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lis/vėlė, pranašiški sapnai, burtai, tradicinė pasaulėžiūra, pomirtinis gyvenimas.

Tyrimo objektas – Alantõs krašto senolių pasakojimai apie pasirodžiusias 
mirusiųjų vėles ar vaiduoklius, išsipildžiusius ir reikšmingus sapnus bei įvairias 
burtų praktikas. 

Tyrimo tikslas – išryškinti archaiškus, t. y. iš tradicinės pasaulėžiūros perimtus 
ir naujoviškus dabartinių pasakojimų elementus, paanalizuoti, kaip pasakojimuose 
atsiskleidžia šio krašto žmonių požiūris į pomirtinį gyvenimą, gyvųjų ir mirusiųjų 
bendravimo galimybes bei žmogaus sugebėjimą panaudojant magiškas galias ar 
tam tikras priemones numatyti ar įtakoti būsimus įvykius.

Uždaviniai: 1) aptarti, temomis sugrupuoti ir įvertinti Alantos krašte autorės 
surinktą folklorinę medžiagą; 2) dabarties pasakojimus palyginti su anksčiau 
užrašytomis sakmėmis apie vėles ir vaiduoklius bei tikėjimais apie pomirtinį 
gyvenimą, o šiuolaikinius burtus su anksčiau užrašytais užkalbėjimais, maldelėmis 
bei kitomis tradicinėje kultūroje egzistavusiomis magijos formomis. 

Sąvokos. Tradicine (mitine) pasaulėžiūra straipsnyje bus vadinama pažiūrų sis-
tema, perimta iš tradicinės kultūros ir paremta tam tikra mitinio pasaulio logika, 
savaip aiškinančia pasaulio ir aplinkos reiškinius. Tradicija čia laikysime ne laike 
užkonservuotą ir iš kartos į kartą perduodamą tautos išmintį1, bet dinamišką, nuolat 
atsikartojantį ir kintantį procesą2. Žodžių junginiu Alantos (arba Alantos krašto) se-
noliai straipsnyje vadinami visi Alantos miestelio ir aplinkinių kaimų (priklausiusių 
buvusiam Alantos valsčiui) gyvento-
jai, pagal amžiaus grupę priskirtini 
vyresniajai kartai. Pasakojimo sąvoka, 
remiantis Irenos Reginos Merkienės ir 
Linos Būgienės formuluotėmis, straip-
snyje vartojama memoratams apie as
meninę duomenų pateikėjų patirtį ar 
iš konkrečių jiems artimų, pažįstamų 
žmonių perimtas žinias ir savas jų 
interpretacijas įvardyti.3 Funkcinis ir 
stilistinis šių pasakojimų artimumas 
folklorui paverčia juos pereinamąja 
grandimi tarp tradicinės tautosakos 
kūrinių ir jau visai tarsi nieko bendra 
su tradiciniu pasakojimu neturinčių 
„dokumentinių“ tekstų.4 Terminas da-
barties, dabartinis vartojamas įvardyti 
pasakotojo santykį su dabarties mo-
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1 Pavyzdžiui, S. Yla tradicija įvardijo šimtmečiais 
sutelktą tautos išmintį ir patirtį – įpavidalintą 
dorovės kodeksą, pritaikytą šeimos pedagogikoje. 
Yla S. Lietuvių šeimos tradicijos. Šeimos kūrimo 
vyksmai, Čikaga, 1978, p. 10–13.

2 Pasak Rasos PaukštytėsŠaknienės, „tradicinis“ 
nebereiškia kažko nekintamo ir amžino, o reiškia 
įteisintą dalyką, kilusį iš istorinės kasdienybės“. 
Paukštytė Šaknienė R. Tradicijos sampratos 
šiuolaikinėje Lietuvoje, Lituanistica, Vilnius, 2012, 
t. 58, nr. 2(88), p. 210.

3 Merkienė I. R. Vėlės XX a. pabaigos pasaulėjautoje: 
pietryčių Latvijos lietuvių memoratai, Darbai ir dienos, 
Dabarties kultūra: pokrypiai ir nuokrypiai, Kaunas, 
2002, t. 31, p. 227.

4 Būgienė L. Objekto problema šiandienos tautosakos 
moksle ir naratyvų analizės perspektyvos, Tautosakos 
darbai, Vilnius, 2008, t. XXXV, p. 43, 44.
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mentu, tačiau, turint omeny pasakotojų amžiaus grupę, neatmetama, kad šiomis 
dienomis gyvuojantis pasakojimas gali būti paveldėtas iš seniau. Pažymimuoju 
žodžiu sakmiškas pabrėžiamos šiomis dienomis fiksuojamų pasakojimų, kuriuose dar 
apstu sakmėms būdingų detalių ir kuriuose itin ryškios aplinkos mitologizavimo 
tendencijos, savybės. 

Metodai. Duomenys rinkti ekspedicijoje Alantos krašte 2012 m. birželio 
26–30 d. Naudotas pusiau struktūruotas interviu. Apklausta 15 vyresnio amžiaus 
pateikėjų (75–92 m.), iš kurių 3 vyrai ir 12 moterų. Didesnis moterų pateikėjų 
skaičius – atsitiktinis (jos dažniau būna namie, jos šnekesnės, kaimuose daugiau 
vienišų vyresnio amžiaus moteriškių). Pastebėta, jog vyresni vyriškos giminės atsto-
vai pasakojimus apie burtus, pomirtinį gyvenimą ir sapnus laiko moterų pokalbių 
temomis, o mieliau kalba apie karo metus, skaudžius praeities išgyvenimus ir 
tuometinio jaunimo išdaigas. Kalbėtasi su Alantos miesto ir kaimų, t. y. Alantos, 
Naujåsodžio, Svobiškºlio, Piìšiškių, Juõtiškių bei Påraudinės viensėdžio gyven-
tojais. Gauti duomenys analizuojami ir 
interpretuojami. 

Ekspedicijos metu surinkta me
džiaga saugoma Vytauto Didžiojo uni
versiteto Etnologijos ir folkloristi kos 
katedros rankraštyne.5 Artima šiam 
straipsniui tematika jau yra rašęs ne 
vienas Lietuvos mokslininkas. Sielos ir 
pomirtinio gyvenimo sampratą senojoje 
lietuvių pasaulėžiūroje yra išsamiai ap
rašęs Gintaras Beresnevičius.6 Požiūrį 
į pomirtinį gyvenimą, anapusinio pa-
saulio būtybes ar pačią mirtį įvairiais 
aspektais savo darbuose analizavo Jonas 
Balys7, Algirdas Julius Greimas8, Norber-
tas Vėlius9. Žiemos laikotarpio švenčių 
papročius, jų metu praktikuotus burtus 
bei sąsajas su nekrokultu išsamiai aprašė 
Juozas Kudirka.10 Apie mirtį senojoje 
lietuvių pasaulėžiūroje yra rašiusi ir 
Rasa Račiūnaitė.11 Žmogaus ir numirėlio 
bendravimą lietuvių folklore disertacijoje 
ir straipsnyje aptarė Edita Korzonaitė.12 
Vėlės ir pomirtinio gyvenimo sampratas 
XX a. pab. pietryčių Latvijos lietuvių 
pasaulėjautoje tyrinėjo ir savo darbuose 
pristatė I. R. Merkienė.13 Šiuolaikinių 
moksleivių dvaselių kvietimo sąsajas su 
tradiciniais burtais straipsnyje ir diser
tacijoje aptarė Dovilė Kulakauskienė.14 
Apie gyvųjų ir mirusiųjų bendravimą, 

5 2012 m. birželio 26–30 d. ekspedicijos „Alantos 
senolių pasakojimai“ medžiaga. Užrašė Ingrida 
Šlepavičiūtė. Byla – VDU ER Nr. 2273.

6 Beresnevičius G. Dausos: pomirtinio gyvenimo 
samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje, Klaipėda, 
1990; Beresnevičius G. Sielos fenomenologijos 
įvadas, Lietuvių kultūros tyrinėjimai, Vilnius, 1995.

7 Balys J. Mirtis ir laidotuvės: lietuvių liaudies tradici-
jos, Raštai, parengė R. Repšienė, Vilnius, 2004, 
t. V (toliau – BlML); Balys J. Dvasios ir žmonės: 
liaudies sakmės, Raštai, parengė R. Repšienė, Vil-
nius, 2003, t. IV (toliau – BlDŽ); Balys J. Liaudies 
magija ir medicina, Raštai, parengė R. Repšienė, 
Vilnius, 2003, t. IV (toliau – BlLMM).

8 Greimas A. J . Apie dievus ir žmones: lietuvių 
mitologinės studijos, Čikaga, 1979.

9 Vėlius N. Mitinės lietuvių sakmių būtybės: laimės, 
laumės, aitvarai, kaukai, raganos, burtininkai, vilkta-
kiai, Vilnius, 1977; Vėlius N. Chtoniškasis lietuvių 
mitologijos pasaulis: folklorinio velnio analizė, Vilnius, 
1987. (Naujas leidimas: Vėlius N. Chtoniškoji lietuvių 
mitologija, parengė P. Vidžiūnas, Vilnius, 2011.)

10 Kudirka J. Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos, Vilnius, 
1993.

11 Račiūnaitė R. Mirtis senojoje lietuvių pasaulėžiūroje, 
Acta Baltica’99, Kaunas, 1999, d. 2, p. 120–127.

12 Korzonaitė E. Žmogaus elgesio su mirusiaisiais ir 
vėlėmis raida sakmėse ir papročiuose, daktaro disertacija, 
Kaunas, VDU, 2002; Korzonaitė E. Žmogaus ir 
numirėlio bendravimas: išmonės ir realybės santykis 
folklore, Tautosakos darbai, 2003, t. XVIII (XXV), 
p. 167–176.

13 Merkienė I. R. Vėlės XX a. pabaigos pasaulėjautoje: 
pietryčių Latvijos lietuvių memoratai, p. 227–237; 
Merkienė I. R. Pietryčių Latvijos lietuviai: tapatumo 
išraiška, etninės ir kultūrinės orientacijos, Vilnius, 2005.

14 Kulakauskienė D. Magija bręstančios asmenybės 
gyvenime (XX a. II pusės–XXI a. pr. Lietuvoje), daktaro 
disertacija, Kaunas, VDU, 2006; Kulakauskienė D. 
Pirmoji magijos praktika moksleivių gyvenime: 
dvaselių kvietimai, Tautosakos darbai, Vilnius, 2008, 
t. XXXV, p. 134–150.
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analizuodama sapnų pasakojimus, savo straipsnyje ir disertacijoje užsimena Asta 
Višinskaitė.15 Plačiau apie mirusiųjų sapnavimą prabyla Vita IvanauskaitėŠeibutienė.16 
Neseniai disertacijos pagrindu išleistoje Radvilės Racėnaitės monografijoje nagrinėjama, 
kaip lietuvių folklore interpretuojami įvairūs su žmogaus likimu ir mirtimi susiję 
vaizdiniai XIX a. pabaigoje–XX amžiuje.17

Mirties sampratos kaita ir jaunimo pasakojimai apie susidūrimus su vai
duokliais ir dvasiomis šiek tiek analizuoti ir šio straipsnio autorės.18 

Straipsnio aktualumas. Nors pomirtinio gyvenimo, įvairių maginių praktikų ir 
tikėjimų pranašingais sapnais temos – neretas folkloristų tyrinėjimų objektas, kartu 
visos trys šios temos negvildentos, neanalizuotos jos ir kaip dabartinio folkloro, t. y. 
sakmiškų pasakojimų dalis. Šiame straipsnyje pristatoma iš pirmų lūpų užrašyta 
ir niekur nepublikuota folklorinė medžiaga, kuri atskleidžia, kaip, prisitaikydama 
prie modernių laikų dvasios, kinta tradiciniu mitiniu mąstymu paremta vyresnio 
amžiaus žmonių pasaulėžiūra, kurie jos elementai išlieka nekintami, o kurie pasi
duoda naujovėms. 

