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Pelkės jau nuo seno žmones domina ir baugina savo paslaptingumu.
1. Tautosakoje, mitologijoje pelkė apibūdinama kaip klampi vieta su stovinčiu vandeniu, liūnas. Liūnas – tai 
liumpsinti pelkė dėl po apačios slūgsančio vandens. Pelkė žodžio būdingiausi sinonimai yra: raistas, liūnas, 
tyras, bala, tyruliai ir kt. Tai šlapią vietą pristatantys žodžiai. Bala – klanas, valka, klampi vieta. Raistas - 
klampi pelkė, apaugusi krūmais ar medžiais. Tyras - klampi pelkė su mažais medeliais ir kieta žole. Tyrulis, 
tyruliai - pelkė, kur niekas neauga.
Seniausi užrašymai apie pelkę žinomi iš V. amžiaus pr. Kr. Herodotas veikale „Istorija“ aprašė skitus ir jų 
kaimynus, gyvenusius prie Juodosios jūros ir paminėjo numanomus baltų protėvius. Anot Herodoto, už skitų 
gyveno melanchlenai, o už jų tvyro vien negyvenamos pelkės (BRMŠ I: 122). Pelkėmis arba dykumomis 
buvo vadinamos žemės, kuriose dar niekas nebuvo buvęs arba apie jas nieko nežinojo. Herodotas mini gentis, 
kurias žinojo, aplankė tas žemes, o už tų genčių ribos – nežinomybė. Brėmenietis veikale „Hamburgo 
bažnyčios istorija“, apie 1075 metai, aprašė Sembą, sembus, prūsus gyvenusius tarp nepereinamų pelkių 
(BRMŠ I: 191). Konstantinas Sirvydas žodyne „Dictionarum trium linguarum“ (1620 m.) pateikia žodžius 
raistas, bala ir lenkų, lotynų žodžius – Kału á / palus, vdis, ciſterna, vligo, lacunaʒ , ⌊rayſtas / bała . (Sirvydas ⌋
1997: 50). Pelkę nusakantys vietovardžiai – helonimai, arba pelkėti vardai pradėti tyrinėti Laimučio Bilkio 
knygoje „Lietuvių helonimų daryba“. Su šaknimi pelk- randama 18 įvairiausių vardų: Pelkalė, Pelkalės, 
Pelkelė, Pelkenė, Pelkikė, Pelkikės, Pelkynai, Pelkynas, Pelkinė, Pelkynė, Pelkiškis, Pelkiukė, Pelkiukės, 
Pelkutė, Pelkutės. Su raist- aptinkama dešimt vietovardžių: Raistas, Raisteliai, Raisteliokas, Raistelis, 
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Rasiteliukas, Rasitynai, Rasitynas, Raistinė, Raistynė, Raistukas. Mūsų nagrinėjamų vedinių dažniausiai 
užrašyta ir pasikartoja vardas Raistelis – 184 kartus, Balelė – 110 kartų (Bilkis 2008: 261). 

Baloje
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Prie vedinių su nagrinėjamu žodžiu bala reiktų priskirti 
vietovardžius Raisbalė, Raisbalėlė. Daugiausia helonimų 
randama su šaknimi bal- – keturiasdešimt penki vietovardžiai, 
kaip Bala, Balaičiai, Balynai, Balinė ir kt. Liūnas įvardinamas 
Liūneliai, Liunelis, Liūnynas ir pan. Šaknis tyr- minima pelkėtų 
vietų vardais: Tyrai, Tyralė, Tyralis, Tyreliai ir kt. (Bilkis 2008).
Vandenvardžius Lietuvoje tyrinėjo A. Vanagas, Mažosios 
Lietuvos – Vilius Pėteraitis. Jų labai daug, išskirsime tik mus 
dominančius, dažniausiai pasitaikančius tautosakoje su šaknimis 
Bal-, Pelk-, Raist-, Purv-: Balaitės, Balupis, Balažeris – ežerai, 
upės, Pekla, Peklynė, Peklelė, Pelysta, Peklalupis, Peklidė – 
ežerai, upės, iš pekla `pragaras; pelkynai, bruzgynai`; Pelkupis – 
upė, Raistas, Raistelis, Raistikis, Raisbalė, Raistinis – upeliai, 
ežerai, Tyrelio upelis (Vanagas 1981: 56, 252-253, 271, 345). 
