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K a s tar teka p e r dvarelį?
S aulala riduolėla, saulalā!
K ų tar neša tekėdama?
Saulala riduolėla, sau lalā!
N eša rytų tekėdama
S au lala riduolėla, saulalā!

о

SAULĖS RATAS

§1

D ar Herakleitas pastebėjo, kad į tą pačią upę du
kart įbristi neįmanoma, nes viskas keičiasi, viskas
juda. V isa kas nesulaikomai teka nelyginant upė, ir
toje pačioje vietoje po akimirkos - jau kitas vanduo.
K ita vertus, dar Parmenidas su Zenonu pastebėjo,
kad visos permainos - tai tik paviršutiniška, laikina
regim ybė, ir visa kas galiausiai sugrįžta į savo vietą,
o iš esmės -

iš jos nė nepajuda. Judėjimas - tik

apgaulingas juslinis įspūdis. Kas tikra - nesikeičia,
nejuda (žr. F IC h .A 17, 22, 23, 44, 45, 55).
2

A rtim u graikų filosofam s laiku indų išm inčiai irgi
m okė, jo g „Aukščiausiasis savo esmėje yra vienas,
tačiau dvilypės prigimties: Jis ir amžinas, neišjudi
namas, ir nepaliaujamai kinta“ ; Upanišadų žodžiais,
„ir juda, ir nejuda“ (ĪU 5 // Beinorius.Up 55; Radhakrishnan.PU 571).

3

Š į paradoksą mena ir savaip paaiškina jau pati
„pastovios kaitos“ samprata. Tačiau gražiausiai, grakš
čiausiai kaitos ir pastovumo, judėjim o ir neišjudina
mos rimties jungtį bei nedalomą vienybę išreiškia
rato įvaizdis: ratlankiui kad ir kaip greitai sukantis,
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ašis, stebulė viduryje lieka savo vietoje. Užtat seno
vės graikų filosofo Anaksim andro nuomone, pasak
Plutarcho, „ir išnykimas, ir prieš tai atsiradimas v y 
ko nuo begalinių amžių, viskam nuolat sukantis r a 
t u “ (FICh.A 32). Savo ruožtu senovės indų U p a n i
šadose „pasaulis prilyginamas besisukančiam ratui
arba tekančiai upei. Pagrindinė jo ypatybė yra ju d ė
jimas, ir šiedu įvaizdžiai kaip tik ją atspindi. /.../ Y ra
įprasta pasaulį suvokti kaip ratą“ ; apskritai visata,
jos būtis, pats didysis „kosm inis vyksm as paprastai
įsivaizduojamas kaip besisukantis ratas. Jis be pa
liovos juda /.../. Tai judantis am žinybės įva izd is“
(Radhakrishnan.PU 712, 743). Šiuolaikinės indų m e
notyrininkės K . Vatsyayan žodžiais, „esm inis šios pa
saulėžiūros vaizdinys - tai laiko ratas, besisukantis
aplink nejudantį centrą, pražydusį erdvėj lyg lotosas
žiedlapiais ar stebulė stipinais, laikom ais drauge m il
žiniško ratlankio“ (Vatsyayan 59). Plg. dargi lot. or-

bis ‘ratas, ratlankis’, bet ir ‘pasaulis’ . Taigi pasau
lis -

tai ratlankis, n elyg in an t Žem ė apie

S au lę

besisukantis aplink savo nejudamą ašį, stebulę.
4

„Pasaulio upė“ be paliovos teka, todėl išties ji,
sulig pačios lietuvių kalbos užuom inom is, yra nely
ginant tekinis - juolab šio žodžio reikšm e ‘2. m edi
nis rato lankas, į kurį suleidžiam i stipinai, r a t l a n 
k i s ’ ( L K Ž X V 1125). Savo ruožtu ratas ritasi, o šis
žodis, t.y. veiksm ažodis risti(s), ir pats, be kita ko,
dar reiškia ‘5. lašais kristi, byrėti, t e k ė t i ’, ir kai
kurių kalbininkų yra vedamas iš indoeuropiečių pro
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kalbės (ide.) šaknies *rei~,reiškiančios ‘t e k ė t i ’ (Ka
rulis II 125).1
5

A ntra vertus, tekiniui „tekant“ , ritantis, skriejant
didžiausiu greičiu, rato stebulė, kitaip dar stabulē
( L K Ž XIII 613), kaip jau pastebėjome, išlieka stabi

li. Ir lietuviškasis, ir lotyniškas žodis stabilis ‘tvirtai
stovintis, pastovus, tvirtas’ galiausiai remiasi ta pa
čia ide. šaknim i *stā- ‘ sto(vė)ti’ , kaip ir liet. stovėti,

pa-stovus bei pan. (Fraenkel 891, 899, 914; Karulis
II 281, 289, 290; Р о к о т у

1004-1008). Ypač plg.

stovūs ‘ 1. nekintantis, pastovus, 2. tvirtai stovintis
/.../, 3. nejudantis, stovintis’ ( L K Ž XIII 921).
6

Rene Guėnono žodžiais, „šiuo požiūriu apskriti
mas žy m i judėjim ą, sukimąsi aplink centrą, kuris vie

1 E sam a ir k ito k ių nuom onių šiuo klausimu. Štai J. Pokomas šį
ž o d į sieja su ide. *ret(h)- ‘ bėgti, ristis’ , iš kurios priimta kildinti daik
tavardį ratas ( Р о к о т у 866; žr. Karulis II 125). Šią nuomonę palaiko:
Sabaliauskas.IKJ 285; . L K L 60. Prieš ją pasisako: Būga II 258; Fra
enkel 703, 730; Ф а с м е р III 509. Č ia paminėtas E. Fraenkelis laikosi
dar kitok io s hipotezės, tačiau mes šiuo atveju pamėginsime remtis
K . K a ru lio išsakyta etimologija: be minėtos liet. risti reikšmės ‘ 5. la
šais kristi, byrėti, t e k ė t i ’ , plg. dar rietėti reikšmę ‘4. greitai sruventi,
t e k ė t i ’ ( L K Ž X I 685, 584, 550) bei pan.
K it a vertus, savų argumentų turi ir ryšio su daiktavardžiu ratas
prielaida. Plg. liet. ritinis reikšme ‘3. tekinis, r a t a s , skridinys’ , ‘7.
apskritim as, r a t a s , ratilas’ ( L K Ž X I 746), lat. ritenis ‘ratas’ bei pan.
D ė l artimos semantikos apskritai kyla klausimas apie abiejų šak
n ų - ide. *rei- ‘tekėti’ (taigi ir ‘bėgti’) bei *ret(h)- ‘bėgti, ristis’ (taigi
ir ‘ tekėti’) - tarpusavio ryšio galimybę, nors fonetiškai ji ir neatrodo
triviali. Š ia ip ar taip, teigiamai į šį klausimą atsako V. M ažiulis, šaknį
ide. *ret(h)- laikydam as ta pačia ide. *r- / *er- ‘judinti, judėti’, tik
išplėsta determinatyvu *-et(h)- [:*-t(h)-] (M ažiulis II 157), kuria re
m iasi ir kalbam oji ide. *rei- (žr. §14). Tipologiškai plg. liet. tekėti ir

tekinis.
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nintelis šiame judėjim e nedalyvauja. Pats rato pava
dinimas (lot. rota) savaime mena rotaciją, o ši rota
cija kaip tik ir sim bolizuoja visa ko pasaulyje nepa
liaujamą kaitą. Šiame visuotiniam e judėjim e tėra
vienas vienintelis nejudamas ir stovus taškas -

tai

centras. /.../ Bet kokio ciklo eiga, arba apskritim o
sukimasis, yra tam tikra seka, tiek būtent laiko, tiek
ir bet kuria kita prasme, o stovusis centras sim boli
zuoja Am žinybę, kurioje visa kas tobulai esti vienukart. Apskritimas suktis tegali aplink centrą - pana
šiai ir bet kokios permainos, pačios savaime tuščios
būties, neišvengiamai mena tam tikrą nekintam ą pra
dą anapus kaitos. Tai tas pats A ristotelio ‘nejudamas
judintojas’, irgi sim bolizuojam as centro“ (Guėnon
49). Taigi ratlankis, tekinis mena tėkmę, judėjim ą,
kaitą, o stebulė ir juolab jon įmauta ašis - pastovu
mą, neišjudinamą rim tį pačiame aplink m irgančių per
mainų vidury.2
2 Ratui r i t a n t i s , savaime išeina r i t m a s

- viena iš būdingiau

sių „pastovaus judėjimo“ apraiškų (plg. nuolatinius „gamtos ritmus“ ,
tolydžio ritantis „pasaulio ratui“ , bei pan.). Žod is ritmas kaip tik ir
reiškia M. tolygiai vykstantis kokių nors elementų (garsų, judesių)
kartojimasis’ arba ‘3. tolydinis vyksmas, tam tikra darni kaitos tvarka’
( L K Ž XI 752). K aip žinoma, šis tarptautinis žodis atsirado iš graikiš
kojo rhythmos ‘ darnumas, proporcingumas’ ( T T Ž 429), o pastarasis kartu su jonėnų tarmės rhysmds, taip pat gr. rhysis ‘tėkmė, srovė’ , rhėo
‘teku, srovenu’ bei kt. - iš ide. šaknies *sreu- ‘tekėti, sroventi’ , davu
sios tokius lietuvių kalbos žodžius kaip srovė, sravėti, srūti bei pan.
(Р о ко ту

1003; žr. Fraenkel 888-889), taigi kilm ės požiūriu neturi

nieko bendra su ritimu(si). Ir vis dėlto - grynai form aliai -

galim a

įsivaizduoti iš šaknies rit- bei priesagos -mos visiškai taisyklingai pa
darytą lietuvišką žodį *ritmas, juolab kad ir savo lietuviškum u abejo
nių nekeliančiame veiksmo pavadinime ritimas priesaga -imas yra vė-
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7

Nenuostabu tad, jog ratas yra turbūt vienas se
niausių ir talpiausių žmonijos simbolių, nuo neatme
nam ų laikų telkiantis savyje ir „vežantis“ priešingų
pradų jungties bei damos ilgesį. „Jau ankstyvojo ak
mens amžiaus uolų piešiniuose Rodezijoje randame
/.../ du sukryžiuotus kryžius apskritime. Šis įvaizdis
vienaip ar kitaip pasirodo kiekviename kultūriniame
regione, ir šiandien j į aptinkame tiek krikščioniškose
bažnyčiose, tiek Tibeto vienuolynuose. Tai vadina
masis Saulės ratas, o kadangi jis mus pasiekė iš tų
laikų, kai niekas dar nė negalvojo apie ratą kaip me
chanin į padargą, jo kilm ės šaltinis negali būti išori
nio pasaulio patirtis. Veikiau tai psichiniam gyveni
m ui atstovaujantis sim b olis“ , pasak C . G . Jungo
(Ju n g .M M 163-164).

8

Įsidėmėtinas tačiau pats šio sim bolio pavadini
m a s - Saulės ratas. „ L . von Schröderis mano, kad
‘seniausia (Saulės) įsivaizdavim o forma greičiausiai

Iyvesnė ir išsirutuliojo būtent iš senesnės -mas (Ambrazas 16, 51).
Ta ig i galim a įtarti ar spėti lietuvių kalboje buvus savą šaknies rit‘ risti, ritinti’ ir priesagos -mas veiksmo pavadinimą *ritmas ‘ritimas(is)’ , galėjusį įgyti artimą ‘ritm ui’ reikšmę ir ilgainiui tiesiog iš
tirpusį pasiskolintame tarptautiniame ritmas. Tokią prielaidą netiesio
giai paremia ir latvių žodžio ritums ‘(gyvenimo, laiko) tėkmė’, lietu
viškojo ritamas ‘pajėgumas ristis, rietėti’ ( L K Ž X I 758) formalaus
atitikmens, likim as. Šis senas latvių žodis tik X I X a. antroje pusėje
pirm ąsyk buvo sąmoningai pavartotas ‘ritm o’ reikšme, o jau to paties
amžiaus pabaigoje kai kurie kalbininkai aiškino j į esant skolintu tarp
tautiniu žodžiu (žr. Karu lis II 126). Pagaliau graikiškąjį rhythmös da
vusi ide. šaknis *sreu-, kaip minėta, irgi reiškia ‘tekėti’, taigi yra ide.
šaknies *rei- ‘tekėti’ , iš kurios vestini liet. risti(s), ritimas(is) bei pan.,'
sinonimas.
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SAULĖS RATAS
bus ratas, kurį žirgai traukia per dangų...’ Bet čia
reikia atkreipti dėmesį į tai, kad minėtas ratas iš pra
džių negalėjo turėti nieko bendra su vežim o ratu dėl
tos paprastos priežasties, jog jo žmogus dar nebuvo
išradęs. Manoma, kad jis buvo išrastas tik bronzos
amžiuje. O žirgo su ratu atvaizdai žinom i iš neolito
laikų“, C. G. Jungui pritaria J. Vaiškūnas (Vaiškūnas
137).
9

Iš čia ir vėliau plačiai paplitęs „Saulės ratų“ va iz
dinys. „Bendras visoms ankstyvosioms indoeuropie
čių tradicijoms (indoiranėnų, hetitų, graikų, germ anų
bei kt.) žirgais pakinkytų Saulės ratų vaizdinys (kar
tu su pačiais ratais) Eurazijos kultūrose paplito jau II
tūkstm. pr. m. e.“ (И в а н о в .К о л 664). „Tuo periodu
įvairiose tradicijose, tiek indoeuropietiškos kilm ės,
tiek Artim ųjų Rytų (kaip kad Egipto him nuose Sau
lei), plačiai paplinta Saulės, žirgais kinkytuose ra
tuose apkeliaujančios visas keturias pasaulio šalis,
vaizdinys. Š į m itologinį įvaizdį archeologija nustato
esant gana vėlyvą (jau išradus ratų vežim ą, į ku rį
kinkyti prijaukinti arkliai), tačiau jo pagrindą suda
rantis saulės prilyginimas ratui priklauso kur kas anks
tesnei epochai“ (И в а н о в .C M

462). Neatsitiktinai

„bendras indoeuropiečių tautoms yra Saulės dievo
žirgais kinkytuose kovos ratuose vaizdinys, kuriam e
pati s a u l ė

vaizduojam a būtent r a t o

p a vid a lu “

(И в а н о в .К о н ь 666). O „plačiai papigusiam e m ito
loginiame siužete apie saulės (pavasario) ir žiem os
herojų kovą saulės herojus įsivaizduojam as kaip ra
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tas, kuris r i t a s i nuo kalno ir užmuša savo prieši
ninką“ (И в а н о в .К о л 664). Č ia „Saulės ratas“ dar
mena tiesiog šviesos ir tamsos kovą bei šviesos per
galę prieš tamsą, t.y. Nušvitimą.
10

K a d ir kokia iš tikrųjų būtų šio simbolio kilmė,
em pirinė ar psichinė, išorinė ar vidinė, įdomu, jog
būtent šitaip Upanišadose apibūdinamas dvasinis nu
švitim as (M U 6.24): „Tada, prasiskverbęs pro visus
apvalkalus, jis išvys Brahmaną, žaižaruojantį lyg u g nies

r a t a s , spalvos it s a u 1ė , gryną spindesį virš

bet kokios tamsos, tą patį, kurs štai švyti s a u l ė j e “
(Radhakrishnan.PU 834). Č ia taip pat „peršasi įdomi
paralelė su baliečių ugnies dievu, be paliovos šokan
čiu ant liepsnojančio rato (saulės simbolis) žmogaus
s m e g e n y s e . B aliečiai šį ugnies dievą laiko aukš
čiausiąja dievybe“ (Jung.LV 65; .S T 146). Vidinę
„nem atom ą saulę, daugumai nežinomą” (invisibilem
solem plurim is incognitum) m ini viduram žių bei Re
nesanso alchem ikai (Jung.SDP 192). Irano išminčiaus
SührawardT’o žodžiais, „netobula, sąlygiška šviesa,
skleidžiam a ju slin io pasaulio saulės, tėra į v a i z d i s
tobulos esm iškosios šviesos, Šviesų Šviesos, vidinio
svaimės pasaulio Saulės“ (Corbin 129). Taigi tarp
vidinės ir išorinės tikrovės -

t.y. „m ikrokosm o“ ir

„m akrokosm o“ - bei atitinkamų reiškinių čia numa
nomas savotiškas izom orfizm as (apie kurį dar bus
kalbama), ir bet kuriuo atveju saulė yra ratas.
11

M inėtasis Anaksim andras, aiškindamas dangaus
šviesulių kilm ę, sako, jo g pirm inei ugniai „susitelkus
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tam tikrais r a t a i s , atsirado s a u l ė , mėnuo ir žvaigž
dės“ (FICh.A 32). Indijoje ratas jau nuo pat Vedų
laikų žinomas kaip būdingas saulės sim bolis; saulę
simbolizuojantį ratą, kaip ir Lietuvoje per Rasas, čia
iškeldavo ant karties; apskritai „negali būti jo k ių abe
jonių dėl sauliškos rato prigim ties, o aptinkamas kel
tuose bei germanuose šis sim bolis, matyt, liudija j į
esant bendraindoeuropietišką“ (Keith 67). Slavai irgi
keldavo „saulės ratą“ ant karties; slavų folklore sako
ma, pavyzdžiui, jog сонце колесом у го р у идзець ,
lietuviškai galima būtų tarti ‘saulė tekiniu į kalną
teka’, ir pan.; todėl, „remiantis šiais slavų duom eni
mis bei atitinkamais indoeuropietiškaisiais, patvirti
namais archeologinių liudijim ų apie rato bei ratų
vaidmenį indoeuropiečių saulės kulte, taip pat va iz
duojamųjų menų duomenimis, išlaikiusių šios sim bo
likos tradiciją, rekonstruojamas archajiškas s a u l ė s
kaip r i e d a n č i o r a t o įvaizdis, atitinkamas ritualas
bei frazeologizmai“ (И ванов, Т о п о р о в .С Я М 135).
12

Reikia pasakyti, jog lietuvių žodžiui ratas gim i
niškas senosios islandų kalbos žodis ręthull tiesiog
ir reiškia ‘saulė’, būtent ‘saulės ratas’ ( Р о к о т у 866;
Sabaliauskas.IKJ 285). Lietu vių liaudies dainoje sa
vo ruožtu sakoma: „teka Saulelė, kaip ritulėlis “ (Dundulienė.PL 123). „Per linam ynį irgi žaidžiam as žai
dimas ratu riedėti, aiškiai susijęs su saulės sim bolika,
dainuojamos dainos, pučiant į tekinio (daugelio in
doeuropiečių mitoligijose sim bolizuojančio saulę) ste
bulę“ (Vėlius.SBP 162-163). A pskritai nuo seno lie 
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tuvių „mintyse saulė siejama su ratu. Lietuviai ją
vadina ridolėle - riedančia saule“, o latvių „saulės
dainose randame priedainį /.../ rotā (iš rotāt ‘ristis’)“
(Gim butienė.SS 14,15), kuris galiausiai yra giminiš
kas lietuvių veiksm ažodžiui risti(s) (Karulis II 130131). Panašiai rusų tautosakoje apie saulę sakoma:

к а ти тс я ш ар вертлянский ‘ritasi rutulys vartuly s ’ , к а ти тся катушечка ‘rieda ridulėlis’ bei pan.
(В о л о ц к а я 257).
13

Įdomu, kad senosios anglų kalbos žodis rador,
irgi gim iniškas lietuviškajam ratas, reiškia tiesiog
‘dangus’ (Pokom y 866; Sabaliauskas.IKJ 285), o lie
tuvių dainoje „užtekėjusi saulala riduolėla rieda dan
gum i, r a t u eidama aplink d a n g a u s skliautą“ (Astramskaitė 145). Taigi saulė ir pati yra ratas, ir rieda
ratu (nelyginant žirgų traukiami ratai grįžulo ratu), ir
kaip tik ja i šitaip riedant, ritantis, diena keičia naktį,
naktis keičia dieną, t.y. sukasi laikas - štai rusų вре́м я
‘ la ik a s’ tiesiog padarytas iš veiksm ažodžio вер

т е ́т ь с я ) ‘sukti(s), versti(s)’ šaknies (Ф асм ер 1 361).
14

K ita ip sakant, saulei dangumi atsi-ritant, išaušta

rytas; plg. už-si-risti reikšmę ‘5. pakilti (apie saulę)’,
taip pat 4 rytėti = rietėti ‘ 1. judėti sukantis, ristis’ bei
‘4. greitai sruventi, tekėti’ ir 2 rytėti ‘aušti rytui’
( L K Ž X I 583-584, 549-550, 693, 732). O saulei dan
gum i msi-ritant, sutemsta vakaras; plg. Donelaitį:
„A n t saulelė vėl nuo mūs atstodama r i t a s / Irgi pa
liku si mus greita v a k a r o p

n u s i l e i d ž i a “ (D o

nelaitis 69); iš čia savo ruožtu latvių veiksm ažodžio
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(no)rietēt reikšmė ‘nusileisti (apie saulę)’, daiktavar
džiai riets ‘(saulės) nusileidimas, saulėleidis’ bei rie

tumi ‘vakarai’. Visi šie žodžiai - tarp jų būtent ir liet.
rytas - yra kilę iš vienos ir tos pačios jau minėtos
ide. šaknies *rei- ‘tekėti < *er- / */*- ‘judėti, ju d in ti’,
iš kurios dar, pavyzdžiui, radosi anglų rise ‘pakilti,
patekėti (apie saulę)’, sen. indų rīti- ‘tėkmė, srovė,
judėjimas’, lotynų oriens ‘saulėtekis’ bei ‘rytai’, rīvus
‘srovė, upė’ (plg. liet. riventi ‘tekėti, lašėti’ - L K Z
XI 766), rusų река́ ‘upė’, keltų (galų) Rēnos ‘R e i
nas’ ir daugelis kitų (Buck 42, 995, 669; Fraenkel
739; Karulis II 121, 125-126; M ayrhofer III 59-60;
P okorny

330-331;

S a b a lia u s k a s .L K L

161-162;

Ф а см ер III 464).
15

Iš tikrųjų galime pasakyti ne tik „ teka saulelė kaip

ritulėlis “, bet ir „ritasi saulelė kaip tekinis“ . Šis švie
sos ай-tekėjimas auštant tad ir yra rytas, o jos nu-

tekėjimas, nuo-tekis, suprantama, - vakaras, latviš
kai riets. Saulės kelias dangum i užtat yra būtent
„saulės takas“ ( L K Ž X V 736), o pati saulė - kaip
pagrindinis, lemiamas šviesos šaltinis, kasryt iš po
žemių atitekanti jos versmė - savotiška „šviesos upė“ .

16

Įsidėmėtina, kad iš tos pat veiksm ažodžio šaknies
ide. *er- / *r- ‘judėti, ju d in ti’ vedamas ir sen. indų

n а́-, neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvis reikš
me ‘sujudintas, sujaudintas, sužadintas’ (Fraenkel
739; Pokorny 327), nuo kurio negalim a skirti ir daik
tavardžio па́-, žym inčio vieną iš esm inių, kertinių
Vedų pasaulėžiūros sąvokų, būtent pagrindinį kosm i
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n į dėsnį, visatos damą, pasaulio tvarką, o visuome
niniam e, žmogiškajame lygmeny - ritualą, šventu
mą, apskritai tiesą, teisę, teisybę, dorą ir t.t. (Keith
83; Е л и з а р е н к о в а .Р В 513; .Я С В Р 14, 34; Т о п о 
р о в . B R 146; .O P 26).3 R ig v ed o je/ ta --ta i „ r a t a s ,

3 Šiaip jau šis klausimas nėra trivialus. Priimta skirti du dalyvius:
sen.ind. 1 rta- ‘ sujudintas, sujaudintas, sužadintas’ iš veiksmažodžio
šaknies sen.ind. ar- I r - ‘judinti, judėti’ (> m o li ‘juda, kyla’ , riņāti
‘teka, liejasi’ bei kt.) < ide. *er- / *r- ‘ t.p.’ (Fraenkel 739; Mayrhofer
I 122; III 59-60; Pokom y 326-331; žr. К о ч е р ги н а 545, 791; Ф а см ер
III 446, 480, 484 bei kt.) ir, kita vertus, sen.ind. 2 rtä- ‘pritaikytas,
tikęs’ (> ‘ tikras, teisingas’) iš veiksmažodžio šaknies sen.ind. ar- / r‘taikyti, derinti, jungti; tikti, derėti, jungtis’ < ide. *ar- / *r- ‘t.p.’ (>
gr. a ra rh k ö ‘ sujungiu, sudedu, pritaikau; (ati)tinku’ bei kt.) (Buck
1181; Fraenkel 17; M ayrhofer I 122; Pokom y 55-61; žr. Кочергина
135; Ф а с м е р III 536 bei kt.). Iš pastarojo 2

П а ́-

‘pritaikytas, tikęs;

tikras, teisingas’ minėtų autorių ir vedamas „kosminį dėsnį“ žymintis
daiktavardis sen.ind. n а́-.
Tačiau nuo seno yra ir kitaip manančių autorių. Štai žymaus am
žiaus pradžios vedologo A . B . Keitho nuomone, daiktavardis па́- gali
būti siejamas tiek su viena, tiek su kita veiksmažodžio šaknimi (Keith
83).
Ž y m i šiuolaikinė Vedų tyrinėtoja bei vertėja į rusų kalbą T. Jelizarenkova tiesiog sieja daiktavardį rtä- su dalyviu 1 rtä- ‘sujudintas,
sujaudintas, sužadintas’ ir veiksmažodžio šaknimi sen.ind. ar- / r‘ju d in ti, ju d ė ti’ ( Е л и з а р е н к о в а .Р В 513; . Я С В Р

14).

Š į neapibrėžtumą iš esmės pašalina V. Toporovas. „Kalbėdami
apie rta- bei jo indoeuropietiškuosius atitikmenis, tyrinėtojai paprastai
rem iasi šakn im i ide.

*ar-, aktualizuojančia tokias reikšmes kaip

‘(su ju n g ti, (su)sieti, (pri)taikyti, (su)derinti’ bei pan. L .J Šios reikš
mės iš tikrųjų paaiškina rtä- kaip pasaulio tvarkos, kaip organizuotu
m o, jungties, elementų tarpusavio atitikimo, derėjimo semantiką. Ta
čiau kartu reikia turėti galvoje bent dvi aplinkybes, gerokai sumenki
nančias ką tik nusakyto ryšio tarp rta- ir šios veiksmažodžio šaknies
vertę. D alykas tas, kad, visų pirma, minėtos reikšmės tesudaro niekin
gą m ažum ą Vedų rta- reikšm ių aibėje, o antra, netgi šios reikšmės
atitinkam ų Rigvedos vietų atžvilgiu apibrėžtos nepakankamai gerai,
kadangi lieka izoliuotos nuo pagrindinio reikšm ių rato (‘judinti, kelti,
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ciklas, įkūnijantis visatos ir visuomenės tvarką. Su
lig dėsniu rtä- p a t e k a

ir n u s i l e i d ž i a

(Е л и за р е н к о в а .Я С В Р

14). „N aktį keičianti ryto

saulė“

žadinti, eiti, siekti’ bei pan.) ir, vadinasi, praradusios ryšį su j u d ė j i m o idėja. Iš tikrųjų būtent ši idėja ir yra lemianti didžiojoje daugu
moje Vedų/-

(ar-) vartojimo atvejų /.../, ir būtent dinaminis veiksm a

žodžio aspektas sudaro pagrindinį jo semantikos nervą. Judėjimui kryps
tant į tam tikrą galutinį tikslą, jis gali išsipildyti atitinkamu pastovu
mu, stoviu, dama, tvarka, t.y. reikštis jau kaip sustingęs judėjimas,
pabrėžiant statiškąjį jo aspektą - plg. rus. п о д хо д и ть ‘ eiti link, p rie’
(dinaminis aspektas) ir подходить ‘tikti, derėti’ (statinis aspektas).
B ūdingi/ašies
pinų

(ar-) vartojimo pavyzdžiai žym i r a t o t v i r t i n i m ą a n t

(tam tikras ypatingas judėjimas —> fiksuota būsena) arba s t i 

r a 11a n k y j e, plg. sen.ind.

ага- ‘rato stipinas’

(: ar-)

L. J. Y ra

pagrindo manyti, kad ir kitų indoeuropiečių kalbų atitikmenys tebe
saugo savy ankstesnės būklės pėdsakus, menančios ryšį su judėjim o
idėja /.../. Padarius tokią prielaidą, tampa įmanoma sėkmingai paaiš

rta- apimančius vaizdinius. V is ų pirma,
rta- kaip r a t u s (Brihaspatis lipa ‘ į sp in d in čiu s/ p i
ratus’ : ā ... jyötismantam r ätham rtäsya tis/hasi - R V 2.23.3) ir dievus
kaip rtä- ratininkus (rathbr rtäsya no bhava ‘būk mums rtä- ratininkas
[važnyčiotojas]’, kreipiamasi į P u š a n ą - R V 6.55.1; plg. rath ir rtäsya
kinti kai kuriuos pastovius

verta prisiminti

kreipiantis į A g n į - R V 4.10.2; į Aditjus - R V 6.51.9, 7.66.12, 0 3 . 3 ) .
Kadangi

rta- metaforiškai suprantamas kaip judėjim o priemonė, o die

vai - kaip tie, kas veda, vairuoja bei valdo šį judėjim ą, tai pilnam
vaizdiniui tetrūksta kelio [ t a k o ] , kuriuo juda [ t e k a ]rta-. Iš tikrųjų,
formulė

"rtä- takas’ (rtäsya pathi\pantha) yra Vedų him nuose viena iš

pastovių bei dažnų ištarų“ . Toks Vedų kosmoso m odelis orientuotas
„pagal dinaminę schemą, kuri mena rutuliojimąsi, procesualumą, kai
tą, neapibrėžtumą, begalybę ( t ė k m ė - vienas iš būdingų šio m odelio
įvaizdžių)“ (Т опо ро в. B R 145-148). Beje, kalbant apie ratą, to paties
autoriaus žodžiais, „neatmestina ir šio įvaizdžio sąmoninga fonetinė

(rätham rtäsya)“ ( Т о п о р о в .B R 147), o tai savaime darsyk
*ret(h)- bei id e.*er/ *r- > ide. *rei- tarpusavio santykį (žr.1).
orientacija

primena anksčiau minėtą klausimą apie šaknų ide.

Taigi V. Toporovas šaknį sen.ind. ar- //- ‘taikyti, derinti, jungti;
tikti, derėti, jungtis’ tiesiog veda iš šaknies sen.ind. ar- //- ‘judin ti,
judėti’ kaip pirmesnės, pirminės, nedviprasm iškai pasisakydamas ir
apie panašų santykį indoeuropietišku lyg iu - su visom is iš čia plau 
kiančiomis išvadomis.
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aušra yra kartu ir kosminio dėsnio rtä- padarinys (‘jo
dukra’), ir priežastis (‘motina jo ’)“, taigi nedvipras
m iškai mena r y t ą ; sulig rtä- įsižiebia ryto žaros

V ė lia u to paties autoriaus tiesiog postuluojama viena ir ta pati
šaknis sen.ind. ar-/r-, įgyjanti atitinkamai ir vienas, ir kitas reikšmes:
daiktavardžio rtä- pagrindas yra „veiksmažodžio šaknis r- (ar-), kilusi
iš ide.

*ar- ‘ (su)jungti, (pri)taikyti, (su)derinti, (su)sieti’ (plg. gr.

a ra rb k o ‘ sujungiu, sudedu, pritaikau; (ati)tinku’). Tačiau ved. rtä-, be
savo statiškojo aspekto, pasižymi ir dinaminiu - pasaulėkūra kaip kos
m inio dėsnio vystymasis, rutuliojimasis, kaip tolydus dėsnio rato (rätha

rtäsya) judėjimas [ritimasis]. Šiuo pastaruoju aspektu па́- motyvuoja
ta p a t i šaknis/*- / ar- reikšmėmis ‘judinti, kelti, žadinti, eiti, siekti’
bei pan.“ ( Т о п о р о в .O P 26).
A b ie jų reikšmių jungtį vienoje šaknyje grindžia tai, kad būtent
judėdamas, sukdamasis kosminis dėsnis „rita nesutvarkytą būklę per
keičia į sutvarkytą/.../. Ritos dėka įgyvendinama visatos s u k i m o s i
t v a r k a “ (Т о п о р о в . Р и 384; taip pat plg. §17 bei Топоров. B R 142).
K . K arulis taip pat kelia klausimą apie atitinkamų ide. šaknų -

*er- ‘ju d ė ti’ ir *ar- ‘jungtis, derėti’ - tarpusavio ryšį (kuris fonetiškai
š ia ip ja u nesudaro sunkumų) ir taip pat tvirtina, jog sen.ind. rtä- reikš
mės „pagrindas yra j u d ė j i m a s , k u ris j u n g i a , sieja, sutelkia, su
daro eilę, seką, tvarką“ , o tuo kaip tik pasižymi sukimasis ratu arba
rato sukimas(is), ritimas(is), ritmas (žr.2), juolab kad iš tikrųjų „meta
foriškai Vedose rtä- žym i ir judėjimo priemonę, t.y. r a t u s , varomus
dangumi m itologinių būtybių“ (Karulis II 125), tarp jų, beje, Saulės.
Plg. čia tokius lietuvių kalbos žodžius kaip ritus ‘gerai riedantis’ ,

ritas ‘ rutulys’ ir ypač rita ‘ dalba kam nors k e l t i , r i s t i , versti’ ( L K Ž
X I 724, 726, 729, 760). Pastarasis kaip tik mena judinim o, kėlimo,
ritinim o priemonę - plg. sen.ind. rtä- kaip judėjimo priemonę < sen.ind.

ar- / f - ‘judinti, kelti’ < ide. *er- / *r- ‘ju d in ti’ > liet. risti, rita, taigi
ir rita. Šiaip jau formaliai nepriekaištingas lietuvių kalboje būtų ir
veiksm o pavadinimas *rita reikšme ‘ritimas(is), ritimo(si) vyksmas,
procesas, būsena, principas, dėsnis’ ar pan. - lietuviški „veiksmų pa
vadinim ai su galūne -a ypač gausūs“ (Ambrazas 27), tipologiškai plg.
artimos reikšmės ju d a ‘judėjim as’ ( L K Ž IV 365) bei pan.
G a lim a tad manyti, jo g būtent ši *rita, t.y. ritimas(is), kaip pasto
vus, tvarkingas judėjimas ratu, o kartu ir pats ratas - kaip ritimosi,
judėjim o, tėkmės (ratlankis, tekinis) ir pastovumo, rimties (stebulė,
ašis) jungtį, damą, vienį įkūnijantis įvaizdis (§3-§7) - ir yra itin tal
pios Vedų sąvokos rtä- semantinis pamatas.
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(RV 4.2.19b); mat apskritai „kosm inis dėsnis /ta- re
guliuoja nepaliaujamą ryto žarų judėjim ą, dienų ir
naktų kaitą“ (Ели зарен кова.РВ 633, 361, 725, 753),
taigi būtent saulės r i t i m ą s i („ritą“) dangumi, o kar
tu lemia ir paros, metų laiką, apskritai laiką kaip
tokį. Savo ruožtu tos pat kilm ės Vedų/tt/- kaip tik ir
reiškė ‘metas, (paros, metų) laikas’, apskritai ‘ la i
kas’; tam tikrą „metą“ ar „laiką“ galėjo žym ėti ir jo
lotyniškasis atitikmuo rītus (gen. -ūs), pagrindine
reikšme ‘ritualas’ (Mayrhofer I 123; Р о к о т у 56, 60;
Т о п о р о в .B R

152-153; .O P 50). Plg. čia atitinka

mai daiktavardį liet. rytus (gen. -aus) ‘rytas’ , o gal
dar ir |os pat linksniuotėj būdvardį ritus ‘gerai rie
dantis’ ( L K Ž X I 760). įdom u, kad pats laiko vaizd i
nys susijęs ne tik su ritimusi ar sukim usi (§13), bet
ir su tekėjimu, tėkme, netgi upe: plg. lietu vių tekėti
‘ 10. slinkti (ppr. apie gyvenim ą, laiką)’, pvz., „ L a i
kas teka“ ; tėkmė ‘6.(laiko) bėgimas, slinkim as’ , pvz.,
„M etų tėkmė nebe ta“ ( L K Ž X V

1109, 1131); „ U ž 

tvenkti istorijos upės neįmanoma“ ( L K Ž X V I I 513);
rusų c

течением времени ‘ilgainiaui, laikui bė

gant’ (Lemchenas I 270), в течение врем ени ‘per
(tam tikrą) laiką’ (žr. Д а л ь IV 404) bei pan.
17

Taigi Rigvedoje „rytas išaušta sulig rtā-, saulė dan
gun protėvių įkelta sulig/ta-; pati saulė yra spindin
tis /ta-, veidas /.../. M etai - tai /ta- ratas su d vylika
stipinų. /.../ Upės teka paklusdam os /ta- dėsniui“
(Keith 83) ir t.t. Todėl „pagal šį dėsnį sukasi visata“
(Е л и за р е н к о в а .Р В 680) arba, kitaip sakant, „bū-
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tent па́- laiduoja visatos s u k i m o s i

tvarką“

(Т о п о р о в .O P 25).
18

„Kartu Па́- žym i ir patį ritualą“ (Топоров.O P
25; žr. К о ч е р ги н а 135) - kaip savotišką šio „saulės
tako“ , šio kosm inio Rato Ritim osi žmogiškąjį atkar
tojim ą ar atspindį. M at apskritai „viena iš kelio vaiz
dinio atmainų laikytina itin paplitusi mitologema apie
Saulės arba atitinkamos saulės dievybės (jos žirgų,
ratų, laivo bei pan.) kelią paros ar metų ciklo tėkmė
je. /.../ K e lio , dažnai būtent kelio ratu, mitologija
kartojasi ryšium su daugeliu senovės indų dievybių,
vienaip ar kitaip susijusių su Saule. /.../ Kitose tradi
cijose kelio motyvas irgi siejamas su soliarinėmis
dievybėm is, pradedant Apolono kosminiu dainų ir
šokių rateliu ir baigiant latvių Ū sinio keliavim u pas
kui piem enis naktigonės keliais. /.../ Panašų judėjim ą
erdvės perim etru (kelias r a t u ) mena ir specialūs r i 
t u a l a i , atliekam i užimant naują erdvę (užėmus nau
jas žemes /.../), pašventinant ją (kaip kad eisena su
kryžium i aplink bažnyčią bei pan.), taip pat paren
kant vietą gyvenvietei ar atskiram namui“ (Топ о
р ов. П Т 264-265). Pavyzdžiui, „tiurkų bei mongolų
tautose r i t u a l i n i s

ėjimas

ratu

paplitęs nuo

senų senovės (iki pat dabar) kuo įvairiausių apeigų
bei m aldavim ų metu“, o šamanui „būdinga tarti: Tr
sukuos gi aš aplink tave’“ (П о тап о в 124, 283). Ir
Lietuvoje „iš liaudies tikėjim ų žinoma, kad pats lau
k ų a p ė j i m a s , ypač r a t u , buvo suvokiamas kaip
r i t u a l i n i s veiksm as“ (Laurinkienė 79-80, ir tauto
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sakos pavyzdžiai). Plg. liet. ар-eigos kaip būtent ėji
mą ар-link, apie ką, būtent ėjim ą ratu žym intį, o kar
tu ir būtent ritualą reiškiantį žodį. B e graikų A p o lo 
no „kosminio dainų ir šokių ratelio“, prisim intini ir
baltų tradiciniai žaidimų, šokių, dainų rateliai (ypač
sutartinių, kurių pats pavadinimas mena sutarimą, ne
derančių sekundų dermę, priešybių damą4), plg. lat.

rotaļa ‘(žaidimų, šokių, dainų) ratelis’ šalia m inėto
saulės dainų priegiesm io rotā (§12) ir kt. K a ip ir
atitinkamos Indijoje, apskritai „šios apeigos tėra v i
satos r i t m o
19

m ikrom odelis“ (Vatsyayan 59; žr.2).

Itin įsidėmėtinas šiuo atveju yra lietuviškas ypa
tus ritualą žymėjęs kalbamos šaknies žodis. V isų p ir
ma, plg. veiksmažodį rituoti, kartu reiškiantį ir ‘ 1.
ridenti, 2. riedėti, ristis’, ir ‘aplink, ratu e iti’ ( L K Ž

4 „Dažnai dainininkės atsistoja viena priešais kitą [t.y. kryžium i,
ratu] tam, kad balsai ‘ susidurtų’ , ‘ susidaužtų’ /.../. Toks sustojimas
turbūt padėdavo dainininkėms geriau susidainuoti, ‘ sudaužti’ sekun
das“ (Račiūnaitė-Vyčinienė.LS 20). B e to, „sutartinių giedotojų laiky
mas laumėmis arba raganomis, t.y. tam tikrom is m itinėm is būtybėmis,
savotiškomis kerėtojomis labai puikiai nusako tiek sutartinių esmę,
tiek ir jų atlikėjų nepaprastą statusą“; kaip ir Vedų dainių rišių Indi
joje, „sutartinių giedojimo menas (kuris prieinamas ne bet kam) buvo
perduodamas iš kartos į kartą šeimos rate“ , ir , j ų prasmę, matyt, ž i
nojo (ir saugojo) tik nedaugelis“ , esmiškai „tik tam tikras moterų (žy
nių) sluoksnis“ , todėl iš tikrųjų „sutartinės - s a k r a l i n ė

moterų sfe

ra“ (Račiūnaitė-Vyčinienė.M S 18-20). Taigi sutartinių giedojim as yra
būtent ritualas.
Č ia galima pridurti, jo g „dar H . Lūdersas nustatė galim yb ę rtūsuprasti žymint ir kultinę sakralinę giesmę“ (T o n o p o B .In lr 132; žr.
.B R 155; . O P 51). Tos pat kilmės, pavyzdžiui, vok. reden ‘kalbėti’
bei pan. ( Р о к о т у 59). Ypač įdom u čia pastebėti ir lietuviškojo risti
reikšmę ‘22. pasakoti, kalbėti’ ( L K Ž X I 686).
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X I 795), būtent „atlikti apeigą“ . P. Dundulienė pasa
koja apie lietuvišką įkurtuvių paprotį, kuriame „pir
masis įėjęs svečias griūdavo ant žemės ir voliodavosi, sakydamas: ‘Kaip aš čia r i t u o s i , duok Dieve,
kad taip visa gerovė, laimė, s u k t ų s i

a p l i n k žmo

nes’“ (Dundulienė.SL 105) - nelyginant pati saulė.
O štai J. Lebedžio pateiktoje jėzuitų misijos ataskai
toje iš 1723 m. sakoma: „Kaip permaldavimo auka
skiriam a - mirus tėvui - jautis, motinai - karvė, o
m irus šeimos sūnui ar dukteriai papjaunamas veršis
V

ar avis. Šios apeigos žm onių vadinamos Ritimey:; jie
sako, kad tol nebūsią namams ramybės, kol nebūsią
atlikti tie r i t i m a i “ (Lebedys 211; žr. Beresnevičius.SFĮ 113; plg. Astramskaitė 135). Šie ritimai, vie
naskaitoje ritimas2 (plg. apeigos - apeiga), galima
spėti, andai ir žymėjo apskritai ritualą, ritualą kaip
tokį, juolab kad šis lietuvių žodis (veiksmažodžio

risti, rita, rito šaknies) yra etimologiškai susijęs su
Vedų rtš- (§4, §16), irgi, kaip minėta, žymėjusiu ri
tualą ir, be to, gim inišku lotyniškajam rītus ‘religinė
apeiga, tikybinė nuostata’ , rusų об-ря́д (slavų *ob-

rędb ) ‘apeigos, gyvenim o (įprastinė) tvarka’ bei kt.
(Karulis II 123-124; Р о к о т у 56, 60; T o n o p o B .B R
153; .O P 27; Ф а см е р III 536; plg. Fraenkel 687688, 712, 753; su išlyga3). Iš lot. rītus , tiksliau, iš
būdvardžio rītualis ‘apeigų, apeiginis’, kaip žinoma,
ir atsirado tarptautinis žodis ritualas ( T T Ž 429).
20

Tarp kitko, Lietuvoje, pasak T. Narbuto, būtent

rytas, t.y. „saulės tekėjimas buvo aukų atnašavimo
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laikas“ (Narbutas 320), t.y. laikas, kai būdavo atlie
kami ritualai. Vedų tradicijos tekstuose Brahm anose
sakoma, jog pati „spindinti Saulė teka kas rytą, nes
žmonės kasdien atlieka ugnies apeigas. Jas gi aplei
dus, Saulė nebepakiltų“ (ŠB 2.3.1-5), savo ruožtu šis
„ritualas įkūnija ir palaiko indoarijų kosm inės dar
nos, tvarkos dėsnį ritą irtā -)“ (B ein o riu s.FH D

12).

Dabar, atsižvelgiant į visa, kas pasakyta, šį teig in į
galėtume lietuviškai persakyti kur kas poetiškiau (va
dinasi, poetiniu požiūriu, tiksliau ir teisingiau): „ U g 
ninis saulės ratas ritasi kas rytą, nes žmonės kasryt
rita ugnies ritimus. Juos gi liovusis ritus, ir saulė
nebeišsiristų“. Tokį neįprastą nūn priežastingum ą, be
je, galima paaiškinti ne tik senovės žm onių neišm a
nymu, o paprasčiausiai prisim inus saulę, saulės ratą,
be kita ko, esant ir atitinkamo vid in io, p sichinio reiš
kinio - sąmonės nušvitim o ar nušvitusios sąmonės įvaizdžiu (§9, §10).
21

Prisim inus „saulės rato“ įvaizdžio vidinę, p sich i
nę pusę, įdomu gali pasirodyti ir tai, kad su lot. rītus
savo kilm e susiję yra dargi tokie lotynų kalbos žo
džiai kaip reor ‘skaičiuoju, manau, laikau’ , ratus ‘ap
skaičiuotas, nustatytas’ (t.y. ‘apibrėžtas’ - nelyginant
ratas), ratio ‘apyskaita, sumetimas, (ap)galvojim as’
ir tiesiog ‘protas’ ( Р о к о т у 59; Т о п о р о в .O P 25).
Č ia „galų gale saulė ir protas susiejami taip glau
džiai, jog vėlyvosios antikos soliarinės ir sinķretines
teologijos virsta r a c i o n a l i s t i n ė m i s

filo so fijo 

mis: saulė paskelbiama pasaulio protu“ (Eliade.ŠP
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112). Savo ruožtu Indijoje, sulig psichine Vedų inter
pretacija, patekėjusi Saulė „reiškia rtä- nušviestą pro
tą“ (A urobindo.SV 68). „Kaip kad tekanti saulė iš
sklaido nakties tamsą, taip ir žinojimo šviesa išsklaido
neišmanymo tamsą“, sakoma Vedantoje (A B D 27).
Būtent sąmonės nušvitimą, pasak C . G . Jungo, rytas
bei patekanti saulė mena viduram žių alchemijoje
(Jung.A 148). Jungas dar atkreipia dėmesį į vieną
A frik o s tautelę, kuriai tik patekanti, tik r y t o

saulė

yra D ievas, o vidudienį ir vakare - nebe. Taigi pir
m ykštei sąmonei „saulėtekis ir išsigelbėjimo jaus
mas yra vienas ir tas pats dieviškas patyrimas, kaip
kad tas pat yra naktis ir baimė” (Jung.SDP 154, žr.
209). Savo ruožtu „sąmonę galime pavadinti žmo
gaus psichikos diena ir šitaip atskirti ją nuo naktinės
nesąm oningosios psichinės veiklos, pasireiškiančios
sapnais“ (Ju n g .M M 11), užtat apskritai „šviesos il
gesys - tai sąmoningumo ilgesys“ (Jung.M D R 299).
Todėl, H . D . Toreau žodžiais, „tam, kurio lanksti ir
gyvybinga mintis natsilieka nuo saulės, diena yra nuo
latinis rytas“ (Toro 66). Ir atvirkščiai: vakaras tad
mena proto, sąmonės aptemimą, dvasinį nuosmukį,
nuopuolį, būtent „vidinės saulės“ - vidinės, psichi
nės šviesos šaltinio - „nusiritim ą“.
22

A r tik ne panašią vidinę, dvasinę žodžio rytas pras
m ę turėjo galvoje ir S. Daukantas, šit kaip apibūdin
damas senovės lietuvius: „Elgim esi godą, o ryžimesi
atidę rodė, nesgi nė vienas nenorėjo begėdžiu būti,
ką pradėjo, tą ir nubengė, kožnas savo nuopelnu ir
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uždarbe kakinosi, svetimo negeidė, minėdami ne sau
lės amžių gyvensiantys; veltui savo turtų nekleidė,
dovanų nedrepino, atm inimą ne vežim ą darė, kiek
vienas su

rytu

gyveno, aukso ir sidabro negeidė,

nesgi niekam rinkliavų nemokėjo; ūkės durnoj ir jos
reikaluose tarp visų kliautis ir vienybė buvo“ . Toliau
vėl: „Nė kokio tokio daikto geriamo ar valgom o ne
buvo jų namuose, kuriuo nebūt savo svetį vaišinę,/.../
nuo ko sakoma tebėra: ‘Tas žmogus su astanka arba
su

rytu

gyvena’“ (Daukantas.Ra 445, 471-472).

Pastarasis pavyzdys, žinoma, leidžia šį apibūdinim ą
ir kitaip suprasti, t.y. kaip „galvojim ą apie rytojų“
(nors vėlgi būtent „galvojim ą“ !). Tokiam aiškinim ui
pritartų ir M . Valančiaus pavyzdys: „Tas vyras su
rytu gyvena“, duodamas prie žodžio rytas reikšmės
‘3. rytojaus diena, kita diena’ ( L K Ž X I 727). K ita
vertus, minėtas S. Daukanto sakinys „su rytu gyve
no, aukso ir sidabro negeidė“, kaip ir jo kontekstas,
verčia įtarti tokį aiškinim ą esant kiek pritemptą, su
paprastintą ir, galimas daiktas, vėlyvą, atsiradusį jau
nebesuvokiant tikrosios pirmykštės prasmės. Form os
požiūriu plg. ir S. Daukanto užrašytą žem aičių prie
žodį Sū ritu giwen (Daukantas.ŽT 294). Tačiau net
ir skirtingi įmanomi prasmės atspalviai šiuo atveju
vienas kitam nė kiek nemaišo, o tik vienas kitą gra
žiai papildo. Gyventi „su rytu“ , šiaip ar taip, - tai
gyventi dorai bei apgalvotai, protingai, racionaliai,
t.y. pagal ratio arba, platesnes prasme, sulig rtä-,
lotyniškai cum rītu.

26

SAULĖS RATAS
23

Taigi atsiritant saulelei ritulėliui dangumi, pasau
lyje išaušta rytas; žemėje žmones draugėn suburia ir
sutaiko kartu atliekami ritimai; ir sandoros, teisybės,
godos bei proto rytas nušvinta žmogaus sieloje - vie
nas visa apimantis па́- visuose trijuose būties lyg
menyse.

24

Tokie sugretinimai anaiptol neturėtų atrodyti per
nelyg lengvabūdiški, nesgi tai, kad po Vedų ,/la
idēj a /.../ Indijos istorijoje nebeturėjo ateities, negin
čytinai rodo, jog ji buvo ne pačios Indijos kūrinys,
bet jos paveldas“ (Keith 83), visai galimas daiktas,
paveldas dar iš tų laikų, kai atitinkamą itin talpią,
daugiaprasmę, visapusišką pasaulio tvarkos idėją ben
dru žodžiu ar žodžiais tebevadino bendri indų arijų ir
lietuvių protėviai, senieji indoeuropiečiai. Būtent idėją
apie pasaulį kaip Ratą (§3) iš daugybės įvairių ratų
ratelių, kad ir kokiu pjūviu pažvelgsi, ir apie pasau
lio raidą kaip to Rato visa apimantį, visa persmel
kiantį R itim ąsi, t.y. „Ritą“ į šviesą, tvarką ir tiesą, į
pasaulyje tolydžio auštantį Rytą.