Pasakojimai apie vaiduoklių/vėlių  
pasirodymą
Ekspedicijos metu aštuoni pateikėjai papasakojo keturiolika sakmiškų 

pasakojimų apie įvairius nežinomos kilmės vaiduoklių ar konkrečių mirusiųjų vėlių 
pasirodymus. Tai labai artimi tradicinėms mitologinėms sakmėms memoratai apie 
pačių pateikėjų asmeninę patirtį ar artimoje jiems aplinkoje nutikusius įvykius. 
Apklaustieji vadovaujasi samprata, kad mirusieji dar kurį laiką po mirties vaikšto 
netoli savo ar savo artimųjų namų, juos galima sutikti prie kapinių, arba vaidenasi 
tinkamai nepalaidotų žmonių vėlės. 

84erių metų Vitalija papasakojo 4 sakmiškus pasakojimus apie vaidenimąsi. 
Ši moteris priklausytų Linos Būgienės įvardytai pateikėjų, kurių gyvenamas pa-
saulis tebėra glaudžiai susijęs su mitine senųjų sakmių pasaulėžiūra, kategorijai, 
kurie jautriai reaguoja į įvairias anapusybės apraiškas, susiedami jas su tradicija.19 
Čia norėtųsi išsamiau aptarti du jos 
papasakotus nutikimus. 

„Jūs ištraukit mane iš sklepo

Tai istorija, kurią ji sužinojo iš vieno „alun
tiškio“, buvusio girininko Turčinsko. Esą 
buvę tokie namai, kurių viename kambaryje 
niekas negalėdavo išbūti – vaidendavos. 
Taigi vyrai kartą nutarė tuose namuose 
susirinkę atsigerti degtinės. Vienas iš jų 
įsidrąsinęs nusprendė nueiti į neramųjį 
kambarį. Visi buvo susitarę, kad jeigu 
kils kokių bėdų, tai kiti atskubės padėti. 
Drąsuolis atsigulė kambary ir laukė, kas 
bus. Neilgai trukus kažkas ištraukė iš po 

15 Višinskaitė A. Individualumas ir tradicija pasa-
kojimuose apie sapnus, Tautosakos darbai, Vilnius, 
2006, t. XXXI, p. 183–189; Višinskaitė A. Lietuvių 
liaudies sapnų aiškinimai ir pasakojimai apie sapnus: 
sandara, funkcionavimo specifika, reikšmės, daktaro 
disertacija, Kaunas, VDU, 2007.

16 IvanauskaitėŠeibutienė V. Mirusiųjų sapnavi-
mas katalikiškuose tikėjimo patirčių ir liudijimų 
kontekstuose, Tautosakos darbai, Vilnius, 2011, t. XLII, 
p. 56–77.

17 Racėnaitė R. Žmogaus likimo ir mirties samprata 
lietuvių folklore, Vilnius, 2011.

18 Šlepavičiūtė I. Mirties sampratos kaita sakmiškuose 
pasakojimuose, RES HUMANITARIAE, Klaipėda, 
2011, t. IX, p. 86–109; Šlepavičiūtė I. Mistinės 
jaunimo patirtys interneto pasakojimuose, Tautosakos 
darbai, Vilnius, 2012, t. XLIII, p. 70–84.

19 Būgienė L. Sakmių tradicija ir individualus pasa-
kotojo repertuaras, Tautosakos darbai, Vilnius, 2005, 
t. XXII (XXIX), p. 63, 65.
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jo galvos pagalvę, po kiek laiko atėmė ir 
kaldrą. Tačiau vyras ir toliau tyliai gulėjo 
laukdamas, kas dar nutiks. Kambary buvo 
pilna lėkščių spinta, tai vaiduoklis netikėtai 
nušlavė žemėn visas lėkštes. Apie pusę 
dvylikos neramumai pasibaigė. Kitą naktį 
ėjo budėti kitas vyriškis. Jį irgi panašiai 
ėmė baidyti, tada šis neištvėręs paklausė: 
„Sakykit, ko jum reikia? Kam jūs taip 
darot?“ Pasigirdo atsakymas: „Jūs mane 
ištraukit iš sklepa, aš sklepe. Imkit ir 
ištraukit. Aš po akmenim.“ Vyrai nusprendė 
rūsį apieškoti kitą rytą. Ir iš tiesų, po 
akmenim rado mažo vaiko kauliukus. Buvo 
iškviestas kunigas. Jis pašventino namus, 
kauliukus užkasė kapinėse ir atlaikė mišias. 
Nuo to karto nebesivaideno.“20

Panašūs siužetai randami ir tradicinėse sakmėse: „Tam tikroje vietoje vaidenasi. 
Žmogus paklausia, ko vėlė nori. Žmonės iškasa žmogaus kaulus ir juos palaidoja kapinėse; 
vaidentis liaunasi.“21 

Ir tikėjimai byloja: „Jeigu toj vietoj yra nabašcyko kaulai, tai vis tiek tuose namuose 
negalima išgyventi“ (BlML 1131). Dabartiniame pasakojime ramybės nerandanti vėlė 
taip pat gąsdina žmones ne todėl, kad nori sukelti jiems nepatogumų, o kad būtų 
atkreiptas dėmesys ir pradėtos aiškintis neramumų priežastys. Pasakojime, kaip ir 
mitologinėse sakmėse, vadovaujamasi ta pačia samprata: kol su mirusiojo kūnu 
neatliekami tinkami bažnytiniai ritualai (t. y. palaikų palaidojimas kapinėse, mišios 
už mirusiojo vėlę ir namų pašventinimas), tol vėlė negali ilsėtis, o žmonės toje 
vietoje – ramiai gyventi. 

„Pėdos pelenuose

Vienos mergaitės tėvai per karą išvažiavo į Ameriką ir paliko ją su močiute. Močiutė su anūke 
glaudėsi mažame kambariuke pas Alantos dvaro buhalterę Anušką. Kambariuke buvo krosnis, 
ant kurios bobutė džiaudavo anūkės kojinytes ir batukus, tačiau po nakties visada rasdavo 
juos numestus žemėn. Iš krosnies kartais girdėdavosi cypimas, o naktį kažkas vaikščiodavo 
po namus. Bobutė viską papasakojo kunigui. Šis liepė naktį užrakinti duris ir užraizgyti 
jas rožančiumi, o ant krosnies padėti žvakę. 
Šios priemonės nepadėjo. Naktį vaiduoklis 
lengvai atsidarė duris, įėjo į kambarį ir 
išmėtė ant krosnies sudžiautus rūbelius. Kitą 
naktį kunigas liepė pribarstyti ant krosnies 
pelenų. Ryte pelenai buvo išpėduoti mažomis 
pėdelėmis. Kunigas nutarė, kad krosnyje yra 
sudegintas mažas vaikas. Už jo vėlę buvo 
atlaikytos mišios, ir vaidentis liovėsi.“22

Pateikėja Vitalija BieliauskaitėStukienė, 84 m., 
gyv. Naujasodžio k., Alantos sen., Molėtų r. sav. 
(gim. Alantos k., Alantos sen.)

20 Papasakojo Vitalija Stukienė (Bieliauskaitė), 84 m., gyv. 
Naujasodžio k., Alantos sen., Molėtų r. sav., gim. 
Alantos k., Alantos sen. Pasakotojos kalba ne itin 
rišli, todėl perpasakota autorės. (Straipsnyje cituojamų 
tekstų kalba neredaguota. Kalbos red. pastaba.)

21 Kerbelytė B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas, Vilnius, 2002, t. III, p. 92.

22 Papasakojo Vitalija Stukienė (Bieliauskaitė), 84 m., 
gyv. Naujasodžio k., Alantos sen., Molėtų r. sav., 
gim. Alantos k.
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Panašų siužetą randame ir mitologinėse sakmėse: 

„Naktį troboje girdi verkiant vaiką. Žmonės išbarsto trobą smėliu – rytą randa vaikų 
pėdas“; „Naktį žmonės girdi kuliant spragilais / malant / minant linus. Klojime nieko 
neranda. Žmonės pabarsto smėliu klojimo aslą – randa mažų vaikų pėdas.“23 

Liaudyje būta ir tikėjimų: 

„Jeigu numiršta pakrikštyti vaikeliai, jie būna angelai ir labai dažnai aplanko savo tėvelių 
namus. <...> Reikia pabarstyti grindis miltais, tai po nakties rasi jų takelius (pėdelius) 
<...>“ (BlML 878). 

Mitiniame pasaulyje pėdos ant smėliu ar miltais pabarstytų grindų – tai naktį 
vėlių palikti pėdsakai. Kad tokiu būdu galima išsiaiškinti neramumų namuose 
priežastis, kaip matėme, yra girdėjusi ir senolė Vitalija. Įdomumo dėlei, panašūs 
siužetai žinomi ir šiuolaikiniam jaunimui.24 Pasakojimu siekiama įtikinti, jog mirusieji 
gali vaidentis, tačiau, kad patikėtų, jaunuoliams reikia akivaizdesnių įrodymų – 
po nakties namuose randami ir miltais ištepti velionės batai. Cituotame senolės 
pasakojime vėlė turi tik vieną tikslą – kad galėtų ramiai ilsėtis, jai reikia mišių. 
Ypatinga Vitalijos pasakojime ir vėlės kentėjimo vieta – krosnis. Apie krosnyje 
kenčiančias vėles liudija sakmės ir ti-
kėjimai. Pavyzdžiui, pasakojama, kaip 
moteris girdi krosnyje vaitojant – tai 
esanti jos mirusios sesers vėlė. Mote-
ris silpnai kūrena krosnį ar visai jos 
nebekūrena – po kurio laiko vėlė jai 
padėkoja ir išnyksta (BlDŽ 128–129). 
Jei krosnyje degdamos malkos cypia, 
tikima, kad verkia ugnyje atgailaudama 

Krosnis Malvinos 
Grigienės namuose

23 Kerbelytė B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas, Vilnius, 2002, t. III, p. 98, 131.

24 „Gyveno vieną kartą tokia šeima. Ir toje šeimoje gyveno 
tokia mergaitė. Kiekvieną naktį, kai eidavo miegoti, 
girdėdavo žingsnius. Ji galvodavo, kad jai vis pasi-
vaidendavo. Ir paskui ji vieną naktį sugalvojo paberti 
miltų ant grindų. Pabėrė miltų. Paskui iš ryto atsikėlė 
ir pamatė, kad ten kažkokios pėdos ant tų miltų. Buvo 
močiutė tos mergaitės mirusi. Ir pamatė tos močiutės 
batus padėtus, ir tie batai buvo ištepti miltais“ (VDU 
ER 2273 I/1).
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kokia nors to namo gyventojo vėlė (BlML 979). Dabarties pasakojime ties krosnimi 
vykstantys paslaptingi reiškiniai išduoda skaudžią paslaptį – kažkas čia atsikratė 
nepageidaujamo kūdikio. 

84erių metų pateikėja Malvina pa  
pasakojo sakmišką pasakojimą – memo 
ratą apie susitarimą susitikti po mirties: 

„Aš mačiau kaimynės sielų

Malvina su savo drauge Vitalija susitarė, 
kad toji, kuri pirma mirs, ateis pas likusią 
gyvą draugę. Mažiau nei po pusės metų 
Vitalija mirė. Po draugės mirties praėjo 
mėnuo ir rytojaus dieną Alantoje turėjo būti 
laikomos mišios už jos sielą bei suruošti 
gedulingi pietūs. Velionė pasirodė Malvinos 
namuose savo mirties minėjimo išvakarėse 
ir kurį laiką stovėjo tarpdury, iškišusi galvą 
iš po ten kabėjusių užuolaidų: „Matau, bet 
negali pažint, nieka, tamsus šešėlis žmogaus, 
tik matos šviesus veidas“. Malvina bandė 
nukreipti savo mintis kitur ir nežiūrėti į tą 
pusę, bet jos galvą vis tarsi kas atsukdavo. 
Žmogaus pavidalo būtybę tarpdury ji matė 
triskart. Vėliau moteris sukaupė visas jėgas, 
įsidrąsino, užsidegė virtuvėje šviesą, pasiėmė 
prožektorių ir praėjo pro „baisųjį“ tarpdurį. 
Kambary ji atitraukė visas užuolaidas, at

Pateikėja Malvina 
Sabaliauskaitė
Grigienė, 84 m.,  
gyv. Juotiškių k., 
Alantos sen., 
Molėtų r. sav.

