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Botagas.

Darbo įrankis, papročių atributas, simbolis…
ir muzikos instrumentas?
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
Tyrimo objektas – botagas, įvairiose tradicijose žinomas kaip darbo (ganymo) įrankis,
svarbus papročių atibutas ir, kad ir kaip atrodytų keista, – muzikos instrumentas. Tikslas –
atskleisti botago daugiafunkciškumą ir įvairias
simbolines reikšmes, išsiaiškinti šio įrankio
vietą ir prasmę lietuvių tradicijoje, lyginant su
kitų tautų tradicijomis. Metodai – istorinis, tipologinis lyginamasis, analitinis aprašomasis,
struktūrinis. Išvados: botagas laikytinas vienu
iš populiariausių buities ir apeigų įrankių, pasižyminčiu dideliu funkcijų ir semantikos spektru:
vaisingumo užtikrinimo, apsaugos, piktųjų jėgų
išvarymo, dominavimo, paklusnumo užtikrinimo, baudimo ir kt.
Prasminiai žodžiai: botagas, mušimas, išvarymas, pliaukšėjimas, garsas, skambinimas varpeliu, pyragas.

kaime: „Persirengėliai, eidami per kaimą, rankose turėdavo
virvinius votegus (botagus) ant ilgų kotų. Morės nebūdavo,
kiaušinių nerinkdavo“; Raguviškio kaime: „Paskutinis šaunus
Užgavėnių karnavalas Raguviškyje vyko apie 1895 m. [...]
Karnavalo dalyviai buvo su kaukėmis, įvairiai persirengę,

Įžanga
Mintis parašyti straipsnį apie botagą išsiru
tuliojo pamažu. Bene pirmuoju postūmiu tapo
prieš kelerius metus Austrijoje įsigytas DVD
Carnascèr1 – savitas vaizdo katalogas, kuriame
pristatytos įvairių Europos protestantiškų šalių
Užgavėnių karnavalo tradicijos. Bežiūrėdama
autentiškus vaizdo siužetus, atkreipiau dėmesį,
kad daugelyje tradicijų vienas iš būtinų karna
valo personažų – „botago pliauškintojas“ (1, 2
pav.). Tuomet ir pagalvojau apie persirengėlių
tradicijas Lietuvoje. Ar nebūta ir pas mus kažko
panašaus? Besvarstant apie tai, lyg tyčia į rankas
papuolė šviežiai išleista Juozo Mickevičiaus kny
ga „Tėvų ir protėvių žemė“ (Mickevičius 2008).
Joje, skaitydama apie Užgavėnių persirengėlių
tradicijas įvairiose Žemaitijos apylinkėse, apti
kau daugybę detalių aprašymų, kuriuose dažnai
minimas botagas, antai Kulsodžio Skaudalių

1. Aksamo (Tirolis) Užgavėnių Tukseris (Tuxer), išvarantis žiemą botagu:
<http://www.wampelerreiten.com>.
2. Aksamo (Tirolis) Užgavėnių Juokdarys (Buijazzl, iš it. Bajazzo):
<http://www.wampelerreiten.com>.
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Norint atkurti visuminį botago
įvaizdį lietuvių tradicinėje kultūroje,
tenka remtis įvairių sričių tyrinėto
jų (mitologų, kalbininkų, etnologų,
etnomuzikologų ir kt.) darbais, be
to, aprėpiant platų tarptautinį papro
čių kontekstą. Tai nėra paprasta, nes
skirtingose kalbose botago pavadini
mai turi skirtingas semantines asoci
jacijas, užtat iškyla nelengvas paties
daikto atpažinimo ir jo funkcijų nu
statymo uždavinys.
Botagas – mušimo ir garsinio
efekto sukėlimo priemonė
Botago simboliką ir ritualines
funkcijas lemia du vienodai svarbūs
dalykai: juo atliekamas veiksmas (mušimo, plakimo)
ir juo sukeliamas garsas. Be abejo, turi reikšmės ir pati
botago forma, leidžianti jį gretinti su grandine, juosta,
diržu, virve ir netgi gyvate (Плотникова 1999a, 515) –
gyvybingumo simboliu.
Botago kirtis asocijuojasi su žaibu – šviesos plyks
telėjimu. Beje, vertėtų prisiminti, kad lie. veiksmažodis
plakti reiškia ne tik ‘mušti, pliekti (botagu, rykšte, dir
žu...)’, bet ir ‘plieksti, tvieksti’: Žaibai plakė dikčiai,
perkūnas palengva dudeno (Žalioji, Vilkaviškio r.);
Žaibai tep dažnai plaka, kad net baisu darosi (Virbalis,
Vilkaviškio r..) ir pan. (LKŽe). Be to, žaibas savo for
ma irgi primena gyvatę. Pastebėtina, kad gyvatės nu
gara paprastai būna išmarginta įvairiaspalve zigzago,
ar žaibo, pavidalo juosta, vingiuojančia išilgai kūno.
Vokiečių kalbos Silezijos tarmėje paplitę frazeologiz
mai, kur žaibas tiesiog vaizduojamas kaip gyvatė: es
kam eine Schlange „pasirodė gyvatė“ = „sužaibavo“;
schmeißt Schlangen „svaido gyvates“ ar „svaidosi gy
vatėmis“ = „žaibuoja“. Šiuose frazeologizmuose, ma
tyt, susipynė gyvatės ir senojo vokiečių Hausdrache,
pažodžiui „naminio drakono“, vaizdiniai: Hausdrache,
kaip ir lietuvių aitvaras, dažnai įsivaizduojamas ugni
nės juostos, ugninės šluotos ir pan. pavidalo (Masiulio
nytė 2007, 77–78).
Kita vertus, sukeliamo garso atžvilgiu, botago kir
tis asocijuojasi su griaustiniu, griausmu – t. y. žaibą
lydinčiu garsu. Užtat jis apskritai siejamas su audros
ir griausmo dievais, yra vienas iš perkūnijos dievo
atributų (beje, suomių griaustinio dievo Uko simbolis
yra laužytos kaip žaibas formos gyvatė). Pats anks

3. Žemaitijos Užgavėnių karnavalo dalyviai (Mickevičius 2008).

pasiėmę ilgus, storus botagus, spragilkočius. Jie vežda
vo Morę, kuri rankoje turėjo spragilą. Muzikantas gro
jo smuika. Kiaušinių nerinko, tik pinigus. [...] Vėliau
karnavalas prastėjo“ (Užgavėnės: Mickevičius 2008,
373, 375) ir pan. (3 pav.) Taip pamažu ir kilo noras
susipažinti su botago vartojimo aplinkybėmis lietuvių
tradicinėje kultūroje, atskleisti jau pamirštas šio įrankio
naudojimo įvairiuose papročiuose prasmes.
Botagas – daiktas, pasižymintis labai plačia varto
sena ir įvairiomis simbolinėmis reikšmėmis. Tradicinių
simbolių enciklopedijose jis visų pirma siejamas su
valdžia, taisyklėmis, (elgesio) normomis, valdymu ir
vyravimu, taip pat bausme, baudimu. Tai vaisingumo,
derlingumo, kaip vyriškos galios įvedimo, simbolis.
Botagas asocijuojasi su žaibavimu ir kai kuriais audrų
dievais, jis taip pat yra Didžiosios Motinos (jos žiaurio
jo aspekto) atributas. Kai botagas ir kablys vaizduojami
drauge, botagas reprezentuoja gyvulininkystę, kablys –
žemdirbystę. Botagas yra Menatės,2 Osirio3, Apolono,
Dioniso, Kibelės ir erinijų4 atributas (4 pav.). Krikš
čionybėje jis yra vienas iš Kristaus kančios, taip pat
jo atlikto šventyklos apvalymo simbolių. Papročiuose
plakimas juo stimuliuoja derlingumą, vaisingumą.5
Dėl tokio plataus vartosenos ir simbolikos spektro
botagas privalo būti tyrinėjamas kaip daugiafunkcis,
daugiaprasmis daiktas-simbolis. Kartais viename ir
tame pačiame paprotyje gali pasireikšti kelios botago
simbolinės reikšmės, nors kartais jos gali būti sunkiai
atskiriamos, persipynusios, o vienokiõs ar kitokios
simbolinės reikšmės iškėlimas, be to, iš dalies priklau
so nuo tyrinėtojo interpretacijos.
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tyviausias Babilono griausmo dievo, tikėtina – Iš
kur-Adado atvaizdas rastas senojo Akadijos periodo
gliptikoje. Kaip įprasta, dievas stovi dviračiame ko
vos vežime, kurį traukia liūtas-drakonas. Dievas „mo
sikuoja botagu, simbolizuojančiu griausmą ir žaibą,
botago pliaukštelėjimą (smūgį) ir šviesos drykstelė
jimą (plyšį)“ (Schwemer 2008, 32). Žaibą sukeliantis
griaustinio dievo botagas žinomas ir germanų mitolo
gijoje: griaustinio dievas čia apibūdinamas kaip tas,
der mit der blauen Peitshe verfolgt den Teufel (d.i.
die Riesen) „kuris su mėlynu botagu persekioja velnią
(t.y. milžinus)“; taigi Perkūno botagas, greta kitų –
ratų, žirgų ir kt., yra būdingas jo atributas (Laurinkie
nė 1996, 102). Antai ir latvių folkloro Perkuonas vaiz
duojamas kaip turintis kardą, geležinę lazdą (vytinę),
aukso botagą, ugnies vėzdą, taip pat šautuvą, peilį
ir „Perkūno kulką“. Šiais ginklais Perkūnas sukelia
griausmą bei žaibus ir persekioja Velnią.6 Norberto
Vėliaus pastebėjimu, manoma, kad ir lietuvių „Perkū
nas velnius ir kitus savo priešus muša akmenimis, iš
kurių pilasi žiežirbos, pliekia botagu. [...] Griaudžiant
manoma, kad Perkūnas kalvis kausto arklius, pliaukši
botagu“, užtat, „žinant šiuos tikėjimus, darosi supran
tama, kodėl velniai pasakose išsigąsta girnų ūžimo,
botago pliaukšėjimo, bijo, kad žmogus kūjo neįmes
tų į dangų“ (Vėlius 1987, 131, 132). Pasak lietuvių
tautosakos, Perkūnas važiuoja su ratais per dangų,
turi ilgą botagą; kuomet botagu pliaukšteli, tai žaibuoja (LTR 1001/465/; cit. iš: Laurinkienė 1996,
89). E. Kiškienės duomenimis, sakoma, jog „žaibas
– tai ant Perkūno galvos deganti ugnis (Skaudvilė),
pliaukštelėjimas botagu (Marijampolė), sušvytravi
mas kalaviju (Raseiniai)“.7
Manoma, kad pavasarį augalai pradeda augti, ve
šėti tada, kai perkūnija sutrenkia, sujudina žemę. Kai
kuriose Austrijos vietovėse ankstyvą pavasarį smarkiai
pliauškinama botagais per žemę, taip siekiant užtin
krinti vaisingumą; dar ir šiandien, kai saulė nutirpdo
sniegą ir „išvaduoja“ žolę, valstiečiai sako: „atidaryta“
(Es wird aper, nuo lo. apertus ‘atidarytas’).8 Lietuvoje,
beje, perkūnija „sutranko ir atitrenkia ne tik žemę, bet
ir medžius“, ir tuomet jau nuo medžių imamos plėš
ti karnos ir sukamos dūdelės: sakoma, kad Pirmasis
griaustinis pavasarį atitrenkia žilvitį, ir vaikai tada
gali iš žilvičio dūdas suktis (LTR 757/80/) (Laurinkie
nė 1996, 119–120), taigi muzikavimo instrumentus.
Tad iš pradžių pabandykime detaliau paanalizuo
ti atitrenkimo, sutrankymo, (su)mušimo, plakimo ir
pan. veiksmus. Tarp kitko, lie. apiplakti reiškia ne tik

‘apipliekti, apmušti’, bet ir ‘kiek suslėgti, apiplūkti’,
o šis veiksmas gali būti siejamas ir su geresniu augi
mu: Kai lengvas lietus apiplaks žemę, geriau ir vasarojus augs (LKŽe).
Mušimas botagu – maginė priemonė,
užtikrinanti gyvybingumą, vaisingumą
Įvairių tautų apeigose, papročiuose ir magijoje
pliekimas botagu nuo seno naudotas ir dabar tebe
naudojamas kaip maginė priemonė gyvybingumui,
derlingumui, vaisingumui skatinti. Apskritai mušimas
(plakimas) yra ritualinis maginis veiksmas, kurio viena
iš svarbiausių funkcijų – gyvybinė. Mušimas skatina
gimstamumą, gyvulių prieauglį, augalų vaisingumą,
augimą, sveikatą ir sėkmę. Mušimo įrankiai gali būti
patys įvairiausi – pagalys, rykštė arba gluosnio šake
lė („verba“), beržo, lazdyno, sedulos šakelė, dilgėlės,
šluota, juosta, ližė, lanktis, vėrinys ir kt. (Морозов,
Толстой 1995, 177). Daugelyje tautų buvo žinomas
mušimas per kalendorines šventes, kartais jis susijęs