©
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§25

I ratą žiūrint kaip

į

kaitos, judėjim o, takum o (te

kinis, ratlankis) ir rimties, pastovumo (stebulė) dar
nią jungtį, t.y. kaip

į

šios jungties apibendrintą įv a iz

dį, sim bolį (§3-§6), žmogaus kūnas irgi tam tikra
prasme yra „ratas“ . Status stuburas -

tai jo stovi,

tvirta ašis, o m inkštieji audiniai, mėsa, perpinta krau
jagyslėmis, ir juolab pats skystas, takus kraujas kūno „tekinis“, „ratlankis“ , padengtas odos „padan
ga“ . Kraujas ne tik takus, bet ir netvarus: ištekėjęs iš
kūno, jis bemat sukreša ir miršta - nelyginant ratas,
nusprūdęs nuo ašies. M ėsa bei kiti m inkštieji audi
niai irgi suyra santykinai greitai. Tuo tarpu stubur
kaulis, apskritai griaučiai, kaulai ir palaidoti išlieka
šimtmečius, o kartais net tūkstantmečius. Tokia ratą
menanti sandara šiaip jau būdinga ne tik žm ogaus
kūnui. Štai kad ir slyva: jos centre - kietas, tvirtas,
neperkandamas kauliukas, o aplink j į - minkšta, sul
tinga, slidi, ap-taki „mėsa“ .5
5 Tarp kitko, ir pats žodis „centras“ , t.y. centrum lotynų kalboje
yra reiškęs ‘(vaisiaus) kauliuką’ (Д в о р е ц к и й ,

28

Корольков

153).
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Šia prasme galima palyginti ir žodžius stebulė ‘rato
dalis, kurioje sukasi ašis’ , stabulė ‘t.p.’, stabulys *1.
stebulė’ bei ‘2. stulpas’ , toliau - staburys ‘stagaras’ ,

stabur-galis - stubur-galis ir galiausiai stuburas ‘2.
m edžio kamienas, stuobrys, 3. augalo stiebas’, ‘5. //
šiaip koks stulpas’ , o visų pirma, žinoma, - ‘ 1. per
nugarą einanti pagrindinė skeleto dalis /.../’ ( L K Ž
XIII 733, 613, 614, 1006, 1007). V isi šie žodžiai
kartu su stabaras, stabas, stabdyti bei pan. remiasi ta
pačia pirm ine ide. šaknimi *stā- ‘sto(vė)ti’ (Fraenkel
890, 891, 928; Karulis II 281, 301; Р о к о ту 1011,
1013; Ф а с м е р

III 762; žr. Būga II 311, 600-602;

§5). Tos pat šaknies ir sanskrito sthānu-, pažodžiui
‘ stulpas, stabaras, stabas’ (Mayrhofer III 526-527,
528), kuriuo hindų tantrizme vadinamas dievo Šivo
bei žmogaus jogo stuburas (Kram risch 119). Iš tikrų
jų ašis, ant kurios užmauta stebulė, yra tarsi „rato
stuburas“ . Beje, ir rusų кость ‘kaulas’, kaip ir italų

costa, costae ‘šonkauliai’, sulig viena iš etimologijų,
siejam i su lot. con-stantia ‘pastovumas’, taigi ga
liausiai su ta pačia šaknim i ide. *stā- ‘sto(vė)ti’ (žr.
ЭССЯ
27

X I 172).

Kartu akivaizdus dar vienas artimas prasmės at
spalvis, būdingas rato stebulės bei kūno stuburo, kaulų
atstovaujamam pastovumui, tvarumui, tvirtumui. Jį
Lotyniškasis žodis atsirado iš graikiško kėntron ‘akstis, geluonis, aš
m uo, centras’, šis - iš veiksm ažodžio kentėo ‘ smeigiu, duriu, geliu’ ,
o tos pat šaknies graikų kontos reiškia ‘virpstis, strypas, kartis, stie
bas’ (Ten pat; Д в о р е ц к и й 934, 968; Р о к о т у 567), taigi mena stu
burą.
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atskleidžia tokie žodžiai kaip

stabarėti

reikšme ‘2.

darytis nekintamam, nekaitom am ’, o podraug ir

su

stabarėti ‘2. pasidaryti sustingusiam, nebeprogresuoti’, stabaris ‘sudžiūvęs, be sulčių’, stabas reikšm ė
m is

‘ 5. paralyžius, ap opleksija, 6. podagra, 7.

stabligė’,

į stabą pavirsti

‘sustingti’ ( L K Ž XIII 603,

604) bei pan. Būdingą šio prasmės atspalvio kraštu
tinumą, maksimumą, išsipildym ą mena palyginim as:
„ N u s t e b a u išsigandęs, s u s t o j a u кар n e g y v a s ,
negalėdamas pakrutint nei rankų, nei kojų“ (Vosylytė 171). Savo ruožtu mirties simbolis yra kaulai, griau
čiai, užtenka prisiminti skeletą, turbūt vieną iš pagrin
dinių, įspūdingiausių mirties bei m irusiojo įvaizdžių.

28

Kita vertus, kartu su V. Toporovu „galim a p risi
minti esminį kraujo ryšį su gyvybine galia, kurios
nešėju jis laikomas visur - pradedant m itopoetiniais
vaizdiniais apie žm ogų bei gyvybę ir baigiant šiuo
laikine m edicina“ ( Т о п о р о в .И С Я Т

49; pig. B e c 

ker 119 ir kt.). B iblijos žodžiais, „gyvybė kiekvieno
gyvūno yra jo kraujas“ (Kun 17.14).

29

Kartu turint galvoje lietuvių kalbos žodžių

gyvy

bė, gyvata ir gyvatė ryšį, mažne tapatumą (B uck
Fraenkel 155; Sabaliauskas. L K L

195;

199; Z in kevičiu s

II 240), žmogaus kūno stuburą bei griaučius apraizgiusį kraujagyslių tinklą sim boliškai galim a p rilyginti
gyvatei, apsirangiusiai aplink m edžio stuburą, kam ie
ną (plg. Razauskas 11-19). Taip nustatome dar vieną
paplitusį ir ne mažiau talpų, „ratą“ sim boliškai ati
tinkantį įvaizdį. M edžio horizontalus pjūvis išties m e
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na ratą: kamienas, stuburas - tai stebulė; šakos - tai
stipinai; o laja - ratlankis, tekinis, stuburą apsivijusi
gyvata (plg. Т о п о р о в .K p
30

19).

Iš tikrųjų visa, kas amžina, pastovu, tvirta, neišju
dinama, kam simboliškai atstovauja rato stebulė ir
kūno ar medžio stuburas, yra, žinoma, patikima, ta
čiau nelabai gyva. Ir atvirkščiai: gyvybė, gyvata yra
nepaprastai lanksti, permaininga, nesu-stabdoma, ne
suturima, slidi kaip gyvatė, užtat kartu nepatikima,
nenuspėjama, „klastinga“ - kaip kad toji angis, kuri
Rojaus sode sugundė Ievą gyvenimui, lėmusiam jos
su A dom u nuopuolį į šį k ū n i š k ą , materialų pasaulį.

31

K ita vertus, gyvenimo priešingybė mirtis kartu me
na d v a s i ą. Anas, mirusiųjų pasaulis, yra būtent dva
sių, dvasinis pasaulis, o jo lietuviškas pavadinimas

dausos tiesiog yra vienos šaknies ir su veiksmažo
džiu dvėsti, ir su daiktavardžiu dvasia, latvių dvēsele
‘siela’ (Būga I 553-554; Fraenkel 115; Karulis I 244;
Sabaliau skas.LK L 84). „Beveik šventvagiška lygin
ti, tačiau savo forma latvių kalbos žodis, reiškiantis
‘ siela’ , yra artimiausias lietuvių kalbos žodžiui dvė

seliena“ (Sabaliauskas.IKJ 311). Šia prasme ir dvės
ti reiškia ne šiaip sau stipti, m irti, bet esmiškai „dvasėti“ . A . Patacko ir A . Žarskaus žodžiais, „įveikęs
m irties

virsmą, žmogus, vis labiau skaistėdamas,

kyla į d v a s i n ę būtį“ (Patackas, Žarskus.GV 10-13).
32

Savo ruožtu ne tik m irtį, bet ir dvasią mena kau
lai. K au lai, kadangi yra „už kitas kūno dalis sąlygiš
kai kietesnė ir patvaresnė medžiaga, todėl laikyta
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a u k š t e s n e i b ū t y b e i priklausančia dalim i“ (Bec
ker 112). Platonas tiesiog kaulus sieja su siela, gr.

psyche, pvz: „Tuos k a u l u s , kuriuose s i e l o s esa
ma daugiausia, jis [Kūrėjas] apklojo ploniausiu m ė
sos sluoksniu, o turinčius savyje m ažiausiai sielos storiausiu ir nepaprastai tankiu. /.../ Štai kodėl šlau
nų, blauzdų, dubens, žasto bei dilbio kaulai, taip pat
visi kiti kaulai, neturintys sunarstymų ir savo smege
nyse slepiantys mažai sielos, taigi stokojantys gebė
jim o mąstyti, buvo dosniai padengti mėsa; ir atvirkš
čiai, tai, kas savyje slepia protą, užklota žy m ia i
plonesnių jos sluoksniu“ (Platonas

133). U žta t,

A . J. Greim o žodžiais, „gyvulių aukojimo atveju G rai
kijoje, kaip turbūt ir Lietuvoje, laikom asi bendro prin
cipo: gyvulių mėsa skiriama žmonėms valgyti, tuo
tarpu dievams atitenka pati aukos esencija, jos eks
traktas -

dūmai ir kvapai. Išim tį čia sudaro tiktai

kaulai, ypač stambieji kaulai, kurie G raikijoje stro
piai atskiriami nuo mėsos ir sudeginami dievams.
Lietuvoje tuo tarpu, kiek tai galim a spręsti iš nesis
tematizuotų duomenų, kaulai kartais /.../ būdavo įm e
tami į ugnį ir sudeginami, o kitais atvejais -

kai

aukojama Žemės dievybėms - užkasami: atrodo, kad
vienoks ar kitoks ritualas priklausė nuo dievybės,
kuriai buvo aukojama“ . Toliau: „aukojim as ju k yra
valgio dalinimasis su dievais, kurių daliai paprastai
priklauso dūmai ir kaulai“ . Taip pat „kaulų likim as
vaidina lemtingą rolę m irusio žmogaus būklei nusta
tyti“, ir velionio „kaulų palaidojim as ne tik padeda
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fiksuoti vėlę, išlaikyti jos ryšį su buvusiuoju gyveni
mu, bet kartu ir lokalizuoja, ‘apgyvendina’ ją neto
liese“ (Greim as 407-408, 460, 409). Sulig tradicine
latvių pasaulėžiūra irgi, ,je i kūnas nepalaidotas su
reikiam om is apeigomis bei tinkamoje vietoje, tai prie
k a u lų

ar netoliese pasilieka siela. Siela klaidžioja

a p ie k a u l u s

ir vaidenasi“ (M E II 192). Ir vėlėms,

t.y. m irusiųjų sieloms, baltų aukoti būtent kaulai
(И в а н о в , Т о п о р о в .И О С 67-68), ir pan.
K a u lų ryšys su dvasia ar siela, kaip matyti iš Pla
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tono citatos, be kita ko, pagrįstas dar ir tuo, kad
būtent kauluose slypi kūniškasis „dvasios laidinin
kas“ - smegenys: tiek apskritai kaulų smegenys, tiek
stuburo smegenys, visų kūno nervų ašis -

šakoto

m edžio kam ieno pati šerdis, - tiek galiausiai galvos
smegenys kaukolėje. Iš tikrųjų mėsos daugiausia ant
tų kaulų, kuriuose mažiausia smegenų, proto, sielos:
galvos smegenis gaubianti kaukolė mažne tik oda
aptraukta, o dubens kaulus apatiniame stuburo gale
dengia storiausias visame kūne mėsos minkštimas užpakalis.
T aig i oda yra nelyginant ratlankio padanga. Kaip,

34

beje, ir m edžio žievė - plg. liet. karna ‘2. beržo
žievė, tošis’ , bet ir ‘3. tekinio geležinis lankas’ (L K Ž
V

309). M ėsa, raumenys, kraujas - pats ratlankis,

skaidulų, sausgyslių stipinais pritvirtintas prie griau
čių, kaulų, galiausiai stuburkaulio. Kaulai, ypač stu
buras, yra būtent stebulė, o smegenys -

ašis, pati

„rato siela“ . K a d ir kokią kūno dalį imtume - stuo-
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menį, galvą, ranką, pirštą, - visur pjūvyje rasim tą
patį „ratą“ : vidury smegenys, gaubiamos kaulo, api
pinto kraujagyslėmis ir apaugusio įvairaus storio mė
sa, dengiama odos. B e to, pažeidus smegenis, kad ir
koks stiprus bei sveikas būtų, kūnas nebepajuda nusprūdęs nuo ašies geriausias ratas tenusirita ne
bent iki artimiausio griovio. K ita vertus, tvirtai už
mautas ant ašies, ratas ilgai išlieka gyvas, rieda, te
kinis teka -

kūne vyksta g y vy b ę la id u o ja n ti ir

liudijanti kraujo, medžiagų apy-taka, savotiška krau
jo apeiga aplink stuburą, gyvatos ritim ai aplink dva
sią - aplink Pasaulio m edį besiraitanti gyvatė.

©
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§35

M ėsos, kraujo ryšį su gyvybe, o kaulų - su dvasia
(§25-§32) papildo būdinga atitinkamų spalvų simbo
lika. Kraujas įdėm raudonas, o kaulai - balti.

36

K raujo spalva neretai atsispindi net pačiuose jo
pavadinim uose. Štai sen. indų rudhirä- ‘raudonas’ ir
‘kruvinas’ bei tiesiog ‘kraujas’ , sen. islandų rodra‘(užmušto, paaukoto gyvulio) kraujas’, rusų р у д а ́
tarm. ‘kraujas’ yra gim iniški lietuviškiesiems rudas,

raudas, raudonas (Buck 206; Fraenkel 705; M ayr
hofer III 67; Pokorny 872-873; Д а л ь

IV

108;

Ф а с м е р III 459, 513). Kraujas - tai gyvybė, todėl
ištekėjęs užmušto gyvulio ar nužudyto žmogaus krau
jas mena gyvybę apleidžiant kūną, taigi reiškia m ir
tį - ne m irusiųjų pasaulį, ne dvasių ir vėlių buveinę,
kaip antai kaulai, bet m irtį kaip patį įvykį. Užtat „rau
dona spalva, liepsnos ir kraujo spalva, simboline pras
me am bivalentįška kaip ir pastarieji; teigiama: gyve
nim o, m eilės, šilumos, didžiulės aistros ir vaisingumo
spalva; neigiam a: karo, griaunamosios ugnies jėgos,
pralieto kraujo, neapykantos spalva“ (Becker 211).
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Viena iš tokio ambivalentiškumo apraiškų, pavyz
džiui, yra ta, jog krikščionių „kardinolai nešioja rau
donus drabužius, kad prim intų kankinių kraują. Taip
pat šėtonas, pragaro valdovas, ir ištvirkėlė Babelė
apsirengę raudonai: visa naikinančios pragaro ugnies
jėgos ar nesuvaldomo gašlum o ir aistrų išraiška“
(Becker 211). V. Tum erio žodžiais, „dviprasm ybė,
ambivalentiškumas, dvi priešingos reikšmės kartu štai kas būdinga raudonai spalvai /.../. Raudona - tai
skiriamoji kraujo bei mėsos spalva, kūno spalva. T o 
dėl ji mena agresiją bei kūniškuosius geism us“, kaip
antai Ievą sugundžiusi gyvatė. „Vyras žudo, moteris
gimdo, ir abu šie veiksm ai susiję su kraujo sim b oli
ka“ (Тэрнер

90).

Raudona mena veiksm ą, vyks

mą, virsmą, permainą, kaitą, judėjim ą, tėkmę, (krau
jo) apy-taką tiesiogine ir pačia plačiausia perkeltine
prasme.
37

Apskritai, pasak G . Beresnevičiaus, „m eilė ir žu 
dymas, gyvybė ir m irtis drauge gyvuoja jau nuo pa
leolito, kai žmogus suprato, jog gyventi jis gali tik
žudydamas žvėris. Žudym as ir lytinis aktas buvo to
paties fenomeno dalys, jie gim iningi. A b ie jų ly čių
organų sąveika lytiniam e akte asocijavosi su žudy
mu, smeigimu į žvėrį. Žaizda ir vulva išoriškai pana
šios. Žvėris, kaip ir moteris, yra gyvybės šaltinis,
žvėris teikia maistą, moteris - kūdikį. M edžiodam as
ir mylėdamas moterį vyras elgėsi taip pat“ (Beresnev ičiu s.S K M 28). Plg. rus. охо́т а

‘m edžioklė’ , bet

kartu ir ‘ruja’ , ir apskritai ‘aistra, noras’ - iš хо теть
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‘norėti’ (Lemchenas II 586; Д ал ь II 773; Ф асм ер
III 176). Šiaurės Am erikos hidatsai „tuo pačiu žo
džiu vadina įsim ylėjėlių apsikabinimą ir paukščio
įsikabinim ą į jauką“ (Lėvi-Strauss 67). V isų šių kraš
tutinių gyvybės, gyvenim o reiškinių (plačiausia pras
me - valgym o ir meilės) bendras vardiklis vienas: tai
„raudonas“ alkis, geismas, aistra - „kraujo troški
mas“ ir „kraujo balsas“ . (Šiaip ar taip, „visose visuo
menėse esama analogijos tarp seksualinių ryšių ir
valgym o“ - Lėvi-Strauss 151, plačiau dar žr. 119,
123-125, 145, 153). Tokia semantika tebeatsispindi
ir kalboje. Ją, pavyzdžiui, liudija tokie žodžiai kaip
sanskrito rudhyate ‘geidžia, užvaldo’ šalia minėto

rudhirā- ‘raudonas, kruvinas; kraujas’ (К очергина
546) bei lietuvių 3 raudyti ‘m ėgti’ šalia 1 raudyti
‘raudonai dažyti’ ( L K Ž X I 251). Ir, žinoma, „ką nors
perdažyti ar nudažyti raudonai reiškia atnaujinti
g y v y b ę “ (Rubenis 62).
38

Tuo tarpu lietuvių kalbos žodis baltas remiasi ide.
šaknim i *bhā- reikšme ‘šviesti, spindėti’, kaip ir sen.
in d ų bhāti ‘ s p in d i’ , bhāla-

‘ spindesys’ , graikų

phamein ‘švytėti, spindėti’, phäos ‘(dienos) šviesa,
spindesys’ , phalios ‘ šviesus, baltas’ bei kt. (Buck
1054; Fraenkel 32; K arulis I 99, 104; M ayrhofer II
4 9 3 -4 9 4 , 496-4 97; Р о к о т у

104-105,

118-119;

Ф а с м е р I 149). Ir atvirkščiai, lietuviškiesiems švie

sus, šviesa gim iniški žodžiai daugelyje kalbų žym i
būtent baltą spalvą, pvz.: sen. ind. šveta- ‘šviesus,
baltas’ , Avestos spaēta- ‘baltas’, gotų hweits, anglų
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white, vok. weiss ‘baltas’ bei kt. (Buck 1054; Fraenkel 1044, 1046; Karulis II 340; M ayrhofer III 4 0 4 406; Р о к о т у 628-629; Ф а см ер III 576). Balta spal
va akivaizdžiai mena šviesą - taip pat ir perkeltine,
dvasine prasme. Balta spalva - tai „šviesa, nušviti
mas, skaistumas, nekaltybė, dievotumas, šventumas,
dvasinis autoritetas. Baltas apdaras reiškia skaistu
mą, nekaltybę arba dvasios trium fą ant kūno“ , tačiau
„Rytuose, kaip ir senojoje G raikijoje bei Rom oje,
baltā buvo gedulo rūbų spalva“ (Rubenis 60). Pasak
T. Narbuto, „baltumas ir išm intis senovės prūsams
buvo vienareikšmiai žodžiai” (Narbutas 289). Žo d žiu ,
baltā - tai „šviesos, tyrumo ir tobulum o spalva“, o
kartu „balta spalva buvo dažniausia aukojim ui iš
rinktų gyvulių spalva [plg. dievams aukojamus bal
tus gyvulių kaulus §32]. Kunigas dažnai dėvi baltą
drabužį kaip aliuziją, jog ši spalva sim bolizuoja dva
sią ir šviesą, tuo pačiu motyvuotas ir krikščionių šven
tųjų bei angelų vaizdavim as su baltais drabužiais;
naujai pakrikštytieji taip pat dėvėdavo baltą drabužį;
apsireiškiantis Kristus esąs ‘baltu kaip sniegas’ ap
daru /.../. Tačiau baltā, kaip priešprieša gyvybės spal
vai raudonai, yra ir dvasių, vaiduoklių spalva“ (B ec
ker 35). Štai Rodezijos luvalių gentyje „baltas m olis
ir m iltai skiriam i kaip aukos protėvių dvasiom s, o
raudonas m olis juos pakeičia per lytinės brandos apei
gas, nes tai yra gyvenim o ir gyvybės tąsos spalva“
(Lėvi-Stauss 81, remiamasi C . M . N . W h ite’u). Plg.
apie baltus kaulus besivaidenančią m irusiojo vėlę
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(§32). Lietuvoje „dar X I X a. įkapių ir gedulo spalva
buvo balta. N uo tų laikų ir likęs paprotys, vaizduo
jant num irėlį, rengtis baltai ar gaubtis balta paklo
de“ , tačiau ir šiuo atveju „balta spalva simbolizuoja
naujos būties tarpsnio pradžią, o juoda - žemiško
gyvenim o pabaigą“ (Patackas, Žarskus.M V 82; rem
tasi Č il vinaite).

39

Pagaliau „balta kaip iš Dievo trykštanti šviesa /.../
kartu yra tikrumo bei tiesos požymis“ (Тэрнер 88),
taigi dvasios tvirtybės, atsparumo permainų vėjams
žymuo, kaip kad ir kūno stuburas bei rato stebulė.

40

G alim a nebent pridurti, kad liet. šviesa bei kiti
jam gim iniški ‘balta’ reiškiantys įvairių kalbų žo
džiai galiausiai remiasi ta pačia ide. šaknimi, kaip ir
liet. šventas, rus. свято́й ‘šventas’ bei kt. (Karulis II
337; Т о п о р о в .И С Я Т

3 1 -3 2 ;

.O P

37;

*SVĘT-

215-216; .Я К 29; apie Avestos spmta- kaip dangiš
kąją, dieviškąją Šviesą žr. Corbin 271).

41

Taigi kaulas, stuburas - balta, o mėsa, kraujas raudona. Sim boliškai siela - balta, o kūnas - raudona;
dvasia - balta, o gyvybė - raudona. Dangus, D ie 
vas - balta, o žemė, pasaulis - raudona. Juolab kad,
viena vertus, pats lietuvių kalbos žodis dievas, kaip
ir jo indoeuropietiškasis provaizdis *deiųos ‘dangaus
šviesos dievas, šviesus dangus’, remiasi ide. šaknimi

*dei- ‘skaisčiai spindėti, šviesti’ (Buck 1464; Būga I
182; Fraenkel 93-94; Karulis I 216; M ažiulis I 192;
Р о к о т у 185-186; Sabaliauskas.LKL 72; ir kt.), sino-
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nimiška ide. šakniai *bhā- ‘šviesti, spindėti’, iš ku
rios kilo liet. baltas. K aip tik pastarosios šaknies
žodžiu savo ruožtu, pasitelkiant dargi poetinį sąskam
bį, Upanišadose (C h U 4.15.4) pavadinama aukščiau
sioji dievybė Brahmanas, skr. brahman-. „Jis kartu
yra bhāmanī ‘šviesa, spindesys’, kadangi švyti v i
suose pasauliuos“ (Radhakrishnan.PU 416; žr. M a 
yrhofer II 495). O kita vertus, raudona, raudā, rudā
rūdā - tai motulės Žemės kraujas, gyvybės šaltinis,
pajėgus net m irusįjį prikelti naujam gyvenim ui, kaip
ir kapan = Žemės gimdon barstoma ochra (raudoni
dažai). „Palaidojim ai su ochra yra visuotinai paplitę
ir kai kur tęsėsi iki pat šio amžiaus. Taigi čia regim e
visuotinį tikėjim ą gyvybę teikiančiom is m otinos že
mės galiomis, kurios kraujas pajėgus sugrąžinti g y 
venimą. Kaip kad gausus kraujo praradimas lem ia
mirtį, taip žemės kraujas gali sugrąžinti gyvybę“ (Boshier 58; žr. Eliade.ŠP 97-101; ir kt.). B e to, žemė
sukasi aplink saulę, šį dangiškąjį šviesos šaltinį, ne
lyginant rato ratlankis apie stabilią, stovią stebulę.
Todėl galima sakyti, jog stebulė sim boliškai yra bal
ta, o ratlankis, tekinis - raudonas.
42

Pažvelgus į pačią žemę kaip į ratą, galim a tarti,
kad ugninė žemės širdis - tai stebulė, o skysta, te
kanti, raudona magma, žemės plutoje sustingusi į rū
dą, - tekinis. Pati žemės pluta, juoda, tąsyk p rilygtų
rato padangai („karnai“ , §34). M otina Žem ė ikonografiškai paprastai ir vaizduojam a raudonos, tamsiai
raudonos iki juodum o arba tiesiog juodos spalvos,
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„tai būdingos jos spalvos“ (Jung.PAK 159). Juodao
džio atveju, savo spalva rato padangai prilygsta ir
žmogaus kūno oda (apie savarankišką odos spalvos
sim b oliką žr. trumpai binarinių opozicijų lentelę
И в а н о в , Т о п о р о в .С Я М 75). Taigi turime dar vie
ną, ribinę, spalvą - juodą.

43

Juoda spalva lyg ir nebepriklauso pačiam ratui,
nebent tiek, kad žym i ir atstoja ribą, kur ratas susi
liečia su „neratu“, organizmas - su jam svetima ap
linka, kosmosas - su chaosu. Rato stebulė mena bet
kokios sistemos ar organizmo stabilų atramos tašką,
vientisum o ašį, o tekinis - jos gyvą apytaką, (apykai
tą, judėjim ą. Juoda spalva tekinį dengiančiai padan
gai tinka dar ir todėl, kad būdvardis liet .juodas, kai
kurių kalbininkų (K. Jauniaus, S. Karaliūno) nuomo
ne, etim ologiškai kaip tik syja su veiksm ažodžiu

judėti ir toliau, negana to, su jauti ‘rausti, versti,
m aišyti, netvarką daryti, jaukti jovalą’ ( L K Ž IV 322;
К а р а л ю н а с 129-137; žr. Karulis I 357; M ažiulis II
34). Juoda spalva tad savaime mena nedarnų, padri
ką, ašies nebevaldom ą judėjim ą, sąmyšį, netvarką,
jovalą, dum pį - būtent chaosą.

44

T a ig i,ju o d a arba m ėlynai juoda yra chaoso spal
va“ (Rubenis 61). Ratas tarsi aplimpa dumblu, apsi
traukia plonu dum blo sluoksniu, kuris ir pridengia j į
nuo viso likusio dum blyno. Lyg suragėjęs, nejautrus,
negyvas šarvas vėžlį. Juoda spalva mena „tamsą, pir
m ykštį chaosą, m irtį. K a ip gedulo spalva - priešin
gai negu v iltį skelbianti balta spalva -
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nusivylim o skausmu“ (Becker 99; žr. § 38 galą).
Balta - tai dausos, dvasios valdos, dvasinis pasaulis,
galiausiai pati Dvasia, įveikusi m irtį. Jūoda - tai dva
sią išleidęs negyvas kūnas, maita, palaikai, atliekos.
Tai iš apytakos rato ištekėjusio, gyvastį, sielą prara
dusio, atšalusio kraujo krešulys. N uo ašies nusprū
dęs, į griovį nusiritęs ratas.
45

Apskritai ,juodo sim bolika reiškia norim ą arba
nenorimą žūtį visko, kas juda, alsuoja ir yra savisto
vu.6 Balta ir raudona, priešingai, mena aktyvias bū-

6 Velm i nesutikti su įsivyravusia tarp kalbininkų, pradedant J. Ja
blonskiu, nuomone, esą lietuvių būdvardis savhtovis (o galiausiai ir sa

vistovus) yra neteiktinas, nes nusižiūrėtas nuo tos pat reikšm ės rusų
сам остоятельны й ir dargi nebūdingai lietuviam s sudarytas (Jablons
kis II 499; L K Ž XII 259; Pupkis 255; Skardžius I 602; Z in k e v ič iu s V
149, V I 211). Šiaip ar taip, už j į siūlom i savarankiškas bei nepriklauso

mas jo nieku gyvu neatstoja.
Sudarytas savhtovis lygiai taip pat, kaip ir, p a vy zd žiu i, savikrovis
‘automatiškai prisikraunantis (apie m echanizm us)’ , savhnylis ‘kas ypač
save m yli, egoistas’ , savhėdis ‘savaim e nusėdantis’ , savhtabdis ‘ auto
m atiškai sustojantis’ , savivaldis ‘kuris pats tvarkosi, savarankiškas’ ,

savivartis ‘pats savo k ro vin į išverčiantis’ ( L K Ž X I I 2 5 2 ,2 5 3 ,2 5 8 ,2 6 3 ,
264) bei pan. N ors sudurtinių iš įvardžio ir veiksm ažodžio bū dvardžių
tipas lietuvių kalboje išties nėra itin darus, jis vis dėlto įm anom as (žr.
Dabartinės lietuvių kalbos gram atika. - V iln iu s, 1994. - P. 236). A p 
skritai sudurtinių būdvardžių būdingiausia vyr. g. galūnė yra -is, nors
gali būti ir -us (žr. ten pat. - P. 228), taigi užsispyrus galim a dar paabe
jo ti ir dėl tikrai m ažiau būdingos lie tu vių kalbai darybos savistovūs.
Plg. atitinkamai sudurtus naujadarus savimylus ‘ savim ylis’ , t.y. ‘ kas ypač
save m y li’ , savitvardus ‘kuris susitvardo, susivaldo’ , savivaldus ‘ sava
rankiškas’ ( L K Ž XII 253, 262, 263) bei pan., žodyne duodam us be jo 
k ių papildom ų pastabų.
Apskritai dėl atitinkam ų įvardžio ir veiksm ažodžio ju n g im o lie tu 
v ių kalboje, juolab reikšm ės p ožiū riu, p lg . stovėti ‘ 18. bū ti, eg zistu oti’
ir ypač ‘23. būti priklausom am nuo k o ’ , pvz.: „A n t tavo gyvasties stov
visų gyvastis“ ; „A š labai jo valioj stoviu“ ; „N e s a v o
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senas. Jiedu laikom i ‘turinčiais galios’“, ir šitokia
„trim is spalvomis išreiškiama patirtis yra bendra v i
sai žm onijai“ (Тэрнер 92, 103). „Juoda spalva beT ė v e lio avižėlės, m otinos vandenėlis“ ( L K Ž X II I904), t.y. „nesu savarankiškas, nepriklausom as“ , būtent savbtovis ar savistovūs. Taip pat plg.
tokius junginius kaip ant s a v o
g yve n ti’ ; s a v o

kojų s t o v ė t i ‘pradėti savarankiškai

vieno kojomis p a s t o v ė t i

‘ savarankiškai gyventi’

( L K Ž XID 905, 912) bei pan. Atitinkam ai su kitom is to paties veiksma

‘1.

žod žio lytym is: ant s a v o

ant s a v o

atsistoti

s t o t i ‘pasiekti, kad būtų įvykdytas noras’ ,
pradėti savarankiškai gyventi ar galvoti’

( L K Ž XIII 867, 875); ant s a v o

s t a t y t i s ‘užsispirti, nenusileisti’ ,

ant s a v o (ant s a v ę s ) p a s t a t y t i ‘padaryti taip, kaip nori, savaip’
arba ‘padaryti pagal savo norą, įsitikinim ą, nepaisant kitų prieštaravi
m o ’ ( L K Ž X II 267, XIII 690, 703) bei pan. Plg. atskirai ir veiksm ažodį

statytis, kuris kaip sangrąžinis iš esmės atstoja ju n g in į save statyti, pvz.:
„Jauni žm onės s a v e drąsiai s t a t o “ ; „Jis s a v ę s t a t ė labai gudriu“
( L K Ž X I I I 688-689) ir t.t. K ita vertus, statytis gali reikšti ir, tarkim, ‘25.
p alaikyti, ginti, už-stoti’ ( L K Ž XIII 689) bei pan.
Reikšm ės požiūriu ypač įdom us yra posakis ant ( s a v o ) kojų s*t o -

t i s - ne tik ‘2. pradėti savarankiškai gyventi, prasigyventi’ , bet visų
pirm a ‘ 1. pasveikti, išg yti’ ( L K Ž XIII 867). Įdomus jis tuo, kad savo
pastarąja reikšm e prilygsta atitinkamiems sanskrito būdvardžiui bei daik
tavardžiui sva-stha- ‘sveikas, linksm as, psichiškai norm alus’ bei sva-

sthatā ‘ sveikata, gerovė, ram ybė’ (К о ч е р ги н а 765). Šiedu sanskrito
žod žiai savo ruožtu prilygsta kalbam iem s lietuviškiesiem s ir abiejų sa
vo dėm enų etim ologija (M ayrhofer III 526,566). Galėtum e net sudaryti
form aliai visiškai tapatų sanskritiškajam lietuvių daiktavardį *savista-

ta - dėl darybos plg ., viena vertus, sav/-raiška, savi-staba, sav/taiga ir
t.t., o kita vertus, p avyzd žiu i, aki-stata bei pan. Palyginim as su sans
kritu š ia ip ja u leistų įtarti netgi indoeuropiečių laikus siekiantį ju n g in į

*s(е)це- & *stā- (žr. atitinkam ai P okom y 882 ir 1004).
Ta ig i net je ig u lietu vių būdvardį savistovis (savistovūs) laikysim e
naujadaru, šis naujadaras ne tik kad atspindi pačios lietuvių kalbos v id i
nes tendencijas (su aptartomis darybos išlygom is), bet, galim as daiktas,
atgaivina ir senąsias indoeuropietiškąsias.
D ė l sem antikos, tai savaim inio stovėjim o, stovėjim o savo paties ga
lio m is prasm ė yra tiesiog nepakeičiam a. Ji rem iasi archajišku visuotiniu
„stovėjim o“ , „statum o“ kaip pilnavertės būties - galios pačiam sau bū
ti - įvaizd žiu , atsispindinčiu pagaliau net lytinėje sim bolikoje (pastarąja
prasm e „savistovum as“ itin šm aikščiai skiriasi nuo „savarankiškum o“).
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veik visur laikoma nakties, mirties, gedulo spalva;
raudona reiškia kraują, ugnį, aistrą; balta -

švarą,

šviesą ir džiaugsmą“ (Becker 258). „T rijų spalvų raudona-juoda-balta sistema yra pagrindas jau anksty
vojo paleolito uolų tapyboje, todėl visiškai patikim ai
gali būti laikoma būdinga homo sapiens rūšiai nuo
pat archeologiškai paliudytos jo gyvavim o pradžios“
(И ванов. Ц С
46

167).

Turbūt vienas ryškiausių šios „trijų spalvų siste
mos“ pavyzdžių būtų senovės indų „gunos“ , guņā-,
pažodžiui ‘pluoštas; kokybė, ypatybė’ . Trys gunos
persmelkia visą indų pasaulėžiūrą nuo pat Vedų la i
kų: tai baltoji guna sattvä-, pažodžiui ‘esatis, esm ė’ ,

Būdvardis savistovus, kad ir nepem elyg grakščiai sudarytas, m ūsų
atveju reikšmingas dar ir tuo, kad m ažne savaim e m ena būdvardžius p a 

stovus bei tiesiog stovūs ‘ 1. nekintantis, pastovus, 2. tvirtai stovintis L.Į,
3. nejudantis, stovintis, 4. statmenas, vertikalu s’ ( L K Ž XIII 921-922),
galiausiai gim iniškus, kaip matėme, daiktavardžiam s stebulė (§5) bei

stuburas (§26).
[Apskritai dėl kai kurių naujadarų sąlygiškum o plg . p u ik ia i p rig iju sį

sąžinė, vartotą jau M . M ažvyd o (S ab alia u sk a s.LK L 285), aptinkam ą tarp
M . Petkevičiaus „K atekizm o“ (X V I a.) „gražių lietu višk ų žod žių “ (Z in 
kevičius III 199), tačiau irgi aiškinam ą esant nusižiūrėtą, per slaviškus
ar germaniškus atitikm enis išsiverstą iš lot. conscientia (Fraenkel 768;
Sabaliauskas.IKJ 303; .L K L 218). Č ia savo ruožtu reikia atsižvelgti į
sanskrito sarh-jm, arba sari-jnā, ‘susižinojim as, savęs žinojim as, są
m onė’ (Radhakrishnan.PU 200,247; К о ч е р ги н а 679), abiem dėm eni
m is etim ologiškai sutampantį su lie tu vių są-žinė, ju olab plg. sšn-žinė
bei sm -žinia ( L K Ž X II 141) (Fraenkel 753-754, 1310-1311; M a y rh o 
fer I 429, III 434; Pokom y 3 7 6 -3 7 7 ,9 0 2 -9 0 3 ; bei kt.). N egana to, ati
tinkam ai sudarytas ir senovės a irių žodis coimgne < *kom-gen-/o-. Š io
sen. airių coimgne atitikim as su sen. indų sam jnā „g ali būti interpretuo
jam as kaip nuoroda į atitinkam ą indoeuropietišką tradiciją“ (К а л ы ги н
26).]
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žym i rim tį, šviesą, skaistumą, skaidrų protą, sąmo
ningumą, nušvitusią dvasią; raudonoji rājas-, pažo
džiui ‘raudonas’ , žym i energiją, judėjimą, aistrą, ne
rim ą ; ju o d o ji tarnas-, p ažodžiui ‘tam sa’ , žym i
inertiškumą, nepaslankumą, vangą, tingulį, irimą (bū
tent chaotišką, entropišką, ardantį „Brauno judėjimą“).
Iš trijų gunų „pluoštų“ suverptas ir suaustas visas šis
pasaulis, tiek negyvoji gamta, tiek gyvos būtybės,
tiek galiausiai žmogus, jo kūnas ir siela. Kiekvieną
šio pasaulio reiškinį sudaro visos trys gunos, tačiau
nevienodu santykiu. (Žr. B h G 14.5-18 // Bukontas
447-449; Radhakrishnan.BhG 316-322,344; taip pat:
Khanna 117,133; Kramrisch 79-83; Кочергина 193,
236, 536, 680; Т о п о р о в .Г У 340-341). Negyvojo
je gamtoje vyrauja tarnas-, gyvoji gamta su savo
„d žiu n g lių įstatymais“ įkūnija rājas- guną, o žmogus
dėl jam būdingos sąmonės atstovauja sattvā- gunai.
K ita ip sakant, sąmonės, dvasios dėka žmogus yra
santykinai baltas santykinai raudonų gyvūnų bei žvė
rių ir ju o d ų mineralų, akmens, žemės atžvilgiu. Pa
čioje žem ėje deimantai, skaidrūs kristalai, visos švie
sios, blizgančios medžiagos įkūnija sattvā- guną; rūda,
m olis (iš kurio kaip tik Dievas nulipdė gyvų būtybių
ir žm ogaus kūnus) bei pan. - rājas- guną; o dum
blas, purvas, juodžem is - tarnas-. Žmonės irgi skir
tingu laipsniu „balti“, „raudoni“ i r ,ju o d i“, destis ko
kia guna juose vyrauja: sąmonė, aistra ar buitinis
bruzdėjim as bei tingulys - poreikis suprasti, pažinti,
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šviestis; poreikis įsitvirtinti, įgyti galios ir valdyti; ar
paprasčiausia dvasios tamsa, akla tamsybė.
Pagal tai, kuri „spalva“ vyrauja, žmonės indoeu
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ropiečių tradicijoje, pavyzdžiui, buvo skirstom i į tris
luomus: balti žyniai, raudoni kariai ir juoda prastuo
menė, tamsuomenė. V. Ivanovo žodžiais, „hierarchi
nė indoeuropiečių spalvų sim bolika nustatoma aukš
čiausiajam (žynių) luom ui priskiriant baltą spalvą,
antram pagal reikšmę visuomenės luom ui - karių raudoną, o kitas spalvas (dažnai m ėlyną ar žydrą)
taikant žemesniesiems luomams. Ši sim bolika pakan
kamai aiškiai atsispindi, viena vertus, indoiranėnų, o
kita vertus, keltų tradicijoje, plg. kad ir identišką baltą
tiek brahm anų, tie k d ru id ų sp a lv ą “ ( И в а н о в .
ЦС

166). Č ia minėta m ėlyna spalva atstoja juodą.7

Indijoje net patys luom ai nuo seno vadinam i žodžiu

varna-, pažodžiui ‘ spalva, atspalvis’ (К о ч е р ги н а
567). Kariai jau R ig vedoj e vadinami „raudonaisiais“
arba „raudaisiais“ , „rudraudoniais“ (Е л и за р е н к о -

7 A pskritai „m itologiniuose vaizdiniuose epitetas ‘m ėlynas’ m ena
objektą priklausant požem iniam pasauliui. B e to, senovės R usioje m ė
lyna spalva žym ėjo visą tam siąją spektro d a lį“ (А л е к с а н д р о в 1 7 0 ).
Latvių kalboje ‘juodas’ reiškia būdvardis melns, tiesiog bendrašaknis su
lietuvių mėlynas; etim ologiniai atitikm enys taip pat yra g alų melinus
‘juoda spalva’ , sen. indų malina- ‘juodas, tamsus, nešvarus’ , gr. melas
‘juodas’ , molyno ‘ (su)tepu’ bei kt. (B uck 1055, 1058, 1083; Fraenkel
430-431; K aru lis I 580; M ayrh ofer II 598; M a ž iu lis III 125; P o k o m y
720-721; Sabaliauskas.IKJ 120; .L K L 175; Ф а с м е р II 563). P agaliau
net „Šiaurės A m erikos indėnai, kaip ir ištisa eilė A frik o s genčių, ja u čia
mėlynos ir juodos spalvų gim inystę“ (Т эр н е р 96), taigi ją galim a la i
kyti visuotine.
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в а .Р В 667). (Plg. Antrojo pasaulinio karo „raudo
nuosius“ vienoje pusėje ir „rudmarškinius“ kitoje.)
Plg. sen. ind. rājas- guną ir rājan- ‘karalius’ - skir
tingų, nors gal ir susijusių šaknų žodžiai (žr. M ayr
hofer III 34 bei Р о к о т у 855). Lietuvoje B. Buračo
m inim a „karžygė, vardu Raudonė, prie Rudaminos
p iliakalnio sumušusi priešus“ (Buračas 287). Keltų

*roudh-, sen. airių rūad , pažodžiui ‘raudas’ , būdin
gai reiškė ir ‘didvyris, galingas karys, karalius’ ; daž
nai raudonum ą pabrėžia net patys airių karalių var
dai, kaip antai Ross Rūad, Roth-rūad, Rūadchind,

Rdadgal , tiesiog Rūad, ypač įsidėmėtinas Rūad-ri,
pažodžiui ‘raudasis karalius’ arba, lietuviškai, *Raud-

rikis (dėl rikis baltiškum o žr. M ažiulis IV 23, 26).
Panašiai žynių, dainių (druidų, filidų) varduose daž
nai pasitaiko dėmenys reikšmėmis ‘baltas’ ar ‘švie
sus’ , kaip antai Fin d Fili, Findoll su sen. Simų find
‘b a lta s’ ir pan. ( К а л ы ги н

9 2 -9 4 ;

К а л ы ги н ,

К о р о л ё в 4 3 ). N et A frikoje tarp juodaodžių „baltu
mas - tai visuom eniško žinomumo, viešo pripažini
m o spalva“ , todėl „baltumas arba ‘skaistumas’ /.../
reiškia pripažintą socialinį statusą“ (Тэрнер 88, 89).
B a lti žyniai išties yra tautos, visuomenės dvasia ir
stuburas, o narsios bei kilnios širdies kariai - jos
raudona gyvybinė galia ir karštas kraujas.
48

Tos pačios trys spalvos įvairiais santykiais sudaro
ir vieno žmogaus skirtingas būsenas. Užsikuitimas,
bloga nuotaika, prislėgtumas, tingulys, aptemęs pro
tas - tai juoda. Aistra, veržlus potraukis, jaudulys,
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judesys, postūmis, energija, galia - raudona. Įkvėpta
ramybė, aiškumas, proto praskaidrėjimas, nušvitim o
valandėlė - balta. K itaip sakant, siela „turi tris k o ky
bes, sattva, rajas bei tarnas, ir atitinkam ai m ainosi.

Sattva kokybėje reiškiasi rimtis, taika, gerumas ir
t.t.; rajas kokybėje - troškimas, pyktis, geismas, bai
mė, pastanga ir t.t.; tarnas - tingulys, blanda, buku
mas ir t.t.“ (A B D 36).
49

Susikaupimui, sutelktam protiniam ar šiaip dėm e
sio reikalaujančiam darbui atitinkam ai palankiausias
rytas, pirm oji dienos pusė, diena. Popiet, pavakary,
vakare darosi vis sunkiau išlaikyti sutelktą dėmesį,
susikaupti, nusėdėti, noris verčiau bėgti į žmones ir
veikti, kalbėtis, bendrauti, „gyventi“ . Ir pagaliau naktį
apleidžia jėgos, užvaldo nuovargis, protas ir kūnas
apsunksta ir traukia gultis, susmukti, atsipalaiduoti
bei užsimiršti.
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Č ia vėl grįžtame prie „gamtos ritm ų“ , būtent prie
„paros rato“ . Išties diena yra balta -

žodis diena ,

beje, remiasi ta pačia ide. šaknimi *dei- ‘skaisčiai
spindėti, šviesti’ , kaip ir dievas (B uck 991; B ūga I
122; Fraenkel 93; K arulis I 215; M a žiu lis I 189; Р о 
к о т у 183-186; Sabaliauskas.LK L 47; ir kt.). N a k 
tis - juoda, o vakaras - raudonas. Tokia spalvų sim 
bolika, kadangi tiesiog akivaizdi, irgi yra visuotinė.
Visam e pasaulyje „baltumas mena dienos šviesą“
(Тэрнер 88), ir saulė paprastai visur laikom a balta
(ten pat; Rubenis 60). Štai Lietuvoje „užtekanti Sau
lė lyginama su balta karve /.../. Pavyzdžiui, apie T v e 
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rečių sakoma: ‘Balta karvė subliovė - visas tvoras
išgriovė’“ (D undulienė.LLK 14). Kaip saulėtekio me
tas, baltas yra tad ir rytas. Kita vertus, žaros prieš
saulei patekant ir nusileidus - raudonos. Pasak N . V ė 
liaus, „priešprieša juoda-balta visai pagrįstai gali būti
gretinama su naktis-diena. Toks gretinimas padeda
nustatyti ir šių priešpriešų tarpines grandis. Perėji
mas iš dienos šviesos į nakties tamsą ir atvirkščiai
yra vakaro ir ryto brėkšma, žara. /.../ O vakaro ir ryto
žarai būdinga daugelis spektro spalvų, iš kurių vy
raujanti yra raudona. Todėl tarpinė spalva tarp juo
dos ir baltos galėjo būti raudona /.../. Kad raudona
spalva lietuvių liaudies (kaip ir daugelio kitų indoeu
ropiečių) buvo vidurinė priešpriešos juoda-balta spal
va, patvirtina mūsų tautosaka ir etnografinė medžia
ga. L ie tu v ių

liaudies pasakose, užkalbėjim uose

dažniausiai pasitaiko šios trys spalvos: juoda-raudona-balta arba m ėlyna-raudona-balta (mėlyna spalva
savo reikšme dažnai atitinka juodą). Žr. lietuvių liau
dies pasaką ‘Ragana praryja siuvėjėlę’, kurioje raga
nos diena - baltas raitelis ant balto žirgo, naktis juodas raitelis ant juodo žirgo, o aušra - raudonas
raitelis ant raudono žirgo; pasaką ‘Našlaitė šulinyje’,
kurioje mergaitėms dažniausiai siūlomos mėlyna, rau
dona ir balta dėžutė; kai kuriuos pasakos ‘Ežys ka
raliaus žentas’ variantus, kuriuose jaunikis ežys pas
karalių atjoja pakaitom is tai ant raudono, tai ant mė
lyno, tai ant balto gaidžio; dainą ‘Plaukia antelė, plau
kia sieroji’, kurioje diena - balto šilko tinklas, nak-
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tis - juodo, o aušra - raudono; užkalbėjim us apie
baltą, m ėlyną bei raudoną rožę ir daugelį kitų lietu
vių tautosakos kūrinių“ (Vėlius.SB P 36-37). Plg. dar
gi liet. raudā reikšme ‘3. žara, pašvaistė’, pvz.: „Jei
raudos greit pajuosta, gali būti kitą dieną lytaus“ ;
„Aušros rauda, pažaras“ ; „Šiaurėje buvo didelės rau
dos“ ir pan. ( L K Ž X I 247). Priešaušrių rauda - ne
lyginant pasruvęs gimdyvės kraujas, prieš saulei gim s
tant iš juodos žemės, juodos nakties; o vakaro rauda lyg mirtina kraujuojanti žūstančios dienos žaizda. P ri
siminkime minėtą kraujo am bivalentiškum ą: „Vyras
žudo, moteris gimdo, ir abu šie veiksm ai susiję su
kraujo sim bolika“ (Тэрн ер 90; §36). R audų kraujais
pasruvusi, raudona gali būti laikom a ir pati saulė
(Becker 211; Rubenis 62; Т э р н е р

88, 94). N eatsi

tiktinai lietuvių tradiciniuose tikėjim uose „raudona
Saulės spalva rodo, kad ji yra nusim inusi arba supy
kusi“, taip pat „raudona saulė siejasi su m irtim i“ , be
to, pateikėjo žodžiais, „kai saulė leidžiasi raudonai,
tai, kur yra karas, tai saulė jų k r a u j o g a ilisi“ (Vaitkevičienė.TSK 97, 98). Tačiau iš tikrųjų šis saulės
raudonis - ne jos prigim tinė spalva, o tik atmosferos
sluoksnio, laikinai ją apniaukusių žemės m ig lų pada
rinys, tik dalinis aptemimas prieš panyrant iš visiškai
baltos šviesos į visiškai juodą tamsą ir vėl išnyrant iš
jos, tik tarpinė spalva, tarpinė būklė tarp nepridengto
savaiminio saulės spindesio danguje ir visiškai ją u ž
stojusios, „prarijusios“ žemės.
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Saulė danguje, diena - tai pats Dievas,8 pati Dva
sia; vidiniam e pasaulyje - pati žmogaus Siela, skais
ti ir laisva, nušvitusi Sąmonė (plg; §10, §21). C.
G . Jungas perpasakoja savo pokalbį su vienos M ek
sikos indėnų genties vadu: „Kartą man sėdint ant
stogo su O chw iay Biano priešais tekančią saulę, jis,
rodydamas į saulę, tarė: ‘A r tas, kuris štai dabar ky
la, - ne visų mūsų Tėvas? Kas gali tvirtinti kitaip?
K a ip gali būti kitas Dievas? Niekas negali be sau
lės’“ (Ju n g .M D R 279; plg. .SDP 154,209). Iš tikrųjų
„saulė - ne tik visos saulės sistemos centras bei ašis,
bet ir visokeriopos energijos bei pačios gyvybės že
mėje šaltinis“ , todėl hinduizm o simbolikoje „saulė
kaip dangaus šviesulys - tai Saulės dievo kūnas, didi
vidinės dvasinės Saulės apraiška“ (Avalon 77). „Kaip
kad Saulė, debesims išsisklaidžius, nušvinta visa sa
vo šlove, taip ir visa stebinti Sąmonė, ją apniaukusią
tamsą išsklaidžius, nušvinta visu savo spindesiu. /.../
K a ip kad debesys danguje arba visokie daiktai že-

8 Š a lia liet. dievas ir diena plg. atitinkam ai sen. ind. dėva- ‘dievas’ ir

dina- ‘d ien a ’ , taip pat dyau- ‘dangus, dangaus dievas’ ir ‘diena’ (M ayr
hofer I I 41, 6 3 -6 4 , 70; taip pat žr. literatūrą §50 pradžioje).
Tarp kitko , lie tu v ių Dievas ir *Diena galėjo būti dieviškoji pora p lg . rom ėniškąją etim ologiškai tapačią dievų vardų porą Dianus (Jupi
terio atitikm uo arba atstovas) ir D iana ; graikiškąją Dzeuso (kilm . Dios)
ir D io n ė s porą; ju o la b kad Vedų Dyau- galėjo būti laikom as ir vyriškos,
ir m oteriškos lyties (Frazer 163; Keith 61, 95). Taip pat plg. gim inišką
etruskų griausm avaldžio vardą Tina, Tinia, italik ų *Dinus ‘Jupiteris’ iš
id e. *din- ‘ diena kaip sp in d in čio dangaus įv a iz d is ’ ( Р о к о т у 186;
Т о п о р о в .Б Д 91). Pagaliau lietuvių m itiniu požiūriu, kaip kad tai v i
siškai atvirai ir nedviprasm iškai liudija Antano Juškos žodynas, iš tikrų
jų „D ie n a yra dėjvė šviesos“ (T A JŽ 196).
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mėje, tarkim, puodas, nešvyti patys iš savęs, bet turi
būti nušviesti Saulės, savaime spindinčios iš aukšty
bių už tūkstančių m ylių, taip ir proto tuštumoje įsi
vaizduojami dalykai nešvyti patys iš savęs, bet turi
būti nušviesti transcendentiškos, savaime spindinčios
Sąmonės“ (A B D 78, 82). Prisim inkim e, jo g ir Vaka
ruose „galų gale saulė ir protas susiejami taip glau
džiai, jog vėlyvosios antikos soliarinės ir sinkretinės
teologijos virsta racionalistinėm is filosofijom is: sau
lė paskelbiama pasaulio protu“ (Eliade.ŠP 112). K i 
nų čanbudistų tikroji dvasinė žmogaus prigim tis „bu
vo lyginam a su saule, kurios spindesį užplaukę
debesys gali apniaukti, tačiau j i pati visuom et lieka
skaisti“ (Абаев 113-114). X I X a. persų išm inčiaus
Baha Ulacho žodžiais, „žmogaus siela prilygsta sau
lei, o visi kiti pasaulio daiktai - jo kūnui. /.../ Ž m o 
gaus siela - tai saulė, kuri apšviečia ir m aitina jo
kūną. T ik šitaip galim a suprasti, kas tai yra siela“
(П езеш кян 70). Taim yro tautos „nganasanų seno
joje pasaulėžiūroje Saulė siunčia naujagim iui g y vy 
bę ‘įdėdama’ jam nelyginant siūlą savo spindulį. A n t
šamano aprangos ji vaizduojam a apvalaus dantyto
varinio disko pavidalu, kurio kiekvienas dantis mena
atskirą veidą, arba prie panašaus disko kartais išilg a i
apskritimo pritvirtinam os plonos grandinėlės -

gy

vybės spinduliai“, taip „kiekvienas žmogus gija ar
gijomis susijęs su saule“ (Грачева 103). Panašiai
Altajaus teleutų epe saulės spindulys įsivaizduoja-
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mas kaip „spindintis tarsi pati saulė siūlas, nutįsęs į
dangų ir siejantis su juo didvyrio sielą“ (Потапов
63). K a i kuriose A frikos tradicijose „žmogus mote
ryje užsimezga į ją pataikius ryto saulės spinduliui“,
o „saulės spindulį ir žmogaus sielą žymi vienas ir tas
pats žodis“ (И в а н о в .A M

8 8 ).9

9 G ryn ai poetiškai, tiesiog įdomumo dėlei plg. (skirtingos kilmės!)
liet. saulė ir vid. angį. soule (Buck 1088), angį. soul ‘siela’ .
Pačioje lietu vių kalboje žo d į saulė savo ruožtu galima poetiškai ne gram atiškai! - suskaidyti (apie tokio poetinio skaidymo tradicišku
m ą, archajiškum ą žr., pavyzdžiui, К а л ы ги н 3 1 -5 9 ) į dėmenis sau- ir

-lė, p irm ąjį siejant su sangrąžiniu įvardžiu sau, sav-ęs arba savybiniu
sav-as (plg. sau-valia = savi-valė: L K Ž XII 228, ir pan.), taip pat su
veiksm ažodžiais sav-ėti ‘būti savais, artim ais’ ( L K Ž XII 249), sav-inti
bei pan., o antrąjį laikant, tarkim , veikėjo pavadinim o priesaga (žr. Am brazas 119). Taigi Sau-lė poetiškai išties gali reikšti maždaug tai, kas C .
G . Jungo buvo pavadinta vokiškai das Selbst, angį. S elf ir lietuviškai
paprastai verčiam a žodžiu Savastis, - būtent tikrąją žmogaus Sielą. Pa
sak in dų išm inčiaus, nelyginant Saulė Savastis švyti pati savaime ir ap
šviečia mentą, t.y. protą, kuris yra nelyginant mėnulis, nušviečiantis v i
sa ką žem ėje atspindėtąja Savasties šviesa (М а х а р ш и 52). Upanišadų
( M U 6.35) autoriaus žodžiais, „Tasai Asm uo, kur Saulėje antai, esu aš
pats“ (Radhakrishnan.PU 847). Ir t.t.
R e ik ia pasakyti, jo g ide. šaknis *seu- / *s(e)įte-, iš kurios vedami
m inėti įvardžiai bei jų atitikm enys kitose ide. kalbose (Fraenkel 767;
K a ru lis II 162; Pokom y 882), gali būti savo ruožtu siejama su šaknimi
ide. *sū- ‘ g im ti’ (Z in kevičiu s 145-46), iš kurios, pavyzdžiui, radosi liet.

sūnus. Savo ruožtu m itinėje sim bolikoje “ir tekanti saulė, ir naujagimis
- tai dvi vien o ir to paties V aiko provaizdžio alegorijos, o pats Vaiko
p rovaizdis - tai kartu tekančios saulės ir visų pasaulyje naujagim ių ale
gorija” (K erėnyi 45; žr. §88, §137). Jau nė nekalbant apie Saulei p rily 
ginam ą D ie v o Sūnų. B e to, šakniai ide. *seu- / *sū- ‘gim (dy)ti’ hom onim iška yra ide. *seu- / *sū- ‘ sukti, varyti’ , iš kurios kildinam as vienas
būdingiausių Vedose Saulės dievo epitetų, „dievo žadintojo“ vardas Sa-

vitar- (M ayrh ofer III 488-489; Pokom y 913-914; žr. Keith 65,105-106).
Poetiškai neabejotinai pridera čia ir ved. sūrya-, lietuviškojo saulė tie
siog in is etim ologinis atitim uo. Šiaip ar taip, sąsajų yra pakankamai, kad

sau-lės poetinė dviprasm ybė būtų verta atidesnio dėmesio.
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Savo ruožtu naktis žemėje - tai sielą prarijęs, už
valdęs ir nustelbęs kūnas; lavonas, prisikėlęs n e il
gam gyvenim ui pasiglemžtos, įkalintos ir pavergtos
sielos sąskaita; bedvasė krutanti, spurdanti, kušanti
maita, žemės dulke buvusi ir žemės dulke virsianti.
„Viskas, kas atsiranda požem yje ar iš viso žemės
viduriuose, yra Velnio reikalas ir jam priklauso“
(Greimas 402), o velnias lietuvių savaime vadinam as
ir naktiniu, nakšiu, ir tiesiog juoduoju, juodžiu , ir
rečiausiai pasirodo būtent iš ryto (žr., p vz., V ė 
liu s.C h L M P 33, 34, 57). R eikia pastebėti ir tai, kad,
pavyzdžiui, prūsų cawx (*kauks) ‘velnias’ bei liet.

kaukas ‘3. velnias’ ( L K Ž V 420) yra, šiaip ar taip,
bendrakilmiai su lietuvių žodžiu kūnas (B uck 199;
Karulis I 436, 444; M ažiu lis II 150, 169, 183; plg.
Sabaliauskas.LKL 145, 166, 178, 195).
53

O saulėtekis bei saulėleidis, rytas bei vakaras tai šis „margas pasaulis“ , iš tamsos ir šviesos su
mieštas; tai žmogaus gyvenim as ant žemės po saule,
tarp žemės ir dangaus; blogiausiu atveju - juodas
pasidavimas kūniškumui, buitiniam m aterializmui, ne
sąmoningumui, tamsai, vergystei, kasdienybės iner
cijai, t.y. nusiritimas, latviškai riets ‘saulėleidis’ , va
karas; geriausiu - baltas gyvenimas su rytu, nuolatinė
kova už dvasią, už sąmoningumą, už laisvę, tiesą ir
šviesą; taigi - ristynės ‘galynėjimasis, imtynės, grum 
tynės’ ( L K Ž X I 694) „su velniu“ už savo sielą.