Mažojoje Lietuvoje užrašyti hidronimai kažkiek skiriasi: Balupė,  
Balupis, Dumblis, Liūnas, Pelkė, Pelktakis, Purvinė (Pėteraitis 
1992: 223).
Apie pelkes tautosakoje ir mitologijoje atskiras leidinys ar 
monografija nėra išleista. Nagrinėjant tam tikrus mitologinius 
personažus minimos pelkės. Tai padavimuose, sakmėse 
besirutuliojantys įvykiai pelkėse, susiję su velniu bei kitomis 
mitinėmis būtybėmis. Apie velnią atskirą monografiją parašė 
Norbertas Vėlius „Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis“, 
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kurioje aptaria ir velnio gyvenimo ir buvimo vietą – pelkę, raistą, balą, ežerus ir kitas.
2. Sakmėse veiksmas vyksta negyvenamose vietose – miškuose, balose, paupiuose, prie kapinių, atokiau nuo 
sodybų, jaujose. Tai padidina baimę, sustiprina nepaprastumą, perteikia susitikimą su „ano“ pasaulio 
būtybėmis. Kaip teigia Norbertas Vėlius, sakmė yra prisodrinta jausmo, kurį patiria žmogus, susidūręs su 
„ano“ pasaulio būtybėmis (Vėlius 1977: 44). Pelkė, raistas, bala minima pasakojamojoje tautosakoje: 
sakmėse, padavimuose, legendose, rečiau pasakose. Raistas kaip klampi vieta, pelkė minima sakmėje „Vis 
velnias kaltas“. Velnias, eidamas per girią, pamato žmogaus arklį, įklimpusį į raistą ir mano sau: „Ateis 
žmogus ir vers man bėdą, sakys: „Negi velnias tave čia įkišo“, - reikia jį ištraukti iš raisto“ (Laumių 
dovanos: 115). Paprašytas muzikantas groti vestuvėse, po grojimo dažnai atsiranda raiste (Laumių dovanos: 
61). Pelkės terminas pateikia vaizdą apie šlapią, klampią vietą su stovinčiu vandeniu, apaugusią krūmais ir 
medžiais. Ir pelkė, ir bala reiškia vietą, kurioje žmogus susitinka ar velniai jį nusiveda. Žmogus vedamas į 
dvarą pabūti ar groti, o užgiedojus gaidžiams, pasirodo, esąs baloje, šlapioje vietoje. Sakmėje „Apie vieną 
muzikantą ir velnius“ pasakojama kaip muzikantas velniams grojo ir matė, kai jie šokdami pasitepa akis. Ir jis 
pasitepė, tai pamatė, kad ne dvare groja, o baloj velnių gužynėj, o vietoj krėslo sėdi ant kupsto. Iki prašvito toj 
akloj baloj sėdėjo (Basanavičius 2001: nr. 57). Anksčiau žodis bala turėjo platesnę reikšmę, apibrėžiančią tam 
tikrą šlapią, pilną vandens vietą, gali būti, ežerą. Sakmėje „Nekišk nosies“ viena moteris ėjo iš Krakių į 
Skėmius. Praėjus Rymo kalnelį, išgirdo – baloj kažkas vaitoja (Laumių dovanos: 74). Sakmėse bala 
apibūdinama kaip šlapia vieta su kimsynais, kupstais: žiūri, kad baloj ant kimso sėdi. Ir visas šlapias (Laumių 
dovanos: 74). Bene išraiškingiausiai žodžiai bala ir raistas perteikiami mitologinėje sakmėje „Velnias 
skolinasi roges“. Velnias atėjo prašyti rogių paskolinti. Žmogus klausė: „ką jis darys su rogėm?“ Noriu savo 
vaikus pervežt iš balos raistan (Laumių dovanos: 71). Čia aiškiai pasakoma, kad bala – tai ne tas pats, kas 
raistas: velnias nori savo vaikus pervežti iš šlapios vietos į sausesnę, klampią, apaugusią medžiais.