4. Dionisas: <http://www.usu.edu/markdamen/
1320Hist&Civ/chapters/12CULTS.htm>.
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su vedybų magija. Antai Kinijos kazachai musulmonai
per šventę Corban (arab. ‘aukojimas’ arba ‘pašventi
nimas’), kurios metu skerdžiami gyvuliai, švenčiamą
pagal islamo kalendorių gruodžio 10 d., rengia įvairias
varžybas. Tarp jaunimo ypač populiarus merginų gau
dymo žaidimas, tai tarsi piršlybos. Žaidimo pradžioje
vaikinas ir mergina joja greta. Tuomet mergina sušeria
savo žirgui, ir vaikinas vejasi ją iki nustatytos vietos.
Pasiekusi tam tikrą nustatytą vietą, mergina apsisukusi
pradeda gaudyti vaikiną. Jeigu ji pagauna vaikiną, gali
jam sukirsti botagu. Jeigu mergina myli tą vaikiną, ji,
kad ir smarkiai užsimoja, tik švelniai jam kepšteli. Prie
šingu atveju ji pliekia botagu be jokio gailesčio. Tokia
pramoga dažnai baigiasi tikra meile ir vedybomis.9
Moravijoje per Naujuosius metus merginos, kad pas
jas atvažiuotų piršliai, plakdavo pavogtas akėčias (dėl
dantų ir angų derinio akėčios turėjo vedybinę, erotinę
simboliką).10 O per Kalėdas, Velykas ir kai kurias kitas
kalendorines šventes Moravijos Valachijoje vaikinai
žadindavo merginas suduodami beržo arba karklo ša
kelėmis; šv. Ignoto dieną motinos keldavo savo vaikus
lengvais vaismedžių šakelių smūgiais. Čekijoje antroji
Velykų diena tradiciškai vadinama „Plakimo pirmadie
niu“, nes šią dieną vaikinai simboliškai plaka merginas
per kojas iš karklo vytelių supintu botagu, vadinamu
Velykų pomlázka.11 Jį sudaro devynios, dvylika arba
net dvidešimt keturios karklo šakelės, priklausomai
nuo vaikino meistriškumo (kuo daugiau šakelių, tuo
sunkiau vytinį supinti) (5 pav.). Jie paprastai būna nuo
pusės metro iki dviejų metrų ilgio. Velykų pirmadienio
rytą vaikinai vaikšto nuo durų prie durų, pliaukštelė
dami merginoms botagu per kojas. Pliekimo simboliš
kumą išreiškia pats Velykų botago pavadinimas, kilęs
iš žodžio pomládit ‘pajauninti’. Tikima, kad šakelių
šviežumas, jaunumas ir tvirtumas persiduoda mergi
nai, taigi kiekviena mergina trokšta būti nuplakta, idant
būtų sveika ir graži visus būsimus metus (neaplankytos
merginos gali net įsižeisti). Ir šiandieninėje Čekijoje
visų vaikinų ir vedusių vyrų beveik pareiga yra nu
plakti savo mylimąsias Velykų botagu. Vaikinai palydi
plakimą specialia Velykų giesme, paprastai prašydami
vieno ar dviejų kiaušinių. Mergina atsidėkoja Velykų
margučiu arba prie botago pririšdama kaspiną. Kuo
daugiau margučių ir kaspinų vaikinas turi, tuo geriau.12
Bulgarijoje per Jurgines (gegužės 6 d.) gyvavo mergi
nų sūpimo(si) sūpuoklėmis paprotys, turėjęs užtikrinti
jų sveikatą, vaisingumą ir grožį. Būdavo supamos ne
tik jaunos, netekėjusios merginos, bet ir senmergės, kiti
tuo metu plakdavo jas dilgėlėmis, kad jos tais metais
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ištekėtų (Plöchinger, Beitzl 1999, 60). Gavėnios iš
vakarėse bulgarų kukeriai, lankydami namus, mušda
vo šeimininkus, „kad būtų sveiki“. Serbijoje, Čačkos
apylinkėse, taip pat Juodakalnijoje ir kai kur kitur ragu
mušdavo nevaisingus vaismedžius, sakydami: „Aš tau
ragu, tu man vaisiais (rodom)!“. Vaismedžių mušimas
žinomas ir lenkų, slovakų. Lenkų Pomorėje medžius,
„kad jie gerai vestų“, muša varpeliais (varpelių ir bota
go ryšys bus aptariamas toliau). Kai kur slavų tautose
per Sekmines gyvavo ir kapų plakimo beržo rykštė
mis paprotys, vadinamas „perti senius, kelti numirėlį“
(Морозов, Толстой 1995, 177).
Lietuviams bene žinomiausias yra žadinimas pla
kant verba. Verbų sekmadienį prieš Velykas kiekvienas
stengiasi anksčiau atsikelti ir kitą nuplakti, kartodamas
tokius žodžius: „Ne aš mušu, verba muša, už nedėlios
bus Velykos“. Mušdavo blindės, žilvičio, kadagio, kar
tais – išsprogusio beržo šakelėmis. Kai rinkdavo verbai
medį, taikydavo, kad būtų su daug pumpurų (kuo dau
giau pumpurų – tuo daugiau metų gyvensi). Manyta,
kad Verbų sekmadienį kiekvienas turi būti su verba
apmuštas, tai tuos metus bus sveikas (Kalesninkai);
apie Raseinius, mušdami verba, sakydavo: Liga, lauk!
Sveikata, į vidų! (Balys 1993, 113, 114). Manoma, kad
kadaise išplaktasis už tai, kad jį plaka ir tuo suteikia
gyvybinės jėgos, atsidėkodavo dovanomis; vėliau už
nuplakimą per Velykas tikėdavosi margučio. Taip pat
Lietuvoje pavasarį plakdavo piemenis, kad būtų tvirti,
sveiki, kad bandą ganydami neužmigtų. Verba plakda
vo ir aprūkydavo pirmąkart išgenamus gyvulius (per
Jurgines), pirmąkart į laukus išeinantį artoją, jo arklius
ar jaučius. Šiaulėnų vls. visus gyvulius rūkydavo švęs
tomis žolelėmis, paplakdavo beržine rykštele ir perže
gnodavo. Liepiškių k. šeimininkė, piemenį su banda
išlydėdama, gyvulius plakdavo beržine rykšte. Paskui
tą rykštę įsmeigdavo tvarte. Sakydavo, iš tos rykštės
pienas bėgąs (Buračas 1993, 44).
Vaisingumą skadinantis mušimas slavuose plačiai
žinomas ir vestuvių papročiuose. Šiaurinėje Rusijo
je pajaunys botagu mušdavo jaunuosius vedybiniame
guolyje, Baltarusijoje – keliant košę ant pečiaus. Kai
kada jaunikis mušdavo botagu svečius, bučiuojan
čius jaunąją (Плотникова 1999а, 517). Šiaurės Rusi
joje (Beloozerje) pirmąją vedybų naktį, jauniesiems
tik atsigulus ir apsiklojus, pajaunys juos погонялкой
хвощет „muša botagu“; Serbijoje (Šumadija) šešuras
triskart suduoda botagu nuotakai vestuvinių pietų metu
ir vakare prieš sugultuves; be to, jauniesiems šokant
vestuvių ratelyje (kolo), vedantysis muša juos juosta,
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o po to jaunieji iškart bėga į vestuvinį guolį. Pskovo
krašte, siųsdami pas jaunąją piršlį, jį mušdavo juos
ta, sakydami: „Ne aš mušu, sėkmė muša!“ (ši maginė
formulė, beje, labai artima minėtai lietuvių formulei,
sakomai Verbų sekmadienį mušant verba). Volynės
Polesėje (Liubešovo r.), kol buvo kepamas karvojus,
senos moterys šokdavo su liže, nestipriai suduodamos
ja viena kitai. Kai kuriose Baltarusijos ir Ukrainos vie
tovėse per sutartuves svotas jaunosios namuose muš
davo bizūnu (pagaliu, spragilu, puodšakėmis) per sieną
(Морозов, Толстой 1995, 177).
Baltarusijoje žinomas paprotys pabroliui kelti jau
nuosius iš patalo botago kirčiu. Anot rusų etnografo ir
folkloristo Nikolajaus Sumcovo, šio papročio prasmė
atsiskleidžia sulyginus jį su atitinkamu romėnų pa
pročiu. Romoje per Luperkaliją (Lupercalia) miesto
gatvėmis vaikščiodavo jaunikaičiai luperci. Jie pliek
davo sutiktuosius diržais, ir daugelis moterų mielai pri
imdavo kirčius, manydamos, kad jie turi stebuklingos
galios (Сумцов 1996, 79). Kitąsyk teigiama, kad šven
tės metu šokantys apsinuoginę vaikinai visas sutiktas
moteris mušdavo ožkos odos botagais. Vergilijus, pa
sakodamas apie šią šventę, pastebi, kad moterys, beje,
pačios atkišdavusios delnus kirčiams, nes tie kirčiai esą
skatina gimdymo galią.13 Kaip pažymi N. Sumcovas,
daugelyje Europos šalių tebegyvuoja apeiginės gatvių
eitynės su botagais, kurių kirčiai laikomi užtikrinan
čiais sėkmę. Etnografas primena ir senovės indų dievų
Ašvinų botagą, trykštantį medumi. Kirtis šiuo bota
gu atnešdavo visokeriopą sėkmę (Сумцов 1996, 79).
„Rigvedos“ himnas I.22.2–3 sako: „O puikiaračiai,
geriausi iš vadeliotojų, / Abu dievu, dangų liečiančiu,
– / Šiuodu Ašvinus mes mes šaukiame. / Jūsų medaus
botagas, / Ašvinai, gerovę teikiantis, – / Apšlakstykit
juo auką!“.14 Kaip žinoma, Ašvinai ne tik teikia laimę,
ilgą amžių, gydo ligas, prikelia iš numirusiųjų ir atlieka
daug kitų funkcijų, bet ir kviečiami į vestuves palai
minti santuokos (ME I, 334). Taigi jaunosios (jaunųjų)
mušimo per vestuves paprotys turi labai gilias šaknis.
Manoma, kad mušimas, plakimas vedybų rituale kaž
kada galėjo antrinti sėkmės palinkėjimui ir šia prasme
buvo tolygus apibėrimui grūdais.15
Beje, ir plakimosi rimbu, vadinamosios flageliacijos
(iš lo. flagellum ‘rykštė, rimbas, botagas’) ištakos, kaip
manoma, yra ritualinės, galiausiai susijusios su tuo pa
čiu vaisingumo skatinimu.16 Mazochizmo ir sadoma
zochizmo – saviplakos arba kito asmens plakimo, taip
siekiant sukelti seksualinį pasitenkinimą, – šaknys, ko
gero, irgi slypi senuose vaisingumą skatinančiuose mu

5. Pinama Velykų pomlázka.

šimo (plakimo) papročiuose (tarp kita ko, nūdien sekso
reikmenų parduotuvėse ypač didelis yra rimbų ir kitų
plakimo įrankių pasirinkimas17).
Pliaukšėjimo garsas kaip maginė priemonė
Įvairių tautų papročiuose ir apeigose dažnai ne tiek
svarbu, koks konkretus objektas (gyvas ar negyvas)
botagu mušamas, kiek pats botago pliaukšėjimas – jo
skleidžiamas ypatingas garsas. Garsus pliaukštelė
jimas susidaro kertant botagu per orą. Kuo stipresnis
smūgis, tuo labiau botagas akimirksiui suslegia orą.
Staigus oro suslėgimas ir paskleidžia atitinkamo daž
nio garso bangas, todėl pasigirsta šaižus, sprogimą pri
menantis pliaukštelėjimas.18 Neatsitiktinai pliaukšėti
reiškia ‘išduoti trumpą garsą (botagu, kultuve)’; ‘plo
ti (delnais), pliauškinti’; ‘pykšėti, pokšėti (šautuvu)’,
pavyzdžiui: Nepliaukšėkit iš šautuvų! (iš nepatikslin
tų raštų) (LKŽe). Štai ir apie Perkūną, įsivaizduojamą
greitai riedantį ratuose ir pliaukšintį botagu, sakoma:
Šauna kaip Perkūnas (LMD I 677/141/).
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Smarkus (šūvio) garsas – viena svarbiausių gero
botago savybių ir būtina jo panaudojimo kai kuriose
situacijose prielaida. Ne veltui prie botago galo, kad
botagas geriau pliauškėtų, dar pririšama virvutė (pa
pliauška): Prisitaisiau gerą papliaušką prie botago,
tai kad pliaukšteliu, – kaip iš šautuvo šovęs! (Mari
jampolė) (LKŽe). Panašiai, norint išgauti efektingą
garsą, daroma ir kitose tautose. Pavyzdžiui, altajiečių
ilgojo botago kamčy, naudojamo gyvuliams gany
ti, gale yra tampriai supintų arklio plaukų šmaikštis
kajyš, kuris, perskrosdamas orą, sukelia šūvio efek
tą (Фомин 2007, 35). Bavarijos-Zalcburgo regione
pintas kanapinės botago virvės galas sutvirtinamas
tam tikru šilko arba karnos antgaliu, kuris sustiprina
pliaukšėjimo garso stiprumą (Seestaller). Ir t.t. Toks
„šaudantis“ botagas – būtinas kalendorinių švenčių ir
vestuvių apeigų atributas.
Antai lietuviai Užgavėnių Morę lydi išverstais
kailiniais apsivilkę, ilgus botagus rankose nusitvėrę,
nuolatos jais šaudo, pliauškina ore; Šilalės apylinkė
se šalia Kotrės joja užgavėnininkai raiti, eina pėsti,
pliauškindami botagais, skambindami, švilpaudami
ir kitokiu būdu triukšmą keldami, kad visi pažiūrėtų
į „pasileidėlę Kotrę“ (Balys 1993, 77 ir 66). Ana
logiškas „šaudymas“ botagais būdingas ir kitų tau
tų papročiams. Pavyzdžiui, Silezijoje čekų vaikinai
(piemenys) jau po rudeninės šv. Nikolajaus šventės
slapta pradėdavo ruošti botagus, „kad deramai pa
garbintų Jėzų“: iškart po Kūčių vakarienės susirinkę
į kaimo centrą, jais „pliaukšėjo“, „pliekė“, „šaudė“
(Плотникова, 1999а, 516).
Apeiginiame kontekste garsas (bažnyčios varpo,
botago, šautuvio šūvio19 ir kt.) yra suvokiamas „daik
tiškai“. Garsas, kaip ir įvairūs gamtos ir buities objek
tai (pavasario žaluma, kiaušiniai, audimo įrankiai ir
pan.), tampa priemone, veikiančia gyvulių vaisingumą
ir sveikatą. Pavyzdžiui, Kroatijos šiaurėje, kad arkliai
būtų stiprūs ir eiklūs, per Kūčias pasigirdus bažnyčios
varpams, ūkininkaujantys vaikinai greitai bėga iš ar
klidės ir smarkiai pliaukši botagais (Агапкина 1999,
80). Beje, pastebėta, kad rituale paprastai naudojamas
ne vienas koks nors garsas, bet visa triukšmų paletė.
Pats populiariausias, ko gero, buvo koks nors triukš
mas kartu su šūksniu arba vienu metu keli triukšmai.
Antai slovakai, Jurginių dieną ganyklose nuvarydami
piktąsias jėgas nuo kaimo ir gyvulių, pliaukšėjo bo
tagais ir šaudė; Prekmurjės (Slovėnija) vaikinai, Di
dįjį ketvirtadienį vaikydami piktąsias jėgas (škodlive
sile), pliaukšėjo botagais ir kaukė į pieno puodynes
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(Агапкина 1999, 33). Garsams, kuriems nebūdingas
nei ritmas, kaip organizuojantis elementas, nei gražus
skambesys, apeigose paprastai suteikiama apsauginė
funkcija. Tatjanos Agapkinos pastebėjimu, apeigų
garsinė erdvė maksimaliai chaotiška, paremta diso
nansais, kai kiekvienas iš apeigoje dalyvaujančių
veikia – arba, tiksliau, „skamba“ – visiškai savaran
kiškai, neklausydamas kitų arba sąmoningai prieš
priešindamas save jiems. Garsai čia tyčiomis kakofo
niški: tai šūksniai, stenėjimai, riksmai, taip pat skar
dūs metaliniai triukšmai ir kt. Pavyzdys – Pavolgyje
gerai žinomos „rusalkų išlydėjimo“ apeigos, vykusios
prieš Petrines (ПР). Procesiją su arkliu persirengusia
rusalka lydėjo būrys, mušdamas keptuvėmis, puodais
ir dalgiais, grodamas dūdelėmis, armonika ir birby
ne, švilpdamas, pliauškėdamas botagais, šaudydamas,
tarškėdamas tarškynėmis, šaukdamas ir kvatodamas,
o pati „rusalka“ skimbčiojo prie drabužių prikabin
tais varpeliais, ir visa tai vyko kartu (Агапкина 1999,
36). Čia galima prisiminti ir kai kuriuos lietuvių pa
pročius, pavyzdžiui, Užgavėnių persirengėlių eiseną,
lydimą analogiško garsinio chaoso. Užgavėnininkai
kelia didelį triukšmą, visą kaimą sukelia ant kojų, visi
šunes loja, vaikai klykia; anot Jono Balio, Užgavėnių
„muzikai“ daryti tinka viskas, kas tik skamba ar barš
ka; seniau tai turėjo rimtą tikslą: triukšmo kėlimas
visur laikomas geriausia priemone piktoms dvasioms
nuvyti (Balys 1993, 76).
Tas pat, beje, pasakytina ir apie lietuvių vestuvių
papročiuose keltą triukšmą, kuris suvoktas kaip vie
nas iš simbolinių būdų apsiginti nuo pikta. Antai apie
Obelius, pasitinkant jaunikio pulką, seniau buvę šau
doma (prisiminkime, kad šaudymas – pliauškinimo
botagu garsinis atitikmuo), bet jau XIX a. tas paprotys
nunykęs. Žemaitijoje marti į vyro namus buvo veža
ma itin iškilmingai – su muzika, dainomis, palydima
šautuvų šūvių. XIX a. pabaigoje Platelių apylinkėse
„šiokias tokias šaudykles“ turėdavę visi vestuvinin
kai vyrai, o jų neturintys net buvę pravardžiuojami
„mergvyriais“. Visa tai – šaudymas, skambinimas,
dainos, triukšmas – atbaidydavo visokias nešvarias
dvasias. Beje, tiek Lietuvoje, tiek kitur per vestuves
pasirodydavo ir persirengėliai. Dzūkijoje vaikščio
davo čigonautojai, pasipuošę svogūnų „karoliais“,
„auskarais“, jie pliaukšėdavo botagais, landžiodavo
pakampiais, „vagiliaudavo“, krėsdavo visokius pokš
tus (Vyšniauskaitė 1990, 71; Vyšniauskaitė 1995,
303, 311, 342, 372). Pietų Rusijoje (Voronežo sr.)
vestuvių persirengėliai (jaunosios giminės) pakeliui į
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jaunikio namus „užeidavo į kiekvieną namą, tarškė
dami tarškynėmis, belsdami, mušdami, juokaudami“.
Šis paprotys labai artimas apeiginio kiemų lankymo
tradicijai per kalendorines šventes ir atlieka tą pačią
funkciją. Šeimininkai visada kuo nors atsimokėdavo
jaunimui – saldainiais, pinigais, kiaušiniais, višta ir
kt., jaunosios giminės linkėdavo šeimininkams laimės
ir sėkmės (Христова 2006).
Ypač svarbų simbolinį vaidmenį garsas įgauna ka
lendorinių švenčių, žyminčių vieno laikotarpio pabai
gą ir perėjimą į kitą laikotarpį (iš žiemos – į pavasarį,
iš pavasario – į vasarą ir t.t.), ritualuose. Besibaigian
tis metų laikotarpis, kurį žmogui dar reika „įveikti“,
sutapatinamas su simboliniu personažu, įkūnijančiu
blogį, chtoniškas jėgas. Ne veltui „bendravimui“ su
tomis jėgomis žmogus pasirenka jų „kalbą“ – chao
so ir disharmonijos kalbą, taip tarsi paryškindamas
ribą tarp savęs ir kito pasaulio. Anot T. Agapkinos,
kalendoriaus garsinė erdvė grindžiama dviem pagrin
dinėmis opozicijomis: tylos (tylėjimo) ir garso, taip
pat „kultūrinio“ ir „laukinio“, arba anapusinio, garso
(Агапкина 1999, 45).
Kalendorinių ritualų garsus panašiai interpretuo
ja ir kroatų etnomuzikologas Krešimiras Galinas,
teigdamas, kad karnavalų ritualuose įgyvendinamas
perėjimas iš įprasto (kasdienio) laiko į ypatingą (Ga
lin 1988, 203). Chaotiškas triukšmas dažniausiai ke
liamas ideofonais (tarškynėmis, terkšlėmis, lėkštėmis,
galvijų skambalais, daužomais puodais) ir atsitikti
niais aerofonais (botagu). O statuso pasikeitimas, t.y.
nauja harmoninga būsena išreiškiama muzikos instru
mentais, kuriais atliekama darni muzika, pasižyminti
ritmu, melodija, harmonija. Kroatų tradicijoje tai ae
rofonai (armonika, akordeonas, sopile ‘fleita’, misnjice ‘dūdmaišis’, diplice ‘dvigubas klarnetas’) arba
chordofonai (smuikai, tamburos: prim, brae, bugarija
ir berda, taip pat cimbolai). Svarbiausia visų šių cha
otiškų ir muzikinių garsų prasmė ir funkcija – išreikš
ti perėjimą nuo chaoso, netvarkos prie tvarkos. Taigi
triukšmo–muzikos opozicija yra socialinės opozicijos
netvarka–tvarka atspindys garsu.20
Vadinasi, galima būtų teigti, kad botagas, kaip
vienas iš priemonių triukšmui sukelti, atstovauja
priešingai opozicijos muzika–kakofonija pusei ir
neabejotinai priklauso chtoniškajam pasauliui, tai
gi yra jo garsinis simbolis. Kitaip tariant, botago
pliaukšėjimas („kalbėjimas“ ano pasaulio „kalba“)
yra vienas iš magijos elementų, skirtų anapusinėms
jėgoms įveikti.

