Apie kranklį pasakojama, esą Dievas jį nubaudęs už kažkokį
nusižengimą.
Visi putni perinājot bernus vasarā, krauklimjāizperinot ziemā. Kad bērni
nedēļu veci, tad krauklim lielās piektdienas rītu priekš saules lēkšanas
jāpāmesot tik daudzjūęas ūdens, ka bērniem nodzerties. Betja dažu gadu
gadoties, kajū?a viscaur aizsalusi un krauklim neesot iespējams ūdeni dabūt,
tad viņa bērniemjāpaliekotpar kovārņiem.229

Visi paukščiai peri vaikus vasarą, o kranklys turi perėti žiemą. Kai vaikai
sulaukia savaitės, kranklys Didžiojopenktadienio rytąprieš patekant saulei
turi parnešti tiek jūros vandens, kad vaikai atsigertų. Ojei kuriais metais
nutinkataip, kadjūra būna ištisai užšalusi, ir kranklys niekaipnegali pasiekti
vandens, tai jo vaikai virsta kuosomis.
226Ten pat, p. 1168.
227A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 180.
228A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, I, p. 171; VII, p. 1167.
229Ten pat, III, p. 101-102.
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Lielā piektdienā kraukļi nesot no jūęas ūdeni un kristot savus bērnus.™

Didįjį penktadienį krankliai neša iš jūros vandenį ir krikštija savo vaikus.
Raunoje esu girdėjęs, kad per vasarą visos varnos turinčios jūroje
nusimaudyti ar išsiperti. Kuri neišsiperia, ta pavirstanti kuosa. Gali būti,
kad su tuo susijęs ir toks priežodis: kāda vārna pērta, tāda nepērta „to
kia varna perta, tokia neperta“. Kranklys anksčiau esą buvęs baltas. Kai
žvėrys kasė upę, tai jis išsiterliojęs juodas purvais, kad ir jį manytų ka
sus, bet iš tikrųjų nieko nedirbęs. Kai paskui jis norėjęs vėl nusiplauti,
tai kiti paukščiai neleidęjo prie vandens, nors kranklys bjauriai krankęs.
Nuo to laiko kranklys palikęs juodas ir gavęs tokį bjaurų balsą. Estai
irgi pasakoja kranklį seniau buvus baltą, bet kadangi jis mitęs maita ar
ba, pagal kitą variantą, neprisidėjęs kasant upę, Dievas jį už bausmę
įkišęs dervos statinėn. Kranklio krankimąmažne visos tautos mano pra
nešant nelaimę ar mirtį.
Velnias išmainęs su Dievu savo dalgį į kaltą ir ėmęs su juo šieną
pjauti. Šarka, šokčiodama po medžių šakas, pamačiusi ir pradėjusi iš Vel
nio juoktis. „Velnias supyko ir sviedė į šarką kaltą. Kaltas kliudė ir įsmigo
šarkai uodegon. Nuo to laiko šarkos ilga, sunki uodega“ (Velns apskaitās
un svieda [118] žagatai ar kaltu. Kalts ķēra un iedūrās žagatai par
asti. No tās reizes žagatai gaęa, smaga aste).23]Kai kurios tautos šarką
laiko blogu paukščiu, kitos vėlgi mano ją pranašaujant džiaugsmą ir
nešant laimę. Latvių prietaruose šarka tėra papliauška, ojos pasirodymas
namuose siejamas su naujienomis bei paskalomis. Tuo tarpu piemenims
šarka esanti kenkėja, nes prišaukianti prie gyvulių vilką.
Žagata palaidne,
Tā sauca vilku,
Tā sauca vilku,
Kur gani gana.

29431

Šarka nenaudėlė,
Ji šaukia vilką1320
230Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 72.
231A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 1172.
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Ji šaukia vilką
Pas piemenėlius.
Apie apuoko dejavimą latviai seka tokią pasaką. Viena motina turė
jusi tingią dukterį ir dvi karves. Kartą duktė pašėrusi tik vieną karvę, o
antrą palikusi bliaunančią. Kai motina paklausė, kas gi ten bliauna,
duktė atsakiusi, esą tai apuokas. Apuokas tai išgirdęs ir viską papasa
kojęs motinai. Duktė iš pykčio užtvojusi apuokui pagaliu, todėl jis dar
šiandien vaitojąs.232Dėl savo vaitojančio balso apuokas visuotinai
laikomas nelaimės šaukliu.
Kaip apskritai paukščiai mokėsi giedoti, apie tai jau smulkiai pa
rašyta mūsų pasakų knygoje,233todėl čia nekalbėsim apie tokių paukščių
giedojimą, kurie yra toliau nuo liaudies mitų.
Iš Vestienos mums dar yra žinoma tokia sakmė apie apuoką:
Ūpis esot lielījies: kad viņš kliegšot, tad kalni plīsīšot. Tāda lielība Dievam
nepatikusi, viņš aizliedzis ūpim virs zemes kliegt; jā gribot, lai tad iebāžot
galvu dūņās un tad varot izkliegties. Lūk, tādēļ vēl šodien ūpis galvu grūžot
dūņās, kad nodomājis vaidēt.234

Apuokas gyrėsi: kaijis užklyksiąs, kalnai sutruksią. Tokios pagyros Dievui
nepatiko, jis uždraudė apuokui virš žemės klykauti; jeigu nori, tegu kiša
galvą į dumblą ir tada tegu išsiklykia. Žiū, todėl dar šiandien apuokas,
užsimanęs dejuoti, galvą bruka į dumblą.
Panašią sakmę esu girdėjęs iš savo tėvo tėvo apie baublį {dumpis,
rus. выпь, vok. RohrdommeI). Sakmės turinys irgi geriau tinka balų
paukščiui baubliui nei miško paukščiui apuokui. Okadangi pagal žodžio
fonetiką ūpis „apuokas“ yra tas pat, kas rusų выпь, tai reikia manyti,
kad čia jis reiškia kaip tik baublį.
Baublys priklauso tiems paukščiams, kurie žmogų užklykia, kaip
kad gegutė užkukuoja. Kai baublys užklykia, arba dudutis uždūduoja,
tai iki kitų metų iš burnos smirda.235Jā pīpene aizbrēc, tad paliek dzel232Ten pat, IV, p. 286.
233[P. Šmits.] Latviešu pasakas un teikas, I, p. 157-192.
234A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VI, p. 194.
235Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 72.
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tens236„Jei kukutis užklykia, tai pasidarai geltonas“. Kad grieze aizgriež,
tad rokas sagriež231 „Kai griežlė užgriežia, tai rankas susuka“ arba iskapts
nekožot238„dalgis neima“.Jei apuokėlis ([?] ūziķis)

užgieda, tai kojos ap
smunka (krenta), t. y. kojinės, autai nuslysta ant kulnų. Jeigu lakštingala
užčiulba, tai naktigoniams švarkai skrunda (prie ugnies). Jei strazdas
užklykia, tai „balsas [pasidaro] gergždžiantis“ (balss skabargaina).2
2837639
Pelėdą liaudies dainos vaizduoja negražią, bet labai išpuikusią.
Pūce, pūce, pelēķīte,
Citus putnus nicināja;
Pati Dieva sodījama,
Platu galvu vazājās.

2508 [119]

Pelėdukė pilkoji
Kitus paukščius neikė;
Pati Dievo nubausta,
Plačia galva staipės.
Pūcīte, pūcīte, tev smuki bērniņi!
- Kā pati māte, kā pati māte!
Resnām galvām, platām acim!
Tēvā velnā, tēvā velnā!

30618

Pelėda, pelėda, tavo gražūs vaikai!
Kaip ir pati močia, kaip ir pati močia!
Storom galvom, plačiom akim!
Į velnią tėvą, į velnią tėvą!
Pastarąją dainą primena pasaka apie pelėdą ir vanagą.240
Apie kregždę esu girdėjęs iš savo tėvo tėvo tokią kosmogoninę
sakmę.
236Ten pat., p. 71
237Ten pat.
238A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 106.
239Ten pat.
240Ten pat, p. 164.
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Vecos laikos Velns reiz noslēpis visu uguni pasaulē. Dievs meklējis, meklējis,
bet nevarējis nekur atrast. Tikai no Velna smēdes kūpējuši dūmi. Bezdelīga
nu gribējusi Dievam palīdzēt un klusām aizlaidusies uz Velna smēdi.
Noskatījusies, kā Velns šķiļ uguni un kaļ, sākusi no prieka kliegt: „Zinu,
zinu! Tēraudā un akmenī, tēraudā un akmenī! “ Velns to izdzirdīs, sācis
ķert bezdelīgu ar degošām stangām. Vienreiz viņš nosvilinājis bezdelīgai
pakakli, otrreiz izrāvis astes spalvas, bet viņa tomēr izbēgusi. No tā laika
bezdelīgām ir sarkanums pakaklē un liels robs astē.2AX

Senais laikais Velnias kartą paslėpė visą pasaulio ugnį. Dievas ieškojo,
ieškojo, bet negalėjo niekur rasti. Tik iš Velniokalvės rūkodūmai. Kregždė,
norėdama Dievui padėti, patyliukais nulėkė į Velnio kalvę. Pamačiusi, kaip
Velnias išskelia ugnį ir kala, iš džiaugsmoėmė šaukti: „Žinau, žinau! Pliene
ir akmeny, pliene ir akmeny!“ Velnias, tai išgirdęs, šoko gaudyti kregždę
įkaitintomreplėm. Vienąsykjis nusvilino kregždei pakaklę, antrąsyk išrovė
uodegos plunksnų, bet ji vis dėlto paspruko. Nuo to laiko kregždės turi
raudoną dėmę pakaklėj ir didelę spragą uodegoje.
Kregždė visuotinai laikoma Dievo paukšteliu, ir žmonės džiaugiasi
matydami jų lizdus savo namų pastogėse. Latviai tikėjo, kad jei kas
išardo kregždės lizdą, tam veidą išberia strazdanos, o gali netgi namai
sudegti. Žmonės anksčiau nežinojo, kad žiemai kregždės išskrenda į
šiltuosius kraštus, todėl tikėjo jas žiemojant čia pat ežere po vandeniu.
Apie kurapką M. Aruonas Berzaunėje užrašė: „Pradžioje kurapkos
buvusios didelės: vien tikjų širdis tuomet buvusi tokio didumo, kaip da
bar visa kurapka... Bet kartą Perkuonas jojęs pačia pažeme. Vos tik pa
suko žirgą palei pamiškę, tik purpt - kurapkos pakilo! Perkuono žirgas
labai pasibaidė. Perkuonas supykęs pagavo kurapkas ir suspaudė saujoje
tokias mažas, kokia jų širdis prieš tai tebuvo“.2
21442Kaip kosmogoninėje
sakmėje, tai Perkuono vietoje čia bus buvęs Dievas. Liaudies daina ku
rapkiukus palygina su gandriukais kaip samdinių vaikus su šeimininko
vaikais:
Kalpu bērni, irbēniņi
Agri tek migliņā;

241Pig. A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 1179-1180.
242A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 107.
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Saimnieka svētelīši
Ilgi tup ligzdiņā.

2147

Samdininkai kurapkiukai
Anksti bėga į miglą;
Šeimininko gandriukai
Ilgai tupi lizde.
Pagal vieną neteisingai užrašytą sakmę,243lakštingala esnti kilusi iš
nelaimingos podukros. Kartąpamotėjątaip smarkiai mušusi, kadji ėmu
si Dievo maldauti paverčiama į paukštelį. Taip ir atsiradusi lakštingala
ir „giedojusi devyniais balseliais“ (<dziedājusi deviņām mēlītēm). Žmonės
pasakoja lakštingalą turint trejus devynerius balsus, o liaudies dainos
lakštingalą paprastai vadina „tribalse“ (trejvalode, pažodžiui „trikalbė“:
13872; 18965). Jau aukščiau matėme, [120] kad lakštingala yra sėjos
paukštis - kaip kad ir putpelė viename pavyzdy (2690), - kuris ne tik
išpranašauja sėjos laiką, bet padeda ir piemenims bei naktigoniams.
Lakštingalos giedojimą liaudies dainos visų mieliausiai prilygina kovai
kardais. Apie giedančią lakštingalą paprastai sakoma, kad ji „muša,
plaka“ (s/7)244arba „drebina, virpina“ (tricina : 2697; 30614, 6; 32058),
o kardų skambesys pavadinamas lakštingalos giedojimu:
Abiem dzied lakstīgala
Zobentiņa galiņā.

17235; 20727; 21088

Abiem gieda lakštingala
Ant kardelio galo.
Zobentiņu galiņā
Lakstīgala tricināja.

32058

Ant kardelių galo
Lakštingala suokė.
243A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VI, p. 195.
244Rpgas] L[atviešu] BĮiedribas] Z[imbu] KĮomisijas] Rakstukrājums, XV,p. 158.
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Jauni puiši bandinieki,
Pirksim kopā lakstīgalu,
Lai tā skaisti padziedātu
Zobentiņa galiņā.

32031

Jauni bernai bandininkai,
Pirksime lakštingalą,
Kad ji gražiai pagiedotų
Ant kardelio galo.
Ritmiškos kovos kardais bei jų skambesio prilyginimas lakštingalos
giedojimui bus, ko gero, kilęs Vakarų bei Pietų Europoje. Pats lakštin
galos pavadinimas lakstīgala, kaip jau esu parodęs,245matyt, bus atėjęs
iš lotynų kalbos (lusciniola) ir dar tada, kai latviai ir lietuviai tebekalbėjo
viena kalba (lietuviškai - lakštingala). Tuo tarpu ritmiška kova kardais,
kaip ir minėtas poetinis palyginimas (plg. vokiečių die Nachtigall schlagt
„lakštingala muša, plaka“246), veikiausiai bus perimti iš vokiečių riterių.
Kartu su lakštingala, kaipjau aukščiau sakyta, liaudies dainos neretai
mini zylę ir kikilį, o dar dažniaujuodu abu drauge. Tiek apie zylės, tiek
apie kikilio vaikus pasakojama, kadjuos „Vėjo motė supa, Vėjo motė liū
liuoja“ (Vēja māte šūpo, Vēja māte auklē: 2091-2093). Zylė yra „didelė
pranašautoja“ (lielaparegone) arba „didelė dievregėlė“ {liela dievredzīte: 2581), ir ateities spėjime jai priklauso pagrindinis vaidmuo:247
Eita, meitas, klausīties,
Kādu dziesmu zīle dzied.
- Zīle dzied tādu dziesmu
Laiks meitām rozes šķīt.