54

Pasaulėvaizdis priklauso nuo sąmonės būsenos, ku
rioje pasaulis regimas. „Juodoje“ būsenoje, tarsi pro
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tamsius akinius, pasaulis atrodo kaip neįžvelgiamas
chaosas. „Raudonoje“ išryškėja tam tikra tvarka, ta
čiau žemė atrodo tebesanti pasaulio bamba, aplink
kurią visa kas sukasi, net ir saulė (kaip kad „norma
liam e“ gyvenime, kur įprasta manyti, jog galva suka
si aplink pilvą, ir viskas priklauso nuo pinigų). Ir tik
išvydus tikrovę nušvitusiu, skaidriu „Koperniko
žvilgsniu“, paaiškėja, jog visas šis margas pasaulis
kartu su juodąja žeme tarsi rato tekinis su padanga iš
tikrųjų sukasi apie saulę - baltąją stebulę dangaus
vidury - pasaulio stuburą. K aip tik šiuo, „Koperni
ko“ požiūriu kalbamos trys spalvos atitinka tris pa
grindines rato dalis: stebulė - balta; stipinai arba ir
ratlankis - raudona; ratlankis arba veikiau padanga,
kas jau išvis už rato - juoda (plg. Guėnon 82).
55

Taigi trys spalvos sudaro ratą. Ir šiaip jau toks
spalvų išsidėstymas ratu - visiškai įprastas, savaime
suprantamas dalykas. Užtenka įsivaizduoti kokį nors
šviesos šaltinį, ugnį, žiburį, žvakę tamsoje: kuo švie
sa ryškesnė, tuo ji baltesnė pačiame vidury, o blankdama toliau į šalis - rausta, kol galiausiai visai iš
tirpsta juodoje tamsoje. Panašiai anglys gęsdamos
pirm a parausta, o paskui tarsi padanga pasidengia
juodu pelenų sluoksniu (panašiai vesdama rausta, kol
galiausiai pajuoduoja, baltai įkaitinta geležis ir t.t.).
Saulės ratas - tik pats ryškiausias pavyzdys.
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Dieną visa savo šviesybe spindinti, balta saulė es
ti aukštai danguje, viršuje; patekėdama bei nusileis
dama ji, raudona, būna ties horizontu, t.y. žemės pa
viršiaus lygyje, per vidurį; o juoda naktis stoja saulei
nusileidus žemyn, žemėn, atsidūrus po žem e, apačio
je. Taigi saulės kelią aplink žemę, stebėtojo žem ėje
požiūriu, kartu su atitinkamomis spalvom is galim a
atidėti statmeny, taip sakant, vertikalėje. B alta - v ir
šuje, juoda - apačioje, o raudona - tarp balto ir ju o 
do. „Koperniko sistemoje“ šį statmenį tarp dangaus
ir žemės atstoja rato stipinas tarp baltos stebulės ir
juodo ratlankio.

57

Pasak Platono, kaip matėme, tuos kaulus, kuriuo
se smegenų, sielos ir proto esama daugiausia, K ū rė 
jas „apklojo ploniausiu mėsos sluoksniu, o turinčius
savy mažiausiai sielos - storiausiu“ (Platonas 133;
§32). Kaip jau pastebėjome, būtent galvą, galvos kiau
šą su smegenimis - žmogaus sielos sostu - dengia
turbūt ploniausiai mėsos, o aplink dubens kaulus apa
tiniame stuburo galėjos daugiausia. T aig i ir žm oguje
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baltos bei raudonos spalvų santykis atitinkamai pasi
skirstęs statmenyje: galvoje baltos spalvos daugiau
sia, raudonos mažiausia, o užpakalyje, priešingai, bal
tos mažiausia, raudonos daugiausia. Gal ne atsitiktinai
hindų tantrizme žmogaus viršugalvio sritis vadinama

bhā-loka-, pažodžiui ‘ šviesioji, švytinčioji sritis’
(Avalon 245), etimologiškai tiesiog baltas laukas (dėl
pirm ojo dėmens žr. §38; dėl antrojo - Buck 15; Fraenkel 344; M ayrhofer III 113; Sabaliauskas.LKL 49;
ir kt.). Plg. šia prasme būdvardį laukas ‘ 1. su b a l t a
kakta

ar baltu snukiu (apie gyvulius), 2. prapliku

sia kakta, plikas’ ( L K Ž VII 178). Šiaip ar taip, žmo
gaus galva viršuje yra santykinai „balta“, o stuomuo
žem yn tolydžio „rausta“ , tamsėja, kol galiausiai apa
čioje kojom is atsiremia į tą pačią Ju od ą“ žemę.
58

Turint galvoje atitinkamą psichinę spalvų simbo
liką, stuburas, kaip kūno ašis, jungianti apatinį ir vir
šutinį stuomens galus, savo ruožtu simbolizuotų ati
tinkamus psichikos, t.y. sielos (nes gr. psyche, kaip
žinom e, reiškia būtent ‘siela’) lygmenis. Kitaip sa
kant, apatinis stuburo galas su mažiausiai smegenų ir
daugiausiai mėsos aplink save atitiktų „kūniškiausią“ sielos dalį, t.y. organizmo funkcijas reguliuojan
čius nesąmoningus instinktus, pagaliau patį kūną kaip
„sielos krešulį“ , o viršutinis stuburo galas su galvos
smegenim is bei galvos smegenų žieve pačioje viršū
nėje, dengiama ploniausio mėsos sluoksnio, - „dvasiškiausią“, sąmoningiausią, esmiškai pačią sąmonę
kaip tokią. Tarp abiejų galų atsidurtų visi tik iš dalies
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sąmoningi ar išvis nesąmoningi, pasąm oniniai, užtat
gyvybiški žmogaus poreikiai ir g yvi jausm ai, išgy
venimai. Pasitelkiant „gunų“ sim boliką (§46), g ali
ma sakyti, kad „apatinis sielos galas“, būdamas „kūniškiausias“, kartu yra tamsiausias, tamsus, atstovauja

tarnas- gunai; jausm ų bei aistrų sritis ties širdim i,
per vidurį, kurioje reiškiasi rajas- guna, savo ruožtu
raudona, rausva; ir tik pakankamai nušvitusi sąmonė
galvoje, viršuje, atstovaujanti psichikoje sattva- gu
nai, yra būtent balta. Tokiam psichikos fu n kcijų ar
būsenų išsidėstym ui lygm enim is iš dalies pritaria
C. G . Jungas: „M es, žinoma, įsitikinę, kad m ūsų m in
tys yra galvoje, tačiau dėl jausm ų nebesame tokie
tikri - jie veikiau atrodo esą širdies srityje. /.../. M ū 
sų teorija ta, kad sąmonės sostas yra galva, bet štai
Pueblo indėnai man sakė, jo g am erikiečiai, tikėdam i
savo mintis esant galvose, yra pam išėliai, nes k ie k
vienam bent kiek j a u č ia n č ia m

žm ogui aišku, kad

jis mąsto širdim i. K a i kurios negrų gentys savo p si
chines funkcijas talpina ne galvoje ir net ne širdyje,
o pilve“ (Jung.SDP 347)
59

Prabilus apie skirtingus sielos lygm enis, reikia at
kreipti dėmesį į paties lietuvių kalbos žodžio siela
atitinkamas reikšmes. Seniausiuose šaltiniuose j ų pa
liudyta bent keletas, kaip antai ‘conscientia, sąžinė’
(1595 m., Daukšos katekizmas), ‘vita, gyvata’ (1599
m.), Tuctus, cordolium , sielvartas’ bei kt. Pasak šiuo
laikin į jo vartojim ą įteisinusio K . Būgos, „lie tu vių
žodis siela, lygiai kaip ir lotynų animus , turi daug
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prasmių. Visos tos prasmės lengvai išvedamos iš pir
mesnės ir senesnės prasmės ‘animus’“ (Būga 1 106;
plg. Zinkevičius V 110). Dabartinėje lietuvių kalboje

siela - tai ir ‘ 1. vidinis psichinis žmogaus pasaulis,
jo sąmonė, jausmai, išgyvenim ai’, ir ‘2. religijoje nemirtingas nematerialus žmogaus pradas, siejantis
žm ogų su D ievu; dvasia’ , ir ‘4. gyvybė, gyvata’ bei
pan. ( L K Ž XII 518). Visos šios reikšmės būdingos

sielai nuo seniausių laikų: ‘gyvata’ - tiesiog paliu
dyta (be to, plg. lot. mot. g. artima reikšme ‘gyvybė’,
žr. K u zavinis 61-62); ‘dvasia’ - tai būtent pagrindinė
etim ologinė lotynų animus reikšmė; ‘jausmai, išgy
venim ai’ iš dalies sutampa su paliudytąja ‘cordolium,
sielvartas’ (plg. atitinkamai Jausm ines“ animus reikš
mes ‘noras, troškim as’ ir juolab ‘nuotaika, nusiteiki
mas, ūpas’, žr. Kuzavinis 63); o dėl ‘vidinio psichi
nio žm ogaus pasaulio, jo sąmonės’ , tai pastarajai
reikšm ei gana artima paliudytoji ‘conscientia, sąži
nė’ , juoba kad lot. coscientia reiškia ne tik ‘sąžinė’,
bet visų pirm a ‘žinojimas; nusimanymas, supratimas,
įsitikinim as’ (Kuzavinis 185) ir tiesiog ‘sąmonė, są
m oningum as, созн ан и е’ (Д ворецкий, К орольков
210; plg. ir animus reikšmes ‘sąmonė’ bei ‘nuomo
nė, m intis, požiūris, įsitikinim as’, žr. Kuzavinis 6263). A titinkam ai išrikiavus reikšmes išeina, kad sie

la - tai ir ‘nem irtinga dvasia, siejanti žm ogų su
D ie v u ’, ir ‘vidin is psichinis žmogaus pasaulis, jo są
m onė’, ir ‘jausm ai, išgyvenim ai’, ir tiesiog ‘gyvybė,
gyvata’ . D vasią, siejančią žm ogų su Dievu, tiktų sim
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boliškai įsivaizduoti esant virš galvos, tarp galvos ir
dangaus (kur viešpatauja vėjas, gr. memos, form a
liai = lot. animus). Vidinis psichinis žm ogaus pasau
lis, jo sąmonė telkiasi galvoje, galvos smegenyse,
galvos smegenų žievėje, t.y. viršutiniajam e stuburo
gale. Jausmai bei išgyvenim ai - ties kraują varinėjančia širdim krūtinėje (pig. lot. animus perkeltinę
reikšmę ‘širdis’, žr. Kuzavinis 62). O gyvybė, gyva
ta - ties pilvu bei atitinkamais organais, aprūpinan
čiais žm ogų gyvybei palaikyti būtinom is m edžiago
mis.
60

T o k į „sielos lygmenų“ išsidėstym ą ir sim bolines
sąsajas su atitinkamomis kūno dalim is bei organais
kalba patvirtina visiškai neginčytinai. A ntai rusų kal
bos žodis ж и в о ́т ‘pilvas’ dar X I X a. šnekamojoje
kalboje galėjo reikšti ir būtent ‘gyvybė, kas būtybėje
gyva’ bei ‘visa, kas gyva, kas gyvena’ (Д а л ь I 539540), bažnytinėje rusų kalboje jis irgi kartu reiškė
‘gyvybė, gyvata’, ir būtent pastarąją pagrindinę reikš
mę turi jo atitikmenys kitose slavų kalbose: sen. rusų

животъ, bulgarų живо́ т, serbų kroatų живот, čekų
život (o kadangi pilvas galvos atžvilgiu, sulig tokia
sim bolika, atstoja apskritai kūną dvasios atžvilgiu,
plg. ir slovėnų život, slovakų život, lenkų iyw ot ‘kū
nas’). Negana to, visi šie slavų kalbų žodžiai, kartu
su sen. slavų *životb, prūsų giwato, sen. indų j īvātu‘gyvenim as’ bei kt., yra visiškai tikslūs lietuviškojo

gyvata e tim o lo g in ia i a titikm e n ys ( M a y rh o fe r I
439,440; M ažiu lis I 376; Р о к о т у 467; Ф а с м е р II
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52; žr. Fraenkel 154-155). Ir lietuvių sakmėje, kai
D ievas išim a žmogui pilvą, tas kartu praranda gyvy
binę jėgą, nebegali dirbti: „Nebeturiu pilvo, nebėra
nė sveikatos“ (Š L S A 130). Taigi gyvatos, gyvybinio
sielos lygm ens talpinimas pilvo srityje anaiptol ne
atsitiktinis, kaip kad ne atsitiktinis ir jausmų, išgyve
nim ų talpinim as širdies srityje, o sąmonės - galvoje:
plg. atitinkam ai žodžio širdis reikšmę ‘2. šis organas
kaip žmogaus jausmų, nusiteikimų simbolis, išgyve
nim ų centras, vidaus pasaulis’ , taip pat veiksmažodį

širdintis ‘jaudintis, sielotis’, įsiširdinti ‘įsijaudinti, įsisielo ti’ ( L K Ž X I V 854, 850) ir, kita vertus, žodžio

galva reikšm ę ‘ 3. protas, išmanymas, m intis’ (L K Ž
III 78) bei veiksm ažodį galvoti, akivaizdžiai menantį
proto, sąmonės veiklą. Jausmai, išgyvenimai bei gy
vata po galva, kartu su visais kūniškaisiais instink
tais, savo ruožtu mena vadinamąją pa-sąmonę, įvai
raus dalinio sąmoningumo laipsnio sielos apraiškas
(plg. Razauskas 11-19).
61

„O

svarbiausią mūsų sielos rūšį, -

sako Plato

nas, - privalu įsivaizduoti kaip daimoną, kurį Dievas
yra skyręs kiekvienam mūsų; tai rūšis, gyvenanti,
kaip jau sakėme, mūsų kūno viršūnėje ir kreipianti
mus nuo žemės į gim tąjį Dangų, nes esame ne že
mės, o Dangaus pagimdyti. Ir šie mūsų žodžiai kuo
teisingiausi dėl to, kad galvą, kuri yra mūsų šaknis,
dievybė nukreipė ton pusėn, kur nuo pat pradžių bu
vo įkvėpta gyvybė sielai, šitaip visam kūnui suteik
dama tiesią laikyseną“ (Platonas 156). Jeigu sąmonę,
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protą, „svarbiausią mūsų sielos rūšį“ turime galvoje,
pačioje savo „kūno viršūnėje“ (plg. dar liet. galva
reikšmę ‘8. /.../ viršūnė, viršus’ - L K Ž III 79), tai tą
„sielos rūšį“, kuri išvis pranoksta žm ogų, t.y. sielą
kaip nemirtingą dvasią („daimoną“), siejančią žm o
gų su Dievu, tiktų užtat sim boliškai patalpinti virš
galvos - pakeliui tarp viršugalvio ir vidurdienio sau
lės danguje. Tokią šio sielos lygmens, ar „rūšies“ ,
anot Platono, padėtį irgi mena kalba, šiuo atveju prū
sų kalba: lietuvių žodį siela, kartu su prūsų (acc.
pi. f.) seilins ‘jausm ai’, *seili ‘jausmas, jausm ingu
mas’, *seilē ‘psichinis pajėgumas’ bei rusų си́л а, sla
vų *sila ‘jėga, stiprybė’, V. M a žiu lis veda iš vieno
bendro baltų ir slavų prokalbės žodžio *seilā ‘jėga
(vitalinė ir psichinė)’, tiek savo paties, tiek savo ve
dinių reikšmėmis vėlgi tad apim ančio visus aptartus
sielos lygmenis, o tos pačios kilm ės prūsų kalbos
žodį noseilis ‘d v a s i a ’ aiškina esant padarytą iš m i
nėto pr. *seilė su priešdėliu pr. no- ‘ant-’ ir, vadinasi,
reiškiant tai, kas yra a n t arba v i r š

žodžiu *seilē

žym im o dalyko (M ažiulis IV 92-93; III 198-199; taip
pat žr. M a žiu lis.P K P 220 ir Būga I 106; Fraenkel
782; Р о к о т у 890; Sabaliauskas.IKJ 310; .L K L 134;
Ф а см ер III 621).9 Trum pai drūtai, dvasia, prūsiškai

9

Lietu vių s k la ir slavų *sila, rusų сила ‘jė g a ’ etim ologinė tapa

tybė gerai žinom a (be nurodytos literatūros, žr. dar B ūga 1 218; II 34).
Neretai pam inim a ir tipologinė paralelė lie t J ē g ā ir lat .jėga ‘prasmė;
supratimas, nuovoka protas’ (pvz., žr. Sabaliauskas.IKJ 310). B eje,
rusų си́л а dar X I X a. irgi reiškė ne tik ‘jėga, stiprybė’ , bet ir ‘esmė,
prasmė’ (Д ал ь IV 184). Č ia galim a įžvelgti ir užuom iną apie pirm ap-
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no-seilis , - tai ne kas kita kaip „ant-sielis“ ar „viršsielis“ , taigi pačios (prūsų) kalbos ji savaime talpina
ma virš vitalinės bei psichinės žmogaus jėgos, t.y.
virš gyvatos, jausmų bei žmogiškosios sąmonės, pro
to, sim boliškai - būtent virš galvos. Šia prasme dva
sia išties yra savotiška „ant-sąmonė“ (turint omeny
jausm us, gyvatą, instinktus kaip skirtingo dalinio są
m oningum o laipsnio pa-sąmonę) ar „aukštesnioji są
m onė“ -

iš nesąmoningumo, iš šio pasaulio sapno

visiškai nubudusi, iš juodos žemelės, iš tamsybių nak
ties, iš kūniškumo raudonomis gyvatos aistrų raudo-

radę jėgos prigim tį, apie pirm ykštį šios sąvokos turinį, panašų į tą,
k o k į ja i suteikia, tarkim , C . Castaneda, ir artim ą m elaneziečių „ma
nai“ . M . Eliadės žodžiais, „kadangi mana gali pasireikšti absoliučiai
bet kuriuo veiksm u ar daiktu, manyta, kad ši jėga yra beasmenė, pa
sklidusi po visą Kosm osą. To kią hipotezę parėmė ir kitų pirm ykščių
kultūrų vaizd iniai apie maną. Pastebėta, pavyzdžiui, jog irokėzų oren-

da , huronų oki, A frik o s pigm ėjų megbe ir pan. apskritai reiškia tą
p ačią šventą jėgą, kaip m elaneziečių terminas mana. /.../ Tačiau dėl
teorijų apie manos pirm um ą bei universalum ą, tai iškart turime pasa
kyti, kad vėlesnių tyrinėjim ų jo s buvo visiškai paneigtos. įdom u pa
stebėti, kad jau [X IX ] šim tm ečio pagbaigoje, kai R. H . Cordingtonas
m okslo pasauliui pristatė savąją manos koncepciją, buvo galim a paro
dyti šią paslaptingą jėg ą anaiptol nesant beasmene. /.../ Negana to,
pats R . H . Cordingtonas atskirai pažym i, kad ‘ši j ė g a , nors pati
savaim e ir beasmenė, visad yra susijusi su kuo nors, kas ją valdo, ji
b ū din ga visom s

sielom s,

dvasiom s ir kai kuriem s žmonėms*“

(Э л и а д е 144-145). „Todėl nereikia mums aiškinti, esą ‘pirm ykščiai’
žm onės nesugeba įsivaizduoti nieko daugiau nei elementarios, tiesio
ginės šios šventosios jėgos apraiškos! Priešingai, jiem s, pavyzdžiui,
labai gerai žinom a, jo g pati m i n t i s

gali būti reikšmingas energijos

šaltin is“ (Э л и а д е 152; apie „m anos“ bei kt. atitinkam ą psichinę inter
pretaciją žr. Jung.SD P 62-65). M in ė ti baltų ir slavų kalbų pavyzdžiai,
pasiekę mus iš žilos senovės ir nedviprasm iškai liudijantys pačios
sąvokos ‘jė g a ’ atitinkam ą kilm ę, kaip tik akivaizdžiai ir patvirtina šią
kultūrinės antropologijos išvadą.
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mis, žaromis dangun patekėjusi ir visu savo ryškiu
nušvitusi, akinančiai baltai suspindusi Sąmonė.
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Pasak V. M a žiu lio , tolesnė žo d žių lie. siela ir ap
skritai „balt.-sl. *seilā daryba bei etim ologija, nežiū
rint tam tikrų spėjim ų (pvz. Р о к о т у I 890), yra ne
aiški“ (M ažiulis IV 93; taip pat žr. Fraenkel 782).
Č ia paminėtas J. Pokom as lietuvių žo d į siela, kartu
su atitinkamais prūsų bei slavų kalbų žodžiais, veda
iš ide. šaknies *sē(i)~ / *sei- apibendrinta pirm ine
reikšme ‘mesti, sviesti, sėti’ bei pan., iš kurios k ild i
namas ir lietuvių žodis sėkla, ir, pavyzdžiui, airių s īl
‘sėkla’ bei kt. ( Р о к о т у 889-890). Š į aiškinim ą v ie 
nintelį nurodo ir A . Sabaliauskas, ir K . K a m lis (K a 
rulis II 165; Sabaliau skas.LK L 134). T okio aiškini
mo tad galim e laikytis ir mes, juoba kad semantiškai
jis atrodo visiškai pagrįstas.
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Pirm a, jo k ių abejonių nekelia sąvokų ‘sėkla’ ir
‘jėga, g alia’ (rusų си́л а, slavų *sila) ryšys. J į liudija
ir vulgari „kiaušų“ reikšm ė šnekamojoje kalboje, ir,
galimas daiktas, lietuvių posakis su pautu apie labai
energingą žm ogų ( L K Ž IX 654), ir pan. J į liudija,
regis, ir tai, kad, pavyzdžiui, Indijoje „iki šiol mažne
visose m edžiotojų visuomenėse galioja tabu, reika
laujantis lytinio susilaikym o dieną (savaitę, mėnesį)
prieš m edžiokės pradžią, o kartais net viso m edžiok
lės sezono metu“ (В е тр о гр а д о в а 113). Panašiai A l 
tajuje „m edžioklėn išsim ošusiam m edžiotojui buvo
draudžiama suartėti su savo žm ona“ (П о та п о в 181).
Apskritai pirmykštėse tautelėse „savo ly tin į potraukį
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pažaboja ne tik karys mūšio lauke, bet neretai ir jo
namie lik ę draugai, tikėdamiesi šitokiu būdu padėsią
įveikti priešą“ (Frazer 138). Prisiminkime ir jau m i
nėtą m edžioklės, karo ir lytinio akto sugretinimą
(§37). Sėkla nuo seno laikoma galios, jėgos šaltiniu
ar bent jau laidu, todėl norint išlikti pajėgiu medžiok
lėje ar kare, tenką pasitaupyti tos jėgos meilės są
skaita, būtent sulaikomos sėklos dėka.
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Antra, iš esmės neabejotinas ir ‘sėklos’ ryšys su
‘vitaline bei psichine jėga’ (balt.-sl. *seilā, liet. sie

la) apskritai ir, skyrium, būtent su ‘vidiniu psichiniu
žmogaus pasauliu, jo sąmone’ (liet. siela) bei galiau
siai netgi ‘dvasia’ (liet. siela , pr. noseilis). Štai, pa
vyzdžiui, „indiškajam asketizmui būdingas požiūris,
kad sulaikydamas s ė k l ą vyras gali pasiekti didelio
d v a s i n i o budrumo“ (Kinsley 235). Nes hindų tantroje apskritai „sąmonė (manas-), siela (prāņa-) ir
sėkla (vlrya-) yra viena“ (Avalon 199). Kita vertus,
taip yra todėl, kad, Upanišadų žodžiais, „Tas, kuris
gyvas sėkloje, pats yra kas kita nei sėkla, sėkla ne
žino Jo, ji tėra Jo kūnas, kurį Jis valdo iš vidaus. Tai
tavo siela (ātmā), vidinis Viešpats, nemirtingasis“
( B A U 3.7.23 // Radhakrishnan.PU 230).10 Taigi sėk10

R eikšm e ‘ siela’ verčiami du skirtingi sanskrito žodžiai prāņa- ir

ātm m - (Nom. sg. ātma), tačiau toks vertimas visai nėra savavališkas
ir nepagrįstas. Sen.ind. prāņā- reiškia ‘oras, vėjas, dvelksmas, kvėpa
vimas, dvasia, gyvata, (gyvybinė) jėga’ , taigi esmiškai būtent ‘siela’,
ir yra vienos šaknies su sen.ind. p r m it i (pra-aniti ) ‘ įkvepia, kvėpuoja,
pučia, dvelkia, yra gyvas’ , m iti ‘kvėpuoja’ , ana- ‘kvėpavimas’, šnila‘vėjas, oras’ , taip pat, pavyzdžiui, graikų memos ‘vėjas’ , lotynų ani

mus ‘ dvasia, s i e l a , sąmonė’ , anima ‘dvelksmas, vėjas, kvėpavimas,
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la yra žmogaus „atmano“, jo „vidinio Viešpaties“
kūnas. Ir Indija šia prasme - jokia išimtis. Štai ką,
pavyzdžiui, rašo šv. Epifanijas apie vieną eros pra
džios krikščionių gnostikų sektą: „Mėgaujantjs aist
ringose orgijose, jų šventvagystei nėra ribų. Vyras ir
moteris ima vyro s ė k l ą į delnus, atsistoja, užsim ir
šę pakelia galvas į dangų ir su netyruoju skysčiu ant
delnų meldžiasi kaip vadinamieji D ie vo kareiviai ir
gnostikai, siūlydami Tėvui, visa ko pirm ajai priežas
čiai, tai, kas ant rankų, ir tardami: ‘M es dovanojam
Tau šitą dovį, kuris yra tikrasis K r i s t a u s

k ū n a s ’“

(К э м п б е л л .М Б 176-177). Šiaip ar taip, „tikėjim as
magiška sėklos galia buvo būdingias tiek tantrikams
Indijoje, tiek gnostikams Vakaruose“ , o, pavyzdžiui,
„stačias penis žymėjo Žin ojim o jogą, G n o zį“ , kurio
dėka „ s ė k l o s energija transformuojama į d v a s i o s
j ė g ą , vedančią išpažinėją į j u n g t į su

D ievu “

s i e l a , gyvybė’, a ir ių animm ‘s i e l a ’ ir t.t. (B uck 259, 1088; Pokorny 38-39; Radhakrishnan.PU 424; К о ч е р ги н а 36, 39, 450,452; nors
esama ir kitokių, tik nelabai įtikinam ų šio sen. indų kalbos žod žio
aiškinimų: žr. M ayrhofer II 282-283, 376; И в а н о в .P O А Я

177). Pa

našiai sen.ind. ātmm- reiškia ‘kvėpavimas, dvasia, s i e l a , esmė, (tik
rasis, dvasinis) asmuo’ ir yra giminiškas su vok. A t e m ‘kvėpavim as’ ,

atmen ‘kvėpuoti, alsuoti’ (Buck 260, 1088; M ayrh ofer I 73; Р о к о т у
345; К о ч е р ги н а 91), taigi esmiškai mena dvasią, o kartu, kaip pasta
rosios sinonimą, ir sielą. Būta nuom onių ir sen.ind. ātmān - galiausiai
esant kilusį iš tos pačios šaknies sen.ind. an- ‘kvėpuoti’ , kaip ir p rā ņ š (Radhakrishnan.PU 659). Šiaip ar taip, abu šiuos žodžius, kaip m ato
me, išties visai pagrįstai galima versti lietuviškai ‘ siela’ , ju o la b kad ir
lietuvių kalboje tarp sąvokų ‘gyvata’ , ‘ siela’ , ‘ dvasia’ (plg. juolab
bendrašaknius liet. dvasia, rus. д у х ‘ dvasia’ ir lat. dvēsele, rus. д у ш а ́
‘ siela’) bei dargi ‘vėlė’ griežtos ribos toli gražu nėra, o turint galvoje
bent jau kai kurių iš jų esminį daugiareikšmiškumą, ir negali būti.
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(Sinha 74, 61). Vakaruose jau Aristotelis, apibendrin
damas daugelio savo pirmtakų filosofų pažiūras, tvir
tino, jog „kaip tik s ė k l o j e

glūdi pirminė s i e l a “

(Aristotelis 330). Panašiai budistui tas pats žodis
„ bodhicitta - gali reikšti ir ‘nušvitusią m intį’ , ir ‘se
men v irile ’ . Pati kalba tad /.../ veda jogą į tą lygme
nį, kuriame s ė k l ą jau galima transformuoti į m i n t į ir atvirkščiai“ (Eliade. Y IF 251). į tą patį suvokimo
lygm enį nejučia mėgina sąmonę pakylėti ir pati in
doeuropiečių prokalbė, ir, skyrium, lietuvių kalba,
išlaikiusi gim iniškus, bendrakilmius atitinkamas są
vokas žym inčius žodžius siela bei sėkla.
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Č ia galim a įžvelgti netgi savotiškus anatominius
atitikmenis. Galvos smegenis, tiksliau, du galvos sme
genų pusrutulius - sąmonės, psichikos, dvasios žmo
guje buveinę - viršutiniame stuburo gale dengia gal
vos kiaušas, būtent ‘ 1. galvos smegenis dengiantieji
kaulai; kaukolė’, o apatiniame vyro stuburo gale sėklą
gam ina bei laiko du kiaušai, arba kiaušeliai, būtent
V

‘vyriškos vaisinim osi liaukos; pautai (testiculi)’ ( L K Z
V 711).
66

Iš kalbinių ‘sielos, dvasios, sąmonės’ ir ‘sėklos’
semantinio ryšio pavyzdžių visų pirma paminėtinas
pačių lotyniškų žodžių testiculi, testicula ‘kiaušeliai’,

2 testis ‘kiaušas’ ir 1 testis ‘liudytojas, liudininkas;
įrodym as’ tarpusavio santykis (žr. Buck 257). Tačiau
ypač reikia turėti galvoje „bendrą si. *mpdrb ‘išm in
tingas’ bei *mpde ‘testicula’ kilm ę, patvirtinamą ga
lybės mitopoetinės fiziologijos liudijim ų apie vieną
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bendrą (homotipija) m entalinio ir vaisingum o pradų
(smegenys ir sperma) nešėją“ ( Т о п о р о в .И С Я Т 42;
.* S V Ę T - 198). Slavų *mędrb, kartu su rus. му́д ры й ,
lenk. mądry ‘išmintingas’ bei kt., kaip ir liet. man-

drus, mandras, taip pat mandrybė ‘2. i š m i n t i s ,
gudrybė’ bei ‘4. linksmumas, g y v u m a s ’ ( L K Ž VII
823) ir kt., galiausiai remiasi ta apčia ide. šaknim i

*men- ‘mąstyti, galvoti’, iš kurios radosi ir liet. ma
nyti, mintis, iš-mintis, at-mintis, pagaliau menta ‘dva
sia; sąmonė; protas’ ( L K Ž VIII 17), pati są-monė bei
daugelis kitų, taip pat sen.indų manas- ‘dvasia, są
monė, jausmas’, lotynų mens (kilm . mentis) ‘protas,
siela, galvosena, m intis’ bei daugelis kitų (Fraenkel
455-456; Karulis I 602; M ayrhofer II 573-574, 583584; Р о к о т у 726-728; S a b a lia u sk a s.LK L 65-66;
К о чер ги н а 494; Ф а см е р II 670; Э С С Я X X 130133). K aip matyti, ir šios ide. šaknies „šakos“ apim a
bene visas aptartas sielos reikšmes. B e m inėto si.

*mpde ‘testicula’ šalia *mędrъ ‘ išm intingas’ , lotynų
kalboje šalia mens (mentis) atitinkamai plg. m ažyb i
n į mentula ‘varpa, vyro lyties organas’ (nors pasta
rojo etimologija paprastai aiškinama kitaip, C . G . Jun
gas gana įtikinam ai parodo jo galim ą ryšį su mens Jung.ST 146-147; .L V 65). Tip olog iškai vė lg i plg.
gr. 1 mēdoi ‘mintys, sum anym ai’ ir 2 mēdoi ‘vyro
lytiniai organai’ (Д в о р ец ки й 1091).
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T okį reikšm ių ryšį galim a suprasti ir visai papras
tai: mintis mentoje, sumanymas sąmonėje išties yra
tarsi ketinamos veiklos bei jos padarinių išoriniam e
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pasaulyje, t.y. jos vaisių sėkla (apie sielą viduje kaip
visa ko išorėje sėklą indėnų pasaulėvaizdos pagrindu
žr. W h o rf 57-64). D ėl minties kaip sėklos įvaizdžio
ypač plg. lotynų kalbos žodį conceptio, gerai pažįs
tam ą savo reikšme ‘sąvoka, samprata’ , t.y. „koncep
cija“ , tačiau turintį ir kitą reikšmę, būtent ‘pastoji
m as, nėštumo prasidėjim as’ , pažodžiui ‘ (sėklos)
priėm im as’, ne blogiau atpažįstamą tokiuose termi
nuose kaip „kontracepcija“ , „kontraceptinės priemo
nės“ bei pan.
68

B e to, žmogaus sieloje, mentoje slypi jo kaip in
divido asmeninė atmintis, o sėkla savo ruožtu saugo
bei neša rūšies, rasės, genties genetinę, t.y. gentinę11
atmintį. T iek asmens, individo tapatumą pačiam sau,
jo „aš“ stabilumą, stovumą laiduoja būtent jo atmin
tis, tiek ir genties, rasės, rūšies pastovumą iš kartos
į kartą - būtent ją sudarančių individų genetinė at
m intis. Gyvenim e žm ogų kartais ištinka didžiausios
permainos, tačiau atminties dėka pakankamai giliai
sieloje jis išlieka savim i, net jei ir smarkiai pasikei
čia, net jeigu jo senasis „aš“, regis, tiesiog miršta, ir
gimsta naujas, „kitas“ . Panašiai be paliovos gimsta ir
miršta, gimsta ir miršta atskiri individai, o gentis,
rūšis genetinės atminties - esmiškai būtent sėklos dėka iš kartos į kartą išlieka ta pati, santykinai nepa

11

Šis sąskambis ne visai atsitiktinis, nes ir liet. gentis, ir gr. genos

‘kilm ė, giminė, gentis’ galiausiai remiasi ta pačia ide. šaknimi *gen‘gim (dy)ti’ (Fraenkel 147; Karulis I 334; M ažiulis I 366; Р о к о т у
373-375; S ab aliauskas.LK L 19).
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kitusi. Neatsitiktinai tad liet. sėkla, be kita ko, reiš
kia ir ‘3. veislė, rūšis, 4. giminė, padermė, 5. vaikai,
palikuonys’ ( L K Ž XII 327) ir, negana to, etim ologiš
kai sutampa su lot. saeculum ‘gim inė, padermė, rū
šis; karta; šimtmetis, am žius’ (Karulis II 165; Pokorny 890). Būta, beje, m ėginim ų lot. saeculum sieti ir
tiesiog su liet. siela bei atitinkamais slaviškais žo
džiais (Гавлова 39). Sėkla per am žius veria gentį,
jos kartas bei individus nelyginant siūlas karolius,
kaip ir individo siela - jo išorinio bei vid in io gyve
nimo permainas.
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Taigi abu stuburo galai - ir smegenys su asm eni
ne atmintimi viršuje, galvos kiauše, ir sėkla su gen
tine atmintimi apačioje, kiaušuose, -

kaip ir visas

pats stuburas, mena atitinkamo lygmens stabilųjį, sto
vųjį pradą, t.y. „stebulę“ vidur gyvenim o rato atitin
kamo lygmens apytakos. K aip kad, tarkim, ir slyvos
kauliuko, jos kietojo „centro“ baltymas, kuriam e sa
vo ruožtu slypi slyvų rūšies genetinė atmintis. D ė l
kauliuko, tai, pavyzdžiui, rusų кость ‘kaulas’ , к о с
́ ти
‘kaulai’ tam tikrais atvejais savaime gali reikšti ir
‘giminė, gentis’ ( У с п е н с к и й .Я К 76). A pskritai „se
niausiuose m edžiokle užsiim ančių tautų padavim uo
se - paleoloto laikų padavimuose - kaulai reiškė patį
gyvybės šaltinį. Būtent kauluose buvo sutelkta pir
mykštė gyvybinė substancija, ir būtent iš kaulų at
gimdavo tiek gyvūnai, tiek žmonės“ (Э л и а д е 195,
dar žr. 92). Lietuvoje irgi žinomas padavimas, pasak
kurio pirm ųjų žm onių „viena pora, pasilikusi šalyje,
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iš kur ir k ilę mūsų žmonės, negalėjo sulaukti pali
kuonių, kadangi abu buvo per daug seni“ , todėl
„Pramžimas atsiuntė jų paguodai vaivorykštę Linksm ynę (Linxmine ), kuri patarė jiems šokinėti per že
mės k a u l u s . K ie k kartų senelis šoko, tiek g i m ė
d a ilių vyrų; kiek kartų senutė šoko, tiek atsirado gra
žiausių m ergelių“ (Narbutas 90). Nes kaulai - tai
stovusis kūno pradas, kuris net žemėje „pasėtas“ iš
lieka ilgiausiai (§25).
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Negana to, žmogaus sėkla, kaip ir slyvos kauliu
ko baltymas, yra balta, taigi ir šiuo atžvilgiu stoja
vienon sim bolių greton su stuburu, kaulais raudono
je kūno mėsoje. Toliau toje pačioje sim bolių gretoje,
suprantama, yra diena tarp kitų paros laikų, saulė
danguje virš juodos žemės arba žemės trajektorijos
vidury ir, žinom a, „balta“ siela, sąmonė galvoje virš
stuomens ir dvasia apskritai virš kūno, virš galvos.
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Apibendrinant galim a tarti, kad viena ii ta pati
balta siela reiškiasi įvairiais lygiais skirtingai: virš
galvos - tai bekūnė, gryna dvasia, aukštesnioji są
monė ar „ant-sąmonė“ ; galvoje - būtent sąmonė, menta; širdyje - iš dalies, pusiau sąmoningi jausmai, iš
gyvenim ai; p ilv o srityje - nesąmoninga, instinktyvi
gyvata, gyvybinė energija, galia, jėga; ir galiausiai
lytin ių organų srityje, arba tiesiog kiaušuose, siela
tarsi visiškai įsikūnija, materializuojasi, pati virsta
kūniška, m aterialia substancija, viena iš baltųjų žm o
gaus kūno m edžiagų - sėkla, kuri, toliau „stingda
ma“ , sim boliškai virsta kaulu. K itaip sakant, dvasiai
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iš dangaus leidžiantis žemyn, žemėn ir virstant žm o
gaus siela, ji visų pirma pasireiškia žmoguje kaip
rami, skaidri, vien tik suvokianti sąmonė, paskui ši
sąmonė dėl ko nors savo suvokto susijaudina, t.y.
susijudina12ir susidrumsčia, o susidrumstusi tik pras
čiau, mažiau aiškiai besuvokia, todėl dar aistringiau
jaudinasi, kol pati tampa visokeriopo judėjim o šalti
niu, savotišku gyvu „motoru“, judinančiu kūną paskui
savo norus, o per j į ir aplinkos daiktus (plg. A risto
telio ir jo pirmtakų sampratą apie sielą kaip J u d in 
toją“ - Aristotelis 327-328), taigi virsta pačia gyvata
(t.y. „tuo, kuo turinti sielą būtybė skiriasi nuo to, kas
neturi sielos“ - Aristotelis 349), kurią geismas ga
liausiai visiškai materializuoja, paverčia kūniška sėk
la. Todėl, pavyzdžiui, hinduizm e, Vedantoje „sėklą,
sakoma, išskirianti širdis, nes lytinis geismas yra bū
tent širdies būklė, o sėkla išsiskiria kaip tik širdį
veikiant lytiniam geism ui“ (Radhakrishnan.PU 241).
12

Plg. čia „emociją“, lot. emötio ‘jausmas, susijaudinimas’ , pažo

džiui ‘ susijudinimas, išsijudinimas’ - iš veiksm ažodžio e-movēre ‘ iš
judinti’ , be priešdėlio ex- ‘iš-’ davusio daiktavardį molio ‘judėjim as’ ,
kuris irgi gali reikšti ir ‘susijaudinimas, em ocija’ , plg. dar motus ‘j u 
dėjimas’ , bet ir ‘ susijaudinimas’ (Kuzavinis 284, 545; Д в о р е ц к и й ,
К о р о л ь к о в 319, 564), iš esmės būtent kaip C iceron o motus anim ī
‘s i e l o s

s u j u d i m a s ’ (Buck 1089). Tas pat ir dėl jutim ų, pojūčių:

pasak Platono, „visi šie [išorinio pasaulio elementų] j u d ė j i m a i ,
kiaurai pereidami kūną, užklupdavo sielą ir užgriūdavo ant jos, todėl
visi jie tuomet buvo pavadinti ir iki šiol tebėra vadinam i p o j ū č i a i s “
(Platonas 84). Plg. pagaliau, viena vertus, liet. ja u d in ti reikšm ę ‘ 3.
ju d in ti, purenti (apie žemę)’, o kita vertus, su-judinimas ‘4. sujaudi
nimas’ , su-judinti ‘ 5. sujaudinti’ , į-judinti ‘4. įjaudinti’ , ju d in ti ‘ 6.
jaudinti, graudinti’ ir pan. ( L K Ž IV 297, 368-370). D ė l ja u d in ti ir

judinti griežto etimologinio ryšio žr. kad ir Fraenkel 195. Plg. §43.
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Ir priešingai: sulaikant sėklą, ši įsižiebia nenu
m aldom u geismu, aistra, kurią kaip gyvybinę energi
ją galim a „išlieti“ darbu, veikla, o susilaikant ir nuo
išorinės veiklos, tiesiog „sublimuoti“ į aukštesnio lyg
mens išgyvenimus, apskritai į aktyvų vid in į gyveni
mą, aktyvią psichinę - sielos - veiklą ir galiausiai
pasiekti didesnio sąmonės jautrumo, budrumo, t.y.
aukštesnio sąmoningumo, būtent dvasingumo tikrąja
šio žodžio prasme. Nes apskritai, C. G . Jungo žo
džiais, „nors kūniškoji ir dvasinė aistros yra mirtini
priešai, jos, nepaisant to, - ginklo broliai, todėl daž
nai gana mažiausio prisilietim o, kad viena pavirstų
kita. A b i jos tikros ir kartu sudaro priešybių porą,
kuri yra vienas iš vaisingiausių psichinės energijos
šaltinių“ (Jung.SDP 212), ir „kaip kad žemiausiuose
savo lygmenyse siela {psyche) pereina į organinį, ma
terialų substratą, taip savo aukščiausiuose lygmeny
se j i virsta ‘dvasia’“ (Jung.SDP 182, žr. 216). Štai
sulig tantrinio budizm o pažiūromis, „sekso atveju gy
vybės jausmas srūva žemyn, įkraudamas lytinius or
ganus ir visą dubens sritį, o m ylint šis jausmas srūva
aukštyn, išplėsdamas prasmių horizontą /.../. Srovė
žem yn iš viršugalvio (smegenų) į apatinį stuomens
galą vadinam a /.../ ‘nusileidim u iš aukščiau’, o srovė
aukštyn /.../ -

‘augimu iš apačios’“ (Guenther, no

te 93).
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K a ip sakyta (§64), apskritai „indiškajam asketiz
m ui būdingas požiūris, kad sulaikydamas sėklą vy
ras gali pasiekti didelio dvasinio budrumo“ (Kin-
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sley 235). O hindų tantroje „sąmonė (manas-), siela

(prāņa-) ir sėkla (vTtya-) yra viena. Todėl įvaldyti
sąmonę reiškia įvaldyti gyvatą bei sėklą, o įvaldžius
gyvatą savaime įvaldom a sėkla ir sąmonė. V ė lg i,
jeigu įvaldoma sėkla, ir toji substancija, kurią lytinis
geismas paprastai paverčia kūniškąja sėkla, priver
čiama tekėti aukštyn (ūrdhva-retas-), tai kartu įgyja
ma ir valia gyvatai bei sąmonei“, nes, „hindų požiū
riu, sėkla subtiliu pavidalu (šukra-) esti visam e kūne.
/.../ Ūrdhva-retas- reiškia ne tik sulaikyti jau susida
riusios kūniškosios sėklos išsilie jim ą bet sulaikyti ir
patį kūniškosios sėklos susidarym ą visu organizm u
ją absorbuojant“ (Avalon 199). Sąvoka sen.ind. ūrdh

va-retas- reiškia ir apskritai skaistybę, ly tin į susilai
ky m ą tačiau pažodžiui tai būtent ‘aukštyn tekanti
sėkla’ arba ‘(sėklos) tekėjimas aukštyn’ : iš ūrdhvš‘status, aukštyn nukreiptas’ (arba kaip prieveiksm is
tiesiog ‘aukštyn’) ir retas-, pažodžiui ‘tėkmė, srovė’,
taip pat ‘sėklos išsiliejim as’ ir tiesiog ‘žmogaus ar
gyvūno sėkla, sperma’ (К о ч е р ги н а 133, 134, 548).
Iš čia ir skaistybės, lytinio susilaikym o, celibato tik
roji simbolinė paskirtis: atmainyti sėklą į sielą ir ga
liausiai sielą - į nušvitusią sąmonę. Taip pat skaisti
yra ir nesuprastoji tantrinė lytinė, falinė sim bolika.
M at „aukštyn nutaikytas ir prie p ilvo prisispaudęs
falas, arba linga-, - tai sėklos kėlim o, arba ūrdhva-

retas-, sąvokos regimasis įvaizdis. /.../ Jis reiškia,
kad sėklai neleidžiam a išsilieti iš kūno. Įvaldžius ly 
tinę g a lią viduje sulaikyta sėkla absorbuojama kū-
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ne“, o „sėklos tėkmės įvaldymas, - A . Bharati žo
džiais, -

kaip manoma, laiduojąs bet kokių aistrų

įvaldym ą ir laisvę nuo'troškimų“ (Kramrisch 11-12).
„Stataus linga- vaizdavimas stulpo su žmogaus gal
va viršuje pavidalu tik sustiprina šio švento įvaiz
džio vertikalum ą ir pabrėžia jo prasmę. Status, aukš
tyn nutaikytas linga-, t.y. ūrdhva-linga-, mena ne tik
sėklos sulaikymą, bet ir jos kaip kūrybiškumo sub
stancijos tekėjimą aukštyn stuburu į smegenis, pake
liu i transformuojantis į sąmonę ir virstant bodhi-cit-

ta-, t.y. ‘nubudusią m intim i’ . Ši tantrinė realizacija ir
atsispindi ‘lingo su veidu’, mukha-linga- vaizdinyje,
abiems dėmenims sudarant akivaizdų vienį - meniš
kai įtaigų sėklos kėlim o ir perkeitimo į mentalinę
galią sim bolį, vaisingum ą paverčiant kūrybingumu“
(Kram risch 180-181).,Mukha-linga-, ‘lingas su vei
d u ’ , ši regim ai paradoksali falo ir veido jungtis reiš
kia, jo g nuo lytiško išsiliejim o sulaikyta sėkla yra
įvaldyta, pakelta aukštyn ir perimta sąmonės“ (Kram 
risch 430). Verta pastebėti, jog stačias žmogus savai
me struktūriškai primena stačią falą: falo „galvutė“ tai žmogaus galva, o pro „galvutę“ ištekanti sėkla tai pati galvoje išsipildanti žmogaus siela, galiausiai
pro m om enėlį „išsiliejanti į dvasią“ virš galvos. B e
je, linga- tantrinėje sim bolikoje dar reiškia ‘vidinis
kūnas’ (Kram risch 166, 167), kurį tad galima suprasti
kaip „vidun, sielon pasistojusį falą“ . K ita vertus, kū
ną viduje, iš vidaus statų laiko stuburas, kuris irgi sim
boliškai tapatinamas su stačiu falu, ūrdhva-linga-, ir
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dar vadinamas
(Kramrisch

sthānu-, pažodžiui

119,

‘stulpas, stabaras’

169), vienos šaknies su lietuvių

status, stovūs, stuburas bei kt.