Botagas – demonų ir anapusinio pasaulio
atstovų požymis
Kai kada botgas laikomas demonų žyme (reikme
niu). Pavyzdžiui, rytų Serbijoje žinoma vandens dva
sia tartor rankose turi botagą ir būgną: botagu ji ap
juosia skenduolius, paleisdama juos ant dugno, arba
baudžia savo pavaldinius. Vakarų slavų tikėjimu, su
botagu rankose pasirodo vidurdienį įkūnijanti Polu
dnica: jos nupliektas botagu žmogus greitai mirsiąs.
Lenkų manymu, botago pliaukšėjimas yra malonus
velnio klausai. Be to, lenkų padavimuose apie milži
nus šie nešioję milžiniškus botagus, kurių kotais buvę
aukšti kėniai (Плотникова 1999а, 517). Manoma net
gi, kad mitinių būtybių atributai pasirenkami pagal
agresyvius veiksmus, kuriuos su tais daiktais galima
atlikti. Antai žinomoje lietuvių pasakoje „Muzikan
tas, Velnias ir Perkūnas“ Perkūną ir Velnią botagu iš
peria Laumė; važiuodama vežimėliu ir dainuodama, ji
dargi didžiuojasi savo botago garsiu pliauškesiu: Geležiniai rateliai, / Dratinis botagėlis! / Kai supliauškėsiu – / Visas miškas suskambės! (Dovydaitis 1987,
374–380). Vienas iš baltarusiškų undinės pavadinimų
– smolianka: „Ja gąsdina vaikus, kad nebraidytų ru
gių. Personažo atributai – botagas, geležinė piesta ir
grūstuvas: pagavusi vaiką, undinė gali jį primušti ar
sugrūsti piestoje“ (Gasiūnaitė 2008, 256). Zalcburgo
krašte (Austrija) gruodžio 5 d. švenčiama Krampustag (krampus kilęs iš vidurio vokiečių aukštaičių žo
džio, reiškusio ‘nagas, letena su nagais’, taigi išeitų
„Nagadienis“). Šią dieną vaikinai dėvi visokių velnių
kaukes ir laksto gatvėmis, pliekdami žmones karvių
uodegomis arba lazdomis (PEE).
Su chtoniškuoju pasauliu, kaip minėta, sietinas ir
botago skleidžiamas garsas. Pagal semantiką jį galima
būtų gretinti su švilpimu, kuris jau yra tapęs rusų etnolo
gų ir folkloristų – A. Plotnikovos (Плотникова 1999b,
295–304), N. Zelenino (Зеленин 1995, 134–135) ir
kt. – tyrimų objektu. Kaip žinoma, tarp čaižių garsų,
pažeidžiančių ramybę, ypatingą vietą užima švilpimas,
liaudies tikėjimuose susijęs su blogio, bėdos, nelaimės,
velnio prišaukimu. Vakarų ir rytų slavų tikėjimuose su
švilpimu ir vėju susiję tokie demoniški personažai kaip
velnias, miškinis. Švilpimas lydi velnio, piktosios dva
sios, pasirodančių įvairiausiais pavidalais, apraiškas.
Švilpimo dvilypumas (kaip būdingos priemonės pri
šaukti velnią ir kaip būdo jį nubaidyti) nekelia abejonių,
vis dėlto jo neigiamos pasekmės, kaip teigia A. Plotni
kova, pažymimos žymiai dažniau (Плотникова 1999b,
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6. Šaukėnų Žydas su botagu, A. Būtauto nuotrauka,
4-asis dešimtmetis (Užgavėnės Kurtuvėnuose. Sudarė
Vidmantas Lopeta, Ričardas Dailidė, Vladas Mikalauskas.
Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, 2008, p. 13).

302). Panašus dvilypumas būdingas ir botagui – jis ir
chtoniškų būtybių žymė, ir priemonė joms nuvaikyti.
Švilpimo, pliaukšėjimo botagu ir kitų garsų apotropėji
nė funkcija pasireiškia daugelyje kalendorinių švenčių.
Manytina, kad čia vyksta sąmoningas apsimetimas vel
niu (kaip ir, pavyzdžiui, persirengiant), norint pasiekti
jo lygmenį ir taip įgyti galią („sakralinę“ teisę) su juo
kovoti. Anot A. Plotnikovos, negalima atmesti ir ele
mentaraus homeopatinės magijos dėsnio: „panašus pa
gydomas panašiu“ (Ten pat).
Kaip žinoma, itin populiarūs lietuvių Užgavėnių
personažai yra „žydai“ ir „čigonai“. Tai „ne lietuviai“ –
ne „savi“, bet „svetimi“, atvykę iš nepažįstamo krašto,
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t.y. atstovaujantys anapusiniam pasauliui, taigi ir vi
siškai kitokiai elgsenai. Anot Stasio Skrodenio, ne tik
kaukė turėjo skirti svetimą nuo savo, t.y. nekaukėto as
mens, bet ir kitos savybės – drabužiai, kalba, veiksmai
(Skrodenis 2011, 32). Senojoje ritualinėje tradicijoje,
kaip pažymi Arūnas Vaicekauskas, ir žydas, ir ubagas,
ir čigonas turėjo beveik identišką išvaizdą – visi jie
vaizdavo netaisyklingų veido bruožų, seną, išverstais
kailiniais vilkintį, dažnai kuprotą ir šlubą žmogų (Vai
cekauskas 2007). Būtina pridurti, kad svarbus visų šių
personažų atributas buvo botagas (jį mena ir populia
rūs lietuvių frazeologizmai: Žydo botagas, Čigono botagas, Senio botagas). Antai „arklį-eržilą“, irgi vieną
pagrindinių Užgavėnių karnavalo personažų, „lydi,
padeda vesti ir suvaldyti du žydeliai, tauškindami bo
tagais, šaukdami stoj! ir pan.“ (Balys 1993, 60); „Žydai pasidirbdavo iš medžio liečyną. Prisiriša padušką
ant nugaros, pasiima botagą“ ir t.t. (Balys 1993, 52);
arba štai per Užgavėnes Alsėdžiuose „Smulkus pirklys
žydelis ir jo padėjėjas būdavo kuproti, turėdavo medi
nes kaukes, kurių barzdos, kaip ir ūsai, juodos, plačios,
ilgos, lininės, nosys – ilgos, didelės, kumpos. [...] Ran
kose jie laikydavo po ilgą botagą nuo šunų apsiginti“
(Mickevičius 2008, 392) ir pan. (6 pav.) Tiesa, „žydų“
botagai Užgavėnių karnavale dažnai ne tikroviški, bet
butaforiniai, tarsi parodijuojantys šiuos personažus:
kartais tai tiesiog „prie grėbliakočio pririštas pantis“;
be to, botagas „žydų-muzikantų“ naudojamas ir kaip
„muzikos instrumentas“: jie „groja savo botagu, tarda
mi tam tikrus žodžius, sakydami balabaikas (nieknie
kius)“ (Balys 1993, 53). Arba vienas muzikantas, prie
palinkusio tvoros baslio prisirišęs žirnių pripiltą paršo
pūslę ir ištempęs nuo vieno iki kito baslio galo vielą,
brūžina ją įtemptu botagu kaip smičiumi; kitas muzi
kantas pučia kažkokią plonu balsu cypiančią dūdelę;
trečias būgnija, barškina pagalėliu į kokią skardinę
(Balys 1993, 77).
Taigi botago pliauškinimas, kaip ir švilpimas,
apeigose yra tarp „ydingų“, „nuodėmingų“ veiks
mų, priklausančių kairiajai opozicijų nuodėmin
gas–teisuoliškas, pagoniškas–krikščioniškas pusei
(Плотникова 1999b, 295). Tokia samprata Lietuvoje
ypač išryškėja per Velykas, „velykžydžiams“ veikiant
Žemaitijos bažnyčiose (manoma, kad šiuose papro
čiuose bažnytinė misterija yra susiliejusi su liaudies
tradicijomis, vaidintojų veiksmuose ryškus ir pramo
ginis, ir senasis maginis dėmenys). „Žydai“ čia vei
kia kaip opozicija bažnyčioje susirinkusiems tikin
tiesiems ir „Kristaus saugotojams“ – „kareiviams“,
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specialiai viską darydami atvirkščiai: „Velykų rytą,
einant procesijai aplink bažnyčią, šalia procesijos,
priešinga kryptimi traukia žydais apsitaisę pusberniai.
Vieni nešasi kopėčias, pagaikščius ir botagus, kiti re
ples, vinis ir rykštes. […] Procesija eina iškilmingai,
su didele rimtimi, o žydai, parodydami savo priešin
gumą, traukia triukšmaudami, žydiškai bardamiesi,
botagais pliauškindami ir pagaikščiais švaistydamie
si“ (Buračas 1993, 215). Botagas – būtina „žydų“
išdaigiškų, „nuodėmingų“ veiksmų priemonė: „Visi
turėdavo ilgus botagus. Kada kareiviai keisdavosi bu
dėjimu, žydai taukšėdavo savo botagais, rinkdavo utė
les iš barzdų, pakišdavo botagą kokiai senai moteriai,
kai ši kur eina“;21 „Po bažnyčią lakstydavo persirengę
žydai, maskatuodami ir pliaukšėdami ilgais botagais.
Jei kas užmigdavo, tuoj panosėn kiša negyvo paukš
čio užpakalį arba tinkspirito (nevalyto spirito)“;22
„Jie, slankiodami visais bažnyčios pašaliais, ieško
davo – bene ras kurį nors besnaudžiantį. Radę mie
gančių, pliekia didžiausiu botagu į bažnyčios grindis,
kad, rodos, šaudo, net didžiausi snaudaliai pašoka iš
miego. Jei kuris nebijo tokio šaudymo, gauna botagu
per kuprą“ (Buračas 1993, 215). Šiuo atveju botago
pliauškinimas yra anapusinio, „kairiojo“ pasaulio at
stovų „kalba“.

įverdavo virvę; ant tos lentelės anglimi ar kreida išpieš
davo silkę (silkė, kaip žinoma, simbolizuoja pasninką
gavėnios laikotarpiu), vilkdavo ją aplink bažnyčią ir
plakdavo rykštėmis; Didįjį trečiadienį taip darydavo
vieną kartą, ketvirtadienį – du ir penktadienį – tris kar
tus; anot J. Balio, šis paprotys dar buvo gyvas 1942 m.
Skaudvilės apylinkėse (Balys 1993, 117).
Botagą ypatingai laikė ir išvarymo reikmėms nau
dojo Pomorjės pusiasalio arkliaganiai: visus metus jie
rinkdavo botagams kaspinus, o Naujųjų metų dieną
gražiai išpuoštų botagų pliaukšėjimu „išvarydavo“
senus metus (Плотникова 1999а, 516). Bavarų miš
kuose, atliekant seną „vilkų išvarymo“ (Wolfauslassen) apeigą, irgi būdavo pliauškinama botagu, žy
miai didesniu nei vežikų botagas. Apeiga kilo iš tų
laikų, kada piemenys savo gyvulius kalnų ganyklose
ir Bavarijos miškų pievose turėjo saugoti nuo meš
kų ir vilkų. Karvėms ant kaklo kabindavo skambalus,

Plakimas botagu – išvarymas
Iš įvairių tautų papročių matyti, kad dažnai botago
garsas (kaip ir kitos garsinės priemonės), drauge su
įvairiomis kitomis tam skirtomis ritualinėmis priemo
nėmis, buvo naudojamas nepageidaujamiems reiški
niams arba personažams išvaryti. Pavyzdžiui, „žiemą“
išvarydavo ir veiksmu, ir žodžiu, ir neartikuliuotais
garsais: ją varė žarstekliu iš kampų, iš pečiaus arba
iš kiemo; šlavė šluota, daužė šluota arba pagaliu per
tvoras, vartus; svaidė akmenimis į vartus ir tvoras;
metė už vartų senus daiktus; švilpė; daužė puodynes
į tvoras ir namų sienas; šaukė, triukšmavo, mušėsi
(Агапкина 1999, 33). Beje, lietuvių ir pats veiksma
žodis paplakti reiškia ne tik ‘papliekti, pamušti’, bet
ir ‘mušant, plakant pavaryti, išvyti’ apskritai ‘pavaryti,
išginti’: Pàplakė iš namų seną katę (Upyna, Šilalės r.);
Tą prisimetėlį šunį gavau paplàkt (Viduklė, Raseinių
r.); Kai zuikiukai užauga, tėvai anus paplaka (Skaudvi
lė, Tauragės r.); Pàplakė savo vyrą, dabar lygu gyvnašlė (Šatės, Skuodo r.) (LKŽe). Antai Žemaitijoje gyvavo
savitas gavėnios išvarymo paprotys: Per Didžiąją sa
vaitę vaikai pasidarydavo lentelę su skylute, pro kurią

7. Iuberlingeno (Vokietija) Užgavėnių karnavalo Juokdarys
(Hänsele), Fritzo Greinerio fotografija, 1920 m.: <http://www.
plaetzlerzunft.de/geschichte/anfaenge.php>.
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kurių skambesys išvaikydavo laukinius žvėris
ir padėdavo surasti paklydusius gyvulius. Be
to, piemuo kartkartėmis, norėdamas atbaidyti
plėšrūnus, pliauškindavo savo botagu (Goaßl),
sukeldamas kurtinantį triukšmą. „Piemenavimo
metų“ (nuo kovo iki lapkričio) pabaigoje pie
muo pargindavo galvijus į ūkį ir gaudavo iš ūki
ninkų metų atlyginimą. Džiaugdamiesi sėkmin
gais piemenavimo metais, piemenys skambin
davo varpeliais ir pliauškindavo botagais. Vė
lyvą rudenį karvės būdavo suvaromos į tvartus.
Tuomet kai kurių kiemų ūkininkai ir samdiniai,
norėdami apsaugoti ūkius nuo vilkų ir meškų,
patys užsikabindavo karvių skambalus ir gar
siai skambindavo, drauge taip išreikšdami ir