14061

245Ten pat, p. 159.
246 [Plg. lietuvių plakti reikšmes: „mušti, pliekti (botagu, rykšte, diržu)“,
„daužyti“bei pan., okartu, žinoma, ir „išduoti tamtikrągarsą(apie lakštingalą,
žiogą)“, pvz., Lakštingala plaka gieda paupės krūmuose, karklynuose; Suoku
sios pernakt, lakštingalos aptingo plakt bei pan. (LKŽ, X, p. 58-60).]
247[Latvio ausiai daiktavardiszīle „zylė“ savaime gali priminti veiksmažodį
zīlēt „burti, spėti ateitį“.]
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Eikit, mergos, paklausykit,
Kokią giesmę zylė gieda.
Zylė gieda tokią giesmę Laikas mergoms rožes skint.
Tādu ziņu zīl ’atnesa
M ūs ' māsai tautās iet.

14062

Tokią žinią zyl’ atnešė Mūs’ seselei ištekėt.
Zīl ’ atnesa tādu vēsti,
Būs brāļam kaęa iet.

31933

Zyl’ atnešė tokią žinią Teks broliui į karą eit.
Zylė yra „gera sesulė“ (laba māsiņa) ir liepia piemeniui saugotis
vilkų, o mergelei - šelmio bernelio. Panašus vaidmuo, regis, priskiriamas
ir kikiliui bei geniui:
Zīle dzied apara,
Liek ganiem sargāties:
Sarg’ jēriņu, kazlēniņu,
Sargi savu vainaciņu!

29430 [121]

Zylė gieda įvodėje248
Piemenėliams saugotis:
Saugokit ėrį, ožiuką,
Saugok savo vainikėlį!
Zīlīte, žubīte, tā laba māsiņa,
Tā lika ganiem sargāties.

29431

248 [Lat. apara =liet. įvodė „žema, žole apaugusi, neariama vieta tarp dirvų“
(J. B alkevičius, J. Kabelka. Latvių-lietuvių kalbųžodynas, p. 49) arba „pievos
įsikišimas į mišką, į krūmus“ (LKŽ, III, p. 280).]
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Zylelė, džiubelė,249 tai gera seselė,
Ji liepė piemenims saugotis.
Ko tu, dzeni, klikstīnāji,
Ko tu man pasacīji?
- Es, meitiņa, tev pasaku,
Sargā savu ganībiņu.
29424

Ko tu, geny, kleketuoji,
Ką gi tu man pasakoji?
- Aš tau, mergele, sakau,
Sergėk savo gyvulėlius.
Bet „geroji sesulė“ gali pranešti ir nemalonią žinią, kurios paskel
bimas tuosyk prilygsta likimo lėmimui, užtat latviai nelabai norėjo zylę
susitikti. Todėl, kad pakeliui nesutiktų zylės, išsiruošę į kelią latviai
išgerdavo „zylės kaušą“ (zīles kannu). Tačiau „didžioji dievregė“ vis dėl
to nebuvo visažinė ir negalėjo numatyti, kad ją pačią pagaus vanagas
(2581; 2582).
Cīrulīts mazputniņš „vieversėlis mažas paukštužėlis“ liaudies dai
nose yra bernelio simbolis, tuo tarpu vanagas, kaip jau užsiminta, pri
lyginamas paprastai tik senųjų laikųjaunikiui, kai vestuvių apeigos dar
buvo panašios į pagrobimą. Vieversys, kaip ir bernelis, daro alų, geria,
gieda, rūpinasi arkliais ir pasierzina su gražiąja kiele, simbolizuojančia
mergelę. Tokio dėmesio vyturys, matyt, bus nusipelnęs tuo, kad anksti
keliasi ir linksmai čiulba, aukščiau ir ilgiau už kitus paukščius. Žmonės
tikėjo vieversius žiemojant čia pat mūsuose, pasislėpus tarp kupstų ir
akmenų po sniegu.
Kaip kad vyturys, bernelio simbolis, rūpinasi arkliais, taip kielė, sim
bolizuojanti mergelę, rūpinasi karvėmis. Jei moteris pirmąsyk kielę pa
mato virš vandens, tai tais metais karvės duos daug pieno; ojei virš sau
sumos, tai pieno bus mažai. Mergelės kraičiui taip pat reikalingi linai,
todėl ir kielė yra susijusi ne tik su laidaru, bet ir su linais. Kas pirmo
249 [Latvių žubīte „kikilis“ yra moteriškos giminės, todėl čia parankesnis
atitinkamas lietuviškas kikilio sinonimas džiubė (žr. LKŽ, II, p. 1028).]
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- kas zemē, tam
īsi250 „Kas pirmą kartąpamato kielę ant stogo, tamtais metais [bus] aukšti
linai, - kas ant žemės, tam trumpi“. Kaip ir zylė, kielė nuspėja mergelei
piršlius.
reiz redz cielavu uz jumta, tam tai gadā gari lini,

Tā sacīja cielaviņa,
Pa pagalmu tecēdama:
Būs tai mūsų netiklei
Šorudeni precinieki.

14066

Taip pasakė kielužėlė,
Per kiemelį bėgdama:
Bus tai mūsų netikėlei
Rudenį piršliai.
Pats mažiausias paukštelis Pabaltijy yra mažasis tarškutis, tačiau
liaudies tradicijos jam priskiria pačią didžiausią drąsą. Pateiksiu iš savo
tėvo tėvo girdėtą pasaką apie tarškutį.
Reiz lācis gājis nejausi garām gar ceplīša pērkli, kur atradušies tikai mazie
cepieni. Kad vecais ceplītis pārnācis mājā, tad nu šie stāstījuši, cik lielu un
briesmīgu zvēru viņi redzējuši. Vecais ceplītis nu uzlaidies uz krūmiņa un
lēcis arvien augstāku un augstāku, prasīdams: „ Vai tik liels bija? “Beidzot
bērni esot sacījuši, ka tik un tik liels tas zvērs esot bijis. Tad vecais atbildējis:
„Jā es būtu mājā bijis, tad viņš pie mana nama durvu gulētu ". [122]

Kartą lokiui pasitaikė eiti pro tarškučio lizdą, kuriame tebuvo mažieji
tarškučiukai. Tėvui tarškučiui parėjus namo, tie papasakojo, kokį didelį ir
baisųžvėrįjie matė. Vyresnysis tarškutis užskridoant krūmo ir, šokčiodamas
vis aukščiau iraukščiau, klausė: „Artokiodidumo?“Pagaliauvaikai pasakė,
kad tokio tai didumo tas žvėris buvo. Tada tėvas atsakė: „Jei aš būčiau
buvęs namie, jis prie mano namų durų gulėtų“.

250Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 71.
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Iš kitų gyvūnų liaudies tradicijų daugiausiai minima gyvatė. Kadangi ji
neretai yra susijusi su mirusiųjų sielomis, tai animistai norėjo įrodyti, kad
gyvačių garbinimas esąs kilęs vien tik iš sielų kulto. Tačiau toks aiškini
mas, be abejo, yra vienpusis. Kadangi mirusiuosius paprastai užkasdavo
į žemę, o gyvatės irgi gyvena po žemės paviršiumi, tai galėjo lengvai kilti
mintis, kad mirusiųjų sielos virsta gyvatėmis ir kad siela apskritai pasirodo
gyvatės pavidalu. Tačiau ne visus prietarus apie gyvatę tai paaiškina.
Dėl savo pavojingo įkandimo gyvatė paprastai yra laikoma piktu
gyvūnu, susijusiu su Velniu ar netgi jo sukurtu.
Kādreiz Dievs un Velns gājuši gar upes malu pastaigāt. Tur viņi atraduši
vecu zirga pinekli, кщи Dievs paņēmis un gribējis iemest upē, bet Velns arī
pasteidzies, saķēris pineklam aiz otra gala un pārrāvis uz pusēm. Dievs
tomēr savu pinekļa galu iemetis upē, kas palicis par zuti. Bet Velns savu
pusi nometis uz sausuma un no tās izcēlusies čūska. Par to vēl tagad mēdz
teikt, ka zutis ar čūsku esot tuvu rada.251

Kartą Dievas ir Velnias išėjo paupiu pasivaikščioti. Tenjie rado senąarklio
pantį, kurį Dievas paėmė ir norėjo įmesti upėn, bet Velnias irgi suskubo,
sugriebė pantį užkito galo ir pertraukė per pusę. Dievas vis tiek savopančio
galą įmetė upėn, ir tas virto unguriu. O Velnias savo pusę numetė ant
sausumos, ir iš jos radosi gyvatė. Dėl to dar dabar sako, kad ungurys su
gyvate yra artimi giminės.
Apie ungurį dar pasakoja, kad jis naktimis išeinąs iš upės ir einąs į
laukus žirnių ėsti. Bet ant kelio pabarsčius smėlio, atgal upėn jis nebeparsigaus.
Kas užmuša gyvatę, tam atleidžiamos septynios nuodėmės. Užmušus
gyvatę ir pakasus, Saulytė esą tris dienas juokiasi, o nepakasus, ji tris
dienas verkianti. Gyvatei nušliaužus, toje vietoje reikia įsmeigti šer
mukšnio kryžių. Gyvatė tuomet sugrįšianti atgal, apsivysianti apie kryžių
ir nebegalėsianti niekur nušliaužti.
251A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 1194.
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Apie gyvatę yra plačiai žinoma tokia sakmė. „Tame luote, kuriame
per tvaną buvo prisiglaudę žmonės, gyvuliai ir žvėrys, nejučia atsirado
maža skylutė. Visi kartu sprendė, kaip skylutę užkimšus. Čia prišliaužia
gyvatė ir sako: ‘Jei man po tvano duotumėt tą mėsą ėsti, kurios pats sal
džiausias kraujas, tai aš savimi užkimščiau skylutę’. Gerai. Po tvano
uodas apsiėmė surasti tą gyvūną, kurio kraujas saldžiausias. Kiaurą dieną
ieškojęs [, sako]: ‘žmogaus saldžiausias’“ (Tam šķirstam, uz кща ūdens
plūdos cilvēki, lopi un zvēri patvērumu bija atraduši, gadījies nejauši
mazs caurumtiņš. Visi prātoja kopā, kā caurumtiņu aizbāzt. Te pielien
čūska un saka: „Jā man pēc ūdens plūdiem dotu to gaļu ēst, kam vissal
dākās asinis, tad es aizbāztu caurumtiņu ar savu augumu

Labi. Pēc

ūdens plūdiem ods apņemas to dzīvnieku atrast, kam vissaldākās asinis.
Izmeklējies cauru dienu: „ cilvēkam vissaldākās “). Tai sužinojusi kregž

dė ir, „žmogaus gailėdama, nutraukė uodui pusę žiaunos, kad negalėtų
pasakyti, kieno tas saldusis kraujas. Uodas vis dar bando pasakyti, bet
nieko neišeina, kaip tik zy, zy!... Čia kur buvus, kur nebuvus kregždė
ir sako: ‘Jis nori pasakyti, kad varlės kraujas pats saldžiausias’“ (cilvēku
žēlodama, norauj odam pusžokli, lai nevarētu pateikt, kam saldās asinis.
Ods gan vēl rauga stāstīt, bet vairāk nevar izteikt, kā: dzin, dzin!... Te gadās
bezdelīga un saka: „ Viņš grib teikt, ka vardei vissaldākās asinis “).252