Pro šias duris, Malvinos tvirtinimu, kyšojo  
jos mirusios draugės vaiduoklio galva
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vertė sofą, atidarė visas spintas ir spinteles, netgi stalčius, iššniukštinėjo visus kampus ir 
tamsias kertes, kad įsitikintų, jog yra viena. Tada atsigulė miegoti. Gulėjo nusigręžusi į 
sieną, kai pajuto, jog kažkas pataisė jos kaldrą. Moteris tada jau ėmė nerimauti ir pradėjo 
melstis. Būtybė, kurį laiką stovėjusi prie jos lovos šono, atsistojo galvūgalyje. Malvina 
tada ėmė balsu prašyti: „Siela, būk gailestinga, nesirodyk man, aš labai bijau“, ir toliau 
meldėsi. Būtybė atsitolino, sukeldama baisų garsą, ir pranyko.“25 

Bronislavos Kerbelytės pasakojamosios tautosakos kataloge užfiksuoti 34 į 
cituotą pasakojimą panašūs sakmės variantai: 

„Draugai susitaria, kad tas, kuris pirmas numirs, ateis pasakyti apie pomirtinį gyvenimą. 
Gyvasis pamato mirusį draugą liepsnose/žaizdotą/, miręs draugas šeria per stalą – lieka 
išdeginta žymė.“26 

Pasak Vitos IvanauskaitėsŠeibutienės, poros pastarųjų dešimtmečių folkloro eks
pedicijų duomenys rodo, jog pasakojimų, turinčių priešmirtinio susitarimo pasimatyti 
po mirties motyvų įvairovė kur kas didesnė.27 Panašų pasakojimą šio straipsnio 
autorė yra radusi plintantį tarp mokyklinio amžiaus jaunuolių virtualioje terpėje.28 
Jei senesniuose siužetuose toks mirusiųjų sugrįžimo tikslas yra savotiškas religinių 
tiesų sustiprinimas: įrodomas dangaus/pragaro/nuodėmių atpirkimo egzistavimas, 
dabartiniame pasakojime, kaip ir internetiniame jo variante, labiau pabrėžiamas 
pažado ištesėjimas ir savotiškas moralas, kad geriau tokių sutarčių nesudarinėti – 
gyvajam toks mirusiojo pasirodymas sukelia nemenką išgąstį. Kita vertus, kaip ir 
dalyje seniau užrašytų sakmės tekstų, pomirtinio susitarimo galimybė vertinama 
neigiamai dar ir todėl, kad įsipareigojęs sugrįžti mirusysis tarsi „užstringa“ jį papil-
domai apsunkinančiame ryšyje, neleidžiančiame patekti į Dievo jam skirtą vietą.29 
Taip mirusysis savo pažadu tampa susietas su žemėje likusiu gyvuoju. 

Dalis pateikėjų teigia netikintys (arba abejojantys) gyvųjų ir mirusiųjų bend-
ravimo galimybe, tačiau kai kurias savo patirtis vis dėlto traktuoja kaip anapusinio 
pasaulio apraiškas:

„Man tai vienintelį kartą [buvo], tai aš 
tiesiog nežinau, nu tikrai, tėtė amžiną atilsį, 
kai numirė, nu kad labai greit aš nežinau, 
kiek ten to laika praėja, nu gal savaitė, 
gal ne, tai prie stala stoviu, tai čia pro 
palangę praėjo ir tadu kaip ir išsigandau, 
žinau, kad nėra, o kaip čia praėjo. <...> 
Praėja lygiai taip apsivilkęs va kaip būdavo 
kiekvienų dienų.“30

„Vyrų kai palaidojau, va kaip tik dabar 
bus dvidešimt metų, kaip vyras palaidotas. 
Palaidojau vyrų, nu čia tokie atsitiktinumai 
<...>. Po savaitės laiko, durys atsidarė <...>  

25 Papasakojo Malvina Grigienė (Sabaliauskaitė), 84 m., 
gyv. Juotiškių k., Alantos sen., Molėtų r. sav.

26 Kerbelytė B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas, Vilnius, 2002, t. III, p. 96.

27 IvanauskaitėŠeibutienė V. Mirusiųjų sapnavi-
mas katalikiškuose tikėjimo patirčių ir liudijimų 
kontekstuose, p. 68.

28 „Mes buvom su mano geriausiu vaikystės draugu 
susitarę jog jei kuris nors mirs, ateis aplankyti likusį 
gyvą. Būnant septintoje klasėje, jis mirė. Maždaug po 
mėnesio prabudau naktį, atsimerkiu ir staiga matau – 
mano draugas melsvai švytėdamas stovi prie mano lovos. 
Išsigandau, pradėjau šaukti, įjungiau šviesą ir viskas 
dingo.“ (VDU ER 2273 I/86)

29 IvanauskaitėŠeibutienė V. Mirusiųjų sapnavi-
mas katalikiškuose tikėjimo patirčių ir liudijimų 
kontekstuose, p. 69.

30 Papasakojo Stanislava Grigienė, 78 m., gyv. Alan-
tos mstl., Molėtų r. sav., gim. Klabinių k., Alan-
tos sen.
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nemiegu ir girdžiu, kambary, penktam aukšte gyvenom. Vadinasi, tada tik išėjo po savaitės 
[vyro vėlė]. Durys tai buvo užrakintos, nebuvo atdaros, o aš girdėjau – kažkas tai vaikšto. 
Kas ten žino, gal siela vaikšto.“31

Tradiciniai tikėjimai byloja, kad žmogaus vėlė ne iš karto nueina į pomirtinį 
pasaulį, o dar kurį laiką po mirties vaikšto netoli namų. Pavyzdžiui: „Mirusiųjų sielos 
tris paras po laidotuvių naktimis slankioja prie gyvenamos vietos“ (BlML 861). „Mirusis 
dar visą savaitę lanko savo namus ir bendrauja su šeima“ (BlML 866). Sakmiškuose 
dabarties pasakojimuose su velioniu siejami garsai ir vaizdiniai taip pat stebimi 
artimųjų namuose pirmąją gedulo savaitę. Mitiškai įprasmintos ir pasakojimuose 
minimos mirusiųjų pasirodymo vietos – tėvas trumpam šmėsteli ties langu, o 
miręs vyras išeina per užrakintas duris. R. Racėnaitė rašo, jog įvairios pastato 
angos įsivaizduotos kaip riba tarp žmogiškojo ir mitinio pasaulių. Tikėta, kad kito 
pasaulio būtybės rodosi prie lango ar įeina pro duris prieš kieno nors mirtį. Pro 
tas pačias angas dvasinės esybės iš namų ir išeinančios. Pavyzdžiui, per langą po 
mirties išskrendanti vėlė.32 Pateikėjų papasakotose istorijose mirusiųjų vėlės pasirodo 
ar baladojasi būtent ties šiomis namų ertmėmis, nepaisant to, kad tie namai (kaip 
pastaruoju atveju) gali būti įkurdinti ir penktame daugiabučio aukšte. 

Nors pagal krikščionybės mokymą mirusiojo siela po mirties keliauja į dangų, 
pragarą ar skaistyklą, žmonės mirusiųjų buveinę kartais linkę sieti su kūno pa
laidojimo vieta – kapinėmis. Tokių duomenų esama ir Irenos Reginos Merkienės 
užfiksuotuose pietryčių Latvijos lietuvių pomirtinio gyvenimo įsivaizdavimuose.33 

90ies metų Valentina papasakojo apie savo trumpą susitikimą su mirusia mama:

„Pusmergėla gal jau buvau. Nu ir einu par tiltų atsistoju, žiūriu moteriškė stovi ir 
tokia kaip šitų skarų mamas <...> apsidengus ir sako: „Kaip tau vaikeli [sunku], kad 
tu vargsti labai, kad nemyli pamotė jau gi, muša labai“. Nu tai daėjom iki kapų, <...> 
seniau kitaip buvo kapai, tvora medinė ir varteliai. Tai [ji] inėja pro vartelius: „Dabar aš 
einu, – saka – vaikeli, sudiev, aš einu į savo namus.“34 

Paslaptingą būtybę netoli kapinių teigė sutikusi ir 80ies metų Stanislova:

„Man vieną kartą buvo irgi įdomiai. Aš tada dirbau kažkur tai Anykščių rajone. Nu ir 
būdavo mama viena gyveno ir aš kiekvieną šeštadienį lankydavausi. Nu ir vieną syk, kai 
jau sutemus, rudenį gal, einu šitą iš Aluntos, ir prieš mane matau reiškia, kad žmogus 
kažkoks eina, ir tai vietomis, rodos, aš jį jau baigiu privyt ir vėl jis nutolsta. Nu ir šitaip 
pirma manęs jis ėjo, ėjo tarytum man 
vesdamas, jis pirma, aš paskui. Ir arčiau, 
ir toliau – aš gi vienodai einu – ir dabar 
baigiu čia prieit, kur keliukas iš, kur į 
kapinės. Jis atsisuko, nuėjo ir pradingo.“35

Ir seniau tikėta, kad su įvairiomis 
mitinėmis esybėmis žmogus susitinka 
bauginančiomis aplinkybėmis: naktį ar 

31 Papasakojo Aleksandra Umbrasienė, 75 m., gyv. 
Alantos k., Alantos sen., Molėtų r. sav.

32 Racėnaitė R. Žmogaus likimo ir mirties samprata 
lietuvių folklore, p. 202, 203.

33 Merkienė I. R. Vėlės XX a. pabaigos pasaulėjautoje: 
pietryčių Latvijos lietuvių memoratai, p. 231.

34 Papasakojo Valentina Keragalvienė, 90 m., gyv. Alan-
tos mstl., Molėtų r. sav.

35 Papasakojo Stanislova Peleckaitė, 80 m., gyv. Pa
raudinės vls., Alantos sen., Molėtų r. sav.
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vėlai vakare, atokiose, negyvenamose vietose, raistuose, paupiuose, prie kapinių.36 

Pirmajame pasakojime mirusiojo vėlės, kaip spėjama – mamos (kadangi pateikėja 
jos neteko būdama vienerių metų, nėra visiškai tikra, ar tai ji), pasirodymas aiškiai 
motyvuotas – mirusi mama jaudinasi dėl nelengvo dukros likimo. Kaip pastebėjo 
Rasa Račiūnaitė, lietuvių tautosakoje ir 
tikėjimuose atsispindi, jog ypač stiprus 
ryšys išlieka tarp mirusios motinos ir  
jos paliktų vaikų.37 Mitologinėse sakmėse 
randame: „Pamotė blogai prižiūri našlai
čius. Juos pradeda lankyti mirusi motina.“38 
Ir tikėjimuose sakoma, kad „Mirusiųjų 
sielos globoja gyvenančius giminaičius arba 

Pateikėja Valentina 
Keragalvienė, 90 m., 
gyv. Alantos mstl., 
Molėtų r. sav.

Dvarininkaitė  
Stanislova Peleckaitė, 
80 m.,  
gyv. Paraudinės vs., 
Alantos sen., 
Molėtų r. sav.

36 Vėlius N. Chtoniškoji lietuvių mitologija, parengė 
P. Vidžiūnas, Vilnius, 2011, p. 36. (Senesnis lei-
dimas: Mitinės lietuvių sakmių būtybės: laimės, laumės, 
aitvarai, kaukai, raganos, burtininkai, vilktakiai, Vilnius, 
1977.)

37 Račiūnaitė R. Mirtis senojoje lietuvių pasaulėžiūroje, 
p. 126.

38 Kerbelytė B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas, Vilnius, 2002, t. III, p. 93.
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artimuosius, ypač mirę tėvai našlaičius vaikus“ (BlML 876). Antrajame pasakojime 
žmogaus ir mitinės esybės susidūrimas atrodo atsitiktinis. Kad tai nežmogiškos 
prigimties būtybė, pateikėja sprendžia iš jos nepaprasto sugebėjimo staiga priartėti 
ar nutolti, taip pat dėl keisto ir staigaus jos dingimo ties kapinėmis. 