8. Trumpakotis botagas (Goaßl), kuriuo Bavarijoje ir
Alpėse išvaroma žiema.
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džiaugsmą sėkmingu derliumi bei nenuostolingu karvių ga
nymu. Anksčiau „vilkų išvarymo“ paprotys turėjo apsaugoti
nuo demonų – ilgą laiką gyvavo tikėjimas tamsiomis jėgo
mis, tūnančiomis milžiniškose Bavarijos giriose. Šiandien,
kai vilkų ir meškų nebėra ko bijotis, didžiuojamasi, kad anų
„senų gerų laikų“ prisiminimas išliko dėka tradicinio „vilkų
išvarymo“ (Wolfauslassen) papročio, atgyjančio kasmet lap
kričio 9–10 dienomis.23
Bene geriausiai visoje Europoje yra žinomas žiemos
išvarymo ritualas (karnavalas). Botagų pliauškinimas, iš
varant žiemą, ypač paplitęs. Lietuvoje jis lydi Užgavėnių
pamėklės išvarymą ar simbolinį sunaikinimą: „Tas visas
karnavalas atvyksta į Šilalės miestelį, kur važinėja pas tur
tingesniuosius gyventojus ir prieš namą sustoję išdarinėja
visokius šposus, kol gauna pinigų. Vakare, plakdami Kotrę
botagais, grįžta namo. Šis paprotys išnyko prieš porą metų“
(Balys 1993, 67). Botagas yra ir Iuberlingeno (Überlingen,
Vokietija) karnavalinio juokdario (Hänsele) esminė kostiu
mo dalis (7 pav.). Juokdario botagą, vadinamą Karbatsche,
sudaro labai trumpas kotas ir ilgesnė nei 5 m virvė. Skam
bus ir ritmiškas pliaukšėjimas reikalauja ir fizinės jėgos, ir
technikos. Užgavėnių (karnavalinio laikotarpio prieš ga
vėnią) šeštadienio popietę miesto skvere ir šiandien tebe
rengiamos vaikų botago pliauškinimo varžybos.24 Botagų
pliauškinimas žinomas įvairioms germanų grupėms Bava
rijoje (Goaßlschnalzen), Alpėse (Aperschnalzen), Austrijoje
ir Vengrijoje (Ostorozás).25 Vasario mėnesį Alpių bendruo
menės rengia tradicinę Aperschnalzen šventę: jauni vaiki
nai, dėvintys istoriniais kostiumais (odinėmis kelnėmis),
pliaukši botagais, sukeldami skardų garsą, skirtą gerosioms
pavasario dvasioms pažadinti ir žiemai išvyti.26 Ritmiš
kas pliauškinimas maždaug 4 m ilgio trumpakočiu botagu
(Goaßl) – tai daugiausia tvirtų vaikinų užsiėmimas (nors
pastaruoju metu to imasi ir merginos) (8 pav.). Aperschnalzn
arba Aperschnalzen (pažodžiui „pliauškinimas nuo sniego“
arba „sniego nupliauškinimas“) reiškia Bavarijos, Zalcbur
go paprotį pliauškinti botagu; manoma, kad pagoniškoji šios
tradicijos prasmė buvo „pliaukšint botagais išvaryti žie
mą“.27 Garsiu botagų pliaukšėjimu iš pradžių buvo siekiama
išvaryti žiemą ir, pažadinus žemę, paraginti ją naujam gyve
nimui. Pliaukšėjimas dar buvo palydimas tam tikrų maginių
žodžių.28 Aperschnalzen tradiciškai vykdavo nuo šv. Stepo
no dienos (gruodžio 26) iki Užgavėnių antradienio. Dabar
Bavarijos ir Zalcburgo paribyje tai paprastai daroma sausio
pabaigoje–vasario pradžioje. Kadangi šis laikotarpis sutam
pa su karnavalu, tai ir šis paprotys dažnai apibūdinamas kaip
„karnavalinis pliaukšėjimas“ (Faschingschnalzen). Tikima,
kad norint prabudinti vaisingumo galias, reikia ne tik gar
siai pliaukšinti, bet ir botagu paplakti žemę. Senas valstiečių
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posakis byloja: Viel Schnalzen bringt ein gutes Jahr
„Smarkus pliauškėjimas lemia gerus metus“.29
Plakimas botagu – skambinimas varpeliu
Greta „botagų pliauškintojų“ daugelyje Europos
tautų tradiciniai Užgavėnių karnavalo personažai yra
„skambalininkai“. Personažai, apsikabinėję skamba
lais (Kuhglocken), daugelyje Tirolio vietovių priklau
so privalomam karnavalo repertuarui. Intalio slėny
je (Tirolio vakaruose) kasmet susirenka „skambalų
mušėjai“ (Schellenschlager). Skambalai kabinami
prie plataus diržo. Eitynėse skambalininkai žengia
ypatingu, specialiu ritmu ir taip skambina skamba
lais, pabrėždami tam tikrą ritmo kirtį.30 Ketvirtadienį
prieš Užgavėnes, arba vadinamąjį Beprotiškąjį ke
tvirtadienį (Unsinnigen Donnerstag), skambalininkai
patraukia gatvėmis nuo Lanso iki Pačerkofelio (2,25
km), esančio 8 km nuo Insbruko. Kiekvienas „skam
balininkas“ specialiai šventiškai apsitaiso, užsideda
kaukę, o juosmenį susijuosia plačia siuvinėta juosta,
prie kurios kabinamas didokas skambalas, krestelė
jus suskambantis.31 „Skambalininkų“ priešaky eina
„Gražuolė“ (Schiane, vok. die Schöne), rankose neš
dama ryžių šiaudų šluotą (beje, šluota – tai valymo,
švarinimo, kitaip tariant, šiukšlių „išvarymo“ įrankis),
ja paduodama ritmą skambalininkams. „Gražuolė“
skambalininkams „prašluoja“ taką ir veda visą eiseną
„gyvatėle“. „Gražuolė“ reiškia pavasarį, žiemos pa
baigą. Senoji šio papročio prasmė buvo žiemos išva
rymas triukšmu. Panašus „žiemos išvarymo“ paprotys
yra ir vadinamasis žolės išskambinimas (Grasausläuten), išlikęs kai kuriose Žemutinio Intalio vietose.32
Panašiai Zalcburgo apylinkėse, Zalckamerguto regi
one sausio 5 d. nuo namo prie namo keliauja „var
pininkai“ (Glöckler). Tai jauni vaikinai su milžiniško
dydžio skrybėlėmis, apšviestomis iš vidaus, ir varpais
prie diržų. Jie šoka, šitaip žadindami iš po sniego pa
talo daigus bei varydami lauk žiemą (PEE).
Šioje vietoje vertėtų prisiminti, kad daugelyje tradi
cinių ritualų bei maginių veiksmų varpelio (skambalo,
kleketo) ir mus dominančio botago funkcija, simbolinė
prasmė yra analogiška. Panašiomis aplinkybėmis gali
būti naudojamas vienas arba kitas. Antai vaismedžiai,
norint užtikrinti jų derlumą, kaip jau sakyta, buvo mu
šami varpeliu arba plakami botagu. Šiuo atveju pasi
reiškia trejopa magija – veiksmo, daikto ir garso. Var
pelis patenka ir tarp kitų lygiaverčių maginės apsaugos
priemonių, vėlgi ne tik garsinių (botago pliaukšėjimas,

keptuvių trankymas, švilpimas, šaudymas), bet ir daik
tinių (kirvis, grandinė, peilis – geležiniai daiktai). Tai
gi ir pats varpelis, ir jo skambesys, reikalui esant, gali
būti pakeičiami analogiškų funkcijų daiktais ir garsais.
Kaip žinoma, varpelius naudodavo ir šventi asmenys
bei persirengėliai, atstovaujantys kito pasaulio jėgoms,
dvasioms. Ryškus pavyzdys galėtų būti bulgarų per
sirengėlių – kukerių ir rusalijų – varpeliai (gyvulių
skambalai). Tiek rusalijai, tiek kukeriai atliko svarbų
ritualinį vaidmenį – gynė kaimą ir žmones nuo piktųjų
dvasių, tuo užtikrindami derlingumą, sveikatą, sėkmę.
Taigi varpeliai jiems buvo reikalingi, viena vertus, pik
tosioms dvasioms išvaryti, kita vertus – teigiamoms
galioms sustiprinti. Tai patvirtina ir varpelių kabinimas
prie juostos, laikomos žmogaus jėgos saugu ar net šal
tiniu, ir prie batų (Валенцова 1999, 287).
Įsidėmėtina, kad persirengėliai botagus ir varpelius
gana dažnai naudodavo drauge, ir abu šiuos maginius
atributus galėdavo turėti vienas ir tas pats personažas.
Antai Rusijoje Užgavėnes išlydėdavo persirengėliai,
apsirėdę skarmalais, išsitepę suodžiais, su botagais ir
šluotomis rankose, visą kūną, netgi kaklą apsikabi
nėję gyvulių skambalėliais bei visokiais barškalais.
Varpeliais, žvangalais apsikarstydavo ir triukšmingos
Petrinių (birželio 29 d.) eisenos dalyviai buv. Tulos
gubernijoje, per naktį grodavę, dainuodavę, mušdavę
būgnus, trankydavę krosnių sklendes, dalgius ir pan.
(Валенцова 1999, 253).
Labai panašiai Užgavėnių persirengėliai atrodė ir
Lietuvoje: jų pagrindiniai triukšmą keliantys („žiemą
išbaidantys“) įrankiai buvo botagas ir varpelis. Kaip
teigia J. Mickevičius, karnavalo palydovų būdavo 2–4.
Jie vaidinime nedalyvaudavo. „Palydovų užduotis –
švaistytis dideliais botagais ir saugoti karnavalo eise
ną. Jų kaukės būdavo medinės, vaizduodavo barzdotus,
ūsuotus žmones. Apsirengdavo miliniais drabužiais.
Turėdavo po kojinę arba po terbelę pelenų. Žemiau
‘diržų’ pančių kabėdavo po ‘kalakolčiką’ (varpelį), kad
šokant skambėtų“ (Mickevičius 2008, 367). Naujojo
je ir Senojoje Impiltyje karnavalą sudarydavo 12–15
vyrų. „Nei Morės, nei žvėrių, nei paukščių nebūda
vo. Nerinkdavo ir kiaušinių. [...] Ant kepurių viršaus
prisiūdavo po bukietą. Kai kurie tarp kojų prisikabin
davo ‘kalakolčiką’ (varpelį). Ant nugaros pasidaryda
vo dideles kupras. Rankose laikydavo po didelį bota
gą. Muzikantas su armoška, būgnamušis su būgneliu
akompanuodavo. Karnavalas būdavo nesudėtingas“
(Mickevičius 2008, 374). Klausgalvių Medsėdžiuose
„persirengėliai apsitaisydavo išvirkščiais kailiniais ir
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Cerknicos (Slovėnija) karnavalas garsėja savo pagrin
diniu tradiciniu personažu, vadinamu Poganjič ‘Bota
gininkas’. Kaimyninėje Kroatijoje žymiausio Primorjės
karnavalo pagrindiniai personažai – zvončari ‘varpi
ninkai, skambaluotojai’. Tai vyrai, prisikabinę skardžių
varpelių, su drūtomis lazdomis rankose.35
Europietiškojo karnavalo atgarsiai pasiekė ir Naują
jį pasaulį. Antai Santa Domingo (Dominikos Respubli
ka) karnavale tarp gausybės spalvų, garsų, veiksmų ir
atributų išsiskiria vejigas – įrankiai iš pripūstos pūslės
ir látigos – botagai. Pirmasis – tai į balioną panašus
daiktas, prikabintas prie persirengėlio diržo. Šiais lai
kais pūsles atstoja guminiai balionai. Jomis mušami
pakeliui sutiktieji, taikantis suduoti per apatinę kūno
dalį.36 Punta Kanoje tarp karnavalo kaukių yra Los
Diablos Cojuelos (vns. el Diablo Cojuelo) – šlubi vel
niūkščiai, lengvai atpažįstami iš įmantrių velnio kaukių
su kreivais dantimis bei ragais ir itin spalvingų kostiu
mų, papuoštų veidrodėliais, kaspinais ir varpeliais (10
pav.). Senųjų laikų karnavaluose Diablos Cojuelos
tvarkė įsisiautėjusią minią, užtikrindami laisvą kelią
eisenai. Jie turi virvės botagą ir lazdą su gale prikabinta
ta pačia kiaulės ar karvės pūsle miniai talžyti. Aptalžy
mas lemia „nukentėjusiajam“ sėkmę. San
tjago Lechones – tai kaukės su anties sna
po pavidalo burnomis ir didžiuliais ragais.
Lechones Joyeros – smailaragiai, Lechones
Pepineros – bukaragiai. Jie irgi turi bota
gus ir pūsles.37 Populiari Trinidado ir Toba
go karnavalo kaukė yra Jab Jab (iš pranc.
tarm. Diable Diable – ‘velniūkštis’, žymin
tis kaukę, panašią į viduramžių juokdario).
Kostiumą sudaro plačios satino kelnės ir
spalvingi satino marškiniai, sujuosti austa
juosta su prikabintais varpeliais. Be to, Jab
Jab turi drūtą kanapinį botagą, kuriuo grės
mingai mojuoja ir pliaukši.38
Toliau vertėtų prisiminti žiemos išvary
mui analogiškas „rusalkų palydas“, atlie
kamas kai kuriose slavų tautose. Daugeliu
simboliniu veiksmų ir garsų jos tarsi at
kartoja žiemos išvarymo ritualą: būdingas
laistymas(is) vandeniu, pliekimas botagais,
triukšmavimas, pagrindinio personažo –
„undinės“ ritualinis sunaikinimas ir kt.
Rytų slavai „rusalkos išlydėjimą“ (проводы
русалки) atlikdavo vasaros pradžioje, „Ru
salkų savaitę“ (Русальная неделя), prieš
9. Santa Domingo (Dominikos Respublika) karnavalo
„Šlubi velniūkščiai“ (Los Diablos Cojuelos).
arba po Sekminių. Kai kur rusalką vaiz