Labai panašių sakmių dar užrašyta Rusijoje, Rumunijoje ir Pa
lestinoje.253
Pagavus baltąją arba raudonąją gyvatę, išvirus ir suvalgius, esą
galima suprasti paukščių kalbą.254Tokie [123] prietarai yra labai seni ir
plačiai paplitę. Indijoje apie tai jau svarstyta daugelį amžių prieš Kristui
gimstant. Senųjų skandinavų sakmėje Sigurdas pavalgo gyvatės mėsos
ir čia pat ima suprasti paukščių kalbą. Tokių pačių prietarų turi ir estai.
Estų sakmėse raudonoji gyvatė gyrėsi per vieną naktį devyniems
žmonėms akis užmerksianti, tačiau dėl to pati likusi akla. Bet jeigu jai
pavyktų pralįsti pro rato stebulę, tai vėl praregėtų.255Panašių prietarų
252A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, I, p. 173.
253M. G aster. Rumanian... stories, p. 218-220.
254A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 1272-1273.
255F. J. Wiedemann. Ausdem... Leben der Ehsten, p. 455.
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randame Lerchio-Puškaičio „Pasakose“,256o ir aš pats esu kai ką pa
našaus girdėjęs.
Latviai, kaip ir estai, pasakoja driežą esant gyvatės daktaru, galinčiu
atgaivinti net į gabalus sukapotą gyvatę. Pirmąsias žinias apie tokį gy
dymąrandame vienoje senovės graikų sakmėje, kurioje gyvatė žino žolę
nuo mirties ir atgaivina kitą užmuštą gyvatę. Šis pasakų motyvas sutin
kamas per visus viduramžius.
Gyvatės turinčios ir savo karalių su brangia aukso karūna ant galvos.
Kas šią karūną įgyja, tampa laimingas, turtingas arba labai išmintingas.
Bet karūnos grobikui iš paskos kamuoliais ritasi gyvatės.257Tokias pačias
sakmes pasakoja ir estai. Dar senovės indai tikėjo, kad gyvačių galvose
esą randami brangakmeniai.
Gyvates latviai laikė blogais gyvūnais, o štai žalčiai, jų manymu, kar
vėms darantys gera, irjų nė nebuvo galima mušti.258Ilgainiui, kaip regis,
šie prietarai tapo užmiršti, ir žalčiai jau nebeskiriami nuo gyvačių.259Žai
si, rudenī alā līzdami, ieņemot tādu zālīti mutē un tad tūliņ aizmiegot
līdz pavasarim „Žalčiai, rudenį į urvą lįsdami, paima į bumą tokią žolelę

ir tada iškart užmiega ligi pavasario“. Tai pamatęs vienas vaikinas irgi
paėmęs tą žolę į bumą ir išmiegojęs kiaurą žiemą.260162
Į žaltį liaudies prietaruose labai panaši yra rupūžė (kaupiņš, krupis,
rupucis). Pagal vieną tradiciją, jas reikią saugoti, nes jos nešančios
karvėms laimę. Kad rupuci nositot, tad govim notrūkstot piens261 „Ru
pūžę užmušus, karvės užtrūkstančios“. Pagal kitas žinias, jos karvėms
kenkiančios, ir jas reikia naikinti. Krupjus jādzen no laidara ārā, jo tie
izzīž govis262 „Rupūžes iš laidaro reikia varyti lauk, nes jos išžinda kar
ves“. Visai tokių pat prietarų apie rupūžes turi ir estai.263
256A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 83.
257A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 1261-1272.
258Ten pat, p. 1273-1274.
259Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 70.
260A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VI, p. 196.
261Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 69.
262Rpgas] L[atviešu] B[iedribas] ZĮinlbu] K[omisijas] Rakstukrājums, VI, p. 58.
263F. J. W iedemann. A us dem... Leben der Ehsten, p. 454.
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Varlės, kaip ir žalčiai bei rupūžės, prietaruose irgi siejamos su gyvu
liais. Pirmąsyk pavasarį varlę pamačius vandeny, tais metais būsią daug
pieno, o pamačius sausumoje, tai būsianti sausa vasara ir mažai pieno.264625
Kas vardes sit, tam sprāgstjēri 265„Kas muša varles, tam stimpa ėriukai“
arba net māte mirstot266„motina miršta“.
Apie lydeką esama tokios sakmės. Kad Dievs visas zivis bija radījis,
tad noteica, kas katrai brīvu ēst. Bet reiz līdeka... aizmirsusi šo notei
kumu: bija aprijusi zvejnieku „Kai Dievas sukūrė visas žuvis, nurodė, ką

kuriai galima ėsti. Bet kartą lydeka... pamiršo šį nurodymą: prarijo žve
ją“. Nuo to laiko [124] lydeka galvoje nešiojanti visus žvejo rykus.267
Apie plekšnę iš savo tėvo tėvo girdėjau tokiąpasaką. Ķeizariene Kat
rīna reiz braukusi pa j щи no Vāczemes un ēdusi kādu Vāczemes zivi.
Pusi noēdusi, bet nav vairs patikusies, un iesviedusi to jū?ā. No tās tad
nu mūsujū^ā esot izcēlušās butes „Karalienė Katryna kartą plaukė iš Vo

kietijos perjūrą ir valgė kažin kokiąVokiečių krašto žuvį. Pusę suvalgė,
bet jai nepatiko, ir išmetė jūron. Išjos tad mūsųjūroje ir atsirado plekš
nės“. Tai paplitusi Vakarų Europoje sakmė, kurioje, kaip žinoma, Katrynos vietoje yra Marija.
Apie vorą ir musę Raunoje esu girdėjęs tokią pasaką.
Vecos laikos uguns citur neesot bijusi, kā tikai Velnam ellē. Dievs izrunājies
ar visādiem zvēriem, lai lūkotu dabūt uguni, bet neviens nevarējis notikt
elles dibenā. Beidzot tomēr saņēmies zirneklis, nolaidies pa savu valgu
zemē un ar lielām pūlēm uznesis uguni augšā. Nonācis virs zemes, viņš
bijis ļoti nokusis un apgūlies. Pa to laiku muša, šurpu turpu skraidīdama,
ieraudzījusi uguni, nozagusi un aiznesusi pie Dieva. Tur nu stāstījusi, ka
pati iznesusi uguni no elles, un prasījusi maksas. Dievs tad arī atvēlējis
viņai ēst no visiem ēdieniem, kas uz uguns tikšot taisīti. Pa to starpu
pamostas arī zirneklis, redz, ka uguns vairs nav, un iet tūliņ pie Dieva
sūdzēties. Dievs nu saprot, ka muša zirnekli apzagusi, un atļauj tam uz
priekšu baroties no mušas gaļas.268

264Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 69.
265Rpgas] L[atviešu] B[iedribas] Z[inību] K[omisijas] Rakstukrājums, VI, p. 57.
266Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 69.
267A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 109.
268Pig. A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VII, p. 1182-1185.
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Senais laikais ugnies niekas kitur neturėjo, kaip tik Velnias pragare. Dievas
pasikalbėjo su visais žvėrimis, kad pamėgintų išgauti ugnį, bet nė vienas
negalėjo pasiekti pragaro dugno. Bet pagaliau ryžosi voras, nusileido savo
siūlu žemyn ir vargais negalais išnešė ugnį į viršų. Parsigavęs virš žemės,
jis buvo labai pavargęs ir prigulė. Tuo metu musė, šen ir ten skrajodama,
pamatė ugnį, pavogė ir nunešė pas Dievą. Ten papasakojo, kad tai ji pati
pamešusi ugnį iš pragaro, ir reikalavoužmokesčio. Dievas ir leidojai valgyti
kiekvieno maisto, koks tik ant ugnies bus gaminamas. Tuo tarpu pabudo ir
voras, žiūri, kad ugnies nebėra, ir eina pas Dievą skųstis. Dievas suprato,
kad musė vorą apvogė, ir leidojam nuo šiol misti musiena.
Kartą voras norėjęs Dievui nepelnytai apskųsti žmogų, bet Dievas
sužinojęs, jog tai netiesa, trenkęs vorui per nugarą, ir voras nukritęs iš
dangaus žemėn. Nuo smūgiojam iššokęs ant nugaros gumbas, ir daugiau
jis į dangų užlipti nebegalįs.269
Sulig viena sakme, blusos esančios Dievo tarnai, o uodai - Velnio
tarnai. Velnias užleidęs Dievąuodais, bet Dievas užkūręs ugnį ir nuginęs
juos dūmais. Tada Dievas užleidęs Velniąblusomis, o Velniasjų niekaip
negalėjęs atsikratyti.270Ir vienoje rumunų sakmėje uodas su blusa kits
kitą vadina seserimis, bet savo turiniu sakmė yra kitokia.271
Blusas pasakoja esant kilusias iš medžio pjuvenų. Ąžuolo pjuvenų
įbėrus į kokį indą ir užpylus šiek tiek vandens, kitą dieną visas indas
būsiąs pilnas blusų (Rauna). Avižųplaukėjimo metu blusos gyvenančios
ant kiekvieno kupsto (Trikata ir Ikškilė); o šienapjūtės metu jų esama
net eglės viršūnėje ir ant smilgos galo (Trikata).
Apie utėles prietarų yra dar daugiau nei apie blusas. Sakmė pasako
ja, jog kartą viena moteriškė, šalikelėje sėdėdama, pasakiusi: „Vai, kaip
nuobodu!“ Tuo metu pro šalį ėjęs Dievas ir sviedęs jai galvon saują utė
lių, kurios anksčiau gyvenusios žemėje (Trikata). Anot prietarų, joks
žmogus negyvenąs be utėlių: kiekvienas po oda turįs savo dalį utėlių
(Berzaunė). Žmogaus kūne po kiekvienu plaukeliu esą po utėlę. Jeigu
visos utėlės išeitų iš [125] kūno, tai jis mirtų (Trikata). Kartais žmogui
269Ten pat, VI, p. 289.
270A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 105 ir
Latviešu tautas pasakas, VII, 1188.
271M. G aster. Rumanian... stories, p. 306.
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ant odos atsirandantis toks spuogelis, pilnas utėlių. Šias utėles sunaikinti
tai žmogui esą į gera; bet išnaikinus visas utėles, esančias kūne, žmogus
mirtų (Rauna).
Apie glindą esu girdėjęs tokią pat sakmę, kaip Lerchio-Puškaičio
užrašytoji.272
Dievs, putnus, lopus radīdams, katram ierādījis savu darbu. Utij un gnīdai
atvēlējis cilvēka matos dzīvot, ādu kost un asinis zīst. Bet gnīda ar to nebijusi
mierā: ādā vien kost, gribējusi kost līdz kaulam. Tad Dievs sadusmojies un
piesējis gnīdu pie mata, lai nespētu līdz kaulam ieēsties.

Dievas, paukščius, gyvulius kurdamas, kiekvienamnurodėjo darbą. Utėlei
ir glindai leido žmogaus plaukuose gyventi, odą kąsti ir kraują čiulpti. Bet
glindai to buvo negana - vien tik odą kąsti, norėjusi kąsti ligi kaulo. Tada
Dievas supyko ir pririšo glindą prie plauko, kad negalėtų iki kaulo įsiėsti.
Erkės gyvenančios eglėse. Kas stovi po eglėmis, ant to erkės ir užkrentančios. Gavėnioje reikiąpo eglaite ugnį kūrenti, kad eglaičių skujos
vos užsidegtų, tada vasarą erkės nekąsiančios (Lejasciems).
Netgi toks menkas vabalėlis, kaip boružė (Coccionella septempunctata) kai kurių tautų mituose vaidina gana svarbų vaidmenį. Pasak vienos
rumunų sakmės,273ji esanti kilusi iš vienos nedoros gražuolės. Kadangi
toji mokiusi žmones tik blogo, Dievas pavertęsją mažu vabalėliu. Padėta
ant piršto ji dar dabar teberodanti, kur žmogui eiti, bet geriau esą eiti
visai į priešingą pusę, nes ji rodanti tik bloga. Pagal latvių prietarus, šis
vabalėlis rodąs tik kur mergina nutekėsianti, todėl jis ne veltui pavadin
tas „burtuke“ (zīlīte). Bloga ar kenksminga latviaijos nelaiko. Vidžemėje
ji dažniau vadinamazīlīte, o Kurše - margrietiņa ar spindgrietiņa. Baus
kės apylinkėje merginos burdamos į ją esą taip kreipdavusios: Spindit,
spindū, kur mans brūtgāns? - Bērzgalā, bērzgalā zaļos svārkos „Boruž,
boruž, kur manojaunikis? - Beržo viršūnėje, beržo viršūnėje, žaliu švar
ku“. Šie prietarai vėlgi visiškai sutinka su tokiu aiškinimu apie beržo
viršūnę. Ikškilėje merginos sakančios boružei: Mārīte, Mārīte, kur tu
272A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 86.
273M. G aster. Rumanian... stories, p. 110-113.
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mani vedīsi? Vai uz augšu, vai uz leju, vai uz zaļām velēnām? „Maryte,

Maryte, kur mane nuvesi? Ar aukštyn, ar žemyn, ar ant žalių velėnų?“

42. MEDŽIAI IR KITI AUGALAI
Latviai turėjo labai daug prietarų, susijusių su mišku ir jo medžiais. Čia

latvis irgi vadovavosi ne tik praktine nauda, bet ir visokiais prietarais,
iš dalies paveldėtais iš žilos senovės, o iš dalies perimtais iš kaimynų.
Apskritai imant, medžiams, įvairiems augalams ir gyvūnams senovės
latvių mitologijoje priklausė ne mažesnis vaidmuo nei gamtos reiški
niams ir protėvių sieloms. Medžių mituose mums krenta į akis ta ypa
tybė, kad medžius liaudies dainos linkusios minėti po tris.
Sulig plačiai žinoma latvių sakme, medžiai senais laikais kalbėję
kaip žmonės.
Bet nu bijusi savāda ķibele: [126] tiklīdz kādu koku vajadzējis cirst, tas
lūdzies žēli jo žēli: „Ko nu mani cirtīsi! Ej pie tā līkā labāk!“ Nogājuši pie
līkā, tas atkaļ: „ Ko nu mani cirtīsi? - Ej labākpie tā greizā! “ Dievs redzējis:
cilvēkam koka vajaga, cirst nevar dabūt, tā tas neiet: atņēmis viņiem
valodu.214

Tačiau iškilotoks keblumas: vos tikkokį medįreikėdavokirsti, tas graudžiai
graudžiai maldaudavo: „Kamtau mane kirsti! Eik geriau pas tą sulinkusį!“
Nuėjus pas sulinkusį, tas vėl: „Kam tau mane kirsti? Geriau eik pas tą
kreivąjį!“ Dievas mato: žmogui medžio reikia, nukirsti neįmanoma, taip
nieko nebus: atėmė medžiams kalbą.
Kai kurie prietarai liudija medžius ir skausmą juntant. Nenolauz
kociņiem galotnes, viņiem jau tāpat sāp kā tev, kad tu iegriez pirkstā...
Kas nocērt vecus kokus, tas Dievam sitot275„Nelaužyk medeliams viršū-5
724