Kad žmonės vis dar turi įvairių, nors ir ne visada pagrįstų, baimių, susijusių 
su kapinėmis bei mirusiaisiais, rodo ir šis trumpas pasakojimas: 

„Sìniai susisporino: „Nueisi ant kapų ir atsiklaupsi naktį.“ Lietus lyja, teškia ir iš kiek 
ten jie suderėjo. „Ir inbesk – sako – lazdelę“. Kiek ten jis daug suderėjo vienu žodžiu. Ir 
nuėjo tas gi, ko čia man neatsiklaupt ir įbest lazdytę. Įbedė šitų lazdelę in skvernų šitos 
sermėgos, kaip seniau vadindavo, prispaudė ir numirė žmogus nusgundis.“39

Toks siužetas žinotas ir seniau: „Bernai susilažino, kad vienas jų naktį nueis į 
kapines ir įkals į kapą kuolą. Bernas prikalė savo skverną ir manė, kad jį numirėlis laiko. 
Jis mirė.“40 Panašios istorijos gyvuoja ir jaunimo pokalbių puslapiuose internete.41 
Pasakojime realūs reiškiniai aiškinami mitologiškai: prisimenami gąsdinimai, jog 
kapinėse galima sutikti numirėlį, bei grėsmė būti įtrauktam į kapą. Viena vertus, 
dabarties pasakojime iš tokių, prisikeliančiais numirėliais tikinčių, žmonių jau juo-
kiamasi – kvailystė mirti pačiam prisispaudus apsiausto skverną. Kita vertus, tokiu 
būdu pagrindžiamas draudimas juokauti ar kaip nors kitaip be reikalo drumsti 
mirusiųjų ramybę – net jei iš kapo ir neišlenda gąsdinanti lavono ranka, žmogus 
vis tiek miršta.

Mirusieji sapnuose
Net vienuolika iš penkiolikos apklaustų Alantos krašto senolių papasakojo 

po keletą savo įsimintinų pranašingų ar reikšmingų sapnų. Dažniausiai tai sapnai, 
susapnuoti prieš svarbius gyvenimo įvykius, sunkias ligas, artimųjų netektis ar kitas 
nelaimes. Pasakojimais apie sapnus šiame straipsnyje laikysime siužetinius naratyvus, 
kuriuose vaizduojami pateikėjo ar jam 
artimo žmogaus sapne regėti vaizdai.42 
Reikšmingiausi žmonėms atrodo tie 
sapnai, kuriuose jie turėjo galimybę 
pabendrauti su mirusiais artimaisiais. 
Tikima, kad tokiu būdu mirusieji prane
ša apie savo pomirtinę būklę, ko nors 
reikalauja iš gyvųjų ar gali perspėti apie 
artėjančius įvykius. 

Pasak Vitos IvanauskaitėsŠeibu
tienės, esama tiesioginio ryšio tarp žmo
gaus religinių praktikų ir jo sapniškų 
patirčių.43 Alantos krašte užrašyti sapnų 
pasakojimai neretai atskleidžia vyresnio-
sios kartos žmonių pomirtinio gyvenimo 
įsivaizdavimus, kurie iš dalies sutampa 
su išpažįstamo tikėjimo tradicija, tačiau 

39 Papasakojo Aleksandra Umbrasienė, 75 m., gyv. 
Alantos k., Alantos sen., Molėtų r. sav.

40 Kerbelytė B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas, Kaunas, 2009, t. IV, p. 106.

41 „Buvo tokia bebaimė mergaitė, 13 metų. [Buvo] vasara. 
Na ir draugai atvažiavo naktį iki jos, sako: „Einam į 
kapines, pažiūrėsim, ar tu jau tikrai nieko nebijai“. Davė 
kuolą, sako įkalk į kokį nors kapą. Na o draugai – tai 
bailiai, laukė prie kapinių. Ta mergaitė nuėjo, įkalė, 
pasisuko, žengė vieną žingsnį ir kažkas lyg laikytų ją. 
Draugai išgirdo klyksmą, atėjo pažiūrėti, o mergaitė 
negyva guli. Pasirodo ji kuolą įkalė į savo suknelę ir 
tas kuolas ją laikė, o ji gavo širdies smūgį, nes labai 
išsigando. Na mano nuomone, aš irgi būčiau gavus 
širdies smūgį.“ (VDU ER 2273 I/3).

42 Višinskaitė A. Sapnų aiškinimai: teksto formų 
lyginimas, Tautosakos darbai, Vilnius, 2005, t. XXII 
(XXIX), p. 119.

43 IvanauskaitėŠeibutienė V. Mirusiųjų sapnavi-
mas katalikiškuose tikėjimo patirčių ir liudijimų 
kontekstuose, p. 62.
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turi ir individualia patirtimi ar archaiška tradicija paremtų interpretacijų. Pavyzdžiui, 
labai savitas atrodo Malvinos sapne regėtas jos vyro išėjimo iš skaistyklos vaizdinys: 

„Aš stoviu tokioj šviesoj, šalia manęs tamsus juodas tunelis ilgiausias ilgiausias, a pačiam 
gale taškiukas šviesos tam tunely. Pro mane iš to tunelio išeina vyras, tas vyras saka: 
„Ateina ir jūsų Jonas“. Aš tik žvilgt šitan tunelin in tų šviesikį, mano Jonas va toksai 
diduma kaip nykštys pirštas, bet toj šviesytėj. Ir matos, kad tas pirščiukas matos, kad juda. 
Laukiau laukiau, pasižiūriu, jau biškutį didesnis stovi, bet aš nežiūriu šitan tunelin ilgai, 
tik pažvelgiu. Aš stoviu šviesoj ir vėl pasižiūriu, laukiu laukiu jau didesnis. Jau kaip atėjo 
iki pusės jau matau, kad visas juodas juodas, ale jau iki pusėj tunelio atėjęs. Laukiau, 
laukiau. Jau matau jis daugiau in žmogų paneša, tokia jau dydžia. Nu jau matau, jau jis 
nebetoli, matau jau kaip ateina. Gi ir išeina švieson juodu ploščiu apsisukęs, vienplaukis, 
pilkais rūbais, taip kaip buvo gyvas. Aš jį tik šitaip glėbin už pečių, apkabinau, in galvų 
priglaudžiau, sakau: „Jiezau Jiezau“. Aš tuos žodžius ištariau, anas pažiūrėjo į mane, 
taip gražus, pažiūrėjo į mane, taip biškutį atsitraukė, saka: „Pasakyk vaikam, kad tegul 
ateina manęs atsisveikinti“, tik žikt akies mirksniu, ir kaip kas uždengė, ir fsio ir dingo. 
<...> Ale kaip tik tada buvo pinkiasdešimt pinki metai. Aš da juokiaus, sakau nejaugi jis 
išbuvo skaistykloj tiek ilgai.“44

Nors, pasak Mindaugo Paknio, skaistykla kaip konkreti vieta katalikų baž
nyčios pripažinta jau XIII a., paprasti žmonės ją įsivaizdavo skirtingai. Teologų 
tvirtinimu, ji mažai kuo skiriasi nuo pragaro. Tai esą kankinimų kambarys, tačiau 
kančios jame lengvesnės, mat laikinos.45 Lietuvių tautosaka ir tikėjimai liudija, kad 
skaistyklą žmonės įsivaizdavo esančią žemėje:  

„Sielos, kurios patenka į skaistyklą, klajoja po visą pasaulį: vienos apsigyvena medyje ar 
vandenyje, kitos prie namų arba namuose ugnyje. Išgyvenusios tam tikrą laiką, grįžta į 
dangų.“ (BlML 924). 

 
Cituotame pasakojime skaistykla įsivaizduojama kaip juodas tunelis, per kurį 
žmogus pamažu iš tolimo šviesos taškelio juda į priekyje plytinčią šviesą. Sapno 
erdvė – ne konkreti vieta, o alegoriškais vaizdais piešiama pomirtinio pasaulio 
erdvė. Malvina įtaria, kad lėtas ėjimas tamsoje gali reikšti atpildą už žemiškas 
nuodėmes, o išnykimas pasiekus šviesą – išsivadavimą iš skaistyklos. Tik taip ji gali 
paaiškinti, kodėl ji susapnavo savo velionį vyrą praėjus penkiasdešimt penkeriems 
metams po jo mirties. Ir kunigas panašiai jai paaiškino: „Anas saka: „Ne, sapnu 
netikiu, bet čionai, jis, matyt, išėja iš skaistyklos.“ Viena vertus, toks atgailaujančios 
vėlės vaizdinys glaudžiai susijęs su katalikiška pasaulėžiūra. Kita vertus, panašių 
įsivaizdavimų esama ir archaiškesniuose 
tikėjimuose: „Dūšios vis po myriaus tol 
vaidinas par sapną, kol da jos čysčiuj [skai-
stykloj] tebėra. O kai išeina iš čysčiaus, tai 
jų ir nebematysi par sapną.“46 Pasakojime 
priešingai – miręs žmogus nesisapnuoja, 
kol jo vėlė kenčia skaistykloje, tik iš 

44 Papasakojo Malvina Grigienė (Sabaliauskaitė), 84 m., 
gyv. Juotiškių k., Alantos sen., Molėtų r. sav.

45 Paknys M. Mirtis LDK kultūroje XVI–XVII a., 
Vilnius, 2008, p. 157, 159.

46 Juodoji knyga [Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka], 
sudarė K. Aleksynas, parengė K. Aleksynas ir 
L. Sauka, Vilnius, 2004, t. 12, p. 154.
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jos išsivadavęs velionis apsireiškia artimiesiems ir atsisveikina. Naujas šiame pa-
sakojime ir ėjimo tuneliu motyvas. Itin dažnai šviesą tunelio gale mūsų dienomis 
pasakoja regėję po klinikinės mirties atsigavę žmonės.47

Pasak V. IvanauskaitėsŠeibutienės, sapnų pasakojimams apie pomirtinio 
gyvenimo vaizdinių atskleidimą gyviesiems būdinga dvejopa, visiškai priešinga, 
kultūrinė pozicija: vienuose variantuose noras sužinoti apie pomirtinį pasaulį 
toleruojamas, kituose demonstruojama, kad negalima norėti sužinoti, „kaip ten bus“, 
nes kiekvienas pats patirs, kai numirs. Kartais netgi pabrėžiama, kad neįmanoma 
sužinoti, kad ir kaip norėtum.48 Tokia prieštara stebima ir Alantoje užrašytuose 
sapnų pasakojimuose. 

Anelė tvirtino, kad sapne ne kartą regėjusi, kaip toliau gyvena ir ką veikia 
mirusi mama: 

„Dabar sapnuoju taip, kad reiškia kambary va vaikštam, va šitam pačiam kambary, mama 
mirė čionai, ir va čia buvo ir pašarvota. Sapnuoju, sakau: „Ale mama, kaip gi tu čia 
dabar?“ Saka: „Taigi aš visadu, vaikeli, būnu su jum, aš niekur nuo jūsų neatsitraukiu, 
visų laikų būnu su jum“. Taigi sakau: „Mama, mes gi tave sumindysim, mes gi nematom, 
kad tu su mum stovi, kad tu su mum būni“. Saka: „Aš pasitraukiu, kai jūs einat, aš – 
saka – pasitraukiu toliau.“ 

Da paskiau vienų sapnų sapnavau, 
kad mama <...> toj skarytė buva tokia 
mėlynam dugne tokiais smulkiais lašiukais, 
mama apsirišus apskritai, ir žinau, kad 
mama numirus, ir taip šluoja čia nuo 
šventoriaus in kapus vis. Ir žiūriu mama 
su tokiu rožančium, ale trys kryžiukai, 
vienas didesnis ir du iš šonų mažesni. 
Sakau: „Mama, iš kur gi tu dabar turi 
tokį rožončių?“ Mes gi palaidojom mamų 
be tokia rožančiaus. Saka: „Matai, vaikeli, 
kai numiršta, tai visiem tokius rožančius 
užkabina. Visiem visiem“. Sakau: „Ale, 
mama, taip šluoji, taip dirbi“. „Oi, – saka: 
mes visi kaip dirbam, kaip skubinam, mes 
visi labai turim daug darba.“49

Toks mirusiųjų užimtumas dir  
bant gali būti suprantamas dvejopai:  
darbštumas kaip vertybė, jei vadovau
simės visuomenėje populiariu posakiu, 
jog darbas žmogų puošia, kurią mi-
rusysis demonstruoja net ir po mirties, 
arba darbas kaip bausmė. Apie lietuvių 
tautosakoje aptinkamus pamokomus 
pomirtinio gyvenimo vaizdinius rašė 

47 Mood R. Gyvenimas po gyvenimo: mokslininko 
tyrinėjimai apie gyvenimo tęsinį po kūno mirties, vertė 
A. Miškinis, Utena, 1991, p. 7, 8.