kailinėmis išvirkščiomis kelnėmis. Kojas apsiaudavo
plaukuotomis naginėmis, autais apsivyniodavo, susi
juosdavo pančiais. Kepurės būdavo aukštos, panašios į
Egipto faraonų. Ant vienų viršūnėje būdavo įtvirtintas
medinis skrabalas, ant kitų – metalinis skambaliukas
arba skambalas. Kai kurie karnavalo dalyviai tarp kojų
(žem. – į šakumą) pasirišdavo medinį skrabalą arba
metalinį skambalą“ (Mickevičius 2008, 371).
Pietvakarių Vokietijoje Tribergo karnavalo pagrin
dinis personažas – velnias. Jo kostiumo priedai – juoda
rauktinė apykaklė ir du sunkūs odiniai diržai, prie kurių
prikabinta po 11 bronzinių varpelių. Kiekvieno velnio
rankose – po botagą.33 (9 pav.) Slovėnijoje dešimt die
nų švenčiamos pavasario ir derlingumo šventės Kurentovanje pagrindiniai personažai yra kurenti (pagal die
vavardį Kurent). Jie apsirengę avikailiais, dėvi gausiai
dekoruotas kaukes. Vaikščiodami po miestelį grupėmis
nuo namo prie namo, kurentai varpeliais ir medinėmis
lazdomis (lazda šiuo atveju – botago atitikmuo) kelia
triukšmą, turintį nubaidyti piktąsias dvasias ir žiemą.
Ptujo (Ptuj) miestelio karnavale gauruoti „vyriškiai“
su ilgomis nosimis irgi dėvi diržus su prikabintais var
peliais, o kartu triukšmą kelia pliaukšėdami botagais.34
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davo šiaudinė arklio iškamša, ap
kabinėta varpeliais (žvangalais)
ir spalvotomis skiautėmis. Pas
kui ją garmėjo minia, daugiausia
moterys ir vaikai, tarškindami
tarškynėmis, mušdami dubenis
ir krosnies sklendes; taip eida
vo iki upės ir mesdavo iškamšą
į vandenį (Зеленин 1995, 258).
Rusijos pietuose rusalkas vaidi
no jauni vyrai. Jie apsirengdavo
skarmalais, slėpdavosi rugiuose
ir gąsdindavo moteris, pliauškin
dami botagais. Šios, šaukdamos
„Rusalkos! Rusalkos!“, bėgdavo,
o tie vydavosi jas ir taikydavosi
suduoti botagu.39 Voronežo sri
tyje „Rusalkos palydų“ dalyvių,
kaip ir pačios „rusalkos“, atribu
tai buvo pagaikštis, šluota, bota
gai, rykštės, krosnies sklendės,
10. Santjago (Dominikos Respublika) karnavalo „Smailiaragiai velniai“
dalgiai. Persirengėlių „rusalko
(Lechones Joyeros).
mis“ elgesiui eitynėse būdingas
siekimas kitus karnavalo dalyvius išgąsdinti, pakutenti, kino botagais, išeidami iš kaimo, šaudydavo šautuvais
uždrožti rykšte ar botagu, prajuokinti. Tambove pasi (tuščiais šoviniais) (ПР). Apeigų pabaigoje „rusalkaslėpusios rugių lauke „rusalkos“ – skarmalais apsitaisę arklys“ visų akivaizdoje parvirsdavo ant šono, vaidin
vyrai – laukdavo einančių pro šalį merginų bei moterų ir, damas negyvą. Persirengėliai nusiplėšdavo kaukes, o
pliauškindami botagais, iššokdavo iš pasalos ir pulda minia, sudraskiusi iškamšą į gabalus, išmėtydavo juos
vo, stengdamiesi uždrožti joms botagu (ПР). Simbirske į visas puses. Voronežo srityje tikėta, kad rusalką bū
„arklį-rusalką“ lydintys „šluotininkai“, pliauškindami tina sudeginti, o pelenus pakasti į žemę. Daugelyje
ilgais botagais, vaikydavosi vaikus, gąsdindami juos vietovių gyvavo paprotys laistyti vienas kitą vandeniu.
ir klausdami: „Ar tik neprašysite pieno?“.40 Rusalkų Riazanės apylinkėse viena kitą laistydavo priešingos
elgesys, jų laikysena, grimasos, išdaigos miniai kėlė dalyvių grupės. Apeiga įvairiais pavadinimais – „ve
juoką. Riazanės apylinkėse „Rusalkos palydų“ daly džioti rusalką“ (водить русалку), „išlydėti rusalką“
viai surengdavo grumtynes: pasidalydavo į dvi dalis, (провожать русалку), „laidoti rusalką“ (хоронить
ir viena dalis siekdavo atimti iš kitos moterų laikomas русалку), „išvaryti rusalką“ (прогонять русалку) –
lėles-„rusalkas“, o tos jas gindavo (ПР). Panašiai var buvo žinoma Astrachanės, Voronežo, Orlovo, Penzės,
žosi mūsų Užgavėnių Morės palydovai: „apsirengę Riazanės, Tambovo, Tulos, Saratovo, Simbirsko gu
įvairiomis baidyklėmis, šakėmis, virpčiais, pušinėmis bernijose. Nižnegorodo, Penzės, Saratovo gubernijose
šluotomis ir šiaip pagaliais apsiginklavę, saugo, kad, apeiginis veiksmas, visiškai sutampantis su vienu iš
susidūrę su priešingos pusės Užgavėnių vėzdininkais, rusalkos išlydėjimo variantų, buvo suprantamas kaip
neprarastų savo mylimos Morės. Dveji vėzdininkai su atsisveikinimas su pavasariu ir vadinamas „pavasario
sidūrę susipeša. Nugalėtojai atimtą Morę užvelka ant palydomis“ (проводы весны) (ПР).
Iš šių aprašų galima spręsti, kad botago funkcija
aukšto kalno ir sudegina“ (Buračas 1993, 171).
Tarp dalyvių veiksmų būta tradicinių nelabosios „rusalkos išlydėjimo“ rituale (kuris, kaip galima ma
jėgos išvarymo būdų. Prie jų priklauso ir triukšmo nyti, reiškė simbolines pavasario palydas) buvo labai
kėlimas. Dalyviai garsiai grodavo muzikos instrumen svarbus. Atkreiptinas dėmesys, kad šiame rituale bo
tais – armonikomis, balalaikomis, dūdelėmis, tratėjo tagas yra ir pačių „rusalkomis“ persirengusių jaunų
tarškynėmis, daužė dubenis, dalgius, puodus, pliauš vyrų atributas, ir „rusalkų“ išvarymo įrankis. Taigi ir
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pats anapusinis personažas, ir jo varytojai naudoja tą
patį simbolinį įrankį, pasakytume, kalba ta pačia ch
toniškojo pasaulio „garsų kalba“. Tai gana keista ir
sunkiai paaiškinama: matyt, čia esama funkcijų, sim
bolių ir jų prasmių persipynimo. Beje, tokio pat botago
vartojimo „dvilipumo“ pasitaiko ir lietuvių Užgavėnių
papročiuose. Užgavėnių pamėklė rankose dažniausiai
laiko botagą, spragilą arba šluotą: Morei į rankas „įki
šamas spragilas, kuriuo ji vežama švaistosi kaip gyva.
Todėl, kas norėtų ją pripuolęs nupešioti, negalėtų, nes
gautų spragilu per galvą“ (Buračas 1993, 171); „Per
arti prilindęs smalsuolis, žinoma, gauna su šluota ar
spragilu nuo besisukančios Kotrės ar botagu nuo žydų“
(Balys 1993, 67); „Kuris tiktai vaikas prie Morės pri
siartino, tas gavo bent per šoną su spragilu“ (Valan
čius 1977, 58); Kretingsodėje, Gentyse ir kitur „Morei
į rankas paduoda margakotį botagą, kad ji aplinkui su
kiodamasi pliektų juo visus, kas tik lenda artyn Morės
vėžėjų“ (Balys 1993, 68); „Vežama Morė ant rato suka
si, visur aplinkui didžiausias triukšmas – paleidžiami į
darbą barškalai. Dažnai jos rankose, be botago ar spra
gilo, dar būna ir šluota“;41 „Morei į rankas įtaisomas
kuliamasis spragilas, kuriuo ji besisukinėdama ant rato
švaistosi ir kulia, kaip gyva.“ (Balys 1993, 69); „Pele
nės dieną kaimo vaikai rėdydavę ir vežiodavę Gavė
ną, – tai žmogaus pavidalo pamėklė. [...] parėdo senį,
kurį apvelka palaike sermėga, galvą apmauna kepure
su daugybe margų kasnykų. Rankose pritaiso papras
tus javų kuliamus kultuvus“ (Kupiškio apylinkės: Ba
lys 1993, 72); „Dar prieš 20–30 metų rytų Lietuvoje po
kaimus vežiodavo vad. čiučelą. [...] parėdydavo baisų
senį, tas senis ir buvo vadinamas Čiučela. [...] Į rankas
(atitinkamai pririšdavo) botagą, bizūną ar spragilą. [...]
Sukantis tekiniui, sukdavosi ir Čiučela, įvairiai krypuo
davo, prie rankos pritaisytas spragilas ar bizūnas nuo
lat mostaguodavo ir atrodydavo, kad Čiučela nori kam
spragilu suduot“ (Balys 1993, 70).
Taigi, viena vertus, pati pamėklė švaistosi spragilu,
botagu ar šluota, tarsi bandydama aplinkinius primušti
arba iš tikrųjų jiems suduodama (simboliškai suteikda
ma gyvybingumo, vaisingumo?). Kita vertus, botagais
pliekia ir pamėklės lydėtojai, jos „sergėtojai“: Karteno
je per Užgavėnes „bobą veždavo trimis gerais, baltais
arkliais. [...] Vikrūs palydovai, rankose turintys didelius
botagus, lydėdavo bobą, žiūrėdavo, kad bernai, užpuo
lę eiseną, Bobos nesudrąskytų. Palydovai Bobą visaip
gindavo“ (Mickevičius 2008, 378); Darbėnuose „vieną
kaimą Užgavėnių dieną aplankydavo kelių karnavalo
eisenų dalyviai. Juos lydėdavo piemenų, pusvaikių bū
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rys. Jų karnavalo eisena arti neprisileisdavo, paplakda
vo botagais.“ (Mickevičius 2008, 377). Morės vežio
jimo eisenos (palydos) aprašuose botagų arba kitokių
mušimo įrankių turėtojai minimi gana dažnai: jie „ap
sirėdo nežmoniškai. Apsivelka ilgavilniais išvirkščiais
kailiniais, apsisiaučia baltomis paklodėmis ar margo
mis gūniomis. Rankose nusitvėrę ilgus pagaikščius, ka
čergas, botagus ar medinius kardus“ (Balys 1993, 51).
Užgavėnių Smulkus pirklys „vienoje rankoje laikydavo
nagaiką (bizūną), o kitoje – kojinę, pripiltą pelenų ir
puodo šukių“ (Mickevičius 2008, 380); Morės sargai
būdavo su kaukėmis, aukštomis, smailomis kepurėmis,
juodomis kelnėmis, baltais apsiaustais, rankose turėda
vo po ilgą botagą (Mickevičius 2008, 388–389) ir pan.
Kartais simbolinis Užgavėnių personažas varomas ne
botagu, bet vytimi, kaip kad XX a. trečiąjį dešimtmetį
Puponių k., Kupiškio vlsč.: „Vienas vyras apsirengia
kokiu prastu skylėtu sijonu, ant galvos užsideda sietą,
išsisuodina veidą ir eina palei kiemus, kiti su vytimis
jį varo. Tai yra Gavãno vôrymas. Jo nemuša, tik varo.
Jis irgi turi vytinę ir kai jis atsigręžia, tai visi palydovai
tuoj bėga atgal. Priėjęs prie kiekvieno lango Gavėnas
sako: Nevolgykit lašinių, turiu peilį be kriaunų. Jeigu
Gavėną varant kas nors jį paliečia, tai visi varytojai
puola su vytimis jį ginti. Kiti stengdavosi Gavėną van
deniu aplieti, palydovai gindavo“ (Balys 1993, 72).
Atkreiptinas dėmesys, kad vežantieji Užgavėnių pa
mėklę neretai apliejami vandeniu. Šis veiksmas taip pat
sietinas su bendro derlingumo, vaisingumo skatinimu
(jis žinomas ir kitose kalendorinėse šventėse). Manyta,
kad vanduo pagerins ne tik linų, bet ir kitų javų derlių.
Taigi vyksta tarsi savotiškas „apsikeitimas“ magiškais
veiksmais: vieni lieja vandeniu, kiti, „gindamiesi“ arba
„gindami“ savo saugomą objektą, atsilygina aniems
botago kirčiais: „Tuojau kas tik gyvas puola Morės ve
žiotojų sutikti. Vieni juos paslapčia pila šaltu vandeniu,
kiti mėto šlapiu sniegu. Morininkai ginasi ilgais bota
gais ir pagaikščiais.“ (Kretinga, 1938 m.: Balys 1993,
74); pateikėjos Stasiūnienės, Dičiūnų k., Pušaloto
vlsč., pasakojimu, „per Užgavėnes (mergaitės) dvie
se važiavom per kaimą šaukdamos: Undenio! Turėjau
ilgą botagą, kad ėmiau poliušyti“ (Balys 1993, 74–75);
„Gavėno vežėjus taikosi kiekvienas apipilti šaltu van
deniu, kad linai geriau derėtų, bet sunku prie jų prieiti,
nes jie turi ilgus botagus, ir pats Gavėnas sukdamasis
ant rato smarkiai švaistosi kultuvias“ (Balys 1993, 74);
„...važiuojančius, kas nori, gali aplieti vandeniu. Bet jie
turi tam reikalui prisitaisę ilgus storus rimbus ir prisi
artinusį liejiką nesigailėdami peršnioja“ (Katkus 1989,
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107). Vandeniu buvo liejami „bičių“ vežiotojai – „bi
čių vežiojimo“ paprotys turėjęs užtikrinti gerą bičių
spiečių. „Kai pro šalį važiuoja toks vežimas, sodybos
šeimininkė stengiasi suspėti išbėgti su kibiru šalto van
dens ir juo apipilti mergaites, t. y. bites. [...] Na, o kad
mergiotes nuo šalto vandens apsaugotų, vežėjas mote
ris nuo vežimo tolyn botagu gena (betygaliečių tradi
cija)“.42 Aukštaičiai užkeldavo ant rogių didelį kubilą,
suleisdavo į jį vaikus ir veždavo per kaimą. Vaikai ku
bile zirzdavo kaip bitės. Šeimininkas stengdavosi kaip
nors „bites“ perlieti šaltu vandeniu. Žeimelio apylinkė
se pro rogių sijas dar iškišdavo į abi puses kartis, kad
niekas negalėtų prieiti ir važiuodavo šaukdami: „Bite
lėm, bitelėm! Vandens!“. Šiaulėnų apylinkėje vežėjas
ilgu botagu ir vandeniu su sniegais „šventindavo“ tuos,
kurie norėdavo aplieti, ir nė artyn neprisileisdavo (Ba
lys 1993, 75). Žemaitijoje koks vikrus vaikėzas pasi
taisydavo botagą ant ilgo virpčio ir lėkdavo per kaimą,
šaukdamas vandens. Kiemuose visi turėdavo pasiruo
šę vandens, kad suspėtų vežėją aplieti, o šis turėdavo
„mokėti išsisaugoti vandens ir kitus aplieti arba ilgu
botagu užtvoti per šonus, jei kas mėgindavo jį aplie
ti ar kelią pastoti“ (Balys 1993, 75); „Vežikas vežimo
priešaky atsistodavo stačias. Per kaimą važiuojant šalia
statinės sėdėdavo kelios merginos ir stovėdavo vyras,
laikydamas ilgą dvišakį botagą, kuris primindavo vėz
dą. Taip jis saugodavo bites ir vandenį statinėje. [...]
Kas pabandydavo to sujudimo metu prie bičių priei
ti, tam jų sargas botagu suduodavo, paragindavo arklį
bėgti tolyn ir nuvažiuodavo. Pasitaikydavo tokių vikrių
bičių vežėjų, kurie namo parvažiuodavo visiškai sausi“
(Mickevičius 2008, 359).
Minėtuose Užgavėnių papročiuose irgi esama ap
eiginių veiksmų dviprasmybės: viena vertus, bendruo
menė stengiasi Morę („žiemą“) paplakti, t.y. išvaryti,
kita vertus, dalis bendruomenės (Morės „šalininkai“,
persirengėliai, jos, t.y. chtoniškojo pasaulio, atstovai?)
saugo ją, neleidžia prie jos prisiartinti, pliekia susirin
kusiuosius. Tas pat pasakytina ir apie „bičių vežimo“
paprotį: važiuojančiųjų apliejimas vandeniu, viena
vertus, suvokiamas kaip būtina priemonė vaisingu
mui, derlingumui užtikrinti, kita vertus, stengiamasi to
apliejimo visaip išvengti, ginantis botagu (arba vėlgi
pliekiant aplinkinius, kaip ir vežant Morę), apsaugant
nuo vandens vežamas „bites“ ir pan. Iš aprašų susidaro
įspūdis, kad vežėjai, sugebantys apginti nuo apliejimo
savo „bites“, bendruomenėje buvo gerbiami. Kodėl?
Jie juk „trukdo“ atlikti maginį veiksmą – aplieti vande
niu (juolab kad ir pačios „bitės“ šaukiasi apliejamos)!

Gal todėl, kad jie, nors „trukdo“ laistytojams, bet ir
patys žadina gamtą, užtikrina gyvybingumą ir vaisin
gumą, pliekdami savo botagais? O gal botagų pliauški
nimas šiuo atveju teturi apsauginę prasmę? Kol kas šis
klausimas telieka atviras.
Užbaigiant botagu paplakimo bei išvarymo temą,
vertėtų prisiminti ir pliauškinimą botagais per Jur
gines. Jis irgi šiek tiek mįslingas. Kaip žinoma, Lie
tuvoje (kaip ir Baltarusijoje, Rusijoje ir kitur) per
Jurgines buvo giedamos specialios giesmės, skirtos
pavasariui prišaukti. Išskirtinis jų atlikimo bruožas
– garsus giedojimas kur nors aukštai užsilipus, daž
niausiai ant tvoros, kad garsas kuo toliau sklistų (kai
kuriose giesmėse, beje, apgiedamas kalnas kaip sa
kralios aukštos vietos įvaizdis, pavyzdžiui: O lylia
lia, kalnas kalnalis, naujas dvaralis, o lylia lia). Apie
Jurginių giesmių giedojimą išlikę keli įdomūs daini
ninkių pasakojimai. Viena dainininkė pasakojo: Per
Jurgines, kuriam lauke būna pasėti rugiai, tai einam
prie rugių, sustojam ant tvoros (mat seniau visi laukai buvo aptverti tvoromis) ir giedam dideliu balsu,
patęsdamos, kad toliau girdėtųs. Vyrai, pamatę mus,
veja, blaško, sakydami: „Ko čia rėkiat kaip varnos –
dar šaltį prišauksite!“ (MFA KTR 12/24). Anot kitos
pateikėjos, minėtą giesmę („o lylia lia“) giedodavo
moterys, užlipusios ant tvoros (atsistojusios, kad gera
tvora, tai ir atsisėdusios), ir būtinai ant tvorų, kurios
yra parugėj. Vyrai būdavo nepatenkinti, kad mergos
gieda jurgines, sakydavo: „Negiedokit, ba bus šalta,
atšals!“ O kai mergos ima giedoti, tada patys vyrai
eina arba berniokus pasiunčia su botagais mušti ir
išvaikyti, kad negiedotų. Giedotojos, norėdamos išvengti tokio „pleškinimo“, paprastai mažesnius vaikus paskiria eiti sargybą, kad, pamatę atlekiant su
botagais, praneštų, ir jos galėtų pasprukti. Botagais
pleškina ne juokais, nors ir nepiktai pliekia. Jurginių giedojimai tęsdavosi 12 dienų. Per tas 12 dienų
giedodavo vakarais jurgines. Kad ir šventą dieną, vis
tiek prietemoj giedodavo (LTR 2238/16). Čia vėl su
siduriama su maginių veiksmų daugiafunkciškumu ir
daugiaprasmiškumu. Viena vertus, garsus giedojimas
yra būtina priemonė žiemai išvaryti ir pavasariui pri
šaukti, tad vyrų draudimas giedoti („Negiedokit, ba
bus šalta, atšals!“) gana sunkiai paaiškinamas (be to,
nepaisant vyrų persekiojimo, moterų apeiginių gies
mių giedojimas tęsiasi 12 dienų). Kita vertus, vyrai
ne tik barasi, bet ir pleškina botagais („Botagais pleš
kina ne juokais, nors ir nepiktai pliekia“). Matyt, jų
pleškinimas gali reikšti ne tiek moterų baudimą už
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giedojimą (jiems „negražų“ ar „netinkamą“), kiek
analogišką moterų veiklai žiemos varymą, tik kitomis
priemonėmis – ne giedojimu, bet botagu. Taigi šiedu
abu apeiginiai veiksmai – ir vyrų plakimas botagais, ir
moterų Jurginių giesmių giedojimas – laikytini vieno
dai svarbiais gamtos pažadinimo ritualo dėmenimis.
Pastebėtina, kad visų minėtų tautų metinių švenčių
apeigose pliauškinimas (kaip ir skambinimas varpe
liais, skambalais ar pan.) yra išimtinai vyrų užsiėmi
mas. Tai jie pavasarį „išpliauškina“, „išskambina“ – t.y.
„atidaro“ – žemę.
Apsauginė pliaukšėjimo botagu reikšmė
Botagas plačiai naudotas kaip apsaugos nuo pik
tosios dvasios maginė priemonė (Плотникова 1999а,
515). Atbaidomoji botago funkcija susijusi ir su jo
sukeliamu garsu, ir su tiesiogine jo paskirtimi – muši
mu.43 Antai estai šv. Martyno dieną (spalio mėnesį) at
likdavo apeigas, užtikrinančias būsimo derliaus gausą
ir žemės vaisingumą. Po kiemus vaikščiojo persirengė
liai išverstais kailiniais, prisiklijavę šiaudų arba pakulų
barzdas, užsimaukšlinę iš šiaudų nupintas kepures, su
sijuosę šiaudų grįžtėmis. Muzikantai pasiimdavo var
pelius ir botagus (vėl varpelių ir botagų derinys!). Tikė
ta, kad varpelių skambesys ir botago čaižesys atbaido
nelabąjį.44 Moravijos Valachijoje šeimininkai pliaukšė
jo botagu ir šaudė ginklais norėdami atbaidyti piktąsias
jėgas prieš Kūčių vakarienę, šeštadienį prieš Troicą ir
pirmojo gyvulių išgynimo metu. Pomorjės vaikinai,
gindamiesi Joninių dieną nuo raganų, pliaukšėjo bo
tagais eidami iš laukų į namus (Плотникова 1999а,
516). Verta prisiminti ir senuosius prūsų laidojimo pa
pročius: kai mirusysis vežamas laidoti, jo „draugai lydi
iškeltais kardais, čaižo jais orą ir skardžiais balsais šau
kia: Begeyte, Begeyte, Pecolle – ‘bėkit bėkit, jūs vel
niai’“ (BRMŠ II, 53). Čaižymo kardu garsas semantiš
kai giminingas pliauškinimui botagu (abu – ir kardas, ir
botagas – muzikos instrumentų klasifikacijoje įvardyti
kaip laisvieji skrodžiamieji aerofonai; kardu arba bota
gu Perkūnas sukelia žaibą ir griausmą; šiais ginklais jis
ir velnią persekioja).
Altajuje botagas kamčy, V. Djakonovos liudijimu,
šamano buvo naudojamas bendravimo su mirusiuoju
apeigoje. Šamanas botagu nuvaikydavo piktąsias dva
sias, kad šios netrukdytų mirusiajam kalbėti. Šama
nas botagu vaikydavo ir kitų mirusiųjų vėles, kurios,
„sužinojusios apie vaišes, susirinkdavo pasmaguriau
ti maistu ir tabaku“. Dar visiškai neseniai, 2005 m.
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ekspedicijos Ulagano k. (Altajaus Respublika) metu,
O. Askanakovas, atlikdamas kaimo apvalymo apeigą,
greta buitinių įrankių ir muzikos instrumentų naudo
jo daugianarį kamčy (jis padarytas iš 27 įvairaus ilgio
vyčių, sudėliotų po kelias tam tikra tvarka; O. Askana
kovo žodžiais, „vienas kirtis tokiu kamčy prilygsta 27
kirčiams“) (Фомин 2007, 35).
Piemenims botagas – irgi ne tik darbo įrankis45, bet
ir nepamainomas apeigų atributas. Moravijos–Slovaki
jos pasienyje piemuo (arba piemenų grupė) lankydavo
namus ir, pliaukšėdamas botagu bei pūsdamas ragelį,
rinkdavo dovanas (Плотникова 1999а, 516). Moravi
jos Valachijoje, pirmą kartą išgenant gyvulius, šeimi
ninkai pliaukšėdavo botagu ir šaudydavo šautuvais,
šitaip baidydami piktąsias dvasias (Агапкина 1999,
79). Piemenų muzikos instrumentai ir „garso įrankiai“
plačiai vartoti kalendorinėse apeigose, turinčiose pro
dukuojančią ir apotropėjinę funkcijas. Visų pirma tai
pasakytina apie apeigas, kurių pagrindiniais veikėjais
tampa piemenys. Kalėdodamas slovakų piemuo pliauš
kino botagu ir trimitavo prie kiekvieno kiemo, už tai
moterys išnešdavo jam duonos, degtinės, pinigų. Aukš
tųjų Tatrų (Čekija) kaimų piemenys trimitavo savo tri
mitais ir pūtė ragelius, norėdami išvaryti iš kaimo ra
ganas. Kai kuriuose kaimuose piemenų „triūbavimas“
tęsdavosi nuo Kūčių vakaro iki aušros, kai žmonės
jau eidavo į bažnyčią. Visi piemenys išsirikiuoja į eilę
priešais bažnyčią, pūčia ragelius, fujarus ir pliaukši,
„šaudo“ botagais (na bicoch stržilajom). Šiose apeigo
se, anot T. Agapkinos, glūdi „nugąsdinanti“, apsauginė
piemenų įrankių funkcija, o garsinis lankytojo palydė
jimas liudija nepaprastą svečio-piemens, susijusio su
anapusybės jėgomis, statusą (Агапкина 1999, 81).
Pastebėta, kad Karpatų tradicijoje ypač ryški yra
muzikanto figūra. Kai kuriais atvejais ji dar neatsi
skyrusi nuo piemens, o grojimas muzikos instrumentu
suvokiamas kaip viena iš privalomų piemens funkci
jų (Левкиевская 1999, 306). Reikėtų prisiminti ribinį
piemens statusą slavų ir kitose kultūrose ir „ribinę“, be
veik anapusinę pačios muzikos prigimtį.46 Piemeniui,
be pagrindinių pareigų, buvo priskirtos dar ir muziki
nės, turėjusios apoptropėjinę reikšmę. Pavyzdžiui, Slo
vakijoje Liucijos dienos išvakarėse piemenys privalėjo
kuo garsiau groti savo instrumentais: vienas iš jų pūtė
ragą, karvių piemuo – trimitavo trimitu, ožkų – grojo
birbyne, avių – savo instrumentu, ir visi drauge pliauš
kino botagais, baidydami piktąsias jėgas. Tokia muzi
kinė elgsena „įėjo į jų tarnybines pareigas“ (Červenák
1966, 97; cit. iš: Левкиевская 1999, 306). Taip pat
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elgėsi ir Slovakijos Tatrų piemenys per Kūčias ir Kalė
dų vakarą (Левкиевская 1999, 306).
Kaip maginė apsaugos priemonė, botagas nepa
mainomas įvairių tautų vestuvių apeigose. Štai Ru
sijoje (Arzamaso r., Nižegorodo sr.) XX a. antrosios
pusės vestuvių papročiuose dar buvo išlikę nemažai
apsauginių ritualų ir tikėjimų. Pavyzdžiui, į cerkvę
buvo važiuojama aplinkui, ne tiesiu keliu, važiuojant
garsiai pliaukšima botagu ir švilpiama – piktosioms
dvasioms atbaidyti.47 Manoma, kad botago kirčiais
vežikai (повозники) nubaido velnius, „išvalo“ erdvę
nuo piktųjų dvasių (Медведева 1998, 202). Jaunajam
atvykstant į nuotakos namus arba jauniesiems išvyks
tant į cerkvę, botagu tiesiai arba kryžmai kertama per
sienas, duris, suolus, kelią, jaunųjų pagalves ir patalus.
Tai ypač būdinga buvo Vitebsko, Smolensko, Pskovo,
Tverės, Olonecko, Permės gubernijose ir Pietų Sibi
re (Сумцов 1996, 79). Novgorodo srities Demiano r.
jungtuvių dieną jaunikio namuose vyriausiasis pabro
lys su rankšluosčiu ant kaklo ir botagu rankoje stovi
prie pagrindinės atraminės namų sijos. Jaunikiui paki
lus iš už stalo ir pasukus durų link, vyriausias pabrolys
supliekia botagu per siją ir sako: Чтобы нам не было
ни встрешника, ни поперешника. Если попадется
красна девица, то петь и плясать заставим, а
если добрый молодец, то играть заставим. А если
старая старуха – то раком поставим „Kad nesutik
tume nieko nei priešpriešiais, nei skersai. Jei pasitaikys
graži mergelė, priversim dainuoti ir šokti, o jei puikus
bernelis, groti priversim. O jei sena senė – tai ketur
pėsčią pastatysim“; tuomet vestuvių procesija patrau
kia cerkvės link.48 Anot Tatjanos Molčianovos, pabro
lio vaidmuo vestuvėse labai svarbus. Jo atributu buvo
per petį perjuostas rankšluostis. Iš esmės jis vadovavo
vestuvių ritualui po jungtuvių. Botagu jis atliko daugelį
maginių veiksmų, skirtų jauniesiems apsaugoti, užti
krinti jų gerovei, skalsai (Молчанова 2007, 137–152).
Finougrų marių vestuvėse pagrindinis personažas – vy
riausiasis svainis (куго вене). Jo potvarkius vykdo pa
brolys (саус). Pabrolio rankose – botagas (rimbas) arba
lazda, apkabinėta kaspinais ir varpeliais (онгыр). Jis
nuolatos pakrato ją, kad varpeliai skambėtų. Praeityje
šiam garsui buvo teikiama ypatinga reikšmė: jis baidė
nuo jaunųjų piktąsias dvasias.49
Botagas – simbolis
Apsauginė, vaisingumo skatinimo ir kitokios bo
tago funkcijos dažnai pasireiškia ne tik juo pliaukšint

