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Ugnies įvaizdis lietuvių ir rusų 
užkalbėjimuose

Marija ZAVJALOVA

V isos tautos garbina ugnį kaip  vieną iš visatos pa
grindą sudarančių kosm inių elementų. Daug įva iriau
sių legendų pasakoja apie ugnies atsiradim ą žemėje. 
Ugn is čia išgaunama iš m edžio, akmens, geležies, že
mės gelm ių, vandens, iš dangaus, iš saulės arba tie 
siog gaunama iš dievybės, tu rinčios su ja ryšį. Žm o
gui įsigyti ugnį padeda įvairūs gyvūnai bei paukščiai. 
Karta is jie  saugo ugnį, bet po to savanoriškai arba 
prievarta atiduoda žm ogui. M ita i apie ugnies atsira
dimą bei su tuo susiję atributa i atsispindi ir  liaud ies 
užkalbėjim uose. U gn im i gydomos ligos, gąsdinamas 
priešas, kenkiam a, sužadinam a m eilė. Ugn is tuo pa
čiu yra ir apsauga, ir grasinim as, baisi jėga ir gydymo 
priem onė.

Ugnies funkcijos universalios, bet įvaizdžia i lie tu 
vių ir rusų tautosakoje gana skirtingi. Rusų tradicijoje 
ugnis -  niekam  (išskyrus dieviškus personažus) nepa
valdi stichija, nepriklausom ai gyvenanti jūroje, akme
nyje, lauke. Ugn is čia yra visatos elementas, toks kaip 
žemė, vanduo, oras (vėjas, kuris įpučia ugnį). Žmogus 
(užkalbėtojas) retai kre ip iasi tiesiogia i į ją, dažniau
siai į kokį nors m itin į personažą (Вихоръ Вихревич, 
троеперая сестра,рабыи слугицарицы Соломии, 
ангелы, Илья-пророк), kurio  įnagis ji yra. Ji, kaip ir 
išvardintieji personažai, prik lauso kitam  pasauliui, yra 
už žmogaus erdvės ribų, todėl užkalbėtojas kreip iasi 
pagalbos į tarpininkus, kuriem s lengviau „sutvarkyti 
santykius“ su artim a jiem s stichija.

L ietuvių  užkalbėjim uose ugnis -  visiškai sudvasin
ta, esanti žmogaus buities sferoje, įvardinam a kaip de i
vė Gabija. Į ją kreipiam asi m aldom is prašant gerovės 
namams, gausaus derliaus, la im in ti ūkį, apsaugoti na
mus nuo gaisro, nepūsti, uždegti žvakę ir t.t. Žm onės 
garbino ugnį Gabiją, vadino m eilia is vardais, dėkoda
vo užjos šilumą, apdengdavo, klodavo ja i patalą: Mie
la dievaite, Gabjauja, mes kaip reikiant kalbėjome tau 
maldas, būk maloninga, mūsų dievaite, laimink mus, 
mūsų vaikus, mūsų šeimą, trobesius ir kambarius, gyvu
lius, javus ir t.t. (N iem i, 280); Ugnela, Gabijonėla, ne
kurstoma nedek, užklostoma miegok ir nevaikščiok po 
šiuos namelius (Balys, 302). G ab ija i prisk iriam i antro
pom orfin ia i ir  zoom orfin ia i bruožai: ji turi kojas, spar
nus, apsiaustą, valgo, geria, miega, gali pykti, mylėti,

ilsėtis. T ikim a, kad ji gali pasiversti kate ir pabėgti iš 
namų -  jeigu šeim ininkai b logai su ja elgiasi.

Gabija lieka užkalbėjim uose ir po krikščionybės įve
dimo, tik  kartais pakeičiam a šventa Agota, kurios svar
biausia funkcija -  apsauga nuo ugnies. K a i kuriuose 
užkalbėjimuose jos pasirodo kartu: Šventa Gabija, šven
ta Agota, saugok mus nuo ugnies (Dundulienė, Ugnis,. 
30). Šventa Gabija, rusenk savo vietelėj, ateik, šventa 
Agota, aplankyk šventą Gabiją (ten pat, 30). Net jeigu 
m inimas Jėzus Kristus, užkalbėjim uose pagrindinė vei
kėja vis tiek -  ugnis: Vardan Dievo ir t.t. Ugnute, ramu
te, šventa Gumija, gelbėtoja, ramytoja nuo pakusų, būk 
rami, būk spragi. Ant amžių amžinųjų. Amen (Balys, 
314). Ugnis! Tu karšta liepsna, tavęs prašo Jėzus Kristus, 
Dievo avinėlis, tau reik tylėt ir toliau neit. Vardan Die
vo... (ten pat, 352). K rikščion iškas Dievas m inimas tik 
form aliai, pagrindinė jėga čia yra ugnis: Garbė Jėzui 
Kristui. Dėkui, ugnele, už šią dienelę, duok sulaukti ge
ros naktelės, apsisaugoti nuo neprietelių, duok surasti 
pakl(y)įdėliams kelią (Dundulienė, Ugnis, 30).