(§26). Taigi žmogaus

stuburą, jo baltąją ašį sim boliškai sudaro būtent „ v i
dun pasistojęs“, „viduje stačias“ falas su nuo išsilie
jim o apačioje sulaikyta ir aukštyn nutaikyta sėkla stuburo smegenimis - vidury. K ildam a stuburu aukš
tyn sėkla teka „pro kūno subtiliuosius centrus

ra-)

{čak

ligi paties aukščiausiojo - sąmonės centro, ku rį

ir apvaisina, pati atsimainydama į nektarą ir šitaip
sužadindama

samādhi-,

visiškos integracijos ir v ie 

nio būseną“ (Kram risch 31). Nesileisdam i pernelyg
smulkiai į kitur jau trumpai aptartą (žr. Razauskas 1215, 19) ir apskritai daugiau mažiau žinom ą tantrinę
„čiakrų“ sistem ą prim insim e tik, jo g pats žodis
sen.ind.

čakra-

pažodžiui reiškia ‘ratas, ratilas, ap

skritimas’ (К оч ер ги н а 204) ir yra tikslus etim ologi

с а х г а - , grai
tocharų A kukai,

nis atitikmuo tokių žodžių kaip Avestos
kų
B

kßclos ‘ratas’ (būtent „ciklas“),
kokale ‘ratai’, lietuvių kaklas bei

kt. (B uck 725;

Fraenkel 205; Karulis 1 370; Pokom y 640; Sabaliauskas.IKJ 126, 286; .L K L

143; lietuviškojo žo 

džio priklausymu šiai eilei abejoja Būga II 245; M a 
yrhofer I 366; o paskui juos ir M a žiu lis II 157). Savo
ruožtu stuburo apačioje sėkloje m ieganti gyvybinė
galia čia įsivaizduojam a kaip gyvatė (savaime, beje,
falinis simbolis) Kundalinė

{kuņdalim),

kuri, pakir

dusi ir ėmusi rangytis stuburu aukštyn nuo rato prie
rato (nelyginant m edžio stuburu, kam ienu nuo vaini-
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ko prie vainiko), galiausiai galvoje visiškai nubunda
ir susilieja su visiškai budria aukščiausiąja Sąmone,
t.y. Dvasia virš galvos (žr. Avalon ištisai). Galim a
manyti, jog hindų čiakros iš esmės sutampa su atitin
kamais lietuvių sielos lygmenimis ar pakopomis (sėk
la apačioje, gyvata pilve, jausmai bei išgyvenimai
širdyje, žadas arba amas kakle, apie kurį dar kalbė
sime, sąmonė galvoje ir dvasia virš galvos), o gyvatė
Kundalinė - tai tiesiog pati siela kaip gyvata (§59).
74

Belieka tik pridurti, kad sen.ind. retas- ‘sėklos
išsiliejim as, ištekėjimas, sėkla’ yra visiškai tikslus
etim ologinis lietuvių kalbos žodžio rytas atitikmuo
(Fraenkel 739; Р о к о т у 331; taip pat žr. literatūrą
§14). O kad šis sutapimas toli gražu ne atsitiktinis,
tipologiškai liudija, pavyzdžiui, sen.ind. sukrä-, kar
tu ir ‘šviesa’, ir ‘sperma’ (Kramrisch 135; Кочсргина
648). H indų tantrizme apie Šivą sakoma, esą „jo sėk
l a - tai šviesa“ (Kram risch 168), ši „sėkla spindi ne
lyginant auksas, švyti kaip pati saulė - didysis Sėjė
jas“ (Kram risch
„saulutė

170). Lietuvių dainoje irgi rugelį

s ė j o , mėnuo akėjo“, kviečiai prieš sėją

perpilam i per rato stebulę - saulės sim bolį ir pan.
(V ėliu s.S B P 136). Apskritai saulės simbolinis ryšys
su sėkla, Saulės kaip „Sėjėjo“ įvaizdis - visuotiniai
(Frazer 135). Pietų Kolum bijos indėnai krikštyti dar
ku rį laiką manė, jo g M arija nekaltai pastojusi būtent
nuo saulės spindulių ir kad taip atsitikti gali ir vėl,
todėl būta merginų, kurios r y t a i s

apnuogindavo

prieš saulę atitinkamas kūno dalis, siekdamos šitaip
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tapti „Dievo motinomis“ (К эм п б е л л .Г Т Л 230). Štai
samaniška Altajaus tautų tradicija pasakoja, kad bū
tent saulės spindulių apvaisinta M otina Žem ė vieno
je oloje pastojo ir po devynių mėnesių pagim dė p ir
mąjį žmogų (П отап ов 63). M aori antropogonijoje
irgi būtent iš saulės apvaisintos žemės atsiranda pir
masis žmogus ( C T H M

130). Prisim inkim e, jo g ap

skritai kai kurių A frikos tautų požiūriu „žm ogus m o
teryje užsim ezga į ją pataikius

ryto

saulės

spinduliui“, o „saulės spindulį ir žmogaus sielą žym i
vienas ir tas pats žodis“ (И в а н о в .A M 88; §51). Sa
vo ruožtu dangun iš ryto patekėjusi saulė ir stuburu
aukštyn „patekėjusi“, į sielą atsim ainiusi bei sąmo
nės nušvitimu pražydusi, dvasios rytu išaušusi sėk
l a - irgi du sim boliškai lygiaverčiai, tarpusavy ale
goriški reiškiniai, vienas m akrokosm inis, o kitas
m ikrokosminis.

©
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§75

Siela, „baltasis pradas“ , savotiškai svyruoja tarp
galvos viršuje, kur ribojasi su gryna dvasia, dvasi
niu, dvasių pasauliu, ir „galvutės“ apačioje, kur, vir
tusi kūniškąja sėkla, ribojasi su grynu kūniškumu,
materija. O šį „sielos stūmoklį“ pačiame žmogaus
kūne sim bolizuoja irgi atitinkamai baltas viršų ir apa
čią -

dangų ir žemę - jungiantis stuburas. Žem yn

besileidžiančios sielos vaizdinys savo ruožtu atspin
di, C . G . Jungo žodžiais, „archajišką idėją, jog sper
ma į genitalijas patenka iš galvos, o laidininkas čia
yra stuburas“ (Jung.A 22; žr. §72; apie sėklos ryšį
apskritai su kaulais žr. §69-§71).
76

Štai ką apie tai sako Platonas: „Kam , tarsi dau
giau negu dera vaisingam m edžiui, iš s t u b u r o
smegenų

atsiranda gausiai plūstanti s ė k l a , toks

žmogaus kiekviena proga patiria daug ir kančių, ir
m alonum ų - tai apimamas geidulių, tai juos pasotin
damas, - ir didžiąją gyvenim o dalį nugyvena pami
šęs, jaudinam as didžiausių džiaugsmų ir kentėjimų.
/.../ Juk iš tikrųjų nesuvaldomas lytinis geismas yra
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sielos liga, didžia dalim i kylanti dėl vienintelio pra
do, besisunkianČio pro k a u l ų poras ir vilgančio kū
ną“, o taip atsitinka todėl, kad stuburo apačioje die
vai „pragręžę išėjimą nugaros s m e g e n i m s , kurių,
einant kaklu žemyn nuo pat galvos, ištisai prikim štas
stuburas

ir kuriuos ankstesniame pasakojim e pa

vadinome s ė k l a . Šie smegenys, būdami gyvi ir ga
vę sau išėjimą, toje vietoje, kurioje atsivėrė, uždegė
gimdymo geismą, sužadindami gaivalingą išsilieji
mo norą“ (Platonas 150-151, 157-158). G raik ų kal
bos žodis myelos ‘kaulų, stuburo (ir galvos) smege
nys’ tiesiog yra vienos šaknies su hetitų muųa- ‘vyro
sėkla’, būtent šaknies ide. *meų- / *mu- ‘sėkla, sper
m a’ (Гам крелидзе, И в а н о в 818). Stuburo, sme
genų bei sėklos sim bolinį ryšį iš dalies patvirtina ir
lietuvių kalba: plg. žodį p ie n a i ‘ t. žuvų patinų l y 
tinės

l i a u k o s ’,/?/<5/77^/‘ l. t. p .’, o kartu ir ‘2. n u 

garkaulio

s m e g e n y s ’ ( L K Ž IX 913, 917); taip

pat pien ė ‘9. pienai, p ieniai’ ir ‘ 10. m edžio šerdis’
( L K Ž IX 916), t.y. m edžio „stuburo smegenys“ .
77

Sėkla tad savotiškai pratęsia apatinį stuburo galą,
kaip kad dvasia virš galvos pratęsia viršutinį. V a iz
džiai kalbant, sielos stuburas, apačioje geismo su
skystintas, pats tarsi virsta sėkla ir nulaša, nuvarva,
nuteka žemyn.
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Perteikiant šį vyksm ą spalvomis, galim a būtų tar
ti, kad ryškiai balta, švytinti dvasia, leisdamasi že
myn, tolydžio blausiasi, gęsta, rausta, o galiausiai,
visiškai įsikūnijusi ir aptemusi, netgi pajuosta. Šia
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prasme sėkla, atstovaujanti baltajam pradui, visų k i
tų sielos lygm enų bei atitinkamų apraiškų atžvilgiu
sim boliškai yra raudona, o palikusi kūną, nutekėjusi
į išorinio pasaulio „chaosą“, kaip ir sukrešėjus krau
jas, atsiduria juodos spalvos srityje. Kaip kad balta
dvasia yra aukštesnė, skaidresnė apraiška tos pačios
sielos, kuri žemiau reiškiasi kaip raudona gyvata, gy
vybė, ir atvirkščiai, taip išties galima tarti, sulig pir
m ykštėm is pažiūromis, jog „sėkla - tai vandens iš
plautas kraujas“ (Тэрнер 90) ir atvirkščiai, kraujas tai drumsta, paraudusi sėkla.
79

A p ie tokį baltos sielos, žemiau apatinio stuburo
galo virtusios kūnu, paraudimą galima būtų pasakyti
ir kitaip: sąmonė čia virto mėsa, juolab kad latvių

miesa, lietuviškojo mėsa atitikmuo, reiškia tiesiog
‘kūnas’ . Prisim inkim e, kad, C . G . Jungo žodžiais,
„žemiausiuose savo lygmenyse siela (psyche) perei
na į organinį, materialų substratą“ (Jung.SDP 182;
§72). Apskritai, „sulig senųjų tikėjimu, žmogus atsi
rado susijungus sielai ir kūnui. Būtų tiksliau, ko ge
ro, kalbėti apie nežinom ą gyvą būtybę, apie kurios
tikrąją prigim tį negalime pasakyti nieko, tik kad ji
įkūnija neapibrėžtą ‘gyvybę’. Ši gyva būtybė išorėje
apsireiškia kaip materialus kūnas, o viduje - kaip
joje vykstančių gyvybinių procesų vaizdinių seka.
Tai tiesiog dvi m edalio pusės, ir neįmanoma nusikra
tyti abejonės, kad visas šitas mentos ir kūno skyri
mas galiausiai pasirodys tesąs pagalbinė priemonė,
proto pasitelkta pažinim o tikslais, - vieno ir to paties
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dalyko intelektinis skyrimas į du aspektus, kuriuos
mes paskui neteisėtai laikome tarpusavy nepriklau
somais“ (Jung.SDP 326). Šia prasme gali būti įdom u
palyginti tokius žodžius kaip liet. menta, lot. mens
(kilm. mentis), sen.ind. manas- bei kt., bendru atveju
maždaug ‘mintis, sąmonė’ (§66), su lietuvių žodžio

mėsa lytimis męsa bei mensa ( L K Ž VIII 42, 16),
prūsų mensā, sen.ind. mālisä- ‘mėsa’ bei kt. Pasta
ruosius žodžius V. M ažiulis veda iš ide. *menso ‘mė
sa’ (M ažiulis III 131; nors šia ip ja u įprasta rekonst
ruoti lytį ide. *mēmso~). A p ie griežtą etim ologinį ryšį
kalbėti, remiantis tik tokiom is šiaip jau gana neįpras
tomis simbolinėmis sąsajomis, žinom a, būtų per drą
su, tačiau sąskambis akivaizdus. Turint galvoje sielą
kaip jėgą ar galią (§61), savo ruožtu liet. g alia g a li
ma palyginti su lat. gaļa ‘m ėsa’ . Šiuo atveju, nors ir
ne visiškai tikras, įmanomas jau ir griežtas etim olo
ginis ryšys (Fraenkel 131; K arulis I 285). Šiaip ar
taip, nuosekli sielos m aterializacija visų pirm a kū
niškąja balta sėkla ir galiausiai tiesiog raudonu krau
ju bei mėsa, kūnu, būtent nuoseklus sielos įsikū n iji
mas -

v a izd in y s, ku ris kalbam oje

a rch a jišk o je

sim bolikoje savaime suprantamas.
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Sielos m aterializaciją, baltos sėklos ke lią žem yn į
raudoną kraują bei mėsą, galim a suprasti ir kiek k i
taip. Užuom iną čia pakiša pats lotynų kalbos žodis

materia, nesgi yra vienos šaknies su lot. mater (kilm .
matris), o pastarasis etim ologiškai sutampa su liet.
moteris (žr. Р о к о т у 700-701 ir kt.). Ž o d žiu , vyro
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siela per baltą sėklą toliau m a t e r i a l i z u o j a s i ta
prasme, kad patenka į m o t e r į, kur savo ruožtu tam
pa apsupta raudonos mėsos ir kraujo. Moteris ir pati
neretai siejama su raudona spalva bei mėsa, o vy
r a s - su balta bei augaliniu maistu (Тэрнер 102;
augalinį maistą čia, matyt, reikia konkrečiau suprasti
kaip grūdinį, būtent „sėklinį“). Štai hindų tantrizme
moteriškasis pradas (šakti-) paprastai žymimas rau
donu tašku, o vyriškasis (šiva-) - baltu (Khanna 24).
‘M o teris’, arba ‘patelė’, (manoma, dėl menstruacijų)
sanskritiškai kartais tiesiog vadinta žodžiu rohinī, pa
žodžiui ‘^raudona’ (Kramrisch 6), giminišku su liet.

raudonas (Mayrhofer III 67, 81; Р о к о т у 872-873;
Ф а см е р III 513). Apskritai tradicinėje simbolikoje
vyras siejamas su rytu, diena, šviesa, balta spalva, o
moteris - su vakaru, naktimi, tamsa, tamsiomis spal
vom is ir pan. (И ван о в, Т о п о р о в .С Я М

178, 204;

dar žr. binarinių opozicijų lenteles ten pat 75 ir
И в а н о в , Т о п о р о в .И О С 260-261 Nr. 2, 10, 18).
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M oters gim doje baltas spermatozoidas susijungia
su raudona kiaušialąste (sim boliškai - sėkla susijun
gia su krauju) ir šitaip pradeda žemėje naują žmogų,
naują įsikūnijusią sielą. Pratęsiant spalvų sim boliką
galim a tarti, jog būtent iš raudonos motinos kiaušia
ląstės išauga vaiko kūno mėsa, kraujas, o iš balto
tėvo spermatozoido - kaulai, stuburas ir, jeigu tai
berniukas, sėkla. Sulig senovės, o taip pat daugelio
šiuolaikinių pirm ykščių tautų biologinėm is pažiūro
m is, „prasidėjim o stebuklas moters įsčiose įvyksta
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sėklai susijungus su menstraliniu krauju. M ėnesinių
pertrūkis pastojus aiškintas tuo, kad moters kūne pa
siliekantis kraujas, veikiamas spermos, virsta kūdi
kio kūnu“ (К эм пбелл. М Б

178). Taigi iš motinos

vaikas gauna kūną, iš tėvo - sielą.
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Jau matėme moterį etim ologiškai menant materi
ją, o štai Biblijoje tvirtinama, jog „vyrai turi m ylėti
savo žmonas tarytum savuosius k ū n u s “ ( E f 5.28).
Ir alchemikams „kūnas - tai Venera bei moteriškasis
pradas, o dvasia -

M e rk u riju s

bei v y riš k a s is “

(К э м п б е л л .М Б 311). Č ia akivaizdu, o ir toliau rei
kia nepamiršti, jog „žodis ‘m oteris’ mituose ar ritua
luose niekada nereiškia moters kaip tokios: jis žym i
moters įkūnijamą kosm ologinį principą“ (E liad e.P C R
421). Tas pats, žinoma, pasakytina ir apie „vyrą“ . K a d
vyras šia prasme savo ruožtu atstovauja dvasiai, są
monei, liudija ir kalba. Pavyzdžiui, sen. indų mānu-,

mānus-, gotų manna, vok. Mann, angį. man ‘vyras,
žm ogus’ , taip pat rusų м у ж ‘vyras, sutuoktinis’ bei
kt. (ide. *manus arba *monus) remiasi ta pačia ide.
šaknimi *men- ‘mąstyti, galvoti’, kaip ir liet. są-mo-

nė, su-manus, tiesiog manus

‘1. geros atminties, 2. su

manus, sumaningas’ ( L K Ž VII 846), esmiškai ‘są
m oningas’, taip pat sen. indų manas- ‘d v a s i a , siela’
bei kt. (Buck 80; Keith 228-229; M ayrhofer II 575576; Р о к о т у 700; Sabaliauskas.LK L 232; Е л и з а р е н к о в а .Я С В Р

68-69;

Ф а см е р

II 670). Plg. ir

sen. hebrajų zākhār ‘vyriškas, vyro’ šalia zākhar ‘gal
voti, manyti’ (Ю ркенас 103). Prisimenant sielos ben
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driausią reikšmę ‘(psichinė bei gyvybinė) j ė g a ’
(§61), galima paminėti ir graikų aner, luvių annar,
sen. indų nar- bei kt. reikšme ‘vyras’ , grindžiamus
ide. šaknimi *ner- ‘(maginė9 bei) gyvybinė jėga’, ku
riai priklauso ir tokie lietuviški žodžiai kaip narsa,

noras bei kt. (Buck 81; Fraenkel 504, 507-508; Ро
коту

765;

S a b a lia u s k a s .L K L

187, 212, 216;

Т о п о р о в .Б Д 109). Pagaliau ir indoeuropiečių daik
tavardžio *įflros, iš kurio radosi liet. vyras bei dau
gelio kitų ide. kalbų atitikmenys, pirminė reikšmė
buvo būtent ‘pajėgusis’ - tos pat kilmės yra, pavyz
džiui, lot. vīs ‘jėga’, sen.ind. väya- ‘jėga, energija’
bei kt. (Buck 81; Fraenkel 1258; Karulis II 537; M a 
yrhofer III 147-148, 238-239; M ažiulis IV 247; Ро
к о т у 1177-1178; Sabaliauskas.LKL 25-26).13
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Pirmykštę daiktavardžio vyras reikšmę lietuvių kal
boje tebemena veiksmažodis vyrauti ‘įsigalėti, vieš
patauti’ ( D L K Ž 942). D ėl fonetinių ir semantinių są
sajų akivaizdžiai poetiškai susiję lietuvių kalboje tapo
ir žodžiai vyresnis reikšme ‘2. stovintis a u k š č i a u
savo laipsniu, pareigomis’ bei viršesnis ‘didesnis, v y v

r e s n i s ’, plg. dar viršiausias ‘v y r i a u s i a s ’ (D L K Z
942, 944), nors šių žodžių etim ologija skirtinga. Šiaip
ar taip, „viršaus ryšys su vyriškuoju pradu, o apa
čios - su moteriškuoju“ gerai žinomas ir visuotinis,
kinų filosofų net buvo tvirtinama, jog apskritai „Dan
13 Įdomu, kad Lietuvos herbo b a l t a s vy-tis r a u d o n a m e lauke
yra tos pat pirminės šaknies žodis, kaip vy-ras bei kt. ( Р о к о т у 1124,
1178).
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gus pagimdė vyrus, o Žem ė - moteris“ (И в а н о в ,
Топ оров. С Я М 204, 213, taip pat žr. 99, 178, 204205) ir pan. „Šumerų me reiškia ‘vyras’ ir sykiu ‘dan
gus’“ (Eliade.PCR 92). B e to, vyras paprastai yra
„šeimos galva“, plg. lietuvių šeimyninės damos įva iz
dį: „Tėvas - galva, motina - širdis“ ( L K Ž X I V 858).
O galva indoeuropiečių pasaulėvaizdyje buvo sieja
ma su dangaus skliautu, dangumi: germanuose dan
gaus skliautas atsirado iš pirm ažm ogio m ilžin o Im iro
( Ymir) galvos kiaušo (Davidson

113; М е л е т и н с -

к и й .И м 510; Т о п о р о в .K M 8); induose dangus at
siranda iš pirmažmogio m ilžino Purušo (Pūrusa -) gal
vos (Т оп ор о в.П у 351) ir pan. Lietuvių kalboje galva
savaime reiškia ir tiesiog ‘ 8. /.../; viršūnė, viršus’ , ir
‘7. vyresnis, viršininkas, pirm ininkas’ , ir, beje, ‘ 3.
protas, išmanymas; m intis’ ( L K Ž III 78-79) - p risi
minkime ką tik m inėtą sąvokos ‘vyras’ įvardinim ą
šaknies ide. *men- ‘mąstyti, g a l v o t i ’ žodžiais. Įdo
mus šiuo požiūriu atrodo ir m ėginim as šiuos žodžius
sieti su kita, hom onim iška šaknim i ide. *men- reikš
me ‘būti iškilusiam ’ (žr. M ayrhofer II 576), kuria
remiasi lot. (e)minēre ‘kyšoti, iš k ilti’, māns ‘kalnas’
bei kt. (Pokom y 726).
84

Č ia galima būtų pastebėti, pavyzdžiui, kad gnostikai galvos smegenis sim boliškai siejo su dangiš
kuoju Tėvu, o kūną veriančius stuburo smegenis su jo Sūnumi žemėje (Jung.A 286). Šia prasme ir
liet. v yrąs palygintinas - vėlgi grynai poetiškai - su
kitos kilmės homonimu vyras reikšme ‘v y ris’ , tie
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siog su paronimu vyris, taip pat su giminišku jiedviems 2 varas. Pastarieji žodžiai bendru atveju žymi
tam tikrą kuolą, strypą ar virpstą, kuris ką nors veria,
arba ant kurio kas užverta, suverta (L K Ž X IX 505,
546-547; XVIII 129). Iš tikrųjų stuburas veria mėsą
(§25, §26), o jo simboliškai atstovaujama siela, šitoji
žmogaus psichinė bei gyvybinė jėga, savo ruožtu ve
ria, parsmelkia kūną - plg. čia dar liet. J varas reikš
me ‘jė g a ’ (žr. L K Ž XVIII 128-129). Panašiai, api
bendrinant lytinės sueities vaizdinį, vyras it vyris ar
varas (per)veria moterį - nelyginant ašis ratą (plg.,
beje, dar liet. varžtas ir motėrka ‘veržlė’ bei kartu
‘moterėlė’ : pastarąja reikšme - tai hibridas su slaviš
ka priesaga, pirmąja - svetimybė iš vok. dial, muter-

ke ‘veržlė’, savo ruožtu iš vok. Mutter ‘veržlė’, pa
grindine reikšme vėlgi ‘m otina’ -

L K Ž VIII 364,

484). Iš čia ir atitinkama ly čių simbolika: moteris be
vyro - tai tekinis be ašies, be stebulės, mėsa be stu
buro, paskydusi, nepajėgi stovėti, drimbanti lyg me
dūzos drebučiai; o vyras be moters - tai stebulė be
tekinio, sustabarėjimas be jokios tėkmės, stuburas be
kraujo ir mėsos (plg. §27), plikas kaulas, m itologijo
je atstovaujamas lietuvių K aulinio diedo (žr. G rei
mas 400,407,412), rusų Koščėjaus {Кощей, iš кость
‘kaulas’ - Ф а см е р II 362) bei pan.
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Taigi vyras šiame įvaizdyje mena stovųjį, stabilų
j į pradą (pagaliau ju k patį lytinį vyriškumą reiškia
būtent „stovėjimas“), stebulę ir ašį, o moteris - rat
lankį, tekinį ir atitinkamai tėkmę, judėjimą, permai
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nas (plg. moters mėnesinių ciklą ir mėnesį, m ėnulį
kaip būdingą perm ainingumo sim bolį, poetiškai tie
siog kaip „m ainulį“, žr. D undulienė.SL 46), tad kartu
ir gyvybę, gyvatą. Prisim inkim e tokio apibendrinim o
patvirtinimui tiesiog klasikinį, chrestom atinį indų Šivo ir Šakties - jo moteriškosios poros, kuri kartu
atstovauja paties Šivo gyvybinei energijai, galiai veik
ti, judėti, - pavyzdį. G yvybę, išeitį iš sustabarėjimo,
takumą moteris sim bolizuoja ezoteriniame budizm e
(T B D 17). Pagaliau m oterį esant gyvata mena ir pats
biblinis pirmosios moters, žm onių pramotės vardas
Ieva, hebrajiškai Hawwa, padarytas, pasak tradici
jos, tiesiog iš gają, gyvybę, gyvatą žym inčios sem i
tiškos šaknies *hay- / *haw- bei pažodžiui reiškian
tis maždaug ‘teikianti g y v y b ę ’ (akadų H ayd) ir,
negana to, tiesiogiai susijęs su sem itų *hayy-at- /

*haw-at- ‘g yv-at-ė’ (fin ik ie č ių hwt) (B eresn evičius.RIM 42; Guėnon 100; K I Ž 88; Д ь я к о н о в 42,
114; M H M I 419; Т о п о р о в . Д Ж

396; žr. И л л и ч -

С в и ты ч §101). Savo ruožtu „viduram žių menas itin
dažnai pabrėžia rojaus gyvatės - suvedžiotojos as
pektą, glaudžius ryšius su moterimi (pvz., gyvatė vaiz
duojama su moters galva ir krūtimis), tai liu d ija jos
vidinę giminystę su suvedžiotąja Ieva“ (Becker 82).
86

Taigi vyras ir moteris stovi atitinkamose sim b olių
gretose kaip stabili stebulė ir takus tekinis; balta ir
raudona spalvos; kaulas ar stuburas ir mėsa; sėkla ir
kraujas; siela ir kūnas; dvasia ir gyvybė, gyvata; D ie 
vas ir materialusis pasaulis; suprantama, D angus ir
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Žemė; bei pan. (plg. dar И ванов, Т о п о р о в .И О С
260-265 binarinių opozicijų lentelę Nr. 2, 6, 10, 18,
30 ir kt.).
87

Stuburas lyg Dvasios iš dangaus „nuleistas“ bal
tas žaibas perveria Žem ę ir, apačioje virtęs sėkla, ją
apvaisina. Dangaus apvaisinta, įkvėpta Žemė savo
ruožtu „išleidžia“ gyvybės želmenį, aukštyn pas Tė
vą trokštančią sugrįžt gyvatą, kuri rangosi aplink stu
burą tarsi gyvatė apie Gyvybės medį.

88

Kartu galime pastebėti, jog baltai sielai - tarsi
saulei - leidžiantis iš dangaus žemyn, žemėn ir toly
džio raustant, žemė savo ruožtu tarsi kyla aukštyn, į
dangų, tolydžio šviesėdama. Viena vertus, siela virš
galvos - tai įdėm balta dvasia, galvoje - menta, są
monė, toliau leisdamasi, iš psichinės virsta vitaline
jėga, gyvybine energija, gyvata ir galiausiai materia
lizuojasi į sėklą kita vertus, materija, žemė, apvai
sinta sėkla virtusios sielos, pati atgyja ir atsimaino į
aukštyn stuburu, ar Gyvybės medžio kamienu, besirangančią gyvatę (plg. rus. змея́ ‘gyvatė’ vienos šak
nies su .зед/л»‘žem ė’ - Ф а см е р II 100), t.y. gyvatą
gyvybę. K itaip sakant, nusileidusi požemin ir žemę
iš vjdaus apvaisinusi saulė - lyg prasikalęs iš sėklos
pavasarį naujos gyvybės daigas - iš ryto vėl pateka,
ir žemėje išaušta diena. V ėlg i kitaip sakant, M otiną
Žem ę pervėręs žaibas - dangiškojo Tėvo žemėn pa
siųstas Sūnus - įžiebia joje gyvybės ugnį, iš kurios
žemėje lyg gaisras iš žarijos įsiplieskia pažaras ( L K Ž
IX 708), nurausta ryto žara. Apskritai mitinėje sim
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bolikoje „ir tekanti saulė, ir naujagimis - tai dvi vie
no ir to paties Vaiko provaizdžio alegorijos, o pats
Vaiko provaizdis - tai kartu tekančios saulės ir visų
pasaulyje naujagim ių alegorija“ (Kerėnyi 45). Plg.
šia prasme lietuvių iš-si-risti reikšmes ‘4. // išnirti,
pasirodyti (apie saulę, m ėnulį)’ ir ‘ 15. prasikalti, išsilulštenti’ ; taip pat bendrašaknius žodžius rytas, 2

rytėti ‘aušti rytu i’ ir 4 rytėti = rietėti ‘9. kaltis iš
kiaušinio, ristis, skilti (apie paukščiukus), 10. augti,
rutuliotis’ bei pan. ( L K Ž X I 583-584, žr. 549-550,
toliau 687-688, 731-732; §14).
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Dangaus apvaisinta žemė ne tik gim do vėl dan
gun, aukštyn augančią gyvybę, bet ir pati, kaip gy
vybės gim dytoja, atgyja. Prisim inkim e, jo g rūda tai žemės kraujas (§41, §42). Savo ruožtu balta ugnis
pačiam e Žem ės planetos branduolyje - tai tarsi Sau
lės, šito dangiškojo šviesos latako, sėkla. Panašiai
vyro sėkla ne tik pereina į vaiko sielą, kaulus, sėklą
(jeigu tai berniukas), bet sužadina lig tol nepatirtą
baltojo prado apraišką ir moteryje: pastojusios m o
ters organizm as pradeda gam inti p i e n ą .

90

Lie tu v ių „dainose kreipiam asi į D ie v ą kaip ‘d id į
sėjužėlį’ : ‘O i tu, D ievu žėli, didis sėjužėli...’“ (G im b u tien ė.B P L 162; plg. Saulę kaip „Sėjėją“ ir kartu
būdingą D ie vo įv a izd į - §51, §74), tuo tarpu žemė
paprastai vadinam a m aitintoja. Prisim inkim e, jo g ap
skritai „visose visuom enėse esama analogijos tarp
seksualinių ryšių ir valgym o“ (Lėvi-Strauss 151, pla
čiau žr. 119, 123-125, 145, 153; plg. §37), taigi tarp
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sėklos ir maisto, peno, kas žemdirbiui yra tiesiog
akivaizdu. Kadangi vyras abiem prasmėm yra sėjėjas
(kartais tiesiog tapatinamas su sėkla, kaip antai seno
vės indų „M anu įstatymuose“ 9.33; plg. ir sen.ind.

vlrya- ‘vyro sėkla’ šalia vīra- ‘vyras’ bei pan. - K oчергина 616), o užsėjama dirva, žemė visuotinėje
tradicinėje sim bolikoje - moteris (žr., pvz., У сп е н с
кий

71;

Э л и ад е

216), tai tie patys archetipiniai

vaidmenys baltojo prado atžvilgiu būdingi, supranta
ma, ir žm onių lytims arba, kitaip sakant, grindžia
baltojo prado atitinkamai vyriškąją ir moteriškąją ap
raiškas. Paskutinė sielos materializacijos pakopa vy
ro organizme yra sėkla, kuri, palikusi vyro kūną ir
toliau „m aterializuodamasi“, moters organizme virs
ta pienu, kuriuo savo ruožtu maitinamas naujagimis,
kūdikis, vaikas. Kaip kad vyras perduoda sėklą mo
teriai, taip motina perduoda pieną vaikui; koks yra
sėklos atžvilgiu vyro santykis su moterimi, toks tad
yra pieno atžvilgiu motinos santykis su vaiku. Kas
vyrui - sėkla, tas moteriai - pienas. Trumpai drūtai,
sėkla -

tai „vyro pienas“, o pienas -

tai „moters

sėkla“ . Šią sim bolinę tapatybę vėlgi aptinkame atsispindint ir lietuvių kalboje: plg. liet. pienas ir jau
minėtus p ien iai, p ie n a i ‘ 1. žuvų patinų lytinės liau
ko s’, taip pat pastarojo reikšmę ‘2. neprinokusiame
g r ū d e esantis b a l t a s skystis’ ( L K Ž IX 913, 917),
būtent augalo sėkla, „augalinė sperma“, o kartu ir
„žemės pienas“ , kuriuo ji peni žmogų, duona; atitin-
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karnai rusų kalboje plg. м олоко́ ‘pienas’ ir m ažybi
nį молочко́ ‘įš įvairių augalų sėklų išspaudžiamas
baltas skystis’, dgs.

молок
́ и ‘pieniai, žuvų patinų

lytinės liaukos’ (Д аль II 333), taip pat plg. vaikų
žargono молофёйка ‘sperma’ bei pan.
91

Iškart reikia pastebėti, kad baltasis pradas, perei
damas iš vyro į moterį, kartu perduoda ir sau būdin
gą s t o v u m o ypatybę. Vyro galia apvaisinti pasižy
mi tuo, kad jam, paprastai kalbant, stovi. Savo ruožtu
apvaisinta moteris p a -s t o j a. O štai kai kurių p ir
mykščių Indijos tautų dainose „m edžiotojo žm onos
laimė vaizdžiai išreiškiama tuo, kad jai /.../ ‘krūtys
pasistoja’ . Krūtys /.../, matyt, buvo garbinamos kaip
ypatingos moters lytinės galios ženklas. R eikia turėti
galvoje, jog krūtys ir pienas įvairiose tautose - pa
grindinis ‘žvėrių valdovės’ požym is. Pavyzdžiui, kai
kurių Brazilijos tautų požiūriu, žvėrių valdovė vejasi
medžiotoją ir nukreipia į j į savo krūties pieno čiurkš
lę, šitaip j į užkerėdama. G ruzinų žvėrių šeim ininkė
Dali, sutikusi girioje medžiotoją, pasiverčia pieno bu
teliuku“ (Ветроградова 107). Prisiminkime, kad pir
mykščiam žmogui „abiejų lyčių organų sąveika ly ti
niame akte asocijavosi su žudymu, smeigimu į žvėrį“
(Beresnevičius.SKM 28; §37). Tai m edžiotojo vyro
požiūris, tuo tarpu moteris „žvėrių valdovė“ , ginda
ma savo valdas bei pavaldinius, atstato į m edžiotoją
savąjį galios šaltinį ir ginklą - krūtį.

92

Savo ruožtu vyro sėkla kartais kone tiesiog atsto
ja motinos pieną, o jo lytinis organas atlieka krūties
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vaidm enį - maitina. K a i kuriose Afrikos tautelėse
„moteriai jau pastojus, jos vyras dar kurį laiką tyčia
lytiškai santykiauja su ja būtent tam, ‘kad papenėtų
vaiką savo sėkla’“ (Тэрнер 87) - panašiai saulė,
kasnakt nusileisdama žemėn, tarsi papeni savo karš
čiu žemės įsčiose tvylantį savo vaiką ugnį. Analiti
nės psichologijos duomenimis, kai kurioms moterims
feliacija susijusi su infantiliom is fantazijomis apie
krūties žindim ą (remiuosi C . G . Jungo instituto C iu 
riche analitiko dr. R. Strubelio žodine informacija).
Pagaliau pats feliacijos pavadinimas iš lot. ß lä re ,
arba fellāre, ‘čiulpti, žįsti’ jau vien tuo, kad remiasi
ta pačia ide. šaknimi *dhē(i)~ ‘čiulpti, žįsti, žindyti’ ,
kaip ir lot .jem ina ‘moteris’ (< ‘žindyvė’), gr. thelys
‘moteriškas, moteriškos lyties’, thēlē ‘krūties spenys’
bei lot. filiu s , lat. dēls ‘sūnus’, rus. дитя́ ‘vaikas’
(< ‘žinduklis’), rodo archetipiškas atitinkamų vaizdi
n ių sąsajas. Savo ruožtu tos pat kilmės yra vyro veikm enį, t.y. fu n kciją, žym in tis veiksm ažodis lot.

ficu n d āre ‘(ap)vaisinti’ , taip pat dar, ko gero, graikų
tēthē ‘senelė’, tēthis ‘teta’ ir savo ruožtu lietuvių dė
dė, rusų д е д ‘senelis’ bei pan. (dėl visų šių žodžių
etim ologinio ryšio žr. B uck 334; Būga I 358; II 168;
Fraenkel 87; Karulis I 208; Р о к о т у 235, 241-242;
S a b a lia u s k a s .L K L

23,

149, 231;

Д ворецкий,

К о р о л ь к л в 362; Ф а см ер I 516; Э С С Я
228, V

IV 227-

12-13; kai kurių autorių abejojama tik dėl

pastarųjų keturių, žr. B uck 94; Fraenkel 87; Karulis
I 206; Ф а см е р I 494).
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Tokias sąsajas gerokai praplečia, o kartu ir mena
jas jau žiloje senovėje buvus įsisąmonintas bei m ito
logiškai įprasmintas, pora Rigvedos eilučių iš gies
mės apie dangiškojo Tėvo sūnų ugnį A gn į: „Vos g i
męs jis susirado savo t ė v o

t e š m e n į . / J i s paleido

lietis jo srautus, paleido p i e n o

čiurkšles“ (R V 3.

1,9.a, b). Pasak vertėjos į rusų kalbą T. Jelizarenkovos, čia „tėvas - tai dangus, jo tešmuo - audros de
besis, Agnis - žaibas, o srautai bei pieno čiurkšlės

(dhenā/i) - tai lietus“ ( Е л и з а р е н к о в а .Р В 288,
690).14 Visatos (makrokosmo) ir žmogaus (m ikrokos
mo) reiškinių gretinimas mums jau ne naujiena. B e 
lieka pridurti, jog sen.ind. dhenü- ‘pieningas, pieniš
kas, pieno’, (sg.) dhenā ‘melžiam a karvė, pienas’
priklauso tai pačiai šakniai ide. *dhē(i)~ ‘čiulpti, žįs
ti, žindyti’. Negana to, tai pačiai šakniai priskiriam i
ir tokie lietuvių kalbos žodžiai kaip 2 diena ‘dieni,
dieninga’, dien e ‘dieni’ , dieni ‘turėsianti, vesianti,
laukianti’, pvz.: „M ano karvė dieni, t.y. bus vesianti,
turėsianti“ ( L K Ž II 507, 509) (Būga I 358; Fraen14 Kitoje Rigvedos giesmėje, būtent 4. 3.1O.d, sakoma, jo g A g n į
maitinantis J a u t i s

melžia iš savo t e š m e n ų tyrą (pieną)“ (Е л и за -

ренкова.РВ 363; žr. Kramrisch 205). Atsižvelgtina čia atrodo ir lie
tuvių žodžio pienas reikšmė ‘2. kai kurių augalų, grybų ląstelėse esan
tis baltas skystis; iš aguonų ar kanapių sėklų išspaustos balkšvos sul
tys’ ir juolab tokie žodžių junginiai kaip buliaus pienas ‘trintų kanapių
ar aguonų sėklų skystis’ , jaučio bei veršio pienas ‘ trintų aguonų sėklų
skystis’ bei pan. ( L K Ž IX 915). Narkotinių medžiagų ritualinė bei
mitologinė reikšmė gerai žinoma, o, pavyzdžiui, iš grybų, spėjama,
spausta Vedų soma- kaip tik neretai simboliškai tapatinta ir su lietumi,
ir su pienu, t.y. su „dangiškojo jaučio pienu“ ( Е л и з а р е н к о в а .Р В
514). Bet išsamiau šio klausimo čia nenagrinėsime.

94

SĖKLOS RATAS
kel 87; Mayrhofer II 101,113-114; Р о к о ту 241-242;
sen.ind. dhenā ir liet. diena ‘dieni, dieningą’ , sen.ind.

dhenū- ir liet. dieni nurodomi kaip visiškos etimolo
ginės tapatybės). Tačiau šiuos lietuviškus žodžius v i
sai sėkmingai galima būtų sieti ir su liet. 1 diena,
vedamu iš ide. *dei- ‘skaisčiai šviesti, spindėti’ (§50),
kaip kad tai daro, pakeitęs savo ankstesnę nuomonę,
ir K . Būga, pridurdamas dar tokius pavyzdžius kaip
liet. dieningą , t.y. dienose esanti ‘nėščia’ (Būga II
252). Šiaip ar taip, poetinis ryšys čia akivaizdus. Juo
lab šalia ką tik minėto pasakymo „mano k a r v ė d i e 
ni . . . “ prisiminus žinomą lietuvių mįslę „Balta k a r 
vė

dangų laižo ( d i e n a ) “ (dar plg. §50). Plg. ir

atitinkam ą rusų mįslę черная корова весь мир по

борола, а белая подняла ‘juoda k a r v ė visą pa
sauli parvertė, o balta prikėlė’, atsakymas - naktis ir
d i e n a ; tokia sim bolika nuo senų senovės būdinga
ir kitom s indoeuropiečių tautoms (И ванов, Т о п о 
р о в .С Я М
94

119, žr. 135).

Visus šiuos vaizdinius jungia įvairios apibendrin
to „baltojo prado“ apraiškos. Tas pats „baltasis pra
das“ materializuojasi vyro organizme sėklos, o mo
ters organizme - pieno pavidalu. Abiem atvejais tas
pats „baltasis pradas“ lemia atitinkamai vyrišką ir
m oterišką jėgą, galią, kurios dėka vyras vyrauja ant
moters lytinės sueities metu, o moteris ant vyro kaip sūnaus, vaiko - j į maitindama. Todėl apskritai
„seksualiniu požiūriu, kūdikio prie motinos krūties ir
ją m ylinčio vyro vaidmenys yra atvirkščiai propor
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cingi“ (Kramrisch 25). Užtat ir tikrasis „vyras“ vyras kaip metafizinė kokybė, kaip principas su v i
somis aptartomis jo simbolinėmis ypatybėmis - yra
ne pats vyriškos lyties žmogus, o būtent „baltasis
pradas“, šitoji psichinė ir vitalinė, t.y. dvasinė ir gyvy
binė jėga, suteikianti galią bei vyresnybę atitinkamais
atvejais tiek vyrui, tiek moteriai kaip atitinkamos kū
niškos lyties žmogui. K aip tik todėl sim boliškai ir
tampa galima pasakyti, jog vyras (savo „pieniais“)
maitina ar peni moterį, o kartu ir jos gemalą, busi
mąjį vaiką, o moteris savo pienu „vaisina“ vyrą (kaip
kūdikį, sūnų fiziškai arba ir apskritai vyrą psichiškai
kaip jo „anima“, jo vidinės sielos išorinė projekcija,
kalbant analitinės psichologijos terminais).
95

Neatsitiktinai kai kurių A frikos bei M elanezijos
genčių stabai turi kartu ir motiniškas krūtis, ir tėviš
ką penį (К эм п б е л л .ГТ Л 116). Kartu penį ir krūtis
Melanezijoje turi ir sim boliški iniciacijų personažai,
kurie tačiau tvirtinami nesą hermafroditai, bet įdėm
vyrai (П ропп 201, remiantis H. Neverm ann’u). In
dijos tantriniame mene vyriškąjį, „baltąjį“ pradą at
stovaujantis dievas Šivas paprastai irgi vaizduojam as
kaip androginas - kartu su stovinčiu falu, ar peniu,
ir su didelėmis putliomis krūtimis (žr. Sinha 71). A p 
valainomis, putliomis krūtimis neretai vaizduojam as
Buddha. Panašiai Europos „viduram žių ikonografi
joje Kristus kartais vaizduojamas su krūtim is - se
kant Saliamono giesme 1.1: ‘Tavo krūtys geresnės
už vyną’“ (Jung.A 205; lietuviškai G g 1.1 ‘krūtys’
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visų verčiama kaip ‘m eilė’). Č ia jau akivaizdu, kad
kalbama apie „dvasinį peną“ , esmiškai apie „dvasinį
pieną“ ir jo šaltinį - dievybės, Dievo krūtį, to paties
Vedų „dangiškojo Tėvo tešmenį“ . Plg. ir lietuvišką
viduram žių Perkūno statulėlę su paryškintomis ap
valiom is krūtimis (žr. M H M
96

II 304).

Šia prasme nepaprastai įdomu, jog S. Daukantas
savo „Būde senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“
apie Perkūną, arba Perimą, sako, esą senovės lietu
viai „nuo tos jo malonės vadino j į Tėčiu, arba Tičiu,
arba P a p i u, tai yra tėvu“ (Daukantas.Ra 489, plg.
dar 494). N ors pats S. Daukantas vargu bau turėjo
galvoje būtent tokias sąsajas, lengva ranka jų vis dėlto
atmesti negalima. Prisimenant vediškąjį Agnį, žindusį savo dangiškojo tėvo „audros debesies“ tešmenį,
t.y. papą, dar reikia pridurti, kad ved. parjmya- ‘aud
ros debesis’ , arba Parjūnya- ‘audros, perkūnijos die
vas’ , yra tiesioginis lietuvių perkūno, arba dievo Per

kūno, atitikmuo (žr. Fraenkel 575; Гамкрелидзе,
И ванов 615, 793; Иванов, Т о п о р о в .И О С 7, 101102;

M HM

I 529; II 286, 303 ir visą itin gausią

literatūrą šiuo klausimu). O vienoje lietuvių pasako
je apie Perkūną sakoma: „Ataina ponas P a p e 1i n s kas

su grauzmu ir vėju!“ (Laurinkienė 144). Verta

turėti galvoje ir tai, kad „ P e r k ū n o

kulka“ - tai

kartu ir „laumės p a p a s “, „laumės s p e n y s “ bei
pan.; liaudies požiūriu, „laumės papai yra pasidarę iš
to, kad perkūnas trenkė į smeltis, tai ir pasidarė du
p a p a i“ (Laurinkienė 106-107); pagal kitą sakmę, be-
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lem nitai atsiradę iš Perkūno (arba D ievo) nupjautų,
sukapotų ir išbarstytų deivės Laum ės krūtų (Laurin
kienė 174, 177; žr. Jucevičius 75-76). „Perkūno žm o
ną“ Laum ę kaip tik galim a suprasti įasmeninant her
mafrodito „Perkūno su papais“ moteriškąją pusę, kaip
kad indų Šaktis įasmenina herm afrodito Š ivo mote
riškąją pusę (žr. Kram risch 203, 299, 312-313), jau
nė nekalbant apie tai, kad vienas iš Š ivo žm onos
vardų, Parvatī, irgi yra tiesiog gim iniškas Perkūno
vardui (žr. K ram risch

348,

353;

Гам крел и дзе,

И ван ов 614, 793; И ван ов, Т о п о р о в .И О С 9, 99;
М ИМ

I 530; II 286, 303 ir kt.). B e to, „perkūno

kulkom is gydydavo ne tik žmones, bet ir gyvulius,
dažniausiai karves: ištinus ar sutrūkinėjus t e š m e 
n į u i , sugedus p i e n u i “ (Laurinkienė 112), taigi su
sijęs Perkūnas ir su pienu. „K itas vaistų iš Perkūno
kulkos ruošim o būdas - pavirinti ją saldžiam e piene:
‘Perkūno kulką reikia saldžiam e (nerūgusiame) pie
ne pavirinti ir gerti’“ (Laurinkienė

113). Pagaliau

„vandeniu gesinti Perkūno padegtas trobas negalim a.
Patartina gesinti ugnį rūgščiu p ie n u “ (Laurinkienė
188; žr. Buračas 24, 34; apie atitinkam us slavų tikė
jim us žr. И в а н о в , Т о п о р о в . И О С 87, 89, 91). A p 
skritai kai kuriuose iš Pag rin d inio m ito variantų
Griausm avaldžiui nugalėjus savo priešininką, pasi
lieja p i e n a s

-

pieno upės, pieno lietus ir pan.

(И ванов, Т о п о р о в .И О С 150,202). Šia prasme dar
syk prisim inkim e savo dangiškojo „tėvo tešmenį“ žindusį A gnį.
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Šiaip ar taip, tokie ‘tėvą’ žymintys žodžiai kaip
gr. patēr, lot. pater ‘tėvas’ , sen.ind. pitär- ir kt. kar
tais tiesiog siejami su atitinkamai ‘tėtį, tėvelį’ žy
m inčiais žodžiais gr. päppa(s), lot. рара, rus. nāna,
italų babbo ir kt (Buck 94, 103), tačiau lot. papa, ar

pappa, reiškia ne tik ‘tėtis, tėvelis’ , bet ir ‘valgis’ ,
pappāre reiškia ‘valgyti’ , o rus. па́па - ne tik ‘tėtis,
tėvelis’, bet ir ‘duona’ .15 Iš tikrųjų ne tik sėkla ir
pienas atitinkamuose vyro ir moters organuose yra
balti, bet ir, sulig lietuvių posakiu, iš javų sėklos
15. V isi šie žodžiai vedami iš vieno bendro ide.

*pap(p)a, kuris

savo ruožtu laikomas „vaikų kalbos žodžiu“ (Р о к о т у 789; Ф а см ер

*pā-, iš kurios paprastai vedami gr. pater,
pater ‘tėvas’ bei kt. Dėl rus. папа reikšmės ‘duona’, tai plg. dar
lot. pānis ‘duona’ iš homonimiškos ide. ķpā- ‘penėti, maitinti’ bei
sen.ind. panaša- ‘duonmedis’ iš ide. *pen- ‘pienas, maistas’ , savo
ruožtu susijusios su *pā- ‘penėti, maitinti’ (Fraenkel 569; Mayrhofer
III 200), kaip ir ide. šaknis

lot.

II 209; Р о к о т у 787, 807). Šiaip jau atsirastų medžiagos kur kas platesniems apibendrinimams, kurių šįsyk nesiimsime. Tik plg. lietuvišką
vyro lytinio organo pavadinimą

varpa, kuris kartu mena ir javo sėklą,

grūdus, taigi, šiaip ar taip, - „duoną“ .
Gretinant „penio“ , „pieno“ ir „duonos“ sąvokas, toliau būtinai reiktų

karvojus ‘(vestuvinis ar velykinis)
коровам ‘duonos kepalas’, kuris slavų puoštas galvijų

atsižvelgti į tokį dalyką kaip liet.
pyragas’ , rus.

ragų, t e š m e n ų

ir net p e n i o

atvaizdais (su atitinakamomis simbo

linėmis funkcijomis vestuvių apeigose) arba keptas tiesiog karvės ar
jaučio pavidalo ir pačiu savo pavadinimu, matyt, susijęs su žodžiais
rus.