(mušant ir sukeliant atitinkamą garsą), bet ir tiesiog
jam esant. Taip botagas tampa daiktu-simboliu. Antai
altajiečiai botagui kamčy priskiria apsaugines galias, be
to, jo rankena (saby) daroma iš ievos (tabylgy), kuri al
tajiečių naudota šamano būgno belstuko (orbu) gamy
bai. Kamčy drauge su lūšies, erelio nagais kabinamas
virš kūdikio lopšio, prie vaikų ir suaugusiųjų lovos,
tikint, kad „piktosios dvasios trukdo miegoti, kol jų ne
išvaikai botagu“ (Фомин 2007, 35). Slovakai, lydėda
mi numirėlį į kapines, imdavo botagą su šeivamedžio
botkočiu (pats šeivamedis irgi nubaidąs piktąsias dva
sias) (Плотникова 1999а, 517). Novgorodo apylinkių
vestuvėse per jaunųjų palaiminimo apeigas pabrolys
paimdavo jaunikį ir nuotaką už rankų ir, perkryžiuo
damas botagu kelią prieš juos, vesdavo prie vestuvių
vežimo, o svočia arba kokia nors giminaitė kelią prieš
juos šluota „ardavo“ (šluodavo).50 Polesėje botagas
naudotas nepageidaujamiems reiškiniams nuginti. An
tai per Kūčias šeimininkas, prieš paduodamas kūčią,
atidaro langą, padeda indą su kūčia ant palangės ir, lai
kydamas rankose botagą, sako tam tikrus maginius žo
džius: Мороз-мороз, идзи куццю есьци, а у Петроўку
неидзи, бо пугою лытки пообжарую „Šalti šalti, eik
kūčios valgyti, o per Petrines neik, nes botagu kulnis
nuplikysiu“. Anot G. Christovos, tai kvazikvietimas,
kurio pagrindinis tikslas – nuvyti, nukenksminti šitaip
kviečiamąjį, apsaugoti nuo jo save, savo namus, gyvu
lius, pasėlius. Kitaip tariant, tai kvietimas, reiškiantis
„ateik dabar, kad neateitum paskui (ištisus metus)“.
Tokia samprata akivaizdi ukrainiečių posakyje: „Tu
taip prašai, kaip šaltį vaišintis per Kūčias“, t.y. nenoriai
(Толстая 2005, 459).
Botagas – nepamainomas piemens pagalbininkas
tiek jo kasdieniame darbe, tiek ir maginiuose veiks
muose. Štai Lietuvoje, Merkinės apylinkėse po Kūčių
vakarienės surišdavo krūvon piemenį, šaukštus, peilį,
šluotą ir botagą. Taip darydavo, kad vasarą gyvuliai
gerai ganytųsi, nesiblaškytų, neklaidžiotų po girias
ir būtų saugūs nuo vilkų (Buračas 1993, 142). Ru
sijoje, Vologdos srityje, piemuo, apeidamas bandą,
apsirūpindavo tais pat daiktais, kaip ir savo gyvulius
lankydavęs šeimininkas – šv. Jurgio ikona, degančia
žvake arba žibintu, už juostos užkištu kirviu ir bota
gu rankoje. Be jų, dar galėdavo būti švęstas vanduo,
pyragas, karklo vytelės ir kt. Jei piemuo apeidavo
bandą su pagalbininkais, tai „pirmasis, vyresnysis lai
kydavo ikoną, kirvį, juostą ir botagą, o visi likusie
ji eidavo iš paskos“. Pagalbininkai ne tik padėdavo
piemeniui nešti aplink bandą jo magines priemones,
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bet ir kartojo jam iš paskos maldas bei užkalbėjimus,
taip sustiprindami jų efektyvumą (КОФ). Slovėnijoje
pirmojo gyvulių išgynimo dieną ir didžiųjų švenčių
metu piemenys puošdavo savo botagus arba vydavo
naujus. Štirijoje (Slovėnija) piemenys, pirmą kartą
gindami gyvulius, varžydavosi, kuris iš įvairiaspalvių
siūlų arba linų pakulų nuvis geresnį botagą. Buvo tiki
ma, kad šiuo botagu galima nuginti piktąsias dvasias
(Плотникова 1999а, 515–516).
Daugeliui ritualinių ir maginių veiksmų, atlie
kamų botagu, būdinga vaisingumą skatinanti se
mantika. Pavyzdžiui, lenkai tikėjo, kad nėščia mo
teris turi dėti po lova botagą, kad sulauktų berniuko
(Плотникова 1999а, 516), nors čia botagas iš dalies
yra lyties ženklas. Greta jau aptarto mušimo ir ypatin
go garso sukėlimo, tam tikri ritualiniai daiktai botagu
būdavo aprišami. Pavyzdžiui, norint užtikrinti gyvulių
vislumą, čekų jaunuoliai Velykų savaitę turėdavo at
nešti į bažnyčią botagu surištas karklo šakeles (ten pat).
Botagas, kaip simbolis, dažnai naudojamas vestu
vių apeigose. Setų (Estija) vestuvėse jungtuvių dieną
pas jaunąją atvažiuodavo jaunikio pulkas, vadovau
jamas pabrolio (truzka). Pabrolys, turėdamas ranko
je botagą arba lazdą, užeidavo į trobą, iš kurios, pa
laiminus tėvams, išsivesdavo nuotaką, apsigaubusią
ypatinga didele skara (kaal, suurratt).51 Pskovo ves
tuvėse pajaunys įvesdavo jaunąją į jaunikio namą, iš
tiesęs jai botago galą. Minsko gubenijoje pajaunys da
lydavo jaunosios dovanas, padėdamas jas ant botago
(Плотникова 1999а, 517).
Botagas buvo ypač svarbus senosiose Belgorodo
srities pojungtuvinėse apeigose, vadinamose jaunosios
„praskleidimu“ ar „atidengimu“ (раскрывание). Ši
apeiga įvairiose apylinkėse buvo atliekama skirtingai.
Kai kur tai buvo daroma viešai, gausiai dalyvaujant
žmonėms. Jaunąją „veda į kiemą, ten stovi stalas, ant
kurio duona ir druska. Nuotaką ir jaunikį pastato už
stalėn, tuomet pabrolys ima botagą, atpjauna kriaukšlę
duonos, ant jos ir botago užvynioja skepetą. Tada pa
purto skepetą, ir visi žiūri, kaip duona nukrito: jei pluta
į viršų – pirmas gims berniukas, jei minkštimu – tai
mergaitė. Visi šaukia: ‘Valio! Nuotaka gera! Jaunikis
dar geresnis!’. Po šio veiksmo pabroliai mėto visiems
riešutus, sausainius, o jaunuosius veda į kamarą, kad
jaunasis vyras išpintų žmonai kasą“ (Молчанова 2007,
137–152). Botkočiu jaunajai nuimdavo skraistę (apdan
galą), atvesdami ją į jaunikio namus, anot N. Sumcovo,
daugelyje Rusijos ir Ukrainos vietų. Olonecko guberni
joje, vykdant šį veiksmą, visi susirinkusieji šaukdavo:
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„gera! gera!“ (panašus paprotys žinotas ir tarp gruzinų
bei kabardinų kalniečių) (Сумцов 1996, 23).
Belgorodo vestuvėse pojungtuvinį vakarą jau
noji apdovanodavo naują giminę savo rankdarbiais.
Pabrolys dalydavo dovanas, sakydamas tam tikrus
palinkėjimus, ir kiekvieną dovaną, prieš atiduoda
mas jaunikio giminėms, dėdavo ant botago koto
(Молчанова 2007, 137–152). N. Sumcovo pastebėji
mu, paprotys svečiams dalyti dovanas ant svoto arba
pabrolio botkočio (lazdos) galo plačiai žinomas Rusi
joje (Voronežo, Olonecko, Vitebsko, Charkovo guber
nijose) (Сумцов 1996, 79).
Botagas – viršenybės ženklas
Iš gausių įvairių tautų vestuvinių papročių matyti,
kad botagas buvo naudojamas ir kaip maginė priemonė
vyraujančiai padėčiai šeimoje nulemti. XVII a. lietuvių
vestuvių aprašymuose teigiama, kad „vyro namų kieme
marti kuo greičiausiai šokanti iš vežimo, o vežėjas ją
botagu įgenąs į klėtį, ir garbė marčiai, išvengusiai jo
botagų kirčių. Įdomus toks papročio, vietomis išlikusio
iki XX a. pradžios, aiškinimas: Vyro pusėn nuvažiavusi, jaunoji turi greit šokti iš vežimo, tai visada tuose
namuose bus pirmoji, viršesnė ir pagerbta (Vyšniaus
kaitė 1995, 345). Riazanės gubernijoje jaunikis, paso
dinęs jaunąją į vežimą, prieš važiuojant į sutuoktuves,
mušė botagu per vartus, kad būsima žmona jo bijotų (šį
veiksmą galima palyginti su Lenkijoje gyvavusiu pa
pročiu, kuomet šeimininkas, grįžęs namo po pirmojo
arimo, lengvai papliekdavo šeimininkę arba merginas
botagu, kad jos laiku atsikeltų ir atneštų jam į laukus
valgyti) (Плотникова 1999а, 517).
Slavų tautose žinomas paprotys – jaunosios muši
mas per vestuves rimbu. Šešuras legvai suduodavo jai
rimbu, kurį paskui perduodavo jaunikiui; šis užsikiš
davo rimbą už juostos. Panašus paprotys aptinkamas
ir Vakarų Rusijoje. Nuotakos motina paduoda žentui
vytį ir prašo nemušti jos „dukrelės kumščiu, o tik šito
kia lazdele“ (дочушки кулаком, а гетаким дубчиком)
(Сумцов 1996, 79).
Su botagu susijusi ir jaunosios arba vietos išpirki
mo apeiga, kuri daug kur slavuose vykdavo panašiai.
Vestuvininkų vežikai (пово́зники) įeidavo į trobą. Ten
merginos sėdėdavo aplinkui stalą, priešais kiekvieną
jų – po karvojų. Pačią jauniausią merginą sodinda
vo ties stalo kampu. Vienas iš vaikinų pokštaudamas
pliaukštelėdavo botagu, o merginos apsimesdavo, kad
bijo. N. Sumcovo manymu, toks „agresyvus“ vežikų
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– jaunikio pulko – elgesys yra neatsitiktinis. Tai esanti
senosios vedybų formos – jaunosios pagrobimo – lie
kana. Folkloristo nuomone, nuotakų grobimo pėdsakų
gausu vestuvių dainose ir apeigose, pavyzdžiui, pulko
apsiginklavimas botagais ir paprotys nuotakos namuo
se juo pliauškinti per suolus ir sienas. Šiandieninėse
vestuvėse pabrolys botagu veja iš už stalo pamerges,
ten sėdasi jaunojo pulkas. Anot N. Sumcovo, „daugeliu
atvejų botago kirtis parodo vyraujančią jaunikio ir jo
giminės padėtį vestuvėse“ (Сумцов 1996, 9, 20).
Šių senųjų vestuvių papročių atgarsiai, naujai
įprasminant botagu parodomą dominavimą, pastebi
mi ir šių dienų sadomazochistiniuose žaidimuose. Pa
vyzdžiui, „vergovė“, kaip seksualinių santykių būdas,
išskiriamas internetiniuose tinklapiuose. Apibūdinant
tokius seksualinius santykius, vartojamas kodinis pa
vadinimas BDSM: abreviatūra iš ang. bondage ‘ver
gija, priklausomybė’, discipline ‘drausmė’ ar ‘su
drausminimas’ (BDSM kontekste suprantamas kaip
plakimas),52 sadism ir mazochism. Tokių seksualinių
santykių metu partneriai pagal susitarimą pasidalija
vaidmenimis: „valdovo“ ir „vergo“. Dominuojantis
„valdovas“ gali naudotis įvairiomis priemonėmis,
įtaisais, leidžiančiais pajusti bei realiai įtvirtinti savo
galią (antrankiai, raiščiai, rimbai, botagai ir kiti). Par
tneris „vergas“ gali būti surišamas, plakamas, užgau
liojamas žodžiu.53 Beje, ir užgauliojimas žodžiu gali
turėti gilias šaknis – manoma, kad senosiose žemdir
bių apeigose plakimas galėjo būti palydimas ritualinio
plūdimo (keikimo), be to, plūdimas galėjo būti suvo
kiamas kaip „kirtis“.54 Manytina, kad botago, kaip
dominavimo simbolio, ištakos labai gilios.
Botagas – valdžios, taisyklių, normos simbolis
Bene pirmoji asociacija su botagu, kaip valdymo
įrankiu ir valdžios simboliu, yra iš Senovės Egipto.
Lenkta lazda (heka) ir spragilas, arba flabellum (nekhakha), – tai du svarbiausi Senovės Egipto valdžios re
galijų dalykai. Tai buvo dieviškos valdžios, įkūnijamos
faraonų valstybės šventėse, simbolis, tapęs dviem ži
nomiausiais valdžios regalijų ženklais. Lenkta lazda55
ir spragilas – skirtingi skeptrai, tačiau paprastai vaiz
duojami kartu, Osirio (tai jo emblemos) arba kitų dievų
laikomi sukryžiuoti krūtinės.56 Manoma, jog tai buvę
piemenų įrankiai – vienas iš Osirio epitetų, beje, buvo
„gerasis ganytojas“. Kai kurie mokslininkai mano, kad
tai buvęs ne spragilas, o būtent botagas (rimbas). Tuo
met jis galėtų simbolizuoti faraono kaip „žmonių gany