48 IvanauskaitėŠeibutienė V. Mirusiųjų sapnavi-
mas katalikiškuose tikėjimo patirčių ir liudijimų 
kontekstuose, p. 69.

49 Papasakojo Anelė Stripeikytė, 91 m., gyv. Alan-
tos mstl., Molėtų r. sav.

Pateikėja Anelė Stripeikytė, 91 m.,  
gyv. Alantos mstl., Molėtų r. sav.
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G. Beresnevičius. Juose parodomas pomirtinis likimas tų žmonių, kurie gyvendami 
vienaip ar kitaip nukrypo nuo savo priedermių, pavyzdžiui, žmogus, nuolat statan-
tis namus, kuriam vis nuslysta sienojus – tai žmogus, neištesėjęs pažado pastatyti 
namus; moteris, semianti vandenį ir niekaip negalinti atsigerti – goduolė. Atpil-
das už tai ne bausmės, o konkrečios žmogaus ydos transcendavimas, pratęsimas 
į amžinybę. Nors šitokia pomirtinio atpildo samprata artima ir krikščionybei, 
G. Beresnevičius šių vaizdinių šaknis mano glūdint ide. protautės archetipų kom-
plekse.50 Iš tiesų, toks dirbančių ir žemėje toliau gyvenančių mirusiųjų pomirtinis 
pasaulis visai neprimena transcendentinio krikščioniško „dangaus“, t. y. amžinos 
linksmybių vietos, kurioje „kiekvienas džiaugsis su Dievu ir šventaisiais, turės visko ko 
tik geis, o linksmybėms niekada nebus galo“51, o jei tai skaistykla, atgailavimo erdvės 
lokalizacija žemėje taip pat rodo nekrikščionišką substratą. 

Kituose sapnų pasakojimuose iš tiesų stebime griežtą draudimą domėtis 
pomirtiniu gyvenimu, net jei jo buvimu ir neabejojama: 

„Tai mūsų mama kai mirė, brolis vieną kartą sapnavo, tai saka: „Mama, pasakyk, kas 
ti yra, ar ti yra Dievas ar ne?“ Tai mama pasakė: „Negalima sakyti. Ne, sakė, šitas 
negalima sakyti.“ Tai dėl ko ten negalima, aš nežinau, bet kad yra, tai yra. O kur tas 
Dievas yra negalima saka sakyt niekam.“52 

Net tuo atveju, kada mirusysis lyg ir nusižengia draudimui išduoti savo pomirtinę 
buvimo vietą, gyvajam nėra lemta žinoti – žmogus pabudęs paprasčiausiai nepri-
simena: 

„Mano sesuo sapnuoja: <...> „Ale, mama, pasakyk, kur tu būni?“ Saka, mama tik pasakė: 
„Šitai, būvu, saka, aš miesti, a tas miestas iš trijų raidžių“. Ir dabar saka [sesuo]: 
„Taigi, mama, kad gi šitokio miesto žemėlapy nėra.“ Saka mama: „Taip, šita miesta ir 
nėra žemėlapy <...>, bet [tas miestas] labai toli. Ir, saka, pabudau. <..> O kokios tos 
raidės – neprisimena.“53

Alantos senolių papasakotuose sapnų pasakojimuose mirusieji pasirodo ne tik 
turėdami tikslą atskleisti pomirtinio pasaulio paslaptis ar perspėti, jog neverta per 
anksti domėtis amžinybe, bet ir dėl to, jog turi tam tikrų reikalavimų gyviesiems. 
Nuo seno žinoma, kad: „Mirusieji pasirodo sapnuose savo artimiesiems, prašydami 
jiems ką duoti, paskolinti ar padėti – reikia užpirkti mišias, ir sieloms bus ramiau“ 
(BlML 894). Tačiau mirusiųjų maldų 
prašymas ne visad nuskamba tiesiogiai. 
V. Ivanauskaitė yra pastebėjusi, jog šis 
prašymas sapne dažniausiai išreiškiamas 
kokio nors materialaus daikto prašymu, 
pavyzdžiui, drabužio, arba tiesiog pa-
sisakant, kad šalta.54 Alantiškė Aldona 
sunerimo, kai miręs vyras sapne pradėjo 
prašyti pinigų: 

50 Beresnevičius G. Dausos: pomirtinio gyvenimo 
samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje, p. 145–149.

51 Paknys M. Mirtis LDK kultūroje XVI–XVII a., 
p. 160.

52 Papasakojo Vitalija Stukienė (Bieliauskaitė), 84 m., 
gyv. Naujasodžio k., Alantos sen., Molėtų r. sav., 
gim. Alantos k., Alantos sen.

53 Papasakojo Anelė Stripeikytė, 91 m., gyv. Alan-
tos mstl., Molėtų r. sav.

54 Ivanauskaitė V. Žemaičių sapnai: tekstų folklo
riškumas ir kontekstų reikšmė, Tautosakos darbai, 
Vilnius, 2007, t. XXXIV, p. 89, 90.
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„Anys jeigu prašo ko, tai, sako, negerai. <...> Čia vienąkart atėja, kaip čia, sako: „Ne-
beturi.“ Davė man pinigų, išsiėmė iš kišenės, saka: „Tau trūksta pinigų.“ Davė anas 
[vyras]. Paskui kitąkart sako: „Nebeturiu pinigų.“ Iškart mišių užpirkau tada. Jau kaip 
ir reikalavo.“55 

Stanislava ėjo pirkti mišių, kai, praėjus daugiau nei dvejiems metams po brolio 
mirties, sapne šis prasitarė, kad nori valgyti: „Kažkada sapnavau, kad brolis, tas 
vyriausias, miręs atėjo toks kūdas, toks baisiai ir valgyt nori, nu tai ėjau, mišias pirkau, 
kad atseit gal jam reikia.“56 Materialinių gėrybių prašymą pateikėjai interpretuoja kaip 
mirusiojo pagalbos šauksmą. Pietryčių Latvijos lietuvių pasaulėžiūrą ir papročius 
tyrinėjusi I. R. Merkienė taip pat pastebėjo, kad gyvo žmogaus poreikis valgyti 
po mirties pakeičiamas dvasinio maisto – maldų poreikiu, tad gyvųjų atsakas 
į mirusiųjų pagalbos šauksmą sapnuose – simbolinė duona, t. y. metafora, nu-
sakanti visą mirusiojo reikmes tenkinantį maldų kompleksą, pradedant trumpomis 
asmeninėmis maldomis ir baigiant mišiomis, kuriose dalyvauja visa tikinčiųjų 
bendruomenė.57

Tradicinėje lietuvių tautosakoje ir papročiuose randamas draudimas per daug 
gailėti ar verkti mirusiųjų, mat „artimųjų ašaros apsunkina mirštančiojo atsiskyrimą 
ir neduoda jam ramybės po mirties“.58 Šis motyvas sutinkamas ir vyresnio amžiaus 
žmonių sapnų pasakojimuose. Alantiškė Valentina, netekusi pusantrų metukų 
sūnaus, ilgai jo gedėjo ir verkė, kol šis pradėjo sapnuotis: 

„Kaip jau numirė [sūnus], tai ilgai sapnavau, gal kokį mėnesį ar daugiau, būdavo, gi 
verkiu, gi verkiu, tai sapnuoju, kad brenda per baisiausių vandenį jis gi, prie namų mūsų 
baisiausia bala. <...> ir bala pilna vandenia, ir taip pūškenas vandeny, taip puškenas. 
Moterys pradėja mani bart, saka: „Neraudok šitaip, matai, kad vaikas anas neturi ramybės, 
visų laikų maudos vandeny.“59 

Panašiai pasakojama ir senesnėse mitologinėse sakmėse: „Motina labai verkia mirusios 
dukters. Duktė bara motiną, nes jai reikia vandenyje braidyti.“60 Įdomi V. Ivanauskaitės 
pastebėta detalė, jog kūrinių variantuose 
gali nelikti sapno matmens. Mirusysis 
gali ne prisisapnuoti, o tiesiog pasi-
vaidenti.61 Taip nutiko ir Anelei, kuri 
po mamos mirties niekaip negalėjo 
nustoti verkti: 

„Po mamos mirties gal aš labai pergyve-
nau, labai gailėjau, verkdavau, kokį daiktelį 
pamatau, tai verkiu ir verkiu, labai gaila 
buvo, kad negaliu. Nu tai šita gal kokią 
už savaitės gal kokios, kaip tik einu aš tam 
kambarin, bet patamsy ir man taip tokia 
šalta banga tik kaip davė priešgyna, net 
man jau pačiai nejauku pasdarė. Tai sakau, 

55 Papasakojo Aldona Sabaliauskienė, 82 m., gyv. 
Alantos k., Alantos sen., Molėtų r. sav., gim. Sku
dutiškio k., Suginčių sen.

56 Papasakojo Stanislava Grigienė, 78 m., gyv. Alan-
tos mstl., Molėtų r. sav., gim. Klabinių k., Alan-
tos sen.

57 Merkienė I. R. Tikėjimas pomirtiniu gyvenimu 
ir laidotuvių papročiai, Pietryčių Latvijos lietuviai: 
Tapatumo išraiška, etninės ir kultūrinės orientacijos, 
Vilnius, 2005, p. 186, 187.

58 Račiūnaitė R. Mirtis senojoje lietuvių pasaulėžiū
roje, p. 122.

59 Papasakojo Valentina Keragalvienė, 90 m., gyv. Alan-
tos mstl., Molėtų r. sav.

60 Kerbelytė B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas, Vilnius, 2002, t. III, p. 102.

61 Ivanauskaitė V. Žemaičių sapnai: tekstų folklo
riškumas ir kontekstų reikšmė, p. 82.
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paskui ir galvoju, gal čia aš taip su mama susitikau, gal kad labai verkiu, kaip ir man 
davė tokį išgąstį, kad aš daugiau nebeverkčiau jau ar kaip, kad man tiesiog susidūriau 
kaip ir su kokiu šešėliu, kaip davė man va taip va smarkiai.“62

Matome, jog pateikėja tiki, kad sielvartavimas apsunkina vėlės kelionę į 
anapus, sujungia su praeitimi ir gyvais žmonėmis, todėl toks gedėjimas reiškia ne 
pagarbą mirusiajam, o priešingai – jam kenkia. 

Kita dalis sapnų pasakojimų – tai pranašiški arba išsipildę sapnai. Vienuose 
iš jų apie lemtingus įvykius (dažniausiai artimųjų mirtis) praneša jau anapilin 
išėję giminaičiai: 

„Sapnavau, kad mes sėdim in kapų <...> mes visos trys: sesuo mana, aš ir mano mama. 
Sėdim visos trys taip šalia kapa. Atsidara kapas, išeina mano tėtė ir sako mamai: „Nu sako 
(mamos vardas buvo Antanina, tai ale vadindavo kaip seniau paprastai Untāse), Untāse, 
tai gana, eik namo“. Tai dabar mes taip pradėjam verkt su seseri, taip verkėm, tėtei kojas 
apkabinom: „Tėte, palik mum mamų, palik mum mamų, nepaimk dar“. Tėte saka: „Nu 
palieku vienam mėnesiui, nu gerai“. Užsirašėm datų šitų. Mėnuo suvėja ir mirė mama.“63 

Mitologinėse sakmėse taip pat būta supratimo, kad mirusysis gali kokiu 
nors būdu susisiekti su gyvaisiais ir pranešti apie būsimus įvykius: „Žmogus girdi 
mirusio artimojo balsą, pranešantį apie kieno nors mirtį / pasakantį ateitį. Pranešimas 
pasitvirtina.“64 Dabartiniame pasakojime, kaip ir sakmėse, vadovaujamasi samprata, 
kad pomirtiniame pasaulyje gyvenančiam mirusiajam žinomas gyvo giminaičio 
likimas. Seniau tikėta, kad prieš mirtį ligoniai mato mirusius giminaičius ne tik 
sapne: „Mirštantieji / mirštančiųjų artimieji mato mirusius gimines, einančius į namus / 
stovinčius prie ligonio / pasitinkančius mirusįjį.“65 Kad taip iš tiesų būna, liudijo ir 
Alantos krašto pateikėjai: 

„Prieš mirtį mama gal antroj ar trečioj dienoj saka: „Vagi žiūrėk, Aneliut, mano mama 
stovi.“ Sakau: „Kurgi mama stovi?“ Saka: „Vagi stovi, kaipgi tu nematai?“ Nu ir tikrai, 
pasišaukė. Ir mirė mama.“66; 

„Su mirusiais šneka – jau žmogus ilgai negyvens. <...> ligotas žmogus, tai dažniausiai 
in pabaigų gyvenimo, tai labai su mirusiais bendrauja, labai bendrauja su mirusiais. Šitas 
dalykas yra.“67

Kartais artimųjų mirtį reiškia sap
ne regėti simboliniai vaizdai. Pateikėja 
Monika vaikystėje susapnavo sapną, ku  
ris buvo išaiškintas, kaip artėjantis karas, 
palietęs ir jos artimo žmogaus – sesers  
likimą. 

