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Šių metų pradžioje pasirodžiusi 
Birutės Jasiūnaitės originaliais 
karpiniais iliustruota monogra-
fija „Lietuvių velniavardžiai“  – 
jau antroji autorės knyga apie 
mitines būtybes, tik pirmojoje 
monografijoje „Šventieji ir ne-
labieji frazeologijoje ir liaudies 
kultūroje“ (2010) dar buvo skirta 
vietos teigiamiems personažams, 
o naujausioje knygoje visą auto-
rės dėmesį pasiglemžė nelabieji. 
Tokį polinkį pati mokslininkė 
aiškina taip: „neigiamos konota-
cijos žodžių bet kurioje kalboje 
kur kas daugiau negu teigiamos: 
blogis visada labiau krinta į akis, 
todėl jis lengviau pastebimas ir 
įvardijamas“ (p. 174). 

Lietuvoje plėtojamos dvi etno-
lingvistikos tyrimų kryptys. Pas-
taraisiais metais dauguma tyrėjų 
seka lenkų etnolingvisto ir fol-
kloristo Ježio Bartminskio (Jerzy 
Bartmiński) sukùrta konceptų ir 
kognityvinių definicijų teorija: 
minėtini Irenos Smetonienės, 
Kristinos Rutkovskos, Mariaus 
Smetonos darbai. Birutės Jasiū-
naitės tyrimus galima priskirti 
tradicinei etnolingvistikai, kuria 
ji, kaip pati pripažįsta, domisi 
nuo 1995  m. Iš pirmo žvilgs-
nio patraukli liaudies kultūros 
medžiaga iš tyrėjo reikalauja vi-
sapusiško folkloristikos, dialek-
tologijos, etimologijos, leksikos 
ir net fonetikos išmanymo, nes 
etnolingvistika  – tarpdalykinė 

disciplina, sujungianti kalbotyrą 
ir etninę kultūrą. Be abejonės, 
autorė turi visas šiam darbui 
būtinas kompetencijas, kurias 
sukaupė per du dešimtmečius – 
prieš tiek laiko gimė šios knygos 
idėja. Per šį laikotarpį surinkta 
empirinė medžiaga, daugiausia 
iš „Lietuvių kalbos žodyno“  – 
482  velniavardžiai. Svarbu pa-
minėti, kad Birutė Jasiūnaitė 
yra nemažai prisidėjusi prie šio 
žodyno medžiagos rinkimo  – 
„Lietuvių kalbos žodyno“ karto-
tekoms ji yra užrašiusi daugiau 
kaip 40 tūkstančių žodžių tiek 
iš žemaičių, tiek iš aukštaičių 
patarmių. Remdamasi ilgamete 
žodžių rinkėjos patirtimi autorė 
geba patikimai įvertinti velnia-
vardžių autentiškumą, paliudyti 
tam tikrų žodžių (pavyzdžiui, 
žodžio gausinas „aitvaras, kau-
kas“) egzistavimą, tinkamai juos 
transponuoti ir interpretuoti. Be 
to, knygoje pagrįstai remiamasi 
sakytine tarmių mẽdžiaga, nes 
lietuviškų senųjų raštų tradicija 
dar ganėtinai jauna.

Knygoje velniavardžiai su-
skirstyti pagal motyvuojamuo-
sius požymius: pagal velniukų 
gyvenamąją vietą, spalvą, pagal 
kūno dalis, kūno trūkumus, 
veiksmą ar funkciją, būdo sa-
vybes ir kt. Kiekvienas dėsto-
mosios dalies skyrius turi aiškią 
struktūrą: pirmiausia velniavar-
džiai analizuojami pagal moty-

vuojantį požymį (folkloristikos 
požiūriu), vėliau pereinama prie 
velniavardžių darybos: paaiški-
nama jų sandara (vienažodžiai, 
frazeologiniai, sudėtiniai) ir 
darybos priemonės (derivacija, 
kompozicija, antrinė nomina-
cija ir  kt.). Kiekvieno skyriaus 
pabaigoje pridedama binarinė 
schema, padedanti išryškin-
ti vyraujančias velniavardžių 
motyvacijas. Autorės siūlomos 
klasifikacijos nekelia abejonių, 
net ir „dvigubos“ ar neaiškios 
motyvacijos atvejai ištirti argu-
mentuotai, išsamiai ir objekty-
viai. Knygos pabaigoje prideda-
ma mitonimų rodyklė, kurioje 
pateikiami velnio ir kitų mitinių 
būtybių pavadinimai ne tik lie-
tuvių, bet ir anglų, baltarusių, 
bulgarų, estų, ispanų, latvių, len-
kų, rusų, serbų, ukrainiečių, net 
man sių ir nganasanų kalbomis – 
iš viso 19 kalbų mitonimai! Tai 
parodo, kókiu plačiu kultūriniu 
kontekstu rėmėsi knygos autorė.