274A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 108.
275J[elgavas] Rakstu krājums, II, p. 85.
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nių, jiems gi taip pat skauda, kaip tau, kai tu įsipjauni pirštą... Kas kerta
senus medžius, tas Dievui smogia“. Apreiškimo dieną, kaip aukščiau
jau minėta, buvo negalima nė jokio medelio nupjauti, nė piemens rykš
tės, nes tada medžiams bėgąs kraujas. Ap Bērzauni šai dienā nedrīkstēja
ir puķītes noplūkt, jo tad tām sāpot276„Apie Berzaunę šią dieną būdavo
nevalia ir gėlytės nuskinti, nes tada joms skauda“. Seni žmonės niekuo
met nemeta į ugnį visai žalio medžio, juoba su šviežiais lapais, nes toks
medis juntąs skausmą. Latvių, kaip ir rumunų, liaudies dainos medžius
netgi vadina žmonių broliais.2
26777
Ąžuolą ir liepą galime drąsiai vadinti didžiausiais ir gražiausiais
Latvijos medžiais, o ir latvių poezijoje bei mitologijoje jiems priklauso
svarbesnis vaidmuo nei kitiems medžiams. Šimtuose dainų ąžuolas yra
vyriškosios giminės simbolis, o liepa - moteriškosios.278972Ąžuolas, bū
damas vyro simbolis, be to, dar yrajėgos ir gyvybės įsikūnijimas, kuris,
kaip aukščiau parodyta, gali sergėti žmogų nuo visokio blogio bei mir
ties, tuo tarpu liepa, kai kurių dainų žodžiais, - tai ir kapų medis. Antai
vokiečių, kaip ir latvių, liaudies dainose ant mirusio jaunuolio ar jau
nuolės kapo neretai išauga „kupli liepa“ {kupla liepa, vok. breite Linde),
kurioje, matyt, toliau gyvena mirusiojo „siela“ {dvēsele). Gali būti ir taip,
kad pastarąją liepos reikšmę latviai yra perėmę iš vakarų kaimynų, bet
apskritai ąžuolo ir liepos gerbimas bus paveldėtas iš senų laikų, gal net
iš indoeuropiečių protautės. Liaudies tradicijos dažnai mini vyrą stiprų
kaip ąžuolą o moterį - kuplią kaip liepą. Nors mergelė mielai pamini
ąžuolą laužia jo šakas namams papuošti, o retsykiais jo lapų įpina ir į
savo vainiką vis dėlto dažniau ji stovi po liepa, kabina į liepą savo
vainiką ir pati save vadina liepa (4289; 9780). Šis skirtumas tarp ąžuolo
ir liepos pastebima ne tik liaudies poezijoje, bet ir praktiniame gyvenime.
Krikštatėvis savo krikštasūnio lopšiui kerta ąžuolo lingę, o krikštadukros - liepos {1676).219Jaunpiedzimušam dēlam mazgājamo ūdeni sildot,
vai pirti kurinot, ņēma vismaz kādu daļu ozola, meitai liepas malkas;

276R[īgas Latviešu Biedrības Zinību Komisijas] Rakstu krājums, VI, p. 39.
277[P. Šmits.] Etnogrāfisku rakstu krājums, I, p. 18.
278Plg. Mežs mūsutautas dziesmās // [P. Šmits.] Etnogrāfisku rakstukrājums, I.
279Plg. Latvju dainas, I, p. 173 ir 174.
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pirts slotā puikam iesēja kādu ozola, meitai liepas zariņu280„Naujagi

miui sūnui prausti vandenį šildydami arba pirtį kūrendami imdavo nors
kiek ąžuolinių, dukrai - liepinių malkų; į vantąberniukui įrišdavo bent ša
kelę ąžuolo, dukrai - liepos“.Bitininkyste užsiimdavo vieni vyrai, todėl
bitininkai dreves skobti stengdavosi mažne tik ąžuoluose. Namuose nuo
pradžių pradžios šeiminikavo moterys, todėl senovės [127] stalai skelti
iš liepos medžio, kraičio skrynios darytos iš liepos lentučių ar luobo, o
drabužiai velėti paprastai liepos kultuve, net girnų milinys darytas iš lie
pos medžio. Vyrai gerdavo alų iš ąžuolo stuopų (каппа), o moterys pieną
laikė liepos luobo induose (vācele). Vyžos pintos daugiausia iš liepos
lunkų ir jas pinti buvo moterų užduotis, nors vyžų apyvarus vijo vyrai,
kurie augino linus ir kanapes, nes arimas ir sėjimas jau seniai buvo vy
rų darbas. Toks ąžuolo ir liepos naudojimas paaiškinamas tik mitologijos
pagrindu, o praktinės naudos čia mažai paisyta.
Ąžuolas ir liepa gerbiami plačiai visoje Europoje. Ne be reikalo ir
vokiečių poetas H. Heine Vokietiją pavadino das Land der Eichen und
Linden „ąžuolų ir liepų šalis“. Lotyniškas žodis quercus „ąžuolas“, kaip
jau minėta aukščiau, yra siejamas su latvių pērkons, o vienas senųjų
skitų valdovas buvo vardu „Liepų viešpats“.
Išsakyta ir tokia nuomonė, kad ąžuolas su liepa esą buvę senovės
latvių totemai. Jau 37-tame skyriuje parodėme, jog totemizmas tarp in
doeuropiečių tautų niekur nėra įrodytas, todėl tokį požiūrį derėtų įtiki
namai pagrįsti, o to šiuo atveju nematyti. Pirma, totemizme pagrindinis
vaidmuo tenka žvėrims, o augalai atsiduria tik antrame plane. Antra,
kiekviena gentis paprastai turėdavo savo totemą, bet kad vyrai turėtų
savo, o moterys - savo, kaip kad teigia ši hipotezė, sutinkama tik išim
tiniais atvejais. Trečia, vienu iš svarbiausių totemizmo pamatų laikomas
žinomas egzogamijos paprotys, kai tarpusavy galima tuoktis tik skirtingų
totemų palikuonims. Jeigi visi latviai būtų kilę iš tų pačių totemų, tai,
galiojant minėtai taisyklei, jie tarpusavy nebūtų galėję tuoktis. Ketvirta,
ąžuolas paprastai yra prilyginamas berneliui ir, kaip jaunikaitis, kartais
netgi statomas priešais jau „vedusius“ medžius - uosį ir klevą. Liepą082
280Ten pat, p. 197.
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liaudies dainos išvien mini už mergelę, o tikrasis motinos medis tėra obe
lis. Tačiau totemai yra laikomi tėvais ir motinomis. Tuo tarpu nebūtųjo
kio prieštaravimo ar nederėjimo ąžuolo ir liepos garbinimą aiškinti senu
medžių kultu, didesniu ar mažesniu mastu sutinkamu visose tautose.
Kaip ąžuolui priešpriešinama liepa, taip sujuo, regis, gretinami uosis
ir klevas. Neretai liaudies dainos mini kartu „uosius, klevus, ąžuolėlius“
(ošus, kļavus, ozoliņus: 28216; 19190; 12695; 2825; 2827, 1), kurie
visi yra bernelių medžiai (32368) ir mergelės „broleliai“ (bāleliņi: 4104;
30552). Nors iš šių trijų medžių uosio (2825; 32331) arba klevo (2823;
4104, 3) vietą kartais užima beržas, o ąžuolą keičia gluosnis (2827), vis
dėltojis taip dažnai stovi kartu su uosiu, o pastarasis vėlgi - su klevu, kad
minėtos tvarkos tai nelabai suardo. Visus tris minėtus medžius liaudies
dainos priskiria vyriškajai giminei (plg. 35553; 35524), be to, kaip saky
ta, uosis ir klevas jau yra vedę, o ąžuolas dar tebeieško nuotakos. [128]
Ošam sieva, kļāvām sieva,
Ozolam vien nevaid;
Ozoliņš lūkojās
Gar visām pļavmalām.
30646

Uosis, klevas turi žmoną,
Ąžuolas tik ne;
Dairos ąžuolėlis
Po visus papievius.
Ošam sieva, kļāvām sieva,
Ozolam vien nevaid;
Nule tik ozoliņis
Par gravām lūkojās
Nolūkoja ievas meitu
Ar visiem ziediņiem.
30646, 1; 20986

Uosis, klevas turi žmoną,
Ąžuolas tik ne;
Ką tik ąžuolėlis
Dairėsi po slėnį,
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Nužiūrėjo ievos dukrą
Su visais žiedeliais.
Osi, osi, kļava, kļava,
Ko jūs divi runājat?
- Runājam liepas meitu
Ozoliņa dēliņam.
14976

Uosi, uosi, kleve, kleve,
Kąjūs dviese kalbat?
- Sukalbėjom liepos dukrą
Ąžuolo sūneliui.

-

Kadangi klevas {kļavs arba kļava) šiuolaikinėje [latvių] kalboje gali
būti tiek vyriškos, tiek ir moteriškos giminės, tai ir lyčių prietaruose jis
didelio vaidmens nevaidina. Poroje dainelių klevas pasitarnauja buriant
vedybas. Kai klevo lapai tampa raudoni arba nugelsta, tai yra „laikas
mergelę kalbinti“ (laiks meitiņu bildināt: 13768, 2, 5, 11), o kaip kad
klevo lapas kartais nukrenta ne ten, „kur augo klevyne“ {kur augusi
kļavienā), taip ir Dievas su Laima neskiria mergelei nutekėti ten, „kur
žmoneliai kalbėjo“ {kur ļautiņi daudzināja: 8716) arba kur ji pati buvo
„augdama maniusi“ {augdama domājusi: 22364). Pagaliau dainuojama
dar ir tai, kad klevo lapas nuneša žmogų į kitą kraštą (26027).
Gausiai apdainuotas „uosio laivelis“ {oša laiva) liudija, kad senieji
latviai, kaip ir senieji vokiečiai, savo laivelius dirbo iš uosio. Toks uosio
panaudojimas veikiausiai bus susijęs su kokiais prietarais. Man atrodo,
kad laiveliai iš uosio gaminti todėl, kad uosis laikytas „aklu medžiu“
(parakto koku), nes aklą lengviausiai galima vairuoti savo nuožiūra. Ga
li būti, jog dėl tos pat priežasties ir Homero graikai dirbo savo svaido
mąsias ietis iš uosio, kadjas irgi galėtų pasiųsti savo nuožiūra. Liaudies
daina kreipiasi į uosį šitaip štai klausdama:
Osi, osi, ko tu gaidi?
Citi koki salapoja,
Citi koki salapoja
Sudrabiņa lapiņām.
2808
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Uosi, uosi, ko tu lauki?
Kiti medžiai sulapojo,
Kiti medžiai sulapojo
Sidabro lapeliais.
Atsakymą į šį klausimą duoda viena pasaka.281Kai tik motulė Saulė
pavasarį visiems medžiams davė žalius drabužius, tai visi medžiai ne
trukus pasipuošė žaliais švarkais, tik vienas uosis tebestovėjo plikas
nuogas. Kitų medžių paklaustas, kodėl neapsirengė, jis liūdnai atsiliepė:
„Esu neregys, todėl nežinojau, ar žiema tikrai jau praėjo...“ Tuomet
uosis, kitų paragintas, irgi puolė sparčiai skubiai sprogti, bet lapai be
skubant liko ne visai išsiskleidę ir rantuoti. Į kitų medžių pašaipą dėl jo
keisto apdaro [129] jis nieko neatsakė, bet susigėdęs pasiryžo rudenį
kitų brolių iš anksto pasiklausti, kad nusirengiant vėl neliktų paskutinis.
Taip ir padarė. Vos tik šiaurys šalčiau papūtė, uosis jau ir klausia: „Kai
myne, ar jau atėjo ruduo?“ Sužinojęs, kad tas jau prie pat vartų, jis tik
bir, bir ir nubiro pats pirmas. Todėl jį dar šiandien vadina aklu medžiu.
Šis aklo uosio vaizdinys, matyt, bus labai senas.
Liaudies dainos greta stato ne tik tris minėtus lapuočius, bet ir visus
tris spygliuočius medžius: pušį, eglę ir ėglį, arba kadagį (paegle arba
kadiķis).
Klusiņām klausījos,
Ko solīja Meža māte:
Priedei sagšu, eglei sagšu
Paeglei villainīti.
2669

Patyliukais klausiaus,
Ką žadėjo Miško motė:
Pušiai skarą, eglei skarą,
„Kadagėlei“ vilainę.
Visi koki žēli rauda,
Vasariņi noejot;

281A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, I, Nr. 164, p. 915.
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Priede, egle, kadiķītis,
Tie trīs žēli neraudāja;
Tie trīs žēli neraudāja,
Tiem atlika zaļi svārki.
2820, 1

Visi medžiai gailiai rauda,
Vasarai praeinant;
Pušis, eglė, kadagėlis,
Tie trys gailiai neraudojo;
Tie trys gailiai neraudojo,
Jiems paliko žali švarkai.
Pried’ ar egli lielījās i
Abas kāpti kalniņā;
Paeglīti nabadzīti,
To nogrūda lejiņā.
2826

Pušis su egle gyrėsi
Abi lipsiančios į kalną;
Kadagėlį nabagėlį,
Tą nustūmė slėnin.
Priede, egle kalniņā,
Paeglīte lejiņā;
Mātes bērni pie māmiņas,
Pabērnīši maliņā.
4172

Pušis, eglė - kalnely,
Kadagėlis - slėnely;
Motės vaikai - prie mamytės,
Povaikiai - kraštely.
Skaista priede, skaista egle,
Paeglīte vēl skaistāka.
4651