Rusų užkalbėjim uose, priešingai, je igu m inimas 
šventas personažas, tai ugnis yra jo ginklas: ... И  еще 
буду вас наказывать градом u огнем u спущу на 
вас птицы черныя... / оберег „С он  Богородицы“ / 
(Русская магия, 81); Свет ты , Илья пророк, огнен
на карета и огненна колесница, ... ты  врага и 
супоста та  убиваешь и огнем опаляешь.../заго
вор от разных болезней/ (М айков, 80). Bet daž
niausiai ugnis rusų užkalbėjim uose vaizduojam a kaip 
nepersonifikuota stichinė jėga. V ien in te lis personifi
kacijos atvejis -  „царь огоньи, į kurį kreipiam asi pra
šant apsaugoti nuo ligų: Батю ш ко ты , царь огонь, 
всемя ты  царями царь, всеми ты  огнями огонь, 
бу ть  ты  кроток, будь т ы  милостив; как ты  
жарок и пылок, как т ы  жгешь и палишь в чистом 
поле травы  и муравы, чашши и трушшобы, у сы 
рого дуба подземельные коренья, семьдесять семь 
кореньев, семьдесять семь оторослей, такоже я 
молюся и корюся тебе-ка, батюшко, царь огонь, 
жги и спали с раба божия (имя рек) всяки скорби 
и болезни, уроки и призоры, страхи и переполохи, 
нутренны родимсы и суставчаты , одувны и забо- 
лонны, бросучи и ломучи, с ретиваго сердца, с кро
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ви горячи... / (ten pat, 95-96). Bet čia caras ugnis grei
čiausiai izofunkcin is dangaus ugniai, griaustiniui, kaip 
lietuvių Gabija užkalbėjim uose -  personifikuota namų 
žid in io  ugnis. Todėl, be abejo, j i turi būti m oteriškos 
giminės. Bet ugnies „m oteriškum o“ yra ir rusų užkal
bėjimuose: visus veiksmus su ugnim  atlieka dažniau
siai m oteriški personažai (išskyrus D ievą ir šventuo
sius) :„бабья дочь“, „троеперая cecmpat(, carienės 
Solom ijos dukros, D ievo motina. Vienam e užkalbėji
me siekiant išvengti ugnies (sugadinti šautuvą) m in i
mas vyriškas personažas: Пойду я на Окиан Море, 
на море с т о и т  камень, на этом  камне сидит с т а 
рику волосом сед, и сечет, и руби т по Янтарю  
камню. Как ни дыму, ни пламя, ни искры нету, 
так  бы у раба твоего не было не пламя, не искры, 
не замка крепче Я н тар я  камня... (ten pat, 136). 
Bet šis motyvas gali būti susijęs su specifine moters -  
aukuro ugnies saugotojos (vaidilutės) funkcija, taip pat 
ir su kai kuriais m itais apie ugnies atsiradim ą iš m o
ters kūno (Frazer, 220).

Be šventos Agotos, Gabijos ir Jėzaus Kristaus, lie 
tuvių užkalbėjim uose ir pats užkalbėtojas turi galim y
bę valdyti ugnį: ... Jei neišimsi (gyvaties geluonies), me
siu akmenis ugnį, uždegsiu kalnus, pakalnes ir klonius, 
ir tau nebus kur išeiti (LT R , N3961). Analogiškas rusų 
užkalbėjimas: ... А т о  буду Михайле Архангелу 
просить, Бог громом убьет,огнем сожжет. Rusų 
užkalbėjim e ugnis nukreipiam a tiesiog į gyvatę, o lie 
tuvių -  gyvatė lyg ir nepavaldi ugniai: galim a uždegti 
viską aplinkui, tik  ne gyvatę. G rasinim as gyvatei ugni
mi -  motyvas iš svarbiausio indoeurop iečių  m ito, ku
riame griaustin io dievas (Perkūnas) užmuša gyvatę, be 
kita ko, ir ugnim.

Gyvatė susijusi su ugnies stichija. V ienu iš ugnies 
sim bolių Lietuvoje buvo spiralė, o pagonių šventyklo
je Rom uvoje stovėjo varinis spirale susisukęs žalčio pa
vidalo stabas karūnuota žmogaus galva (Dundulienė, 
Ugnis, 84). Manyta, kad ypatingą magišką galią turi 
žvakė, padaryta iš seno žalčio lajaus: tokia žvakė esą 
sauganti nuo visokių nelaim ių. Uždegus ją, į pagalbą 
atšliaužia ža lčia i su savo karalium  (ten pat, 27). Pažy
mėtina, kad rusai tokia žvake naudojosi m eilės m agi
joje: po truputį ją deginant, galim a vėl atgaivinti m eilę 
žmoguje. Tai rodo, kaip skirtingai dvi tautos suvokia 
ugnį. Lietuviam s ji gana konkreti, esanti tarp ritualo 
dalyvių (degini žvakę iš ža lčio  lajaus -  ateis žalčiai). 
Rusams ryšys su ugnim i sudėtingesnis: ugnis valdo ir 
žmogaus jausmus, ne tik  ža lčių  pulką.

Ža lčio  kultas Lietuvoje tiesiogia i susijęs su namų 
židiniu. Žaltys -  namų ž id in io  saugotojas, šeimos ge
rovės sim bolis. Tai suartina gyvatės ir moters va id ilu 
tės vaizdinius. N eatsitiktina i Lietuvoje manyta, kad žal
čiuose įsikūnijo visos m atriarchato laikų pramotės (ten 
pat, 27). Žaltys susijęs ir su dangiškąja ugnim i -  saule.

Lietuvoje tikėta, kad, užmušus žaltį, saulė verks. Sau
lė dažnai vaizduojam a su ža lčio  atvaizdu jos viduryje 
arba su gyvatės pavidalo spinduliais. Užkalbėjim us nuo 
gyvatės įkandim o reikėjo kalbėti žiū rin t į saulę. A p s i
saugojim ui nuo gyvačių ypač veiksm ingom is laikytos 
apeigos vasaros ir žiem os lygiadieniais (kai saulė „sto
v i“ ). N uo gyvatės įkandim o (kaip ir nuo gaisro) padė
davo „šventos Agotos duona“ (pašventinta bažnyčioje 
šv. Agotos dieną). Užkalbėjim uose į gyvačių karalių 
kreipam asi „karaliau liepsnotas“ . Toks kreipinys nėra 
atsitiktinis. L iet. žaltys etim ologiškai susijęs su žalias, 
žolė ir su slavų зеленый, золото, зола (Fraenkel, 
LEW , 1288,1287; Ф асм ер ,II ,92,103-104). Taigi ka l
bos duomenys liud ija žalčio ryšį su turtu, blizgesiu, auk
su, augmenija ir -  su ugnim i, pelenais.

