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Anotacija
Šiame  straipsnyje,  remiantis  XV–XVII  a.  rašytiniais  šaltiniais  bei  kitų  tyrinėtojų 
(S. Stanevičiaus, J. Basanavičiaus, A. Šleicherio, K. Būgos, P. Skardžiaus, V. Mažiulio, 
V. Toporovo, N. Vėliaus, M. Gimbutienės, A. J. Greimo, G. Beresnevičiaus) atliktais 
darbais,  pasitelkus  folkloro,  kalbos,  archeologijos,  istorijos  ir  kitokius  lietuvių  bei 
prūsų  šaltinius,  aptariama  su  mirtimi  susijusių  dievybių  ir  mitinių  būtybių  kilmė, 
funkcijų  pobūdis,  regioninė  priklausomybė,  joms  priskiriamos  apeigos,  galimas  jų 
santykis  su  kitų  indoeuropiečių  tautų  dievais  ir  deivėmis  bei  su  krikščioniškąja 
tradicija. Straipsnyje taip pat norima pažvelgti į mirties dievybių kaitą XV–XX a. bei 
nustatyti tos kaitos priežastis ir aplinkybes. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: mirtis, dievas, deivė, apeigos, krikščionybė.

Abstract
Based on historical sources (15–17th) and work by other researchers (S. Stanevičius, 
J. Basanavičius,  A. Šleicheris  K. Būga,  P. Skardžius,  V. Mažiulis,  V. Toporovas, 
N. Vėlius,  M. Gimbutienė,  A. J. Greimas,  G. Beresnevičius)  aided  by  folkloric, 
linguistic  archaeological,  historical  and other  Lithuanian and Prussian sources,  this 
article discusses the origin, nature of functions and regional dependence of deities and 
mythological beings connected with death, and their possible relation to the gods and 
goddesses of other Indo-European nations and the Christian tradition. The article also 
attempts to survey changes among deities of death in the 15th to 20th centuries and to 
establish reasons for and circumstances surrounding those changes.
KEY WORDS: death, god, goddess, ritual, Christianity.

Rašytiniuose XV a. pradžios – XVII a. baltų mitologijos šaltiniuose, 
XIX–XX a.  lietuvių tautosakoje,  tikėjimuose bei  XIX–XX a.  pradžios 
tyrinėtojų darbuose randame net septyniolika su mirtimi (mirusiaisiais, 
požemiu) susijusių dievybių ir mitinių būtybių vardų (žr. 1 lentelę)1. 

1  Čia skaičiuojami ir tie teonimai, dėl kurių autentiškumo iki šiol nesutariama (pvz., 
Veliona), ir tie, kurie laikomi XIX a. mitologų romantikų kūryba (Nijolė), taip pat tie, 
kurie XIX–XX a. tautosakoje bei tikėjimuose vartojami kaip Giltinės sinonimai (Maro 
mergos, Kolera, Kaulinyčia ir kt.). Šiame straipsnyje neanalizuojamas daugiasluoksnis 
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1 lentelė
Prūsų ir lietuvių mirties (požemio, mirusiųjų) dievybės 

bei mitinės būtybės

Teonimas Pirmą kartą 
paminėta

Veiklos sritis Paplitimas

Patulas 1418 m. Varmės 
vyskupo praneši-
mas

Prūsų

Pikulas 1520–1530 m. 
Sūduvių knygelė

Skraidančios dva-
sios arba velniai

Prūsų

Pokulai 1520–1530 m. 
Sūduvių knygelė

Pikulo pavaldiniai Prūsų

Dideivaitė 1571 m. Labguvos 
amtmono raštas

Mirties, maro 
deivė? 

Prūsų

Ežiagulis 1582 m. J. Lasickis Lietuvių
Veliona 1582 m. J. Lasickis Vėlių dievas Lietuvių
Giltinė XVII a. vid. rank-

raštinis vokiečių–
lietuvių kalbų žo-
dynas. M. Pretorijus

Mirtis (smertis) Lietuvių

Velinas 1620 m. K. Sirvydo 
žodynas

Piktoji dvasia Lietuvių

Magyla XVII a. pab. 
M. Pretorijus

Giltinės tarnaitė Lietuvininkų

Drebkulis XVII a. pab. 
M. Pretorijus

Pikulo tarnas Lietuvininkų

Nijolė XIX a. T. Narbutas Pokliaus žmona, 
Krūminės duktė

Lietuvių

Giltinė (Kau-
linyčia, Maras, 
Maro mergos, 
Kolera, Pa-
vietrė, Kapinių 
žmogus)

XIX–XX a. 
tautosaka

Lietuvių

Velnio vaizdinys.  Folklorinis  Velnio paveikslas  (taip  pat  ir  Velnio ryšiai  su 
mirusiaisias)  išsamiai  aptartas  N. Vėliaus  knygoje  Chtoniškasis  lietuvių  mitologijos  
pasaulis (Vėlius, 1987).  
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Prūsų ir lietuvių mirties (požemio, mirusiųjų) dievybės: nuo Patulo iki Kaulinyčios

1. Patulas, Pikulas, Pokulai

1.1. Rašytiniai šaltiniai.  Pirmą kartą  Patulas paminėtas 1418 m. 
Varmės vyskupo pranešime popiežiui: „Iš šio krašto nuo pat pradžių 
buvo  ketinama  išvaryti  ir  buvo  išvaryti  demonams  tarnaujantys 
žmonės,  garbinantys  Patulą  (Patollu),  Natrimpą  ir  kitus  gėdingus 
vaizdinius...“  (BRMŠ  I,  p.  477).  S. Grunau  Prūsijos  kronikoje 
(aprašomi 521 metų įvykiai) Patulas yra vienas iš trijų (greta Perkūno 
ir Patrimpo) brutėnų įsivestų dievų. Jų buveinė buvusi šešių uolekčių 
storumo  ąžuolas,  stovėjęs  Rikojote  (BRMŠ  II,  p.  92).  Kronikos 
skyriuje apie Vaidevučio vėliavą Patulas aprašomas detaliau: „trečias 
paveikslas vaizdavo seną vyrą su žila barzda, ir jo spalva buvo visai 
kaip numirėlio, jis buvo vainikuotas balta skara, susukta kaip į turbaną, 
jis iš paniūrų žiūrėjo į anuos du ir vadinosi Patulas (Patollo)“ (BRMŠ 
II, p. 103). Patulo ženklas, S. Grunau teigimu, buvo „žmogaus, arklio 
ir karvės kaukolė, ir kartkarčiais, jų šventėse, būdavo deginamas lajus 
jų garbei“ (BRMŠ II, p. 104). Kronikos skyriuje Apie prūsų dievaičių 
vardus S. Grunau  Patulą  apibūdina dar vaizdžiau: „Patulas (Patollo) 
buvo  vyriausias  brutėnų  dievaitis.  Tai  buvo  baisenybingas  nakties 
dievas, kuris vaidendavosi namuose, ypač kilmingųjų dvaruose. Visų 
pirma jis siautėdavo, jei kas neklausydavo krivaičio įsakymų, ir eidavo 
gąsdinti naktimis, kol prigąsdindavo tiek, jog žmogus mirdavo. Jei kas 
apsižadėdavo  pagarbinti  jo  stabą  Rikojote,  tai  jis  savo  skolininką 
imdavo  į  nagą  be  jokio  pasigailėjimo,  ir  aukojimais  jam  pigiai 
neatsipirkdavo.  Jis  buvo  ir  mirusiųjų  dievas.  Jei  kas   mirdavo,  o 
palikusieji šykštėdavo aukų dievams ir pagerbtuvių vaidilučiams, tai jis 
ateidavo  į  mirusiojo  namus  ir  vaidendavosi  naktį;  jei  jie  mažai  ką 
darydavo arba nieko nedarydavo, tai jis vėl ateidavo, ir jie turėdavo ką 
daryti ar ką duoti, o jei jis ateidavo trečią kartą, tai reikėdavo aukoti 
žmogaus  kraujo.  Tada  žmogus  ilgai  nedelsęs  eidavo  į  Rikojotą, 
duodavo vaidilučiui dovaną, o tasai rėždavo jam žaizdą į ranką, kad 
kraujas ištrykštų, po to pasigirsdavo murmesys ąžuole, ir tai  būdavo 
ženklas,  kad susitaikyta,  ir  tasai  dievas niekad nebeidavo vaidentis“ 
(BRMŠ II, p. 112)2.

2  S. Grunau, aprašydamas 1113 m. įvykusį Mozovijos susijungimą su Lenkija ir jų 
kovas su Prūsija, mini Rikojoto, arba Romuvos, užėmimą: „...čia sudegino krivaičio 
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L.  Davidas  tą  pačią  informaciją  apie  Patulą pakartoja  1583  m. 
Prūsijos  kronikoje (BRMŠ  II,  p.  280).  Manoma,  jog  L.  Davidas 
naudojosi S. Grunau kronika, nors pats L. Davidas teigia žinias ėmęs iš 
pirmojo  prūsų  vyskupo  Kristijono  kronikos  (BRMŠ  II,  p.  237). 
K. Hanenbergeris  (1595  m.)  aprašo  vienuolyną,  pastatytą  vietovėje, 
kuri  anksčiau vadinosi  Patoliai, ir  mano,  jog „Patolių  vardą jie,  be 
abejonės, tai vietai buvo suteikę dėl pirmojo dievaičio Patulo (Patollo), 
kurį kai kurie visai ne be pagrindo vadina Pikulu (Pickollos), kadangi 
vokiškai  tai  reiškia  velnią“  (BRMŠ  II,  p.  346).  Toliau 
K. Hanenbergeris,  remdamasis S. Grunau,  perteikia  apie  Patulą  jau 
žinomą  informaciją.  A. Guagnini  1578  m.  Europinės  Sarmatijos 
aprašyme bei 1611 m. kronikoje, taip pat remdamasis S. Grunau, rašo, 
jog velniškojo  Patulo (Patelo) garbei kiekvienas savo namuose laikė 
numirėlio galvą3 (BRMŠ II, p. 491, 543). 

Pikulas ir  Pokulai pirmą kartą minimi  Sūduvių knygelėje (1520–
1530  m.):  „Pikulas  (Peckols)  –  skraidančios  dvasios  arba  velniai“ 
(BRMŠ II, p. 144). Ten pat rašoma, jog per Pergrubriaus šventę pra-
šoma dievo  Perkūno „kad jis suteiktų maloningo ankstyvo lietaus ir 
nublokštų  Pikulą  (Peckollum)  kartu  su  jo  pavaldiniais  Pokulais“ 
(BRMŠ II, p. 145). Dar  Sūduvių knygelėje aprašyti laidotuvių papro-
čiai. Įsidėmėtinas epizodas, kai mirusysis vežamas laidoti: „...draugai 
lydi raiti iškeltais kardais, čaižo jais orą ir skardžiu balsu šaukia: „Be-
geyte, Begeyte, Pecolle“ – bėkit, bėkit, jūs velniai“4 (BRMŠ II, p.  53). 
1530 m. vyskupų sinodo nutarimuose  Pikulas (Pecols) prilyginamas 

namus su visais vaidilučiais,  dievaičių Patulo, Patrimpo ir  Perkūno stabus sumetė į 
ugnį ir pasišalino <...>. Prūsai uoliai dirbo ir atstatė Rikojotą, arba Romuvą, parūpino 
stabus ir darė viską kaip ir anksčiau...“ (BRMŠ II, p. 105–106). 