tojo“ vaidmenį.57 Taigi spragilas, arba botagas, drauge
su lazda laikomi Egipto faraono dvigubo vaidmens –
kaip savo pavaldinių ganytojo (prižiūrėtojo) ir baudė
jo – simboliais.58 Abu daiktai simbolizavo „taisyklės“
idėją ir buvo naudojami kaip žodžio „taisyklė, norma“
hieroglifas.59
Ir senovės tiurkams botagas buvo ryškus valdžios
simbolis. Tai liudija senovės tiurkų vakarinių žemių
valdovo Turksanfo žodžiai, kuriais jis kreipėsi į Bi
zantijos pasiuntinį Valentiną: „…tačiau varchanitai
(avarai), kaip tiurkų pavaldiniai, ateis pas mane, kada
aš panorėsiu, ir, kai tik pamatys jiems pasiųstą maną
jį arklio botagą, lėks pragaran“. Beje, tiurkų-mongolų
epe botagas kamčy figūruoja ne tik kaip arklio valdymo
priemonė, bet ir kaip rimtas ginklas. Botagu (rimbu)
užmušami priešai, neverti kardo arba kalavijo kirčio
(medžioklėje botago kirčiais per nosį užmušdavo vil
ką). Botkotį puošdavo įvairiais ornamentais. Kamčy
puošyba buvo ir jo savininko socialinio statuso rodiklis
(Фомин 2007, 35).
Botago, kaip karališkos valdžios simbolio, atspin
džių esama ir Bulgarijos persirengėlių kukerių apei
goje (kukerių žaidimais ir apeigomis užsiima tik vy
rai, daugiausia nevedę; tai vyksta Sirnicos sekmadienį
ir pirmadienį po „sūrio Užgavėnių“, vadinamąją Ku
kerių dieną, Kukerovden) (Šeitanova 2002). Manoma,
kad apeigos elementai yra kilę iš trakų. Apeiga skyla
į dvi dalis, kurių pirmoji – namų lankymas linkint sė
kmės ir dovanų rinkimas – vyksta nuo ryto iki pietų;
antroji – ritualinis arimas ir sėja – vakarop. Centrinę
vietą antroje šventės dalyje dažniausia užima „kara
lius“, kurį į aikštę atveža dviračiu vežimu, tempiamu
dažniausiai dviejų „jaučių“ (валовете) – karnavalo
dalyvių.60 Ritualinio arimo ir sėjos scenos ryšį su tra
kų ritualu patvirtina vaizdai ant VI–V a. pr. m. e. tra
kų genties deronų monetų. Ant monetų vaiduojamas
žmogus su botagu, sėdintis dvikinkėje, traukiamoje
dviejų jaučių. Savaime sunkiai paaiškinamas vaizdi
nys ant monetų tampa aiškesnis, sulyginus jį su kuke
rių apeiga. Ypač su ta scena, kurioje dviračiu vežimu,
traukiamu „jaučių“, apeiginiam arimui ir sėjai vykdy
ti atvežamas „karalius“, laikantis rankose botagą. Šis
apeigos motyvas taip tiksliai sutampa su scena, pa
vaizduota ant deronų monetų, kad jos ištakos nekelia
abejonių.61 Šiuo atveju botagas yra tiek tikrojo Traki
jos valdovo (pavaizduoto ant monetų), tiek ir kukerių
apeigų „karaliaus“ valdžios simbolis.
Turbūt neatsitiktinai ir austrų apeiginėse muštynėse
ginčus sprendžiantis (imtynėms vadovaujantis) teisėjas
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vykdo savo misiją su botagu rankoje. Turno bendruo
menė valstiečių ir piemenų globėjo šv. Jokūbo dieną
(liepos 25 d.) viršukalnėje rengia tradicines imtynių
varžybas. Nuo viduramžių vietiniai vaikinai varžosi dėl
Hagmoar titulo žiauriose muštynėse, kurios vyksta pa
gal griežtas taisykles. O muštynėms vadovauja teisėjas,
apsiginklavęs arklio botagu.62
Mįslingas yra senoje mordvių Gaverdovskio kapa
vietėje Riazanės srityje iškastas rimbas, turintis medinę
išilginės fleitos pavidalo rankeną, kurioje (vamzdyje?)
yra išgręžta skylutė. Turtingos įkapės (geležiniai strė
lių antgaliai, ietys, peilis, kirvukas, geležiniai žąslai su
variniais žiedais ir kt.), aptiktos vyro kape, anot arche
ologų, galėjo priklausyti tik labai žymiam kariui. Ar
cheologų V. Žiganovo ir V. Ščitovo nuomone, fleitos
pavidalo botkotis buvo karvedžio valdžios simbolis.
Etnomuzikologo Nikolajaus Bojarkino teigimu, muzi
kos instrumentas, kaip valdžios simbolis ir karvedžio,
genties vado atributas, folklore gana žinomas motyvas
(Ефименко 1975, 32).
Botagas (bizūnas) buvo ir mūsų tijūno – dvaro pa
skirto baudžiauninkų prievaizdo – pagrindinis atribu
tas, kaip kad matyti ir dainose: Atjojo tijūnas raitas ir
kiekvienam su bizūnu par pečius; Tijūnas – perkūnas,
urėdas – šėtonas, ir patsai ponulis – tas pats velnias
(prisiminkime aptartą Perkūno botagą!); Kas tave sugavo, sūnelaiti mano? – Tas tijūnas atėjūnas apsisuko
su bizūnu, dėdelaiti mano! (LLD I 227; LKŽe). Beje,
artimos tematikos „Oželio“ ciklo dainose sutinkamą
tijūną (vaitą ar miniklį) etnoinstrumentologas Evaldas
Vyčinas mano buvus iš istorinių šaltinių žinomą viršai
tį, aukodavusį ožį (Vyčinas 2004, 198).
Bizūnas, rimbas asocijuojasi ir su bausme, nubau
dimu. Antai liaudies dainininkas Petras Zalanskas
(Mardasavo k., Varėnos r.) prisimena: „Tačiau papras
tai skerdžius pats susitvarkydavo. Jis turėdavo botagą:
ėglio botkotis dviejų metrų, o pats botagas kanapinis,
septynių (sic!) metrų ilgio. Nei vytis jam nereikėdavo,
kad driokstelia nusikaltusiam!“ (Šorys 2005).
Pyragas ir botagas
Šis paskatinimo ir bausmės simbolis yra tapęs
populiariu frazeologizmu: vokiečių kalboje tai Zuckerbrot und Peitsche, siejamas su Otto fon Bismarko
(Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen)
politika XIX a., anglų – carrot and stick „morka ir
lazda“, lietuvių – pyragas ir botagas bei pan. Pasta
ruoju metu šis frazeologizmas Lietuvos žiniasklaidoje
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itin plačiai taikomas politikos strategijai apibrėžti:
„Dar savigarbos jausmui reikia, kad pagarbą rody
tų užsienis. Pastaruosius kelis šimtmečius to Rusija
siekia pyragu ir botagu“.63 „M. Sakašvilio strategi
ja suvienyti Gruziją yra gerai apgalvota bei paremta
‘pyrago ir botago’ metodu“.64 „Vakar vėlai vakare
Vienoje didžiųjų Europos valstybių bei JAV užsienio
reikalų ministrai po ilgų diskusijų susitarė dėl prie
monių paketo Iranui, vadinamojo ‘pyrago ir bota
go’“.65 Taip nusakomi ir atitinkami verslo principai
(žr. M. Varaškos straipsnį „Svečiam verslui – pyragai, savam – botagai?“66). Frazeologizmas pyragas
ir botagas, be abejo, tinka ir atitinkamiems auklėjimo
metodams išreikšti. Anot Daivos ir Dainiaus Elertų,
„auklėjimo ‘pyragu ir botagu’, arba Pavlovo sąlygi
nio reflekso, principai buvo taikomi dar iki bihevio
rizmo ieškojimų“.67 Psichologų manymu, „botago ir
pyrago“ metodas – tai vienas savo emocinių būsenų
reguliavimo būdų. „Kad toks metodas būtų veiksmin
gas, reikia situaciją ir savo veiksmus joje stebėti iš
šalies, tačiau tai pavyks ne kiekvienam, be to, daž
niausiai botago kirčių sau skiriama kur kas daugiau
nei pagyrų už gerą elgesį“.68
„Botago ir pyrago“ auklėjimo metodas, matyt, ga
liojo ir liaudies pedagogikoje – apie tai galima spręsti iš
populiarių lietuviškų posakių: „Ar pyragutį, ar botago
mazgutį“; „Ar pyrago raguoto, ar botago mazguoto“69
ir pan. Pyrago/botago motyvų esama ir lietuvių tauto
sakoje, pavyzdžiui, vaiko žaidinime: Cilingu cilingu,
duos pons piningų, ponia – pyragą, ponaitis – botagą.
Ūžt– ūžt;70 vestuviniame svočios apdainavime: Jei svočia neduos pyrago, / tuojau griebsimės botago, / – Oi
svočiute, pagailėki, / mums pyrago pažadėki (Kirdie
nė 2009, 141). Pavasario apeigų sūpuoklinėje dainoje
„Kas man supa“ akivaizdžiai atsispindi pamaloninimo
už supimą ir nubaudimo už apeigos nevykdymą prin
cipai, išreikšti ta pačia „pyrago ir botago“ simbolika:
…Ē, kas supa – tam pyragas, ū-cia, / Ē, kas stāvi – tam
bātagas, ū-cia…(MFA KLF 5970/9).
Botagas – muzikos instrumentas
Kaip muzikos instrumentas, botagas yra sulaukęs
bene mažiausiai tyrinėtojų dėmesio. Tai, be abejo, su
siję su jo padėtimi opozicijoje „muzika – nemuzika“,
arba „dermė – chaosas“. Vis dėlto pasaulinėje muzi
kos instrumentų klasifikacijoje jis, kaip jau minėta, yra
„įteisintas“ kaip toks. Jis priskirtas prie laisvųjų skro
džiamųjų aerofonų (pagal Ericho von Hornbostelio ir
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Curto Sachso muzikos instrumentų sisteminę klasifika
ciją, 4.11.4171). Laisvieji aerofonai pagal garso suda
rymo būdą skirstomi į sūkurinius (sukutis, ūkas), skro
džiamuosius (botagas, kardo geležtė), sprogstamuosius
(pūslė, petarda) ir pučiamuosius liežuvėlinius (žolinė,
tošelė). Laisvųjų aerofonų garso aukštį, garsumą bei
tembrą lemia instrumento medžiaginės ypatybės (ma
tmenys, masė, tankis, amplitudė ir kt.) (Karaška 2000a,
21). Tad, pavyzdžiui, kroatai botagą (bič) ir pristato
kaip aerofoninių instrumentų grupės instrumentą, kar
navalinio muzikavimo priemonę; šis paprastas aerofo
ninis instrumentas (drauge su pripūsta kiaulės pūsle)
buvo plačiai naudojamas karnavalinių eitynių fašnika
metu (Galin 1988, 185).
Lietuvių etnomuzikologų darbuose botagas iki
šiol nėra detaliai aptartas, jo nėra nė žinyne „Lietuvių
liaudies muzikos instrumentai“ (Baltrėnienė, Apanavi
čius 1991), kuriame jis turėtų būti paminėtas greta len
tos, rinkinės, birzgalo ir kitų „daiktų kaip instrumentų“.
Tiesa, botagas yra labai glaustai pristatytas „Muzikos
enciklopedijoje“. Anot muzikologo Arvydo Karaškos,
tai „lietuvių liaudies ganymo įrankis ir muzikos ins
trumentas (skrodžiamasis aerofonas). Ėglinio botkočio
plongalyje už lininės kilpos (panerklo) pririšta trilinka
kanapinė arba lininė virvelė. Prie virvelės pririšta pa
pliauška – ašutų ar vielos raizginys. […] Vaikai, pie
menys botagu pliauškindavo įvairaus ritmo ir tembro
garsus, varžydavosi garso stiprumu. Vestuvių persiren
gėliai ‘čigonai’ humoristines dainas dainuodavo ritmiš
kai pliauškindami botagu. Botagas vartotas nuo seno
iki XX a. vidurio. Panašius sūkurinius aerofonus turi
įvairios pasaulio tautos“ (Karaška 2000b, 193).
Vis dėlto, verčiant tekstus iš vienos kalbos į kitą,
dažnai kyla painiava – negalima garantuoti, kad ver
timas yra tikrai tikslus, t.y., kad tekste kalbama bū
tent apie tą ar kitą įrankį – botagą, pliauškę ir pan.
Su terminijos klausimu, matyt, susidūrė ne vienas
tyrinėtojas. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną tokių
painių atvejų, pavyzdžiui, kai kalbama apie orkestre
naudojamą muzikos instrumentą, rusiškai vadina
mą kнут-хлопушка, pažodžiui ‘botagas papliauška’.
Simfoninio orkestro instrumentų žinovo D. RogalioLevickio teigimu,72 muzikos instrumentas „botagas
papliauška“ (kнут-хлопушка) žinomas nuo senų lai
kų. Prancūzijoje šis iš dviejų lentelių padarytas ins
trumentas buvo vadinamas claque-bois, ilgainiui jis
modifikavosi į ksilofoną. Italijoje jis pavirto labai po
puliariu vaikų žaisliuku va-et-vient – tai trys mediniai
plaktukai, kurių vidurinis, pats būdamas nejudrus, yra