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Dar mitologinėse sakmėse randama sąvoka durpinyčia dumble, apibrėžianti pelkę. Sakmėje „Maloni 
nakvynė“ Juzę ponas pakvietė į savo dvarą. Ten jį paguldė į baltą lovą. Kai pabudo – žiūri, guli durpinyčioj 
dumble. Apsižiūrėjo – jau šviesu, drabužiai padžiauti ant kupstuko, šalia stovi numauti batai, kepurė, 
vandeny kelnės plaukia. O jis pats pusiau iki kelių dumble, o aukščiau samanos (Laumių dovanos: 63). 
Kupstai, durpynas, dumblas, vanduo – įprastas pelkės, raisto ir balos vaizdas. Remiantis sakmėmis, aiškėja, 
kad bala, dumblas, durpinyčia – durpynas, raistas – tai vis pelkės sąvokos, pelkę apibūdinantys sinonimai, tik 
jie buvo aiškiau apibrėžti ir lokalizuoti. Šie terminai, sąvokos: bala – velnių gūžynė, durpinyčioj dumble, 
raistas – tai velnio gyvenimo ir apsistojimo vietos, namai, apibendrintai žyminčios pelkę.
Vėliau, veikiant krikščioniškajai įtakai atsiranda žodis pekla informuojantis apie vietą, kurioje gyvena velniai. 
Nors pekla reiškė pragarą ir senovėje buvęs pragaras – pekla, tik krikščionybės platintojai perėmė šį terminą 
ir pritaikė savo reikmėms. Pragaras kaip velnių gyvenimo vieta lokalizuojasi pelkėje, raiste, baloje ir 
aptinkama sakmėse. Mitologinėje sakmėje „Tegarma pragaran!“ pasakojam apie senuką, einantį arklių 
parsivesti. Ir sutikęs ponaitį. Ponaitis paprašė senuko tabokos pamėginti. Gavęs pašniaukštė kartą kitą. 
Labai jam patiko senuko taboka. Pačiupo jis senuką už rankos, kurioj buvo tabokmaišis, ir prilenkė prie 
žemės. Žemė prasivėrė ir tabokmaišis nugarmėjo plyšin. Ponaitis sumarmėjo: Tegarma pragaran! - ir dingo 
(Laumių dovanos: 70-71). Dažniausiai pasikartojantys motyvai pasakose, sakmėse, kai veiksmas vyksta 
pelkėse: kai kalbama apie velnią, kuris gąsdina žmones, kaip žmogus atvedamas į dvarą, o pasirodo – baloje, 
raiste, ežere, kaip žmogus klaidinamas, o ryte pamato, kad vis suko ratus aplink pelkę, kaip žmogus velniui 
sako rauksiąs balą ar pelkę, kaip kvailys pelkėje lupda liepukams brazdus, vija virves ir neša į miestą 
parduoti, kai velnias išpranašauja sausrą, tuomet žmogus javus sėja pelkėje; kai velnias išpranašauja lietingą 
vasarą, žmogus pasėja ant kalno ir gauna gerą derlių (AT 810 A).
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3. Lietuvių liaudies etiologinėse sakmėse ir padavimuose piešiamas chaosas ir vaizduojamas pasaulio 
sukūrimas – pirmapradis veiksmas. Sakmėse „Žemės sutvėrimas“ pateikiamas pasaulio pradžios vaizdas.
a) Sako, pradžioj, prieš sutvėrimą pasaulio, kad dar nieko nebuvo, tiktai vieni vandenys visur, Ponas Dievas 
žadėjo sutverti svietą (Balys 2002: 276, nr. 7).
b) Nuo pat pradžios svieto, kai dar nieko matomo nebuvo, o visur tamsu, it kisielius, susimaišęs su tirštumu 
skystums, visur maišėsi. O jau, sako, tenijai kada dvasė sklandžiusis ir maišiusis po tuos dumblynus, ir tose 
tamsybėse lakiojusi, kaipo karvelis paveidumo (Balys 2002: 276, nr. 8).
c) Labai seniai, kuomet dar pasaulio nebuvo, gyveno tiktai vienas Dievas. Jisai gyveno miglose, o žemai po 
jo kojomis buvojo vanduo (Balys 2002: 276, nr. 11).