3  Matyt,  turima  omenyje  žmogaus  kaukolė.  Viduramžių  Europos  dailėje  būtent 
kaukolė gana dažnai vaizduojama kaip mirties alegorija (žr.: PD, p. 100 – „Tuštybės 
natiurmortas“ 1645 m.; p. 205 – „Jaunuolis su kaukole“).  

4  Apie panašų velnių ir šmėklų vaikymą parvedliaujant į vyro namus nuotaką yra 
užsiminęs E. Vagneris 1621 m., aprašydamas Prūsijos lietuvių, gyvenančių Įsruties ir 
Ragainės apskrityse, papročius. Priartėję prie miškelio ar kaimo, pasekėjai tam reikalui 
naudoja plonus ragelius, o parvežę nuotaką jaunojo pusėn kardais sukapoja vestuvinį 
vežimą (BRMŠ III, p. 23).
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Plutonui5,  o  Pokulas (Pocols) –  furijoms6 (BRMŠ II, p. 160). J. Ma-
leckis-Sandeckis (1551 m.) Poklių (Pocclum) apibūdina kaip „žemės 
gelmių ir tamsybių dievą, o Pokulą (Poccollum) kaip „oro dvasių die-
vą“ (BRMŠ II, p. 208). J. Bretkūnas, remdamasis  Sūduvių knygele ir 
S. Grunau kronika, bemaž pažodžiui atkartoja pastarojoje pateiktą in-
formaciją, tik Patulas J. Bretkūno veikale virsta Pikulu (Pikols) ir va-
dinamas požemio arba tamsos dievu, o skraidančios dvasios arba vel-
niai čia tampa Pikuliūnais (Pikoliuni) (BRMŠ II, p. 312). 

K. Henenbergeris  (panašiai  kaip  ir  J. Bretkūnas)  sujungė  į  vieną 
Sūduvių knygelės ir S. Grunau informaciją ir perpasakojo istoriją apie 
Rikojote stovėjusį ąžuolą, kurio vienoje šakoje buvęs dievaičio Pikulo 
(Pickollos) ar Patulo (Potollos) atvaizdas (BRMŠ II, p. 347). 

Pikuliai (pikullai) greta kitų mitinių būtybių (kaukų, aitvarų, api-
dėmių ir kt.), kurios čia vadinamos piktosiomis dvasiomis, velniais bei 
„čiortais“,  paminėti  ir  1573  m.  Volfenbutelio  postilėje  (BRMŠ  II, 
p. 446). 

Pikulą (Pecols arba Pacols) ir Patulą (Potollo) dar mini C. Mislenta 
(remdamasis  ankstesniais  šaltiniais)  bei  T. Klagijus,  kuris  Pikulą 
(turbūt  remdamasis  K. Henenbergeriu)  tapatina  su  Pokulu ir  Patulu 
(BRMŠ III, p. 31, 58).

Ch.  Hartknochas  (1679  m.)  paliudija,  jog  Pikulo (Picolli)  vardu 
Prūsuose  dar  ir  dabar,  t.  y.  XVII  a.  pabaigoje,  gąsdinami  vaikai 
(BRMŠ III, p. 87).

Tą patį tvirtina ir M. Pretorijus7, bet šalia  Pikulo jau mini ne  Po-

5  Plutonas (iš gr. turtas) graikų mitologijoje – vienas iš mirusiųjų pasaulio valdovo 
Hado vardų. Iš čia atsirado ir turto dievas Plutas, nes jam priklauso ne tik mirusiųjų 
sielos, bet ir žemėje paslėpti lobiai (ME I, p. 209–210, 265–266).  

6  Furijos romėnų mitologijoje  –  keršto ir  sąžinės priekaištų deivės, baudžiančios 
žmones už nuodėmes. Furijas graikų mitologijoje atitinka erinijos, gyvenančios Hado 
valdose, o žemėje pasirodančios tik tam, kad sukeltų kraujo troškimą ir pyktį (ME II, 
p. 389; ME I, p. 202). 

7  M. Pretorijus aprašo pokalbį su vienu senu nadruviu, iš kurio galima spręsti, jog 
Pikuliu XVII a. pabaigoje vyresni žmonės dar galėjo tikėti: „Aš paklausiau, ar jis dar 
tiki, kad Pikulas  (Pykullis) esąs dievas. Jis patraukė pečiais ir nenorėjo sakyti nei taip 
nei ne, o tiktai pasakė: „Taczau jis Saw walnus. Jis dari, kas jam patinka. Tai jis,– 
sakau  aš,  –  juk  yra  Welnas“,  t.  y.  velnias  (nes  šitaip  nadruviškai  (lietuviškai) 
vadinamas velnias). „Taip, – atsakė, – jis tai yra jis, nes jis laisvas daryti tai, ką nori, ir 
mano, kad niekas negali jam to užginti“ (BRMŠ III, p. 249). 
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kulus ar  Pikuliūnus,  o  Giltinę ir  Magylą ir  skiria  juos  visus  prie 
„pykčio ir nelaimės“ dievų (BRMŠ III, p. 261). 

2 lentelė
Patulas, Pikulas, Pokulai rašytiniuose šaltiniuose8

Teonimas Pirmasis 
šaltinis

Šaltinio 
pobūdis

Funkcijos Aukos ir 
kt.

Patulas
(Patollu)

1418 m. 
Varmės 
vyskupo 
pranešimas

Žinios paimtos iš 
gyvosios 
tradicijos

Patulas
(Patollo)

S. Grunau 
kronika 
(tarp 1510 
ir 1529 m.)9

Naudojosi 
Varmės vyskupo 
pranešimu ir 
kitais šaltiniais

Nakties ir 
mirusiųjų 
dievas

Degina-
mas lajus

Pikulas
(Peckols,
Peckollum)

Sūduvių 
knygelė 
(1520– 
1530 m.)

Žinios paimtos iš 
gyvosios tradici-
jos

Skraidanti 
dvasia arba 
velnias

Pokulai
(Peckoli)

Sūduvių 
knygelė 
(1520–1530 
m.)

Žinios paimtos iš 
gyvosios 
tradicijos

Pikulo 
pavaldiniai

Pikulas
(Pecols)

1530 m. 
vyskupų 
sinodo 
nutarimas

Greičiausiai 
naudojosi 
Sūduvių knygele

Prilyginamas 
Plutonui

Pokulai
(Pocols)

1530 m. 
vyskupų 
sinodo 
nutarimas

Greičiausiai 
naudojosi 
Sūduvių knygele

Prilyginami 
furijoms

Poklius
(Pocclum)

1551 m. 
J. Maleckis-
Sandeckis

Naudojosi 
Sūduvių knygele

Žemės gel
mių ir tam
sybių dievas

8  Lentelėje pateikti duomenys iki J. Bretkūno, nes vėlesni autoriai sekė ir kartojo 
arba S. Grunau, arba Sūduvių knygelės informaciją (žr. sk. 1.1. Rašytiniai šaltiniai). 

9  Baltų religijos ir mitologijos šaltinių II tome prie Prūsijos kronikos nurodyta 1529 
metų data. Tačiau minėta kronika, R. Jaso teigimu, turėjo būti parašyta tarp 1510–
1529 m. ir  apima  Prūsijos  krašto  istoriją  nuo  seniausių  laikų  iki  1525  m.  Dėl 
kryžiuočių  sekuliaruzacijos  1526  m.  Kronika buvo  perredaguota,  o  1529  m.  dar 
papildyta (žr.: BRMŠ II, p. 35).  
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Pokulas
(Pocco-
lum)

1551 m. 
J. Maleckis-
Sandeckis

Naudojosi 
Sūduvių knygele

Oro 
dvasių 
dievas

Pikulas
(Pikols)

J. Bretkūnas. 
Prūsų 
krašto 
kronika 
(1588 m.)

Naudojosi 
S. Grunau 
kronika, Sūduvių 
knygele ir kt.

Požemio ir 
tamsos 
dievas

Pikoliūnai
(Pikoliuni)

J. Bretkūnas. 
Prūsų 
krašto 
kronika 
(1588 m.)

Naudojosi 
S. Grunau 
kronika, Sūduvių 
knygele ir kt.

Skraidančios 
dvasios arba 
velniai

Jau Ch. Hartknochui (1679 m.) kilo mintis, jog  Pikulas ir  Patulas 
gali būti vienas ir tas pats dievas, nors dėl skirtingos jų etimologijos tai 
įrodyti  esą  neįmanoma  (BRMŠ  III,  p.  87).  Panašios  nuomonės 
praslinkus mažne trims šimtmečiams (1950 m.) laikosi  ir  V. Pisani, 
sakydamas, jog Patulas,  Pikuls,  Pacols,  Pocklus yra vienas ir tas pats 
pomirtinio gyvenimo dievas. Anot V. Pisani, pomirtinių dievų ciklui 
dar priklauso J.  Lasickio  Veliona (jos epitetas  Ežiagulis) bei latvių 
Vėlių  motina  (LM  III,  p.  68).  Ch. Hartknocho  minčiai  pritaria  ir 
M. Lowmianskis,  teigdamas,  kad  Patulas  dar  vadinamas  Pekolo ir 
Pokolo vardais, bei V. Toporovas, samprotaudamas, jog  Patulas yra 
tiesiog dievo Pikulo epitetinis vardas (Топоров, 1972, p. 298–299; LM 
III,  p. 252).  Gi  J. Puhvelas mano,  kad  Pikulas,  kurio  lietuviškas 
atitikmuo  yra  Velinas (gimininga,  J. Puhvelo  manymu,  ir  Veliona), 
tiesiog išstūmė ir panteono Patulą (Puhvel, 2001, p. 227).

Tuo  tarpu  S. Stanevičius  tik  Pikolą ir  Pekolą laiko  vienu  dievu 
(Pikulu), bet siūlo skirti vieną Pikolą nuo daugelio Pikolų (Stanevičius, 
1967,  p.  263).  Jam  pritaria  P.  Skardžius,  sakydamas,  jog  Peckals, 
Pickollus, Picullus yra vienas ir tas pats žodis (LM III, p. 97).

Atkreiptinas  dėmesys,  jog  Pikulas,  skirtingai  nei  Patulas, 
pirmajame šaltinyje net nevadinamas dievu, o tiesiog skraidančiomis 
dvasiomis  arba  velniais,  kuriuos  Perkūno prašoma  nublokšti  arba 
stengiamasi nuvaikyti mojuojant kardais. Visa tai, kaip žinome, tinka ir 
lietuvių  tautosakiniam  Velniui.  Šis  pastebėjimas  mums  dar  pravers, 
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aptariant  tiek  Patulo ir  Pikulo etimologiją,  tiek  ir  jų  funkcijas  bei 
paplitimą.