коро́в а ‘karvė’ , liet. karvė (И ванов, Т о п о р о в .И О С 244, 254-

256, 258); senovės lietuviai bei prūsai irgi, b ūdavo,,j o viršų papuošia
visokiais piešiniais, g y v u l i ų ir paukščių atvaizdais“ (Jucevičius 263264). Apskritai dėl gyvulių, skyrium galvijų, ir duonos sąsajų plg.

баранка ‘riestainis’ iš бара́н ‘avinas’ (Иванов, Топоров. И О С 256);
atitinkamai plg. liet. ragaišis iš ragas (Fraenkel 684); taip pat liet. 1
banda ‘būrys galvijų, kaimenė’ ir 2 banda ‘ 1. nedidelis kepalas, ke
paliukas’, banddė ‘ 1. mažas kvietinės duonos kepalėlis’ ( L K Ž I 638,
639; plg. Greimas 266); ir pan.
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Ju o d o j žemėj b a l t a

duona

auga“ ( L K Ž I 610;

PP 40). N epam irškim e žemą esant m otina m aitinto
ja! Savo ruožtu ką tik paminėtus žodžius reikia pa
lygin ti su m otinos m aitinim o organą žym inčiais žo
džiais lot. p a p illa ‘spenys, krūtis’ , angį. pap, sen.ind.

pippalaka- ‘ spenys’ ir, žinom a, liet. papas pagrindi
nėm is reikšm ėm is ‘ 1. krūtis’ bei ‘2. spenys’ ( L K Ž
I X 350). Su pastaraisiais dar yra susiję švedų babbe
‘vaikas’, angį. baby ‘kūdikis’, o taip pat vid.vok.aukšt.

bäbe, böbe ‘ sen(el)ė, m očia’, rus. баба ‘moteriškė,
b ob a’ ir liet. boba ‘ 1. ištekėjusi m oteris; sena m ote
ris, senė, 2. m otinos m otina, senelė’ bei pan. ( L K Ž
I 958).16 (‘T ė v o ’ ir ‘bobos’ reikšm ių santykis čia iš
esmės atitinka Perkūno ir Laum ės santykį.)
98

Turin t galvoje dvasinę baltojo prado, šiuo atveju
sėklos ir pieno, sim boliką, lėm usią vyriškos lyties
dievų, tarp jų Kristaus, vaizdavim ą su m oteriškom is
krūtim is (§95), reikia atkreipti dėm esį ir į lietuvių

1 papas hom onim ą 2 papas ‘pravoslavų, sentikių ku
nigas, popas’ ( L K Ž IX 350), pasiskolintą iš baltaru
sių, rusų п о п arba lenkų pop, kuris, tarpininkaujant
germ anų kalbom s, savo ruožtu yra gautas iš graikų

papas ar lotynų papūs ‘m okytojas, auklėtojas’ (Fra16

V is i šie žo d žia i siejami su „ v a ik ų kalbos“ šaknim i ide. *pap-

arba *b(h)ab(h)- ‘pam pti, pusti, pūstis’ bei iš pastarosios kilusiu „va i
k ų kalbos“ žod žiu ide. *baba- (B u ck 94; Fraenkel 536, 538; K a ru lis
I 95; II

15; M a ž iu lis

Т о п о р о в .П Я :А - Д

I 129; Р о к о т у

91; S a b a lia u s k a s .L K L

116;

181; taip pat žr. Ф а с м е р I 99, ku r duodamas čia

labai tikęs rusų kalbos žodis баб а́ ‘ senis, senelis’ , nors ir vedamas iš
turkų (osmanų) ar sen. uzbekų baba ‘tėvas, senelis’ ).
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enkel 538; Ф асм ер III 326-327; daržr. Дворецкий,
К о р о л ьк о в 629). Plg. taip pat liet. popiežius, per
imtą iš lenkų papiež, kuris kartu su sen. bavarųpūpes,
sen. vok. aukšt. bābes bei kt. radosi iš lotynų papex
= papa ipappa) ‘tėtis, tėvelis’ (arba ‘valgis’ !) + pon-

tifex ‘vyriausiasis žynys’ (Fraenkel 638; Zinkevičius
II 138; Ф а см е р III 200-201). „Valgis“ čia dėsningai
mena „dvasinį peną“, kuriuo - nelyginant baltu pie
nu iš papo - „dvasios tėvelis“ papeni ir kartu dvasiš
kai apvaisina savo „dvasios vaiko“ sielą.
99

K aip tik šitaip, matyt, ir dera suprasti „su papais“
vaizduojamus Perkūną, Buddhą, Kristų, taip pat kai
kurių A frikos bei Melanezijos genčių stabus bei indų
Š ivą su didelėmis, pieno pritvinkusiomis krūtimis ir
kartu sėklos pritvinkusiu stačiu peniu. Šiaip ar taip,
lietuvių papas yra bendrašaknis su pimpis, pimpelis,

pim palas ‘penis’ (Fraenkel 536; plg. Būga II 414,
522; žr. L K Ž IX 350, 1031-1033); latvių pups ‘spe
nys, papas’ - su liet. pautas (Pokomy 847-849; plg.
Būga II 445; Fraenkel 554; Karulis II 89-90; Sabalia u sk a s.LK L 145, 188); o rusų у д ‘vyro varpa’, kai
kurių kalbininkų nuomone, - su вы м я ‘tešmuo’, o
kartu ir su lot. über, gr. uthar, sen.ind. udhar ‘teš
m uo’, liet. ūdrdti, ūdrūoti

‘1. būti veisiančiai, tvink

tų būti nėščiai’ ( L K Ž X V II 362-363) bei pan.17 Tai

17

G ali kilti pagunda palyginti ir tokius žodžius kaip liet. spenys ir

lot. p enis , tačiau iš karto reikia pasakyti, jog šis palyginimas etimolo
giniu požiūriu, regis, yra nepagrįstas. M at lot. penis (<*pesnis) kartu
su tos pat reikšmės gr. pėos , sen ind. pasas- bei kt. vedamas iš ide.
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vis „per visus galus“ trykštanti siela, baltojo prado
versmė, pats įasmenintas dvasios šaltinis, „dangiško
jo tėvo tešmuo“. Ta pačia sim bolika remiasi ir tradi
cinis mokytojo santykis su m okiniu, „dvasios tėvo“
su savo „dvasios sūnumi“, kurį jis maitina, peni „dva
siniu penu“, kitaip dar sakant, žindo žinojim u.18 „B a l
tas“ žinojimas, pažinimas, švietimas(is) savo ruožtu
veda į nušvitimą, į dvasios aušrą, į „aukštyn patekė
jusios“ sielos rytą (žr. §74).
šaknies

*pes- ‘vyro lytinis organas’, o liet. spenys kartu su tos pat
*

reikšmės sen. islandų
kt. - iš ide.

speniu vid.vok.žem. spene, sen. angį. spane bei

*spen- ‘spenys, krūtis’, taigi iš fonetiškai (semantika šiuo

atveju leistų jas apjungti) skirtingų šaknų (Fraenkel 865; Р о к о т у 824,
990; Sabaliauskas.LKL 15). Tiesa, pastarajai šakniai dar priskiriamas
nauj. persų

pistān ‘moters krūtis’ , kuriuo (kartu su kai kuriais kitų

artimų kalbų žodžiais) remiantis, rekonstruojama paralelinė šaknies
lytis

*p(q)sten- (arba *pst- - Buck 249) ‘spenys, krūtis’ , o ją, nors ir
*pes-

didžiai hipotetiškai, vis dėlto jau galima būtų palyginti su ide.

‘vyro lytinis organas’ . Tokiu atveju iš tikrųjų būtų galima spėlioti ir
apie kažkokį genetinį žodžių liet.

spenys ir lot. penis ryšį. Negana to,

pradžios 5- lietuviškame žodyje bei atitinkamoje ide. šaknyje laikant
vadinamuoju Judriuoju s-“ (žr. Karulis II 604; K T Ž 157, 162; Z in k e 
vičius I 34) ir atsižvelgiant į aiškinimą j į esant iškeltą iš šaknies bei
pastarosios infiksaciją (Мельничук 137, 142-143, 145), šaknys ide.

*s-pe(n)~ ir *pe-s- tampa išties palygintinos.
18

Žodžių

žindyti ir žinoti sąskambis, visai galimas daiktas, irgi ne

atsitiktinis. Šiaipjau liet.

žinoti vedamas iš šaknies ide. *gen- ‘pažinti,

žinoti’, sutampančios su

*gen- ‘gim(dy)ti’ (Karulis II 562; Sabaliaus

kas. L K L 109-110; Фасмер II 101 - O. Trubačiovo pastaba), o liet.

žindyti būta mėginimų ir tiesiog sieti su šia šaknimi (žr. Būga II 259260, kur šis kaip tik dėl to kritikuoja H. Hirtą), ir kartu su daiktavar
džiu

žandas vesti iš šaknies ide. *gendh- (Karulis II 565), kurią savo

ruožtu galima, sulig žinoma indoeuropiečių žodžių darybos paradig
ma, laikyti esant sudėta iš šaknų ide.
siejant su ta pačia ide.

*ģen- ir *dhē- ‘dėti’ , vėlgi tad

*gen- ‘gim(dy)ti’ bei ‘pažinti, žinoti’ . Taigi,

nors esama ir kitokių šių žodžių aiškinimų, juos vis dėlto įmanoma
tiek formaliai, tiek juolab semantiskai gana nepriekaištingai susieti.
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Taigi turime pačioje kalboje išlikusią didžiai ar

chajišką dviejų intymiausius žmonių santykius atspin
dinčių vaizdinių simbolišką tapatybę: tėvas savo bu
sim ąjį vaiką, o kartu ir moterį, jo busimąją motiną,
per savo penį peni „tėviškuoju pienu“ - sėkla; mo
tina iš savo krūties spenio peni, „vaisina“ naujagimį
„motiniškąja sėkla“ - pienu. Kitaip sakant, kūdikį
„baltuoju pradu“ - skirtingomis jo apraiškomis - mai
tina ir motina iš savo papo, spenio, ir tėvas, pats
„papas“ , iš savo penio.
101

Iš tikrųjų krūtys, šis moteriškosios galios šaltinis

ir sim bolis (§91), atstovauja baltajam, todėl vyriška
jam pradui moteryje. Kita vertus, vyro penis - sėk
los, irgi „baltojo prado“ laidininkas -

pasistoja ir

tampa pasiruošęs sėklą perduoti moteriai būtent pritvinkusio į j į kraujo, t.y. „raudonojo prado“ dėka.
K itaip sakant, pačią erekciją lemia toli gražu ne sėk
la, o kraujas - ne „vyras“ , o „moteris“, taigi vyriško
ji galia savo ruožtu priklauso nuo moters.
102

Tokia priklausomybė juolab akivaizdi psichologi

niu požiūriu, nes kaip tik moters vaizdinys su-judina
= su-jaudina vyro sielą ir paverčia m intį jausmu, jaus
m ą - gyvybine galia veikti, o galią - sėkla (§71).
Taip siela tolydžio materializuojasi, baltasis pradas
tolydžio rausta, patenka į raudonojo prado rankas,
vaizdžiai kalbant, kol galiausiai atsiduria visiškoje jo
valioje - moteryje. Nenuostabu tad, jog pastarąjį lem
tingą virsm ą - sėklos išsiliejim ą, ištekėjimą, baltojo
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prado perėjimą iš vyro į moterį - jau iš esmės valdo
moteris (psichologine prasme - vyro „anima“, kurią
jis nesąmoningai atpažįsta j į sujaudinusioje moteryje).
Apskritai ši sielos materializacija sim boliškai pri

103

lygsta saulėleidžiui: įdėm balta dvasia, šviesi sąmo
nė raudonomis aistrų žaromis nuteka juodon žemėn,
ir stoja „dvasios naktis“, atitinkanti visišką, „bedva
sį“ gemalo nesąmoningumą motinos įsčiose. Išties
juoda „kaip nakties spalva yra dalis sim bolių kom 
plekso: motina - vaisingumas - paslaptis - m irtis,
todėl dažnai juoda spalva yra deivių bei jų šventikių
vaisingumo ir motinystės spalva; taigi kai kada sim 
boliškai derinama prie kraujo spalvos“ (Becker 99).
Netgi tarp Afrikos juodaodžių itin juodos moterys
vertintos kaip meilužės, todėl kaip tik šitaip, matyt,
suprastinąs „neabejotinas ryšys tarp juodos spalvos
ir lytinio geismo“ (Тэрнер 85).
104

Derlinga, t.y. vaisinga žemė, dirva, be to, susijusi
su puvimu, juodžemis, durpės tiesiog yra puvim o pa
darinys. įdomu, kad vienos šaknies su lietuvių veiks
mažodžiu pūti yra sen. island ų_fud ‘cunnus’ bei sen.
indų pūtāu ‘pasturgalis, užpakalis’ (ide. *pu-to- ‘podex, cunnus’, Р о к о ту 848-849). Iš tikrųjų, kaip ž i
nome, „raudona -

tai universalus kraujo sim bolis,

balta - gan dažnas krūties pieno bei sėklos /.../ sim 
bolis, o juoda siejama /.../ su išmatomis“ (Т эр н ер
100-101; taip pat žr. M H M II 300). Išmatų būdingas
juodumas kartais tiesiog atsispindi kalboje: plg. eti
m ologiškai sutampančius rusų к а л ‘ išm atos’ ir
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sen.ind. kāla- ‘juodas, tamsus’ (Ф асм ер II 163; plg.
§44). Plg. šia prasme deivę K ā lī , pažodžiui ‘Juodo
j i ’, ir būdingas jos funkcijas bei ypatybes hindų kos
mose (Khanna 55-56, 133; Kinsley 116-131; M H M
I 615).

105

Tačiau puvėsiai, mėšlas kartu yra pati geriausia

natūrali trąša, ir juodžem in kritusi, juodoje žemėje
„num irusi“ balta sėkla netrukus atgyja ir po kurio
laiko vėl sudygsta aukštyn, saulėn. Panašiai į vaisin
gas moters įsčias patekus vyro sėklai, žemėje įsikū
nija ir po kurio laiko su savo kūnu gimsta nauja
siela. N e be reikalo ir pats lotynų kalbos žodis cun-

nus galiausiai yra giminiškas lietuviškajam kūnas
(Fraenkel 310; Р о к о ту 952).

106

Taigi gyvenimas, gyvybė šiame pasaulyje svyruo

ja, tarpsta tarp įdėm baltos, tačiau šiam pasauliui ne
bepriklausančios, negyvenančios jame grynos dva
sios danguje virš galvos (§31, §61) ir įdėm juodos
žemės po kojomis, kurion palaidotas po mirties išsi
skaido, išyra, ištirpsta dvasios apleistas kūnas, mai
ta - kaip ir maistas kasdien, gyvybei atidavęs visas
savo maistingąsias medžiagas ir virtęs išmata.

107

K a ip tik čia, šitame raudoname gyvybės tarpe, ir

sukasi žemiškasis baltojo prado ratas: siela, leisda
masi vyro stuburu žemyn, virsta sėkla; sėkla išteka į
moterį, kur siela galutinai materializuojasi, įsikūnija;
moters įsčiose j i pereina į baltąsias vaiko kūno dalis
bei sudaro vėliau nubusiančios jo sielos užuomazgą,
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o pačiame moters kūne pakyla ligi krūtų, kur virsta
motinos pienu; motinos pienas išteka į žindom ą kū
dikį, sugrįžta atgal į vyrą (jeigu tai berniukas) ir pa
maitina, sustiprina jo augančias gyvybines jėgas, jo
tolydžio bundančią sielą; užaugusio, subrendusio jau
nuolio siela, moters vaizdinio (sujudusios jo „animos“) sujaudinta, vėl leidžiasi žemyn ir m ateriali
zuojasi, virsta sėkla, kad vėl ištekėtų į moterį. Panašiai
augalo „sėkla, mirštanti žemėje, kad iš jos išaugtų
daigas, simbolizuoja nuolatinę kaitą gamtoje tarp m ir
ties ir naujos pradžios, taip pat sim bolizuoja auką ir
dvasinį žmogaus atgimimą“ (Becker 227).
108

Taip vyras ir moteris lyg sviedinį svaido kits k i

tam baltąjį pradą, pamainomis „pastoja“ juo, auga ir
bręsta jo dėka, o paskui, perleidę kitam ir praradę,
pamažu nuvysta ir miršta. Pasak Dhyäna-bindu Upa-

nisad’ os, „gyvata (jīva), veikiam a pranos (prāņa ) ir
apanos (apāna), svyruoja aukštyn ir žemyn nelyg i
nant kamuolys, kuris, delnu stumtelėtas žemėn, tuč
tuojau vėl atšoka“ (Avalon 211; prāņa- ir apānareiškia maždaug iškvėpimą ir įkvėpim ą, taigi kvėpa
vimas gali būti laikomas dar viena „sielos svyravi
mo“ alegorija, žr. §6410). Panašiai „budistų tantros
aiškina, jog tam tikra psichoenergetinė substancija

bodhicitta juda aukštyn ir žemyn pagrindiniu kūno
kanalu ir, priklausomai nuo padėties, generuoja ati
tinkamą sąmonės būseną“ (Beinorius.SPT 39), t.y.
viršuje - dvasinį nušvitimą, apačioje - m aterializaci
ją sėkloje (žr. §64). C. G. Jungo žodžiais, „psichiniai
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procesai sudaro skalą, išilgai kurios svyruoja sąmo
nė. Štai ji atsiduria instinktų kaiminystėje ir patenka
jų įtakon, o štai pasislenka į priešingą galą, kur vy
rauja dvasia, pajungdama net itin priešiškus sau ins
tinktus“ (Jung.SDP 207; žr. §72).
109

Taip sukasi, teka „sėklos ratu“, tolydžio mainyda

ma lytį, Siela šiame pasaulyje, kurios dėka jis gyvas.
Nelyginant Saulė aplink Žemą, sulig žemiškuoju Ptolemėjo požiūriu, - tai patekėdama ir iš aukštai ją
aiškiai išvysdama, tai vėl nusileisdama jon ir iš v i
daus, iš apačios apvaisindama. Rytas, diena, vakaras,
naktis ir vėl rytas.
110

Belieka pridurti, jog - kartu su liet. rytas ir lat.

rietumi ‘vakarai’ , riets ‘saulėleidis’ , (no)rietēt ‘nusi
leisti (apie saulę)’ - sen.indų retas- ‘sėklos išsilieji
mas, ištekėjimas, sėkla’ turi dar tokius tikslius eti
m ologinius atitikmenis kaip lat. riete ‘motinos krūties
p i e n a s ’, rietēt reikšme ‘(pri)tvinkti tešmeniui p i e 
n o ’ (Mayrhofer III 73; Р о к о т у 331; §74, §14). Visi
kartu šie žodžiai kaip tik ir mena šio pasaulio па́ratą, vienu atveju m akrokosminį, „saulės ratą“, k i
t u - m ikrokosm inį, „sėklos ratą“ .
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Pagal lietuvių kalbos žodžio siela bei kai kurių jo

etimologinių atitikmenų reikšmes nustatėme, kad sie
la, arba „baltasis pradas“, skirtinguose savo lygm e
nyse, simboliškai atitinkančiuose skirtingas žmogaus
kūno dalis, reiškiasi skirtingai: virš galvos - tai pati
nemirtinga dvasia (liet. siela atitinkama reikšme bei
pr. noseilis); galvoje - vidinis psichinis žmogaus pa
saulis, jo sąmonė (būtent liet. siela pagrindine siau
resne šio žodžio prasme); krūtinėje ties širdim i - iš
gyvenimas bei jausmas, jausmingumas (liet. siela
atitinkama reikšme bei pr. *seili); pilvo srityje - g y
vata, gyvybinė, arba vitalinė, jėga (liet. siela atitin
kama reikšme bei slavų *sila); o lytiniuose organuo
se (kiaušuose), prieš visai palikdam a vyro kūną ir
galutinai materializuodamasi moteryje, siela virsta

sėkla (tos pat šaknies žodis) (žr. §59-§61).
112

Jau vien įsiklausius į prūsiškųjų žodžių skambesį,

šioje sielos virsm ų grandinėje nesunku aptikti dar
vieną, mūsų praleistą, grandį - būtent seiles, žm o
gaus kūne susijusias su burna apatinėje galvos dalyje
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bei gerkle, kaklu. Juolab liet. seilė formaliai yra v i
siškai tapatus rekonstruotajam prūsiškajam *seilē ‘psi
chinis pajėgumas’, vedamam iš to paties balt.-slav.

*seilā ‘jėga (vitalinė ir psichinė)’ , kaip ir liet siela
bei kt. (§61).
113

D ėl semantinio seilių ir sielos ryšio, tai, pasak

V. Bagdanavičiaus, dar „W. Schmidt savo Afrikos tau
tų studijose, kurios priklauso vad. Hamitų ar Hamitodų grupei, randa labai daug religinių apeigų, ku
rios yra surištos su nusispjovimu ar seilėmis. Taip
ten seilėmis patepama žmonės, daiktai ir pats spjovi
mas yra suprantamas kaip laiminimas. Kokia yra šių
seilių prasmė, geriausiai pasako ši autoriaus pastaba
apie Bari tautos paprotį: ‘Pagaliau yra keista, kad
aukojami daiktai ne rankomis yra numetami, bet turi
būti burna išspjaunami’ . /.../ G aila tautoje yra žino
mas pasispjaudymas rankų, kaip laimės ženklas. Tai
yra žinoma ir Lietuvoje. Č ia, prieš pradedant dirbti,
pasispjaudomi delnai. Pagaliau patepimas seilėmis
buvo išlikusi apeiga krikštijant kūdikį iki paskutinės
liturgijos reformos“ (Bagdanavičius 67-68). Plg. lie
tuvių tautosaką, kur vienas ūkininkas besivaidenan
čiai kūdikio dvaselei pakrikštyti „vandens negavįs,
tai s p j o v į s

ir pakrikštijįs“ (Basanavičius 300). C.

G . Jungas pasakoja apie jo paties stebėtą Rytų A fri
koje elgonjų genties rytinį ritualą: „Senis sušuko: ‘Iš
ryto, tekant saulei, mes išeiname iš savo trobelių,
pasispjaudome delnus ir laikome atkišę į saulę’. Pa
prašiau juos atlikti šią apeigą man matant, kad galė-
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čiau ją tiksliai aprašyti. Iš pradžių jie laikė delnus
prieš bumą ir smarkiai spjaudė arba pūtė į juos. Po
to atgręžė rankas delnais į saulę. /.../ K o k ia gi šių ką
tik paminėtų elgonjų apeigų prasmė? A kivaizdu , jog
tai aukojimas saulei, kuri tik patekėdama čiabuviam s
yra mungu, t.y. dieviška, turinti manos. Rankas jie
pasispjaudė todėl, kad ši substancija, sulig pirm ykš
čiu tikėjimu, slepia savyje asmeninę maną, t.y. jėgą,
kuri gydo, skatina ir palaiko gyvybę. O pūtė jie sau
į rankas todėl, kad alsavimas - tai vėjas ir dvasia
/.../. Toks elgesys reiškia: savo dvasią aš aukoju D ie 
vui. Tai bežodė, veiksmu atliekama malda, kurią žo
džiais ištarti būtų galima ir taip: ‘Tėve, į tavo rankas
atiduodu savo dvasią’“ (Jung.M M 150-151; žr. .S D P
154, 209; pastarieji žodžiai iš L k 23.46; plg.9). Nes
apskritai „tiek (gyvybės) alsavimas, tiek būtent sei
lės - tai ‘d v a s i n ė

s u b s t a n c i j a ’ . Kvėptelėti ar

ba spjauti į ką reiškia paveikti ‘m agiškai’ , panašiai,
kaip

kad K ristu s

savo

seilėm is

išg yd ė

a k lą jį“

(Ю н г 75). Ši seilių atstovaujama „dvasinė substan
cija“ ir yra ne kas kita kaip „baltasis pradas“ , būtent
siela. Sielą iš dalies mena ir tokio žinom o lietuviško
posakio kaip ant seilės užeiti {būti, užplūsti) reikš
mės ‘ 1. ateiti m i n č i a i

į galvą, toptelėti’ bei ‘2.

užsigeisti, įsinorėti’ ( L K Ž XII 306-307), ir daugelis
kitų vėliau minėsimų daiktavardžio seilė bei iš jo
padarytų veiksm ažodžių vartojimo pavyzdžių. N ega
na to, lietuvių sakmėse būtent iš D ievo seilių, šiam
nusispjovus, atsiranda žmogus. Nes „D ievo seilės yra
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ta pati dieviška substancija - nukritusi ant žemės, ji
tampa žmogumi“ (Beresnevičius.RN; plg. .S Fį 104,
124; .R IM 322), kitaip sakant, tolydžio įsikūnija nuo
mentos galvoje ligi sėklos apatiniame stuburo gale.
Taigi, be formalaus fonetinio ryšio galimybės, lietu
vių kalbos žodžių siela ir seilė(s) giminystei netrūks
ta ir semantinių argumentų. Verta tad apsvarstyti šių
žodžių ryšio galimybę nuodugniau.
114

Žodis siela , kaip matėme, daugelio kalbininkų kar

tu su sėkla vedamas iš ide. šaknies *sė(i)~ / *seiapibendrinta pirmine reikšme ‘mesti, sviesti, sėti’ bei
pan. (Р о к о ту 889-890 bei kt., žr. §62). Ne visai
sutaria kalbininkai ir dėl žodžio seilė etimologijos.
V is dėlto, sulig vienu iš pagrindinių aiškinimų, jis
vestinas iš ide. šaknies *sē(i)- reikšme ‘bėgti, tekėti,
sruventi (fliessen)’ (Fraenkel 771). J. Pokomas pir
m inę šaknį apibrėžia kaip ide. *sei- ‘lašėti, varvėti
(tröpfeln), bėgti, tekėti, sroventi (rinnen)’ arba ‘drėg
nas, šlapias (feucht)’ (Р о к о ту 889). Semantiškai to
k į aiškinim ą visiškai patvirtina ir būdingi lietuviški
posakiai; seilė bėga (teka, varva), pvz., „Jiem net
seilė bėga, kaip rūpi“ ; „Seilė teka, kai pamatai duo
ną“ ; „N oriu valgyt - net seilė teka“ ; „/.../ stalas ap
dėtas visokiais valgiais, net jai seilė varva“ ; seilę

varvinti', taip pat dgs. seilės vartojimo pavyzdžiai:
„S eilių bėgim as“ ; „B ėg a seilės kaip katinui, į laši
nius bežiūrint“ ; juolab mįslė „Karvė mauroja, seilės
bėga (upelis teka)“ ; atitinkami posakiai: seilės bėga

(tįsta, varva)’, seiles varvinti; taip pat sudurtinis žo
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dis seilė-tekis; pagaliau veiksm ažodžio seilėti reikš
mė ‘2. seilėmis šlapinti, vilg y ti’ bei pan. ( L K Ž XII
307-308). Tokio aiškinimo laikysimės ir mes (nors
esama, kaip sakyta, šiuo klausimu ir kitokių nuomo
nių, žr. Fraenkel 831; Sabaliauskas.LKL 146). D a ik
tavardis sei-lė tad būtų paprasčiausiai veiksm ažodžio
šaknies liet. sei- < ide. *sē(i)~ / *sei- ‘bėgti, tekėti
sruventi, varvėti, lašėti’ ir priesagos -lė veiksm o re
zultato pavadinimas, kaip ir apgau-lė, drož-lė, siū-lė ,

veis-lė bei kt. (žr. Ambrazas 98, plg. 69). Panašios
nuomonės yra, pavyzdžiui, M ažosios Lietuvos ir
Tvankstos vandenvardžių etim ologinio žodyno auto
rius V. Pėteraitis, daiktavardį sei-l-ės laikydamas esant
padarytą su determ inant -/- iš apibendrintos šaknies
ide. *sēi- ‘lašėti, tekėti, varvėti, sroventi’ (Pėteraitis
152, 153).
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Savo ruožtu galima išsakyti prielaidą apie abie

jų homonimiškų šaknų - ide. *sē(i)- / *sei- ‘mesti,
sviesti, sėti’ ir ide. *sė(i)~ / *sei- ‘bėgti, tekėti sru
venti, varvėti, lašėti’ bei ‘šlapias drėgnas’ - pirm ap
radį tapatumą, t.y. prielaidą apie vieną ir tą pačią ide.
šaknį *sē(i)- / *sei-, įgyjančią atitinkamai vienas ar
ba kitas reikšmes, o kartu, vadinasi, ir apie lietuvių
kalbos žodžių siela (bei sėkla) ir seilė etim ologinį
ryšį, giminiškumą.
116

Form aliai tokia galimybė, kaip akivaizdžiai ma

tyti, nekelia abejonių. Semantiškai ją irgi iš dalies
jau pagrindėme, aptardami sielos ir seilių sim bolines
sąsajas. Tačiau siela susijusi ir tiesiog su drėgmės,
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vandens, vandens telkinio, galiausiai tėkmės, srovės
vaizdiniais. Štai pasak Aristotelio, kai kurie „filoso
fai tapatino s i e l ą su v a n d e n i u , pavyzdžiui, Hiponas. Tokią išvadą, matyt, jie priėjo dėl to, kad visų
gyvių s ė k l a yra d r ė g n a . Tuo remdamasis Hiponas griauna pažiūrą tų filosofų, kurie tapatina sielą
su krauju, nes sėkla - ne kraujas, ir kaip tik s ė k 1o je

glūdi pirminė s i e l a “ (Aristotelis 330; plg. §64,

§78). Pasak Herakleito, „sieloms mirtis - tai jų vir
timas vandeniu, o vandeniui mirtis - kai jis tampa
žeme. Bet iš žemės atsiranda vanduo, o iš v a n 
d e n s - siela“ (FICh.A 44). Tokio archajiško požiū
rio esmę gana glaustai ir aiškiai išsako persas musul
m onas

šeichas

Ahmadas

Ahsā’ī:

„D vasia -

tai

šviesos esybė skystame būvyje. Kūnas taip pat yra
šviesos esybė, tik kietame būvyje. Skirtumas tarp jų
toks pat kaip tarp vandens ir sniego. /.../ Nesgi skys
ta žemė - tai tirštas vanduo. Šia prasme kūnas irgi
yra ta pati Dvasia“ (Corbin 206, plg. 99). Žodžiu,
santykis tarp dvasios ir kūno yra maždaug toks, kaip
tarp skirtingų vienos ir tos pačios medžiagos agregatinių būvių, pavyzdžiui, vandens garų (plg. latvių gars
‘dvasia’, pirmine reikšme būtent ‘garas, garai’) ir snie
go arba ledo. Suprantama tad, jog siela - kaip esanti
tarp dvasios danguje, viršuje, virš galvos ir kūno apa
čioje, žemėje - prilygsta skystam agregatiniam bū
viu i, būtent vandeniui, kuris, tekėdamas žemyn ir
tolydžio stingdamas, virsta ledu, t.y. kūnu, materia
lizuojasi, o garuodamas aukštyn - atsimaino į dva-
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šią. Todėl nuo seno, pasak G . Beresnevičiaus, „indo
europiečių religijose pati siela dažnai įsivaizduojam a
kaip t a k i substancija. Taip hetitų istanzana - l a š a n 
ti,

t a k i , dievai ją gali išlieti ‘kaip vandenį’ . Tokia

tradicija išsilaikė ilgai, iki viduram žių. D ar XIII a.
Bertoldas iš Regensburgo apie sielą, kurią angelas
suteikia embrionui motinos kūne, šį veiksm ą nusako
‘įsilieja’“ (Beresnevičius.SFĮ 103). Č ia verta p risi
minti ir Vincentą Kadlubeką kurio žodžiais, „ėst enim
omnium Getarum communis dementia, exutas corporibus animas, nascituris denuo i n f u n d i corporibus“, pažodžiui, „esama mat visiem s getams [jotvin
giams] bendro paklydimo išsivilkusias iš kūnų sielas
į gimsiančius vėl įs i l i e j a n t

kūnus“ (žr. B R M Š

207-209, nors verčiama čia kiek kitaip; žr. taip pat
Narbutą 387, kur verčiama, jog sielos „nutekančios
į kūnus“). Plg. ir lietuvių veiksm ažodžio į-lieti var
tojimo pavyzdį: „Jis į tą dainą į l i e j o

visą savo

s i e l ą “ (L K Ž VII 440). Taigi ir „lietuvių sielos są
sajos su vandeniu yra labai stiprios“, nes ir Lietuvoje
„siela su drėgme, vandeniu ryšį tebeišlaiko“ , juolab
„etiologinėse sakmėse, kuriose žmogus atsiranda iš
Dievo s e i l i ų arba iš nukritusio d r ė g m ė s

lašo“

(Beresnevičius.SFį 124).
117

Dar reikia pastebėti, kad vienos ide. šaknies su

liet. seilė yra sen. anglų kalbos žodis siolop ‘ežeras,
jūra (See)’ (Р о к о ту 889). Tuo tarpu germanų kalbų
žodžiams vok. iSeele, angį. soul bei kt. reikšme ‘sie
la’, kaip žinoma, „kalbininkai atstato prolytę *sai-
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walö, kurią toliau sieja su prolyte *saiwaz, reiškian
čia ‘jūra, ežeras’ , plg. anglų sea ‘jūra’ , vokiečių die

See ‘jūra’ , der See ‘ežeras’“ (Sabaliauskas.lKJ ЗЮ 
З И ; žr. B uck 1088). Pačiam rekonstruojamam sielą
žymėjusiam germanų prokalbės žodžiui *saiwalö at
statoma pirminė reikšmė ‘iš ežero, jūros kylantis’
arba ‘ežerui, jūrai priklausantis’ (žr. Beresnevičius.SFĮ
76, plg. 124). Germanų prolytė *saiwaz ‘jūra, eže
ras’ kartu su tos pat reikšmės gotų saiws toliau sie
jam a su lietuvių kalbos žodžiu syvas, dgs. syvai (su
lig H. Peterssonu, žr. Fraenkel 784; plg. Р о к о ту
877), kuris, be pagrindinės nūn reikšmės ‘augalo sul
tys’ , dar reiškia ir apskritai ‘ko nors pagrindas, g a i vinam oji

j ė g a ’ ( L K Ž XII 646), taigi esmiškai

mena sielą ir podraug gali būti laikomas reikšmės
‘siela’ susidarymo pavyzdžiu. Negana to, lietuvių kal
bos žodis syvai E. Fraenkelio vėlgi vedamas iš tos
pačios ide. šaknies *sē(i)~ ‘bėgti, tekėti, sruventi’,
kaip ir liet. seilė (Fraenkel 790). Išties gal ir ne be
reikalo atitinkamus germaniškus ir baltoslaviškus žo
džius, skyrium vok. Seele ‘siela’ ir liet. siela, mėgi
no susieti tarpusavyje jau K . Būga (Būga I 107), ir
ne jis vienas (žr. Buck 1088). C. G . Jungas, pritarda
mas tokiam ryšiui psichologiniu požiūriu, sako: „Žo
džiai, kuriais žmonės pavadina savo patyrimus, kar
tais daug ką paaiškina. K okia gi yra žodžio Seele
‘ siela’ kilm ė? K aip ir anglų soul, jis kyla iš gotų

saiwala bei sen. germanų saiwalö L. J. K ita vertus,
saiwalö yra susijęs su slavų sila ‘jėga’. Iš šių ryšių
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ir paaiškėja pirmykštė sielos prasmė: tai judinam oji,
varomoji jėga, būtent gyvybės jėga“ (Jung.M M 181;
.SDP 345; matyt remdamasis kokiu senesniu etim o
loginiu žodynu autorius vienon eilėn stato ir gr. aiölos
‘guvus, vikrus, permainingas, margas’, kurį J. Pokomas šiaip jau priskiria visai kitai ide. šakniai Р о к о ту 1142; pig. Buck 1088). Būtent - „tėkmės
jėga“, verčianti nesustoti, tekėti ir sukanti „gyveni
mo tekinį“. M at iš tikrųjų, pasak Platono, pasaulį ir
žmogų sukūręs Demiurgas „nemirtingos s i e l o s a p 
sisukimus

sujungė su p r i t e k ė j i m u

ir i š t e 

k ė j i m u , vykstančiais kūne“ (Platonas 83).
8

Sielos kaip „baltojo prado“ ryšį su vandeniu ne

tiesiogiai patvirtina ir būdingas vandens „baltumas“ .
Kaip tik ši „vandens spalvos reikšmė yra viena iš
būdingiausių indoeuropiečių vandenvardžiams“ ap
skritai, ir Lietuvoje „ypač daug yra upių bei ežerų
vardų, kilusių iš būdvardžio baltas“ (Vanagas.LV 56;
žr. dar .L H 56-57). Negana to, būdvardis liet. baltas
yra tiesiog bendrašaknis su tokiais bendriniais van
dens telkinių pavadinimais kaip liet. bala, rus. боло́т о
‘bala, kūdra’ bei pan. ir, ko gero, su Baltijos jūros
pavadinimu (Čaterdži 33; Fraenkel 30; Karulis I Ю З104; M ažiulis I 132; Р о к о т у 119; S abaliauskas.LK L
159; Zinkevičius I 143; Ф а см е р I 149, 190; §38).
Tarp kitko, būtent vandens baltumu, blizgesiu, spin
desiu V. Toporovo semantiškai iš dalies grindžiam as
tokių žodžių etim ologinis tarpusavio ryšys kaip liet.

šviesus ir šventas: „Fiziografiškai baltų švent- žym i

116

SEILIŲ RATAS
b lizg a n tį,

sp in d in tį vandens p a viršių “ (T o n o -

р о в .И С Я Т 31; .S V Ę T - 215-216; .Я К 29; žr. §40).
Neatsitiktinai, pasak C. G . Jungo, „alchemikų mė
giamas albedo , t.y. atgauto sielos skaistumo, simbo
lis buvo Rojus, o Rojaus upių versmė jiems simbo
lizavo aqua permanens“ (Jung.A 235); lot. albedo
pažodžiui reiškia ‘b a l t u m a s ’ , о aqua permanens ‘ amžinasis (arba amžinojo gyvenimo) v a n d u o ’ .
Upanišadų išminčiams Indijoje irgi buvo „žinoma,
jog kas atrodo raudona, yra ugnies pavidalo; žinoma,
jog kas atrodo b a l t a , yra v a n d e n s pavidalo; žino
ma, jog kas atrodo juoda, yra žemės pavidalo“ (ChU
6.4.6 // Radhakrishnan.PU 452). Apskritai hindų tantrizme vandens elementas visuomet siejamas su balta
spalva ir, be to, su skonio jutimo organais burnoje
bei genitalijomis {svādhisthāna-cakra- stuomens apa
čioje, ties genitalijomis: Avalon 119, 125 ir toliau;
Khanna 120-121), taigi b ūt e n t s u s e i l ė mi s i r s ė k l a .

119

D ėl pačios sėklos, tai jai šiaip jau irgi būdinga

„tekėti“ . Galim as daiktas, kaip tik šia sėklos ypatybe
remiasi lietuvių veiksmažodžio tekėtis reikšmė ‘ 12.
vaišintis (apie avis, ožkas)’ , daiktavardis tekis

‘1. vy

riškos lyties gyvulys (kuilys, ožys, avinas, bulius)’ plg. tekis ‘ išsiliejim as, ištekėjimas’ - bei pan. (L K Ž
XV

1109, 1130). Nors semantiškai kartais aiškina

mas kitaip (per „pasilakstymą“, t.y. „pasitekiojimą“),
pats šių žodžių etim ologinis ryšys niekieno nėra abe
jojam as (žr. Fraenkel 1076; Sabaliauskas.IKJ 353;
Zinkevičius I 336). Plg. ir rusų те́чка ‘tekėjimas’
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reikšme ‘poravimosi laikas’ bei тек ‘ožys’ (Д а л ь
IV 404, 396). Kaip tik šitaip grindžiam i, pavyzdžiui,
tokie žodžiai kaip liet. veršis reikšme .‘karvių pati
nas, veislinis bulius’ (L K Ž XVIII 870), lat. vērsis,
pr. werstian ‘t.p.’, lot. verres ‘ku ilys, m e itė lis’ ,
sen.ind. vfsā ‘vyras, patinas (bulius, eržilas ir kt.)’,

vrsni- ‘avinas, tekis’, vrsaņau ‘pautai’, siejant juos
visus su ide. šaknimi *ацег- ‘drėkinti, apšlapinti, te
kėti’, „taigi pirminė gyvulio pavadinim o reikšmė bū
tų ‘išleidžiantis s ė k l ą , š l a p i n a n t i s ’“ (Sabaliaus
k a s .L K L 36; žr. Fraenkel 1228; K a ru lis II 510;
Mayrhofer III 251; Р о к о т у 80-81). Plg. taip pat tar
pusavy bendrašaknius gotų auhsa ‘jau tis’, sen. indų

uksā ‘bulius’ ir uksdti ‘a p š l a k s t o ’ ; rusų вепрь
‘kuilys, šėmas’ ir sen. indų vdpati ‘išleidžia s ė k l ą ’
(Mayrhofer I 98; III 144, 145; Р о к о т у 1118, 1149;
Sabaliauskas.LKL 36; Ф а см е р I 292). Taip pat plg.
vienos šaknies sen. islandų saurr ‘vyro sėkla’ ir rus.

сыро́й ‘drėgnas’ (Р о к о ту 1039; И в а н о в , Т о п о 
ров. С Я М 101). Taigi iš tikrųjų, Aristotelio žodžiais,
„visų gyvių sėkla yra drėgna“ (Aristotelis 330; § 116),
kitaip sakant, šlapia (atskiru atveju, sim boliškai tie
siog susijusi su šlapimu) ir todėl neabejotinai liejasi
(išsilieja), (iš)teka, sruvena, varva. Plg. dar lietuviš
ką posakį „sėklos išsiliejim as“ ( L K Ž XII 327). Paga
liau reikia prisiminti ir sen.ind. retas-, pažodžiui ‘tėk
mė, srovė’, taip pat ‘sėklos išsiliejim as’ ir tiesiog
‘žmogaus ar gyvūno sėkla, sperma’ (§73), kuris be
to, kad liudija sėklos takumą pačia savo reikšm e,
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apskritai remiasi ta pačia ide. šaknimi *rei- ‘tekėti’,
kaip ir rus. река́ ‘upė’, lot. rīvus ‘srovė, upė’ , netgi
liet. rytas kaip saulė-tekis bei kt. (§14). Pagaliau nuo
seniausių laikų visiškai atvirai „upės t ė k m ė

yra

s ė k l o s išsiliejim o metafora, pakankamai akivaizdi
žmonėms, stebėjusiems kasmetinius N ilo išsiliejimus,
apvaisindavusius bei atgaivindavusius laukus. Žemyn
tekantis Jordanas savo ruožtu žymėjo normalų sėk
los ištekėjimą, pasibaigiantį naujo žmogaus gimimu
ir galiausiai m irtim i (nes Jordano kelionė apmaudžiai
baigiasi negyvuose Mirusiosios jūros vandenyse). Tuo
tarpu aukštyn tekančios upės įvaizdis simbolizavo
sueities metu sulaikytą ir į dvasinę energiją transfor
muojamą sėklą“ (Sinha 119), būtent dvasinį nušviti
mą, „sielos rytą“ (§64, §73). Plg. dargi upės pavadi
n im ą sen.ind. Pim palā (К о ч е р ги н а

394; upių

pavadinim ai Indijoje paprastai moteriškos giminės)
su bendriniu daiktavardžiu liet. pimpalas ‘penis’ (žr.
§99, taip pat §73).
120

Taigi ir šiuo atžvilgiu nėra jokio pagrindo šaknį

ide. *sē(i)~ / *sei- ‘mesti, sviesti, sėti’, iš kurios ve
damas lietuvių žodis sėkla (bei siela), skirti nuo šak
nies ide. *sē(i)- / *sei- ‘bėgti, tekėti sruventi, varvėti,
lašėti’ bei ‘ šlapias drėgnas’, iš kurios vedamas žodis

seilė. Tipologiškai dargi plg. liet. p ilti reikšmes ‘ 1.
daryti, kad lietųsi, bėgtų į vidų (apie skystį) // lieti
kokiu skysčiu ant k o ’ bei pan. ir, kita vertus, ‘2. berti
iš ko kur, į ką’, pvz., „Grūdus pilia maišan“ ; „Iškul-
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tus grūdus pylėm an tos aslos“ bei pan. ( L K Ž IX
1004-1005), kalbant apie augalinę sėklą.
121

Esama ir tiesioginių sim bolinių sėklos sąsajų su

seilėmis. Štai „Afrikos juodaodžių tautų sim bolinė
reikšmė dažnai sieja jas su sperma, taigi su kūrybi
nėmis jėgomis“ (Becker 227). „Pasak H eliopolio kos
mogonijos, populiarios ir visame Egipte, pradžioje
egzistavo tik pirmapradžiai vandenys, Nun, iš kurių
iškilo Atumas. Jis sukuria Ben-Ben, pirm ąją kalvą
chaoso vandenyne, arba, pagal kitą versiją, pats yra
ta kalva. Tačiau aplink daugiau nieko nėra. Atum as
paima į kumštį savo lytinį organą, ‘susieina su savo
ranka’, ir ištryškusi s ė k l a patenka įjo b u r n ą . Taip
iš Atumo burnos gimė (t.y. buvo i š s p j a u t i ) dievai
dvyniai - Šu ir Tefnut“ (Beresnevičius.RIM 20; žr.
MHM

I 359). Prisiminkime čia ir šv. Epifanijo liu

dijim ą apie vieną gnostikų sektą, kaip jų „vyras ir
moteris ima vyro s ė k l ą į delnus, atsistoja, užsim ir
šę pakelia galvas į dangų ir su netyruoju skysčiu ant
delnų meldžiasi kaip vadinamieji D ievo kareiviai ir
gnostikai, siūlydami Tėvui, visa ko pirmajai priežas
čiai, tai, kas ant rankų, ir tardami: ‘ M es dovanojam
Tau šitą dovį, kuris yra tikrasis Kristaus kūnas’ [plg.
Afrikos elgonjus, kurie tą patį daro pasispjaudę del
nus s e i l ė m i s ! - § 113]. Po to be jo k ių cerem onijų
jie p r a r y j a

s ė k l ą , šitaip savo gėda priim dam i

komuniją, ir sako: ‘Štai Kristaus kūnas, V elykų au
ka, per kurią mes prisijungiame prie kūniškų K ris 
taus kančių’“ (К э м п б е л л .М Б 176-177; §64). H in -
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dų tantrizme ritualinės sueities metu „dviem kūnams
susijungus genitalijų centro svādhisthāna-cakra- lyg
menyje, tarp abiejų besimylinčiųjų pasrūva energijos
srovė. O jiem s dar ir bučiuojantis, susimaišant jų
seilėms, energija pašoka ir įsisuka abiem kūnais ratu,
juos nuskaistindama ir atjaunindama“ (Sinha 142).
Taigi seilės ir sėkla dalyvauja tuose pačiuose veiks
muose ir atlieka panašų vaidmenį.
122

D ėl nuskaitinančios ir atjauninančios bučinio veik

mės, tai patį lietuvių žodį bučiuoti, regis, būtų gali
ma sieti su būti ir suprasti maždaug reikšme ‘būtinti,
suteikti ir palaikyti būtį, sustiprinti buvimą’.19 Tipo
logiškai plg. rusų целова́т ь ‘bučiuoti’ iš це́л ый
‘ sveikas’ (plg. liet. sveikinti), kuris savo ruožtu eti
m ologiškai susijęs su vok. heil ‘sveikas’, heilen ‘gy
d y ti’, o kartu ir heilig ‘šventas’, heiligen ‘(pa)šventinti ’ ( Р о к о т у 520; Ф асм ер IV 297). Kaip tik šitaip
galima paaiškinti įvairioms tradicijoms žinomą įšven
tinim o būdą, sulig kuriuo, pavyzdžiui, krikštydamas
naujokus krikščionių „kunigas p a s e i l i n a pirštą ir
paliečia juo kiekvieno katechumeno viršutinę lūpą“,
o, tarkim, M aroke „stodamas Isavos ordinan neofitas

19

Šiaip jau liet. bučiuoti laikomas garsažodžiu ir vedamas atitin-

karnai iš garsažodinės šaknies ide. *
*bu- arba

žyminčios papras

čiausią lūpų paptelėjimą ar bubtelėjimą, išpūtus žandus (Fraenkel 61;
Р о к о т у 103; Sabaliauskas.LKL 181). O liet. būti remiasi šaknimi ide.

*bhū-, kurią, pirmine reikšme ‘didėti, augti, vešėti* arba tiesiog ‘pūs
tis’, J. Pokom as savo ruožtu sieja su minėta garsažodine ide. *bu- /

*bhu- ‘pūsti(s)’ ( Р о к о т у 146). Taigi formaliai bučiuoti ir būti ryšys
iš tikrųjų visiškai įmanomas, kad ir kaip aiškintume j į semantiškai.
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plačiai išsižioja, ir apeigų vadovas triskart spjauna
jam tiesiai į gerklę“ (Gennep 52, 53; plg. §113). Š i
taip naujakrikštas „dvasiškai apvaisinamas“ ir įveda
mas į aukštesniąją, tikrąją būtį arba, kitaip sakant,
„pastoja būtimi“. Panašius papročius buvus būdin
gus ir baltams liudija lietuvių sakmė „Burtų perdavi
mas“, pasak kurios, sykį „Kurše sena latvė atidavus
savo priežinias jaunai latviukei teip: vienos dvi susė
jusios jaujoj, ir ta senoji tai jaunajai išsakinėjus, iš
kalbėjus visas savo žinias ir priežinias, o ant galo ta
senoji jaunąją liepus i š s i ž i o t i

ir pūtus ja i dvasią

ir s p j o v u s “ (Š LS A 232). Plg. ir lietuvišką posakį

į burną Išpjauti reikšme ‘labai pataikauti’ ( L K Ž XIII
462), irgi menančia itin (perdėm) palankų, m alonin
gą nusiteikimą kieno atžvilgiu.
123

Turint galvoje seilių ir sėklos sim bolinę tapatybę,

kaip tik šitaip, regis, galima paaiškinti, kodėl „ coitus

per os Antikos gnostikų buvo laikomas sakramentu.
Simonas Magas skelbė, kad ne gimda, bet burnos
ertmė yra tikroji

‘gim ties erdvė’ . /.../ L ie ž u v is

(glössa), kaip falo antipodas ir dvasiškasis substitu
tas, esąs Dievo kūrėjo simbolis. Jis siunčia į pasaulį
savo sūnų žodį (logos), kuris padaro ten tvarką (kos-

mos). Kas burna atlieka tokį dvasinio, o ne kūniško
apvaisinimo aktą, tas rangu tarsi prilygsta dievam s“
(Kazlauskas 149, taip pat žr. 81). Prisim inus, kad
„pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas D ievą, ir
Žodis buvo Dievas“, ir „visa per j į padaryta, kas
padaryta, ir be jo nepadaryta nieko“ , ir kad ,jam e
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buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa“ (Jn
1.1,3,4)20, ši itin „nešvanki“ simbolika taps mums
galutinai skaidri ir skaisti. Prisiminkime čia ir feliaciją, kuri esmiškai yra ta pati oralinė sueitis, taip pat
sėklos ir pieno, penio ir spenio simbolinę tapatybę,
pagaliau tėčio, tėvelio (gr. päppa(s), lot. p ūpą, rus.

näna bei kt.) ir krūties, tešmens (liet. papas, lot.
papilla, angį. pap bei kt.) sąsajas, menančias dvasi
nio peno „pritvinkusį“ dvasios tėvą, mokytoją (gr.

papas, lot. papas bei kt.) (§90-§100).
124

Liežuvis yra tarsi „seilių falas“ . Kita vertus, ,jau

ir prim ityviausi žmonės pastebėjo, kad liežuvis yra
pagrindinis kalbos organas - be jo nė žodžio nepa
sakysi, todėl daugelyje pasaulio kalbų tas pats žodis
reiškia ne tik liežuvį, bet ir kalbą“ (Sabaliauskas.
IKJ 196; taip pat žr. Т о п о р о в .С Е У 6). A bi reikš
mes turi, pavyzdžiui, anglų tongue, rusų язык, loty
nų lingua, graikų glössa bei kt. Lietuvių kalboje lie

žuvis irgi kartu reiškia ‘4. iškalba, sugebėjimas gerai
šnekėti’ bei tiesiog ‘6. kalba’, plg. dargi liežti ‘ 1.