Gyvatė susijusi su ugnim  ir per požem inį, žemąjį 
pasaulį, kuriam  ji tiesiogia i priklauso. L ietuv ių  m itai 
pasakoja, kad ugnis buvo požemyje, iš ten ją atnešė 
paukščiai. Rusų trad icijoje šitos dvi priešingos prig im 
tys -  gyvatės ir paukščio -  susipina, atsiranda „огнен
ный летучий змей(( -  ugnies stichijos įsikūnijim as. 
K itų  slavų m itologijoje jis susijęs su žmogaus namais: 
atskrenda pas m oterį, gundo ją, neša į namus lobius 
(Славянская мифология, 283). Rusų užkalbėjim uo
se (ypač m eilės) ugninis slib inas pasirodo gana daž
nai: jo  prašoma „uždegti“ gražios m erginos širdį. Kaip  
ir pati ugnis, jis gali būti ir teigiam as, ir neigiamas: 
...отделяю (я те бя ) о т  летучаго змея огненно
го... (Сказания, 284) /заговор от тоски родимой 
матушки в разлуке с милым дитяткою/; ... Спрошу 
я у этой  огненной змеи: „Куда ты  летиш ь?“ 
„Лечу я вот туда-то, несу иглу, зашивать рану“ 
/заговор о т  крови! (Русская магия, И З ). Rusų už
kalbėjim uose atsispindi ir gyvatės ryšys su turtais, už
kastais po žeme:/7od морем под Хвалынским с то и т  
медный дом, а в то м  медном доме закован змей 
огненный, а под змеем огненным леж ит семипу
довый ключ о т  княжева терема, Володимерова, 
а в княжом тереме, Володимеровом, сокрыта 
сбруя богатырская, богатырей новгородских, со
ратников молод еческих... (Сказания, 295).

L ie tuv ių  užkalbėjim uose aitvaras nem inimas, bet 
šia ip jau  turi daug m inėtų savybių: liaudyje tikima, kad 
jis gali pasiversti ugnies kam uoliu, ugniniu žalčiu arba 
ugnim i spjaudančiu slib inu, raudonu gaidžiu, galinčiu 
uždegti trobas. A itvaras akivaizdžiai susijęs su ugnim i. 
Jis, kaip ir ugninis slibinas, susijęs su turtais. A itvaras 
gali pasiversti brangiausiais metalais, susijęs su pože
m ine karalyste ir lobiais, atneša žmonėms pinigų. Iš
perin ti j į galim a iš 7, 9, 12-os metų gaidžio kiaušinio 
arba nup irkti kaip anglies gabalą, kuris ugnyje atvirs 
aitvaru (Dundulienė, Ugnis, 9-10). Rusai tiki, kad ug
ninis slibinas galėjo išsiristi iš k iaušinio, jeigu jį padėjo 
vyresnis nei 7 metų gaidys. Tuo slibinas artimas ir va
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karų slavų dem oniškai dievybei Rarogui, vaizduoja
mam ugniniu kam uoliu, slib inu ar paukščiu. Rarogas 
išsirisdavo iš p irm o juodos vištos kiaušinio, kurį žm o
gus turėjo 9 paras la ikyti po pažastim i, sėdėdamas ant 
krosnies, nesiprausdam as ir nesimelsdamas (Успен
ский, 162).

Iš pateiktų pavyzdžių matome, kad kiaušinis susi
jęs su piktosiom is dvasiom is ir ugnim i. Rusų užkalbė
jim ų tekstuose kiaušinis negretinamas su ugnim i. Jis 
naudojamas atliekant ritualą: manyta, kad kiaušinis ap
saugos nuo gaisro, jeigu j į apneši ap link degančią vie
tą. K iaušin is -  svarbus kosm inio m ito objektas. D au
gelio tautų suvokimu, kiaušinis atsirado pasaulio oke
ane, iš kur paskui gimė visa kas gyva (M H M , II, 681). 
Panašus m itas yra ir apie ugnį. Tad galim a manyti, kad 
kiaušinyje yra peson ifikuota ugnis -  gaidys, gyvatė, ug
ninis paukštis arba ugninis slibinas.

Taip per kiaušin į atsekame ryšį tarp gyvatės ir gai
džio, kuris taip pat artim as ugnies stichijai. Pradėdam i 
mūryti krosnį, lietuv ia i aukodavo gaidį. Nam ų žid in io  
dievybei aukodavo įva irių  spalvų vištas ir gaidžio kau
lus. Y ra  užkalbėjim as, kurį kalba vyrai, valgydami ba l
to ar juodo gaidžio mėsą: Miels dieve Gabjauja, mes 
tau gražiai atlikom, būk linksmas, mūsų dieveli, peržeg
nok mus, mūsų vaikus, šeimyną, namelius, trobeles, gy
vulius, javelius ir 1.1. (Balys, 281). Laba i akivaizdus šio 
užkalbėjim o panašumas į anksčiau m inėtą m aldelę ug
nies deivei Gabija i. Rusų tradicijoje gaidžio ryšį su na
mais liud ija  paprotys le isti į naują patalpą katę ir gai
dį. Taip į namus įleidžiam as būtent ugnies įsikūnijim as 
(apie ugnies pasivertim ą kate jau kalbėta, o raudonas 
gaidys -  visų žinom a gaisro m etafora). Gaidys susijęs 
ir su dangaus ugnim i -  saule, aušra, ir  su požem iniu 
pasauliu (juodas gaidys). L ie tuv ių  užkalbėjim uose nuo 
gyvatės įkandim o ugnis yra izom orfinė gaidžio krau
jui: Pulkas juodų, pulkas rudų, pulkas geležinių. Gele
žie, geležie, geležie, ką įleidai, išimk. Jei neišimsi, aš pa
imsiu, mesiu akmenis ugnį, uždegsiu kalnus, pakalnes ir 
klonius, ir tau nebus, kur išeiti. Jei neišeisi, aš paimsiu 
gaidžio skiauterės kraujo, užliesiu kalnus, pakalnes ir klo
nius... (LTR,3961).

Kraujas -  vienas iš ugnies įsikūnijim ų ir rusų užkal
bėjimuose. Č ia  jis vaizduojam as kaip ugninė upė, ver
dantis šaltinis: У  него бы тело тлело,... а кровь 
ключом кипела... / заговор на любовь/ (Русская 
магия, 138);... как печь топится, и из печи пламя 
пашет, -  т а к  бы у меня, раба Божия (имя рек), 
кровь и рана утихала и переставала... /от крови/ 
(М айков, 67). Plg. lietuvių  užkalbėjim ą nuo kraujo: 
Ugniavistas kraujas, paparčio žiedas. Aprimo upė. Tegul 
šitas kraujas nustos tekėt (LT, 898). Kartu m inim i ug
nis, kraujas ir paparčio žiedas, kuris yra dar vienas ug
nies įsikūnijim as žemėje. Paparčio ryšių ratas labai p la
tus: jis -  paukščio, atnešusio ugnį, įsikūnijim as, jo žie

das pražysta tik  aukščiausio saulės pakilim o metu ir -  
su trenksmu kaip griausm o dundesys, jis susijęs su tur
tais ir su gyvūnais (kas suras paparčio žiedą, galės at
rasti lobius ir suprasti žvėrių kalbą). L ietuvių  ir rusų 
kalbose paparčio ir paukščio sąvokos etim ologiškai ar
timos: rus. папоротник susijęs su перо, liet. sparnas, 
rus. парить  (Ф асмер, III, 202). Įdomu, kad rus. na 
рить, пар susijęs su lie t.perėti (Ф асмер, III, 207).