1.2. Etimologija. Išsiaiškinti  Patulo,  Pikulo ir  kitų  XV–XVII  a. 
šaltiniuose  bei  XIX–XX  a.  tyrinėtojų  darbuose  minimų  šiems 
personažams  priskiriamų  vardų  kilmę  nėra  paprasta,  nes  minėtuose 
šaltiniuose (taip pat ir tyrinėjimuose) labai įvairuoja šių teonimų rašyba 
(žr.  2  lentelę).  Matyt,  reikėtų  pritarti  K. Būgai  bei  juo  sekusiam 
V. Toporovui  ir  skirti  tik  du  teonimus:  Pecols /  Pickūls ir  Patols / 
Patollus (Būga II, p. 78–79; Toporov, 2000, p. 20). Kitas šaltiniuose 
bei  tyrinėjimuose  pasitaikančias  šių  dievybių  vardų  formas  reikėtų 
laikyti arba rašybos klaidomis, arba kilusiomis iš  Pecols /  Pickūls ir 
Patols / Patollus tarpusavio sąveikos. 

1.2.1.  Patulas.  T. Narbutas,  o  juo  sekdamas  ir  J.  I.  Kraševskis, 
Patulo  vardą sieja su lietuvių  patalu,  nes šitaip esą buvęs vadinamas 
mirties  patalas,  mirties  guolis  ar  net  laužas,  ant  kurio  degindavo 
numirėlį (Narbutas, 1998, p. 111; LM I, p. 215). Iš pirmo žvilgsnio T. 
Narbuto  ir  J. I. Kraševskio  mėginimai  nustatyti  Patulo vardo  kilmę 
primena  liaudies  etimologiją,  tačiau,  kaip  matysime  vėliau,  tarp 
lietuvių patalo ir teonimo Patulas sąsajų vis dėlto esama. 

K.  Būgos,  kuris  atstato  prūsų  *Patuls ir  jį  sulietuvina  Patulas, 
nuomone, šis vardas yra kilęs iš prūsų  pa / po „po“ ir *tula  „žemė“ ir 
reiškia gyvenantį po žeme, požeminį (Būga II, 1959, p. 79). Prūsų tula 
„žemė“ gimininga prūsų talus „grindys, asla“, rusų потолок „lubos“, 
lietuvių tilė „dugninė valties, laivelio lenta“, tiltas, latvių tilts „tiltas“, 
telināt  „išplėsti, paskleisti“ bei jau minėtas lietuvių  patalas „tai, kas 
paklota,  patiesta“.  Patalo giminystę  su  Patulu iš  dalies  paremia 
lietuvių  kalbos  pavyzdžiai,  vartojami  ligai  arba  mirčiai  nusakyti: 
Dievas  jam  ilgą  patalą  paklojo „dėl  ligos  turėjo  ilgai  gulėti“;  ant 
patalo  gulėti „ilgai  nesikeliant  sirgti“;  mirties,  smerties,  paskutinis  
patalas „mirties akivaizda“ ir t. t. (LKŽ IX, p. 601). 

K.  Būgos  etimologijai  pritaria  P. Skardžius  (LM  III,  p.  97),  N. 
Vėlius (Vėlius, 1983, p. 59), G. Beresnevičius (TLPRŽ, p. 132) ir kiti 
tyrinėtojai.

Kiek kitokios nuomonės yra V. Mažiulis. Jis iškelia hipotezę, jog 
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reikėtų atstatyti prūsišką teonimą *Patāls (lietuvių Patalas), kuris kilęs 
iš  prūsų  bendrinio  žodžio  *patalas „tas,  kuris  paramina,  nuramina, 
nutildo“  (Mažiulis,  III,  p.  235).  V. Mažiulio  teorija,  kaip  regime, 
neneigia  Patulo ir  patalo  giminystės,  tačiau kelia  abejonių atstatyto 
prūsų *patalas semantika. 

1.2.2.  Pikulas. Jau  minėtas  Ch.  Hartknochas  teigė,  jog  Pikulo 
vardas yra skolinys, t. y. „kilęs iš sarmatų žodžio pieklo, kuris reiškia 
požemį, o kai kurie vadina jį pragaru“ (BRMŠ III, p. 87). Su slaviškais 
žodžiais pieklo, peklo Pikulo / Pecollo vardą sieja ir J. Hanušas (LM I, 
p. 110–111).

J. I. Kraševskis manė, jog Pykullas yra „kilęs iš žodžio kalu „mušu“ 
arba piktas „blogas“ (LM I, p. 200). A. Šleicheris neabejojo lietuviška 
Pikulo etimologija, teigdamas, jog Pikulas, Pikuls padarytas iš šaknies 
pik- / pyk- su priesaga -ul-. Tokia priesaga, anot A. Šleicherio, žodžių 
daryboje nėra reta: pvz., burbulas ir t. t. (LM I, p. 232).

K. Būga, regis, rado sąsajų tarp Ch. Hartknocho ir A. Šleicherio siū
lomų šio teonimo etimologijų, atkreipdamas dėmesį, jog „šaknies peik- 
/  poik- /  pik- žodžiais  indoeuropiečių  vadintas  numirėlis  žmogus 
(velionis)  ir  jo  dvasia  (vėlė),  kuri  gyviesiems  gali  pasivaidinti 
(veliuoka,  velnias).  Šios  šaknies  vediniais,  K. Būgos  nuomone, 
laikytini l. pkieł „velnias“, s. isl. feigr „mirtis“, s. šved. faikian „mirtis“ 
ir  kt.  Tos pačios šaknies,  be  pikulo,  lietuviai dar turi  šiuos žodžius: 
peikti,  piktas,  pykti,  paikas10  (Būga  II,  p. 78–79).  Šiai  etimologijai 
pritaria V. Toporovas, N. Vėlius, A. Kaukienė, G. Beresnevičius ir kiti 
tyrinėtojai.

Atkreiptinas dėmesys ir į V. Mažiulio siūlymą skirti prūsų  pyculs 
„pragaras“, kuris būtų skolinys iš vakarų slavų  pьkъlъ  „pragaras“, ir 
Pikulas „požemio,  t.  y.  mirusiųjų  pasaulio,  dievas;  velnias“  iš 
bendrinio  vakarų  baltų  pikulas „priešiška  būtybė  (mitologinė)“ 
(Mažiulis  III,  p.  280;  dar  žr.:  Trautmann,  1910,  p.  398,  Endzelīns, 
1943, p. 226, Fraenkel II, p. 564, Toporov, 1972, p. 299). 

Net ir pritarę Pikulo giminystei su lietuvių piktas, t. y. pripažindami 
baltišką šio teonimo kilmę, turėtume sutikti, jog Pikulo vardo reikšmė 

10  K. Būga  mano,  jog  vietoj  šiandieninėje  kalboje  vartojamo  žodžio  blogas dar 
neseniai sakyta piktas: piktas sapnas, piktas ūpas, piktas kvapas.
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yra paveikta tiek slavų skolinio „pekla“, tiek su krikščionybe sietino 
pragaro – nusidėjėlių kančios vietos – vaizdinių. Tą paliudytų ir velnio 
vardai  XVI–XVIII  a.  religinėje  lietuvių  raštijoje.  Juk  greta  skolinių 
biesas,  čiortas,  šėtonas randame  ir  piktoji  dvasia,  piktasis  angelas, 
pikta veislė, piktasis, piktybė ir pan. (Vėlius, 1987, p. 236). 

1.3.  Funkcijos,  ryšys  su  kitomis  dievybėmis11.  M. Pretorijus 
Patulo nemini,  o  Pikulą (sykiu  su  Giltine ir  Magyla)  skiria  prie 
„pykčio ir nelaimės dievų“12 (BRMŠ III, p. 261). 

T. Narbutas,  greičiausiai sekdamas  Sūduvių knygelės informacija, 
Patulą (Patelo)  vadina  skraidančių  oro  dvasių  dievu,  kurio  garbei 
„kiekvienas  namuose  laikydavo  numirėlio  kaukolę“,  o  vėlė, 
išskrendanti  iš  karsto  peteliškės  sparnais,  turėjo  būti  dievo  Patelo 
ženklas“ (Narbutas, 1998, p. 111). D. Poškai Patulas – tiesiog mirties 
dievas (LM I, p. 48). 

J. I. Kraševskis, remdamasis T. Narbutu, teigia, jog Patulas (Patelo) 
yra bekūnių vėlių dievybė ir gretina jį su indų pragaro deive Patala bei 
lietuvių Algiu (LM I, p. 215). J. Hanušas dievą Pikulo / Pecollo gretina 
su indų Šyva (LM I, p. 110–111). 

R. Fišeris, o juo sekdamas ir N. Vėlius Patulą laiko požemio, tam-
sos dievu, kuriam būdinga maginė funkcija. Šiuo pagrindu R. Fišeris 
Patulą prilygina senųjų indų Varunai ir šiaurės germanų Odinui (Fis-
cher, 1970, p. 148–151; Vėlius, 1983, p. 64). Su indų Varuna bei lie-
tuvių Teliaveliu  Patulą gretina A. J. Greimas (Greimas, 1990, p. 169).

Prūsų  Patulą  ir  Pikulą su  lietuvių  tautosakiniu  velniu gretina 

11  Šiame  poskyryje  apsiribojama  Patulo ir  Pikulo funkcijų  bei  ryšių  su 
kitomis dievybėmis analize,  nors XIX–XX a. pradžios tyrinėtojų darbuose, 
kaip jau minėta, gausu įvairių kitokių šios dievybės vardo formų. Antai T. 
Narbuto  ir  juo  sekusio  J. I. Kraševskio  liudijimu,  pragaro  valdovai  buvę 
Poklius ir Nijolė (Narbutas, 1998, p. 138; LM I, p. 200). Kitur J. I. Kraševskis 
Poklių tapatina su  Pikuliu ir išskiria penkias svarbiausias šio dievo savybes: 
„1. buvęs nepaprastai piktas; 2. visur sėjęs blogį ir nelaimes; 3. viešpatavęs 
pragare  ir  kankinęs  mirusiųjų  vėles;  4.  visur  reiškęsis  nesislapstydamas, 
atvirai; 5. jam patikę, kad juo gąsdina vaikus, kuriuos mėginęs kankinti“. 

12  Matyt, M. Pretorijumi sekė ir S. Daukantas, teigdamas, jog „Pikulio, arba piktojo 
dievo, buvusi žmona Giltinė“ (LM I, p. 160). 
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N. Vėlius, M. Gimbutienė, A. J. Greimas, V. Ivanovas ir V. Toporovas 
(Vėlius,  1987,  p.  254–255,  M. Gimbutienė,  2002,  p.  125;  Greimas, 
1990, p. 399).