Nuorodos į kitų tautų tauto-
saką turi savo vidinę struktūrą: 
pirmiausia ieškoma bendrumų 
su artimiausių tautų – latvių, len-
kų, baltarusių, rusų  – folkloru, 
paskui lyginama su anglų, škotų, 
vokiečių ir kitų tautų mẽdžiaga, 
taip pat ieškoma sąsajų su an-
tikine mitologija, senosiomis 
germanų kultūromis, krikščio-
niškąja tradicija. Toks lyginimas 
atskleidžia lietuvių folkloro uni-
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versalumą, parodo jį kitų tautų 
etninės kultūros kontekste. Kaip 
teigia autorė, „mitologinę lek-
siką sąlygoja ir veikia daugelis 
reikšmingų kultūrinio pobūdžio 
faktorių, kurie bendri ne tik Lie-
tuvai ir kaimyniniams kraštams, 
bet ir visai krikščioniškajai Eu-
ropai“ (p. 155), kurios kultūrinis 
paveldas siekia Antikos laikus. 
Knygoje gausu nuorodų ir į toli-
mesnių tautų (pavyzdžiui, Sibiro, 
Uralo, Pavolgio) mitologiją, net 
jei jų personažai nėra būdingi 
lietuviškajai tradicijai, bet dėl to 
tyrimas tik sutvirtėja, o tekstas 
primena daugiasluoksnį audinį. 
Autorė nesiekia pabrėžti lietu-
vių folkloro originalumo  – lie-
tuviškų velniavardžių tradicijos 
savitumas natūraliai išryškėja 
universaliame kultūrų konteks-
te, pavyzdžiui, tautinę specifiką 
išryškina velniavardžiai, darybiš-
kai susiję su gyvulio plauko spal-
vos pavadinimais (rainàsis, rai
nỹs, rainãpilkis, margàsis vélnias, 
dùlius, žebriùkas), motyvãciniai 
velnio pavadinimai pagal išvaiz-
dos bruožą – vieną šnervę (vie
na šni_pšlis, vienšniu_kšlis) ir kt. 

Monografijoje Birutė Jasiū-
naitė nevengia polemizuoti su 
ankstesniais tyrėjais: ji verifikuo-
ja pirmtakų hipotezes ir pateikia 
savo argumentuotą interpretaci-
ją, remdamasi daugiausia kalbo-
tyros instrumentais. Pavyzdžiui, 
jos nuomone, „vẽlinas (vélnias) 
laikytinas lietuvių žemesniosios 
mitologijos padaru  – numirėlių 
kilmės mitine būtybe. Kalbos 
duomenys toli gražu nepatvirti-
na spėjimų apie aukštą jo statusą 
senojoje lietuvių religijos siste-
moje“ (p.  28). Autorė paneigia 
Jono  Balio hipotezę, kad eufe-

mizmai lobẽlis ar lóbinis sietini 
su daiktavardžiu lõbis „paslėpti 
pinigai, turtas“, ir susieja juos 
su rytų aukštaičių žodžiu ló
bas „dauba, loma“. Kalbotyros, 
folkloristikos ir etnologijos iš-
manymas bei šių sričių sintezė 
padeda tyrėjai nepasiklysti faktų 
gausybėje ir pateikti moksliškai 
pagrįstą interpretaciją, pavyz-
džiui, velniavardis šilo vokietėlis 
siejamas ne su vokiečių tautos 
ksenofobija, o su opozicija sa
vas – svetimas. Net jei klausimas 
paliekamas atviras, autorė jau 
būna išvaikščiojusi mitologinius, 
etimologinius, net fonetinius 
problemos sprendimo kelius 
(plg. eufemizmo nãkabis kilmės 
paieškas). 

Knyga „Lietuvių velniavar-
džiai“  – svarbus tarpdisciplini-
nis tyrimas, ieškantis bendrybių 
tarp kalbotyros ir etninės kul-
tūros, bei svarus indėlis į šiuo-
laikinę etnolingvistiką. Vertin-
ga ir unikali tyrimo medžiaga, 
originalios hipotezės, gebėjimas 
vienodai gerai interpretuoti fol-
kloristikos bei kalbotyros me-
todus ir faktus rodo, kad Birutė 
Jasiūnaitė turi sukaupusi didžiulį 
mokslinį ir kūrybinį potencialą, 
būtiną tokio pobūdžio darbams. 
Nuo dialektinės frazeologijos, 
kurią tyrė pirmojoje monogra-
fijoje, pasukusi prie mitologi-
nės leksikos, autorė pabrėžia 
ir dievavardžių, laumėvardžių, 
pasakų mitinių būtybių tyrimų 
būtinybę. Reikia tikėtis, kad 
ateityje mokslininkė imsis ir šių 
mitonimų studijų, nepaisydama 
abejonių, ar bus „nuoširdžių 
ir smalsių skaitytojų, nes be jų 
kiekvienos knygos likimas nepa-
vydėtinas“. Skaityti šią mokslinę 

monografiją nepaprastai įdomu: 
galima mėgautis sodria, vien Bi-
rutei Jasiūnaitei būdinga rašymo 
maniera, inkrustuota palygini-
mais ir metaforomis. Tai labai 
vertingas autorės stiliaus, paty-
rusio tarminės tradicijos įtaką, 
bruožas. Be to, knyga papuošta 
originaliais pačios autorės kur-
tais karpiniais su velniukais, ku-
riuos dailininkė Jurga Tėvelienė 
išradingai patupdė ir skyrių už-
sklandose, ir ant raidžių, ir vi-
suose puslapiuose, įrėmintuose 
demoniška juoda spalva.

Etnolingvistai savo tyrimo 
objèktą – žodį – regi ne „pliką“, 
o apvilktą tikru kultūriniu „dra-
bužiu“, kuris „gali būti puošnus, 
šventinis, gali būti ir visai ku-
klus: tai kiekvieno tyrėjo noro 
ir kompetencijos reikalas“ (p. 9). 
Kūrybingoji Birutė Jasiūnaitė 
savo knygą į pasaulį išleido su 
pačiu puošniausiu drabužiu. Ją 
nekantraudami atsivers kalbi-
ninkai, tautosakininkai, etno-
lògai, mitològai, įvairių kitų 
specialybių humanitarai ir net 
tie, kuriuos traukia paslaptingas 
demonologijos pasaulis. (Jolita 
Urbanavičienė)