Paukščio motyvas taip pat artim ai susijęs su ugnies 
tema. Daugelis tautų turi m itus apie tai, kaip paukštis 
pagrobė ugnį iš dangaus dievybės (arba iš požem io pa
saulio). L ietuvių  m itologijoje tokie paukščiai -  kovas, 
gandras ir kregždė. Jie  ypač gerbiam i Lietuvoje. T ikė
ta, kad griaustinis gali uždegti to žmogaus namus, ku
ris išdrasko gandro ar kregždės lizdą. Gandras saugo
jo nuo gaisro ir žaibo (Dundulienė, Ugnis). Rusų už
kalbėjim uose paukščių prašoma užkapoti ugninį s lib i
ną ir gauti turtus: По Волге широкой, по круты м  
берегам плывет лебедь княжая, со двора княжева. 
Поймаю я т у  лебедь, поймаю, схватаю. Ты, лебедь, 
полети к морю Хвалынскому, заклюй змея ог 
неннаго, достань ключ семипудовой, ч то  ключ о т  
княжева терема, Володимерова. Не моим крыль
ям долетать до моря Хвалынскаго, не моей мочи 
расклевать змея огненнаго, не моим ногам дота  
щ ить ключ семипудовый. Е с т ь  на море на Окиа- 
не, на острове на Буяне ворон, всем воронам стар 
ший брат; он долетит до моря Хвалынскаго, за 
клюет змея огненнаго, при тащ и т ключ семипу 
довый; а ворон посажен злою ведьмою киевскою... 
(Сказания, 295-296).

Lietuvių užkalbėjimuose ugnis turi paukščio prigim 
tį - j i  sparnuota:,Miegok, mano ugnele, kaip pelytė liz
delyje! Nesiauk kojyčių ir nekelk sparnelių “ (D undu lie
nė, Ugnis, 33). Pelė čia -  priešprieša paukščiui: ji -  
ram i ugnis, m ieganti, tyli, o paukštis -  siautėjanti, pleš
kinanti, skrendanti ugnis. M ito log iška i pelės ryšį su 
griaustiniu ir dangum yra rekonstravęs V. N . Toporo
vas: pelės laikom os dangaus ir žemės vaikais; griausti
nio dievo vaikai buvo paversti pelėm is už bausmę dėl 
žmonos neištikimybės: trenktos žaibu, jos nukrito iš 
dangaus ant žemės (M H M , II, 190). Be tiesiog in io pe
lės ryšio su griaustiniu (t.y. dangaus ugnim i), Toporo
vas pabrėžia ir ryšį su požem iniu pasauliu: pelė susiju
si su kalnu ir uola, iš kurių, pagal kai kuriuos padavi
mus, taip pat gimsta ugnis. T ipo log inę paralelę galima 
matyti ir iš žodžių etim ologin io ryšio rus. печь, печора 
-  ‘urvas’ ir senųjų slavų опока -  ‘uola, uolos nuolau
ža’ (Фасмер, III, 145).

G riaustin io  dievo vaikai yra ir k iti chtoniški perso
nažai, turintys ryšį su žaibu: gyvatės bei kirmėlės. U ž
kalbėjim ai liud ija  apie k irm ėlių  ryšį su ugnimi: Ugnis 
plečias tarp mėlynų ir baltų rožių. Prašau Jėzaus Kris
taus žodžio, kad visos kirmėlės, kur platinas, išdils, kaip
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senas mėnuo, sudžiūs kaip pievoj mindrės (Balys, 534). 
Plg. rusų užkalbėjim ą:... а здесь червям огонь, сера 
горячая и смола кипящая; побегите, черви, отселе 
за море... (М айков, 78). Pirm uoju atveju kirm ėlės 
lyginamos su ugnim i -  jos p lečiasi kaip ugnis, antruoju
-  ugnim i grasinama kirm ėlėm s, ugnim i jos išvaromos. 
Panašų skirtum ą matėme ir jau m inėtuose lietuvių bei 
rusų užkalbėjim uose nuo gyvatės įgėlim o. T ik  lietuvių 
užkalbėjimuose šių chtoniškų personažų ryšys su ug
nim i akivaizdesnis. E tim olog iška i proslavų *сыуь ar
timas *сы ть  (liet. ‘k irm is’) bažn. slavų чермный ‘rau
donas, rudaplaukis’ (Ф асмер, IV , 336, 344).

Daugelio tautų m ituose pasakojama apie dangaus 
karvę -  ugnies saugotoją. Rusų ir lietuvių užkalbėjim ų 
tradicijoje tokio tiesiog in io užsim inim o nėra, bet p ie
nas yra susijęs su gaisru. Surūgęs pienas Lietuvoje gre
tinamas su Perkūnu, tik  juo galim a gesinti žaibo su
keltą gaisrą. Pienas rusų užkalbėjim uose vaizduojamas 
ugnies upe (kaip kraujas): / заговор на отпор молока/ 
Подводосточной стороной беж ит огненная река. 
Той реки нехто не м ож ет не запереть, не пере
переть и не подпереть (Русская магия, 148). U g 
nis gali saugoti galvijus: ... вокруг моей коровушки 
огненная река, каменная стена  (Вятский ф ольк
лор, 21). G alv ija i ir patys gali pasiversti ugnimi: ... ка
зался бы мой скот всякому зверю и нечистому 
духу огнем и горьким дымом (М айков, 118). M e 
džioklės metu ugnis nele idžia žvėrims pabėgti nuo me- 
džiotojo:A ежели... в левую руку своротите (зве
ри), т о  т у т  пламень огненный... (ten pat, 130).