J. Balys teigia, jog  Pikulas iš tikrųjų nėra joks dievo vardas, o tik 
krikščioniško  velnio,  arba  peklos  gyventojo,  pavadinimas  (Balys  II, 
p. 195).  J. Baliui  oponuoja  A.  Briukneris  teigdamas,  kad  Pykulas 
tolygus piktajai dvasiai pasidarė tik dėl trijų šimtmečių krikščionybės 
poveikio (LM I, p. 463).

Sprendžiant Patulo / Pikulo klausimą, matyt, vertėtų prisiminti, jog 
antikinio pasaulio mirties dievas Hadas (taip pat graikai vadino ir vėlių 
buveinę žemės gelmėse), nuolat gyvenantis požemio viešpatijoje, yra 
vadinamas ir nematomuoju, ir siaubinguoju (taip pažodžiui į lietuvių 
kalbą verčiamas  Hado vardas).  Antikiniai   mitai  byloja,  jog į  vėlių 
pasaulį Hadą patenkama pro angą, kurią saugo trigalvis šuo Cerberis. 
Renesanso  ikonografijoje  lygiai  taip  pat  vaizduojamas  ir  įėjimas  į 
pragarą – urvas (rečiau pastato tarpdurys), kurį saugo tas pats trigalvis 
Cerberis13 (KRL,  2001,  p.  208).  Išeitų,  jog  Patulo  virtimas  Pikulu 
XVI a. pirmojoje pusėje yra dėsningas religijų kaitos rezultatas, kuris 
atitiktų  G. Beresnevičiaus  siūlomą  penktąjį  tikėjimų  užpasauliniu 
gyvenimu lygmenį,  kuomet  atgaivinami  į  pasakas  išvirtę  mitai  apie 
požeminį  nusidėjėlių  likimą,  o  to  požemio  ir  mirusiųjų  valdovas 
krikščionybės  įtakoje  galutinai  sutapatinamas  su  piktąja  dvasia 
(Beresnevičius,  1990,  p.  112).  Kita  vertus,  nereikėtų  pamiršti,  jog 
lygiagrečiai  galėjo funkcionuoti,  o  paskutiniaisiais  šimtmemčiais  iki 
krikšto tapo ypač aktuali ir intensyvėjanti, sprendžiant iš Brutenio ir 
Videvučio  bei  Šventaragio  legendų,  Dievo  valdomo  pomirtinio 
pasaulio samprata. Krikščionybėje ši samprata, kaip matysime iš kitų 
skyrių,  realizuojama  Giltinės –  Dievo tarnaitės  –  arba  angelo 
(arkangelo Mykolo) – Dievo pasiuntinio – vaizdiniais. 

13  Iš  čia  greičiausiai  radosi  ir  lietuvių  tikėjimai,  jog  šuo  mato,  nujaučia 
besiartinančią mirtį (Giltinę), mirusiuosius. Kartais šunimis įsivaizduojami ir 
patys mirusieji (Elisonas, 1932, p. 211–222; Vėlius, 1986). Žemaičių vyskupo 
Petro  Parčevskio  aplinkraštyje  (apie  1651–1656  m.)  minima  šunų 
prociauninkų šventė,  kuri,  N.  Vėliaus  manymu,  galėjo  būti  siejama  su 
Vėlinėmis.
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1.4.  Paplitimo  arealas. D.  Poška  Patulą priskiria  prūsams, 
lietuviams  ir  žemaičiams; Narbutas  –  lietuviams  (LM  I,  p.  48, 
Narbutas,  1998,  p.  111).  Deja,  nėra  jokių  patikimesnių  duomenų, 
leidžiančių Patulą laikyti ir lietuvių dievu.

Šaltinių duomenimis, Patulas turėjo būti žinomas visiems prūsams. 
Toponimų ir hidronimų, liudijančių galimas šio dievo šventvietes, nėra 
daug. Minėtini  Patoliai (Potolen, vok. Patolen, sov. Osokino) Ylavos 
apylinkėse (senosios Notangos žemės) ir  Patoliai (Potollen, Patollen, 
vok. Podollen, sov. Lozovoje) Vėluvos apylinkėse (senosios Nadruvos 
žemės) (Pėteraitis, 1997, p. 290; Gerullis, 1922, p. 132). Atrodo, jog 
apie  prūsų  šventvietę,  buvusią  Patoliuose prie  Ylavos,  rašo  ir 
K. Hanenbergeris. 

Pikulą S. Stanevičius yra linkęs priskirti ir  prūsams, ir lietuviams. 
Tai visai tikėtina, jei Pikulą tapatinsime su piktąja dvasia, t. y. velniu. 
Mat vietovardžių ir vandenvardžių su šaknimi pik- / pyk- randama kur 
kas daugiau nei su tul- / tal-, ir jie paplitę po visas baltų žemes: Pike-
liai (vok.  Picklen,  Pikkelen,  Piskeln,  Pickelkiemen)  –  kaimelis  prie 
Tolminkiemio;  Piktaičiai (vok. Picktaten, Piktaten) – kaimas prie Šy-
šos upės; Pikožiai – kaimas prie Agluonos upės, Piktupėnai – bažnyt-
kaimis netoli Pagėgių; Piktupė – upė, tekanti netoli Pagėgių; Piktvar-
dė – dešinysis Veiviržo intakas, Piktežeralis – ežeras Plungės rajone; 
Pikežeris – ežerai prie Platelių, Semeliškės, Šaukėnų;  Piktupis – upės 
Šilalės,  Tauragės,  Šiaulių  rajonuose;  Piktakmenis  –  upė  Pakruojo 
rajone (Pėteraitis, 1992, p. 138–139; 1997, p. 303; Vanagas, 1981). Šių 
toponimų  ir  hidronimų  kilmė  gali  būti  sietina  su  nelabuoju,  pikta 
dvasia, pikta vėle, velniu ir panašiai, nes kaip tik taip (pikta dvasia, 
piktasis,  pikčius, piktybė, piktis,  pikis,  pikulas) lietuvių šnekamojoje 
kalboje yra vadinamas velnias (Vėlius, 1987, p. 34). Reikšminga ir tai, 
jog  tautosakinis  velnias,  kaip  žinome,  ypač  mėgsta  pasirodyti  prie 
vandens arba gyvena vandens telkinyje – ežere, baloje, raiste ir pan. 

Toponimų ir hidronimų analizė rodo, jog siūlymas  Patulą  laikyti 
Pikulo eufemizmu  nėra  visiškai  pagrįstas.  Mažai  tikėtina,  kad 
eufemizmas,  kaip  siūlė  V.  Toporovas,  galėjo  tapti  šventvietės 
(Patoliai),  o  vėliau  ir  gyvenvietės  pavadinimu.  Labiau  tikėtina,  kad 
Palulą (senąjį prūsų požemio ir mirusiųjų dievą) pakeitė ir iš panteono 
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išstūmė sukrikščionintas  Pikulas su  savo pagalbininkais.  Juolab kad 
Pikulas ir jo pagalbininkai  Pekulai,  Pikuliūnai, regis, visiškai atitinka 
Senajame  ir  Naujajame  testamente  minimų  velnių  ir  jų  vyresniųjų 
Belzebubo14 ar Liuciferio15 modelį. 

2. Dideivaitė

2.1.  Šaltiniai.  1571  m.  lapkričio  26  dienos  Labguvos  amtmono 
tarnybiniame  rašte  pirmą  (ir  vienintelį)  kartą  minima  mirties  deivė 
Dideivaitė: „…to krašto gyventojams pradėjus smarkiai mirti, pas juos 
atsirado  valstietis,  vadinamas  Mikeliu,  gyvenatis  Pupkaimiuose16, 
Tepliavos valsčiuje, kuris tvirtino, kad deivė Diedewaythe ant jų visų 
labai supykusi ir,  jei  jie nepadėsią vieni kitiems ir nesusitaikysią su 
dievaite, nedaug iš jų teišliksią gyvų. Jis norėjo jiems [išburti], kuris iš 
jų turėsiąs mirti, o kuris išliksiąs gyvas. Jie turį pasirūpinti alumi, tada 
jis pažiūrėsiąs, ar galėsiąs nuraminti dievus ir nukreipti nuo jų namų 
dievų pasiųstą nelaimę. Paskui jis įkalbėjo žmones, tarp jų ir nemažą 
dalį  iš  minėtos  vietovės,  kad  jie  leistųsi  išpranašauti  –  jie  patys 
klūpodami kalbėjo paskui jį ir meldėsi. Be to, jis privertė juos padėti 
jam aukoti juodą ožį. Kuriam jie ant slenksčio nukirto galvą ir, kaip jie 
jiems  įsakė,  visi  suklaupę  meldėsi  ir  atlikinėjo  kitas  apeigas“ 
(BRMŠ II, p. 227–228). 

Šis šaltinis aptariamai problematikai vertingas keliais aspektais: 1. 
Atkreiptinas  dėmesys,  jog  šaltinyje  kalbama  apie  masinį  mirčių 
protrūkį, greičiausiai marą17. Tad visai tikėtina, jog šitaip (Dideivaitė) 

14  Tikrasis  vardas  Belzebulas –  filistinų,  gyvenusių  Palestinos  jūros  pakrantės 
lygumoje, miesto Ekrono dievas, kurį žydai tapatino su šėtonu, velnių karaliumi, nes 
filistinai  buvo  nuolatiniai  žydų  priešai  (KRL,  p.  46,  78).  J. Brodovskis  teigia,  jog 
belzebubas – senprūsių dievaitis (velnias), dar kitaip – musių birbikas. Musių valdovu 
(musių Baalu) pajuokiamai buvo vadinamas ir minėtas filistinų dievas.

15  Liuciferis (vienas  iš  senųjų  Veneros  planetos  pavadinimų;  aušrinė,  rytinė 
žvaigždė)  krikščionių  mitologijoje  –  ankstyvosios  bažnyčios  vartotas  kaip  šėtono, 
pragaro valdovo, piktosios dvasios, puolusių angelų kunigaikščio, išmesto iš dangaus 
už maištą prieš dievą, sinonimas. Evangelijoje pagal Luką Jėzus sulygino Liuciferį su 
šėtonu, sakydamas: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus“ (Lk 10, 18).

16  Toponimas su sandu  kaim-,  A. Becenbergerio  nuomone,  turėtų  būti  nuoroda į 
prūsų gyventas teritorijas.  

17  Maro epidemijos Prūsuose ir Lietuvoje, šaltinių duomenimis, žinomos nuo XV a. 
pradžios.  1474  m.  maro  epidemija  išplito  Lietuvoje  ir  Prūsijoje.  XVI   a.  per 
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vadinama Maro deivė, kurią XIX a. tautosakoje atitiktų Maro mergos, 
ponia,   Maras.  2.  Dideivaitė nėra savarankiška dievybė, o tik  Dievo 
tarnaitė,  pasiuntinė,  vadinasi,  prilygintina  Giltinei.  Ši  informacija 
liudija  apie  aukštesniojo  ar  aukščiausiojo  Dievo (dievų?)  valdomą 
pomirtinį pasaulį. 3. Tai, kad šaltinyje minimi  dievai (daugiskaita), o 
ne  dievas  (vienaskaita),  leidžia  manyti,  jog  kalbama apie  senuosius 
prūsų  dievus.  Šį  pastebėjimą patvirtintų  ir  šaltinyje  paminėta  juodo 
ožio  auka,  skirta  dievams  nuraminti,  jų  siųstai  nelaimei  nuo  namų 
nukreipti.   