„Ir dabar sapnavau, kad išeina miškas ir 
tas miškas iškirstas ir iš kelma vis bėga 

62 Papasakojo Anelė Stripeikytė, 91 m., gyv. Alan-
tos mstl., Molėtų r. sav.

63 Papasakojo Anelė Stripeikytė, 91 m., gyv. Alan-
tos mstl., Molėtų r. sav.

64 Kerbelytė B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas, Vilnius, 2002, t. III, p. 96.

65 Ten pat, p. 103.
66 Papasakojo Anelė Stripeikytė, 91 m., gyv. Alan-
tos mstl., Molėtų r. sav.

67 Papasakojo Aleksandra Umbrasienė, 75 m., gyv. 
Alantos k., Alantos sen., Molėtų r. sav.
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kraujas. Nu ir aš kur einu, visur teip yra. 
Tadu <...> žydi šitos, nu kaip čia piliarožės, 
vienos rūžavos, kitos baltos. Ir aš baltų 
nuskyniau ir padaviau seseriai. <...> tadu 
aš mokytojai papasakojau, saka – bus karas. 
Ir tuoj ir prasidėjo tas karas. <...> Dar 
prieš vokiečiam ateinant, rusai jau buvo 
atėję. Sesuo žuvo <...> sulipė vežiman ir 
važiavo per miškelį, ir supyla tada šešis.“68

Iškirstas miškas ir iš kelmo bė
gantis kraujas – tai kare kritusių žmonių 
nekaltai pralieto kraujo alegorija. Sap  
ne Monika seseriai įteikė baltą gėlę. 
Greitai paaiškėjo ir šio vaizdinio pras
mė – sesuo žuvo. Greitai į aną pasaulį 
išeisiančio žmogaus sapne gali ir ne
būti, tačiau sapnuojantysis intuityviai 
nujaučia arba iš aplinkinių yra girdė  
jęs, kad susapnuoti vaizdiniai – prana
šiški. Pavyzdžiui, kita pateikėja, Stanis-
lava, prieš kaimyno mirtį sapne regėjo 
žalią pievą, esančią prie jo namų. Sapną 
išaiškino pats kaimynas, kuris netrukus 
ir mirė: 

Pateikėja Monika Gineitienė, 84 m. gyv. Piešiškių k., Alantos sen., 
Molėtų r. sav. (gim. Leliūnų parapija, Utena) su vyru, bitininku – 
Vaclovu Gineičiu

68 Papasakojo Monika Gineitienė, 84 m. gyv. Piešiš
kių k., Alantos sen., Molėtų r. sav., gim. Leliūnų par., 
Utenos r.

Pateikėja Stanislava Grigienė, 78 m., gyv. 
Alantos mstl., Molėtų r. sav. (gim. Klabinių k., 
Alantos sen.)
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„Tai aš atsimenu tokį sapnų, kokia dvidešimt metų gal atgal Jauruose sapnavau, kad 
žalia pieva ir tokia žalia pieva prie Kazlais labai graži. Ir aš tam pačiam, kuris mirė da 
pasakiau, sapnavau, sakau žinok, prie jūsų žalią pievą. A Jėzau, kokį tu negerą sapną 
saka sapnavai. Nu tai, sakau, kaip čia reiškia? Taigi mirtis, saka.“69

Kaip teigia V. Ivanauskaitė, sapnai organiškai įsikomponuoja į bendrą tikėjimų 
visumą, o labiausiai – į prognostinį pradą turinčius, su ateities numatymais ar pra  
našystėmis susijusius liaudies kūrinius.70 Vyresniosios kartos žmonės sapnus aiškina 
vadovaudamiesi tradicinėje kultūroje nusistovėjusiomis ir iš tėvų ar kitų savo aplinkoje 
gyvenančių žmonių perimtomis sapnų vaizdinių reikšmėmis. Sapnai, kuriuose pa-
sirodo mirusieji ar su mirtimi siejami simboliai, vertinami kaip žinia iš anapus, 
todėl stengiamasi įsiklausyti į kiekvieną reikšmingą miego metu siunčiamą signalą.

Liaudies magija
Tarp Alantos krašto senolių pasitaikė pora ypatingų pašnekovių, iš kurių viena 

tikino, kad su Dievo pagalba ir tardama tam tikrus magiškus žodžius sugebanti 
išsklaidyti lietaus debesį. Kita pateikėja papasakojo keletą jaunystėje išbandytų spiri-
tizmo seansų atlikimo būdų. Dalis kalbintųjų prisiminė įvairius žiemos laikotarpio 
švenčių metu (dažniausiai Kūčių vakare) kadaise praktikuotus burtus, į kuriuos 
dabar žvelgia kaip į jaunuolių žaidimus, ir tokia veikla nebeužsiima. 

Kaip rašė Jurgita MacijauskaitėBonda, atmosferos reiškinių valdymas magi-
jos priemonėmis tradicinėse žemdirbiškose kaimo kultūrose užima svarbią vietą. 
Tiek baltų, tiek slavų, taip pat daugelio kitų pasaulio tautų folklore žinoma 
įvairių būrimų ir apeigų norimam orui prišaukti.71 D. Kulakauskienė, remdamasi 
S. Tokarevu, tokią magijos formą įvardija viena iš verslo magijos tipų – meteo
rologine magija.72 Meteorologinės liaudies magijos reliktu galime laikyti pateikėjos 
Aleksandros praktikuojamą lietaus debesies sustabdymo būdą:

„Vat ateina debesis, ir aš matau, kad toks jis labai nemalonus, nu ateina toks stulpas, 
ir jis jau yra pavojingas ypač vasarų, su perkūniju. Nu ir dabarties aš jį peržegnoju ir 
[sakau]: „Viešpatie, Dieve, išblaškyk šitą debesį, išblaškyk.“ Aš negaliu [sakyt] „atitolink“, 
nueis į kitus žmones, aš prašau išblaškyt ir žybt išsiskyrė. Nuvėjo dukra su broliu mano 
šiltnamin, o tenai, va čia ateina debesis. Aš paėmiau jį ir peržegnojau. „Jau močiutė 
turbūt peržegnojo“ – akurat. [Kitąkart] kaimynas vienas sako: „Močiute, tu peržegnok“. 
Peržegnojau – išsiskyrė. Vienoj vietoj lyja, 
kitoj nelyja. Nu vat toki galią, Dievo galią 
aš labai turiu.“73

Jei vis dėlto nepavyksta debesies 
laiku sustabdyti ir smarkiai įsilyja, Alek
sandra prašo, kad Dievas pasiimtų lietų: 

„Viešpatie Dieve, ačiū už lietų, gana, gana.“ 
Dabar, sekmadienį, kai buvo Nuncijus, 
Dieve, kyla juodas dangus. Kyla debesis ry 

69 Papasakojo Stanislava Grigienė, 78 m., gyv. Alan-
tos mstl., Molėtų r. sav., gim. Klabinių k., Alan-
tos sen.

70 Ivanauskaitė V. Žemaičių sapnai: tekstų folklo
riškumas ir kontekstų reikšmė, p. 82.

71 MacijauskaitėBonda J. Lietaus ir sniego šaukimas 
bei nuvarymas lietuvių vaikų folklore, Tautosakos 
darbai, Vilnius, 2006, t. XXXI, p. 169.

72 Kulakauskienė D. Lietuvių agrarinė magija: 
XIX a. pab.–XX a. pirmoji pusė, Darbai ir dienos, 
1999, t. 11(20), p. 97.

73 Papasakojo Aleksandra Umbrasienė, 75 m., gyv. 
Alantos k., Alantos sen., Molėtų r. sav.
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tą anksti, atskėlau, peržegnojau: „Viešpatie, būk gailestingas mums, išblaškyk šitų lietų, 
jūs žinot, kokia pas mum šventė didelė.“ Nu ir nustūmė, prasiskyrė, nusistūmė ir Dievas 
davė tokių gražį dienų.“74

Ir seniau lietui nuvaryti ar prišaukti naudotasi žodžio magija. Užrašyta nemažai 
užkalbėjimų ir maldelių, skirtų norima linkme pakreipti oro sąlygas. Pavyzdžiui, 
užkalbėjimas nuo lietaus: „Šventas Alijošiau, nenorim lietaus, aik tan šanan: in girių, 
in marių, in ėžerų, in kalnų.“75 Piemenys giedodavo trumpas giesmeles debesiui nu-
varyti: „Debesėli, debesėli, pro šalį, / Neša gudas paršelį, / O Gudienė maišelį“ (BlLMM 
166), o lyjant lietui prašydavo: „Duok, Dievuli, pagadų, / Piemenėliam vigadų. / Duok, 
Dieve, lietų, / Atnešk piemenėliam pietų“ (BlLMM 182).

Trumpos Aleksandros prašymų, nukreiptų į Dievą, formulės savo paskirtimi 
artimos tiek užkalbėjimų, tiek maldelių tekstams. Anot Daivos Vaitkevičienės, 
užkalbėjimai – tai maginės paskirties žodinės formulės, kuriomis siekiama paveikti 
fizinę ar psichinę realybę; tai žodį ir veiksmą jungiantis sinkretinis žanras. 
Maldelės – tai formulės pobūdžio tekstai, balsiai ar mintyse sakomi kreipiantis į 
dievybę ar kitą garbinimo objektą. Tačiau maldeles nuo užkalbėjimų skiria tai, jog 
jos ryškiai išreiškia religinį santykį tarp jas sakančio asmens ir adresato, į kurį 
kreipiamasi, o užkalbėjimuose dominuoja užkalbėtojo asmeninė galia.76 Pateikėja 
Aleksandra taip pat naudojasi veiksmo ir žodžio sinteze: tardama prašymo žodžius, 
ji peržegnoja debesį. Nors savo prašymais išsklaidyti lietaus debesį ar sustabdyti 
lietų kreipiasi į Dievą ir pabrėžia, kad 
viską daro tik su Dievo padėjimu, jos 
prašymai – laisvos formos, ištarti juos 
gali bet kas, tačiau galią suvaldyti 
gamtos stichiją turi ne kiekvienas (kai-
mynai ir giminaičiai kreipiasi būtent į 

74 Papasakojo Aleksandra Umbrasienė, 75 m., gyv. 
Alantos k., Alantos sen., Molėtų r. sav.

75 Vilniaus krašto lietuvių tautosaka, Tautosakos darbai. 
Parengė Jonas Balys, Kaunas, 1938, t. IV, p. 183, 
nr. 467.

76 Vaitkevičienė D. Lietuvių užkalbėjimai: gydymo 
formulės, Vilnius, 2008, p. 9, 10.

Pateikėja Aleksandra Umbrasienė, kaime žinoma kaip Olė, 75 m.,  
gyv. Alantos k., Alantos sen., Molėtų r. sav. Dešinėje – „Permainų knyga“,  
kurioje, moters įsitikinimu, galima rasti atsakymus į rūpimus klausimus
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ją). Ir senesniuose užkalbėjimų tekstuose naudojami religiniai personažai. Pasak 
G. Beresnevičiaus, užkalbėjimų esminis bruožas yra naudojimasis krikščioniškais 
simboliais, mat maginis veiksmas semiasi galios būtent iš oponavimo egzistuojančiai 
religinei tradicijai.77 

Seniau tikėta, kad užkalbėjimai – tai slaptos (ezoterinės) žinios, ir jų tekstą 
pasakius kitam žmogui, užkalbėtojas netenka savo galių.78 Matome, kad tokia nuo
stata pateikėja nebesivadovauja ar tiesiog nebežino – atvirai ir su smulkmenomis 
pasakoja apie savo galias, neįžvelgdama jokio pavojaus jas prarasti. 