L ietuvių  užkalbėjim uose m inim as ugninis žirgas: 
(užkalbėjimas įkuriant ugnį) Kuriu, kuriu pečiukų, lau
kiu, laukiu svečiukų; atvažiuoja saulala variniais rate
liais, ...ugniniais arklaliais (Balys, 330). Siame užkal
bėjime atsispindi, kaip buvo įsivaizduojam a Saulės dei
vė: važinėjanti po dangų vežimu, kinkytu sparnuotais 
žirgais. Ž irgas baltų ir slavų m itologijoje -  išskirtin is 
personažas. Tą  liud ija  ir ark lio  aukojim o papročiai, la i
dojimas kartu su m irusiu žmogumi. Lietuvoje, pasibai
gus karui, žyniai, nujodę baltą žirgą ik i nuovargio, gy
vą sudegindavo lauže, o pelenus išbarstydavo. Ž irgo 
aukojimas čia buvo susijęs su saulės kultu, o žirgo gal
va laikyta pačios saulės sim boliu. Aukščiausieji dievai
-  Perkūnas ir Šventovitas -  vaizduojam i ant baltų ž ir
gų (Dundulienė, Ugnis, 80).

Be saulės, akivaizdžiai susijusios su ugnim i, lie tu 
vių užkalbėjim uose tok į ryšį turi ir M ėnu lis, o rusų už
kalbėjimuose -  žvaigždės: Jaunas Mėnuli, dangaus ka
ralaiti, sergėk mane nuok ugnies degimo, nuok vandens 
skendimo ir nuok dantų skaudėjimo (Balys, 81). Rusų 
užkalbėjimas gyvuliams apsaugoti: Звезда ясная, ты  
освети огнем негасимым белоярых овец его ... 
звезда ясная, ... загорись огнем негасимым на у т е 
ху (М айков, 124). G albūt kreipim asis į M ėnu lį, pra

šant apsaugoti nuo ugnies, lietuvių  užkalbėjim uose su
sijęs su ypatingu M ėnesio populiarum u lietuvių tauto
sakoje. Jis gali apsaugoti nuo visų nelaim ių, tuo pačiu 
ir nuo ugnies. K a i kurių  tautų m ituose žmogus gauna 
ugnį ir iš m ėnulio, bet rečiau negu iš saulės. „U gn ies“ 
reikšmę turi ir lenkų tuna ‘gaisras, liepsnos atspindys’ 
(Фасмер, II, 533).

Užkalbėjim uose matome ugnies ryšį ir su trečia v i
satos sfera -  vandeniu. Tai daugiaplanis ryšys. K a i ku
riuose užkalbėjim uose ugnis priešinam a vandeniui, ku
ris gelbsti nuo ugnies: Ш ла троеперая сестра, несла 
трое ведра воды, заливала палящий огонь... /от 
ожога/ (Вятский фольклор, 77). Ugnis ir vanduo 
gali būti ir greta: Как огонь очищает и все пожи
рает, т а к  бы и э та  водица всю болезнь сьела да 
покарала (ten pat, 88). О  kartais ugnis yra pačiame 
vandenyje. Tai susišaukia su m itais apie ugnies kilm ę 
iš vandens: ...И  есть зеленой огонь в море, всем 
огнямцарь,жжет и палит отпадшую нечистую  
силу, диаволов, еретиков и всех людей... /заговор 
на оберег скота/ (М айков, 116). Plg. lietuvių  užkal
bėjimą nuo blogų akių: ...ant okeanų, marių žvakės de
ga, giliam ežere ten pasiskandinkit, pradinkit giliam eže
re blogos akys (Dundulienė, Akys, 55). Rusų užkalbėji
me ugn is-pag rind inė  jėga, skaistinanti, apginanti nuo 
piktųjų dvasių, o lietuvių  trad icijoje ši ugnies funkcija 
nėra taip išplėtota, ugnis čia tik  pašalinė stebėtoja, žy
m inti kažkokį sakralin į centrą jūroje, bet veiksme ji ne
dalyvauja.

Iš ugnies sąsajų su vandeniu rusų užkalbėjim uose 
išsirutuliojo ugninės gyvatės vandenyje tema: ...у того 
у синяго моря Окиана леж ит огненный змей. Сра- 
ж ается  он и снаряжается он зажигать горы и 
долы и быстрые реки (М айков, 11); taip p a t-u g 
ninės upės ir ugninės jūros tema: Сотворил Господь 
небо и землю, и всю подвселенну; протекала река 
огненная, в той  же огненной реке крестилась сила 
Господня -  П е тр  и Павел, Михаил Архангел, сам 
Иисус Христос  (ten pat, 52). Taigi ugninė upė, ugni
nė jūra, jungiančios dvi stichijas, tampa baisiu ginklu, 
galinga priem one prieš pikta.

Rusų užkalbėjim uose ugnis vaizduojam a dažniau
siai ne pačiame vandenyje, o uždaryta akmenyje, kaip 
sakraliniam e žemės centre. Iš šito akmens gaunama 
ugnis, uždeganti m eilę „gražiojoje merginoje“ : О  мати, 
царица Соломия, наведи своих тридевять слуг и 
тридевять прислужников, и тридевять верных 
рабов, и всех своих двенадцать дочерей с пилами, 
терпугами, с могучими и сильными большими 
молотами... и прикажи (всем им)... разбить и 
распилить сей белой Л аты рь  камень и вынять 
из сего белаго Л аты ря  камня палящий и гулящий 
огонь... (ten pat, 21). K a i kuriuose užkalbėjim uose ug
nis asocijuojasi su liga, ir tada akmens sudeginimas (pa
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vertimas sm ėliu) re iškia pagijimą: как сей камень на 
огне разгорается, на песок рассыпается, этак  о т  
раба Божия младенца, о т  Клавдина сына... /заго
вор от чесотки/ (Русская магия, 128).