20

Vulgatoje fa cta sunt ‘padaryta’ arba ‘pasidarė’ (Šventasis raštas

N aujojo Testamento / vertė ir komentorių pridėjo Juozapas Skvirec
kas. - Kaunas, 1937. - P. 435-436; Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. - Kaunas, 1939. P. 311). Iš graikų kalbos verčiama ‘atsirado’ (Šventasis Raštas. Nau
jasis Testamentas / iš graikų kalbos vertė kun. Česlovas Kavaliauskas
// Pasaulinės literatūros biblioteka. - Vilnius, 1992. - P. 207; Naujasis
Testamentas / vertimas iš graikų kalbos su paaiškinimais ir ekumeni
niais įvadais. - Vilnius, 1993. - P. 209; Šventasis Raštas. Senasis ir
Naujasis Testamentas / Naująjį Testamentą vertė iš graikų kalbos kun.
Česlovas Kavaliauskas. - Vilnius, 1998. - P. 1680).
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liežuviu braukyti, laižyti’ reikšme ‘7. pasakoti’ bei
pan. (L K Ž VII 458, 452-453, plg. 457; nors šiuodviejų žodžių etimologinis ryšys šiaip jau nėra toks
aiškus, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo).
125

Savo ruožtu seilės - tai simboliškai liežuvio „iš

spjautas“ žodis, kalba. Plg. lietuvišką posakį žodį

spjauti ‘piktai k a l b ė t i , koneveikti’ ( L K Ž XIII 461)
bei pan. Taip pat plg. tokius būdingus žodžio seilė
vartojimo pavyzdžius kaip: „Kas užėjo ant s e i l ė s ,
ir p l i a u š k a “; „Viską i š r ė k ė , kas tik ant s e i l ė s
užėjo“; „Užėjo man ant s e i l ė s

p a s a k y t - i pasa

kiau /.../“; „K ai užeis ant s e i l ė s ,

p a s a k y s i u “;

„G i jam kas ant s e i 1ė s , tas ir ant 1i e ž u v i o “ ; „ U ž 
plūsta ant s e i 1ė s , tai ir k a 1b a “ bei pan.; kartu plg.
ir veiksmažodžio seilėti reikšmę ‘5. niekus k a l b ė t i ’,
pvz.: „Kad seilėjasi, kad seilėjasi, mano, kad aš pa
tikėsiu!“ ( L K Ž XII 306-307, 308). Rusijoje seiles su
žodžiu simboliškai siejo jau A . Potebnia (žr. Zavjalova 79). Būtent iš dievų seilių germanų m itologijoje
pagam inam as „p o ezijos

m idus“ (D a v id so n

98;

М ел ети н ски й 127-128). Irt.t.
126

Kaip tik ši simbolinė seilių reikšmė, matyt, ge

riausiai paaiškina dvasios tėvo, krikštatėvio, m oky
tojo spjūvį į bum ą savo naujakrikštui m okiniui, t.y.
simbolišką žodžio, žinojim o, išminties, apskritai ž i
nių, tradicijos perdavimą „iš lūpų į lūpas“ , taip sa
kant. Kaip kad gimtąją kalbą vaikas perim a tiesiog
„su motinos p i e n u “, taip iš kartos į kartą ilgus tūks
tantmečius buvo perduodama ir tautos ar bendruo
menės žodinė tradicija, „dvasinė s ė k l a “ , o kartu ir
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pati jos siela, tiksliau, „sielos šviesa“, dvasinis nu
švitimas. Plg. lietuvių veiksmažodžio šviesti reikš
mes ‘2. // teikti, skleisti laimės, gėrio ir pan. šviesą’
bei tiesiog ‘ 10. mokyti, ugdyti, prusinti’ (L K Ž X V
541), atitinkamai daugelyje kitų kalbų. Iš čia švieti

mas kaip sielos ugdymas, simboliškai būtent augini
mas iš sėklos į dvasią. Panašiai iš tos pat šaknies ide.

*bhā- ‘šviesti, spindėti’ , kaip ir liet. baltas, pasak
indų kalbininko S. K . Chatterji, radosi sen.indų veiks
mažodis bhaņ- ‘aiškinti, kalbėti’ (Čaterdži 33; plg.
§38, §118), būtent „nušviesti žodžiu“ . Nors šis sen.
indų kalbos žodis paprastai siejamas su bhāsate ‘sa
ko, kalba’, bhāsā (<*bhalsā) ‘kalba’ bei liet. balsas,
šia ip ja u vedamais iš kitos ide. šaknies (Fraenkel 32;
K arulis I 102; M ažiulis I 142; Mironas 62; Р о к о ту
123-124; Sabaliauskas.LKL 181), galų gale čia gal ir
nėra prieštaravimo.21 Šiaip ar taip, siela - tai b a l t a 

21

Paklausykime, ką sako C . G . Jungas apie simbolinį kalbos ir

ugnies (šviesos šaltinio) ryšį. „Šio iš pirmo žvilgsnio keistoko ryšio
tarp burnos, ugnies ir kalbos pėdsakų galime rasti ir dabartinėje šne
kamojoje kalboje: įprasta sakyti, kad žmogus kalba ‘užsidegęs’ , sako
‘ liepsingus žodžius’ . Senojo Testamento įkvėptieji autoriai irgi dažnai
susieja burną ir ugnį: ‘Jam iš šnervių ritosi dūmai, ryjanti ugnis - iš
jo bum os’ (2 Sam 22.9); ‘Žiūrėk! Vardas Viešpaties ateina iš toli,
degdamas rūstybe, ant žemę gaubiančių debesų! Jo lūpos pilnos pyk
čio, o jo liežuvis - it viską ryjanti ugnis’ (Iz 30.27); ‘Viešpaties balsas
blyksi žaibais’ (Ps 29.7); ‘A r mano žodis nėra kaip ugnis?’ (Jer 23.29).
Apreiškim o knyga taip pat mini du pranašaujančius liudytojus, iš ku
rių bumos išsiveržia ugnis (Apr 11.5). /.../ Tačiau žinomiausią pavyzdį
galime rasti Apaštalų darbų knygoje: ‘Jiems pasirodė tarsi ugnies lie
žuviai („glosai“), kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi
pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis
(„glosomis“), kaip Dvasia jiems davė prabilti’ (Apd 2.3-4). Ugnies
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s i s pradas, o „viską, ką žmogus paliečia, jis p rip il
do savo sielos, siela yra netgi jo b a l s o

skambesy

je“ (Beresnevičius.SFĮ 51).
127

Savo ruožtu ne tik seilės, bet ir pats žodis yra

sėkla. Prisiminkime kad ir minėtą lotynų conceptio
dviprasmybę: ir ‘sąvoka’, t.y. „koncepcija“, ir ‘pas
tojimas, sėklos priėmimas’ (§67). B ib lijoje „ s ė k l a
yra Dievo ž o d i s “ (Lk 8.11, tik čia šia ip ja u turima
galvoje augalinė sėkla). Apskritai „ ž o d i s yra tokia
pati kūrybinė žmogaus arba žm ogiškojo principium

volens emanacija, kaip ir s ė k l a “ (Д ья ко н о в 130).

glossa sukėlė apaštalų glosolaliją. /.../ Burnos sąsajos su ugnim i ir
kalba nenuginčijamos. Čia dar būtų galima prisiminti, kad etim ologi
niuose žodynuose ide. šaknis

*bhā- siejama su ‘švytėjim u’ , ‘ spindė

*bhā- atitinkaphaö ‘ švyčiu, spindžiu’, phainö
‘šviečiu; nušviečiu, parodau; išgaunu ugnį’ , phaos ‘ šviesa’ , senovės
airių kalboje - ban ‘baltas’, o vokiečių kalboje - bohnen ‘blizginti,
svidinti’ . Tačiau homonimiška šaknis *bhū- reiškia taip pat ir ‘kalbė
jim ą’ . Šią šaknį savo ruožtu atitinka sanskrito bhan- ‘kalbėti’ , armėnų
jim u’. Graikų kalboje ide.

ban ‘žodis’, vokiečių Bahn ‘apžavėjimas’ , graikų phami ‘ sakau, kal
bu, ištariu’, ephan ‘sakoma’, phatis ‘gandas, šneka, kalba’ , lotyn \\Jari
‘tarti, sakyti, pranašauti’,

ßtum ‘dievų žodis, pranašystė, likim as’“

(Jung.LV 63; .ST 162-163; Biblijos citatos - pagal A . Rubšio ver
timą).
Tipologiškai plg. tarpusavy susijusius, S. Karaliūno nuomone, liet.

kviesti ir lat. kvitēt ‘spindėti’, liet. šviesti (žr. Sa b alia uska s.LK L 41,
186); taip pat plg. galimybę etimologiškai sieti liet.
ide.

daina ir diena ,

*dei- ‘skaisčiai šviesti, spindėti’ (Karulis I 196, 215; Urbutis 54,

59-60; Vėlius.SBP 70-71; žr. Pokom y 183-187); lietuvių kalbos ribose
plg. fonetiškai suartėjusias

gied-oti ir gied-ras šaknis; ir t.t.

Taigi nebūtų netikėtas ir žodžių

balsas, taip pat balsis ‘visu balsu

tariamas, balsingas garsas’ bei kt. ryšys su žodžiais
vulys’ ,

balsis ‘baltas g y

balsti ‘darytis baltam’ , baltas bei kt. (žr. L K Ž I 601-605).

Ypač įsidėmėtinas šia prasme A . Vanago rekonstruojamas būdvardis

'balsas ‘baltas’ (Vanagas.LH 57, .L V 56).
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Štai hindų tantrizmo simbolikoje „dvi lūpos - tai
Šivas ir Šaktis. Lūpoms judant, jiedu lytiškai santy
kiauja. O ištekėjęs šabda- ‘balsas, žodis, kalba’ iš
esmės yra sėkla“ (Avalon 98). Kitaip sakant, viršu
tinė lūpa - Dangus, apatinė lūpa - Žemė, o jiedviems m ylintis ištekėjusi sėkla - Sūnus Žodis. Plg.
šia prasme liet. dangus reikšmę ‘3. gomurys’, pr.

dangus ‘dangus’, bet ir ‘gomurys’, rus. не́бо, tarmė
se нёбо ‘dangus’ ir kartu ‘gomurys’ (L K Ž II 262;
M a žiu lis I 177-178; Д ал ь II 502-503; Ф асм ер III
53). Plg. dar liet. debesys ‘bumos dangus, gomurys’
( L K Ž II 350) bei pan.
128

Sėkla, kaip matėme, išsilieja, išteka, tiesiog teka

nelyginant upė (§119). Liejasi, teka nelyginant upė ir
žodžiai, kalba. Prisimenant dvi minėtas pilti reikš
mes, netiesiogiai siejančias tarpusavy augalų ir gy
vūnų sėklą (§120), iškart plg. ir šio veiksmažodžio
reikšm ę ‘20. drąsiai, atvirai s a k y t i , rėžti, drožti’
. ( L K Ž IX

1007). Juolab plg. lieti ‘ 1. p ilti’ bei ‘6.

daryti, kad tekėtų, versti tekėti’ vartojimo pavyzdžius:
„/.../ kokias k a l b a s

žmonės p a l i e j o “; „Lietuvių

tauta iš savo lūpų p a l i e j o

d a i n ų “ ; taip pat san

grąžinio lietis ‘4. gausiai tekėti, plaukti srove’ pa
vyzdžius: „Rodos, kad tokia k a l b a

liete

pasi

l i e j o /.../“; „Ir vėlei d a i n o s sidabrinės tau iš krūtinės
p a s i 1i e s “ bei pan. ( L K Ž VII 442). Pasak Platono,
„išorėn b e s i l i e j a n t i s

kalbų

s r a u t a s , tarnau

damas m inčiai, yra nuostabiausias ir puikiausias iš
visų srautų“ (Platonas 135). Plg. graikų 1 rheö ‘teku,
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srūvu’ ir 2 rheö ‘kalbu’ (Д вор ец ки й

1451-1452;

plg.2). Gnostikams Eufratas, ketvirtoji Rojaus upė,
simbolizavo bumą, pro kurią vidun patenka maistas,
o išorėn išteka, išsilieja maldos (Jung.A 184, 251).
Indijos šventoji upė Sarasvatī kartu yra kalbos, iš
kalbos, poezijos, maldų deivė (Keith 174; K insley
55; Т о п о р о в .C a 409). Plg. dar tarpusavy bendrašaknius scn.ind.juhėti ‘lieja’ ir hdw te ‘šaukia, vadi
na (dievus į aukojimą)’; rus. пить ‘gerti’ ir петь
‘dainuoti’ (Ф асм ер III 350) ir ištisą begalę atitinka
mų pavyzdžių.
129

Visai pagrįstai tad galima sugretinti, pavyzdžiui,

sen. indų

vdpati ‘išmeta

s ė k l ą ’ (ide.

*uep- ‘mesti,

berti’, palikta su klaustuku - Pokom y 1149; plg. M a 
yrhofer III 144, 188; žr. §119) ir liet. vapėti, vapėti
‘ 1. tyliai, neaiškiai k a l b ė t i , šnibždėti, švagždėti’ ,

vapa

‘ 1. šneka, kalba’ ( L K Ž XIII 125, 123, 122).

Pastarieji kartu su rus. вопи́т ь ‘rėkti’ bei kt. savo
ruožtu etimologiškai susiję su balt.-sl. *vap- ‘lėtai
t e k ė t i , s r u v e n t i ’ (ide.

*uep- ‘lėtai tekėti’) ir ga

liausiai tiesiog su liet. upė (Būga II 322; Fraenkel
1169, 1196; Karulis II 454; M ažiu lis IV 258, 270;
Pokomy 1149; Sabaliauskas.LKL 52; Ф асм ер 1 349).
K . Būgos žodžiais gi, „ upė vardą bus gavusi nuo
‘kriokim o’, ‘rėkim o’“ (Būga II 322). A biejų hom onimiškų šaknų ide. *ueP~ ‘mesti, berti’ ir ide.

*uep- ‘lė

tai tekėti’ sąsaja, be to, lygiavertė šaknų ide. *sē(i)~ /

*sei- ‘mesti, sviesti, sėti’ (> liet. sėkla, siela ) ir ide.
*sē(i)- / *sei- ‘bėgti, tekėti smventi, varvėti, lašėti’
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bei ‘šlapias drėgnas’ (> liet. seilė) sąsajai (§120),
todėl jos, šiodvi sąsajos, tipologiškai viena kitą pa
remia. Plg. dar rus. рыча́т ь ‘urgzti, staugti, riaumo
ti’, o tarmėse - ‘greitai, smarkiai t e k ė t i ’ (Горячева
59), taip pat р ы к ‘riaumojimas, maurojimas’ reikš
me ‘(kiaulių) ruja, t e k i s ’ (Даль IV 117; plg. §119).
130

‘Kalbos, balso, rėkimo’ ir ‘upės, tėkmės’ reikš

m ių ryšio atžvilgiu tipologiškai lygiavertė būtų ir šak
nų ide. *rei- / *rė(i)- ‘rėkti, šaukti’ bei *rei- ‘tekėti’
tarpusavio sąsaja. Pirmajai, pavyzdžiui, priklauso to
kie žodžiai kaip liet. rėkti ir rus. реку́ ‘sakau, kalbu’,

из-река́т ь ‘sakyti, byloti’ , реча́т ь ‘kalbėti’, речь
‘kalba’ bei kt. (Fraenkel 716-717; Р о к о ту 859; Sabaliauskas.LK L 100; Ф асм ер III 465-466), o antra
jai - rus. река́ ‘upė’, ре́ч ка ‘upelė’ , lot. rīvus ‘upė’
bei kt. (§14). Pirmajai taip pat dar priskiriami, pa
vyzdžiui, prūsų *rātvei ‘sakyti’, latvių rāt ‘barti, peik
ti’, riet(ies) ‘loti, plūsti(s)’, lietuvių rieti ‘2. barti,
plūsti, koneveikti’ ( L K Ž XI 587) bei kt. (Karulis II
106,120; M ažiu lis I 108; Р о к о ту 859; plg. Ф асм ер
III 436,452), o antrajai, pavyzdžiui, latvių rietēt ‘leis
tis (saulei)’, ritēt ‘ristis, riedėti, tekėti’, lietuvių rie

tėti ‘ 1. judėti sukantis, ristis’ bei ‘4. greitai smventi,
tekėti’, ritėti, risti(s) bei pan. (§14). Tipologiškai plg.
liet. plūsti

‘1.

tekėti, bėgti, srovėti, 2. gausiai, smar

kiai tekėti, lietis, p iltis’, bet ir ‘ 16. keikti, koneveik
ti’ ( L K Ž X 368-369), būtent „rieti“ . O tiesiog veiks
m ažodžio risti reikšmė ‘22. p a s a k o t i , k a l b ė t i ’
( L K Ž X I 686) dėl šių sąsajų nepalieka mažne jokių
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abejonių. Visa, kas pasakyta, duoda pakankamą pa
grindą homonimiškas šaknis ide. *rei- / *rē(i)~ ‘rėk
ti, šaukti’ bei *rei- ‘tekėti’ apjungti į vieną pirm inę
šaknį, įgyjančią, priklausomai nuo konteksto, tai vie
nokias, tai kitokias atitinkamas reikšmes. T okį spren
dimą juolab paremtų Vedų išminčiaus, poeto, dai
niaus „rišio“ pavadinimas sen.ind. f si-, etim ologiškai
siejamas kaip tik su ide. *rei- ‘tekėti’, kaip ir sen.ind.

rtä-, ir menantis būtent „maldų, žodžių tekėjimą, sro
vę“ (ved. ars- ‘tekėti, lietis’ bei ‘lieti auką’ < ved.

ar- Ir- ‘judėti, judinti’ < ide. er- Гг- ‘t.p.’ - Е л и за ренкова. Я С В Р 21-22, 24, 14). Sen.ind. rid-, beje,
irgi gali žymėti (šventą) žodį, kalbą, kaip ir jam g i
miniškas vok. reden tiesiogine reikšm e ‘k a lb ė ti’
(Топ оров.Inlr 132; .O P

51; žr.4). Ir, žinom a, tai

pačiai ide. *rei- ‘tekėti’ priklauso liet. rytas bei tiks
lus jo etimologinis atitikmuo sen.ind. retas-, pažo
džiui ‘tėkmė, srovė’, taip pat ‘sėklos išsiliejim as’ ir
tiesiog ‘žmogaus ar gyvūno sėkla, sperma’ (§73, §74),
tik darsyk visapusiškai patvirtindami gilius, archajiš
kus simbolinius sąvokų ‘nušvitim as’ ir ‘sėkla’, ‘sėk
la’ ir ‘žodis’, ‘žodis’ ir ‘švietimas’ (§126) tarpusavio
ryšius. Žodis yra tarsi tarpininkas tarp vaisingos ve ik
los išoriniame pasaulyje ir sąmonės viduje, o išilgai
žmogaus stuburo tarp sėklos apačioje ir nušvitusios

sielos viršuje jam kaip tik atstovauja seilės.
131

Galim a pastebėti ir atitinkamas anatomines sąsa

jas. Du kiaušus su sėkla ir peniu - lataku sėklai iš
silieti tarp jų stuburo apačioje sim boliškai atitinka
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du smegenų pusrutuliai viršuje po galvos kiaušu (§65)
su „dvasine sėkla“, siela, sąmone, o po šiais dviem
„dvasiniais kiaušais“ - liežuvis, atitinkamas latakas
„dvasinei sėklai“, t.y. sielai žodžiais, dainomis išsi
lieti ir „dvasiškai apvaisinti“ tą, kas pajėgus pastoti,
t.y. patirti „koncepciją“, kas, Biblijos žodžiais tariant,
„turi ausį“ (Lk 8.8 ir kt.).

132

Taigi atsiranda galimybė papildyti ir „sielos lyg

menų“ paveikslą: 1) stuburo apačioje siela yra sėkla;
2) pilvo srityje - būtent siela reikšme ‘gyvybė, gy
vata’ , t.y. gyvybinė jėga, slavų *sila ‘jėga’ ; 3) krū
tinėje ties širdim i - siela kaip ‘jausmai, išgyveni
m a i’ , prūsų (acc. pi. f.) seilins ‘jausm ai’ , *seili
‘jausmas, jausmingumas’ ; 4) kaklo, gerklės ir burnos
srityje - tai balsas, daina, žodis, šita „dvasinė sėkla“,
kuriai sim boliškai atstovauja seilės', 5) galvoje - sie

la kaip ‘vidinis psichinis žmogaus pasaulis, jo sąmo
nė’ ; ir pagaliau 6) virš galvos - siela kaip ‘nemirtin
ga dvasia, siejanti žm ogų su D ie v u ’ , prūsiškai

no-seilis ‘dvasia’ (§59-§61).

133

Kaklas jungia galvą su liemeniu, ar stuomeniu,

todėl sim boliškai jis yra tarp „vidinio, psichinio žmo
gaus pasaulio, jo sąmonės“ i r ,jausmų, išgyvenimų“ .
Kadangi jausmai mena sąmonės palinkim ą bei prisi
rišim ą prie išorinio, materialaus pasaulio daiktų bei
reiškinių, t.y. pirm ąją dvasios materializacijos pako
pą (plg. §102), tai kaklas simboliškai tiesiog jungia
dvasią, žmoguje atstovaujamą galvos, ir kūną, atsto
vaujantį kartu visoms žemesnėms sielos apraiškoms
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(liet. kaklas, beje, X V I-X V II a. raštuose pavartoja
mas ir ‘gyvybės’ reikšme - Sabaliauskas.LKL 144).
Savo ruožtu žodis - tai iš galvos nusileidusios pras
mės ir iš krūtinės pakilusio kvapo, įkrauto kūno gy
vata, jungties vaisius, Dangaus ir Žemės Sūnus, ir
žodžio prasmė (signifikatas) atitinkamai yra jo dva
sia, o j į sudarantys garsai (signifikantas) - jo kūnas,
jo gyvybė (plg. §127). Visiškai panašiai sėklos „kū
ną“ sudaro pats materialus gleivingas skystis, o sėk
los „dvasią“ - jos saugoma genetinė informacija. Sėk
la išsiliedama perneša genetinę, gentinę at-mintį, o
balsas, žodis - asmenišką m intį (§68).
134

Pro apatinį stuburo galą nutekėjusi siela (§76, §77)

materializuojasi moteryje (§80) ir toliau įsisuka, su
kasi kūniškuoju „sėklos ratu“ : sėkla —> gemalas (mo
teryje) —*
■ vaikas —> žmogus (vyras) —► sėkla —> ir
1.1. (§107). Panašiai pro bum ą žodžiu ištekėjusi siela
įsisuka, sukasi simboliškai lygiaverčiu „seilių ratu“ :
žodis —» „koncepcija“ išgirdusiojo ar perskaičiusiojo
sieloje, jo sąmonėje —*
■ jo paties išsakytą m intis, iš
tartas žodis —» ir t.t. Kaip kad „sėklos rate“ materia
lizavęsis „baltasis pradas“ pakyla moters kūnu lig i
krūtų, papų ir čia virsta pienu, pro bum ą patenkančiu
į žindomą kūdikį, kad jam užaugus galiausiai vėl
nusileistų ir virstų sėkla, taip dabar „seilių rate“ m in
tis, subrendusi smegenų pusrutulių „papuose“ , arba
„kiaušuose“ (nepamirškime šių organų sim bolinės ta
patybės - §90-§ 100), nusileidžia į liežuvį, šį „burnos
falą“, išteka žodžiu ir vėl pakyla, pro ausis ar akis
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patekusi žodį išgirdusiojo ar perskaičiusiojo galvon,
kad vėl nusileistų ir burnoje virstą žodžiu. Taigi tarp
„sėklos rato“ ir „seilių rato“ akivaizdi visiška analo
gija, tik burna pirmuoju atveju veikė kaip baltojo
prado „įėjimas“ (moteriškoji, įsčių funkcija), o ant
ruoju veikia kaip „išėjimas“ (vyriškoji, penio funkci
ja - liežuvis), o „įėjimą“ atstoja ausys ir akys. Be to,
moteriai „seilių rate“ iš dalies prilygsta pati žodžio
materija, taip sakant, - pavyzdžiui, kalbos garsai, po
pieriaus lapas ar akmuo su iškaltais rašmenimis, kurios „įsčiose“ jis glūdi, kol dvasios pienu papeni
savo „vaiką“ .
Prisim inę „saulės rato“ sim boliką dabar galime
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tarti, jog siela leidžiasi stuburu žemyn nelyginant sau
lė vakare, o jai kaip sėklai materializavusis motery
je, tatai saulė panyra žemėn, ir dvasios danguje stoja
naktis, kol pagaliau sėkla vėl atsimaino į sielą ir kaip
saulė „su rytu“ pateka aukštyn, ir krūtinė vėl pri
tvinksta, prisipildo pakylėtos meilės, iš kurios pa
gim do žodį, vėl sugrąžinantį sielai sąmoningumą, t.y.
išvaduojantį ją iš nesąmoningumo tamsos.
136

Įdomu tad pastebėti atitinkamais sielos lygmeni

mis išsidėstant ir tokius mums jau pažįstamos ide.
šaknies įvairių kalbų žodžius kaip 1) sen.ind. rėtas‘ sėklos išsiliejim as, sėkla’ stuburo apačioje, beje, ir
liet. rietai ‘ 1. tarpkojis, šakumas, 2. užpakalis’ bei
‘6. lyties organai’ ( L K Ž X I 580-581; dėl etim ologi
jos žr. Fraenkel 731-732; Sabaliauskas.LKL

146,

189), nors ‘užpakalis’ ir ‘lyties organai’ šiaip jau
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skiriami dar į du atskirus lygmenis (hindų tantrizme
atitinkamai mūladhāra- ir svādhisthāna-cakra-, žr.
Avalon 115 ir toliau; Khanna 120-124); 2) liet. r tetas
reikšme ‘4. juosmuo, strėnos, pusiaujas’ ( L K Ž X I
581-582), būtent „pilvo sritis“; 3) lat. riete ‘motinos
krūties pienas’ (§110) krūtinės, širdies lygyje kaip
kūniškasis, materialus (būtent „m otiniškas“ -

§80)

sielos jausmų, jausmingumo simbolis; 4) sen.ind. rtdžodžio, kalbos prasme, vok. reden ‘kalbėti’, liet. risti

(rita, rito) ‘pasakoti, kalbėti’ ir kt. (§ 130) ryšium su
kaklu, gerkle, buma; 5) lot. reor ‘manau, galvoju,

ratio ’protas, nuovoka, prasmė4 (§21) galvoje; ir bū
tent 6) dvasios rytas, išaušęs, sielos saulei patekėjus
virš galvos.
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K aip jau sakyta (§ 18), V. Toporovo žodžiais, „vie

na iš kelio vaizdinio atmainų laikytina itin paplitusi
mitologema apie Saulės arba atitinkamos saulės die
vybės (jos žirgų, ratų, laivo bei pan.) kelią paros ar
metų ciklo tėkmėje. /.../ Kelio, dažnai būtent kelio
ratu, m itologija kartojasi ryšium su daugeliu senovės
indų dievybių, vienaip ar kitaip susijusių su Saule.
/.../ Kitose tradicijose kelio motyvas irgi siejamas su
soliarinėm is dievybėmis, pradedant Apolono kosmi
niu dainų ir šokių rateliu ir baigiant latvių Ūsinio
k e lia v im u paskui piem enis naktigonės k e lia is“
( Т о п о р о в .П Т 264-265). Kita vertus, V. Propo nuo
mone, „vienas iš pirmiausiųjų pasakos kompozicijos
pagrindų, būtent kelionė, atspindi vaizdinius apie sie
los kelionę pomirtiniame pasaulyje“ (П ропп 82). Ir
toks sugretinimas, t.y. vaizdinių apie saulės kelią pa
ros ar metų rato tėkmėje sugretinimas su vaizdiniais
apie sielos kelionę per gyvenim ą ir mirtį, anaiptol ne
atsitiktinis. Jau vienoje senovės Egipto lentelėje „už
simenama, jo g Saulė naktį keliauja per požeminį pa-
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šaulį ir šviečia jo gyventojams“, o kartu ir „m irusy
sis keliaudavo Ra [Saulės dievo] laivėje per žemuti
nį pasaulį, kur susidurtiavo su įvairiausiais pavojais,
tačiau, laimingai jų išvengęs, drauge su R a pakilda
vo į šviesų ir palaimingą pom irtinį pasaulį“ (Beres
nevičius.RIM 51, 35-36). Ir Šiaurės Am erikos indė
nams „kiekvienas saulėtekis reiškė naują gyvenim ą,
naują laiką - visai kitą nei vakar. Vakarykštė diena
su saulėleidžiu numirė, o dabar iš tamsos su saule
pateka naujas laikas. Kasmet gyvenimas nunyksta ir
vėl atgimsta, kasdien įvyksta mirtis ir prisikėlim as“,
todėl „aušra prilygsta naujagim iui, atnešančiam
džiaugsmą ir viltį“ (plg. §88), o „miręs žmogus ke
liaująs į vakarus ir kartu su saule dingstąs už pasau
lio krašto. Num irėlį užtat ir šarvodavo kojom is į va
karus“ (Johnston 62). Ir indų B h a g a va d g y to je
(BhG 8.18) sakoma, kad būtent „auštant iš Neapreikš
tojo Būvio atsiranda apraiškos visos, o kada naktis
nusileidžia -

grįžta jos Neapreikštajin vėlei“ (B u 

kontas 420; žr. Radhakrishnan.BhG 233). Plg. rusų
mįslę „vakare numiršta, iš ryto atgyja“, atsakymas „diena“ (И ванов, Т о п о р о в .С Я М

119-120). Pana

šiai „latvių, kaip ir daugelio kitų tautų, diena sim bo
liškai prilyginama gyvenimui, o naktis - m irčiai. Sau
lėleidis kaip pereinamasis tarpsnis nuo vieno prie kito
tad įgauna ypatingą em ocinį bei sim bolinį krūvį tiek
paros laiko, tiek atitinkamos erdvinės orientacijos
prasme. Saulėleidžio metas, kaip matysime, siejamas
su laidotuvėmis bei kitais artimais ritualais, o toji
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dangaus pusė, kur saulė leidžiasi, vėlgi visuotinai
suvokiama kaip vartai į mirusiųjų karalystę. /.../ Sau
lė kas vakarą tarsi pati numiršta, o kitą rytą vėl pri
sikelia iš numirusių. Kas vakarą ji nusileidžia anan
pasaulin ir kas rytą sugrįžta iš jo atgal“ . Latvijoje
„saulėleidžio ir mirties ryšys toks glaudus, kad lai
dotuvių apeigos tiesiog derinamos su atitinkamu pa
ros laiku“ . Latvių tautosakoje „visiškai atvirai pasa
koma, kodėl saulės kelias apskritai yra šventas:
‘ Saulės kelią švenčia todėl, kad mirusiojo vėlė kartu
eina, taigi vėlės kelias ir švenčiamas’ . Tai nepapras
tai reikšminga išvada, padedanti suprasti didžiulę fol
klorinės medžiagos dalį. Saulės kelias į aną pasaulį
švęstinas todėl, kad tuo pačiu keliu tenka eiti ir mi
rusiųjų vėlėms. /.../ Religinis tikėjimass, kad miru
sieji į aną pasaulį išeina kartu su saule, dainose išsa
komas ne vien poetiškai bei netiesiogiai, bet ir visai
tiesiai, nedviprasmiškai, tiesiog pažodžiui: Līdz ar

sauli aizzalaida / Mana veca māmuliņa ‘Sulig saule
nusileido / M ano vetuša motulė’“. Kita vertus, „tai,
kad saulė pateka priešingoje pusėje nei nusileido,
rodo, jog naktį ji nepražuvo suvis, o tik buvo išėju
si - ten, kur žmogaus akys paprasčiausiai nebegali
jos sužiūrėti. Panašiai žmogui norisi tikėti, kad ir jo
artimieji, palikę šį pasaulį, nepražuvo visai, o tik iš
ėjo į ‘aną pasaulį’ - kažkur ten, kur žmogus eina po
mirties, kad toliau būtų, nors ir radikaliai kitokioje
būties plotmėje. Toji vieta, kur saulīte nakti guļ ‘kur
saulužė naktį m iega’, tad ir yra anas pasaulis, miru-
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šiųjų karalystė - tiek latviams, tiek mažne visoms
kitoms žemės tautoms, o fiziškai regima cikliška die
nos ir nakties maina - emocionaliai turbūt visų reikšmingiausio, prasmingiausio gyvenim o ir mirties vir
smo sim bolis“ (Vīķe-Freiberga 46, 48, 42). Taigi
nenuostabu, kad ir Lietuvoje „per dieną Saulė apeina
vieną gyvybės ciklą: rytą išnyra iš paskandų (gims
ta), o vakare vėl grįžta į mirties okeaną (dieną apke
liauja žemę, aplankydama žmones, o naktį valtele
apiplaukia vandenis - vėlių buveinę). Antra vertus,
ir metinis Saulės ciklas apima gyvybės-m irties kate
gorijas: per Kalėdas Saulė gimsta (rožė pražydo),
per Jonines teka, o rudenį pasitraukia į mirties kara
lystę. Todėl gyvybės ir mirties reikšmės tobulai pa
sireiškia Saulės ciklu, o pati globališkiausia Saulės
reikšmė - gyvenimo ir mirties atskleidimas bei patir
tis“ (Vaitkevičienė.SS 34). Š į „saulės-sielos“ visuo
tinį archetipą galima apibendrinti C . G . Jungo žo
džiais: „Kasryt dieviškasis herojus gimsta iš m arių ir
lipa į saulės ratus. Vakaruose jo laukia D id žio ji M o 
tina, kuri j į vakare praryja. Slibino pilve jis plaukia
vidurnakčio marių gelmėmis. Ir po nuožm ios kovos
su nakties angimi gimsta vėl iš ryto“ (Jung.SDP 153).
138

Saulė vakare nusileidžia po žeme arba, sim boliš

kai, tiesiog žemėn, o iš ryto pateka, arba tiesiog gim s
ta, iš žemės - nelyginant vyro sėkla, ištekėjusi į m o
terį, iš kurios po nėštumo „nakties“ pasaulin gimsta
kūdikis, nauja įsikūnijusi siela. Pavyzdžiui, minėtiems
Šiaurės Amerikos indėnams „žemė - tai M oteris, m o-
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tens - tai Žemė. A b i gimdo, dovanoja gyvastį, abi
augina, puoselėja gyvybę“ (Johnston 61; apskritai apie
„žem ę m otiną“ žr. M H M

I 178-180, 446-447;

Э л и ад е 178-185, 190-193 ir kt.). Kaip tik todėl vi
same pasaulyje, G. Beresnevičiaus žodžiais, „žemėje
laidota nuo seniausių laikų: matyt, pasitikint žemės
regeneruojančia galia, mirusysis ir buvo jai paveda
mas. Pažymėtina, kad nuo pat paleolito mirusieji že
mėje laidoti suriesti. Priimta manyti, jog suriesta m i
rusiojo padėtis, primenanti embriono padėtį gimdoje,
liudija atgimimo viltį, o konkrečiai - tikėjimą atgi
m im u naujame kūne, t.y. metempsichoze ar reinkar
nacija. /.../ Deivė Motina, garbinta nuo vėlyvojo pa
leolito laikų /.../, senosiose mitologijose dažniausiai
buvo tapatinama su žeme. Laidojant žemėje, negy
v ė lį patikėdavo šios Deivės globai. Deivė, turinti di
džiulę kuriamąją, gimdančiąją galią, turėjo rūpintis
m irusiųjų atgimimu, o jų embrioninė, suriesta padė
tis reiškė laikiną žmogaus grįžim ą į nuolat gimdan
čias Deivės įsčias. Laidojim as suriestoje padėtyje
buvo išplitęs beveik visose neolito pabaigos ir anks
tyvosiose žalvario kultūrose. Suriestus mirusiuosius
laidojo ir indoeuropiečiams priskiriamoje virvelinės
keramikos kultūroje, ir substratinėse kultūrose, ku
rias asim iliavo indoeuropiečių gentys“ (Beresnevičiu s.B R R 17-18, taip pat žr. 29, 31-32; .Da 78-80),
taigi ir baltų protėviai.
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Šiaip jau „mokymas apie metempsichozę (rein

karnaciją) - sielų persigim im ą - labiausiai tapo išru-
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tuliotas hinduizmo mitologijoje ir budizme. Dauge
lio tautų taip pat turėta vaizdiniai apie m irusiojo at
gimimą palikuonimi (paprastai vaikaičiu) - iš čia pro
tėvio vardo suteikimas naujagimiui. Tokiais atvejais
pomirtinis pasaulis - ne paskutinis m irusiojo prie
globstis, o tik neišvengiama fazė atgim im ų per m irtį
rate. Šie žmogaus ir kolektyvo gyvenim o ciklai p ir
mykštės visuomenės ir senojo pasaulio m itologijose
sieti su sezoniniais ciklais, įkūnytais prisikeliančiųjų
augmenijos dievų vaizdiniuose. Mirštantis, laidoja
mas ir į pragarą nužengiantis dievas įveizdino gam 
tos apmirimą žiemą /.../. Pom irtinis pasaulis - praga
ras - dalyvavo nuolatiniame gamtos atgimime: O zirio
laidojimas asocijavosi su sėja, o pragaras - su ‘m o
tinos žemės’ įsčiom is“ (П е тр у х и н 454-455). Užtat,
pavyzdžiui, indų Upanišadose sakoma, jo g „m irusy
sis noksta it grūdas, ir it grūdas gimsta vė l“ ( K U
1.1.6 // Radhakrishnan.PU 597). Arba: „šiam kūnui
dėl senatvės ar lig ų išsekus, Purušas, it nuo šakos
nutrūkęs mango, figm edžio ar pipalos vaisius, išsi
vaduoja nuo visų ju slių ir vėl skuba tuo pat keliu
gyveniman į naują kūną“ (B Ā U 4.3.36 // Beinorius.Up
61). Taigi išties „nelyginant sėkla, palaidota žemės
įsčiose, mirusieji laukia savo sugrįžim o į gyvenim ą
nauju pavidalu“ (Eliad e.P C R 350).
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Apskritai tradicinėje pasaulėžiūroje, M . Eliadės

žodžiais, „dirva reiškė M otiną Žem ę, sėkla - semen

virile “ (Элиаде 158; E lia d e .P C R 259). Todėl visai
suprantama, kad ir lietuvių kalboje tas pats žodis
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sėkla reiškia ir ‘ 1. žiedinių augalų dauginimosi orga
nas, grūdas’ bei ‘2. sėjamieji, pasėti grūdai’ , ir ‘6.
sperma’ ( L K Ž XII 326), būtent semen virile. O, pa
vyzdžiui, Egipto mitologijoje „Nut kas vakarą prary
ja Ra [Saulės dievą] ir kas rytą vėl j į pagimdo, arba
Ra pasirodo iš lotoso žiedo“ (Рубинш тейн 359),
t.y. pražįsta kaip augalo, gėlės žiedas, brandinantis
sėklą. Taigi augalo - javo, gėlės, medžio ar kt. sėkla krenta žemėn = vyro sėkla (sen.ind. retas-) iš
teka į moterį = saulė nusileidžia, „nuteka“ (lat. no-

riet) po žeme. Žemėje sėkla tarsi išnyksta, pati tarsi
virsta žeme = materializuojasi, tačiau po tam tikro
laiko, tiesiogiai (žiemkenčio atveju) arba simboliškai
tapatintino su žiema = naktimi = nėštumu, vėl prasi
kala, sudygsta (t. y. stoja rytas), išskleidžia, išvysto,
išrango savo gyvatą, sulapoja, o stiebeliu = stuburu
kiek pajėgia aukštyn į dangų kartu su saule iškelia
savo sukrautą pumpurą, sielą, galiausiai pražystantį
žiedu nelyg pati saulė, Dvasia, Dievas, t.y. „pagal Jo
paveikslą ir panašumą“ (Pr 1.26). Tačiau saulė po
vidurdienio ar po saulėgrįžos štai vėl ritasi žemyn, o
žiedas nužydėjus vėl nejučia lyg užsisklendžia sėk
loje, vėl su ja krenta žemėn ir vėl laukia naujo pava
sario, naujo ryto, kaip kad žemėn iš dangaus nupuo
lęs žm ogus laukia Išganym o. Iš tikrųjų, pasak
M . Eliadės, „kai kurie ankstyvosios Bažnyčios tėvai
šiek tiek domėjosi krikščionybės siūlomųjų ir visai
žm onijai bendrų sim bolių atitikimu. Kreipdamasis į
neigiančiuosius m irusiųjų prisikėlim ą, Teofilis Anti-
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ochietis remiasi ženklais /.../, kuriuos D ievas jiem s
rodo didžiausiais kosminiais ritmais: metų laikų, dienų
ir naktų kaita. ‘A rgi nėra prisikėlim o iš num irusiųjų
sėkloms ir vaisiams?’ Pagal Klem ensą Rom ietį, ‘die
na ir naktis mums rodo prisikėlimą; naktis gulasi,
diena keliasi; diena nueina, naktis ateina’“ (Eliade.ŠP 96).
141

Panašiai sukasi, ritasi ir vadinamasis persigim im ų

ar persikūnijimų ratas: žmogaus siela palengva su
bręsta, pagaliau pražysta galvoje „vidinio psichinio
pasaulio, sąmonės“ (žr. §132) žiedu, lyg ir kilsteli,
trūkteli aukštyn, į dangų, D ievopi, tačiau nenulaikiu
si galvos nuvysta, krenta atgal motulėn žemėn, pa
tenka įsčiosna ir vėl materializuojasi, apauga kūnu,
mėsa (t.y. raudonuoju raudų pradu, kuris = sielos
arba saulės baltumas + žemės juodumas).
142

Sielų persigimimo ar persikūnijim o, vadinam osios

reinkarnacijos vaizdiniai tokie pat seni ir ne mažiau
paplitę kaip aptartoji gamtos ritm ų ar cik lų sim boli
ka. Pasak G . Beresnevičiaus, „tikėjim ai sielų kelia
vimu apskritai (tiek metempsichoze, tiek reinkar
nacija) būdingi jau prim ityviausiom is sąlygom is
gyvenančioms tautoms - taip m irusiųjų persikūniji
mu į naujai gimstančius žmones tiki A ustralijos abo
rigenai. Daugelyje tokių tautų tikėjim as, kad po m ir
ties žmogaus siela įeina į moters kūną, ir taip gimsta
vaikas, apskritai paaiškina, kodėl gimsta žm onės“
(Beresnevičius.Da 38). Ir A frikoje „ne viena gentis
žino reinkarnacijos idėją, net itin archajiškais laiko-
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mi pigmėjai“ (Beresnevičius.SFį 57-58). Reinkar
naciją gerai žinojo (būtent žinojo, o ne vien tikėjo ja)
ir majai Amerikoje. Jų velionis, kaip ir Eurazijos
„prisikeliantieji augmenijos dievai“, nusileisdavo į
požemius, čia būdavo visų pirma nuprausiamas (nuo
i

„pasaulio apnašų“), o paskui jam nudirdavo odą ir
netgi nugramdydavo mėsą nuo kaulų, kol jis likdavo
visiškai „baltas“, skaistus, o kartu ir mažas kaip kū
dikis, kad vėl tilptų įsčiose ir galėtų atgimti. M ajų
žinios apie žmogaus sielos būtį nuo mirties iki atgi
m im o buvo tokios tikslios, kad jie apskaičiuodavo jo
atgimimo laiką bei vietą - visai kaip tibetiečiai savo
vyriausiųjų dvasininkų lamų, - o kartais net busimą
ją motiną. Tarp kitko, busimojo naujagimio sielą į jo
b ū sim os

m otin o s

įsčia s

p ristatyd avo

gandras

(Е р ш о ва 154, 159-160, 162, 173). Plg. šiuo klausi
mu vadinamąją „Tibeto mirusiųjų knygą“ (žr. T B D ).
Todėl išties, G . Beresnevičiaus žodžiais, „mėginimas
mokymus apie sielų keliavim ą vertinti vien kaip in
dų ar graikų filosofines spekuliacijas nėra pagrįstas.
Pirm oji senovės tauta, neabejotinai tikėjusi sielų ke
liavim u - senieji egiptiečiai. Indijoje tikėjimas me
tempsichoze aptinkamas Upanišadose (800 m. pr. Kr.).
M aždaug tuo pat metu per orfikus šis tikėjimas ima
plisti tarp graikų; galbūt vėliau pitagoriečių ir Plato
no išvystytai filosofinei teorijai apie sielų keliavim ą
turėjo įtakos trakai. Tikėjim ai reinkarnacija paplitę
įvairiose tradicijose - nuo ezoterinių mokymų iki tam
tikrų islam o atmainų, visų pirma šiituose“ (Beresne
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vičius.Da 39). Dėl senovės Indijos, tai čia tikėjimas
atgimimu yra natūrali Vedų pažiūrų tąsa, Upanišado
se tik įgavusi artikuliuotą išraišką (R adhakrishnan.PU 115). Reinkarnacijos idėja sunkte persunktas
indų pažiūras galima paveizdinti, tarkim, Bhagavadgytos posmu (BhG 2.22): „Kaip numetę palaikį dra
bužį / žmonės naują apsivelka rūbą, / sunešiojęs taip
seną kūną, / Esantysis žengia į kitą“ (Bukontas 386;
žr. Radhakrishnan.BhG 108). Nepriklausom ai nuo in
dų graikams ir, skyrium, Pitagorui gerai žinom a re
inkarnacijos idėja, manoma, susijusi su trakų (getų)
išminčiumi Zamolksiu ar Zalm oksiu (Keith 606, 632),
kuris, pasak Herodoto (Istorija 4.95), trims metams
pasislėpęs po žeme, apraudotas kaip miręs, o ketvir
taisiais vėl pasirodęs gyvas ir sveikas (žr. Herodotas
239; taip pat B R M Š

124) - nelyginant augalas ar

„augmenijos dievas“ (beje, Herodotas ir pats daro
prielaidą, kad Zalm oksio būta dievo - Istorija 4.96).
Pitagoras, Diogeno Laertijo liudijim u, apie save pa
sakojo, esą „kitados jis buvęs Eufalidu, kurį taip ger
bęs Hermio sūnus, kad Herm is pasiūlęs jam pasi
rinkti bet kokią dovaną, išskyrus nem irtingum ą, o
tasai paprašęs palikti jam, tiek gyvam , tiek m iru
siam, atmintį apie tai, kas su juo dėjosi. Todėl ir
gyvas būdamas jis atminė viską, ir m iręs neprarado
savo prisiminimų. Su laiku jis atgimė Euforbu, buvo
sužeistas kaip Menelajas, o Euforbas pasakojęs, jo g
pats andai buvęs Eufalidu, gavęs aną H erm io dova
ną, kaip klajojusi jo siela, kokiuose augaluose bei
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gyvūnuose buvo atsidūrusi, ką iškentėjo ji Hade ir
ką ten kenčia visos kitos sielos. Po mirties Euforbo
siela perėjo į Hermotimą, kuris, norėdamas tai įrody
ti, atvyko į Branchidus ir Apolono šventykloje nuro
dė skydą, Menelajo pašvęstą dievui, - plaukdamas iš
Trojos, sakė jis, Menelajas pašventė šį skydą A polo
nui, o dabar jis visas jau sutrūnijęs, palikusi tik ap
daila iš dramblio kaulo. Po Hermotimo mirties jis
tapęs Pyru, žveju iš D elo, ir taip pat viską atsiminęs,
kaip jis pirm a buvo Eufalidu, paskui Euforbu, paskui
Herm otim u, paskui Pyru. O po Pyro mirties jis tapęs
Pitagoru ir taip pat išlaikęs atmintį apie visa, kas
pasakyta“ (Д и оген Л а эр тск и й 333). Šiaip ar taip,
ir Em pedoklis prisipažįsta: „Jau aš kadaise buvau
berniuku ir taipogi mergaite, / ir medeliu, ir paukš
čiu, ir žuvim nebylia vandenyne“ (FICh.A 78). Be
to, „reinkarnaciją atmena ne tik patys graikų išm in
čiai, bet ir niekuomet savęs mąstymu nevarginę kel
tų didvyriai. Jie, D iodoro liudijim u, tikėję, kad jų
sielos po tam tikro laiko vėl grįžta į gyvenimą, ta
čiau jau kituose kūnuose. A irių legendose m inim i
žmonės, gyvenę elnio, kitų gyvūnų, galiausiai - žm o
gaus gyvenim ą. Sagoje ‘M eilė Etainai’ pasakojama,
kaip pas m oterį ateina žmogus, teigiantis praeitoje
inkarnacijoje buvęs jos vyru“ (Beresnevičius.Da 68;
apie keltų pažiūras šiuo klausimu trumpai dar žr. Šletė
110). C ezario žodžiais, keltai tvirtinę „sielas nepražūstant, bet nuo vienų po mirties pereinant pas k i
tus“ (non interire animas, sėd ab aliis post mortem
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transire ad alios: Com . de bello G a llico VI. 14.6).
Keltų žyniai „druidai nedrausdavo, kad dalelė jų
m okslo žin ių pasiektų ir platesnius visuom enės
sluoksnius, idant kariai būtų narsesni, ir didėtų kar
žygiškos dorybės. Visų pirma tai mokymas apie sie
los amžinumą ir atgimimą naujai gim stančio žm o
gaus kūne -

šitokį druidų m okym ą patvirtina ir

Cezaris, Diodoras bei Strabonas. K eltų įsitikinim as
kitu gyvenimu buvęs toks stiprus, kad jie skolinda
vusi pinigų, žadėdami atiduoti aname gyvenim e“ , o
apskritai, „matyt, ir keltų, ir indų, ir graikų protė
viams žinomi bendri indoeuropietiški m otyvai nepri
klausomai nuo tarpusavio įtakų išsirutuliojo į m oky
mą apie reinkarnaciją“ (Beresnevičius.RIM 261).
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Todėl iš tikrųjų verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad,

pavyzdžiui, lenkų metraštininkas vyskupas „V incen
tas Kadlubekas mini jotvingių tikėjim ą pom irtiniu
perėjimu į kitus kūnus, žm onių ir žvėrių, priklauso
mai nuo žmogaus nuopelnų“ (Beresnevičius.D a 6869). Negana to, vadina jotvingius getais (žr. aukščiau
apie graikams, galimas daiktas, padariusį įtaką seno
vės getų išm inčių ar dievą Zalm oksį arba Zam olksį).
Būtent: „Esama mat visiems getams bendro p aklyd i
mo išsivilkusias iš kūnų sielas į gim siančius vėl įsiliejant kūnus“ (žr. §116; B R M Š 207-208; taip pat žr.
Narbutą 387, kur getai tapatinami su lietuviais). Pa
galiau jog išties pagrįstai „tikėjimo reinkarnacija pėd
sakų galima ieškoti ir lietuvių tikėjim uose, įrodo
L. Jucevičiaus užrašytas paliudijimas, kad žmonės tiki
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šikšnosparnį esant atgailaujančio blogo mirusiojo vė
le, kuri šikšnosparnyje atgailauja 300 metų. Tam lai
kui praėjus, ji vėl įsikūnija kokiame nors velionio
palikuonyje, bet tuomet ji jau yra teisaus vyro siela“
(Beresnevičius.Da 70; žr. Jucevičius 154). Š iaip jau
tikėjim ą reinkarnacija lietuvių tautosakoje randame
ir visai atvirai, nedviprasmiškai išsakytą, nepaliekant
vietos nė menkiausiai abejonei. J. Basanavičiaus tau
tosakos rinkinyje yra toks dialogas: „Tėte, o kaip
bus numirus? Tetėns atsakė: O tad mus vėl iš naujo
bevygiuos (belopšuos)...“ (Basanavičius 171). Paga
liau štai dar 1996-1997 metais Dieveniškių apylinkė
se užrašyti 79 metų amžiaus pateikėjos M . Bludnickienės-Kračiūtės žodžiai: „Kas gemsta, tai itų dūšių,
kuris numirė, tai jau perskiria tam, kuris gims, jau i
itep sako. Dūšia niekuomet nemiršta, bet va žm o
gus... Kūnas jau numiręs, o itų dūšių.jau perskirsta
kitam vaikui, jau kur laukia“ (Vaitkevičiai 238, žr.
206).
144

Kas pasakyta apie visuotinį tikėj imą reinkamacij a,

apibendrina ir papildo S. Grafas: „Reikia prisim inti,
kad persigim im as bei karma yra daugelio Indijos re
lig ijų kertiniai akmenys: hinduizmo, budizmo, džai
nizm o, sikhų religijos bei zoroastrizmo. Reinkarnacija
bei karma taip pat yra tibetietiškosios vadžrajanos,
japonų ezoteriškojo budizm o ir daugelio Pietų A z i
jo s budizm o m okyklų neatskiriamas dėmuo. T ik ėji
mas persikūnijim u buvo bent keleto reikšmingų se
novės G raikijos filosofinių krypčių sudėtinė dalis,

147

SIELŲ RATAS
tokių kaip pitagoriečiai, orfikai bei platonikai. T ą patį
galima pasakyti apie esėjus, fariziejus, karaimus ir
kitas žydų bei pusiau žydiškas bendruomenes. T ik ė 
jim ą persikūnijimu palaikė ir neoplatonikai bei gnostikai, jis sudarė svarbią viduram žių žydų kabalistinės
teologijos dalį. Panašių idėjų galima aptikti tokiose
istoriškai, geografiškai bei kultūriškai nesusijusiose
grupėse kaip Afrikos gentys, Jamaikos rastafariai, ikikolumbinės Amerikos indėnų kultūros, polineziečių
kachuna, brazilų Umbandos praktikos, pagaliau galų
druidai. Šiuolaikinėje Vakarų visuomenėje reinkar
nacija buvo priimta teosofų, antroposofų bei kai ku
rių spiritualistų. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti,
kad krikščionybei tikėjimas persikūnijim u svetimas
ir su ja išvis nesuderinamas. Tačiau taip buvo ne
visuomet: tikėjimas reinkarnacija buvo ankstyvosios
mistinės krikščionybės sudėtinė dalis. Sulig šv. Jero
nimu, gyvenusiu IV bei V m. e. amžiais, ezoteriškai
aiškinamas persikūnijimo klausimas tebuvo įkanda
mas tik Bažnyčios elitui. Paties žym iausio krikščio
nių mąstytojo, pasisakiusio apie sielų sugrįžim ą į že
mų, būta Origeno - vieno iš didžiausių visų laikų
Bažnyčios tėvų. Tačiau III amžiuje jo parašyti veika
lai, tarp jų knyga ‘A p ie pradus’ , imperatoriaus Jus
tiniano 553 metais sušauktame Antrajame Konstan
tinopolio susirinkime buvo pasmerkti. Nuosprendis
Origenui sklelbė: ‘Jeigu kas nors mėgins ginti šį pra
manytą ankstesnį sielų gyvenim ą ir pasiduos iš jo
kylančiam siaubingam m okym ui, tam anatema!’ Ir
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nors šis įsakas neabejotinai buvo lemtingas atmetant
teoriją apie persigimimus kaip ereziją, religijotyri
ninkai atitinkamų idėjų aptinka dar šv. Augustino,
šv. Grigaliaus bei šv. Pranciškaus Asyžiečio raštuo
se“ ( Г р о ф .Х С 145-146; žr. taip pat .К И 151-152;
plg. §140 pabaigą).
145

„Šiuolaikinė krikščionybė bei tradicinis mokslas

neigia tokius įsitikinimus ir net juos išjuokia. Tačiau
transpersonalinės psichologijos tyrinėjimai, - S. Grofo
tvirtinim u, - iki šiol vis pateikia rimtų liudijimų, kad
ši pažinim o sritis - tikras įžvalgų į žmogaus psichiką
lobynas. Liudijim ai ankstesnių gyvenimų naudai to
kie įtikinam i, jog belieka daryti išvadą, kad žmonės,
nelaikantys šios srities verta rimtų tyrinėjimų, arba
nieko nežino, arba paprasčiausiai yra pernelyg ribo
ti“ ( Г р о ф .Х С 139). Bėda ta, jog „iš tikrųjų kaip tik
m ūsų m okslinė praxis išmetė iš mirties ir gimimo
sąvokų viską, kas jose neatliepė paprastiems fiziolo
giniam s procesams, ir todėl jos negali perteikti kito
k ių reikšm ių“ (Lėvi-Strauss 296), pavyzdžiui, psi
chologinių, psichinių. C . G . Jungo žodžiais, „mes
nekeliam e klausimo, ar atgimimas yra realus, apčiuo
piamas dalykas. M um s turi būti gana jo psichinio
realumo. Skubu pridurti, jog visiškai nepritariu vul
gariam požiūriui, esą visa, kas ‘psichiška’ , yra arba
išvis niekas, arba, geriausiu atveju, kažkas nepaste
bim a lyg dujos. Visiškai priešingai, esu tos nuomo
nės, kad psichika - tai pats pagrindinis, lemiamas
žmogaus gyvenim o veiksnys. Būtent ji yra tikroji
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motina visko, kas tik žmogaus sukurta: ir civ iliza ci
jos, ir ją griaunančių karų. Visa kas pradžioje tėra
psichiška ir nematoma. Visa, kas ‘tik ’ psichiška, nepatiriama jutimais, ir vis dėlto nenuginčijamai tik
ra. Jau vien tai, kad žm onių kalbama apie atgimimą,
kad apskritai esama tokios sąvokos, reiškia iš tikrųjų
esant ir tam tikrų šia sąvoka žym im ų psichinių patir
čių“ (Jung.ACU 116).
146

„Kaipgi mes sužinome, jog tokie dalykai iš tikrų

jų mirus nutinka? Gal kas nors sugrįžo iš kapo ir
papasakojo mums apie savo patyrim us?“ - retoriškai
klausia tibetietiškojo budizmo dvasininkas Ch. Trungpa, komentuodamas „Tibeto m irusiųjų knygą“ . Ir čia
pat atsako, esą „šie įspūdžiai tokie stiprūs, jog kai
kas neseniai gimęs gali dar šį tą iš tarp mirties ir
gimimo prisiminti. Tačiau augdami mes savo tėvų
bei visuomenės esame indoktrinuojami, prisiim am e
kitokią pasaulėžiūrą, tad gilūs pirm iniai įspūdžiai iš
blanksta, išskyrus nebent atsitiktines netikėtas įžval
gas. Bet ir tada mes esame tokie įtarūs savo patirtims
ir taip bijome prarasti ‘tvirtą pagrindą’ šiame pasau
lyje, kad į bet kokį neapibrėžtesnį patyrim ą jau žiū 
rime nerimtai arba išvis j į atmetame. Pažvelgti į visa
tai pačios pomirtinės patirties akim is užtat atrodo lyg
nagrinėti kokį mitą“ (T B D 2). H ind u „panditas D v idaganga netgi teigia, kad mažų vaikų sapnai yra ne
tiek sensorinės patirties atkūrimas, kiek dar neseno
buvimo aname pasaulyje atspindys, o senų žm onių
sapnai jau turi pomirtinio gyvenim o aname pasauly-
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je elementų“ (Beinorius.SPT 37). Ir Vakaruose jau
kuris laikas atliekamų „(para)psichinių tyrinėjimų
duomenys, ypač ankstesnius gyvenimus patvirtinan
tys labai mažų vaikų prisiminimai, regis, liudytų re
inkarnacijos hipotezės, bent jau kai kurių individų
atveju, naudai“ (Israel 160). Nes išties, pasak S. Grofo, „iš įvairiausių pasaulio šalių gauti duomenys liu
dija, jo g kai kada maži vaikai tebeprisimena ir nupa
sakoja savo ankstesnį gyvenimą kitame kūne, kitoje
vietoje, kitu laiku ir su kitais žmonėmis. /.../ Šie pri
sim inim ai paprastai iškyla apie trečiuosius gyveni
mo metus, o tarp penktųjų ir aštuntųjų palaipsniui
išnyksta“ ( Г р о ф .К И
147

154).