3. Veliona ir Ežiagulis

3.1.  Šaltiniai.  Velioną pirmasis  mini  J.  Lasickis:  „Veliona 
(Vielona)  –  vėlių  dievas,  kuriam  aukojamos  aukos,  kai  maitinami 
mirusieji.  Jiems  paprastai  duodama  kepintų  paplotėlių,  patrupinus 
keturiose  vietose,  priešpriešiais.  Tie  paplotėliai  vadinami  Sikies 
Vielonia pemixlos“ (BRMŠ II, p. 595).  Ežiagulį pirmasis mini taip pat 
J. Lasickis: „Skerstuvės yra dešrų kimšimo šventė. Į ją dievą Ežiagulį 
(Ezagulis)  šitaip kviečia: „Vielona velos atteik mussump vnd stala“. 
– „Ateik,  –  sako,  –  su  mirusiais  pavalgyti  drauge  su  mumis  dešrų“ 
(BRMŠ II, p. 597).

3.2. Funkcijos, ryšys su kitomis dievybėmis. T. Narbutas Velioną 
vadina amžinybės, amžinos vilties, būsimo pomirtinio gyvenimo deive, 
kurią  „senovės  prūsai  <…>  vadino  Giltine“.  Veliuonos šventykla, 
pasak  T. Narbuto,  buvusi  Veliuonoje  (Narbutas,  1998,  p.  130–131). 
Deivės  Veliuonos  autentiškumu  neabejojo  J. Jaroševičius,  J. I. Kra
ševskis (mėgino sieti  su velėna),  E. Volteris (gretina su latvių Vėlių 
motina),  H.  Uzeneris,  J. Basanavičius,  P. Dundulienė  ir  kt.  Tiesa, 
H. Uzeneris,  skirtingai  nei  kiti  tyrinėtojai,  Velonį laikė  vyriška 
dievybe.  K. Būga  J. Lasickio  informacijoje  taip  pat  įžiūrėjo  deivę 
Velioną,  giminingą  lietuvių  vėlei,  vėliui,  velinui,  velniui,  veliuokai; 
latvių  velis „vėlė“,  velns „velnias“  (Būga  I,  p.  516–517).  A. 
J. Greimas18,  M. Gimbutienė,  G. Beresnevičius  Velioną linkę skaityti 

septyniolika metų Lietuvoje užfiksuoti net trys dideli maro protrūkiai (LE XVII, p. 73).
18  A. J. Greimas knygoje  Apie dievus ir žmones J. Lasickio paminėtą  Vieloną laikė 
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kaip bendrinį žodį velionis. 
Vėlės,  velionio vardas,  plačiai  paliudytas,  išliko  toponimikoje  ir 

hidronimikoje:  Vėluva –  miestelis  Nadruvos  žemėje;  Veliuona – 
miestelis  Jurbarko  rajone;  Vėlionys,  Vėlūnai –  kaimai  Švenčionių 
rajone;  Veliuonis – ežeras Švenčionių rajone;  Veliuonėlė,  Velionka – 
upė Raseinių rajone;  Velionė – upė Tauragės rajone;  Velupys – upė 
Radviliškio  rajone;  Vėlys –  ežeras  Ignalinos  rajone;  Vėliupėlis, 
Vėlupėlis – upė Molėtų rajone;  Vėlių upelis Šiaulių rajone (Pėteraitis, 
1997, p. 439; Vanagas, 1981, p. 370–371). Apie mitinę šių vandens 
telkinių  reikšmę  duomenų  beveik  nėra  (Vaitevičius,  2003,  p.  149), 
tačiau visada minėtus vandenvardžius galime sieti su tradicija laidoti 
už vandens ribos. Dėl šios priežasties ir mirusiųjų pasaulis daugelio 
tautų  lokalizuojamas  už  vandens  (Beresnevičius,  1990,  p.  93–103; 
Balsys,  2003,  p. 156).  Tolimu  šios  sampratos  atspindžiu  galėtume 
laikyti  paprotį  išpilti  paskutinio  prausimo  vandenį  paskui  į  kapus 
vežamą karstą, kad mirusiojo vėlė negalėtų grįžti atgal ir vaidentis. 

T. Narbutas, šiaip jau nevengęs bet kurią šaltiniuose paminėtą die-
vybę  apipinti  nauja,  tik  jam  vienam  žinoma  medžiaga,  mano,  jog 
J. Lasickis lietuvių kalbos žodį ežagulis, reiškantį antkapį, pilkapį, kau-
burį,  suklydęs  palaikė  dievavardžiu.  T. Narbuto  teigimu,  pilkapiai, 
supilti ant žymių žmonių pelenų, tebėra garbinami iki šiol ir, „matyt, 
dievobaimingas šio žodžio minėjimas, girdėtas su tam tikromis mal-
domis, davė pagrindą susidaryti tokiai tyrėjo nuomonei“, t. y. pavadinti 
Ežiagulį  mirusiųjų  dievu“  (Narbutas,  1998,  p.  371).  Kita  vertus, 
T. Narbutas, regis, yra visiškai teisus, J. Lasickio aprašytas skerstuves 
susiejęs  su  mirusiųjų  pagerbimo  švente,  kuri  vadinama  nelabai 
perskaitomu ir suprantamu žodžiu Chauturej, „arba rusiškai Dziady“19. 
H. Uzeneris  Ežiagulį prilygina Vėloniui (LM I, p. 428). A. J. Greimas 
mano,  jog  Ežiagulis galėtų  būti  Velionos epitetas  (Greimas,  1990, 

mirusiųjų  deive,  tačiau  kitoje  knygoje  –  Tautos  atminties  beieškant – atsisakė  tos 
nuomonės, nes niekur kitur (nei rašytiniuose šaltiniuose, nei tautosakoje) šios deivės 
buvimas, pasak A. J. Greimo, nepatvirtintas (Greimas, 1990, p. 62–64; p. 409–412).  

19  Teigiama, jog „spalio mėnesį būdavo švenčiamas atminimas arba meldžiamasi už 
mirusius tėvus, giminaičius geradarius, bičiulius <…> pavadinimas iš rusinų kalbos 
žodžio  diedai  (dziady),  mat  tuomet  seniai  –  elgetos,  visų  vadinami  diedais, 
prisirinkdavo dosniausiai duodamos išmaldos (Narbutas, 1998, p. 336). 
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p. 64). M. Gimbutienė samprotauja, jog  Ežiagulis galėtų būti epitetas 
to dievo, kurio buveinė yra po žeme, po velėna (Gimbutienė, 2002, p. 71). 

LKŽ duomenimis, ežia – rėžio ar lauko riba, siena. Turint omenyje, 
kad mirtis yra išėjimas už ribos, anapus, ežiagulį, regis galima gretinti 
su  mirusiuoju.  Tą  iš  dalies  patvirtina  ir  posakis  ežiomis  išeiti,  t.  y. 
palikti  namus,  nieko  nepasiimant  (LKŽ  II,  p.  1169).  Semantiškai 
ežiaguliui būtų artimas ežiaženklis – sukastas žemės kauburys (kaupas, 
skapčius) lauko ribai, ežiai pažymėti (LKŽ XII, p. 741). 

Iki  XVI  a.  nebuvo  parapijų  kapinių  ir  mirusieji  buvo  laidojami 
kaimo žemių pakraščiuose, t.  y.  paribyje su kito kaimo žeme. Antai 
1578 m. Tilžėje išleistas potvarkis valstiečiams, kurie „sawa numirusi 
kunus  ing  pusta  lauka laidaie“,  įtaisyti  tam tikras  aptvertas  kapines 
bažnyčių  šventoriuose.  Laidojimas  laukuose  bei  „stalų  kėlimas“ 
mirusiesiems  šiuo  raštu  uždraudžiamas  (SLSk,  p.  64).  Žemaičių 
vyskupas J. M. Karpis 1737 m. laiške įsakė kunigams griežtai žiūrėti, 
kad  žmonės  nelaidotų  savo  mirusiųjų  kur  nors  kitur,  bet  tik 
pašventintose vietose ar prie bažnyčių. Tą patį pakartojo ir Žemaičių 
vyskupas Antanas Tiškevičius 1752 m., suteikdamas 14 dienų atlaidus 
visiems,  kurie  bus  palaidoti  pašventintose  vietose  (Balys  II,  p.  42). 
Mirusiųjų laidojimą bendruomenės žemių paribiuose rodo ir vestuvių 
papročiai. Į vyro namus parvedliaujama nuotaka ant kaimus skiriančių 
ribų, ežių turėjo dėti aukas, dovanas20, kad mirusiųjų dvasios nekenktų. 

Regis, galima būtų pritarti H. Uzeneriui ir  Ežiagulį laikyti tiesiog 
ežioje  (kape,  kauburyje)  gulintįjį,  t.  y.  velionį.  Išeitų,  jog  Veliona 
(velionis) ir  Ežiagulis yra tapatūs. Tačiau šiandien sunku atsakyti, ar 
minėti  Ežiagulis ir  Veliona XVI  a.  buvo  tik  bendriniai  žodžiai, 
apibūdinantys bet kurį mirusįjį, ar vartojami norint nurodyti ypatingą, 
kilmingą, sudievintą mirusįjį protėvį (žr. Narbutą). Kad mirę protėviai 
neretai  tapdavo  ne  tik  namų  dvasiomis,  globėjais,  bet  ir  dievais, 
paliudijimų rašytiniuose šaltiniuose turime pakankamai (plg. Brutenį ir 
Videvutį, Pajautą, J. Lascikio minimus Simonaitį, Sidzių ir t. t.). Taigi, 
jeigu eliminuojame iš dievų tarpo Velioną, tai taip pat, matyt, reikėtų 
pasielgti ir su Ežiaguliu.  

20  Antai M. Pretorijus rašo, jog „nuotaka, ties kiekviena pravažiuojama užtvara ir 
kiekviena žemės riba turi išmesti po rankšluostį ir juostą (BRMŠ III, p. 315).

42



Prūsų ir lietuvių mirties (požemio, mirusiųjų) dievybės: nuo Patulo iki Kaulinyčios

4. Drebkulis

 4.1. Šaltiniai. M. Pretorijus pirmasis mini  Pikulo tarną  Drebkulį: 
„Drebkulis (Dreb-kullis) – Pikulo (Pykullis) tarnas, kuris, anot jų, turįs 
jėgų judinti žemę, todėl jo šaukiasi, kai per didelę audrą pastebi žemę 
drebant“ (BRMŠ III, p. 261). 