Taigi, pasaulio pradžioje ar prieš sukuriant jį buvo tik vandenys ir tamsa, kur gyveno tik Dievas. 
Kosmogoninis lygmuo rodo buvus Dievą žmonių protėvį. Anot Vladimir`o Toporov`o, baltų mitologijoje 
gerai žinomas ir dangaus Dievo vaizdinys, būtent sudievinto dangaus, dangiškosios šviesos – *Deivas 
(Dievas, Dievs, Deiws, Deywis), Dangaus Tėvo, kartais vaizduojamo – viena iš savo hipostazių – kaip dievų 
Dievas, matyt giminės pradininkas ir dėl to jų valdovas (Toporov 2000: 254). Dievas – dangaus valdovas 
pradeda kurti žmonių giminę. Kaip teigia Gintaras Beresnevičius, dievai veikia pagrindiniuose tautų mituose, 
formuojančiuose tų tautų ar genčių gyvenseną (Beresnevičius 1997: 134).
Sakmėje „Žemės paviršiaus kilmė“ teigiama buvus du Dievu:
d) Pradžioje pasaulio nebuvo nei žemės, nei saulės, nebuvo nieko, tiktai vien vanduo. Ant tų vandenų 
viešpatavo du Dievu. Pirmas Dievas buvo vyresnis ir galingesnis už antrąjį. Pirmasis žinojo, jog ant dugno 
vandenų yra biškis žemės. Todėl nusiuntė antrąjį Dievą, idant tas atneštų jam tą žemę. Antrasis Dievas buvo 
tuomi neužganėdintas dėl to, kad jis, kaipo jaunesnysis, turi tarnauti pirmajam Dievui (Balys 2002: 276, nr. 
12). Kosmogonijoje iš chaoso Dievas su velniu (Liucium) kuria pasaulį. Mircea Eliadės žodžiais tariant, 
chaoso pavertimas kosmosu dieviškuoju kūrybos aktu (Eliade 1997: 22). Kartais sakmėse abu veikėjai 

136                                                Atspaudas/Offprint 
Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas Sargeliai: Kruenta 2013. ISBN 978-609-95323-1-8



vaizduojami dievais, broliais arba velnias parodomas kaip pagalbininkas kuriant pasaulį. Tada Dievas tiesiog 
liepia velniui ar vadinamam Liuciui nerti į vandenį; kartais Dievas sukuria angelą ar iš Dievo spjaudalo 
atsiranda žmogysta. Dievai kuria žemę, jos paviršių, vėliau – žmogų, augalus, gyvius, paukščius. Kaip rašo 
Beresnevičius, kartais Dievai kūrimu siekia išsiveržti iš pirmapradžio chaoso, iš amžinų sutemų ar tamsybių. 
Tam panaudojamos įprastos priemonės – vandenų dugne ar paviršiuje esantis dumblas ar molis, chaoso 
„kūnas“, sperma, seilės ir t. t. (Beresnevičius 1997: 136). Lietuvių, latvių kosmogonijoje ryškus vandenų 
motyvas, kai nieko nebuvo, tik vandenys ir tamsa. Nors prieštaravimas akivaizdus. Kaip gali nieko nebūti, jei 
jau yra vandenys? Ir vandenyse yra „biškis žemės“? Tik ją reikia sugebėti paimti ir pasėti – atlikti dievišką 
kūrybos aktą. Vandenys yra, bet jos turi tapti Dievo sukurtu pasauliu – pašventinant jį. Dievai duoda tvarką, 
bet tuo pačiu ir ją sudievina. 