Graži pušis, graži eglė,
Kadagėlis dar gražesnis.
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Tuos pačius tris spygliuočius dar mena liaudies mįslės. Visi rudeņos
bėrus devuši, trīs vien nedevuši „Visi rudenį sambares beria, tik trys ne“.
Visi kungi svārkus met, trīs vien nemet „Visi ponai švarkus nusimeta, tik
trys ne“. Visi kungijāj kaęa, trīs vien nejāj „Visi ponai joja įkąrą, tik trys
ne“.282Kadangi, liaudies dainų žodžiais, spygliuočiai yra „dailūs“ {daiļi)
ir „turtingi“ (ibagāti), jau pavasarį sumokantys „mokestį“ {noma) ir žiemą
vasarą „apsirengę žaliais švarkais“ {zaļi svārki mugurā: 2810-2820), tai
lengvai galime suprasti ir tai, kadjie yra tapę gyvybės simboliais. Todėl
ir per laidotuves kokioje pušyje ar eglėje įkirsdavo kryžių kaip riboženklį mirusiojo sielai, eglių skujų pabarstydavo namuose, kuriuose atsitiko
laidotuvės, ir spygliuočių šakelėmis perdavo kits kitą, kad nemirtų.
Senuosiuose Latvijos miškuose netrūkojokių šioms vietoms būdingų
medžių, bet namus, regis, latviai bus statę tik iš pušų, eglių ir rečiau dar
ąžuolų, paprastai naudotųpamatams. [130] Senoviškuose „stačių medžių
namuose“ sienas veikiausiai perpindavo kadagių pinais, šakomis arba
rikiais, kaip galima matyti iš dainose minimų „kadaginių kambarių“
(paeglīšu kambari). Tokią [statybinę] medžiagąpasirinkti vėl bus padėję
ir prietarai.
Per vestuves kokį spygliuotį buvo įprasta iškelti virš pirkios, namo
(18566) ar klėties (18551) stogo, ir pirmenybė čia, kaip atrodo, buvo
teikiama eglei.
Liekat skuju, kād’ likdami,
Priedes skuju neliekat;
Ja jums nav egles skuja,
Liekad smalku paegliņu.
18552

Kelkit skują, kokią keliat,
Tik pušies skujos nekelkit;
Jei neturit eglės skujos,
Kelkit laibą kadagėlį.
282A. B ielenstein. 1000 Lettische Rathsel, Nr. 152-154; F. B rīvzemnieks
Nr. 922-924 // Т р у д ы э т н о г р а ф и ч е с к о г о отдела, p. 368; R[īgas] L[atviešu] B[iedrības] Z[inlbu] K[omisijas] Rakstu krājums, VII,
p. 866-869.
[Treilands],

202

M e d ž i a i ir ki ti a u g a l a i

Eglė tokiu atveju turėjusi simpatinį ryšį su nuotaka.
Eita, ļaudis, skatīties,
Vai ir kupla jumteglīte.
Ja būs kupla jumteglīte,
Tad būs kupla vedamā.
18550

Eikit, žmonės, pažiūrėkit,
Ar ant stogo kupli eglė.
Jei ant stogo kupli eglė,
Tai bus kupli nuotaka.
Panašios eglutės naudotos ir dainuojant prie vestuvių stalo. „Prieš
jaunosios pulkui pradedant valgyti, vestuvininkai dainuodami teirau
davosi eglutės. Tokias eglutes darydavo iš eglių ar pušų viršūnėlių, iš
tokios vietos, kurjau daug šakų į visas puses... Eglutes kiekvienose ves
tuvėse turėdavo trys moterys: jaunoji, pajaunė ir viena iš palydos“, ir
jos „mušdavo jomis į stalą ir dainuodavo“.283Pagaliau eglaitė kartais
tiko ir vietoj liepos už lopšio lingę.284
Kai kuriose retose liaudies dainose jaunoji prie pušies glaudžia gal
vą, ant pušies kabina vainiką, kaip kad ant liepos (6040; 6119), ir
didžiuojasi, kad pušis, eglė esančios „merginų medžiai“ (meitu koki:
12224; plg. 35385). Pastaroji pastaba veikiausiai mena seną paprotį,
pagal kurį nuotakos išvežamos puošdavusios palei kelią kai kurias pušis
ir egles.
Audzi, audzi, eglīte, celiņa malā;
Kad mani vedīs, es tevi pušķošu.
30650

Auk, auk, eglute, šalia kelelio;
Kai mane išveš, aš tave puošiu.
Es tev saku, pried’ ar egli,
Neaudz ceļa maliņā,

283Latvju dainas, III, p. 34; plg. Nr. 19172-19178.
284Latvju dainas, I, p. 187 ir 188.
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Man pietrūka zaļa zīda,
Ко ap tevi tecināt.
18557

Aš sakau tau, pušie, egle,
Neaukit šalia kelio,
Man pritrūko žalio šilko,
Tave apvynioti.
Kadagys, nors mažas, yra vienas iš pačių svarbiausių sargų nuo
piktųjų dvasių.
Lai bij laiks, kāds būdamis,
Es kadega ēniņā:
Kadegam, sērmokšļam
Krustiņš ogas galiņā.
34130

Tegu oras būt koks buvęs,
Aš kadagio paunksmėj:
Kadagio, šermukšnio
Uoga - su kryžiuku.
Todėl, matyt, ir stuopa alui gaminta ne tik iš ąžuolo, bet ir iš kadagio
(19714; 19543). [131]
Trys žydintys medžiai liaudies dainose yra obelis, ieva ir lazdynas.
Zied ’ ieviņa ābelīte,
Lazdas zieda nepanāca:
Lazda zied gavēnī,
Cietajā mēnesī.
2782, 1

Žydi ieva obelėlė,
Neprilygusios lazdynui:
Tas žydėjo per gavėnią
Šiaurųjį mėnesį.
Ievas ziedi, ābels ziedi,
Lazdas zieda nepanāca.
4522; 12719
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Ievos žiedai, obels žiedai
Lazdyno žiedui neprilygo.
Lazda zied gavēnī
Sarkaniem ziediņiem.
2 779; 26054

Lazdynas žydi per gavėnią
Raudonais žiedeliais.
Ziedi ieva ar ābeli
Vienā lazdu krūmiņā.
22418, 9

Žydėk, ieva su obelim,
Viename lazdyno krūme.
Nors visi šie trys medžiai tik retai apdainuojami kartu, ieva čia yra
tarpininkė, nes dažnai minima arba su obelim (2773; 2775; 5856; 5947;
6214; 11436), arba su lazdynu (2774; 2776; 6112). Obels žiedai savo
gražumu pranoksta ievos žiedus, o šie - lazdyno.
Ieva zied ar ābeli
Vienā dārza stūrītī;
Ievai bija balti ziedi,
Ābelei sudrabiņa.
2775

Ieva žydi su obelim
Viename sodo kampe;
Ievos žiedai balti buvo,
Obels - sidabriniai.
Balta, balta ieva zied,
Vēl baltāka ābelīte.
4495

Baltai baltai žydi ieva,
Obelytė dar balčiau.
lev ’ar lazdu lielījās,
Abas baltas noziedēt;
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Ieva balta noziedēja,
Lazdai kaunu padarīja.
2774

Ieva su lazdynu gyrės
Abu baltai peržydėsią;
Ieva baltai peržydėjo,
Sugėdijo lazdyną.
Lazd’ ar ievu noziedēja
Daugaviņas maliņā:
Lazda vaęa pakartėm,
Ieva zelta vizuļiem.
2776

Lazdynas su ieva pražydo
Ant Dauguvos kranto:
Lazdynas vario pakabukais,
O ieva aukso žirbuliukais.
Kaip gražiai žydinti, obelis vadinama Dievo medžiu:
Aizsmok priede, aizsmok egle,
Aizsmok mana valodiņa;
Ābolnīca Dieva koks,
Ārdi manu valodiņu!
34104

Kimsta pušis, kimsta eglė,
Kimsta ir mano kalbelė;
Obelaite, Dievo medi,
Atrišk mano kalbelę!
Visi šie trys medžiai, matyt, dar simbolizuoja moteris, ypač obelis ir
ieva. Obelį liaudies dainos daugiausia prilygina motinai, panašų palygi
nimą sutinkame ir rusų bei kitų Europos tautų liaudies tradicijose.
Kas
Kas
Kas
Kas

man deva to ābolu,
ūbeles galiņā?
man deva to meitiņu,
aug viena māmiņai?

11220
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Kas man davė tą obuolį,
Kur viršūnėj obelies?
Kas man davė tą mergelę,
Tą mamytės vieną? [132]
Sveša māte man' stellēja
Pie ābeles rīkšu griezt.
Piestājos pie ābeles,
Kā pie savas māmuliņas.
4282

Svečia motina man liepė
Obelies rykščių pripjaut.
Atsistojau prie obels
Kaip prie savo mamulytės.
Sveša māte mani sūta
Pie ābeles slotu griezt
Birst ūbelei balti ziedi,
Birst man gaužas asariņas.
4286

Svečia motė mane siunčia
Obelies šluotų pripjaut.
Byra obels balti žiedai,
O man graudžios ašarėlės.
Veikiausiai todėl ir mergelė džiovindavo savo vilnones gijas ant
obels šakų.
Ābelīte Dievu lūdza,
Lai ved meitu šoruden:
Visi zari nolīkuši,
Dzīpariņus žāvējot.
7121

Obelėlė Dievą prašė
Dukrą šiemet ištekinti:
Visos šakos jai nulinko
Vilnų gijas bedžiovinant.
207

M e d ž i a i ir k i t i a u g a l a i

Nuo šio Dievo medžio bei motinos simbolio merginos nenorėdavo
laužyti šakų.
Sveša māte man ’sūtīja
Uz ābeli slotu lauzt.
Lauz tu pati ābelē,
Es lauzīšu bērziņos.
4290

Svečia motė mane siuntė
Obelies šluotų prilaužti.
Laužk tu pati obelies,
Aš palaužysiu berželių.
Pēra mani sveša māte
Ar ābeles žagariņu.
Dievs sod’tevi, māmuliņa,
Kam tu lauzi ābelīti.
4170

Pėrė mane svečia motė
Su obels žagarėliu.
Dievas baus tave, mamyte,
Kam tu lauži obelaitę.
Nors merginos kartais (5856) ir pindavo obels žiedus į savo vainikus,
visuotinai tai nebuvo priimta.
Kādi ziedi vasarā,
Tādu viju vaiņadziņu;
Ābels ziedu vien neviju,
Tie raud gauži valkājot.
5930; 32405

Kokie vasarą žiedai,
Tokius pyniau į vainiką;
Tik obels žiedų nepyniau,
Jie raudoja dėvimi.
Pinu, pinu, nenopinu
Ābel ’ziedu vaiņadziņu,
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Ābel ’ziedu vaiņadziņš Gęūts mūžiņš dzīvojot.
6060

Pyniau, pyniau, nenupyniau
Obels žiedų vainikėlio,
Obels žiedų vainikėlis Tai amželis būt sunkus.
Alaus stuopas, kaip jau aukščiau minėta, daugiausia vartojo vyrai,
tuo tarpu taureles - moterys, ypač midui gerti. Todėl senovinė stuopa
veikiausiai ir daryta iš ąžuolo bei kadagio, t. y. tų vyriškos giminės
medžių, kuriems priklauso svarbus vaidmuo mitinėse liaudies pažiūrose.
Tuo tarpu taureles liaudies dainos paprastai mini padarytas iš „obels
medžio“ (obels koka: 11533; 19941; 20650).
A Iš ar karmų, ai š ar kannu,
Med š ar baltu biķerīti.
19500-19504

Alų - stuopa, alų - stuopa,
Midų - iš baltos taurelės.
Med š ar baltu biķerīti
Jaunajām māsiņām.
19502

Midus baltoje taurelėj Jaunosiom seselėm. [133]
Pilna vīra sieva biju
Pilnu dzēru biķerīti.
19773-19776

Buvau pilna vyro žmona,
Pilną gėriau ir taurelę.
Briku braku, man dzeęot,
Ābeļ ’koka biķerītis;
Tā brīkšķēs tautu dēls
Pa manām rociņām.
19575
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Brakšt pabrakšt, man geriant,
Obelies taurelė;
Taip braškės bernelis
Mano rankose.
Kaip liepą liaudies tradicijos prilygina mergelei, o obelį motinai,
taip ieva dainose yra žmonos simbolis.
Es nelaužu liepas zaru,
Ne ieviņas baltu ziedu:
Lai es augu kā liepiņa,
Kā ieviņa noziedēju.
2784

Aš nelaužau liepos šakų
Nei ievužės baltų žiedų:
Lai aš augsiu kaip liepužė,
Kaip ievužė peržydėsiu.
Es neņemtu ievas ziedu
Ne savā rociņā:
Es negribu sieva būt
Ne savā mūžiņā.
1233

Aš neimsiu ievos žiedo
Nė į savo ranką:
Aš nenoriu žmona būt
Per savo amželį.
Ai, aitiņ, vilniņ ’ tavu,
Māmiņ tavu darījumu!
Kā ieviņa noziedēja
Tautu galda galiņā.
21590

Ai, avyte, tavo vilna,
Mamyt, tavo rankų darbas!
Kaip ievužė pražydėjo
Bernužėlio užstaly.
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Es nelauztu ievas zaru,
Jo es pati kā ieviņa.
9780, 1

Aš nelaužčiau ievos šakų,
Nes aš pati kaip ievužė.
Ievai bija balti ziedi,
Sievai baltas villainītes.
7224

Ievos buvo balti žiedai,
Moters / Žmonos baltos vilainėlės.
Todėl ir merginos velėdavo savo kraitį tik ievų žydėjimo metu.
Adi, raksti, man ’ meitiņa,
Liec pūrā nevelētu;
Tad velē pavasari,
Kad ievāji balti zied.
7154

Megzk, išmarginki, dukrele,
Dėk į skrynią nevelėtą;
Pavasarį išvelėsi,
Ievynams baltai žydint.
Adu cimdus, adu zeķes,
Pūrā liku nevelētus;
Pavasaru, tad velēšu,
Kad ieviņa balti zied.
7221

Mezgu pirštines, kojines,
Skrynion dedu nevelėtas;
Pavasarį išvelėsiu,
Ievužei baltai žydint.
Ievas zied, māmuliņa,
Velē manas villainītes,
Lai zied manas villainītes,

211

M e d ž i a i ir k i ti a u g a l a i

Kā ieviņas līcītī.
7508

Ievos žydi, mamužėle,
Išvelėk mano vilaines,
Lai mano vilaines žydi
Kaip ievužės užtaky.
Vainiką pinant ievos žiedai turi tą pačią reikšmę kaip ir obels žiedai:
nors nebuvo visai draudžiama ievos žiedų pinti į vainiką (5824; 5856;
5994), bet geriau esą to nedaryti.
Es noviju vainadziņu
Visādiemi ziediņiem, [134]
Ievas ziedu vien neliku,
Lai galviņa nesāpēja.
5860