Taigi „tokia atgimimo samprata iš esmės mena
asmenybės tąsą. Žmogaus asmenybė laikoma esanti

nenutrūkstama, t.y. išliekanti a t m i n t y j e, kitaip sa
kant, įsikūnijęs, arba gimęs, žmogus galįs, bent jau
potencialiai, prisim inti gyvenęs ankstesnius gyveni
mus“ (Ju n g .A C U 113; plg. §68). Prisiminkime, be
kita ko, jo g ir Eufalidas, Pitagoro „prokūnis“, Her
m io „paprašęs palikti jam, tiek gyvam, tiek m iru
siam, a t m i n t į apie tai, kas su juo dėjosi“ (žr. § 142).
Palikti mirusiajam atmintį meldžiama ir „Egipto m i
rusiųjų knygoje“ (XXII sk., žr. П р о п п 222). M at iš
tikrųjų vienintelis atskaitos taškas bei tikras argu
mentas, nepaisant jokių pasaulėžiūrinių išvedžioji
mų, čia yra būtent paties žmogaus a t m i n t i s , įga
linanti tiek asmenybės tąsą, tiek konkrečių daiktų,
vietų, žm onių, įvykių bei pan. prisim inim us, kurių
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niekaip kitaip negalima paaiškinti, tik ankstesniu gy
venimu (būtent ankstesniame gyvenime veldėtų daiktų
atpažinimu, kaip žinoma, paremtas aukštų dvasinin
kų bei paties Dalai Lamos įšventinimas Tibete). Tuo
tarpu užmarštis argumentu prieš negali būti laikom a,
nes ir šiame viename gyvenime mes daug ką, gal net
didesnę jo dalį užmirštame, tačiau dėl to nepradeda
me abejoti j į nugyvenę. Šio amžiaus pradžios indų
mąstytojo Šri Aurobindo požiūriu, ,je i pam ėginsim e
visą savo gyvenimą aprėpti vienu žvilgsniu, tai kas,
tiesą sakant, iš jo liks? Ištisa pilkum a su vienu kitu
ryškesniu, išsiskiriančiu paveikslu. Visa kita išsitry
nė, išnyko. Tas pats atsitinka sielai ir su jos ankstes
niais gyvenimais“, todėl „gyva atgimimo patirtis p ri
klauso nuo to, ar nubudęs mumyse psichinis centras,
tikrasis A š Pats, kuris nešasi savo prisim inim us iš
vieno gyvenimo į kitą, taigi nuo mūsų psichinio iš
sivystymo. /.../ Tam, kad ką nors prisim intum , visų
pirma reikia liautis buvus užuomarša“ (С а тп р е м 104,
100). At-mintį laiduoja menta ‘dvasia; sąmonė; protas’ ( L K Z VIII 17), būtent są-monė, sen.indų manas‘dvasia, sąmonė’ bei pan. (žr. §66, §73 bei kt.). Taigi
būtent nuo sąmoningumo, nuo „dvasinio ūgio“ , taip
sakant, atmintis ir priklauso, ir prisimename mes bū
tent tas akimirkas bei tą aplinką, kada ir kur m um yse
netikėtai prasimerkė aukštesnės sąmonės akis.

148

Kita vertus, sąmonė, įgijusi galią nebeužsim iršti

ir todėl prisimenanti savo persigimimus, iš esmės
liaujasi būtent persigimti tikrąja šio žodžio prasme,
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t.y. mirti ir vėl gimti, mirti ir vėl gimti, o paprasčiau
siai stebi nebenutrūkstamą būsenų kaitą, kaip kad
mes stebime dienų ir naktų, vasarų ir žiemų kaitą,
anaiptol nevadindami jos „persigimimais“. Nes iš tik
rųjų mirti esmiškai reiškia miršti ‘ 1. neišlaikyti at
mintyje, neprisiminti, 2. nykti iš atminties’ (L K Ž VIII
267), t.y. už-miršti. Plg. dargi sutampančias abiejų
žodžių esamojo laiko lytis mirštu, miršti bei miršta
ir atitinkamai dgs. Be iškalbingos poetinės sąsajos,
šiaip jau galima būtų kalbėti ir apie etimologinį šiuodviejų lietuvių kalbos veiksmažodžių, taip pat atitin
kam ų ide. šaknų *mer- ‘m irti’ bei *mer-s- ‘apleisti
dėmesiu, užmiršti’ (Р о к о ту 735, 737) tarpusavio ryšį,
pastarąją suprantant tiesiog kaip formantu -s- išplės
tą pirmąją. D ėl semantikos dar plg. mirti reikšmę ‘3.
// netekti sąm onės, alpti, apm irti’ , ар-mirti reikšmę
V/ netekti sąmonės, apalpti’ bei pan. (L K Ž VIII 270271). Tipologiškai verta atsižvelgti ir į rusų за-быть
‘užm iršti’, padarytą iš priešdėlio за- ‘už-’ ir veiks
m ažodžio быть ‘būti’ (Ф асм ер II 71) ir tokiu būdu
liudijantį tą pačią užmaršties ir mirties, nebūties (pa
žodžiui „už-būties“) tapatybę, plg. tiesiog бытие́ ‘bū
tis’ ir за-бытие́ ‘užmarštis’, pažodžiui „už-būtis“.
Patvirtinim ą tokioms sąsajoms norint galima rasti ir
senovės indėnų toltekų tradiciją paveldėjusio, jo pa
ties tvirtinim u, mago Donchuano žodžiuose: „M agų
tikslas - pasiekti pilną sąmonę, idant suvokus visus
žm ogui įmanomus patyrimus. Tokia pilna sąmonė lai
kom a tiesiog priešinga m irčiai“ (К астан еда.C C 11-
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12). Vedantos požiūriu, „vos tik gyvą būtybę Ųiva-)
apima miegas, visa, ką ji regėjo ovyje, užleidžia vie
tą sapnams, kad juose vėl atsigamintų, kas anksčiau
patirta, arba sąmonė visai apsiniaukia, ir suvis iš
nyksta bet koks patyrimas. Panašiai, kai gyva būtybė
prieš mirtį nualpsta, bet koks patyrimas praranda
mas, ir sąmonė visiškai užsimiršta. Tai ir yra mirtis.
Kai sąmonė vėl imasi naujais deriniais atgaminti se
nus patyrimus, tai vadinama gimimu“ (A B D 18). Taigi
mes iš tikrųjų mirštame kai užsimirštame, kai neten
kame sąmonės, o sąmonę atgavę - atgimstame, p ri
sikeliame iš numirusių. Šia prame mes išties tarsi
numirštame kasnakt užmigdami ir kasryt nubudę tar
si atgimstame, ir jeigu vienąsyk nubudę nebeprisi
mintume, ką vakar veikėme, būtume visai kaip ką tik
gimę. Dienų ir naktų kaita tad iš tikrųjų yra išraiš
kingas bei pamokantis „gim im ų ir m irčių rato“ sim 
bolis (žr. §137, §140). Sulig lietuvių priežodžiu, „die
na mano - amžius mano“ (PP 175). Ch. Trungpos
žodžiais, reinkarnacija - tai „nuolat, šiame gyvenim e
įvykstančių m irčių ir gim im ų fundamentalus p rin ci
pas“ , tai „nuolatinė m irties ir g im im o p a tirtis“
(T B D 1, 3). „M irtis - tai ‘aptemimas’ , bejėgiškum o
ir pasyvumo tarpsnis tarp dviejų gyvybės būsenų“
(Тэрнер
149

84).

Nesąmoningas gyvulys arba, juolab, sutrikusios

sąmonės žmogus, praradęs atmintį, gyvena vien šia
diena, šia akimirka, aklai tepaklusdamas nevalingiems
prigimties instinktams bei išorinės gamtos dėsniams.
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Šia prasme jis kone išties kasvakar užmigdamas mirš
ta, o kasryt nubusdamas gimsta iš naujo. Įprastoje
vidutinio sąmoningumo būklėje žmogus šiaip jau iš
saugo atmintį, pakankamą savojo „aš“ tapatybei, to
dėl gali kryptingai veikti, tęsti vakar pradėtą darbą,
siekti užsibrėžto tikslo per įvairiausias, kartais kone
visa apimančias gyvenimo permainas, nors čia kiek
vienas turi savo ribą, kurią peržengęs patirtų asme
nybės krizę, taip sakant, arba išvis „išeitų iš proto“
ir taptų nesąmoningų jėgų auka. Nelyginant laivas
jūroje, sūpuojamas bangų: kuo laivas didesnis, kuo
giliau siekia kilis, tuo aukštesnes bangas atlaiko neapvirtęs (jūros liga šiuo atveju būtų įprastų „psicho
loginių problem ų“ simbolis). Visiškai nušvitusi, nu
budusi, pilna sąmonė - bent jau teoriškai, induktyviai
nuspėjama - tad būtų tokia, kurios nebeapverstų ir
nebepaskandintų užmarštyje jokios permainų bangos,
nė pačios aukščiausios - mirtis ir gimimas. A pie tokį
žm ogų iš tikrųjų galima būtų pasakyti, kad jis išsiva
davo iš užburto reinkarnacijų rato, nors ir toliau ja
me regim ai suktųsi; kad jis „nebereinkamuoja“, nebeįsikūnija, nors ir toliau plūduriuotų sau toje pačioje
jūroje. Tokiu atveju reinkarnacija išties nėra vienin
telė būties galimybė sielai, ir „persigimimas tėra žmo
gaus lemtis tol, kol jis neįgijo tikro žinojim o“ (Radhakrishnan.PU

117), t.y. kol netapo pakankamai

sąmoningas. D ėl žinojim o ir sąmonės tiesioginio tar
pusavio ryšio plg., pavyzdžiui, rusų знать ‘žinoti’,

зна́н ие ‘žinojim as’ ir со зн а ́н и е ‘sąmonė’; sen. in-
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dų janati ‘jis žino’ šaknies j nā-, j папа- ‘žinojim as’
/

/

bei kartu ‘sąmonė’ ir sam-jnā arba san-jnā ‘sąmo
nė’ (Кочергина 226, 679; žr.6 galą); lotynų šeire
‘žinoti, pažinti’, scientia ‘žinojim as, pažinim as’ ir

con-scientia reikšme ‘sąmonė’ bei pan.
150

Giminiškas lotyniškajam, beje, yra lietuvių kal

bos veiksmažodis skiesti, reiškiantis, be kita ko, ir
‘ 12. //j us t i , su v o k t i kieno skirtumus, laikyti k i
tonišku, skirtingu’, pvz., „Lietuvis skiedė kūną nuo
dvasios“ (L K Ž XII 876); taip pat būdvardžiai skaid

rus ‘ 1. giedras, šviesus // tyras, taurus’ bei, pavyz
džiui, ‘3. kuris a i š k a u s

galvojim o,

b laivu s’

(L K Ž XII 661-662) ir skaistus ‘ 1. žibantis, spindin
tis’, ‘6. giedras, šviesus, saulėtas’ bei, pavyzdžiui,
‘5. neapsiblausęs, žvalus’, ‘8. doras, taurus//nekaltas’,
‘9. blaivus, aiškus’, ‘ 12. garbingas’ ( L K Ž XII 668669); taip pat prūsų skijstan (acc. sg.) ‘švarus, tyras’,
rusų чи́с тый ‘švarus’ bei kt. (Pokom y 919-921; žr.
Fraenkel 805-806; Karulis II 353; M a žiu lis IV 121122; Sabaliauskas.LKL 102, 132; Ф а с м е р IV 36622 Semantiskai dar plg. liet. tyras ‘ 3. švarus, nesuteptas, 4. doras,
5. tikras, grynas, visiškas’ bei tyrinėti, tirti ‘ 1. stengtis suprasti, suži
noti, aiškintis, 2. moksliškai nagrinėti, tyrinėti’ , ‘4. sužinoti, išgirsti,
gauti žinių’ ( L K Ž X V I 398, 404, 426-427; tiesa, dėl šių žo d žių etim o
loginio ryšio esama skirtingų nuomonių: K . Karulis palaiko nuomonę
visus juos esant bendrašaknius, tokią galim ybę nurodo ir E . Fraenkelis, nors pats linkęs galvoti kitaip, tuo tarpu A . Sabaliauskas tyras bei

tirti laiko griežtai skirtingos kilmės žodžiais - Fraenkel 1100; Karu lis
II 413; Sabaliauskas.LKL 107, 177).
Plg. dar liet. aiškus reikšmes ‘ 1. gerai matomas, šviesus, skaistus,
giedras’ bei ‘ 5. suprantamas, lengvai suvokiamas, akivaizdus’ ( L K Ž I
43) ir veiksmažodžius aiškintis , išsiaiškinti bei pan.
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367).22 Č ia tik darsyk įsitikiname, kad pažinimas, ži
nojimas iš tikrųjų yra švietimasis, o jo dėka pasiek
tas sąmonės nušvitimas, saulėtas dvasios Rytas - kartu
visų ką tik išvardytų dorybių šaltinis, ir kad šis są
monės nušvitimas pasiekiamas būtent nušveičiant,
švariai nuvalant, nuskaistinant jos „žemiškuosius aki
nius“ , taip sakant, idant ji taptų pajėgi, sulig minėtu
lietuvišku pavyzdžiu, „skiesti kūną nuo dvasios“, t.y.
skirti laikinus, pasaulio permainoms pavaldžius da
lykus nuo amžinųjų, nekintamų, stovių.
151

N orint patirti kokio nors santykinio dalyko santy

kinum ą, reikia išvysti j į santykyje su kitais, t.y. pa
žvelgti į j į didesnėje erdvėje, iš aukščiau, iš toliau;
panašiai norint pastebėti dalyką esant laikiną, reikia
stebėti j į ilgesnį laiką, pamatyti j į atsirandant ir išnykstant, prasidedant ir baigiantis. Taigi, kad pajėgtų
atskirti laikinus dalykus nuo amžinų ir pažvelgtų į
juos „am žinybės žvilgsniu“ , žmogus turi bent keletą
kartų pergyventi - ir atminti - jų laikinumą. Tik tada
jis įgyja tikrą žinojim ą apie juos ir tampa jų atžvilgiu
sąm oningesnis, ir jokia laikinos padėties regimybė
jam nebeužstoja esmės. Sulig lietuvių priežodžiu,
„diena dieną m oko“ (PP 175). Vadinasi, pačios per
m ainos, kartodamosi prieš akis pakankamai ilgą lai
ką ir išlikdam os atmintyje, moko, pratina jas atpa
žin ti ir šitaip palengva savaime skaidrina protą,
sąmonę, skaistina sielą. K itaip sakant, pasikartojan
čios perm ainos savaime yra sielai savotiška skaistyk

la, kurioje - pradžių ir pabaigų, „gim im ų“ ir „m ir
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čių“, vilčių ir nusivylim ų nesustabdomam rate suk
damasi - sąmonė, kad ir per skausmą, tolydžio atitoksta, atšlyja, atsiskiria nuo visa ko laikino, atsitik
tino ir kartu tampa tolydžio skaidresnė, skaistesnė.
Nors istoriškai lietuvių skaistykla tėra X X

a. pra

džios naujadaras, pakeitęs slavizm ą čysčius (Zinke
vičius V110, 164), šiaip ar taip, - tai tos pat šaknies
žodis, kaip rusų чисти́л ище ‘skaistykla’, чи́с ты й
‘švarus’, taip pat lot. scīre ‘žinoti, pažinti’ , scientia
‘žinojimas, pažinimas, mokslas’, con-scientia ‘sąmo
nė’ ir, žinoma, liet. skiesti, pavyzdžiui, „kūną nuo
dvasios“ .
52

„Kas susitapatina su kuo nors išorėje, šalia savo

tikrojo asmens, arba sielos, tas bus sudaužytas į ga
balus, nes gyvenimas negailestingai atima visus ne
tikrus prisirišimų ir susitapatinimų objektus, ir tai tik
į gera. Kaip tik šia prasme paaiškėja atperkamasis
kančios vaidmuo“, todėl „skaistyklos schemoje sie
los augimas pasižymi kylančia /.../ patirčių seka, ku
rioje kančia ir pasiaukojimas yra pagrindiniai vysty
mosi veiksniai. G alim a įva iria i įsiva izd u o ti to k į
asmenybės augimą, ir vienas iš būdų kaip tik yra
reinkarnacija“ (Israel 156, 160). Juoba kad ir Indi
joje reinkarnacija bei išsivadavimas iš jos supranta
mi būtent šitaip: tikrasis dvasinis asmuo „iš gyvenimo į gyvenim ą keičiasi, auga, ir kai ego pagaliau
visiškai susiderina pagal Dievybę, - pakyla į dvasinę
būtį, kuri ir yra tikrasis jo tikslas. O kol tatai įvyksta,
jis vis klajoja tarp gim im ų ir m irčių“ ; panašiai trakų
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„orfikams gyvenimas šiame pasaulyje - tai nuovar
gis ir kančia. M es pririšti prie nesibaigiančių m irčių
bei gim im ų rato ir tik atsižadėjimu n u s k a l s t ėj ų
galim e iš jo ištrūkti ir pasiekti vienybės su Dievu
džiaugsmą“ (Radhakrishnan.BhG 43-44, 253). Savo
ruožtu, pasak T. Narbuto, „sielos persikėlimą, arba
metempsichozę, lietuviai suprato taip, kad, jų many
mu, vaiko arba žmogaus, nesulaukusio pilnametys
tės, taip pat bepročio [bendru atveju, būtent nepa
kankamai sąmoningo žmogaus] vėlė po mirties tol
klajojanti aukštutinėje vėjų sferoje, kol vėl grįžtanti
į kito žmogaus kūną, kurį privalanti atgaivinti, o gy
vendama jame, privalo pasiekti tobulumą, būtiną am
žinajam gyvenimui. Iš čia matyti, kad žmogaus sielai
buvo priskiriam a laipsniško tobulėjimo savybė, siela
tuos laipsnius pasiekia gyvendama kūnuose, idant tap
tų tinkama naudotis amžinąja laime“ (Narbutas 390).
G a l kaip tik todėl tradicinėse lietuvių pažiūrose iki
pat šių dienų „skaistyklos vaizdas sumišęs su kurį
laiką žemėje buvojančių sielų vaizdiniais“ (M arcin
kevičienė 26). Pateikėjo žodžiais, „ ‘sielos, kurios pa
tenka į skaistyklą, klajoja po visą pasaulį /.../. Išgy
venusios tam tikrą laiką, grįžta į dangų’ . Pabrėžiama,
kad vėlei netenka šiame pasaulyje būti amžinai: ‘K ai
atpakūtavoja savo metų skaičių, tai ir baigiasi jos
žemės kelionė’“ (Beresnevičius.TM 86; .Da 62-63;
čia, tiesa, irgi kalbama veikiau apie metempsichozę,
o ne reinkarnaciją, tačiau pastaroji, šiaip ar taip, tėra
pirm osios atskiras atvejis). Mitologinėje sakmėje tvir-
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tinama, jog „seniau žmonės atgailaudavo žemėje“ (LT
491). Apibendrinti galima J. Basanavičiaus žodžiais:
„Tarp šitų dviejų polių - rojaus tolymoje rytų šalyje
ir pragaro po žeme - a n t ž e m ė s paviršiaus buvus
vieta, kur už menkesnius nusidėjimus dvasios turėju
sios mėtavotis, ‘č y s č i ų ’ kentėtie /.../. Šitos tai dva
sios galėjo vaidytis ir, kaip iš liudijim o tūlų autorių
matoma, regis, vėl n a u j a i

a t g i m t i e naujuose kū

nuos“ (Basanavičius 61).

153

Taip kartu pašalinamas tariamas prieštaravimas

tarp begalinių persigimimų ir vienkartinio Išganymo
vaizdinių, prieštaravimas, kuris ir privertė B ažnyčią
VI a. po Kr. atmesti ligi tol ir krikščionių pripažintą
reinkarnaciją. „Vienkartinis Išganymas“ šiuo požiū
riu yra ne kas kita kaip Išsivadavimas iš begalinių
„m irčių ir gim im ų rato“.
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Senovės Graikijoje „orfikų pagrindinis tikslas bu

vo išsivaduoti iš nesibaigiančio reinkarnacijų cik lo kitaip sakant, liautis periodiškai vis grįžus į gyveni
mą“ (Eliade.PCR 415). A pie išsivadavim ą, nušvitus
sąmonei, iš begalinių persigim im ų rato nuo seno kal
bama ir Indijoje. Č ia žinomos dvi pom irtinio likim o
galimybės, du galimi sielos keliai po mirties: deva-

yana- ‘dievų kelias’ ir pitr-yana- ‘protėvių kelias’ .
Kas visa širdimi gyvena šiame pasaulyje, tas po m ir
ties eina protėvių keliu ir po kurio laiko vėl atgimsta,
sugrįžta į šį pasaulį, o kas visa širdim i trokšta ir
siekia aukštesnio žinojim o, sąmoningumo, tas eina
dievų keliu ir, dvasioje nušvitęs, į šį m aterialųjį pa-
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šaulį nebegrįžta (Beresnevičius.RIM 176; Keith 411;
R adhakrishnan.PU

417, 432, 465, 653-654; žr.

Т о п о р о в .П Т 265). Atitinkamas dvi pomirtinio lik i
mo galimybes žinojo senovės graikai, simboliškai sie
dami jas su žiemos ir vasaros saulėgrįžomis, „išsiva
davimo vartais“ ir „sugrįžimo vartais“, o kartu su
Ožiaragio ir Vėžio ženklais zodiako rate (Guėnon
162-165, apskritai plačiau žr. 93-94, 159-162, 168169). Taip pat daugelis kitų kuo įvairiausių pasaulio
tautų, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikos indėnai: „Nu
gyvenęs šiame pasaulyje jam skirtą laiką darydamas
gera, žmogus taikoje ir ramybėje žengia į vėlių šalį.
Bet jeigu žmogus miršta nesulaukęs savo laiko, ne
padaręs pakankamai gero arba viduje maištaudamas,
ten jis nepriimamas. Tokia atstumta vėlė kartą kitą
pasivaidena, o paskui vėl sugrįžta pas žmones, at
gimsta iš naujo“ (Johnston 62). Kartais dvi pomirti
nio likim o galimybės, du keliai siejami su skirtingais
luomais (žynių ir karių laukia kelias į šviesą, į dan
gų, o prasčiokų, tamsuolių - į tamsą, į požemius, į
„m otinos žemės įsčias“), tačiau bemaž visur „nušvi
tim o kelias“ mena saulę: arba tiesiog veda saulėn,
arba saulė laikom a durimis, anga į šviesoje skendin
čią „Saulės karalystę“ (plg. §10). Upanišadų žodžiais
(PU 1.10), „betgi tie, kas askeze, skaistumu, tikėji
mu ir žinojim u siekia Dvasios, jie šiaurės keliu pa
siekia saulę. Ji iš tikrųjų yra sielos šaltinis [plg.9]. Ji
amžina, bebaimė. Ji - aukščiausias tikslas. Iš ten jie
daugiau nebegrįžta. Tai [persigim im ų] pabaiga“
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(Radhakrishnan.PU 654, žr. 456, 647; taip pat žr.
MHM

I 234, 454). Apskritai hinduizm o požiūriu,

„saulės spinduliai įneša ugnį žmogaus širdin, o jam
mirus, ši ugnis vėl sugrįžta į saulę, iš kur atėjusi,
arba į Ugnies dausas, plytinčias virš žemės, į kurias
saulė /.../ yra durys. Ši šviesos kelio idėja dargi se
nesnė už Upanišadas“ (Keith 448). Tokie vaizdiniai
yra įdėm archajiški, išties pirm apradžiai, ir manoma,
jog būtent toks „dangiškojo ir požem inio, šviesos ir
tamsos pasaulių /.../ dualizmas tapo pagrindu vėles
niems rojaus bei pragaro vaizdiniam s“ (П е тр у х и н
454). Protėvių kelias, arba kelias į požemius, į „m o
tinos žemės įsčias“, kaip matėme, reiškia reinkar
naciją. Šia prasme įdomu, jog Lietuvoje iki šiol, pa
klausus apie pragarą, atsakoma: „N ėra didesnio
pragaro kaip žemėj“ (M arcinkevičienė 26).

155

Verta pastebėti, jog neretai m irusiojo sielą dievų

keliu į saulę neša pastarosios vietininkas žemėje ugnis. Štai Indijoje „pirm oji dievų kelio užuom ina
aptinkama Rigvedoje, kur į A gn į, tarpininką tarp die
vų ir žmonių, kreipiamasi: ‘Žinodam as kelius, ku
riais dievai keliauja, / Tu [Agni] tapai nenuilstamu
šaukliu, aukų gabentojų’ (RV 1.72; taip pat žr. II.2.4).
Kelias, kuriuo dangun gabenamos aukos, virsta ke
liu, kuriuo dievų pasaulin nusigauna pats aukotojas“
(Radhakrishnan.PU 432; žr. Е л и з а р е н к о в а .Р В 89,
241). Simboliškas ugnies vaidm uo čia visiškai su
prantamas: kaip kad iš ryto pasaulį nušviečia patekė
jusi saulė, dangiškasis šviesos šaltinis, taip naktį, sau-
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lei nusileidus ir prieš patekant, vienintelis šviesos
šaltinis žmogui žemėje yra ugnis - tos pačios dan
giškosios ugnies kibirkštis žemėje. Apskritai tas pats
„A gnis yra ne tik ugnis žemėje /.../, bet ir saulė dan
guje“ , ir „Agnis danguje - tai gimusi iš ryto saulė.
Aitarėjoje sakoma, kad nusileisdama saulė virsta A g 
niu, o Rigvedoje pats Agnis susijungia su saulės spin
duliais“ (Keith 88, 156; plg. §20). Todėl, viena ver
tus, ,ja u nuo Rigvedos laikų agnihotra [aukų liejimo
ugnin apeiga] dėl jos metu plykstelinčių liepsnų bu
vo laikom a savotišku burtu, padedančiu patekėti sau
lei“, o antra vertus, „buvo manoma, jog mirusiųjų
deginim as padeda jiems nusigauti į dangų“, kitaip
sakant, „tikroji deginimo prasmė, regis, buvo ta, kad
esą sudega ne tik kūnas, bet ir siela, kuri, tokiu būdu
nuskaistinta, tačiau išlikdama pati savimi, nugabena
ma dangun“ (Keith 318, 422, 423). Taigi palaikų de
ginim as, arba kremacija, šiuo požiūriu turi labai aiš
kią dvasinę paskirtį: kartu su liepsnose ištirpstančiu
m irusiojo kūnu tiesiog į Šviesą išvesti ir jo sielą būtent lem ti jo sąmonės Nušvitim ą iš šitaip nutraukti
begalinį persigim im ų ratą. Visiškai atvirai simboliš
ką krem acijos prigim tį, kaip ir daugelio kitų tradici
nių sim bolių giliąją prasmę, atskleidžia hindų tantrizmas, kuriam tikrasis, „vidinis laidotuvių laužas tai vieta, kur geismų bei norų kūną su visomis jo
aistromis praryja žinojimo ugnis“, o Yogakmdali Upa-

nisad žodžiais, „išorinis sudeginimas - išvis ne su
deginim as“ (Avalon 204). A iškiai dvasinę paskirtį
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kremacija turėjusi ir baltuose. J. Basanavičiaus žo
džiais, „kas link priežasties deginimo lavonų, pir
mas, kiek žinau, Kasp. Schuetzas (mir. 1594 m.),
rodos, visai teisingai sakė apie prūsus: ‘Jie manė,
kad nėra artimesnio kelio laimingai sugrįžti pas savo
dievus, kaip visų mirtingojo kūno [lot. corporis , tai
gi galima versti ir ‘būtybės, asmenybės’, žr. K u za vinis 202] ydų apvalymas ugnimi. Jie buvo įsitikinę,
kad jei kas iškeliaus iš gyvenim o pam aldžiai, ypač
jei pereis per ugnį, tai tučtuojau nukeliaus į dievų
buveinę ir ten naudosis tais malonumais, kuriais bu
vo džiaugęsis šiame gyvenim e’. A not Kraszew skio,
kūnus deginta todėlei, jog nesunaikintus ugnim i la i
kyta per nečystus, o dvasios nesudegintų lavonų tu
rėjusios vaidytis“ (Basanavičius 65). Pasak T. N a r
buto, „kūnas - niekingiausia žmogaus dalis, turinti
visiškai supūti ir išnykti, idant jo šešėlis vėl susi
jungtų su siela grynu, eteriniu pavidalu; tad kuo grei
čiau sunyks kūnas, tuo greičiau šešėlis išsivaduos ir
galės lėkti į Eliziejaus laukus; todėl ir buvo išrastas
num irėlių kūnų deginimas“ (Narbutas 393). Ir A .
J. Greim o nuomone, „tiek Graikijoje, tiek ir Lie tu v o 
je lavono mėsa buvo deginama, kad tuo būdu jo

psyche, jo vėlė lengviau atsiskirtų nuo kūno ir tie
siausiu keliu patektų į pom irtinį gyvenim ą“ (G rei
mas 408).
156

Lietuvoje m irusiųjų deginim o paprotys, nors ar

cheologams gerai žinomas bei nesyk šaltiniuose pa
liudytas ir anksčiau (žr. B R M Š
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246, 261), siejamas visų pirma su XIII a. Jono M alalos kronikos intarpe paminėtu vadinamuoju Sovijaus mitu (žr. B R M Š 266-268). G. Beresnevičiaus
žodžiais, velionis, palaidotas žemėje ir šitaip „ati
duotas nuolatiniam Deivės gimdymo ir regeneravimo vyksm ui, vėlei neišvengiamai atgimdavo tarsi į
gim dą implantuotas embrionas. Tačiau šią darnią nuo
latinio mirties virsm o į naują gyvybę sistemą suardo
Sovijaus precedentas. /.../ Sovijaus kūno sudegini
mas buvo radikalus sprendimas: kūno nebeliko, ir
Sovijaus vėlė tapo laisva“ . Panašiai „naikinančia ug
nies galia pasitikėję graikai manė, kad ugnis išlaisvi
na sielą nuo kūno - sudegus kūnui, sielos su šiuo
pasauliu jau niekas nebesieja“ . Be to, „ugnis, kurią
pasirinko Sovijus, ne tik sunaikino jo kūną ir išlais
vino, bet ir atvedė Sovijų į kitą pasaulį. Indai tikėjo,
kad Agni kaip sielos vedlys per ugnį m irusįjį palydi
į kitą pasaulį; su kylančiais laidotuvių laužo dūmais
m irusiojo kelionę siejo kuršiai, nuo laidotuvių laužo
tokia kelionė prasidėdavo ir prūsuose“, todėl „gali
me konstatuoti, kad laidotuvių laužas baltų ir kitų
indoeuropiečių kultūrose buvo suvokiamas kaip ve
lionio starto aikštelė“ (Beresnevičius.BRR 29-30; žr.
taip pat .D a 78-84; .S F Į 125; П е тр у х и н 453) - „star
to aikštelė“ dievų keliu į Saulę arba pro saulę į dan
giškąją Šviesos karalystę. Įsidėmėtinas šia prasme
jos lietuviško pavadinim o dausos ‘ 1. oras, padangė’
bei tiesiog ‘4. roju s’ santykis su veiksm ažodžiu
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dausöti reikšme ‘2. laidoti s u d e g i n a n t ’ ( L K Ž II
328), nedviprasmiškai nurodančiu būdą ten patekti.
157

Senovės skandinavuose „krem aciją praktikavo

Odino sekėjai, tikėję, kad juo aukščiau dūmai pakils
virš laidotuvių laužo, juo didesnė garbė laukia V al
haloje naujai atvykusių pas savo dievą“ (Davidson
44). Panašus yra lietuvių „tikėjimas, kad m irusio žm o
gaus vėlė sėdi ant kamino, o rytojaus dieną pakūrus
krosnį, su dūmais lekia į dangų. Pastarasis tikėjimas
atliepia Žilbero de Lanua paminėtą kuršių būrimą,
kai nuo laidotuvių laužo kylančių dūm ų krypties
sprendžiama, kur iškeliauja siela, bei lietuvių liau
dies įsitikinimą, kad prie mirštančio žmogaus degan
čios žvakės dūmų kryptis rodo ir žmogaus vėlės ke
lionės kryptį. Č ia tikriausiai susiduriame su sena
indoeuropietiška tradicija“, sulig kuria, „nuo laidotu
vių laužo kylantys dūmai nesyk aiškinam i kaip tam
tikras mirusiojo vėlės pėdsakas /.../. Kuršiai, degin
dami mirusįjį, stebėjo dūmų kryptį, tikėdam i, kad
dūmai, kylantys į viršų, reikš, jog siela išgelbėta.
Dūmai, krypstantys į šoną, parodys, jog siela pražu
vusi“ (Beresnevičius.SFĮ 106, 77-78; žr. taip pat .S L
12). Paties G hillebert’o de Lannoy ( X V a.) žodžiais,
„senieji kuršiai, nors tarp jų yra prievarta padarytų
krikščionim is, turi vieną sektą, kurios nariai po m ir
ties užuot buvę palaidoti yra sudeginami artim iausia
me šile arba miške, kiekvienas su geriausiais savo
rūbais ir ginklais, sukūrus laužą iš grynų ąžuolinių
malkų; jeigu dūmai kyla tiesiai į dangų, tiki, kad
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siela yra išgelbėta, jeigu rūksta į šalį, mano, kad sie
la pražudyta“ (B R M Š 514).
158

Lygiaverčiai vaizdiniai, tik kiek kitais žodžiais,

išsakomi indų Upanišadose: „Šimtas ir vienas yra
širdies latakų (nädyas), ir tik vienas veda tiesiai viršugalvin. Juo aukštyn kildamas, tapsi nemirtingas,
visi kiti veda visokiom is kitomis kryptimis“ (K U
2.3.16). „Nes tik pro čia, - komentatoriaus žodžiais, siela pakyla saulės spinduliu tiesiog saulėn, kuri yra
durys į Brahmano pasaulį - tam, kuris žino /.../. Visi
kiti keliai veda neišsivadavusįjį į persikūnijimą“ (Radhakrishnan.PU 647). Č ia baltas stuburas su stuburo
smegenimis, šituo „sielos laidininku“, pro visus k i
tus kaulus bei į visas puses išsišakojusius nervus ve
dantis sielą tiesiai aukštyn į galvą su galvos smege
nim is ir smegenų žieve viršugalvyje, t.y. į aukščiausią
žm ogišką sąmonę, ir toliau „pro momenėlį“ tiesiai
D vasion virš galvos, simboliškai prilygsta baltam lai
dotuvių laužo dūmų stulpui, kuriuo velionio siela pa
tenka tiesiai į Dangų, Saulėn (apie židinio dūmų stulpą
kaip Pasaulio ašį bei namų ar šventyklos „stuburą“
žr., pavyzdžiui, Guėnon 179-181). Ir mirusiojo vėlės
likim as šiuo požiūriu visiškai atitinka gyvojo sielos
likim ą: arba ji tolydžio kyla išilgai stuburo aukštyn
ir sąmonėja (§73, §132), arba tik sukasi šiame pa
saulyje užburtu „sėklos ratu“ tarp penio ir spenio
(§107).
159

G yvo jo sielos nuopuolį, smukimą lemia susijau

dinim as dėl išorinės regimybės pavidalų (§71). Sa
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kėme, pavyzdžiui, jog „moters vaizdinys su-judina =
su-jaudina vyro sielą ir paverčia m intį jausmu, jausmą - gyvybine galia veikti, o galią -

sėkla. Taip

siela tolydžio materializuojasi, baltasis pradas toly
džio rausta, patenka į raudonojo prado rankas, vaiz
džiai kalbant, kol galiausiai atsiduria visiškoje jo va
lioje - moteryje“ (§102). Iš esmės taip pat velionio
regėjimus bei patyrimus prieš patenkant į įsčias ir
vėl įsikūnijant aprašo vadinamoji „Tibeto m irusiųjų
knyga“ : „Pasirodys lytiškai santykiaujančių vyrų ir
moterų, patinų ir patelių poros, ir jeigu tą akim irką
aistros ar pykčio vedinas pateksi įsčiosna, gim si ar
kliu, paukščiu, šunimi, žmogumi ar kt., kad ir kas tai
būtų. Pasijutęs esąs vyras ir patyręs nesutramdomą,
aršų pavydą tėvui bei sykiu geism ą m otinai, gim si
berniuku. Pasijutus esanti moteris ir patyrus karštli
gišką pavydą motinai bei įnirtingą geismą tėvui, gim si
mergaite. Kaip tik tai ir lemia nuopuolį įsčiosna“
(T B D 84). Č ia, beje, nesunkiai atpažįstame psichoa
nalitikams gerai žinom ą „Edipo kom pleksą“ , tik ne
kaip ankstyvos vaikystės išgyvenim ų pasekmę, o ve i
kiau kaip jų „priešgiminę“ priežastį.

160

„Tibeto mirusiųjų knygoje“ , kaip ir kitų tautų, tarp

jų baltų, tikėjimuose nurodoma galim ybė atgim ti net
nebe žmogumi, o gyvūnu (§142, §143), mena tik dar
didesnį sąmonės aptemimą, tik dar tamsesnę užm arš
tį. Atsižvelgiant į tokią galim ybę, iš dviejų sielos
likim ų neretai išskiriamas atitinkamas trečiasis. Pa-
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sak Platono, „kas nugyvens atmatuotą jam laiko truk
mę tinkam ai, tas sugrįš į jo vardu pavadintos žvaigž
dės buveinę /.../, o kas neįstengs to padaryti, tas gim
damas antrąkart pakeis savo prigim tį moteriška.
Tačiau je i ir tuomet jis nesiliaus skleisti blogio, tai
jam , kiekvienąkart naujai gimstant, teks įgyti tokio
gyvūno prigim tį, koks atitiks jo ydingą sanklodą“
(Platonas 82). Taigi persikūnijimo, reinkarnacijos ga
lim ybė - viena iš dviejų sielos likim o galim ybių vėlgi padalinam a į dvi: į galim ybę atgimti žmogumi
ir galim ybę atgimti gyvūnu (plg. apskritai „triaukš
čio“ pasaulio sampratos atsiradimą iš „dviaukščio“,
apatinę d a lį padalinus į dvi - И в а н о в .B H 234). Pa
našiai indų „M anu dharma šastroje“ (M D Š

12.40)

sakoma, jo g „dorieji (sattvika) žengia į dievų pasau
lį, aistringieji (rajasah) - vėl tampa žmonėmis, o
tam suoliai (tāmasā) - atsigimsta gyvūnais. Toks tre
jopas persikūnijim ų kelias“ (Beinorius.IEK 58). Plg.
Bhagavadgytą(XIV.18): „Šviesuoliai (sattvasthā) ei
na aukštyn, / A istruoliai (rājasāh) vidury pasilieka,
/ O tam suoliai (tarnaso) grimzta žemyn, / Taip tad,
žin o k i“ (Radhakrishnan.BhG 321-322; plg. Bukon
tas 449). K itu r (pvz., C h U 5.10.4) šie trys keliai dar
siejam i atitinkam ai su saule, mėnuliu ir požeminiu
pasauliu (žr. Radhakrishnan.PU 432), tačiau ir šiuo
atveju matome tuos pačius tris skirtingus šviesumo =
sąm oningum o laipsnius: saulė - tai pats šviesos šal
tinis, pati N ušvitusi Sąmonė kaip tokia; mėnulio ap
šviestumas cikliškai mainosi, kinta nelyginant žmo
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gaus sąmoningumas dienų ir naktų arba parsigim im ų
rate; o požemiai mena visišką užmarštį, akliną nesą
moningumo tamsą. Iš čia ir atitinkami „trys pasau
liai“: d e v a lo k a nemirtingųjų dievų pasaulis, nem ir
tingumas; jīvaloka-, gyvųjų pasaulis, gyvenim as; ir

pitrloka-, protėvių, mirusiųjų pasaulis, m irtis (žr. Т о 
поров. C T 14). Juos, kaip ir atitinkamus sielos lik i
mus, savo ruožtu galima palyginti su rojaus, skais
tyklos ir pragaro vaizdiniais.
161

Kaip ką tik matėme, trys galim i sielos likim ai ne

dviprasmiškai siejami su trimis gunomis (§46), o kar
tu, vadinasi, ir su trijų spalvų - baltos, raudonos ir
juodos - simbolika (§35-§54). Teškinant du galim us
sielos likimus, reinkarnaciją ir Išsivadavimą, pasta
rasis savo ruožtu būtų „baltas, šviesus“, o pirm asis „raudonas“ . Reinkarnaciją p rilyg in u s skaistyklai
(§ 152), verta atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, į žodžio

skaistis reikšmes ‘ 1. ryškumas, aiškumas, šviesos stip
rumas’ ir ‘2. r a u s v u m a s , skaistumas’, taip pat į
veiksmažodžio skaistinti reikšmes ‘ 1. daryti šviesų,
ryškų, spindintį’ ir ‘2. daryti skaistų, r a u d o n ą , rausvin ti’, veiksmažodžio skaisti reikšmes ‘ 1. blizgėti,
spindėti, šviesti’ ir ‘2. r a u s t i

(iš gėdos, pykčio,

s u s i j a u d i n i m o ) ’ bei pan. ( L K Ž XII 667, 666).
Taigi gyvenim ų ir m irčių skaistykla pačios kalbos
apibūdinama kaip raudona, kraujo bei ugnies spal
vos, ir savaime mena baltą skaistančios sąmonės nu
švitimą būtent iš susijaudinimo, o tai kaip tik atitin
ka kryptį aukštyn, nuo širdies, krūtinės, apskritai
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stuomens, kurio lygyje sukasi „sėklos ratas“, į galvą
ir aukščiau, į sąmonę, dvasią.
162

Savo spalvine sim bolika m irčių ir gimimų ratas

kartu prilygsta saulės ratui, riedančiam aplink žemę
raudonomis aušrų ir saulėleidžių žaromis, būtent rau
domis (§50). „D ievų kelias“, arba Išsivadavimas, šiuo
atveju reikštų saulėtekį, per raudonų raudų skaistyk
lą „su rytu“ (§22) vedantį į „amžinąją dieną“ dangu
je. O prapultis, arba pragaras, prilygtų „amžinai nak
čiai“ požemiuose, iš kurių pernelyg nu-puolusi ir todėl
pra-puolusi, pragar-mėjusi siela, kadangi neina „su
rytu“ , nebegali išsikapstyti. Šiuo požiūriu ir pats per
sikūnijim ų ratas arba „su rytu“ ritasi aukštyn ir ilgai
niui išneša nuskaistusią sielą į dangų, į šviesą, arba
„su vakaru“ (lat. riets) nusirita vis giliau žemyn, nu
sinešdamas sielą pragaro tamsybėsna.
163

V isuotinio m irčių ir gim im ų rato ritimąsi aukštyn,

t.y. raidą, tolydžio švintant sąmonės aušrai, savo
ruožtu galim a palyginti su gyvybės bei žmogaus vys
tym usi Žem ėje, su vadinamąja evoliucija. Šri Aurobindo žodžiais, „evoliucija, paveldimumas ir persig im im a s -

tai trys g lau d žiai susiję to paties

visuotinio vystym osi atžvilgiai: evoliucija pabrėžia
proceso tikslą, persigimimas - esm inį būdą, o pavel
dim um as -

vieną iš fizinių jo sąlygų. /.../ M okslo

požiūriu, pirm inis yra fizinis kūnas, o psichika tėra
jo reiškinys bei vaisius. Tačiau galimas ir kitoks po
žiūris į evoliuciją, kuriam pirminė yra būtent siela, o
fizinė būtis tėra priemonė materijoje paskendusiai
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dvasiai nubusti“ (Aurobindo.SM 102, 103; plg. Teilhard’ą de Chardiną: žr. Šardenas 185-186, 206-207,
225-226, 278, 366-367 bei kt.). Materijoje užsim ir
šusi nesąmoninga siela žemėje sukasi „sėklos ratu“,
kurį kaip tik ir grindžia genetinis paveldimumas. Siela
čia tik laikinai ir tik iš dalies tenubunda, tepakyla
ligi krūtinės ir vėl smunka žemyn. Tačiau nesuskai
čiuojamuose gyvybės evoliucijos ratuose j i vis dėlto
kaskart kilsteli truputį aukštėliau ir išbūva kiek atitokusi truputį ilgėliau, ir kaip tik šis nežymus „dva
sios prieaugis“ galiausiai lėmė mąstančio žmogaus,

homo sapiens atsiradimą. Žm ogaus sugebėjim ą mąs
tyti savo ruožtu laiduoja ir palaiko kalba, pagrindi
nis, lemiamas žinių, žinojim o šaltinis, atminties bei
išminties laidas bei saugykla. K alba gim sta sielai iš
siveržus iš kūno stuomens, pasiekus kaklą ir čia nu
budus žodžiu. Šitaip siela bent iš dalies išsivaduoja
iš visiškai nesąmoningo „sėklos rato“ žemėje ir toly
džio įsisuka „žodžio ratu“ tarp žemės ir dangaus.
Žodis įgalina žmogų nebeužsimiršti įvairiausiose g y
venimo permainose, pagaliau jis, kaip žinojim o žo
dis, primenantis sąmonei ją pačią, tiesiog žadina sielą
iš užsimiršimo ir toliau ugdo. Taip siela nebeužsimiršdama pakelia vis daugiau, vis gilesnių savo „įsi
kūnijim ų“ ir „išsikūnijim ų“ , pradeda atpažinti ją su
pančioje tikrovėje pati save, tarsi savo atspindį,
nelyginant sapną, kurį pati sau sapnuoja, ir pagaliau
nubunda, suvokia save, nebesim ainančią „perm ainų
rato“ stebulėje, iš kurios tik stebi nebeužsim erkdam a
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visas savo žiemas ir vasaras, rytus ir vakarus sukan
tis, ritantis aplink. K aip tik tokią kylančią raidą, t.y.
evoliuciją savaime ir mena veiksmažodis rietėti, be
‘ 1. judėti sukantis, ristis’ bei ‘4. greitai sruventi, te
kėti’ , reiškiantis dar ‘ 8. slinkti, eiti (apie la iką me
tus), 9. kaltis iš kiaušinio, ristis, skilti (apie paukš
čiukus)’ ir tiesiog ‘ 10. a u g t i , r u t u l i o t i s ’ (L K Ž
X I 583-584, žr. 549-550), būtent „vystytis“, „evoliu
cionuoti“ ; taip pat šio veiksm ažodžio atitikmuo 4 ry

tėti kartu su 2 rytėti ‘aušti rytui’ ( L K Ž XI 731-732);
plg. dar iš(si)risti reikšmes ‘ 1. / / p r i ž a d i n t i

iš

m i e g o , išjudinti’, ‘4. // išnirti, pasirodyti (apie s a u 1ę, m ėnulį)’ , ‘ 15. prasikalti, išsilulštenti’ ir pan. (L K Ž
X I 687-688; §14, §88). Šia prasme gyvybės evoliu
cija yra lėtas, bet nuoseklus visų būtybių ėjimas „su
rytu“ , žengim as „dievų keliu“ iš juodo žiemos miego
žemėje, materijoje į nubudimą dvasioje, švytinčiame
danguje - ištisas visuotinis Rytas (§24).
164

Verta šia proga dar atkreipti dėmesį į tokį papli

tusį indiškos kilm ės „gim im ų ir m irčių rato“ pavadi
nim ą kaip „sansara“ arba, tiksliau, vyr. g. „sansaras“,
sen.ind. (mase.) samsāra- arba sansara- (Кочергина
670;

М я л л ь 406; pig.