L ie tuvo je  gerai žinom as akmens vaidm uo kulto 
apeigose. Akm uo visų p irm a buvo aukojim ų vieta. A n t 
kai kurių aukojim o akmenų buvę iškalti gyvatės, ar
k lio  pasagos (visa tai, kaip žinia, susiję su ugnim i) at
vaizdai. V ienoje sakmėje pasakojama, kaip velnias ak
menyje paslėpė nuo žm onių ugnį (Dundulienė, Ugnis). 
Užuom inų apie tai yra ir užkalbėjimuose: paimsiu iš 
akmenia vugnies... aždegsiu supuvusias kalades (VKLT, 
448). Įdom us D ievo m otinos širdies palyginim as su ak
m eniu (lietuvių užkalbėjim e nuo gyvatės): kapa užnie- 
męs akmuo, ta kad užniemt Panos Švenčiausios širdis 
(Mansikka, 45). Akm en į su šird im i galbūt sieja ugnis. 
Rusų užkalbėjim uose širdis yra m eilės uždegtos ugnies 
buveinė. Č ia  ugnis, m eilė, ilgesys ir širdis -  vieninga
me sinonim ų rate: как огонь горит в печи жарко 
на жарко, не потухает, т а к  бы ея сердце горело 
по рабу божьему... (М айков, 8); В ставай те  вы, 
матуш ки тр и  тоски  тоскучия, тр и  рыды рыду- 
чия, и берите свое огненное пламя; разжигайте 
рабу (имя рек) девицу... (ten pat, 14).

Tokios ugnies funkcijos lietuvių m eilės užkalbėji
muose -  lyg ir nėra. K ad  būtų aiškiau, galim a pateikti 
lietuvių ir rusų užkalbėjim us, kuriuose m inim a ugnis.

Lietuvių: 
nuo gyvatės, 
nuo kraujavim o, 
nuo kirm ėlių, 
nuo rožės,
nuo dantų skaudėjim o, 
nuo nužiūrėjim o;

nuo p iktųjų dvasių, 
gyvulių apsaugai;

šautuvo sugadinim ui; 
maldelėse į ugnį.

Rusų:
nuo gyvatės, 
nuo kraujavim o, 
nuo kirm ėlių;

nuo nudegimo,
nuo juodligės,
nuo drugio,
nuo spuogų,
nuo išgąsčio,
nuo niežų,
nuo išvaržos,
nuo p iktųjų dvasių,
gyvulių apsaugai,
m eilės užkalbėjim uose,

nuo m irusiųjų,
nuo m otinos ilgesio išsiskyrus su m ielu vaikeliu,
m otinos pykčiu i sutramdyti,
priėjim ui prie valdžios,
nuo karinės tarnybos,
dėl sėkmės m edžioklėje,
šautuvui sugadinti,
dėl miego,
dėl apsaugos,
sūkuriu i sulaikyti,
k ik im orai išvaryti.

Pa lyg inti su lietuviškais rusų užkalbėjim ai žymiai 
įvairesni. L ietuv ių  trad icijoje tai „atsveriam a“ dauge
liu  m aldų į ugnį. Bendra ugnies funkcija lietuvių ir 
rusų užkalbėjim uose -  ligų gydymas. Ugnis užkalbėji
muose tapatinam a su liga: в печь, в огонь бросаю 
болезнь свой. Уходи, огонь, в огонь. Забери, огонь, 
огонь (Вятский ф ольклор, 88). A rba  palyginama su 
ja \Как из булату, из синева укладу огнь каменем 
выбивает, та к  же бы из раба Божия (имя рек) 
все недуги и порчи вышибало и выбивало бы... 
( М айков, 82-83). Išorin ia i ligos požym iai kartais gali 
būti panašūs į ugnį (rus. гореть в лихорадке). K rau
javimas rusų užkalbėjim uose lyginamas su ugnies upe, 
spuogai vadinam i летучий огонь, nudegim as- паля
щий огонь. L ietuv ių  užkalbėjim uose su ugnim i lygi
nama liga rožė ir jos om onim as gėlė rožė: Jėzus Kristus 
vaikščiopo kalnus, po marias, perplišė rožį, išdžiūvo rožė, 
išdego rožė. Išdegsi ugnelė raudona rožė (Mansikka, 111).

Gydym o užkalbėjim uose ugnis m inim a ne tik tapa
tinant ją su kai kuriom is ligom is (panašaus gydymo pa
našiu principas), bet ir suvokiant jos pačios gydomąją 
galią. Ugnis sugeba sunaikinti piktąsias dvasias ir li
gas, atgaivinti, atjauninti žmogų (pasakų motyvas apie 
stebuklingą herojaus prisikėlim ą po to, kai jis išvirė ver
dančiam e katile). Laba i archajiški m itai apie dievybę, 
atgimstančią ugnyje, apie didvyrius, tokiu būdu įgau
nančius nem irtingum ą. Su tuo susijusios ir in iciacijos 
apeigos, ir m irusiųjų deginimas. Y ra  legendų apie d ie
viškus personažus, ugnim i išgydžiusius ir atjauninusius 
žmones krosnyje arba kalvėje (Edsm an, 2,41-131). To
kią žmogų gydančią, piktas dvasias naikinančią ugnį 
matome tik  rusų užkalbėjim uose:... возьмут тя, ока
янную сатану, трясавицу и огневицу, о т  меня, 
раба Божия , выведут и ввергнут в пещь огнен
ную... /заговор от лихорадки/ (М айков, 52); А 
колдуну и колдуньям огонь поесть и дымом за
пить... (ten pat, 118).

K a i ugnis rusų užkalbėjimuose lyginama su amžina 
kančia, siela, valdžia, jos vaizdinys tampa dar abstraktes
nis: Господь избавит о т  огня горящего, о т  смолы 
кипящей, избавит Господь о т  муки вечной, о т  чер
вей неуспокающих (Русская магия, 72)\Ты (власть) 
предо мной есть лютый огонь, а я пред тобой есть

10



Marija Zavjalova. UGNIES ĮVAIZDIS LIETUVIŲ IR RUSŲ UŽKALBĖJIMUOSE

сильная вода... f  Майков, 151); ...у него бы тело 
тлело, душа огнем горела... (Русская магия, 138). 
Lietuvių užkalbėjimuose tokių metaforų nėra.