Aš nupyniau vainikėlį
Visokių žiedelių,
Tik ievos žiedų nedėjau,
Kad galvelės neskaudėtų.
Visus, visus ziedus rāvu,
Ievas ziedus vien nerāvu,
Ievas ziedus vien nerāvu,
Lai galviņa nesāpēja.
32407

Visus visus žiedus skyniau,
Tik ievos žiedų neskyniau,
Tik ievos žiedų neskyniau,
Kad galvelės neskaudėtų.
Trečiąjį žydintį medį - lazdyną liaudies dainos aukština kaip visų
teisingiausią ir doriausią tarp medžių.
Ej, māsiņ, tautiņās,
Jem lazdiņu rociņās:
Citi koki blēņas tura,
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Lazda blēņu neturēja.
17816

Ištekėdama, sesule,
Imk lazdyną į rankas:
Kiti medžiai eibes daro,
O lazdynas jų nedarė.
Tumšu nakti ceļu gāju
Lazda zaru rociņā;
Citi koki ļaunu vēl,
Lazdiņš ļauna nevēlēja.
34351, plg. 34350

Tamsią naktį keliu ėjau
Su lazdynu rankoje;
Kiti medžiai blogo linki,
Lazdynėlis nelinkėjo.
Tumšu nakti ceļu gāju
Lazda vēza rociņā:
Citi koki velna bēga,
Lazdiņš velna nebēdāja.
34352, plg. 34353

Tamsią naktį keliu ėjau
Su lazdyno vėzdu;
Kiti medžiai velnio bijo,
Lazdynėlis nebijojo.
Iš to galime suprasti, kodėl latviai iš lazdyno darė sau lazdas ir kodėl
lazdynas ilgainiaui gavo lazdos vardą.
Iš medžių galima paminėti dar tris žmonių geradarius: beržą, gluosnį
ir šermukšnį, bet liaudies dainose nėra jokių liudijimų, kad tarp šių me
džių būtų koks glaudesnis ryšys. Jau aukščiau mes matėme, kad beržas
pakeičia uosį ir klevą, bet neretai jis užima ir ąžuolo vietą. Šakas žalumy
nams kerta ne tik ąžuolų, uosių bei klevų, bet ir beržų. Per Jonines tėve
liui Jonui uždeda ąžuolų, o karvei - beržų vainiką (32347; 32417). Ir
lopšio lingei vietoj ąžuolo galima kirsti beržą.285Joks medis nenori,
285 Latvju dainas, I, p. 187-188.
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kad jam pjautų šakas, skintų žiedus ar brauktų lapus, o beržas pats
duoda savo šakų šluotos žagarams.
Bērziņš mani aicināja.
Nāc, meitiņa, slotu griezt.
2763-2766

Beržas mane ragino:
Eikš, mergele, šluotų pjaut.
Tik savo viršūnę beržas saugo ir neleidžia laužti.
Es atradu ganu meitu
Ar bērziņu baramies:
Bērziņš lika zaru lauzt,
Viņa lauza virsunīti.
2767

Atradau aš piemenėlę
Su berželiu barantis:
Beržas liepė šaką laužti,
Oji laužė viršūnėlę.
Viršūnėlę reikia palikti „Dievo sūnui pasipuošti“ {Dieva dēlam
„vėjeliui vėduoti“ {vējiņam vēdināt: 2764) arba „kur
paukščiui nutūpti“ {kur putnam uzmesties: 2765). Jei vis dėlto viršūnė
nulaužiama, tai „visa beržo giminė rauda tos vienos viršūnėlės“ {visi
bērza radi raud pēc tās vienas galotnītes: 2771, 1). Nuo beržo viršūnės
pareina ir [135] mergelės ištekėjimas (9317; 9318). Jei nuotaka saugo
beržo viršūnę, tai jos artojėliui klojasi gerai.

pušķoties: 2766),

Smuidru griezu bērza rīksti,
Kūpi ’ atstāju virsunīti,
Lai aug mans arājiņš
Sprogainiem matiņiem.
10711

Liekną pjoviau beržo rykštę,
Kuplią palikau viršūnę,
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Lai man auga artojėlis
Plaukais garbanotais.
Jei mergina nulaužia beržo viršūnę, tai beržas ją „prakeikia“ {nolād:
11864,3), irjąarba veda senbernis ar našlys, arbaji pati „lieka našlauti“
{paliek atraitnē: 11864, 2).
Kālabad es, māmiņa,
Veca vīra līgaviņa?
- Tā, meitiņa, tava vaina,
Kam lauz' bērza galotnīti.
18176; 22093

Na kodėl gi aš, mamyte,
Užu seno turiu eiti?
- Tai, dukrele, tavo kaltė,
Kam beržo viršūnę laužei.

-

Jauna meita i būdama,
Nelauz bērza virsaunītes:
Lauzīs ’ bērza virsaunīti,
Būs atraitņa līgaviņa.
11864; plg. 14843

Ir mergele būdama
Nelaužk beržo viršūnėlės:
Lauši beržo viršūnėlę,
Būsi našlio žmonele.
Už viršūnės nulaužimą gali būti ir dar griežtesnė bausmė, kaip kad
skaitome „Latvių dainose“: „Jei nulauši beržo viršūnę, tai mirs tėvas arba
motina“.286
Labāk lauzu alkšņa rīksti,
Ne kā bērza galoksniņu:
Alkšņa rīkste man nekait,
Bērzgaliņš māmiņai.
34129

286Latvju dainas, V, p. 415.
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Geriau laušiu alksnio rykštę
Negu beržo viršūnėlę:
Alksnio rykštė man nekenkia,
Beržo viršūnė [kenkia] mamytei.
Senojo latvio sodyboje liaudies dainos mini visokių medžių, bet dau
giausia gluosnį, dar dažniau nei ąžuolą ir liepą. Gluosniai auga ne tik
kieme (9283; 10412; 10413; 23748; 26525), bet ir prie vartų (3710;
6208), mergelė užauga „gluosnio paunksmėje“ (vītola pakrēslī: 1796—
1800; 5870) ir vaikštinėja tik „po gluosniu“ (zem vītola: 6116). Taip
pat ji prašo savo brolelio, kad tasai padarytų „gluosnio girneles“ (vītola
gaņģi: 5984). Kadangi gluosnių sodyboje būta daugiausia, užtat gluos
nio vainikėlis buvo mažiausiai vertinamas (5882). Kad mergaitė augtų
liekna, jos lopšį reikia kabinti po gluosnio šakom, oją pačią perti gluos
nio žabeliu (1711). Gluosnyje, kaip įprastame namų medyje, sėdinčios
ir dažniausiai yra minimos dievybės: Saulė, Laima ir Mara.
Saule (v. Laima) pina vainadziņu,
Vītolā sēdēdama.
6100; 33942

Saulė (var. Laima) pina vainikėlį,
Gluosnyje sėdėdama.
Saules meita cimdus ada,
Vītolā sēdēdama.
33986

Saulė dukra pirštines mezga,
Gluosnyje sėdėdama.
Mīļa Ma\a govis skaita,
Vītolā sēdēdama.
29179; 29180

Miela Mara karves skaito,
Gluosnyje sėdėdama.
Aiz ko auga vītoliņš
Glumajām lapiņām?
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Mīļa Maxa sviestu sita,
Vītolā rokas slauka.
29163

Dėl ko gluosnis auga
Limpančiais lapeliais?
Miela Mara sviestą mušė,
Gluosnin rankas šluostė. [136]
Gluosniui, kaip regis, dar priskiriama antgamtinė galia pritraukti
dainas ir gelbėti skenduolį.
Visas manas greznas dziesmas
Vītolā sakāpušas,
Sāk vītols grozīties
Ar visām dziesmiņām.
1050

Visos mano puikios dainos
\ gluosnį sulipo,
Ėmė gluosnis tas kraipytis
Su visom dainelėm.
Es būt' sen gulējusi
Daugaviņas dibenā,
Kaut Laimiņa nemetusi
Vītoliņa žagariņu.
30735

Jau seniai būčiau gulėjus
Dauguvos dugnely,
Kad nebūt Laima numetus
Gluosnio žagarėlio.
Gluosnis bus patraukęs į save žmonių dėmesį didele savo augimo
galia ir blizgančiais, saulėje mirgančiais lapais. Netgi gluosnio šaka,
įbesta žemėn, kaip žinoma, išleidžia atžalas, ir gluosniui nekenkia joks
šakų kirtimas. Todėl ir krikščionybėje gluosnis laikomas Evangelijos sim
boliu, o kai kurių gluosnio rūšių verbos yra užėmusios palmių vietą.
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Latvių pasakose ir prietaruose svarbiausias vaidmuo tenka šermukš
niui {sērmūkslis,pīlādzis arbapucene), nes nuo velnio, piktų dvasių, bur
tininkų ir raganų nuolat griebiamasi šermukšnio šakų, kryžiųbei vytelių.
Tuo tarpu liaudies dainose šermukšnis retai teminimas, o dar rečiau
tėra apdainuojama jo antgamtinė galia.
Man uzauga pucenīte
Zirgu staļļa galiņā;
Ik rītiņus skauģa māte
Gaņām gāja šņaukādama.
29835

Man užaugo šermukšnėlis
Arklidės gale;
Kasryt pavyduolė
Prošal ėjo šnarpšdama.
Dėl to man atrodo, kad dabartinis šermukšnio kultas kildintinas ne
iš latvių pagonybės laikų mitų, o veikiausiai bus prigijęs kartu su krikš
čionybe. Jau aukščiau mes matėme (34130), jog kadagiui ir šermukšniui
todėl priklauso tokia didelė galia, kad abiejų esą „uoga - su kryžiuku“
{krustiņš ogas galiņā). Kai kuriose pasakose šermukšnis {pīlādzis) esąs
Piloto {Pilāts) medis, iš kurio buvęs padarytas Kristaus kryžius. Siejimas
su Pilotu bei kryžiumi, be abejo, ateina iš krikščionybės, o ir pats pa
vadinimas pīlādzis yra perimtas iš lybių kalbos (lybiškai pīlag , estiškai
pihlakas, suomiškai pihlaja).
Epušės lapų drebėjimas daugeliui tautų atrodė lyg kokio blogio
ženklas, apie ką tad irgi radosi įvairių sakmių. Viduramžių legenda pa
sakoja, kad Kristui nusilenkė visi medžiai, tik epušė atsisakė, todėl jai
už bausmę ir reikia be paliovos drebėti. Pasak rusų prietarų, Judas esą
pasikoręs ant epušės. Latvių liaudies dainos epušę vadina velnio medžiu,
nesuteikusiu šventai Marai nakvynės.
Visi koki Dieva doti,
Apse vien velna dota:
Visi koki čaukstēt čaukst,
Apse vien grabēt grab.
30631 [137]
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Visi medžiai Dievo duoti,
Epušė tik velnio duota:
Visi medžiai šlamėte šlama,
Tik epušė tarškėte tarška.
Drebi, drebi, apšu lapa,
Kas jel tevi drebināja?
Vēja māte (v. mīļa Маха) drebināja
Apakš tevis stāvēdama.
2759; 30630

Vis drebi, epušės lape,
Kas gi tave drebina?
Vėjo motė (var. miela Mara) drebina,
Po tavim stovėdama.
Drebi, drebi, apšu lapa,
Kas jel tevi drebināja?
Svēta Mā^a drebināja,
Kam nedevi naktes māju.
34062

Vis drebi, epušės lape,
Kas gi tave drebina?
Šventa Mara drebina,
Kam nakvynės nedavei.
Nors šie prietarai yra labai artimi minėtajai legendai, galėjo ir patys
latviai turėti savų senų analoginės magijos prietarų apie epušę.
Es, māsiņ, tev piesaku,
Nevij apšu vainadziņu:
Trīsēs tava valodiņa,
Ar tautām runājot.
5837

Tau, sesule, prisakau,
Nepink epušės vainiko:
Ims drebėt tavo balselis
Su berneliais šnekant.
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Cērtiet kļavus, ozoliņus,

.Apses vien necērtiet;
Drebēs jūsų valodiņa,
Ar kungiem runājot.
31406

Kirskit klevus, ąžuolėlius,
Tiktai epušės nekirskit;
Sudrebės jūsų kalbelė
Su ponais bešnekant.
Todėl, matyt, epušė netiko ir žalumynams (32331), o epušės sula
laikyta mirtinai nuodinga (23276).
Kiti medžiai bei krūmai latvių liaudies dainose ir tikėjimuose minimi
daug rečiau nei aptartieji keturiolika medžių. Pavyzdžiui, vinkšnos luo
bas bei lunkas tam tikra prasme yra geresni ir patvaresni nei liepos luo
bas bei lunkas, tačiau vinkšna, kaip regis, nepriklausė prie pamėgtų
medžių, todėl ji mažai ir naudota. Taip pat juodalksnis, nors gerai tinka
už padarinę medieną, o dainos dargi mini jo „sidabro lapus“ (.sudraba
lapas: 2758), vis dėlto tėra „alksnis“, neturintis dainose gero vardo.
Jau beržas laikomas prastesniu už ąžuolą, o alksnis iš tolo neprilygsta
nė beržui.
Cauri gāju bērza birzi,
Ozoliņa meklēdama.
10981

Kiaurai ėjau per beržyną,
Ąžuolo ieškodama.
Es nelauztu alkšņa rīksti,
Kad es bērza nedabūtu.
9778; 9343

Aš nelaužčiau alksnio rykštės,
Jei ir beržo nesurasčiau.
Tā Jānīša istabiņa
Ar alkšņiem izpušķota.
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Vai tam trūka ošu, bērzu,
Vai ar kuplu ozoliņu?
32678