Aleksandra teigia, jog prišaukti ar nuvaryti lietų sugebėdavo ir jos mama. 
Pavyzdžiui, lietui lyjant ji giedodavo į piemenų daineles panašią giesmę: „Dieve 
karaliau, pone Abraome, atitolink lietų, duok mum pagadą.“ Ir tradiciškai užkalbėtojai 
savo meną perduodavo iš kartos į kartą, t. y. tėvai – vaikams, pavyzdžiui, tėvas – 
pirmagimiui sūnui.79 Paveldėjimu grindžiami ir nepaprasti Aleksandros sugebėjimai, 
tačiau perimama tradicija jau šiuolaikiškai interpretuojama: mamos giedotos formulės 
dukra nenaudoja, o lietaus debesis stabdo pasitikėdama savo intuicija ir spontaniškai 
pasirinkdama užkalbėjimo žodžius.

Pasak N. Vėliaus, lietuvių liaudies sakmės ir tikėjimai rodo, kad dažnai 
užkalbėjimai yra tik viena iš sudėtinių žyniavimo dalių, jie neatskiriamai susiję 
su tam tikrais maginiais veiksmais, o kartais net ir su liaudies medicina.80 Ir 
pateikėja pasakoja, jog jos mama mokėjusi ne tik atitolinti lietų, bet gydžiusi viso 
kaimo gyvulius bei žinojusi tam tikrų specifinių būdų, kaip apsisaugoti nuo pikta 
linkinčių žmonių. Šias žinias ji perdavė dukrai. Pavyzdžiui, Aleksanda žino, ką 
daryti, kad pavydi kaimynė neatimtų karvės pieno: „Vat, saka, kai reikia nešt jau 
pienas, kaimynei biški druskos kruopytę inberk. <...> ir tada, sako, nedings pienas.“ Arba, 
kaip išgydyti apsirgusią karvę:

„Kaip gromulu paima karvė, nebegromulaja, liepos brazdų priskuta, pirmų žievį numeta 
žemėn, o apatinė žievytė tokia yra kaip gleivės. Tenai išverda, kiaušinio įdeda, padaro tris 
gumulus vat tokius ir įkiša vienų gumulų karvei į gerklę, kitą, trečią. Kaimynė mano 
sako – karvė visiškai baigias, akys parkritusios visiškai. Sakau: „Ar ana gromulaja?“ „Ne, 
negromulaja“. Nu ir naktį [ėmėm] dirbti tą gromulą, liepos atanešėm tokį pakelioką, 
nusiskutėm, išvirėm, padarėm ir dabar sukišėm ir išėjam. Nu ir dabartės grįžtam žiūrėt, 
kaip ta karvytė. Atsistojus, šieniuką suėdus. Ir viena bijom eiti vidun in tvartą, ir kita, 
kad nebegyva, akys parkritę, gatavos. Nu gyva. Ir gyveno, ir paskui pardavė.“ 

Pateikėjos pasaulėžiūroje liaudies 
medicinos ir magijos išmanymas bei 
krikščioniškas pamaldumas egzistuoja 
greta ir neprieštarauja vienas kitam. Jos 
tvirtinimu, mama buvusi itin religinga, 
o ir jos pačios galios tik iš Dievo. Kaip 
rašo D. Vaitkevičienė, patys užkalbėtojai 
užkalbėjimo galią daugiausia suvokė 
ne kaip maginį, o kaip religinį aktą, ir  
manė kalbantys „šventus žodžius.“81 

77 Beresnevičius G. Burtai ir tikėjimai Vilniaus 
krašte 4ame XX a. dešimtmetyje, Metai, 2006, nr. 12 
(gruodis), p. 6. Žiūrėta [20121121] per interneto 
prieigą: <http://www.spauda.lt/mitai/lietuva/vil
ntika.htm>.

78 Vaitkevičienė D. Lietuvių užkalbėjimai: gydymo 
formulės, p. 50.

79 Vėlius N. Chtoniškoji lietuvių mitologija, Vilnius, 
2011, p. 243, 244.

80 Ten pat, p. 244.
81 Vaitkevičienė D. Lietuvių užkalbėjimai: gydymo 
formulės, p. 50.
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Aleksandros sugebėjimai išties neapsiriboja vien užkalbėjimų galia. Pateikėja 
pasakoja, kad turi „gerą ranką“: net plaukai anūkėms geriau auga, kai močiutė juos 
pakerpa. Be viso šito, ji dar sugeba „atžegnoti neprietelius“, t. y. iš negero žmogaus 
išvaryti piktąją dvasią: 

„Čia va toks suaugęs žmogus su keturračiu atvažiuoja va per sodų, sako aš galiu ant tavįs 
užvažiuoti, girtas čionai, o viešpatie dieve, nu. Aš jį peržegnojau: „Sakau, atitolink šitų 
neprietelį man, atitolink šitų neprietelį.“ Nu ir ant rytojaus <...> ateina šitas vyriukas, 
saka: „Močiute, tu mane atžegnok.“ Aš sakau: „Vardan Dievą tėvą ir sūnaus, šventosios 
dvasios, viešpatie dieve, duok jam šventų dvasį, apšviesk jo protų. Būk gailestingas jam.“ 
Ir aš atžegnojau. Ir nuo to laiko nebekliuda.“

Kita vertus, pateikėja įsitikinusi, kad žmogus, turintis nepaprastų galių, privalo 
su jomis itin atsargiai elgtis, nes ką nors neapgalvotai pasakius ar padarius, užuot 
padėjusios žmonėms, tos galios gali ir pakenkti: 

„Ainu bažnyčian sekmadieniais, tai sakau [kaimynui]: „Gana, Aleksai, nebeark, ale einam 
bažnyčian.“ [Šis sako:] „A kūgi tau te duos, kūgi tau duos?“ „A, sakau, aš pasisylsiu 
bažnyčioj, aš paskraunu.“ Runkų susilaužęs, susbintavęs ant rytojaus. Nu čia gal ir tas 
pats niekas, bet man ant širdies guli.“ 

Moteris tiki, kad tai ji pasmerkė kaimyną nelaimei: jei nebūtų jo užkalbinusi, jis ne  
būtų piktai burnojęs ant bažnyčios ir aukštesnių jėgų nubaustas. Tad žmogus, galin  
tis užkalbėti ar turintis tam tikrų galių, pateikėjos sąmonėje, kaip ir tradicinėje kul  
tū roje, laikomas laviruojantis ties gėrio ir blogio riba. Ir seniau įvairūs kaimo ži
niuoniai, užkalbėtojai, kerėtojai buvo vertinami gana prieštaringai. Užkalbėjimų 
tradicija suvokiama kaip tam tikro bendravimo su dvasiniu pasauliu praktika. Viena 
vertus – tai nepaprastos galios, laikomos Dievo dovana, kita vertus – savotiškas 
prakeikimas, vertinamas kaip didelė atsakomybė, kadangi įpareigoja padėti kiekvie
nam besikreipiančiam ligoniui ar kitam nelaimėliui.82 Panašų vertinimą įžvelgiame 
ir pateikėjos Aleksandros atodūsyje, prisipažinus apie ypatingų galių turinčiojo 
likimą: „Neduok Dieve...“

Pasak D. Kulakauskienės, XX a. pirmojoje pusėje į kaimo bendruomenes per 
tose vietovėse besilankančius aukštesnį išsilavinimą turinčius giminaičius ar draugus 
ėmė plisti spiritizmas. Nors iš pradžių tai buvo miesto inteligentų užsiėmimas, tačiau,  
daugėjant įvairių informacijos šaltinių, būrimai su lėkštute kaip tam tikra laisvalaikio 
užsiėmimo forma išpopuliarėjo ir tarp 20–30 metų amžiaus kaimo jaunimo.83 

Nors apie Alantos krašte kadaise kitų žmonių praktikuotus spiritizmo seansus 
buvo girdėjęs ne vienas pateikėjas, tačiau asmenine tokios veiklos praktika galėjo 
pasigirti tik viena pašnekovė – Aldona. Jai buvo žinomi du dvasių kvietimo būdai: 
būrimas su lėkštute, kai atsakymai gaunami atitinkama kryptimi, t. y. popieriaus 
lape išpieštų raidžių link judančia lėkš
tute, ir būrimas panaudojant stalą, kai 
atsakymu laikomas atitinkamas baldo 
sudunksėjimų į grindis skaičius. 

82 Ten pat, p. 50.
83 Kulakauskienė D. Magija bręstančios asmenybės gy 
venime (XX a. II pusės–XXI a. pr. Lietuvoje), p. 116, 117.
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Anot Aldonos, būdamos jaunos netekėjusios merginos, jos dažnai kviesdavo 
dvasias pirmuoju įvardytu būdu. Labiausiai tokiame amžiuje paneles domino jų 
ateitis, tad dažniausiai dvasioms būdavo užduodami su vedybomis susiję klausi-
mai: už kiek laiko ištekės, koks bus vyro vardas ir pan. Ritualas būdavo atlieka-
mas slaptai, užsidarius atokiau nuo aplinkinių žvilgsnių, ir jame dalyvaudavo tik 
merginos:

„Išrašytas va toksai raštas, numeriai visi 
taip parašyta. In popieria, ir tada lėkštutį 
uždedi. Ir iš žmonių, mes kokios šešios 
būdavom, taip kad runkas būtų aplink, va 
šitaip. Nu ir tadu klausiam dvasių jau, 
kiek katram metų ir čia gal žmogaus yra 
energija, aš nežinau, kas ten daros, bet 
tikrai spotkelis vaikščioja. <...> Lėkštutė 
juda ir varinėja ant tų numerį, kiek katrai 
metų pasaka.“84

Kiek moteris prisimena, niekas 
iš tokiu būdu gautų atsakymų nepa-
sitvirtino, bet tai ir nebuvo svarbu, nes  
merginoms tokie burtai būdavo savotiš
ka pramoga: „Niekas neišsipildė, tik mes, 
būdavo, prisijuokiam.“ Kaip jau pastebėjo 
D. Kulakauskienė, spiritizmas tarpuka-

Pateikėjos Aldonos tvirtinimu, tai Smetonos laikų 
būrimo kortos, rastos tarp Alantos dvaro ponios 
Podinienės daiktų

Pateikėja Aldona Sabaliauskienė, 82 m., gyv. Alantos k., Alantos sen., 
Molėtų r. sav. (gim. Skudutiškio k., Suginčių sen.)

84 Papasakojo Aldona Sabaliauskienė, 82 m., gyv. 
Alantos k., Alantos sen., Molėtų r. sav., gim. Sku
dutiškio k., Suginčių sen., Molėtų r. sav.
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rio ir pokario laikais paprastų žmonių buvo suvokiamas daugiau kaip žaidimas, 
artimas Kūčių burtams, nei rimta bendravimo su dvasiomis priemonė.85 Tačiau net 
ir pramoginiais tikslais atliekamame burtų rituale visada slypi grėsmės nuojautos: 
merginos klausdavo iškviestos dvasios apie viską, išskyrus savo pačių mirtį: „Apie 
mirtį mes dar bijodavom [klausti], neklausdavom.“ Juk atsakymas gali būti ne toks, 
kokio jos norėtų, ir jis gali išsipildyti. 