Pabaigai galima pateikti esm inius žodžius, nusakan
čius ugnies semantinį lauką rusų ir lietuvių užkalbėji
muose:

Lietuvių užkalbėjimuose:

gyvatė, kirm ėlės, pelė, gaidys, arklys; 
rožė, papartis; 
akmuo, lenta, kaladė; 
saulė, mėnulis, okeanas; 
pelenai, kibirkštis, garas, žvakė; 
kojos, sparnai, akys, kraujas; 
rūbai, ploščius; 
namas, kelias.

Rusų užkalbėjimuose:

gyvatė, kirm ėlės, varna, gulbė, lapė, pabaisa; 
žvaigždė, debesys, griausmas, audra, vėjas, 

vanduo, jūra, upė, akmuo, smėlis; 
dūmai, kibirkštis, pelenai, smala, vaškas; 
lenta, raktas, ietis, ginklas, strėlė; 
namai, stogas, krosnis, pirtis; 
kančia, siela, V iešpaties jėga, m eilė, valdžia, 

žodis, liga, ilgesys; 
širdis, kraujas.

Iš sąrašo matyti, kad ugnis susijusi su visom is sti
chijomis: dangumi, antžem iniu ir požem iniu pasauliais, 
gyvūnais, augmenija ir žmogumi. Tai -  lyg pasaulio cen
tras, ji sujungia priešingybes. Rusų užkalbėjim uose ug
nis dažnai yra alegorija arba m etafora, tu rin ti m itopo- 
etin į pagrindą. L ie tuv ių  užkalbėjim uose ugnies ryšiai 
paprastesni, konkretesni ir galbūt archajiškesni. G a li
ma manyti, kad archajiškiausia yra ugnies personifika
cija. Vėlesnis, krikščioniškas, ugnies suvokim o etapas 
atsispindi rusų užkalbėjim uose, kur ugnis vaizduoja
ma kaip dieviška jėga, galin ti nubausti nusikaltėlius, 
išnaikinti piktąsias dvasias ir išvalyti žmogaus sielą.

G eriau įsivaizduoti ugnies funkcijų skirtum ą lie tu 
vių ir rusų užkalbėjim uose padės sudaromo sistem inio 
žodyno pastraipa apie ugnį.

U g n i s  l i e t u v i ų  u ž k a l b ė j i m u o s e

Ugnies pavadinimai (kreipiniai): šv. Agota, šv. A b i- 
ja, šv. Bagona, šv. Barnadiktas, šv. Begonija, šv. Ga- 
bieta, Gabija, Gaijonėlė, Gabjauja, šv. Gabri, Gobeli- 
ja, šv. Guba, šv. Gum ija, šv. E lžb ieta, Iszreum, šv. La u 
rynas, šv. Liubernė, šv. Liubystra, Polengabija, šv. Po- 
nykė, šv. Tam uonija, Tobijatė, Ugnatė, šv. Ugnija, šv. 
V isija, šv. Zobija, Zabėlija; ugnis, ugnelė brungelė, 
karšta liepsna, gelbėtoja, ramytoja nuo pakusų.

Epitetai: pasotinta, linksm a, m aloni, ram i, spakai- 
na, laim inga, spragi.

Vieta (ugnies): savo vieta, akmuo, tarp mėlynų ir 
baltų rožių.

Vieta (ugnyje): rožė.
Veiksmai (ugnies): pakelti (garų), neleisti (kib irkš

čių), gobėti, žibėti, nedegti, rusenti, neiti (iš šitos vie
tos), nesijudinti, nesikrutinti, stovėti (stulpu), nesiaukš- 
tinti, nesiplatinti, gulėti, nevaikščioti, nesivėdinti, užsi
laikyti, tamavotis, atilsėti, tylėti, m iegoti, p a s im aud y 
ti, apdengti (savo ploščium  šventu), nesiauti kojyčių, 
nekelti sparnelių, gyventi (su mumis), peržegnoti (mus), 
sergėti (namus), tarnauti, m ylėti (mane), padėti (man), 
papykti, iškeikti (gyvatę), uždegti žvakelę, atsiim ti karš
tį, duoti sulaukti geros naktelės (mums), duoti apsisau
goti nuo neprietelių, duoti surasti kelią (paklydėliams).

Ugnies veiksmų objektai: garas, kibirkštis, kojos, 
sparneliai, žvakė, karštis, rūbelia i, ploščius, mes, mū
sų vaikai, šeimyna, nam eliai, trobelės, gyvuliai, javai.

Veiksmų su ugnimi subjektai: Dievas, šv. Agota, Jė
zus Kristus, aš.

Veiksmai su ugnimi: sugobti, sugaubti, sukopti, už
kloti, užklostyti, sužiebti, užžiebti, sukurti, sukurstyti, 
įpūsti, apdengti (savo ploščium ), pridengti (savo rū
beliu), saugoti, pala idoti, suram inti (Dievas), prašyti 
užgesinti, mylėti, šenavoti, peržegnoti, ap lanka i, pa
daryti nekenksm inga (šv. Agota).

Veiksmai su ugnim (ugnis -  adresatas): pakloti pa
talą, atnešti m alkelių, atlikti, kalbėti maldas, dėkoti.

Palyginimai: kraujas, kirm ėlės, pelytė.
Asociacijų kompleksas: liepsna -  k ibirkštis -  dū

mai -  pelenai -  saulė -  arklys -  gaidys -  kraujas -  pa
parčio žiedas -  akmuo.

U g n i s  r u s ų  u ž k a l b ė j i m u o s e

(variantai огонь, огонек)

Sinonimai: пламя.
Izofunkciniai žodžiai: огненная река, огненные 

ключи, огненное море, туча огненная, огненная змея, 
огненная стрела, огненная изба, огнеопалимая баня, 
печь, сердце, мука вечная, смола кипящая.

Antonimai/opozitai: вода.
Hiperonimai: пожар.
Hiponimai: -
Visuma: все огни.
Svarbiausias visumos elementas: Ц арь-О гонь, 

Огнищ е (Чудищ е).
Dalys: искра, огник.
Vidinė savybė/epitetas/: заречный,летучий,паля

щий, горячий, жаркий, кроткий, пылкий, мило
стивый, гулящий, зеленой, негасимый, лютый.

Ugnį valdo: Бог, Илья-пророк, бабья дочь, звезда 
ясная, душа, три тоски тоскучие, три рыды рыдучие.