Sakmėje „Žemės paviršiaus kilmė“ teigiama, kad Dievas ir Liucius kuria žemę: Ponas Dievas Liuciui liepė iš  
vandenų prisikabinus išnešt pilnas saujas žemių, o jis ir dantis prisikabinęs. Ponas Dievas kur pabarstė, 
atsirado sausuma, ir ėmė augt ir žaliuot visokios želmenys. O Liucius kur nuspjovė, rados bedugnės, pelkės 
(Balys 2002: 278).
Dievas liepia antram Dievui arba Liuciui iš vandenų išnešt žemių. Išeina, pats Dievas to padaryti negali ar 
nenori. O gal jau kosmogonijos kūrime vandenys priklausė antrajam Dievui – Liuciui?
Dievas žemę barsto, Liucius – išspjauna. Abu kuria žemę, tik vienas sausumą, kitas – vandenį 
simbolizuojančią erdvę. Dievas nusispjaudamas sukuria Liucių – velnią, kaip tai pasakojama sakmėje „Žemės 
sutvėrimas“: Dievas nusispjaudamas sutveria žmogaus pavidalo būtybę, kurią pramina Liucinu: ant to 
spjaudalo, ir pasidarė čystas žmogaus šešėlio paveikslas, asaba ant žmogaus paveidi (Balys 2002: 276). Tai 
išeina, iš Dievo spjaudalo atsiranda žmogysta, Dievas kuria žmogų iš drėgmės, kitose sakmėse – iš prakaito 
lašo, o iš velnio burnos išspjauta žemė tampa pelkėmis, bedugnėmis. Taip velnias formuoja žemės paviršių. 
Etiologinėse sakmėse dėl velnio veiklos atsiranda visi vienos klasės gamtos objektai (kalnai, balos, raistai), o 
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padavimuose – pavieniai vienos ar kitos klasės objektai (konkretūs ežerėliai, kalvelės, žemės juostos ežeruose 
ir ypač dažnai akmenys) (Vėlius 1987: 121).
Bala, kuri įvardinama kaip pekla pasitaiko lietuvių liaudies etiologinėse sakmėse ir padavimuose.
Pasakojant apie įvykius pelkė įgauna tranformacinį įvaizdį. Pelkė, raistas, bala ar ežeras sakmėse įvardinama 
kaip pragaras – pekla, bedugnė. 
Vandenys yra, bet jos turi tapti Dievo sukurtu pasauliu pašventinant. 
Pradžioje pasaulio nebuvo nei žemės, nei saulės, nebuvo nieko, tiktai vien vanduo. Ant tų vandenų viešpatavo 
du Dievu. Pirmas Dievas buvo vyresnis ir galingesnis už antrąjį. Pirmasis žinojo, jog ant dugno vandenų yra 
biškis žemės. Todėl nusiuntė antrąjį Dievą, idant tas atneštų jam tą žemę. Antrasis Dievas buvo tuomi 
neužganėdintas dėl to, kad jis, kaipo jaunesnysis, turi tarnauti pirmajam Dievui. Todėl nuėjo ir, suradęs tą 
žemę, iš pykčio suėdė didesniąją dalį žemės, o parnešė Dievui visai mažai. Pirmasis Dievas paėmė tą žemę ir 
pradėjo barstyti ant vandenų. Žemė ėmė brinkti ir stiprėti. Tuo pačiu laiku pradėjo brinkti suvalgytoji žemė 
antrojo Dievo viduriuose. Šis iš skausmo pradėjo bėgioti po visą žemę ir vemti be jokios tvarkos. Kurioje 
vietoje daug išvėmė, tenai pradėjo augti dideli kalnai, o kur mažiau – tenai mažesni kalneliai, o kur visai 
nevėmė – ten žemė pasiliko lygi. Iš tos tai priežasties mūsų žemė nelygi. Vandenų labai daug liko neužsėtų, 
nes neteko žemės (Balys 2002: 276, nr. 12). Tai lyg ir velnio veikla reikalinga ir tas velnio spjūvis 
pašventintas, nes kalnai, bedugnės, pelkės, balos – tai taip pat žemė, nors norima jo darbus nuspalvinti 
neigiamai.