smūgiuojamas šoninių plaktukų. Rusijoje buvo žino
mas panašus vaikų labai mėgiamas žaisliukas „meška
ir medkirtys“. Iš či aiškiai matyti, kad kalbama visai
ne apie botagą (laisvajį aerofoną), bet apie kleketą –
idiofoną, t.y. saviskambį muzikos instrumentą. Anot
D. Rogalio-Levickio, vėlesniais laikais, pritaikant tokį
prietaisą orkestro reikmėms, jis virto „botagu“ (кнут)
ir, praradęs savo ankstesnį pavadinimą „kleketas, tarš
kynė“ (погремушка), buvo pradėtas vadinti „papliauš
ka“ (хлопушка) arba tiesiog „botago pliauškėjimu“
(щёлканье бича).73 Taigi, kaip paaiškėja, šiuolaiki
niu „orkestriniu“ supratimu „botagas“ (кнут) neturi
nieko bendra su tikru botagu, naudojamu vežiko arba
gyvulių varovo. O naujausių laikų papliauška (ru. irgi
кнут) – tai dvi lygiai nugludintos ir lankstu tarpusavy
je sutvirtintos medinės lentelės. Laikant šį instrumentą
už rankenėlės, smagiai užsimojama ir pliauškinama.
Susidaro čaižus pliaukštelėjimas, tiksliai atkartojantis
ilgo piemens botago kirtį. D. Rogalis-Levickis pats
pažymi, kad ypač didelė painiava orkestruotės termi
nijoje kyla apie šį instrumentą kalbant skirtingomis
kalbomis (vokiečių, anglų, prancūzų ir kt.).
Matyt, pagrindinis dėmesys parenkant muzikos ins
trumento pavadinimą tenka ne tiek garso išgavimo bū
dui, kiek jo keliamoms asociacijoms – botago pliauš
kėjimui. Beje, pats lie. papliauška pirmiausia reiškia
‘botago pliaukštelėjimą’, pavyzdžiui: A moki padaryt
papliáušką? (Raseiniai); taip pat ‘pliaukštelėjimą nuo
smūgio’: Davė į ausį su pãpliauška (Šatės, Skuodo r.);
taip pat pačią ‘prie botago galo pririštą virvutę, kad
geriau pliauškėtų, papaušką’: Ot gera papliáuška: kad
supliauškėsi, net par mišką skardas eina! (Kavarskas,
Anykščių r.); Bepliauškindamas visą botago papliáušką
nupliauškinau (Laukuva, Šilalės r.); plg. pliauškà ‘prie
botago galo pririšta neilga virvelė, kad botagas pliauk
šėtų ir ne taip greit spurtų’: Mano pliauškà susmušė
(sutrūko) (Leipalingis, Lazdijų r.) (LKŽe). Kaip mato
me, ir papliauška yra tiesiogiai susijusi su botagu, nors,
kaip instrumentas, garsą sukelia visai kitaip.
Geri botagai, skirti garsiam pliauškinimui, yra labai
vertinami. Antai Bavarijos, Zalcburgo regione sakoma:
„Kas smuikininkui yra jo smuikas, tas pliauškintojui
(Schnalzer) yra jo botagas (Goaßl).“ Vokietijoje yra ži
nomas net botagų gamybos didmeistris, à la Stradivarius, – tai Martinas Grundneris iš Burghauzeno. Pensi
ninkas, būdamas jau 80 metų, tebeveja vežikų botagus
iš nendrių. Tokių natūralių medžiagų naudojimas vis
dėlto jau gana retas, ir šiandieniniai botagai paprastai
vejami iš stiklo pluošto – jie nesulaužomi.74
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Šiandieninėje kultūroje pliauškinimas botagu įpras
minamas naujai. Greta senųjų papročių tęsimo ir gai
vinimo, reikšmingomis tampa botagų pliauškintojų
varžybos, kuriose svarbu ir botagu išgaunamo garso
stiprumas (pliekiant vienam asmeniui), ir botago kirčių
darna, tam tikra pliauškinimo harmonija (pliekiant as
menų grupei). Šiuo atveju jau tikrai galima kalbėti apie
ritmą, kaip apie vieną iš itin svarbių muzikos elementų.
Griežta pliauškinimo botagais tvarka, tam tikros
taisyklės kartais net primena muzikavimą kameri
niame ansamblyje. Tai galima pastebėti, pavyzdžiui,
Bavarijos kaimo bendruomenių kasmet šv. Martyno
vakarą (lapkričio 11 d.) tebeatliekamoje „Vilkų išva
rymo“ (Wolfauslassen) apeigoje; Arnbruke, Graflinge
ir Drachzelsryde ji vadinama „Vilkų išskambinimu“
(Wolfausläuten). Jaunuoliai prisikabina ant klubų arba
ant pečių po 30–90 cm didumo, iki 35 kg sveriantį var
pą ir keliauja išsirikiavę paeiliui nuo namo prie namo.
Grupės vedėjas vadinamas „piemeniu“, visa grupė (ją
sudaro piemenys, skambintojai ir pliauškintojai bo
tagais) vadinama „Vilku“ (Wolf). Drauge eina ir kiti
pliauškintojai botagais. Jie eina grupėmis nuo dviejų
iki penkių ir pliekia iš eilės tam tikru ritmu. Kas savo
„penkiukę“ taip suvaldo, kad visų botagų kirčiai ima
skambėti ritmiškai, priklauso pliauškintojų botagais
(Geißelschnalzer) elitui.75 Panašus ir Bavarijos-Zalc
burgo regione žinomas „žiemos išvarymas botagu“
(Aperschnalzen), atvirame lauke paeiliui atliekamas
nelyginio vaikinų skaičius – paprastai devynių ar vie
nuolikos. Atstumas tarp pliauškintojų toks, kad bota
gų virvės nekliudytų viena kitai. Daugiau nei trylika
pliauškintojų vienu metu dalyvauti negali, nes suyra
ritmas. Prieštaktį parodo pradedantysis (Aufdraher),
kurio botagas pats trumpiausias – jis negali taip garsiai
pliekti, kaip likusieji. Pirmiausia jis keletą kartų apsu
ka abiem rankomis botagą sau virš galvos, tada duoda
ženklą pliauškinimo pradžiai: Aufdraht – oans – zwoa
– drei – dahin geht‘s! „ Nagi – vienas – du – trys – pir
myn!“ Staigiai trūktelėjęs botagą, jis pradeda pliauš
kinti. Po jo pagal eilę bematant pradeda pliauškėti ir
kiti. Paskutinis, stipriausias grupės vaikinas, turi patį
ilgiausią, žemiausiu tonu pliaukšintį botagą (Bass). Ka
dangi šis veiksmas labai varginantis, jis niekada netrun
ka ilgai. Sudėtingiausia yra pliaukšint išlaikyti ritmą.76
Visa tai, beje, labai primena lietuvių kūlimo tradi
cijas, kuriose griežtas ritmas organizuoja darnų kolek
tyvinį darbą. Pavyzdžiui, Budrių kaime „buvo kulia
ma keturiese pagal ritmą: Pats su pa-te, šou su ka-te.
Su žodžiu šou du stipresni vyrai pakaitomis spragilais
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smūgiuodavo kuo stipriau. Šitoks smūgiavimas, tak
to paįvairinimas, tarsi būgnas orkestre pagyvindavo
kūlimo dinamiką, kūlėjams duodavo energijos“ (Ja
blonskis 1993, 115). Šioje vietoje galima prisiminti
ir Užgavėnių „žydų“ grojimą botagais. Nors tai – tik
muzikavimo parodija, vis dėlto tam tikra tvarka, ri
tminis atskirų „partijų“ koordinavimas išlieka: „Už
gavėnių žydai groja su savo botagu, tardami tam ti
krus žodžius, sakydami balabaikas. Pavyzdžiui, keli
sutartinai styguoja, vienas: Pirlim kum kum kum (grei
tai); ei šnei, ei šnei... (lėtai); kitas greitai: Ant Saugulių (kaimo vardas) kels gers...; kybar vybar mak mak
mak; šurum burum arti toli, Kajetons – kai šėtons...
(Padubysis)“ (Balys 1993, 77).
Šiandien Vokietijoje (Bavarijoje) ir Austrijoje pla
čiai populiarinamas botagų pliauškinimo paprotys,
vadinamas Goaßlschnalzen, Goaßlschnalzn, Goassl
schnoizen (esama nemažai botagų pliauškintojų aso
ciacijų). Pavadinimas kildinamas nuo vežiko botago,
kuris bavarų tarme vadinamas Goaßl, ir veiksmažodžio
schnalzen ar pan. ‘pliaukšėti’, kuriuo nusakomas stai
gus garsus pliaukštelėjimas botagu. Kadaise kiekvie
nas vežikas, norėdamas, kad vežimai skirtųsi vienas
nuo kito, botagu pliauškindavo savita, ypatinga seka.
Šiandieniniai botagų pliauškintojai (Goaßlschnalzer)
rodo koncertines programas, dažnai ne vieni, bet drau
ge su grupėmis, kuriose naudojami ir įprasti muzikos
instrumentai.77 Panašus reiškinys, beje, pastebimas ir
Altajuje. Altajiečiams švenčiant Эl-Ojyna (liaudies
žaidynės), rengiamos sportinės varžybos, per kurias
botagais (kamčy) mušama į taikinius (tanma). Kamčy
kartu su kitais garsą skleidžiančiais įnagiais bei muzi
kos instrumentais naudojami Altajaus liaudies muzikos
ansamblio „Tengri“ kompozicijose (Фомин 2007, 35).
Taigi riba tarp utilitarinės ir muzikinės-esteti
nės funkcijų iš tikrųjų sunkiai nubrėžiama. Anot
etnoinstrumentologo Nikolajaus Bojarino, funkcijos
ne staiga pakeičia viena kitą, bet ilgą laiką gyvuoja
kartu. Jų, kaip tradicinio pasaulėvaizdžio kompone
tų, santykį lemia lėtai tekintantys kultūros kontekstai
(Бояркин 2008, 67).
Vietoje išvadų
Apibendrinant botago vartojimo įvairiose tautose
ypatybes, galima konstatuoti, kad tai vienas pačių po
puliariausių buities ir apeiginių įrankių, pasižymintis
dideliu funkcijų ir simbolinių reikšmių spektru. Lietu
voje botagas naudotas:
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1) piemenų – kaip darbo įrankis (šis aspektas straips
nyje plačiau neaptartas) ir maginė apsaugos, vaisin
gumo skatinimo priemonė;
2) persirengėlių „žydų“, „čigonų“ ir kitų – kaip jų kos
tiumo dalis, svarbi anapusybės žymė, kito pasaulio
atstovų „kalbos“ priemonė;
3) kaip Morės, Gavėno ir kitų žiemą, tamsą simboli
zuojančių personažų išvarymo priemonė;
4) kaip karnavalo dalyvių apsaugos ir vaisingumo ska
tinimo priemonė;
5) Jurginių ritualinių giesmių „draudėjų“ – kaip apsau
gos ir išvarymo priemonė;
6) vestuvių dalyvių – kaip apsaugos ir vaisingumo ska
tinimo, dominavimo šeimoje simbolinė priemonė;
7) mitologinėje plotmėje – tai Perkūno, griaustinio ir
žaibų dievo, įrankis. Be to, tai ir Perkūno ratų va
deliojimo priemonė. Žmonės įsivaizdavo, kad Perkūnas yra piktas vyras, kuris, turėdamas rankoje
botagą, važinėja po orą – padangėmis; jis važinėja
raudonuose ratuose, pakinkytuose dviem arkliais;
arba pasikinkęs keturis baltus arklius...; Perkūnas
– senis, pasikinkęs į dviratį ožį ir su juo važinėja po
debesis; Anas važinėja pa dungų auksa ratais, katruos timpia trajas devyniales žilų ažių ir pan. (LTR
828/1, 739/4, 832/37, 763/40, 2281/13, cit. iš Lau
rinkienė 1996, 91, 93, 101, 103).
Taigi galima sakyti, kad botagui lietuvių tradici
nėje kultūroje priklauso visos straipsnyje apžvelgtos
funkcijos ir prasmės: gyvybės, vaisingumo skatinimo,
apsaugos, piktųjų jėgų nubaidymo, išvarymo, domi
navimo, valdžios, baudimo ir kt. Ilgainiui daugelis
buvusių botago funkcijų pamažu nunyko (drauge su
ganymo, senaisias vestuvių papročiais ir kt.), kai ku
rios jų pakito. Vertas dėmesio (nustebinęs ir straips
nio autorę) faktas, kad šiandien populiariose Sartų
žirgų lenktynėse 1939 m. svarbus lenktynių akcentas
dar buvo juokdarys, visuomet turėjęs 101-ą nume
rį. Dažniausiai jis vaikštinėdavo tarp žiūrovų ir juos
linksmindavo šmaikščiais pajuokavimais, pašiepdavo
nevykėlius lenktynininkus ir apsileidusius ūkininkus.
Turėjo juokdarys ir „ginklą“ – ilgą botagą, kuriuo
pliauškėdavo ore ir gindavosi nuo įsidūkusių ir jį er
zinančių vaikų.78 Kaip matyti, juokdario veikla labai
panaši į kai kurių Europos karnavalų botaguotų per
sonažų elgesį (prisimintinas ir Trinidado bei Tobago
festivalio personažas Jab Jab – „gerasis velniūkštis“
juokdario kauke, pliaukšintis botagu).
Buvusį botago populiarumą bei reikšmingumą

rodo gausios lietuvių patarlės: Uodega kaip velnio
botagas: ir sumezga, ir atamezga; Ant čigono botago devyni velniai suktinį šoka; Pasileidęs kaip elgetos
rimbas arba Pasileido kaip ubago botagas; Nevyk į
medį Dievo su botagu, ba neišprašysi ir su pyragu;
Botagas ne dėl gražumo, o dėl paraginimo; Pliauškina kaip botagu per balą arba Kaip su botagu per
vandenį; Geriau po jauno botagu negu po seno nagu
arba, priešingai, Geriau po seno barzda negu po jauno botagu; Senesnio ubago botagas standesnis; Šūdas
– ne pyragas, siūlas – ne botagas; Ar vėjo botagas, ar
pabastūnas; Plakas po visas šalis kaip vėjo botagas;
Liežuvėlis kaip botagėlis arba Liežuvis kaip vėjo botagas; Liežuvis kaip botagas; Geras atkirtas žodžiu geriau už botagą; Gerklę paleido kaip ubagas botagą79
ir kt. Nemažiau populiarūs ir įvairūs frazeologizmai
(ypač daug jų susiję su vėju): vėjo bizūnas, vėjo botagas, vėjo padauža, vėjo pamušalas, vėjų papauška,
vėjų papliauška ‘nerimtas žmogus, vėjavaikis, pa
dauža’; žydo botagas, čigono botagas, senio botagas
ir pan. Pliauškinimas, plakimas botagu šnekamojoje
kalboje dažnai gretinamas su kalbėjimu – „pliauški
mu liežuviu“: Tas pliauškà, ar jis žino, ką šneka?!; Jis
didelis papliáuška: kad nušneka, tai nei vienas, nei
du; Aš mėgau liežuviù papliaukšėt; Pliauškėk, pliauškale, nepliauškėjęs!; Kad paleis plakti burną!; Kad
plaka anuodu liežuvį, ir ausys raitos; Liežuvis anų
buvo išplaktas kaip kalvio an preikalo; Bobos išsiplakė liežuviais ir pan.; panašiai botago kirtis – su „skau
džiu žodžiu“, įžeidimu, nuplakimas – su apkalbomis:
Piktais liežuviais mane nuplakė ir t.t.
Botago ypatumai, pasirodo, galėjo atskleisti net ir
jo savininko etninę tapatybę: Valančiaus pastebėjimu,
„žemaičių ubagai su didele panieka žiūri į aukštaičių
ubagus: žemaičių ubags tai bent ubags – briedžio kai
lio diržu susijuosęs, o aukštaitis ubagas virvele persi
rišęs, žemaičio ubago botagas su saga gale, aukštaitis
tik vytelę rankoje turi“80.
Žinant tokią didelę botago funkcijų ir simbolinių
reikšmių įvairovę, darosi gaila šiandien visiškai pra
rastų plačių jo panaudojimo galimybių. O gal, pasi
remiant gausiais lietuviškų Užgavėnių papročių apra
šais ir kai kurių Europos tautų praktine patirtimi, vis
dėlto dar pavyktų atgaivinti pliauškinimo botagais –
simbolinio žiemos išvarymo tradicijas? Gal kada nors
ir Vilniaus, kaip ir Zalcburgo, centrinėmis gatvėmis
dar žygiuos „pliauškintojai botagais“, ne tik baisiomis
anapusinio pasaulio būtybių kaukėmis, bet ir magišku
botago garsu nugindami žiemą?
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Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Botagas: darbo įrankis, papročių atributas, simbolis… ir muzikos instrumentas?
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Whip: a tool, custom attribute, symbol,
and a musical instrument?
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
The object of this article is the whip, which, in different tra
ditions, is known as a work (herding) tool, an important custom
attribute and, no matter how strange it may seem – a musical in
strument. In Lithuania none of these aspects of the whip have been
thoroughly investigated yet. In order to restore the overall image
of the whip in Lithuanian traditional culture, the author relied on
the wide range work by other researchers (mythologists, linguists,
ethno-musicologists, etc.) as well as covering the wide context of
international customs.
The whip’s symbolism and ritual functions are determined by
two equally important things: the action performed by it (hitting,
striking), and the sound caused by it. The form of the whip itself
is also important, allowing comparisons to a belt, rope and even a
snake – a symbol of vitality.
In the rituals, customs, and magic of different cultures, whip
ping from the oldest times was used as a magical tool for pro
moting vitality, fertility, productivity. Striking a whip is one of
the ritual tools to banish adverse events or characters, such as
“winter,” in Russia and in Belarus—rusalka (spring) and so on.
In the author’s opinion, when women singing Jurginės hymns are
whipped by men, it is not to punish them for “bad” singing, but,
in their own way, to contribute to the expulsion of winter. These
two ritual actions—the men with whips and the women singing
hymns – can be considered as equally important dimensions of
waking up nature.
In many traditional rituals and magical actions, the whip’s func
tion and symbolic meaning is analogous to that of the bell. In simi
lar circumstances, either one or the other can be used. By the way,
costumed people on Užgavenės used both whips and bells, and
these two magical attributes could be had by the same character.
It was found that in Lithuania the whip was used: 1) by shep
herds – as a work tool and magical protection, a way to boost fer
tility; 2) by mummers dressed as Jews, Gypsies and others – as
part of their costume, as a tool for “speaking” as a representative
of the other world; 3) as a method of banishing Morė, Gavėnas
and other characters; 4) as a tool to protect and encourage fertility
for the carnival participants; 5) by those “banning” Jurginės ritual
songs – as a precautionary measure and a tool to help in the expul
sion of winter, 6) by wedding participants—as a tool for protection
and promotion of fertility, symbolic domination in the family; 7)
in the mythological context—Perkūnas, the thunder god’s, tool.
The author concludes that the whip in Lithuanian traditional
culture has all the functions and purposes outlined in the article:
life, fertility promotion, security, banishment and exorcism of the
forces of evil, domination, power, punishment, and so on. Over
time, many of the former features of the whip gradually disap
peared (along with the herding, old wedding customs and others),
while some of them changed.
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