Ugnyje: болезнь, огонь, раба Божия, пламя.
Ugnies vieta: море, булат, синий уклад, печь, чис

тое поле, раб Божий, белая грудь, ретивое сердце,
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ясные очи, черные брови, буйная голова, белое тело, 
черная печень, горячая кровь, семьдесят жил, семь
десят суставов, белый Латырь камень, крыша, небо.

Subjektas (kas naudojasi ugnimi): Господь-спаси
тель, семьдесят семь братьев и Вихорь Вихревич, 
троеперая сестра, печка, Богородица, болезнь, вода.

Ugnies veiksmai: ступать, взять, уходить, заби
рать, очищать, пожирать, пылать, (с)жечь, потухать, 
разгореться, (с)палить, зажечь, идти, гореть, (не)по- 
тухать, пыхать, тлить, вынимать, вкладывать..

Adresatas (į ką nukreipti ugnies veiksmai): черви, 
колдуны.

Veiksmai, nukreipti į ugnį (ugnis - adresatas): по
клоняться, молиться, кориться.

Ugnies veiksmų objektai: болезнь, все, травы, му
равы, чащи, трущобы, коренья, оторосли, дрова, зе
леные луга, смолевые пучки, скорби, уроки, призо- 
ры, страхи, переполохи, родимсы, недуги и порчи, 
тоска, девица, враг, сердце, супостат, нечистая сила, 
дьяволы, еретики, колдуны, все люди.

Veiksmai su ugnimi: заливать,сж игать,дать, вы 
бивать, (по)есть, выгнать, разжигать, засекать, спас
ти (от), сохранить (от), бояться, забрать, сушить, 
круш ить.

Kuo ugnis veikia (priemonės): огонь, все огни, 
кремень, огниво.

Veiksmai su ugnimi kaip su priemone: гореть, 
зажечь, сжечь, засекать, (с)палить, загореться, 
осветить.

Veiksmai su ugnimi (vieta-ugnis): дать (от), вы
лететь (из), не ж ить (в), гореть (в), не лежать, 
бросать (в), уходить (в).

Šaltinis, priežastis, sukelianti ugnį: огненный 
змей, три печи, тридевять слуг, тридевять прислуж
ников, тридевять верных рабов царицы Соломин, 
ветер, Святой Иаков, X  (неопредел.-личн.), небо.

Pasekmės: сожжение, возгорание, горение, ту 
шение (очищение, защита, избавление от болезней, 
любовь, угроза, наказание).

Įsikūnijimas (kuo virs ta ugnis): сердце, горе, зола, 
песок, камень, раб Божий, дымок.

Ugnimi pavirstantys objektai: скот, змея, лиска, 
ты, власть.

Palyginimai (su kuo palyginama ugnis): сердце, 
вода, покойник, я, кровь, рана, недуги, порчи, буря, 
слова.

Asociacijų kompleksas: сердце -  свечи -  дым -  
меч -  пар -  смола -  кровь -  ружье -  гром -  
молния -  сера.

SANTRUMPOS:

Balys -  Balys J. Liaudies magija ir medicina. -  Bloomington, 1981. 
Dundulienė. Akys -  Dundulienė P. Akys lietuvių pasaulėjautoje. -

Vilnius, 1992. Dundulienė. Ugnis -  Dundulienė P. Ugnis lietu
vių liaudies pasaulėjautoje. -  Vilnius, 1985.

Edsman -  Edsman C -M . Ignis divinus. Le feu comme moyen de 

rajeunissement et d ’immortalitė: contes, legendes et rites. -  

Lund, 1949.

Fraenkel -  Fraenkel E . Litauisches etymologisches Worterbuch. -  

Heidelberg -  Gottingen, 1955.

Frazer -  Frazer J. G . Myths of the origin of fire. -  London, 1930.

LT  -  Lietuvių tautosaka. -  Vilnius, 1968.

L T R  -  Lietuvių tautosakos rankraštynas Lietuvių literatūros ir tau

tosakos institute Vilniuje.

Mansikka -  Mansikka V. J. Litauische Zauberspruche. (FF  Com- 

munikations, N87) -  Helsinki, 1929.

Niem i -  Niem i A . R. Lituanistiniai raštai // Lietuvių mitologija. -  

T. I I . - V ,  1997.

V K L T  -  V ilniaus krašto lietuvių tautosaka // Tautosakos darbai. -  

T. IV. -  Kaunas, 1938.

Вятский фольклор -  Вятский фольклор. Заговорное искус

ство. -  Котельнич, 1994.

Майков -  Великорусские заклинания. Сборник Л .Н . М ай

кова. -  Спб., 1994.

М Н М  -  М иф ы  народов мира. -  М ., 1997.
Русская магия-Традиционная русская магия в записях конца 

X X  века. -  Спб., 1993.

Сказания -  Сказания о Чудесах. -  М ., 1990.

Славянская мифология -  Славянская мифология. Этимоло

гический с л о в а р ь .-М ., 1995.

Успенский -  Успенский Б. А. Филологические разыскания 

в области славянских древностей. -  М ., 1982.

Фасмер -  Фасмер М . Этимологический словарь русского 

языка. -  T. I—I V . -  Спб., 1995.

The image of fire in Lithuanian and 
Russian incantations

Marija ZAVJALOVA

Images of fire in Lithuanian folklore differ suffi
ciently from those in Russian folklore. In Russian tradi
tion fire is subordinated to the personages of deity and 
it itself is a personified element (e.g. Ognenyj letučij 
zmej), it is the element of the universe such as the earth, 
water and air. It is outside the manageable world of the 
man, thus when it is indispensible to him it may be ad
dressed only through mythic mediators.

In Lithuanian incantations fire is entirely spiritual 
one that exists in the sphere of man’s living, its name is 
the Goddess Gabija having zoomorphic and anthropo
morphic features. It has legs, wings, a coat. It can eat, 
drink, sleep and love. It can be angry and after turning 
into a cat it can leave its home etc.

The Russian incantations connected with fire are of 
great variety and the semantic field of the fire is more 
developed than in Lithuanian tradition where the bal
ance, in comparison with the Russian tradition, is 
reached by saying a great many prayers. The author’s 
presumption is that the image of fire in Lithuanian tra
dition is more archaic than in Russian tradition.
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