4.2. Tyrinėjimai. J. Brodovskis ir P. Ruigys Drebkulį laiko žemės 
drebėjimų dievu (Mannhardt, 1936, p. 613). F. Kuršaitis dėl šio žodžio 
reikšmės  nebuvo  tikras,  todėl  užrašė  jį  laužtiniuose  skliaustuose. 
A. Juškos  žodyne  bendrinis  žodis  drebkulys  aiškinamas  taip:  „Tas 
drebkulys,  kurs  kula  smagiai,  kad  žemė  dreb”  (LKŽ  II,  p.  669). 
I. J. Kraševskis, atrodo, Drebkulį laiko aukščiausiojo dievo eufemizmu 
(LM I, p. 194). A. Šleicheris Drebkulį, jo manymu, reiškiantį tą, kuris 
taip trenkia, kad net dreba, kildina iš veiksmažodžių drebėti „virpėti“ ir 
kulti „pliekti, mušti“ (LM I, p. 234). 

Aptariamojo teonimo antrasis dėmuo gali būti sietinas ir su lietuvių 
kulti „mušti“, ir su kūlis / kūlys „akmuo“, „gniutulas, kamuolys“ (LKŽ 
VI,  p.  836–837).  Lietuvių  tikėjimuose  akmenis  mėto,  skaldo  arba 
važiuoja  per  akmenis  Perkūnas:  „Perkūnas  važinėja  ratais,  akmenų 
prisidėjęs“, „Kai Perkūnas trenkia, tai meta akmenį“ (LTR 6167/318); 
„perskilę akmenys –  Perkūno darbas“  (Balys  III,  p.  148–160).  Kita 
vertus, su akmenimis ryšį turi ir folklorinis lietuvių Velnias. Sakoma, 
kad po kiekvienu didesniu akmeniu Velnias turi namus ir žmoną; po 
akmeniu  (kartais  po  akmeniu  vandenyje)  slepiasi  Velnias,  todėl  į 
tokius akmenis ir  trenkia Perkūnas; Velnias neša akmenis bažnyčiai 
sudaužyti  ir  pan.  (Balys  III,  p.  135,  149).  Viesulas,  didelė  audra 
mitinėje  lietuvių  tautosakoje  taip  pat  dažniausiai  siejama  su  Velniu 
(Liucipieriu, Belzabubu). Sakoma, kad  Velnias savo šeimynai pietus 
neša; pragaro Liucipierius (Belzabubas) su savo mašina važiuoja pietų; 
velnias „dūšią“ (dažniausiai pakaruoklio) į pragarą gabena ir t. t. (žr.: 
Vėlius, 1987, 70–71; Vaitkevičienė, 2001, p. 127).  

Apibendrinant  galima  teigti,  jog  gan  vėlai  ir  tik  M. Pretorijaus 
paminėtas Drebkulis yra vienas to paties Pikulio epitetų.
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5. Nijolė

T. Narbutas  teigia,  jog  Nijolė yra  pragaro  karalienė,  Pokliaus 
žmona,  Krūminės duktė.  Nijolės  vardą  T. Narbutas  kildina  iš  slavų 
požemio  deivės  Nija (Nyja),  kurią  mini  J. Dlugošas,  ir  lietuviško 
žodžio  ola „požemio  landa,  žvėrių  urvas“.  T. Narbutas,  kaip  dera 
mitologui romantikui, neiškenčia nesukūręs mito apie  Krūminę ir jos 
dukrą  Nijolę,  kurią  pagrobia  požemio  valdovas  Poklius (Narbutas, 
1998,  p.  136–137).  Istorija,  kaip  jau  pažymėjo  G. Beresnevičius 
(TLPRŽ, p. 102), perpasakota sekant graikų mitu apie Demetrą ir jos 
dukterį  Persefonę,  kurią  pagrobia  Hadas.  Tą  patį  pasakojimą  apie 
Nijolę,  sekdami  T. Narbutu,  vėliau  pakartoja  J. I. Kraševskis, 
P. Bezsonovas  ir  P. Dundulienė  (Dundulienė,  1990,  p.  115).  Ypač 
Nijolės vardą  išpopuliarino  J. I. Kraševskio  poema  Vytolio  rauda. 
Jokiuose  kituose  šaltiniuose  Nijolė neminima,  todėl  laikytina  paties 
T. Narbuto kūryba.

6. Giltinė (Magyla, Maras, Maro mergos, Pavietrė, Kolera, 
Kaulinyčia, Kapinių žmogus)

 6.1. Šaltiniai. Pirmą kartą žodis giltinė paminėtas XVII a. vidurio 
rankraštiniame  žodyne  Lexicon  Lituanicum.  Čia  giltinė (kartu  su 
smerčiu)  vartojama  mirčiai  nusakyti  (BRMŠ  III,  p.  77).  Tas  pats 
pasakytina  ir  apie  giltinės paminėjimą  maždaug  1680  m.  rašytame 
Frydricho Pretorijaus Vyresniojo rankraštiniame žodyne (BRMŠ III, 
p. 94). Kaip deivę Giltinę pirmasis apibūdino M. Pretorijus: „Giltinė – 
mirties deivė <…>. Šios deivės tarnaite laikoma Magyla. Kuri ką nors 
žudanti arba kankinanti tarsi budelis“ (BRMŠ III, p. 260). „Šiaip jau 
yra  dar  ir  pykčio  bei  nelaimės  dievų:  Pikulas  (Pykullis),  Giltinė 
(Giltyne), Magyla (Magyla) ir t. t.“ (BRMŠ III, p. 239). Panašiai rašo 
ir K. Jurkšaitis: „Jai (Giltinei) lygus Dievo tarnas yra Maras21 bei, kitur 
teip  vadinamoji,  Magyla“.  Brodovskis  Giltinę vadina  maro  deive, 
P. Ruigys  –  mirtimi,  K. G.  Milkus  pateikia  posakį  „Giltinė  neveizd 
dantų“  ir  kritikuoja  Ostermejerį  teigdamas,  kad  dori  krikščionys 

21  Maras, LKŽ duomenimis, – ne tik labai užkrečiama epideminė liga, bet ir 
mirties, mirimo sinonimas (LKŽ VII, p. 847).
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mirties neturėtų vadinti pagonių maro deivės vardu (Milkus, 1990, p. 
271, 354). A. Cvekas 1898 m. teigia, kad lietuviai bijodavę vaidulių ir 
Giltinės,  todėl  seniau  kapines  darydavę  toliau  nuo  gyvenvietės, 
paprastai už upės, nes per vandenį mirusiųjų vėlės, vaiduliai ir Giltinė 
negali pereiti (Zweck, 1892, p. 172).

XVII  a.  pabaigos  –  XIX  a.  šaltiniuose  ir  tautosakoje  Giltinė 
vadinama  įvairių  ligų,  sukeldavusių  masines  epidemijas  ir  mirties 
protrūkius,  vardais (Maras,  Kolera,  Pavietrė),  o XIX a.  pabaigoje  – 
XX a.  pradžioje  sakmėse  ir  tikėjimuose  Giltinė tapatinama  su  iš 
kapinių išėjusiu mirusiuoju (Kapinių žmogus, Kaulinyčia). Pastarasis 
Giltinės įvaizdis  sietinas  su  tikėjimu,  jog  mirštantįjį  ateina  išsivesti 
anksčiau mirusiųjų artimųjų (kaimynų, giminaičių, pažįstamų) vėlės: 
„kad kam reik mirt, tai tris dienas pirm to jo nabaštininkai gentys jį 
lanko“; „...ūkininkas Šilums iš Kumelių mirdams matęs savo jau pirm 
porą nedėlių mirusiąją pačią kojų gale, šalia savo lovos bestovinčią“, 
„...jau mano mamatė atėjo mane gabętis – tai ji jau kojų gale stovia...“ 
(BsIGVV, p. 149)22.  

6.2. Etimologija. A. Šleicheris Giltinę kildina iš lietuvių gel- / gil-  
„gelti“  (LM  I,  p.  205,  227–228).  Tokios  pačios  nuomonės  ir  E. 
Fraenkelis,  kuris  Giltinės vardą  sieja  su  lietuvių  galas,  gelti,  gesti  
(Fraenkel I, p. 130, 151). A. J. Greimo manymu,  Giltinės etimologija 
rodo, jog viena iš archajiškų Giltinės pasireiškimo formų galėjo būti 
gyvatė (Greimas, 1990, p. 103). 

Magylos vardas A. Šleicherio ir K. Būgos siejamas su slavų kalbų 
žodžiais, reiškiančiais kapą (LM I, p. 234; Būga I, p. 348), o  Maras 
(Maro ponia, mergos) giminingas lietuvių  mirti (Fraenkel I, p. 409). 
Skoliniu iš slavų kalbų laikytina  Pavietrė (lenk.  powietrze), o  Kolera 

22  Kriščionybės įtakoje formavosi ir  tikėjimai, jog mirusiojo pasiimti,  jo palydėti 
atvyksta  Išganytojas,  angelai:  „Mano  tėtis  prieš  jo  mirimą  mums  aplink  jo  lovą 
stovintiems tarė: „Tai Išganytojis atėjo...“; „...pamačiau šalia trepų baltą vyrą gelsvais 
plaukais  ir  su  plunksniniais,  aukšt  pečių  išsikeliančiais  sparnais  bestovintį“;  „...du 
žmones su sparnais, atlėkuse šalia lovos prie manęs stov...“ (BsIGVV, p. 152–154). 
Minėti  tikėjimai sietini  su krikščioniškomis  legendomis  apie  angelus,  angelą  sargą, 
kurį turi kiekvienas krikščionis, arkangelą Mykolą, kuris išvaduoja sielas iš pragaro 
prieangio bei pragaro ir nuveda jas į dangų (KRL, p. 174).
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(cholera),  greičiausiai  taip pat per slavus,  atkeliavo iš  graikų kalbos 
(gr. cholē „tulžis“ ir rheō „teku“) (Fraenkel I, p. 557; TŽŽ, p. 86).

6.3. Išvaizda. Rašytiniuose baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose 
duomenų  apie  Giltinės išvaizdą  nėra.  Tautosakoje,  kalendorinėse 
šventėse  ir  vaizduojamajame  mene  skirtini  du  Giltinės  (mirties 
personifikacijos) apibūdinimai. 

1. Giltinė  (Kolera; Pavietrė, Maras, Maro deivė, Maro mergos)   –  
sudžiūvusi, baltai arba juodai apsirengusi moteriškė (trys moteriškės): 
„...maro metu po kaimus vaikščioja trys jaunos, dailios mergos, gražiai 
baltai  apsirengusios  BsIGVV,  p.  133);  „...išėjęs  matau  –  ateina  per 
vartus moteriška baltai apsirėdžius“; „...atjojau ties vienu gaspadorium, 
o  jo  duktė  sirgo.  Susyk pamačiau šalia  manęs graitai  ainančias  tris 
mergas  baltas.  Mane  pajėmė  baimė,  arkliai  pradėjo  prunkšt.  Tos 
mergos pasuko an tų namų, kur buvo tas ligonis. Ir tuo pradėjo tų namų 
šunes lotie“ (BsOPS, p. 132–133); „...maro deivė atkeliavo karietoj su 
šešetu juodžių. Ji, sako, buvus puikiai juodai apsirėdžius“ (BsIGVV, p. 
134); „senovės gadynėje buvo kolera – žmonės ją matydavę moteriškoj 
ypatoj.  Būdavo,  sako,  važinėja  ponia,  apsirėdžius  su  juodais 
drabužiais,  ketvertu  juodų  arklių  per  naktis  ir  pliauškina  botagu“ 
(BsIGVV, p. 134).