4. Istoriniai legendiniai didvyriai. Pelkės vaidmuo
Įvairūs istoriniai, kultūriniai personažai, didvyriai buvo auginami pelkėse ar juos išauginę žvėrys. Langobardų 
vienas būsimų karalių, pasak Pauliaus Diakono iš VIII a., buvo atrastas purve. Hunnu genties atgimimas 
siejamas su devynerių metų berniuku. Išžudžius hunų gentį, likęs tik berniukas be rankų, be kojų, kuris buvo 
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įsviestas į pelkę. Judant jam išsiskyrė sperma, nuo kurios pastojo vilkė, ėjusi palei pelkę; berniuką priešai 
surado ir užmušė, o vilkė nuėjo į Altajų, pasislėpė oloje ir pagimdė ten dešimt sūnų. Iš olos išėjo vyras, vardu 
Asjanšė, pusiau legendinis, pusiau istorinis tiurkų protėvis, kuris pradžioje tapo klajoklių žužanių (šiauriau 
Kinijos) vasalu, ir taip tiurkai palengva įėjo į istorijos areną, idant vėl atgimtų (Beresnevičius 2003).
5. Pelkės įvaizdis etnografijoje
Pelkėje buvo kasamos ir dabar kasamos durpės. Dauguma pelkių yra nusausintos, numelioruotos, iškastos 
durpės. Draustiniai saugomi, tačiau dideli hidrologinio rėžimo pokyčiai sutrikdė natūralios ekosistemos 
vystymosi raidą: pelkės degraduoja, intensyviai apauga mišku, vyksta suksecija ir eutrofizacija. Hidrologinio 
režimo atstatymas bei spanguolynų, kiminų augimas kažkiek padeda atsistatyti natūraliai ekosistemai. 
Visuomenė labiau pripažįsta pelkines vietoves kaip gamtinę vertybę dėl jų teikiamos naudos bei iš jų 
gaunamų įvairių gėrybių, taip pat dėl jose išsilaikančios turtingos biologinės įvairovės.
Nuo seno žmonės žinojo pelkių teikiamas gėrybes. Jose grybaujama, uogaujama, pelkėse tvyrančiuose 
ežeruose pasigaunama žuvies. Renkamos spanguolės, vaivorai, bruknės, tekšnės, mėlynės, varnauogės. 

Išvados
1. Pelkė, raistas, bala minima pasakojamojoje tautosakoje: sakmėse, padavimuose, legendose, rečiau 
pasakose.
2. Sakmėse bala, dumblas, durpinyčia – durpynas, raistas – tai vis pelkės sąvoka, pelkę apibūdinantys 
sinonimai. Šie terminai: bala – velnių gūžynė, durpinyčioj dumble, raistas – tai velnio gyvenimo ir 
apsistojimo vietos, namai, apibendrintai žyminčios pelkę.
3. Bala, pelkė, kuri įvardinama kaip pekla pasitaiko lietuvių liaudies etiologinėse sakmėse ir padavimuose.
Pasakojant apie įvykius pelkė įgauna tranformacinį įvaizdį. Pelkė, raistas, bala ar ežeras sakmėse įvardinama 
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kaip pragaras – pekla, bedugnė. Išspjaudamas žemes velnias sukuria balas, peklas, bedugnes. Taip velnias 
formuoja žemės paviršių.
4. Didieji karaliai karžygiai, didvyriai buvo rasti pelkėse, dumble arba juos išauginus pelkėje vilkė.
5. Pelkėse esančiomis gėrybėmis džiaugiasi apylinkių gyventojai ir atvykstantys.
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Bogs in mythology and ethnography

Summary
The article discusses the role of bogs and other wetlands in the traditional Lithuanian culture, especially in 
mythology. A survey on names of villages and other toponyms shows how multifaceted names for wetlands in 
Lithuanian can be and how far such places have influenced even the names of settlements.
In Lithuanian folk tales, bogs and swamps are one of the most common sites for devil, usually many devils, to 
live in. Quite often, people can make a useful deal with devil when they threat to destroy the bogland.
Bogs are appreciated among local people due to berries and mushrooms.
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