Iš tikro išsipildęs Aldonai yra tik vienas Kūčių nakties burtas: 

„Pridėjau raštelių visokių, pa padušku pasdėjau, jau Kūčias, nu ir vyrų jau vardų, ir 
tuščių dar pasdėjau. Ir reikia atbudus jau naktį išsitraukt tas raštelis, nu tai aš išsitraukiau 
Bronių ir misliju sau naktį: „Nejaugi man Žalagis bus <...>. O paskui, kai ištekėjau už 
Broniaus, sakau: „Vagi Bronius, kitas.“

Tradicinių žiemos laikotarpio atliekamų merginų meilės burtų svarbiausias 
tikslas būdavo išsiaiškinti būsimą vedybinį partnerį. Tačiau tokiuose burtuose, 
kaip ir spiritizmo seansuose, nors ir juokaujant, dažnai tvyro pavojaus atmosfera. 
Pavyzdžiui, pavojingais laikyti Kūčių nakties būrimai su veidrodžiu, mat tikėta, kad 
veidrodyje pasirodęs jaunikis gali ir nužudyti. Be to, veidrodyje galėjo pasirodyti 
ir velnias ar karstas. Jei skubiai neatliksi tam tikrų ritualo užbaigimo veiksmų – 
ateinančiais metais mirsi.86 Kad Kūčių nakties būrimai gali išpranašauti artėjančią 
mirtį, žinojo ir pateikėja Domicelė: 

„Sakydavo, kad Kūčių naktį paimk žvakučių ir apsistatyk va šitaip ratu, va aplink savi 
va. Nu ir saka, kai apsistatysi šitų ratų, tai, saka, matysi, kaip viena žvakutė užges [po 
to kita]. Užgest turi tiek žvakučių, kiek [metų] tu gyvensi.“87 

Moteris tokio būrimo daryti taip niekada ir neišdrįso, mat žinoti savo mirties laiką 
būtų mažų mažiausiai nejauku. 

Alantiškė Aldona pasakojo kartą pabuvojusi spiritizmo seanse, kurio metu 
kaip žinia iš anapus buvo interpretuojamas stalo bildesių skaičius. Jame dalyvavo 
įvairus jaunimas: ir vaikinai, ir merginos, tačiau ritualui vadovauti ėmėsi kiek 
vyresnis vyriškis:

„Buvom suėję jaunimas, <...> ir atėjo toksai vyras, kad ans jau parodys, kaip stalas vaikšta.
Nu tai aplink stalų buvo vien runkas, tiek buvom jaunimo, nu ir tada ans sako: 

„Staliuk, kalk, kalk“ ir kad nebūtų vinių stale, nu tai seniau mediniai tokie stalai. Nu ir 
pradėjo stalas va šitaip <....> kalt. Ir net nuėjo lig durim iš virtuvės, tenai toliau. <...> 
Saka: „Kiek metų?“ Iškala, už kiek metų 
apsives katroji.“88

Pasak D. Kulakauskienės, stale  
lio beldimas buvo pirmasis spiritizmo 
bū das, pasirodęs Europoje apie 1930–
1940 m., žinotas ir Lietuvoje, kurį, pra   
sidėjus Antrajam pasauliniam karui, pa  

85 Kulakauskienė D. Magija bręstančios asmenybės 
gyvenime (XX a. II pusės–XXI a. pr. Lietuvoje), p. 125.

86 Kudirka J. Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos, p. 153–155.
87 Papasakojo Domicelė Liuobienė, 76 m., gyv. Alan-
tos mstl., Molėtų r. sav., gim. Gruodžių k., Balnin
kų sen., Molėtų r. sav.

88 Papasakojo Aldona Sabaliauskienė, 82 m., gyv. Alan-
tos k., Alantos sen., Molėtų r. sav., gim. Skudutiš
kio k., Suginčių sen., Molėtų r. sav.
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keitė vis populiarėjantys būrimai su lėkštute. Mėgėjiškuose tokio spiritizmo sean-
suose vietoj sudėtingos raidžių sistemos išlieka tik parašyti „Taip–Ne“ atsakymai 
(vienas beldimas – „ne“, du – „nežinau“, trys – „taip“).89 Paminėtu atveju būrimo 
būdas dar labiau supaprastinamas – užduodami kiekybiniai klausimai, o atsakymu 
laikomas atitinkamas bildesių skaičius. 

Moteris iš dabartinės laiko perspektyvos į tokius būrimus žvelgia kiek atsar-
giau: „Kai jaunas, tai nebaisu, dabar gal būtų baisu...“ Stalo judėjimą bei dunksėjimą 
ji bando paaiškinti racionaliai: „Tai čia žmogaus gal kaip ir energija kokia, aš nežinau.“ 
Užsimena ir apie labai skaudžias tokių ritualų pasekmes: 

„<...> Ir tadu mano sesuo tadu sirgo, gripas buvo. Da pirmais metais kaip rusas užėjo, 
tai tadu ir ana atsikėlus [dalyvavo rituale]. Davėmės davėmės mes su šitais burtais, jin 
atkrito tadu ir nuo to atkritimo ji ir mirė.“ 

Pateikėja dėl sesers mirties nelinkusi kaltinti vien burtų – sesuo nesisaugojo ir 
liga progresavo, tačiau neatmeta ir bausmės už kišimosi į aną pasaulį galimybės. 

Nepaisant to, ar spiritizmo seansai atliekami rimtai ar pramogaujant, jų 
tikslas – iškviesti konkretaus ar nežinomo mirusiojo dvasią, kad ši atsakytų į 
įvairius (šiuo atveju) su ateitimi susijusius klausimus. Tradiciniame folklore tiek 
sąmoningi, tiek netyčiniai būdai, kuriais išprovokuojamas sugrįžti mirusysis, 
dažniausiai vertinami neigiamai. Velionis pasirodo, tačiau siekia pražudyti savo 
ramybės trikdytoją.90 Pavyzdžiui: 

„Jeigu žmona nori pamatyti savo mirusį vyrą, tai turi apsitaisyti baltais drabužiais, pasiimti 
veidrodį ir žiūrėti į jį. Taip reikia daryti dvyliktą valandą nakties, tik nereikia atsisukti 
į užpakalį – jei atsisuksi, tai tuojau numirsi“ (BlML 891).

Dar griežčiau nei tradicinėje kultūroje bažnyčios mokyme vadovaujamasi 
nuostata, draudžiančia mirusiųjų ir dvasių kvietimą, mat bet koks kerėjimas ar 
bandymas peržengti ribą, skiriančią gyvųjų ir mirusiųjų pasaulius, buvo ir yra 
laikomas neteisėtu.91 Bažnyčios mokymu paremtą neigiamą nuostatą įvairių burtų 
ir spiritizmo seansų atžvilgiu išreiškė ir kai kurie pateikėjai, pavyzdžiui, Boleslovas: 
„Čia gi buria, šitaip pirštais vedžioja, lėkštutė vaikšto – tai nuodėmė, aš buvau katalikas, 
ir esu, kaip sakyt, ir viskas.“ Arba Anelė: 

„Ir, reiškia, uždraudė kunigai per pamokslus šitą: „Nedarykit šitokių dalykų, prisišauksite, 
reiškia, jeigu gerų dvasių, tai gerai, tai bus ramu, tylu, a jeigu blogų dvasių prisišauksite, 
tai negalėsite gyvent.“ Sakė trinka tada dureles ir girgžda, vaikšto, reiškia, neduoda ramybės 
šitoji dvasia. Trinkina, pyškina, miegot jokiu būdu negali, labai baisu.“

Tačiau kad ir kokia didelė būtų 
pavojaus rizika, visais laikais atsiranda 
smalsuolių, nepaisančių jokių draudimų. 
Spiritizmo seansuose prisipažįsta savo 
jaunystės laikais dalyvavę ar girdėję, kad  

89 Kulakauskienė D. Magija bręstančios asmenybės gy 
venime (XX a. II pusės–XXI a. pr. Lietuvoje), p. 112, 113.

90 Korzonaitė E. Žmogaus ir numirėlio bendravimas: 
išmonės ir realybės santykis folklore, p. 169.

91 Paknys M. Mirtis LDK kultūroje XVI–XVII a., p. 145, 
152, 153.
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tokie būdavo atliekami kitų jaunuolių tiek vyresniosios kartos, tiek dabartinio 
jaunimo atstovų.92 Kad įvairūs dvaselių kvietimai buvo populiarūs XX a. pab.–
XXI a. pr. moksleivių subkultūroje, rodo ir D. Kulakauskienės atliktas tyrimas.93 
Ir Alantos krašte surinkti duomenys patvirtina prielaidą, jog domėjimasis kitu 
pasauliu ypač suaktyvėja jauname amžiuje, tada ir griebiamasi įvairiausių, net 
ir pavojingais laikomų, burtų, kuriais siekiama įsitikinti to kito pasaulio ir jame 
gyvenančių būtybių egzistavimu bei gauti atsakymus į rūpimus, su ateitimi susi-
jusius, klausimus.

Išvados
Alantos senolių gyvenamas pasaulis tebėra glaudžiai susijęs su mitine 

pasaulėžiūra. Pateikėjų pasakojimuose atsispindi samprata, kad mirusiųjų vėlės tam 
tikrą laiką po mirties ar dėl to, jog neatliktos reikalingos bažnytinės apeigos, vaikšto 
mitologiškai reikšmingose namų ir išorinio pasaulio erdvėse. Vėlė gali užtrukti 
žemėje ir dėl to, kad yra pažadu surišta su gyvuoju. Dabartiniame pasakojime 
labiau nei ankstyvuosiuose sakmės variantuose išryškėja draudimas sudarinėti tokias 
sutartis: gyvajam mirusiojo pasirodymas sunkiai pakeliamas. 

Alantos krašto senoliai tiki reikšmingais sapnais, kuriuose mirusieji prisi-
sapnuoja prašydami trūkstamų ritualų ar atskleisdami tai, kas tik jiems žinoma. 
Sapnai aiškinami tradicinėje kultūroje nusistovėjusiomis simbolinėmis reikšmėmis. 
Vis dar tikima, kad nuolatinis galvojimas apie mirusįjį ar per ilgas gedėjimas 
apsunkina vėlės kelionę į anapus, todėl mirusysis gali sugrįžti prisisapnuodamas 
ar pasivaidendamas. Sapnuose regimi pomirtinio gyvenimo vaizdiniai sinkretiški, 
juose susilieja išpažįstamo tikėjimo tradicija, archaiškos pasaulėžiūros elementai bei 
individualios interpretacijos. 

Dar ir šiandien naudojamos prašymų, skirtų suvaldyti gamtos stichijas, 
formulės, kaip veiksmo ir žodžio sintezė, artimos senesniems užkalbėjimų tekstams. 
Nepaprasti asmens sugebėjimai grindžiami vertikaliai perduodama, tačiau naujai 
interpretuojama tradicija: objektui paveikti naudojamos ne paveldėtos formulės, o 
intuityviai parenkami žodžiai. Kaip ir tradicinėje kultūroje, suderintos su liaudies 
medicinos išmanymu bei krikščionišku pamaldumu, užkalbėjimo galios laikomos 
Dievo dovana ir prakeikimu vienu metu.

Alantos krašte užfiksuoti du skirtingi dvasių kvietimo būdai, kuriais kadaise 
pramoginiais tikslais užsiiminėjo kaimo jaunimas, šiandien vertinami prieštaringai. 
Nors negatyvios jų pasekmės aiškinamos racionaliai, tačiau neatmetama ir anapu-
sinio pasaulio bausmės galimybė. Baimės atmosfera ir kai kuriais tikslais mėgėjiški 
spiritizmai primena tradicinius žiemos laikotarpio švenčių metu merginų prak-
tikuotus burtus. Dalis pateikėjų burtais neužsiėmė dėl griežto bažnyčios draudimo 
ieškoti kontaktų su mirusiųjų pasauliu. Tačiau kita dalis žmonių, vedini jaunatviš  
ko smalsumo, šį draudimą visgi ryžtasi 
sulaužyti.

92 Remiamasi autorės anksčiau ekspedicijose ir inter
nete surinkta medžiaga, saugoma byloje VDU ER 
2273.

93 Kulakauskienė D. Magija bręstančios asmenybės 
gyvenime (XX a. II pusės–XXI a. pr. Lietuvoje), p. 100, 
101.
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