Ta Janio trobelė
Alksnių šakom iškaišyta.
Ar jam trūko uosių, beržų
Ir kupliųjų ąžuolėlių?
Liaudies dainos nemini, kad iš alksnio būtų gaminta dažai ir daryta
tošinės uogoms rinkti, betgi prikiša, kad jis netinka nei šluotoms, nei
rykštėms, nei lunkams.
Manis dēļ tu, elksnīti,
Vai lapoji, nelapoji,
Ne no tevis slotas griezu,
Ne ar ’viju vainadziņu.
30627 [138]

Dėl manęs tai tu, alksneli,
Ar lapojęs nelapojęs,
Iš tavęs nei šluotų pjaunu,
Neigi pinu vainikėlio.
Visi koki lieti der,
Duj kociņi nederēja:
Neder alksnis lūku plēst,
Ne ērcetis slotu griezt.
30628

Visi medžiai naudą duoda,
Du medeliai tiktai ne:
Lunkui plėšt netinka alksnis,
Oerškėtis (?) - šluotoms pjaut.
Iš kitų liaudies dainose apdainuotų medžių, kiek man žinoma, dar tik
šunobelė ir virbis (virbinis gluosnis, salixpentandra) turi mitinę reikšmę.
Jauni puiši, jaunas meitas,
Par pabērzi neminiet:
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Tur gulēja svēta Маха
Zaļā zīda kučiņā.
11870

Bernužėliai, mergužėlės,
Šunobelės nemindžiokit:
Ten miegojo šventa Mara
Žalio šilko patale (?).
Jaunas meitas dzīvodamas,
Šķetrai zaru nelauziet;
Mīļa Māxa govis slauca,
Šķetrā kāra slaucenīti.
29168

Jūs, mergelės jaunosios,
Virbiui nelaužkit šakų;
Miela Mara karves melžė,
Virbin kabino milžtuvę.
Apie kai kurias žoles ir gėles mes dar teturime surinkta labai mažai
prietarų, o ir tie patys užrašytieji neatrodo paveldėti iš senųjų pagonybės
laikų, bet didesne dalimi, matyt, bus perimti iš vokiečių. Tai liudija jau
patys liaudies medicinoje vartojamų augalų pavadinimai, kaip antai:
vībotne „kietis“, vērmeles „pelynai“, baldrijāns „valerijonas“, naktskāļi
„karklavijai“ ir 1.1. Liaudies dainose man irgi nepavyko rasti bent kokių
svaresnių žinių apie žolių prietarus bei liaudies mediciną, išskyrus
nebent kokias smulkmenas iš analoginės magijos. Apie kietį esu užsira
šęs tokią štai dainą:
Mana māte citas sievas
Vībotnēm izārstēja;
Treji pieci vakariņi
Vībotnītes sutināja.
34135

Mano motė kitas moteris
Kiečiais išgydė;
Trejus penkerius vakarus
Kiečius šutino.
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Karvės duodančios daugiau pieno, jei ėda daug pienių {pienene,
lot. leontodona taraxacum), kurios savo vardą gavo dėl pienąprimenan
čių sulčių. Sviestas išeisiąs geresnis, jei karvei duosi burbulių {sviestene,
lot. trollius europaeus), žydinčių gražiais geltonais žiedais. Erškėčius,
varnalėšas ir dilgėles tvartuose ir laidaruose kartais palikdavo, kad gintų
karves nuo piktųjų dvasių bei raganų.
Iš žolių latvių mitologijoje daugiausia minimas papartis, dar vadina
mas Maros paparčiu {Maņas paparde: 32399) arba šventuoju paparčiu
(svētapaparde: 32408).287982Papartis žydįs tik Joninių naktį (32408-32415),
„pačiam nakties vidury“ (pašā nakts vidiņā: 32412, 1), „kai žmonės ne
mato“ {kadļautiņi neredzēja: 32411), „sidabro žiedais“ {sudraba ziediem:
32415), „aukso miglą miglodamas“ {zelta miglu miglodama: 32414).
Variantuose dar minimi geltoni (32415,4) ir net mėlyni [paparčio] žiedai
(32415,6). Dainos žodžiais, šį žiedą nori nuskinti vėlės {veļi) arba „Juo
do (Velnio) motė“ {Joda māte: 32408), o pasak prietarų, žiedus suėda
gyvatės, vilkai, meškos bei kiti žvėrys. Jei kuris žmogus nori įgyti papar
čio žiedą, „tas tegu eina ir atsisėda Joninių naktį prie šventojo paparčio
ir apsibrėžia raudona kreida ratą, tiek toli, kiek sėdėdamas gali pasiek
ti... Vos tik žiedas visiškai išsiskleis, jį reikia tučtuojau nuskinti, sakant
tokius žodžius: aš visko trokštu“ {tas lai iet un apsēžas Jāņu nakti pie
svētās papardes un [139] apvelk ar sarkano krītu riņķī, cik tālu sēdēdams
var aizsniegt... Tiklīdz kā zieds pilnīgi izplaucis, tad tas tūlītjānoraujot,
šādus vārdus runājot: es visu vēlos).2**,,Kas tą žiedą įgyja, tas viską žino,

viską numato; net pro uždaras duris toks įeina ir gali nematomas aplink
vaikščioti. Bet paparčio žiedą reikia užkalti kryželyje ir labai labai
saugoti, antraip nelabasis jį pavogs“ {Kas to ziedu iemanto, tas visu zi
na, visu paredz; pat caur aizslēgtam durvim tāds ietiek un var par
neredzamu apkārt staigāt. Bet papardes ziedsjāiekaļ krustiņā unjāglabā
cieši jo cieši, citādi nelabais to nozog).1*9Labai panašūs prietarai

apie
papartį žinomi ir rusų, lietuvių bei estų, todėl negalime teigti visus šiuos
prietarus radusis pačiuose latviuose.
287Taip pat: Jelgavas Rakstu krājums, II, p. 58.
288Ten pat.
289A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas teikas un pasakas, V, p. 106.
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Latviai, estai ir Prūsijos vokiečiai įvairiuose vedybų prietaruose
naudojo tokį skiautalūpį, arba gegužraibę (čūskulājs, arba dzeguzīte, iš
orchidinių šeimos). Šio augalo dvišakės šaknys. Pagal liaudies prietarus,
penkiašakė jo šaknis - tai Dievo ranka (Gotteshand, estiškai jumalakāpad), o trišakė arba keturšakė šaknis - velnio ranka (Teufelshand
estiškaijūda-kāpad). Raunoje pasakojama, esąmoteris, suvalgiusi „velnio
ranką“, pasidaranti nevaisinga, bet paskui suvalgiusi „Dievo ranką“, vėl
tampanti sveika. Tos pačios šaknys naudotos ir kitam žmogui apžavėti.29(
Panašūs prietarai, regis, žinomi ar ne visoje Europoje.

43. BENDRA LATVIŲ MITOLOGIJOS APŽVALGA
Taigi mes matėme, kad vienas kitas latvių mitas ar prietaras galėjo

išlikti nuo pat indoeuropiečių protautės. Tačiau kadangi niekas pasaulyje
nestovi vietoje, nereikia manyti, kad ir latvių mitologija būtų išlikusi nekisdama. Daug senų prietarų užmiršta, ojų vieton atėjo nauji. Kiekviena
nauja kultūros srovė atneša naują požiūrį į gyvenimą ir naujus mitus.
Latviams teko daugiau susidurti su svetimtaučiais kaimynais nei lie
tuviams, todėl pastarieji vieną kitą protėvių mitą yra išsaugoję gal ir
grynesnių pavidalu, tačiau latvių tradicijos kartais atrodo esančios
platesnės ir išsamesnės. Bentjau latvių liaudies dainos duoda mums kur
kas daugiau medžiagos mitologijai nei mums žinomos lietuvių dainos.
Tuo visai nereikia stebėtis, nes lietuvių dainos dar nėra baigtos rinkti, o
tas pačias užrašytąsias didžiausia dalimi sudaro palyginti naujų laikų
romansai, kokie latvių liaudies dainų rinkiniuose yra retenybė. Kaip kal
bininkas senesnių dalykų randa lietuvių kalboje, taip mitologas gausiau
medžiagos randa latvių mitologijoje.
Visa tai turėdami galvoje, mes jau galėsime suprasti, kad ne kiek
vienam latvių mitui bei dievybei galime ieškoti pamato seniausioje092
290A. L erchis-Puškaitis. Latviešu tautas pasakas, VI, p. 15.
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mitologijoje. Nors kai kurias dievybes galime įžvelgti kilus iš gamtos
reiškinių (pavyzdžiui, Dievą) ar protėvių sielų (pavyzdžiui, vėles, veļi),
vis dėlto pačiose latvių tradicijose paprastai trūksta [140] duomenų apie
šių dievybių pirmykštę reikšmę. Todėl ir latvių mitologijos pirmiausias
uždavinys yra surinkti tikras žinias apie pačių latvių senuosius prietarus
bei dievus. Tuo tarpu mitų vystymosi istorija veikiau priklauso lygina
mosios mitologijos darbo barui, todėl mitų kilmės klausimus ir aptariau
tik vienu kitu atveju.
Lyginamojoje mitologijoje iki šiol smarkiai perdedama latvių prieta
rų giminystė su prūsų, graikų bei senovės indų mitais. Mokslininkai jau
seniai nebelaiko senovės Indijos kultūros nei tokia sena, nei tokia archa
jiška kaip anksčiau, o mūsųraštuose dar perdedamos irtos senosios pažiū
ros. Apskritai imant, baltų tautų prietarai yra panašesni į senovės romėnų
mitus nei į graikų bei indų mitologiją, kur daug ką yra iškraipę ir poetai,
ir mąstytojai. Panašumątarp romėnų ir baltų mitų irgi sudaro tik bendras
paprastumas bei žemdirbiškas pobūdis, anaiptol neliudijantis pačių tautų
nei jų mitų artimesnės giminystės. Pernelyg mažai dar mūsų teatkreipta
dėmesio į finų genčių mitologiją, nors ne tik pastarieji daug dalykų yra
perėmę iš senųjų baltų, bet ir latviai yra patyrę finų tautų įtaką.
Kaip pirmajame platesniame darbe apie latvių mitologiją, kuri ne kuri
svarbi žinia bus nejučia ir praleista. Vieno kito klausimo nesu apžvelgęs
ir sąmoningai. Prie pastarųjų priklauso latvių prietarai apie ligas, užkal
bėjimai bei liaudies medicina. Jau mūsųpatriarchas Baruonas yra pareiš
kęs apie juos visiškai teisingą nuomonę.291Pateiksiu iš jos čia tik porą
teiginių. „Be apskritai visiems pažįstamų prietarų, viena kita gudri mo
čiutė gali pasigirti ir didesniu panašių prietarų rinkiniu, ypač susijusių
su pranašavimu bei gydymo priemonėmis, kuriuos, tiesą sakant, nebuvo
sunku pagal žinomus pavyzdžius ir iš naujo sukurti... Daugelis iš šių
prietarų galėjo ateiti, o ir iš tikrųjų atėjo iš svetur, ypač gausiai iš kartu
su mumis gyvenusių vokiečių. Latviai, suprantama, pirmiausia ir juoba
mieliau perėmė tuos, kurie savo pobūdžiu priminė savuosius, dėl ko
sava ir svetima kartais sunku atskirti. Bet randame jų ir kitokios, sveti291Latvju dainas, I, p. 138.
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mos prigimties, svetimų pažiūrų; tie dažniausiai ir pasirodo esą tikri sve
timšaliai, atėjūnai. Tai ypač pasakytina apie daugelį gydymo, pranaša
vimo bei būrimo priemonių“. Iš savo pusės aš čia dar norėčiau pridurti,
jog didžiausia dalis burtų nė netapo visos tautos savastimi, ir, kaip sve
timšalius, juos visų pirma turėtų patyrinėti mitų lygintojai.
Su daugeliu prietarų yra susijusios senosios latvių vestuvinės apei
gos, betgi juos apžvelgiant, mums tektų kuo smulkiausiai aprašyti pačias
senovines vestuves. Šiuos prietarus užtat geriausia ir apžvelgti vestuvių
aprašymuose. [141]
Kai kas mano, kad senųjų latvių analoginė magija su visokiom simpatinėm priemonėm priklauso veikiau poezijai ir išvis nėra susijusi su
ankstesnių laikų latvių tikėjimu. Daugelis liaudies dainų teikiamų žinių
apie įvairius medžius bei gyvūnus nėra susiję nei su dievais, nei su pro
tėvių sielomis, taigi kai kasjas laiko paprasčiausiai liaudies poetų fanta
zijos vaisiais. Tačiau taip manydami, mes galėtume kone kiekvieną mitą
atskirti nuo mitologijos. Kaip tik liaudies pažiūros į gamtąyra visų svar
biausia medžiaga mitologijos tyrinėtojui. Imkime pavyzdžiui Saulę, vėlę,
vilką, gegutę ir ąžuolą. Liaudies poezijoje visi jie yra tam tikros mistinės
būtybės, bet nė viena išjų dar nėra tapusi visai apibrėžta antropomorfiška
dievybe. Viena kita smulkmena apiejuos gal ir bus atsiradusi per liaudies
dainų kūrėjus, tačiau liaudies dainos yra visos tautos nuosavybė, ir čia
apsakytų pažiūrų į gyvenimą laikėsi visa tauta. Daugelyje mitų galėsime
rasti kai ką iš analoginės magijos, kai ką iš poetų fantazijos ir kai ką iš
liaudies išminties. Ne tik kosmogoninės sakmės, bet ir kai kurios pasakos
su budizmo mokymais ar tik nebus tyčia sukurtos ir sąmoningai paleistos
į liaudį. Betjei tokias sakmes bei pasakas viena ar kita tauta pasisavino, tai
jos jau priklauso tos tautos mitologijai. Kaip mes dar galime abejoti mi
tologijai priklausant tuos prietarus, kuriuos yra apdainavę patys liaudies
poetai? Taigi prietarai apie medžius, gyvūnus bei kai kurios simpatinės
priemonės jokiu būdu neišleistini iš mitologijos darbo baro. Pastarąsias
aprašiau veikiau per mažai nei per daug. Plačiau šio klausimo nesu ištyręs,
nes medžiaga apie analoginę magijądar apskritai mažai rinkta, sistemin
ta ir lyginta. Iš dalies įjuos jau yra atkreipęs dėmesį senasis Baruonas.292
292 Latvju dainas, I, p. 196-198 ir V, p. 411—412.
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Latvių mitologija, kaipjaunas mokslas, yra reikalinga platesnės išsila
vinusių tautiečių paramos. Tautos atmintyje dar yra išlikę daug ir įvairių
senovės prietarų, kuriuos mūsų dienomis dar tebėra galima išgelbėti nuo
užmaršties. Kai kas iš šių žinių yra reikšminga ne tik latvių mitologijai, bet
ir etnografijai bei kultūros istorijai apskritai. Todėl ir šio darbo pirmiau
sias tikslas buvo žadinti skaitytojų meilę senajam tautos tikėjimui.
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APIE AUTORIŲ