2.  Giltinė  –  žmogaus  griaučiai  su  dalgiu.  Giltinės  –  žmogaus 
griaučių  su  dalgiu  –  vaizdinys  yra  tarptautinis  ir,  greičiausiai,  kiek 
vėlyvesnis. Nors Europos viduramžių dailėje mirtis šitaip vaizduojama 
jau XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje23 (žr. 1, 3, 4 pav.). Kaip tik 
tokia  Giltinė pavaizduota  Vilniuje  esančioje  Šv.  Petro  ir  Povilo 
bažnyčioje  (žr.  2 pav.),  kurios  interjeras  su  visomis  skulptūromis, 
manoma, buvo užbaigtas apie 1682 m. (žr.: Sakalauskas, 1997). Tuo 

23  Viduramžiais  iš  populiarių  pasakojimų  apie  naktimis  ant  kapų  šokančius 
numirėlius,  kurie  tokiu  būdu  vilioja   į  savo  karalystę  gyvuosius,  atsirado 
vaizduojamojo  meno  motyvas  –  mirties  šokis  (danse  macabre).  Danse  macabre 
siužetą  sudaro numirėlių,  jau virtusių  griaučiais,  ir  gyvųjų procesija.  Mirties  šokis, 
parodantis,  jog  mirtis  sulygina  visus  –  vyrus  ir  moteris,  kilmingus  ir  prastuolius, 
turtingus  ir  vargšus  – viduramžiais  buvo  mėgstama teatralizuotų  procesijų  tema. 
Žymiausi mirties šokio pavyzdžiai mene yra Albrechto Diurerio (1471–1528) ir Hanso 
Holbeino (1498–1543) darbai (žr.: MEP, p. 48, 50; PD, p. 24, 100).  
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pat  metu  Prancūzijoje  skeletas  arba  kaulai   imti  vaizduoti  ne  tik 
antkapiuose, bet įsiskverbė ir į namų interjerą, atsirado ant židinių ir 
baldų (Aries, 1983, p. 46). 

Abiem pavidalais Giltinės kaukė užfiksuota ir lietuvių kalendorinių 
(Užgavėnių,  Kalėdų,  Mėsėdo  vakarėlių,  Trijų  Karalių)  bei  šeimos 
(vestuvių) švenčių persirengėlių vaikštynėse (Skrodenis, 1972, p. 71; 
Katkus,  1965,  p.  151;  Balys,  1993,  p. 65,  Vyšniauskaitė,  Kalnius, 
Paukštytė,  1995,  p. 372).  Dažniausiai  Giltinė (smertis)  vaizduojama 
kaip  balta  marška  apsidengusi  būtybė  su  kaukole  vietoje  veido  ir 
dalgiu (mediniu dantytu peiliu) rankose arba (rečiau) kaip skeletas24. 
Giltinė paprastai puldinėdavo žmones ir liepdavo ruoštis mirčiai arba 
„pjaudavo“ juos dalgiu (Vaicekauskas, 2005, p. 128). 

Abu  tautosakoje  ir  kalendorinėse  šventėse  užfiksuoti  Giltinės 
pavidalai sutinkami ir sapnų aiškinimuose: Giltinę per laukus su dalgiu 
ateinančią sapnuoti  reiškia,  jog liga artėja;  tą  pačią Giltinę sapnuoti 
sunkiai  sergant  –  greitas  pasveikimas.  Panašiai  aiškinami  ir  kiti  su 
mirtimi susiję vaizdiniai sapnuose: griaučius į tave einančius matyti – 
mirtis laukia; kaulus ar skeletą sapne regėti – greit mirsi ir pan. O štai 
jei Giltinę sapne pargriausi – sveikas būsi (SLS, p. 99–100; 110, 156).

6.4.  Funkcijos,  ryšys  su  kitomis  dievybėmis.  K.  Jurkšaičio 
užrašytame tikėjime sakoma, jog „Giltinė nėra deivė arba dievaitė, bet 
tiktai Dievo tarnaitė, arba angels. Lyg kaip Aigipte myrio angels per 
butus perėjo ir pirmgimusius nusmaugė, teip ir giltinė ne iš savęs, bet 
Dievui paliepiant žmones smaugia. Jai lygus Dievo tarnas Maras bei 
kitur teip vadinamoji Magyla“ (BsIGVV, p. 124). T. Narbutas teigia, 
jog Giltinė yra senovės prūsų mirusiųjų valdovė ir gretina ją su lietuvių 
garbinta  Veliona (Narbutas, 1998, p. 130). S. Daukantas  Giltinę laiko 
Pikulio, arba piktojo dievo, žmona, kurios buvimą rodo patarlė: „Eik 
sau po giltinių“ arba „Giltinių kalpa“ (LM I, 160). H. Uzeneris skiria 
Giltinę – mirties deivę ir Vėlonį,  Žemeluką bei Ezagulį – vėlių dievus 
(LM I, p. 428). Panašios nuomonės (mirties deivė –  Giltinė,  vėlių – 

24  „Giltine apsirėdo užsisiausdamas ant paprastų rūbų didelę baltą drobulę. Akims 
iškerpa apvalias skylutes, dar anglimi aplink apipaišo. Pasitaiso didelį medinį dalgį“ 
(Balys, 1993, p. 65).
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Veliona ir Žemelukė) laikėsi ir J. Basanavičius (LM II, p. 20). Lietuvių 
Giltinė,  kaip  jau  yra  pažymėjęs  A.  Briukneris  ir  S. A. Tokorevas, 
artima visoje Europoje sutinkamam mirties įvaizdžiui (LM I, p. 490, 
MHM  II,  p.  472).  P. Dundulienė  teigia,  jog  pagrindinė  Giltinės 
funkcija  yra  stebėti,  kada  ateina  laikas  žmogui  mirti,  o  atėjus  tam 
laikui, žmogų numarinti (Dundulienė, 1990, p. 66).

Remdamasis pasakos „Giltinė kūma“ (AT 332) analize, N. Vėlius 
daro  prielaidą,  jog  „lietuvių  mitologijoje  žmogaus  sveikata  ir 
negalavimai (ligos), gyvenimas ir mirtis buvo vienų ir tų pačių mitinių 
būtybių kompetencijoje“ (Vėlius, 1987, p. 222). A. J. Greimas Giltinę 
laiko  Laimos  seserimi,  nes  „jai  lygiai  tiek  pat  priklauso  žmogaus 
numarinimas,  kiek  ir  jo  gyvenimo  pratęsimas,  jo  pasveikdinimas“. 
Anot A. J.  Greimo,  Giltinė savo funkcijas  pati  apibūdina:  „Aš  esu 
Giltinė,  man  reikia  eiti  ligonių  pažiūrėt.  Reik  man  paskirt,  katruos 
laikyt, katruos maryt“ (Greimas, 1990, p. 202; Slančiauskas, 1975, p. 
101–104). M. Gimbutienė,  sekdama  A. J. Greimu,  Giltinę vadina 
antrąja Laimos puse, Laimos sesuva (Gimbutienė, 2002, p. 40)25.

Sakmėse  Giltinė numarina žmogų, įgėlusi savo ilgu liežuviu (dėl 
šios  priežasties  mirusiajam  į  karstą  dedamos  avikirpės  žirklės, 
kuriomis ketinama Giltinei nukirpti kupiną nuodų liežuvį), nusmaugia, 
uždusina arba nukerta dalgiu. 

Manyta, jog Giltinė ypač pavojinga kritiniais gyvenimo momentais 
(gimtuvės,  krikštynos,  vestuvės).  Tuomet,  kai  žmogus  yra  itin 
pažeidžiamas,  Giltinė  budi,  laukia  savo  aukos  prie  durų.  Tą  liudija 
paprotys vežamą krikštyti kūdikį kūmams paduoti pro langą: „kūdikį 
nešančioji kūma turi eiti su juo prie vežimo ne pro duris, bet ji išeina iš 
trobos  be  kūdikio  ir  ateina  prie  lango,  pro   kurį  jai  paduodamas 
kūdikis,  kad  jau  per  tą  patį  pirmąjį  gyvenimo  žygį  jo  nepasitiktų 
Giltinė, mirties deivė, turinti papratimą stovėti prie durų; šio atsargumo 

25  Vienoje sakmėje  Giltinė (Maras, Maro mergos, Kolera) ir yra vadinama Laima: 
„Šitaip Laimos darydavo: jos naktį ateidavo prie langų ir klausia: „Ar nemiegat?“ Iš 
trijų sykių klausia. Katrie guli viduj, kad ant to žodžio atsiliepia: „Nemiegtam!“ – tai 
Laima  atsako:  „Nemiegokit!“  Ir  parašo  baltas  literas  ant  langų,  ale  perskaityti jas 
niekas negalėjo. O kada kas atsakė, kad miegtam, tai Laima atsako: „Tai ir miegokit 
amžinu miegu!“ Ir užrašo juodas literas ant langų, ir tas niekas perskaityt negalėjo“ 
(Balys IV, p. 23). 
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ypač  griežtai  prisilaiko  tėvai,  kurie  jau  yra  netekę  kūdikio“ 
(Lietuvininkai,  1970,  p. 144).  Kaip  auką  Giltinei (mirties  dievams) 
galima būtų interpretuoti ir paprotį vežant kūdikį krikštyti nukirsdinti 
ant trobos slenksčio gaidžio galvą (plg. su auka Didevaitei). Galimybių 
apsisaugoti nuo Giltinės esti ir daugiau: pasakose Giltinę apsukresniam 
daktarui pasiseka pagauti – ji  uždaroma gerai apkaustytame grabe ir 
užkasama  į  žemę,  įviliojama  į  riešuto  kevalą  su  skyle  ir  pan.26; 
užrašytas  tikėjimas,  jog  nuo  Koleros galima  apsisaugoti  per  vieną 
dieną  suverpus,  apmetus,  suvėrus  ir  išaudus  audeklą,  kurį  reikia 
užtiesti ant kaimo galo, tada Kolera negalės į kaimą įvažiuoti.   

 Giltinės vardą paliudija išlikę hidronimai: Giltinė – upės Jonavos ir 
Kauno  rajonuose;  Giltinupė –  upė  Telšių  rajone;  Giltinės ežerėlis 
Anykščių rajone (Vanagas, 1981, p. 115). 