Šmitas (1869-1938) yra žymus XX a. pradžios latvių kalbininkas,
tautosakininkas, etnografas. Nuo 1899 metų jis profesoriavo Vladivostoko
Tolimųjų Rytų institute (ten, pavyzdžiui, rusiškai parašė mandžiūrų kalbos
vadovėlį bei keletą kitų filologinių veikalų Tolimųjų rytų tematika), neužmirš
damas ir gimtosios latvių tradicijos, o nuo 1920 m. - jau tėvynėje, Rygos uni
versitete. Čia 1923 m. baigtas leisti jo 3-ų tomų „Etnografijos raštų rinkinys“,
1934 m. išėjo „Kalbotyros įvadas“, 1936 m. - „Baltų filologijos įvadas“, nuo
1925 iki 1937 m. išleistas jo parengtas 15-os tomų pasakojamosios tautosakos
rinkinys „Latvių pasakos ir sakmės“, nuo 1936 iki 1939 m. - jo sudarytas 4-ų
tomų dainuojamosios tautosakos rinkinys „Latvių dainos“, o per 1940-1941
metus - 4-ų tomų „Latvių liaudies tikėjimai“.
„Latvių mitologiją“ P. Šmitas pradėjo rašyti kaip įvadą savo surinktos
tautosakos bei W. Mannhardto sudaryto baltų mitologijos šaltinių rinkinio
(Letto-Preussische Gotterlehre, išėjo Rygoje 1936metais) publikavimui. Tačiau
patyręs didelį žmonių susidomėjimą, nutarė nelaukti, kol minėti rinkiniai išvys
dienos šviesą, bet išleisti „Latviųmitologiją“ kaip savarankiškądarbą. Pirmąsyk
knyga pasirodė dar 1918 metais Maskvoje, labai nepalankiomis aplinkybėmis
(pačiamebolševikųrevoliucijos įkarštyje) ir negausiutiražu, kuriodidžioji dalis
taip ir liko Rusijoje, nepasiekusi labiausiai suinteresuoto latviųskaitytojo. Grįžęs
į Latvijątad P. Šmitas parengė antrąjį, papildytąbei pataisytąknygos variantą,
kuris tapo išleistas Rygoje 1926 metais. Nuo tada šis veikalas, kaip glausta ir
kartu išsami latvių mitologijos bei tautosakos apžvalga, liko nepranoktas.
P. Šmitas dirbo klestint vadinamajam pozytivizmui, todėl nerimta būtų
reikalauti išjo kitokios mokslinės nuostatos. Tačiau nepaisant gana nepatiklaus
ar net skeptiško autoriaus požiūrio į kai kuriuos nūn tyrinėtojųjau reabilituotus
ar sėkmingai reabilituojamus mitologijos faktus, sunku būtų rasti kitą knygą,
taip tinkančią pažinčiai su latvių tradicija, be kurios mes iš esmės negalime
pažinti ir savosios.

Peteris
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lazdynas, Lazdona: 76,121,204-206,
212, 213
liepa: 55,88,129,134,149,196-199,
203,210,216, 220
liga: 78,79,83,96,102,141,143,225
ligašonai irtulisonai: 82,83,102,104
līgo, Līga, Līgājs, Ligonis ir pan.: 24,

Mara (Māra, Māršaviņa ir pan.), Ma
rija (Marija), jos (dangun ėmimo)
diena: 12, 13, 23, 25, 46-52, 60,
61, 64, 65, 69, 71, 72, 121, 126,
141, 143-146, 151, 152, 156, 168,
192, 194, 195, 216-219, 222, 223
Markopolas ir pan.: 110, 111, 121
Martynas (Mārtiņš), jo diena: 65, 66,
74, 75, 146, 147, 151
medis, miškas, Miškomotė(Meža mā
te), Miško tėvas (Meža tēvs) ir
pan.: 10,18,20,22,26,28, 30,42,
49, 55-57, 60, 75-77, 79, 81, 89,
98, 103, 106, 107, П О , 120, 124,
128, 130,136,137,141,142,149150,156,162,176,177,195-222,226
meleta: 178
mėnulis, jo fazės, Mėnuo (Mēness),
Mėnesio sūnūs (Mēness dēli) ir
pan.: 10,14,17,18,20,22, 24,25,
29-33, 37, 100, 119, 148
Mėšlo motė (Mēsla māte): 18, 130
Miego motė (Miega māte): 76, 131
Miežvilks: 58
Mikalojus (Miklāvs, Nikolajs), jo
diena: 40, 147
Mykolas (Miķelis, Mīkālis), jo diena:
25,33,55,65, 121, 146, 147, 150,
151, 160
Milda: 117, 118, 120
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mirtis, Mirtis {Nāve): 12, 14, 54, 77,
79-81, 83-87, 90, 93, 94, 96, 107,
116, 124, 128, 129, 180, 193, 194,
196,215
„Motės“: 77, 129-131
musė: 64, 167, 192, 193
Nakties motė {Nakts māte): 76, 131
Naktigonės motė {Pieguļas māte) ir
pan.: 65, 138
Naminis {Mājas kungs, Ašgalvis,
Cēlis, Ciemnieks): 28,55,56,77,120
Naujieji metai: 138-140, 150
Nelaimė žr. Laima
Neptūnas: 116
Nijolė: 118
Nīkšķis: 99
obelis, obuolys: 30,38,145,148,176,
198, 204-210, 221,222
Okopirmas ir pan.: 112
ožys, ožka, ožkų Barbala {kazu Bārbaliņa, Bārbiņa): 71-75,137,145,
147, 148, 161, 162, 168, 186

{Pērkona dēls) ir pan.: 10, 13, 18,
20, 22-24, 29, 30, 34-37, 39, 77,
98, 106, 107, 109, 115, 119-124,
126, 127, 139, 183, 197
persirengėliai {budēļi, ķekatas, kūjinieki): 19, 140, 146, 147
peteliškė: 77
Petras, Petrinės: 25, 133, 135, 143,
144, 159, 160, 178
Pieno motė {Piena māte): 60-62, 64,
130
Pikulas, Pikuolas, Pikis, Pekolas,
Poklius ir pan.: 16, 107-109, 118,
124
Pilnytis, Pilvytis ir pan.: 113
pirtis: 35, 47, 48, 50, 51, 57, 63, 78,
95, 146, 154, 155, 196, 197
plaukai: 47, 77, 119, 158, 193, 194,
214,215
Povilas: 25
pragaras {eile), „pekla“ {pekle): 107,
108, 192, 193
Pramžimas ir pan.: 114, 118
Praurimė: 118
pūkis žr. aitvaras
pupa: 147, 154
pušis: 43, 81, 84, 87, 110, 200-204,
206
Puškaitis ir pan.: 110, 121

papartis, paparčio žiedas: 134, 223
34
Patolas: 108, 115, 116, 122-124
paukštis: 110,113,150,190,194,214
pauri: 95, 97
Pelenų diena: 15, 141
ragana: 12, 79, 101, 102, 121, 125,
pelė, žiurkė: 64, 77, 100, 142, 163,
135, 138, 142,218, 223
166, 169-171
rauda, raudojimas: 81-83,86,87,175.
pelėda: 171, 182
Raugo motė {Rauga māte), RaugopaPergrubris ir pan.: 110, 113, 121
tis: 76, 129
perkūnas, Perkūnas, Perkuonas {Pēr Romovė: 8, 16, 76, 117, 121-124z
kons, Vecais tēvs), Perkūno sūnus
Rudzu ruņģis ar luņģis, Rongoteus ir
Parjanya:
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tetervinas: 171
Tiburcijaus diena: 177
Tiklis, Tikla: 113
Trimpas, Antrimpas, Natrimpas, Pat
rimpas ir pan.: 40, 101, 104-107,
Saturnas: 112
115-117, 122-124
saulė, Saulė (Saule), Saulės dukra
{Saules meita), Saulės sūnus {Sau
Odra: 156
les dēls) ir pan.: 10,11, 14, 17, 18,
20, 23-25, 29-33, 35-37, 39, 40, ugnis, Ugnies motė{Uguns māte): 18,
46, 53, 54, 66, 81,90-92,94, 100,
20, 37-39, 56, 94, 122, 130, 135,
105, 119-121, 126, 127, 133, 135,
143, 145,167,171,182,183,192194
189, 200,216, 226
savaitės dienos: 89,91,149,151-155, ungurys: 189
uodas: 142, 190, 193
168
Sebastionas, jo diena {Bašķu diena): uosis: 197-200, 213, 220, 221
upė, Upės motė {Upes māte): 20, 36,
139
40, 75, 116, 117, 128, 129, 171,
Sekminės {Vasaras svētki): 61, 142
172, 176, 180, 189
Siela, protėvių sielos: 9, 10, 13, 18,
27, 39, 64, 77, 80, 81, 85, 88-98, Urbonas {Urbāns), jo diena: 71, 74,
143,150
102, 116, 127-129, 132,142, 146,
166, 189, 195, 196, 202, 225, 226 urguči: 95, 97, 146
Osinis {Ūsiņš, Ūziņš): 19,28, 33,65Simajudo diena: 146, 151
73, 75, 119, 120, 138, 142, 147
skalsa, Skalsos motė {Gausa māte):
Užgavėnės {Metenis, Vasia, Vastaļā
76, 145
vis): 39, 139-141, 144
slenkstis: 48, 50
slogutis {lietuvēns): 96, 97, 139
vaidelotas: 101
stirna: 156
vaivorykštė: 36
strazdas: 65, 171, 173, 182
Waizganthos, Veicgantis ir pan.: 113,
114, 121
šarka: 171, 173, 180
šermukšnis: 135, 189, 204, 213, 218 vanagas: 76, 82, 83, 142, 143, 164,
171, 178, 182, 187
šermuonėlis: 166
Vandalinas, Vendelinas: 72
šeškas: 156, 166
šuo: 14,23, 53,61,65, 79,82, 88, 91, vanduo, Vandens motė {Ūdens māte):
12,18,36,38-40,44,49,54,81,84,
92, 99, 103, 136, 137, 148, 149,
88,89,106,113,116,130,138,139,
155, 158-164, 166, 168-170
172, 179, 180,183, 187,196, 197
šventė, šventadienis: 31,132-148,150

pan.: 58, 101
rupūžė: 20, 61, 62, 76, 77, 100, 191,
192
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varlė: 164, 168, 179, 190, 192
vama(s), kranklys: 23, 171, 179, 180
vėjas, Vėjas (Vējš), Vėjo motė (Vēja
māte), Vėjo sūnūs ( Vēja dēli),
Vėjopatis ir pan.: 18, 20, 29, 30,
36, 37, 90, 93, 94, 113, 129, 130,
139, 167, 185,214,219
vėlės (veļi), Vėlių motė (Veļu māte),
vėlių vaikai (veļu bērni), Vėliona
ir pan.: 12-14, 18,26,28, 30, 32,
40, 64, 81, 88-95, 97, 116, 121,
125, 126,128,130-132, 134, 155,
223, 225, 226
Vėlinės, „vėlių laikas“ (veļu laiks,
Dieva dienas, zemliku mēnesis ir
kt.): 94, 132, 138, 143, 146, 148,
151
Velykos (Lieldiena), Didysis ketvir
tadienis ir pan.: 26, 91, 104, 133,
141, 142, 147, 179, 180
velnias, Velnias (Velns), Velnio motė
(Velna māte): 15, 16, 21, 25, 79,
97-100, 107-109, 124, 125, 153,
156-158,162,165,167, 168, 170,
171, 174-176, 178, 180, 182, 183,
189, 192,193,213,218,219, 223,
224
Venera, Afroditė: 117
Verbų sekmadienis: 141
vėžys: 14, 22, 172

vieversys, vyturys: 32,65,66,171,187
vilkas: 65, 71, 108, 136-138, 148,
149, 155-159, 161, 162, 164, 166,
167, 169, 173, 180, 181, 186, 223,
226
vilkatas, vilktakis: 101, 102, 121,162
višta: 38, 47, 74, 146, 171
Vito diena (Vītus diena): 143, 150
volungė: 172, 174
voras: 192, 193
voverė: 156, 166
zylė: 43, 171, 185-188
žaltys: 20, 61-64, 174, 191, 192
žąsis: 74, 146, 172
žemė, Žemės motė (Zemes māte),
Žemyna, Žemėpatis, Žemininkas ir
pan.: 13, 14, 17, 18, 20, 24, 2628, 32, 53, 56, 57, 77, 79-81, 85,
89, 90, 92, 94, 97, 110, 114, 119121, 126, 129,130, 134, 138, 165,
188, 189
žemlikai (zemliki): 94
Žiedų motė (Ziedu māte): 76, 130
žirniai: 85, 86, 147, 154, 189.
žuvis: 20, 172, 192
žvaigždė(s): 20, 22, 23, 26, 32, 100,
116, 139, 178
žvirblis: 142
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