Apibendrinant  pažymėtina,  jog  Giltinė rašytiniuose  šaltiniuose 
paminėta  gana  vėlai  –  tik  XVII  a.  pabaigoje,  vis  labiau  įsigalint 
krikščionybei. Kur kas daugiau žinių apie Giltinę (išvaizda, funkcijos) 
perteikia  XIX–XX a.  užrašyta  tautosaka.  Tad  tikėtina,  jog  tauto
sakiniam  Giltinės įvaizdžiui  įtakos  turėjo  krikščioniškosios  Europos 
menas. Lygiai taip pat tikėtina, jog iš viduramžiais Europoje populiarių 
teatralizuotų  Danse Macabre procesijų  Giltinės (smerties) personažas 
atkeliavo ir į lietuvių persirengėlių vaikštynes. 

Išvados 
1. 1418 m. paminėto prūsų dievo Patulo vardo rašyba XV–XVII a. 

šaltiniuose  ir  XIX–XX  a.  tyrinėtojų  darbuose  (sekama  šaltiniais) 
įvairuoja. Iš gausybės skirtini tik du teonimai: Patulas ir Pikulas. Kitas 
šaltiniuose bei tyrinėjimuose pasitaikančias šių dievybių vardų formas 
reikėtų  laikyti  arba  rašybos  klaidomis,  arba  kilusiomis  iš  Patulo  ir 
Pikulo tarpusavio sąveikos. 

2. Šaltinių apžvalga, senosiose prūsų žemėse išlikę toponimai bei 
vardo etimologija leidžia teigti, jog Patulas laikytinas prūsų mirusiųjų 

26  Stebuklų pasaka „Giltinė  kūma“ (AT 332+332A),  katalogų duomenimis,  gana 
populiari ne tik Lietuvoje (užrašyta 140 variantų), bet ir Latvijoje (150), Estijoje (16), 
Suomijoje  (57),  Danijoje  (34),  Airijoje  (186),  Prancūzijoje  (26),  Vokietijoje  (46), 
Čekijoje (12), Lenkijoje (25), Rusijoje (15), Ukrainoje (29), Baltarusijoje (16).
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(mirusiųjų pasaulio) dievu, kurį XVI a. pirmojoje pusėje iš  panteono 
išstūmė  sukrikščionintas  Pikulas su  savo  pagalbininkais.  Šį  procesą 
geriausiai iliustruoja J. Bretkūno kronika, kurioje perpasakota istorija 
apie trijų aukščiausiųjų prūsų dievų atvaizdus,  Patulą jau pakeičiant 
Pikulu,  kuris  pirmajame  šaltinyje  net  nelaikomas  dievu,  o 
apibūdinamas kaip skraidanti dvasia arba velnias. 

3. J. Lasickio paminėti Veliona ir Ežiagulis sietini su ežioje (kape) 
gulinčiu  mirusiuoju  (velioniu).  Tačiau  šiandien  sunku  atsakyti,  ar 
minėti  Ežiagulis ir  Veliona XVI  a.  buvo  tik  bendriniai  žodžiai, 
apibūdinantys bet kurį mirusįjį, ar vartojami norint nurodyti ypatingą, 
kilmingą,  sudievintą  mirusįjį  protėvį.  Kad  mirę  protėviai  neretai 
tapdavo ne tik namų dvasiomis, globėjais, bet ir dievais, paliudijimų 
rašytiniuose šaltiniuose turime pakankamai (plg.  Brutenį ir  Videvutį, 
Pajautą, J. Lasickio minimus Simonaitį, Sidzių ir t. t.).

4.  XVII–XX  a.  lietuvių  tautosakoje,  tikėjimuose,  papročiuose 
užfiksuotas  Giltinės įvaizdis  tapatus  visoje  Europoje  sutinkamam 
mirties įvaizdžiui: a)  Giltinė – sudžiūvusi, baltai apsirengusi moteris; 
b) Giltinė – žmogaus griaučiai su dalgiu. Tikėtina, jog tokiam Giltinės 
įvaizdžiui  įtakos  turėjo  viduramžių  Europoje  itin  populiarus  Danse 
Macabre siužetas. XVII a. pabaigoje – XX a. šaltiniuose ir tautosakoje 
Giltinė vadinama  įvairių  ligų,  sukeldavusių  masines  epidemijas  ir 
mirties  protrūkius,  vardais  (Maras,  Maro  mergos (ponios),  Kolera, 
Pavietrė) arba sutapatinama su iš kapinių išėjusiu mirusiuoju (Magyla,  
Kapinių žmogus, Kaulinyčia).

5. Drebkulis prie mirties dievų priskirtinas tik dėl jo galimų sąsajų 
su  krikščioniškojo  pragaro  valdytoju  Velniu (kaip  Velnio,  Pikulio 
eufemizmas).

6.  Nijolės (požemio  deivės)  autentiškumas  nepaliudytas  nei 
senuosiuose  šaltiniuose,  nei  tautosakoje,  todėl  laikytinas  XIX  a. 
mitologų  romantikų  kūryba.  Vardą  XIX  a.  išpopuliarino 
J. I. Kraševskio poema Vytolio rauda.

7.  XV–XVII  a.  šaltinių  ir  XIX  a.  pabaigoje  –  XX  a.  užrašytų 
sakmių bei  tikėjimų analizė parodo su mirtimi susijusių lietuvių bei 
prūsų dievybių raidą: a) vienas mirusiųjų ir mirusiųjų pasaulio valdovų 
Patulas (Velinas?)  (iki  XVI  a.  pradžios);  b)  krikščionybės  įtakoje 
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pomirtinis pasaulis pereina sudemoninto  Pikulo (Velnio) žinion (nuo 
XVI  a.  pradžios);  lygiagrečiai  galėjo  funkcionuoti  Dievo  valdomo 
pomirtinio  pasaulio  samprata;  c)  Giltinė (ir  kitos  mirties 
personifikacijos  –  Magyla,  Maras,  Maro  mergos,  Kolera,  Pavietrė, 
Kaulinyčia) – krikščioniškojo Dievo valios vykdytoja (nuo XVII a.).

Gauta 2005 05 23
Spausdinti rekomendavo: doc. dr. L. Petrošienė, 

prof. dr. R. Sliužinskas
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PRUSSIAN AND LITHUANIAN DEITIES OF DEATH (OF 
THE UNDERWORLD, OF THE DEAD): FROM PATULAS 
TO KAULINYČIA

Rimantas Balsys

Summary

We find seventeen deities or mythological beings associated with 
death  (with  the  dead,  the  underworld)  in  written  Baltic  mythology 
sources  from  the  beginning  of  the  15th  to  the  17th  centuries,  in 
Lithuanian folklore and beliefs from the 19th–20th centuries and in 
works  by  investigators  from the  19th  to  the  beginning  of  the  20th 
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centuries  (Patulas,  Pikulas,  Pokulai,  Didevaitė,  Ežiagulis,  Veliona,  
Giltinė,  Velinas,  Magyla,  Drebkulis,  Nijolė,  Maras,  Maro  mergos,  
Kolera, Pavietrė, Kapinių žmogus, Kaulinyčia). 

Based on historical sources (15th–17th) and work by other research-
ers (S. Stanevičius, J. Basanavičius, A. Šleicheris K. Būga, P. Skardžius, 
V. Mažiulis,  V. Toporovas,  N. Vėlius,  M. Gimbutienė,  A. J. Greimas, 
G. Beresnevičius) aided by folkloric, linguistic archaeological, historical 
and  other  Lithuanian  and  Prussian  sources,  this  article  discusses  the 
origin,  nature  of  functions  and  regional  dependence  of  deities  and 
mythological beings connected with death, and their possible relation to 
the gods and goddesses of other Indo-European nations and the Christian 
tradition. The article also attempts to survey changes among deities of 
death  in  the  15th  to  20th  centuries  and  to  establish reasons for  and 
circumstances surrounding those changes. 

1.  The rendering of the name of the Prussian god Patulas cited in 
1418 varies in the sources over the 15th–17th centuries and in works 
by  investigators  (following the  sources)  in  the  19th–20th  centuries. 
From  a  plentitude  (Pattolu,  Patollo,  Peckols,  Peckollum,  Peckoli, 
Pecols,  Pocols,  Pocclum,  Poccolum,  Pikols,  Pikoliuni),  only  two 
theonyms emerge: Patulas and Pikulas. Other forms of these names of 
gods encountered in source material and research turn out to be errors 
of orthography or confusion between the names Patulas and Pikulas.  

2.  Surveys of sources, toponyms conserved in old Prussian lands 
and  the  etymology  of  the  name  provide  the  basis  for  stating  that 
Patulas is to be considered the Prussian god of the dead (of the world 
of the dead), and that he was pushed out of the pantheon in the first 
half of the 16th century by  Pikulas and his minions. This process is 
best illustrated by the chronicle of J. Bretkūnas where, in retelling the 
story about  the images of  the three supreme Prussian gods,  Pikulas 
replaces  Patulas, whereas in the primary source  Pikulas wasn’t even 
considered a god, but rather was described as a flying spirit or devil. 

3.  Veliona and Ežiagulis mentioned by J. Lasicki (1582) are to be 
understood as the soul of the deceased lying in the mound (grave). It’s 
difficult  to  determine  today  whether  Ežiagulis and  Veliona had  a 
general meaning in the 16th century, signifying any deceased person, 
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or  whether  they  referred  to  a  special,  noble,  sanctified  deceased 
ancestor. We encounter adequate testimony in the written sources that 
deceased  ancestors  often  became  not  just  household  spirits  and 
protectors,  but  also gods (compare  Brutenis and  Videvutis,  Pajauta, 
Kukovaitis, J. Lasicki’s Simonaitis, Sidziai and etc.)

4.  Lithuanian  folklore,  beliefs  and  traditions  in  the  17th–20th 
centuries provide an image of Giltinė as identical with the image Death 
assumed throughout Europe: a) Giltinė as a withered woman dressed in 
white; b) Giltinė as a human skeleton with a scythe. It’s believed this 
image  of  Death  was  influenced  by  the  extremely  popular  Danse 
Macabre  (Dance of  death)  representations  in  Europe  in  the  Middle 
Ages. 

5.  Drebkulis  is to be included with gods of death merely for his 
possible connections with the Devil, the Christian ruler of Hell,.

6. The authenticity of Nijolė (goddess of the underworld) is attested 
neither  in  the  old  sources  nor  in  folklore,  and  thus  should  be 
considered  the  creation  of  19th  century  mythologer  romantics. 
J. I. Kraszewski’s  poem  The  Lament  of  Vytolis [Vytolio  rauda in 
Lithuanian] especially popularized the name in the 19th century.

 7. Analysis of 15th–17th century sources as well as the sayings and 
beliefs  recorded  at  the  end  of  the  19th  and  the  20th  centuries 
demonstrates the development of Lithuanian and Prussian deities: a) a 
single ruler of the dead and the underworld, Patulas (Velinas?) (until 
the start of the 16th century); b) under the influence of Christianity the 
world of the hereafter is transferred to a demonized Pikulas (Velnias) 
(from the start  of  the 16th century);  a  concept  of  the  world of  the 
hereafter ruled by God could operate in parallel c)  Giltinė  (and other 
personifications of Death) as the executor of the will of the Christian 
God (from the 17th century). 
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