žodžiais ( K U

M HM

II 100). Upanišadų

1.3.7), „tasai, kas nieko taip ir nesu

prato, kas neįvaldė savo sąmonės ir liko neskaistus,
nepasieks tikslo [Išsivadavimo], bet grįš į šį pasaulį
(samsārarri)“ (Radhakrishnan.PU 624). Bhagavadgytoje (IX.3) apie didžiąją būties Paslaptį sakoma, kad
„Jos nepaisantys žmonės grįžta / vėl keliu mirties ir
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sansaro (samsāra-); / paslaptim šia nepatikėję / ne
pasiekia Manęs, o Parthai“ (Bukontas 422; Radhakrishnan.BhG 238). Ir t.t.
165

Kalbant apie šio archajiško, nepaisant vėliau įg y 

tų prasmės atspalvių, termino kilm ę, reikia turėti gal
voje substratinį (manoma, indoiranėnišką) Dnepro ir
Bugo upių santakos iškyšulio pavadinim ą Aulan-sam-

saram, p a žo d žiu i m aždaug ‘ v iln o n ė sa n ta k a ’
(Т р уб а ч евЛ С П

144). Pirmasis dėmuo Aulan- p ri

lygsta liet. viln- žodyje vilna , tačiau bendrašaknis,
ko gero, yra ir viln h bei indoiranėniškieji atitikm e
nys (žr. visų pirma И ван ов, Т о п о р о в .И О С 44-45,
taip pat Karulis II 531, 532, nors ne visi kalbininkai
tuo tikri), taigi šio baltų senovėje gyventose žemėse
esančio iškyšulio pavadinimą galim a būtų perskaity
ti semantiškai kur kas įtikim iau - būtent ‘vilnyta san
taka’. Dalykas tas, jog šis terminas, t.y. sen.ind.

samsāra-, arba sansara-, yra sudarytas iš priešdėlio
sam -, arba san-, atitinkančio lietuvių sam-, san-, są-,
su-, ir kamieno sarā- ‘tekantis’ , veiksm ažodžio šak
nies sar- ‘tekėti, sroventi’, vns. es. 1. III a. sam ti
arba skarti ‘teka, srūva’, plg. priešdėlinį veiksm ažo
dį san-sar- ‘su-tekėti, su-srūti’, daiktavardį sąra- ‘'eže

ras, tvenkinys’ bei pan. (M ayrhofer III 443, 472474; К очергина 670, 710; Т р у б а ч е в Л С П

144).

Todėl anaiptol ne atsitiktinai „indų religiniuose teks
tuose dažna šio permainingo (sansaros) pasaulio ale
gorija yra upė, kurios kitą krantą pasiekti reiškia iš
sivaduoti iš gim im ų ir m irčių rato“ (B einorius.U p
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59). Sen.ind. sar- ‘tekėti, sroventi’ toliau remiasi ide.
šaknimi *ser- ‘tekėti’, iš kurios savo ruožtu kilę to
kie lietuviški vandenvardžiai kaip Sari a, Sariaf, Sere’

Sermas, latvių Sarija, Sar-upe (plg. čia dar sen.ind.
sarā ‘upė, upokšnis’ , sark ‘upė’ , sārma- ‘tėkmė’ ,
kito šaknies balsių kaitos laipsnio sirā, sīrā ‘srovė,
upė’ bei pan.), o lietuvių upės vardas Siesarth, A .
Vanago nuomone, savo sudvigubinta šaknimi visiš
kai prilygsta minėtai sen. indų veiksmažodžio lyčiai

sharti (Vanagas.LH 291, 296, 297; .LV 30, 32, 63;
žr. Pėteraitis 151, 153; Р о к о т у 909-910). Iš bendri
nių gim iniškų žodžių galim a paminėti tokį lietuvių
veiksm ažodį kaip sirėnti ‘3. lašėti, varvėti, 4. tekėti,
čiurlenti’ ( L K Ž XII 571), taip pat pakitusios reikš
mės sariöti ‘ 1. siaubti, niokoti, plėšti’ bei ‘2. basty
tis’ , pvz., „ K o sarioji visą dieną, ar namų nežinai?!“
( L K Ž XII 162; žr. Fraenkel 763; Pėteraitis 151). Dėl
pastarosios reikšmės atsiradimo plg. atitinkamą bėg

ti, tekėti bei kt. dviprasmybę. Beje, kaip tik ši dvi
prasm ybė kuo puikiausiai paaiškina „sansaros“ kaip
begalinio klajojim o, bastymosi iš vietos į vietą, iš
kūno į kūną sampratą. Taigi, galų gale, sen. indų
kalbos žo d į (mase.) samsāra-, arba sansara-, galima
būtų išreikšti iš gim iniškos šaknies visiškai taip pat
sudarytu lietuvišku žodžiu, tarkim, *sän-saras arba
mot. g. *sšn-sara maždaug atitinkama reikšme. Tu 
rint galvoje neigiam ą „sansaros“ sampratą, galima
dar būtų pastebėti K . Būgos m inim ą tos pat šaknies
būdvardį nu-saręs ‘nusrutęs, apiplyšęs’, kuriam jis

175

SIELŲ RATAS
dar nurodo artimus giminiškus žodžius liet. sarvalaf
‘srutos, pūliai’, lat. sārņi ‘nešvarumai, atmatos’, rus.

сратъ ‘cacare’ (Būga II 305; Fraenkel 513; Karulis
II 156; dėl galimos kitokios pastarųjų dviejų žodžių
etimologijos žr. Karulis II 157; Ф а см е р III 740).
166

Pagaliau tos pat šaknies ide. *ser- ‘tekėti’ atm ai

na yra ide. *sreu- ‘tekėti’, kuria remiasi ir liet. sru

tos, srūti, sruventi, sroventi, sravėti bei kt., ir sen.ind.
sršvati ‘teka’, srutš- ‘tekantis, nutekėjęs’ bei kt., ir
gr. rhėd ‘teku, srūvu’, rhythmös ‘ritm as’ bei kt. (žr.2;
taip pat Fraenkel 890; Karulis II 311; ir kt.). Šiaip ar
taip - tai šaknis, sinonimiška šakniai ide. *rei- ‘tekė
ti’, iš kurios, kaip jau nesyk minėta, kilę tokie žo 
džiai kaip sen.ind. rīti- ‘tėkmė, srovė, judėjim as’,

retas- ‘tėkmė, srovė; sėklos išsiliejim as; žmogaus ar
gyvūno sėkla, sperma’, rus. р е к а ́ ‘upė’, lot. rīvus
‘srovė, upė’ bei oriens ‘saulėtekis’ arba ‘rytai’, liet.

rietėti ‘ristis; sruventi, tekėti’ bei rytas, taip pat lat.
riete ‘motinos krūties pienas’ , riets ‘saulėleidis’ bei
rietumi ‘vakarai’ ir kt. (§14, §74, §110, §130, §163).
Taigi „sansara“ kaip „gim im ų ir m irčių ratas“ ir šia
prasme prilygsta sėklos apytakai ratu „tarp penio ir
spenio“ bei saulės keliui ratu aplink žemę (§137).
Galim a netgi būtų tarti, jog samsāra-, arba sansara-,

- tai tas pats „kosminės apytakos“ dėsnis rta- (§16,
§17), tik neigiamu atžvilgiu, antroji rta- pusė, taip
sakant.

167

Įdomu rasti ide. šakniai *ser- ‘tekėti’ hom onim iš-

ką, t.y. formaliai tapačią šaknį ide. *ser- reikšme ‘rau
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donas, rausvas’, kuriai priskiriam i tokie žodžiai kaip,
pavyzdžiui, liet. sartas ‘raudas, šviesiai bėras (apie
arklį)’ , lat. sārts ‘skaisčiai raudonas’, sarkans ‘rau
donas, rudas’, taip pat liet. sarmata, šarmoti ‘gėdy
tis, drovėtis’ (pirmine reikšme ‘rausti iš gėdos’), serpti
‘rausti nuo gėrim o’ , sirpti ‘ 1. nokti, bręsti, 2. raudo/

nuoti’ , sen.ind. sara- ‘jėga, galia; esmė; šerdis, sy
v a i’ bei kt. (Fraenkel 763, 764, 777, 787; Karulis II
155-156, 157; L K Ž XII 165, 167, 433, 578-579; Ро
к о т у 910-911; К о ч е р ги н а 727; žr. Mayrhofer III
461; Sabaliau skas.LK L 293). Dauguma šių žodžių
savaime mena tam tikro skysčio (pri) t e k ė j i m ą ,
o štai lietuvių kalbos veiksm ažodis sārti ‘darytis ru
dam, nešvariam ’, nu-sšrti ‘ 1. apiplyšti, apskurti’ bei
pan. ( L K Ž XII 167) lygiai sėkmingai gali būti sieja
mas ir su sartas ‘raudas, šviesiai bėras (apie arklį)’
(ide. *ser- ‘raudonas, rausvas’), ir su nu-saręs ‘nu
siritęs, apiplyšęs’ (ide. *ser- ‘tekėti’), taigi suriša sa
v im i šiodvi ide. šaknis tiesiog neatrišamai. O tai įga
lina įgalina išvis neskirti jų į dvi, bet laikyti vienos
ir tos pačios šaknies ide. *ser- atitinkamomis seman
tinėm is atmainomis. Aiškindam as tokius Mažosios
Lietuvos upėvardžius kaip Sarta, Sarte bei kt., V. Pėteraitis rašo: ,*Sar-t- yra -t- formantu išplėstinė saršaknis, sietina su ide. *sor-y *ser- ‘tekėti, bėgti; bė
ras’ . Plg. sen.ind. sarā ‘upė’, sarāti ‘teka, bėga’, sa

rit ‘upelis’ . G a l čia priklauso ir liet. sariöti ‘bastytis,
siaubti, n io ko ti’ ir su -v- formantu liet. sar-v-alaf
‘nešvarus koks skystis; pūliai; pypkės syvai’, ser-v-
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ėnti ‘sroventi’. Plg. dar Iat. sēra ‘dumblas’. /.../ Neišleistina iš akių ir vėlesnė semantinė sar-t- raida iš
‘vandens, dum blo’ į ‘spalvą’ ir galimas ryšys su liet.

sartas ‘raudonas, šviesiai bėras’, lat. sārts ‘raudo
nas, skaistus’. Plg. dar palios ‘pelkės’ : palvas ‘pal
šas, gelsvas’, mulvė ‘pelkė, dumblas’ : mulvas ‘raus
vas, gelsvas’ ir kt.“ (Pėteraitis 151).
168

Taigi „sansara“ -

raudona, kaip ir skaistykla

(§161). Iš esmės „sansara“ ir yra ta pati skaistykla,
tas pats „gim im ų ir m irčių ratas“ tarp juodos žemės
ir balto dangaus, tik destis kur ritasi žarų raudom is su vakaru žemyn ar su rytu aukštyn; ta pati „perm ai
nų upė“ iš kraujo ir ašarų, nelygu tik ar pasileisi ja
pasroviui su srutomis, ar irsies prieš srovę su V il
timi.
169

Kaip sakyta (§165), „indų religiniuose tekstuose

dažna šio permainingo (sansaros) pasaulio alegorija
yra upė, kurios kitą krantą pasiekti reiškia išsiva
duoti iš gim im ų ir m irčių rato“, užtat „tiltas -

tai

saugaus tiesaus persikėlim o metafora“ (B einorius.U p
59). Upanišadose tiltas, sen.ind. setu-, „yra tai, kuo
mes pereiname iš laiko į amžinybę. Pradžioje, sako
ma, dangus ir žemė buvo viena. Juodu išskyrė tarp jų
įsiveržusi erdvės ir laiko upė arba marios, samsāra-

sāgara-. Kiekvienas iš mūsų čia, žemėje, trokšta su
rasti savo kelią į kitą krantą - tiltu arba kopėčiom is.
Kalbant apie tiltą, turimas omeny kelias skersai; k a l
bant apie kopėčias, turimas omeny kelias aukštyn
(ūrdhvam)“ (Radhakrishnan.PU 622), nes kopėčios -
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tai tiltas tarp dangaus ir žemės. Prisiminkime čia jun
giniu ūrdhva-retas- žym im ą simbolinę „sėklos sro
vę“ stuburu aukštyn, t. y. „prieš srovę“ (§73, §119).
Tačiau ypatingai šiuo atveju įdomu tai, kad, viena
vertus, sen.ind. sėtu- ‘tiltas’ , pirmine reikšme ‘saitas,
ryšys’, yra tikslus etim ologinis atitikmuo lietuviško
jo saitas, veiksm ažodžio sieti šaknies (Buck 722;
Fraenkel 783; Karulis II 143, 175, 178; Mayrhofer
III 501, 550; Р о к о т у 891-892), o kita vertus, su
veiksm ažodžiu s iā i form aliai visiškai nepriekaištin
gai galim a sieti ir žodį siela (Т о п о р о в .С Ч

125).

D ėl semantikos, plg. šio žodžio reikšmę ‘2. religijo
je - nemirtingas nematerialus žmogaus pradas, s i e 
j a n t i s žm ogų su D ie vu ’ ( L K Ž XII 518). Plg. dar 2

siela ‘keltas, plaustas, sielis’ ( L K Ž XII 519) neabe
jotinai iš sieti (žr. Fraenkel 782 ir kt.), bet susijęs ir
su plaukim u, tėkme - turint galvoje anksčiau išsaky
tą atitinkamą kitą sielos etim ologiją (§114-§117).23
23 K ad ir kaip iš pirmo žvilgsnio atrodytų keista, iš tikrųjų yra
pagrindo kelti klausimą apie galim ą šaknų ide. *
*sē(i)- / *sei- ‘bėgti,
tekėti sruventi, varvėti, lašėti; šlapias drėgnas’ (§114, §115) ir ide.

*sē(i)- / *sei- ‘sieti; saitas’ ( Р о к о т у 891-892; taip pat žr. literatūrą
tekste aukščiau prieš nuorodą) tarpusavio ryšį. Formos požiūriu jo kių
keblum ų jis nekelia - šaknys formaliai tapačios, homonimiškos. Plg.
dargi Priegliaus intako pavadinimą Sija, siejamą su pirmąja (Pėteraitis
153), ir iš antrosios kilusį bendrinį daiktavardį sija ‘jungiamasis rąs
tas, jungtis’ . D ėl semantinės ryšio pusės, tai reikia atkreipti dėmesį į
gana gausias tipologines paraleles. Pavyzdžiui, ide. *mezg- ‘pasinerti,
panirti’ ir *mezg- ‘m egzti’ , atitinkamai liet. mazgoti ‘v a n d e n i u

va

lyti, plauti’ ir m azgidti ‘ 1. mazgus rišti, mezgioti, raišioti’, mazgyti ‘ 1.
mazgioti, raišioti’ ( L K Ž

VII 958, 955, 956; Р о к о т у 745-746; žr.

Fraenkel 421, 426-427); taip pat vienos šaknies rus. вя́з кий ‘klampus
( s k y s t i s ) ’ , вя́з нуть ‘klim pti, grim zti’ , вязь ‘klampynė’ ir, kita ver
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Pasak R. Guėnono, „iš tikrųjų tiltas, permestas per
upę, yra kaip tik tai, kas susieja vieną krantą su kitu,
tačiau virš tokio bendro vaizdinio ši sąvoka mena ir
kai ką daugiau. Pirm ykštį tiltą, reikia m anyti, kaip
tus, ‘pynė’,

вя́зка ‘rišimas, mezgimas’, вязать ‘rišti, sieti, m egzti’

bei pan. (žr. Ф а с м е р I 374, 375). V. Toporovas kaip vieną iš tokio
reikšmių ryšio paaiškinimų siūlo vingiuojančios, t.y. „besiraizgančios“
u p ė s įvaizdį ( Т о п о р о в .Д M 30). Tokio pobūdžio tipologinių parale
lių esama ir daugiau, pavyzdžiui: liet.

1 nerti ‘ 1. staigiai lįsti, leistis

(ppr. į v a n d e n į ) , 2. kišti į v a n d e n į ,
vandeniu, 4. greitai p l a u k t i ’ bei pan. ir

gramzdinti, 3. plaukti po

2 nerti ‘ 1. daryti nėrinį,

tinklą; m e g z t i ’ ( L K Ž VIII 682, 684; žr. Fraenkel 495-496; Р о к о т у
766); sen.ind.
ir

snāti, snayati ‘maudosi, atlieka (ritualinį) apsiplovim ą’

snayati ‘apvynioja’, snäyu- ‘ryšys, saitas’, lot. nare ‘plau kti’ ir nėrė

‘verpti, austi’, atitinkamai ide.
/

*snā- / *snāu- / *sneu- ‘tekėti’ ir *(s)nē-

*snēu- ‘sujungti gijas, nerti, austi’ ( Р о к о т у 971-972, 973); pagaliau

mums jau pažįstamą ide.

*ser- ‘tekėti’ (§165) plg. su ide. *ser- ‘(su g e r

ti, pinti, megzti’, pvz., lot.

serere ‘vyti, pinti, sieti’ bei kt. ( Р о к о т у

909-910, 911). Šiuos ryšius išsamiau nagrinėjusio V. Toporovo žo
džiais, „verta atkreipti dėmesį į tai, jog ir pats upės, jūros, okeano
vanduo mitopoetiniuose vaizdiniuose iškyla kaip savotiška srovių p y 
nė, persipynimas, kaip audinys“ ( Т о п о р о в .Б Д 116-117, žr. apskritai
116-119). Pagaliau plg. tokius lietuviškus upėvardžius kaip

Virva, Vir

vyčia, Virvytė, susijusius su veiksmažodžiais virvuliuoti ‘tekėti, b ėg ti’ ,
varvėti ir galiausiai bendrašaknius su daiktavardžiu virvė (V anag as.LH
388). A pie tekančio vandens, vandens srovės vaizdavim ą pynėm is
tradiciniame mene su pavyzdžiais žr. Р ы б а к о в 697-700. (‘T ė k m ė s ’
bei ‘ryšio’ sąvokų sąsajos pagaliau atsispindi ir šiuolaikinėje buitinėje
„komunikacijų“ sampratoje: plg. vandentiekį, visus r y š i u s
jančią elektros s r o v ę

laidu o

bei pan.)

Šiaip ar taip, prielaida apie galim ą šaknų ide.

*sē(i)- / *sei- ‘bėgti,

tekėti sruventi, varvėti, lašėti; šlapias drėgnas’ ir

*sē(i)- / *sei- ‘ sieti;

saitas’ tapatumą atrodo verta kuo rim čiausio dėmesio, o kartu tampa
ganėtinai įtikima ir tokia „dviguba“ (ar net jau „triguba“ )

sielos etim o

logija (žr. § 114-§ 117, § 119-§ 120, §159).
Nepriklausomai nuo pačių ide. šaknų tarpusavio santykio, apie
galimą kai kurių ypatingų, semantiškai „žymėtų“ žod žių (o lietu vių

siela kaip tik toks ir yra) „daugiaetimologiškumą“ , t.y. polietim o lo giją, žr. Т о п о р о в .O H T 205-211.
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tik ir sudarė tam tikri saitai ar lynai - tai pats ‘ortodoksaliausias’ jo gamtiškas modelis - arba tiesiog
virvės, atitinkamai pritvirtintos prie skirtinguose kran
tuose augančių medžių. Taigi abu krantai iš tikrųjų
atrodo ‘susieti’ tarpusavyje virve. Kadangi du kran
tai sim boliškai atstovauja dviems skirtingiems būties
lygm enims, akivaizdu, jog virvė čia atlieka tą patį
vaidmenį, kaip ir visus būties lygmenis siejanti gija,
būtent sūtrātmā [skr., pažodžiui ‘dvasios gija’ arba
tiesiog ‘s i e l o s

s a i t a s ’, iš sūtra- ‘gija, saitas’ ir

ātmā ‘dvasia, siela’, žr.10 (Кочергина 91,744)]. Toks
s a i t a s , kartu plonas ir tvirtas, yra tikrai tinkamas
dvasinės

prigim ties

įvaizdis. Kaip tik todėl

tiltas, kartu būdamas šviesos spindulio atitikmeniu,
tradiciškai įsivaizduojamas esąs siauras kaip kardo
ašmenys arba, jeigu medinis, kaip tesudarytas iš vie
nintelės sijos ar vienintelio rąsto. /.../ Du krantai ben
driausia prasme atstovauja dangui ir žemei, kurie pra
džioje buvo viena, tačiau tapo išskirti regim ojo
pasaulio, savo ruožtu prilyginam o upei ar jūrai tarp
juodviejų. Tiltas tad atitinka ašinį stulpą, jungiantį
dangų ir žemę, nors kartu ir skiriantį juodu. K aip tik
dėl šios tilto prasmės j į ir reikia suvokti esant iš
esmės vertikalų kaip ir visi kiti ‘pasaulio ašies’ sim
boliai, pavyzdžiui, ‘pasaulio ratų’ ašis, kurių vienas
atstoja dangų, kitas - žemę. /.../. E iti tiltu tad reiškia
judėti ašim i, jungiančia tarpusavy skirtingus lygm e
nis. Krantas, kuriame tiltas prasideda, - tai šis pa
saulis, t.y. lygm uo, kuriame esti ašimi kilti pasiren
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gusi būtybė; krantas, į kurį tiltas galiausiai veda pro
visus kitus būties lygmenis, - tai Prado sritis. Pirm a
sis - tai mirties viešpatija, kur visa kas kinta ir m ai
nosi, antrasis - nemirtingumo“ (Guėnon 260-261; taip
pat žr. И ван ов , Т о п о р о в .С Я М

166-168; Т о п о 

ров. M o 176-177; ir kt.).
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Taigi siela kaip tik ir yra siela, sielis, keltas, tiltas

per „sansarą“, „sielų upę“; šviesos spindulys, Saulės
ištiestas skęstančiajam; visus sielos lygm enis verian
tis stuburas, jungiantis sėklą žemėje ir dvasią dangu
je; ant juodos žemės įkurtos raudonos ugnies baltas
dūmas į dangų; kupole su liepsnojančia viršūnėje ste
bule; „sielų rato“ stipinas tarp tekinio ir stebulės.

©

AKIRATIS

171

Jei saulės kelią į dangų iš ryto, dangumi dieną,

žemėn vakare ir požemiais naktį tarsime sim bolizuo
jant sielos kelią „gim im ų ir m irčių ratu“ (§137), jos
„svyravim ą stuburu“ aukštyn žemyn ir atitinkamai
nušvitim ą bei aptemimą, tai galutinio Nušvitim o, v i
siško Išsivadavim o įvaizdis bus į patį zenitą patekė
ju si ir nebenusileidžianti saulė, „amžinoji diena“ dan
guje (plg. §162). Prisim inkim e čia H. D . Toreau
žodžius, jo g „tam, kurio lanksti ir gyvybinga mintis
natsilieka nuo saulės, diena yra nuolatinis rytas“ (Toro
66; §21). Iš tikrųjų, „išmintingas nuolat esti šviesoje,
ir tai vėlyvosiose Upanišadose išsakoma tokiomis me
taforom is kaip am žinoji Brahmano diena“ (Keith
520). Pavyzdžiui, C h U 3.11.3: „Įdėm, kas žino šį
slaptąjį Brahm ano mokymą, jam saulė nei pateka,
nei nusileidžia. Jam amžinai diena (č/m7)“ (Radhakrishnan.PU 386; plg. §50 ir8). Nuolat „vidurdienis“ ir
senovės Irano arijų danguje (Corbin 10), ir senovės
graikų „palaim intųjų salose“ (Б р а ги н ск а я 613). Ir
Dangaus Jeruzalėje, pasak Apreiškim o Jonui, „nak
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ties nebebus“ (A p r 22.5). Ir lietuvių tradiciniu požiū
riu, kaip matyti iš tautosakos, rojuje „nėr nė šalčio,
nė karščio ir a m ž i n a

d i e n a viešpatauja“ (Basana

vičius 115). B e to, plg. posm ą iš L . Rėzos užrašytos
lietuvių liaudies dainos (Nr. 81): „Išėjau pas saulelę,
/ Saulužė atsiliepė: / - D evynias dienas ieškosiu, / O
dešimtą n e n u s i l e i s i u “ (Rėza 293).
172

„Ptolem ėjo p ožiūriu“, žiūrint iš žemės, nebenusileidžianti saulė esm iškai reiškia laiko pabaigą, pa
saulio galą ir lyg „Paskutinį teism ą“ , žemės paviršiui
amžinai liekant šviesoje, o požem iam s - am žinai tam
soje. Tačiau žem iškas požiūris čia nelabai ir betinka,
nes „am žinoji diena“ nušvinta tam, kurio siela, se
kant sim bolika, patekėjo kartu su saule į dangų, o
sielai pasiekus saulę, taip sakant, j i ir pasaulį jau
mato būtent „saulės akim is“ , t.y. „K operniko požiū
riu“ . Saulė - tai pati „pasaulio rato“ stebulė, todėl ji
išvis nejuda ir niekada nejudėjo. Saulės požiūriu, ne
ji sukasi aplink žemę, kaskart raudonom is žarom is iš
tamsos patekėdama ir vėl nusileisdam a, bet žemė su
kasi aplink saulę šios nevaržomo spindesio persm elk
toje erdvėje. Siela, žinom a, irgi nekyla į jo k į dangų,
niekur nekeliauja, nejuda išorinėje erdvėje n elyg i
nant koks daiktas, o jos Išsivadavimas ir N ušvitim as
reiškia būtent požiūrio taško pasikeitim ą, perėjim ą
nuo „Ptolem ėjo“ prie „Koperniko“ požiūrio, t.y. nuo
žemės prie saulės, nuo ratlankio prie stebulės. K a ip
tik šitaip, matyt, reikia suprasti ir Upanišadas, pvz.,
BĀU

5.10.1, apie Išsivadavimą sakant: „įdėm , kai
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žmogaus siela ipurusa-) palieka šį pasaulį, ji išeina
su vėju. Jai atsiveria [dangus] lyg vežimo r a t o s k y 
l u t ė . Pro ten ji išeina aukštyn, išeina į s a u l ę “ (Radhakrishnan.PU 296; pažymėtina, jog žodis [dangus]
čia apskritai pridėtas vertėjo ir komentatoriaus). Ir
„am žinoji diena“ tad reiškia anaiptol ne pasaulio ga
lą, o tik „Ptolemėjo požiūrio“ galą. C . G. Jungo žo
džiais, „tarsi ego būtų Žemė ir staiga patirtų, jog
tatai Saulė, arba Savastis [self - žr.9], yra tikrasis
planetų, tarp jų ir Žemės, orbitų centras“ (Jung.M M
70). Ir šia prasme „žmogus, kuriam saulė tebesisuka
aplink žemę, iš esmės skiriasi nuo žmogaus, kuriam
žemė yra saulės palydovas. Giordano Bruno apmąs
tym ai apie begalybę nebuvo veltui: jie išreiškė vieną
svarbiausių naujosios sąmonės poslinkių“ (Jung.SDP
361). X I X a. Irano šiitų mąstytojo šeicho A bu ’l-Qäsim
Khano Ibrāhīm ī žodžiais, „mūsų pasaulis savaime
neturi nei ‘rytų’, nei ‘vakarų’, kaip kad ir saulė nei
pateka, nei nusileidžia. N e Saulė iš tikrųjų sukasi
savo orbita, o mes patys sukamės apie Save“ (Cor
bin 267).
173

„Žem ės požiūriu“, sąmonė tėra chem inių procesų,

kūno fiziologijos, smegenų veiklos padarinys, žemė
je šaknyjančio, iš žemės saulėn augančio Gyvybės
m edžio vaisius, materijos, gyvybės žemėje raidos pa
sekmė - nelyginant saulė iš žemės ji išrieda kiekvie
nąsyk gimstant ir vėl nurieda žemėn mirštant. Kaip
sakyta, „m okslo požiūriu, pirm inis yra fizinis kūnas,
o psichika tėra jo reiškinys bei vaisius. Tačiau gali-

185

AKIRATIS
mas ir kitoks požiūris į evoliuciją, kuriam pirm inė
yra būtent siela, o fizinė būtis tėra priemonė materi
joje paskendusiai dvasiai nubusti“ (A urobindo.SM
103; §163). Tas „kitoks požiūris“ reiškia, kad visa
ko pradžia ir pagrindas yra sąmonė, t.y. psichika,
siela, o tai, ką mes vadiname „materija“ , išoriniu
„objektyviu pasauliu“, tėra įspūdis, susidarąs sąmo
nėje jungiant penkių jutim ų duomenis, kad ir ko k į
„ontologinį statusą“ pastariesiems teiktume. Juolab
kad ir šį „ontologinio statuso“ klausim ą sprendžia
pati sau siela, ir kaip tik šito sprendimo dėka atsidu
ria atitinkamoje tikrovėje. „ Tikrovė yra tiktai tai, kuo

tikima“, pasiremdamas pačia lietuviško žodžio eti
mologija apibendrina semiotikas A . J. Greim as (G rei
mas 29).
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Šiaip ar taip, C. G . Jungo žodžiais, „negali būti

jokios abejonės, kad psichiniai reiškiniai sudaro vie
nintelę tiesioginę mūsų patirtį. Visa, ką aš patiriu,
yra psichiška. Netgi fizinis skausmas iš tikrųjų p ri
klauso psichinei mano patirčiai. V isi mano jutim ai,
sudarantys tirštų daiktų įspūdį mane supančioje erd
vėje, iš tikrųjų tėra psichiniai vaizdiniai, ir būtent jie
vieninteliai yra tiesioginiai mano sąmonės objektai.
/.../ Visas mūsų žinias lem ia siela {psyche), kuri, bū
dama iš esmės vienintelė tiesioginė duotybė, ir yra
tad pati tikrovė. /.../ Pakeitus požiūrį į tikrovę taip,
kad visi psichiniai reiškiniai būtų pripažįstam i tik 
rais, - o joks kitoks požiūris iš tikrųjų nėra pagrįs
tas, - materijos ir sąmonės kaip priešingų p rin cip ų
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samprieša baigiasi. Kiekvienu iš šiuodviejų žodžių
vadinamas atitinkamas sąmonę užpildančio p s i c h i 
nio

turinio šaltinis“ (Jung.M M 190). „Imkime, pa

vyzdžiui, materiją, kurią naivus protas laiko visų re
aliausiu dalyku. A p ie materijos prigim tį mes tegalime
m iglotai spėlioti, ir visi šie spėliojimai tėra ne kas
kita kaip m ūsų protų susikurti vaizdiniai. Elektro
magnetines bangas arba Saulės spinduliavimą, pasie
kusį mano akis, šviesa paverčia tik mano suvokimas.
Tatai psichika su savo vaizdinių telkiniu suteikia pa
sauliui spalvas ir garsus, ir visas mano vadinamasis
‘patyrim as’ , toks realus ir taip racionaliai tikras, tėra,
paprastai kalbant, nepaprastai sudėtinga psichinių
vaizd in ių struktūra. Taigi iš tikrųjų niekas nėra pati
riama tiesiogiai, tik pati psichika“ (Jung.SDP 327).
„Iš esmės visa, kas mąstoma, jaučiam a ir patiriama
jutim ais, yra p s ic h in is vaizdinys, ir visas pasaulis
egzistuoja tik tiek, kiek mes j į sugebame įsivaizduo
ti. /.../ Praradę savo pasaulį, kaip kompensaciją /.../
mes išsiugdėme entuziazmą faktams - kalnams fak
tų, pranokstantiems bet kokio atskiro žmogaus gali
mybes juos patikrinti ar bent apžvelgti. /.../ Išties
paradoksalu, kad patį būties pagrindą, patį būties si

ne qua non, būtent sielą (psyche) mes esame privers
ti laikyti tarsi tik pusiau esančia. Psichinė būtis yra
vienintelė mums tiesiogiai prieinama būtis, kadangi
niekas negali būti suvokta, kol visų pirm a netapo
psichiniu vaizdiniu. /.../ Tuo mastu, kuriuo pasaulis
netampa psichiniu vaizdiniu, jis virtualiai neegzis-
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tuoja“ (Jung.PR 479, 480-481). Todėl, pratęsiant au
toriaus mintį, „tiesiog absurdiškas prietaras yra m a
nyti, kad būtis tegali būti fizinė. Iš tikrųjų vienintelė
būtis, apie kurią mes tiesiogiai žinom e, - tai psichinė
būtis. Galim a būtų net pasakyti, negana to, kad fiz i
nė būtis apskritai tėra ne daugiau nei m ūsų pačių
padaryta išvada, nes apie materiją mes težinom e tiek,
kiek apie ją mums praneša jutim ų perduodam i psi
chiniai vaizdiniai“, taigi galiausiai ir „bet koks m oks
las tėra sielos {psyche) funkcija, ir apskritai bet koks
pažinimas šaknyja joje“ (Jung.BW 476, 39; plg. dar
§145). C . G. Jungo bendramintės M .-L . von Franz
pritarimu, „kad ir ką tvirtintume, mes niekada neiš
sisuksime nuo sielos - mes esame visiškoje jos ap
supty, nes ji yra vienintelis būdas, kuriuo suvokiam e
tikrovę“ (Franz 253).
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C. G. Jungas čia, žinoma, nieko neišrado, o tik

itin aiškiai - ar begalima aiškiau? - išsakė seną kaip
pasaulis - arba, tiksliau, kaip pati Saulė -

„slaptą

žinojim ą“ . Europoje kažką panašaus turėjus galvoje
galima įtarti jau Parmenidą, tvirtinusį, jo g „m ąstyti
ir būti - yra tai tas pat ir vis viena“ (F IC h .A 52). N ė
nekalbant apie garsųjį Descartes’o cogito ergo sum
ir vadinamąjį solipsizmą. Indų Upanišadų žodžiais,
„Sąmonė, įdėm, yra tikroji buveinė“ (C h U

5.1.5),

nes išties „visi objektai yra suvokiam i sąmonės“ , o
regimas pasaulis tėra „tarsi fokusai, tesudaryti iš iliu 
zijos, tarsi sapnas, netikra regim ybė, tarsi tuščiavi
duris banano medžio stiebas, tarsi kas akim irką per-
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sirengiantis aktorius, lyg nutapyta scenos dekoracija,
apgaulingai gundanti protą, todėl pasakyta: ‘K lau
sos, lytėjim o ir kitų jutim ų objektai beverčiai žmo
g u i’, nes jo žem iškoji siela, prie jų prisirišusi, tik
užmiršta savo aukščiausiąjį būvį“ (M U 4.2). „įdėm,
pradžioje šis pasaulis buvo Brahmanas /.../. Ir visa
ko pabaigoje Jis vienas liks budėti. Taip erdvėje jis
budina šį [pasaulį], vien iš minties sudarytą. Jo vieno
visa tai mąstoma ir Jame viename ištirps“ (M U 6.17),
todėl ir

amsāra -, įdėm, tėra m intis“ (M U 6.34)

(Radhakrishnan.PU 421, 810, 829-830, 845). Apskri
tai Vedantos požiūriu, „kad ir ką objektyviai suvok
tume kaip šį ar tą, ar nei šį, nei tą, ar dar kaip nors visa tėra m intis“ , ir „sansara yra ne kas kita kaip
m intis“ , todėl „iš tikrųjų nėra nei gim im o, nei m ir
ties; nėra kam nei gim ti, nei m irti - nieko panašaus!
/.../ Tėra bepradė, begalinė, nedali, nesusaistoma, am
žinai laisva, vienintelė aukščiausioji palaimoje sken
dinti Sąm onė“ (A B D

114, 35, 6). Šio amžiaus pir

m osios pusės Indijos išm inčius vėl primena, jog
„pasaulis neesti pats savaime, kadangi pats nesuvo
k ia savo būties. K a ip gi jūs galite tvirtinti, kad pa
saulis tikras? /.../ Iš tikrųjų tai, kas vadinama pasau
liu, tėra m intis“, ir „sansara esti tik mūsų mintyse“
(М а х а р ш и 94, 133, 56).
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Tibetietiškojo tantrinio budizm o tyrinėtojas H.

V. Guentheris panašiai apibūdina budistinį požiūrį į
tikrovę: „Viskas, ką galim a pasakyti, tai kad bet koks
sąmonės objektas yra objektas sąmonėje. Tikėjim as
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ontologiškai autentiškais objektais remiasi prielaida,
kuri neatlaiko kritinės analizės“ (Guenther, Trungpa
72). Kitas tos pačios tradicijos atstovas pritaria, jo g
„reiškiniai ir daiktai, regimi kaip esą ‘kitu r’, išorėje
arba priešais, iš tikrųjų nėra ‘kitu r’. Iš tikrųjų jie yra
su mumis, mūsų suvokime, kuris kaip tik ir nustato
juos esant tarsi kitur“, todėl galų gale „tampa aki
vaizdu, kad, nepaisant mūsų patyrim ų įvairovės bei
apžavinčio įtikinamumo, visa tai tėra vaizdiniai bei
sąvokos“ (Tarthang 195, 226). Pasak „Tibeto m iru
siųjų knygos“, esminis dalykas Išsivadavim ui pasiek
ti - tai atpažinti visa ką esant savo sąmonės (plačiąja
prasme), savo psichikos atspindžiu, arba projekcija
(T B D 40, 51, 52, 65, 66, 68 ir t.t.). Pasak vieno
kiniškojo čanbudizmo kanoninio teksto, „visa daiktų
aimė esti jūsų pačių prigim tyje, kuri užtat vadinam a
‘sąmone-buveine’ (skr. alaya-vijmna-). U žgim u s jo 
je mintims bei samprotavimams, ši sąmonė sujudina
ma“ , ir atsiranda jausm ai bei ju s lin is patyrim as
(Абаев 214-215; plg. §71, §102, §159).
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Taip pat Irano mistinės tradicijos požiūriu, iš tik 

rųjų visi daiktai esti bei reiškiniai vyksta sieloje, o
išoriniame pasaulyje tėra regim i tarsi atsispindėję
veidrodyje. Pasak šios tradicijos tyrinėtojo H . C o rb ino, „tai reiškia, galų gale, kad jeig u atitinkam i d a ly 
kai regimi šiame pasaulyje, šioje žemėje, tai tik to
dėl, kad mūsų vadinam oji fizinė tikrovė yra ne kas
kita kaip Sielos tikrovės atspindys. N ėra fizinės tik 
rovės pačios savaime, o tik atitinkamos psichinės tik 
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rovės fiziška apraiška. /.../ Taigi tikrovė, kurią įprasta
sąmonė perkelia į fizinius daiktus bei reiškinius, tar
si jie būtų iš esmės nepriklausomi, iš tikrųjų tėra
re g im o ji sielos tikrovė. /.../ Tai, kaip mes regime
Žem ę ir kaip mes regime sielą, yra tas pat - ta pati
sielos regimybė, kuria ji suvokia pati save. Tai gali
būti jos rojus arba jos pragaras“ , taigi, X V a. Irano
mąstytojo ‘A bd A l-K a rlm ЛИ žodžiais, būtent „vaiz
duotė yra visos visatos pagrindas ir šaltinis“ (Corbin
81, 151). Taigi „m ikrokosm as“ išties yra tas pats
„m akrokosm as“, tik išvirkščias tarsi išversta kojinė,
arba atvirkščiai. Tarp vidaus ir išorės tad nebėra jo 
k io skirtumo, jokios ribos, o dar tiksliau, išvis nebė
ra jokio s „išorės“, o tik vienas visa apimantis aukš
čiausios Sąmonės „vidus“ .
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M eksikos toltekų ezoterinei tradicijai, C . Casta-

nedos žodžiais, priklausantys „magai sako, kad mes
esame savotiško burbulo viduryj. Tai burbulas, į kurį
patekom e gim dam i. Iš pradžių burbulas yra atviras,
tačiau ilgainiui tolydžio užsiskliaudžia, kol galiaušiai visai mus savyje uždaro. Sis burbulas - tai musų
suvokim as. M es gyvename jo viduje visą savo gyve
nim ą. O tai, ką regime jo apvaliame paviršiuje, tėra
m ūsų pačių atspindys“ (К а ста н е д а .C C

144, t.y. III

d. 12 sk.).
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Jeigu

išorinio pasaulio juslinis patyrimas išties

tėra tarsi koks panoram inis kinas, iš visų pusių su
panti sąmonę jos pačios vaizduotė, lyg ir kokia „vir
tuali tikrovė“, iškylanti prieš akis (tiksliau, prieš dė-
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mesį) susižadinus regos, klausos, lytėjim o bei kt. ju 
timams, tai tada, jau cituoto budistų dvasininko žo 
džiais, „bet koks judėjim as iš vietos į vietą, nuo re
ginio prie reginio iš tikrųjų tėra seka regėjim ų laike,
vykstančių vienoje ir toje pačioje ‘vietoje’“ (Tarthang 151). Savo ruožtu sansara tėra „perm ainų iš
vienos padėties į kitą seka laike“ (Radhakrishnan.BhG
52; plg. М я л л ь 406). „Dėm esys visad vienas, ir pa
dėtims vienai kitą keičiant, dėmesys nekinta. /.../ Jis
tik nepaliaudamas stebi bet kokias j į supančias padė
tis. Suvirš, tai tas pats Dėmesys, kuris stebi ovyje,
sapnuose ir miegant be sapnų, stebi gimstant, gyve
nant (vaikystę, jaunystę, senatvę) ir senam kūnui m irš
tant“ (A B D 64, žr. 69). Žodžiu, kad ir kaip „gim im ų
ir m irčių“ ratui sukantis, perm ainų tekiniui tekant
prieš akis, j į stebinti stebulė iš tikrųjų lieka stabili,
nė nepajuda iš vietos, o je i paprastai atrodo kitaip,
tai tik todėl, kad sąmonė nupuola stipinu nuo stebu
lės į ratlankį, siela nusmunka stuburu žemėn, pasąmonėn ir užsimiršta, užsisapnuoja nesąm oninga tarp
savo vaizdinių, įsivaizduodam a save, regėtoją, esant
vienu iš jų, regimu pavidalu, kūnu (plg. rus. те́л о
‘kūnas’ ir tos pat šaknies lat. tēls ‘paveikslas, v a iz
das’ - Karulis II 386; Ф а см е р IV 39). Būtent „šis
įsikūnijimo procesas ir yra sansaros esmė. /.../ San
sara nėra kažkas, į ką žmogus tapo ‘įm estas’ /.../;
sansara - tai pats nuolatinis, nepaliaujamas kūnijimasis“ (Guenther 21), t.y. tapatinimasis su regim y
be, plaukiančia pro „dėmesio akį“ , būtent su tekan-
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čiu aplink stebulę tekiniu. O toji „dėmesio akis“, pra
tęsiant vieną jau cituotą (§64) Upanišadų ištrauką,
„tai tavo siela (ātmā), vidinis Viešpats, nemirtinga
sis. Jis neregimas, kurs visa regi; negirdimas, kurs
visa girdi; nesuvokiamas, kurs visa suvokia; nepa
mąstomas, kurs visa mąsto. /.../ Tai tavo siela, vid i
nis Viešpats, nemirtingasis“ (B Ā U 3.7.23 // Radhakrishnan.PU 230).
180

„Pasak žymaus senovės hindų šventųjų tekstų ko

mentatoriaus Šankaro, dvasioje (atmanė) nėra jokio
judėjim o, o kūne nėra rimties net ir tada, kai tas
atrodo ramus“ (Radhakrishnan.BhG 163), nes jame
vyksta nuolatinė apytaka. Atitinkam ai, Bhagavadgytos (X V . 16) žodžiais, „du įdėm asmeniu pasauly, / te
kantis ir netekantis. / Tekantis - tai visos būtybės, /
o netekantis -

stovintis viduryje“ (žr. Radhakris

hn an.B h G 33124), t.y. Dvasioje, Atmanė. Upanišadų
24
O riginale posmas skamba taip: dvāu imau purusau loke / ksaras
c ā ’ksara eva ca / ksarah šarvam bhūtāni / kūtastho'ksara ucyate. S.
Radhakrishnano verčiama: „There are two persons in this world, the
perishable [pažodžiui maždaug ‘gendantis, dulus, irus, laikinas’] and
the imperishable [‘negendąs, nežūstąs, amžinas’], the perishable is all
these existences and the unchanging [‘nekintamas’] is the imperishab
le“ . A . Bukonto lietuviškai verčiama: „D u purušai esti pasauly: / ir
mirtingas, ir nemirtingas; / pirmas - visos būtybės, Ardžunai, / ‘nesi
keičiantis’ , amžinas - antras“ (Bukontas 452). M ūsiškis vertimas ga
limas todėl, kad sanskrito

ksärati pažodžiui reiškia ‘tirpsta, t e k a ’ ir,
*g#höer- reikšme ‘tekėti, sroventi’ ,

negana to, remiasi šaknimi ide.

taigi mena būtent tekėjimą ( Р о к о т у 487; К о ч е р ги н а 180), o sans
krito

kūta-stha- pažodžiui reiškia būtent ‘viduryje stovintis’ (dar tiks

liau - ‘viršūnėje stovintis’) ir kaip tik todėl ‘nejudantis’ bei ‘nesikei
čiantis, nekintamas’ (К о ч е р ги н а 169). Pirminės šių žodžių prasmės
m ūsų atveju atrodo pakankamai iškalbingos, kad būtų verta jas ver
čiant išsaugoti.
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žodžiais, „visos būtybės, visi dievai, visi pasauliai,
visos dvasios ir visi atmanai įtvirtinti šiame Atm anė
lyg s t i p i n a i

ratlankyje

ir s t e b u l ė j e “ (B U

2.5.15), ir „tapdamas daugiu, jis lieka gyvas viduje,
ten, kur sueina visos gijos - kaip r a t o

stipinai

s te b u 1ė j e “ (M U 2.2.6)(Beinorius.Up 61, 59; Radhakrishnan.PU 205, 684). „Kam e visos dalys tvirtai
įstatytos it s t i p i n a i

rato

s t e b u l ė j e , j į žinok

kaip tikrąjį Asm enį (purusam ), kad m irtis tavęs ne
sužeistų“ (PU 6.8) (Radhakrishnan.PU 668). Nes, api
bendrina R. Guėnonas, „būtybė, kuri pasiekė m ūsų
pasaulio (ar bet kurios kitos būsenos) vidu rį, tuo pa
čiu jau laimėjo nemirtingumą“ (Guėnon 227). U p a 
nišadose, S. Radhakrishnano žodžiais, „Pasaulio sie
la apsireiškia per aplinką. Visa, kas regim a, - tai joje
pačioje slypėję pavidalai. Pasaulis įtvirtintas joje kaip
stipinai

r a t o s t e b u l ė j e “ , nesgi išties, kaip pa

sakyta (B Ā U

1.5.16), „siela - tai s t e b u l ė , o jos

visi turtai - tai r a 11a n k i s “ (Radhakrishnan.PU 60,
178). Tokios pasaulėžiūros užuom inų Indijoje g a li
ma rasti jau Rigvedoje, pavyzdžiui, vienoje m įslėje
apie saulę ir pasaulį (R V 1.164.13-14a): „A n t šito
ratu riedančio penkių stipinų tekinio / visos būtybės
esti. / Nekaista ašis jo , nors d id elį svorį neša. / N u o
am žių nelūžta jis su stebule. // Ratas su ratlankiu
sukasi, nesenstantis“ ( Е л и з а р е н к о в а .Р В

201, žr.

646; „penki stipinai“ čia, galim as daiktas, mena pen
kis jutimus, žr. toliau §183, §185, §186 ir kt.).
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181

Lietuvoje gyvavus atitinkamą požiūrį savo ruožtu

„liudija lietuvių mįslė: ‘K u r yra pasaulio vidurys? Atsakym as -

Rato viduryje’ (užr. Švenčionių par.,

P ilyp ų k.). Panašią stukrūrą turi ir rytiečių mandala
(ratas - visata, rato centre - Buddha, simbolizuojan
tis visatos pagrindą)“ (Račiūnaitė-Vyčinienė.SŠU 24).
Lietuvoje irgi „apskritime buvo vaizduojamas dievy
bės veidas. Centre dažnai buvo vaizduojamas taškas,
kuris sim bolizavo pasaulio centrą. M įslėje sakoma:
‘K u r yra pasaulio vidurys?’ įmenama - ‘rato vidury
je ’“ (D u n d u lie n ė .LLK 7 8 ;.G M 134). Arba štai jau
nojo pulko atvykim o oracijose: „Suolsėdis: / - Kur
žemės gali būti vidurys? / Vedlys: / - Aprėžei ratą ir
stok vidury“ ; ir tiesiog pasakoje: „E kurgi vidurys
žemės? / - Šitoj vietoj, kur aš stoviu“ (LT 721, 132).
182

Tai iš esmės labai paprasti, tiesiog akivaizdūs da

lykai, neįprastai atrodantys turbūt tik dėl to, kad iš
vis apie tai negalvojame. Šiaip ar taip, Teilhard’o de
Chardino žodžiais, „subjektyviai savo pačių atžvil
g iu m es neišvengiam ai esame p e r s p e k t y v o s
c e n t r a s “ , todėl „stebėtojas, kad ir kur eitų, su sa
v im i nešasi ir einamos vietovės centrą“ , o savo ruož
tu „daiktai ir jėgos išsidėsto r a t u “, be to, „perspek
tyvos centras žmogus kartu yra ir visatos kūrimo
centras“ (žr. Šardenas 25, 26; Ш а р д е н 37, 38). B ū 
tent tokia, įcentrinė, yra ir sąmonės evoliucijos, ap
skritai sąm onėjim o kryptis, nesgi „save mąstantis psi
chinis centras, vos atsigręžęs į save“, ima „kartu telkti
aplink save lik u sį pasaulį, nustatydamas vis nuosek
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lesnę ir organizuotesnę perspektyvą j į supančioje tik
rovėje“ (Šardenas 214).
V

183

Č ia reikia turėti galvoje, kad žinojim ą, sąmonę,

apskritai suvokimą, kaip pars pro toto, paprastai sim 
bolizuoja rega, regėjimas, akis. Pats lietuvių veiks
mažodis regėti reiškia ne tik ‘ 1. suvokti žiūrint, ma
tyti, 2. galėti akimis patirti, galėti m atyti’, ‘4. stebėti,
žiūrėti’ bei pan., bet ir ‘6. suprasti, suvokti, jau sti’
( L K Ž X I 361-364).25 Plg. ir liet. veiza ‘a kis’ bei vei25

Upanišadose ( B Ā U 5.14.4) tvirtinama, jo g „tiesa - tai regėji

mas; įdėm, tiesa - tai regėjimas. Todėl je i dabar ateitų dviese g inčy
damiesi, ir vienas sakytų ‘aš m ačiau’ , o kitas -

‘aš girdėjau’ , dera

pasitikėti tuo, kuris sako ‘aš m ačiau’“ (Radhakrishnan.PU 300). Ir
pasak žinomos lietuvių patarlės, „geriau kartą pamatyti nei šimtą kartų
išgirsti“. Apskritai, anot indų išminčiaus, „mintis visų pirm a seka žvilgs
nį - tiek išorinį, tiek vid inį“ ( М а х а р ш и 107). K ita vertus, iš tikrųjų
„ne kuo kitu, bet mintimi žmogus regi“ ( B Ā U 1.5.3), ir šia prasme ne
be reikalo Upanišadų kūrėjai savo pažinim o būdą vadino būtent „re
gėjimu“, o save - „regėtojais“ (Radhakrishnan.PU 175, 22). Jau Vedų
poetams rišiams, T. Jelizarenkovos žodžiais, „išm intis - tai akim irkai
iškylantis prieš akis vaizdas. Būdas išminties įgyti - regėjimas. R eg i
poetas vidiniu žvilgsniu, intuicija, kurios žybsnis nušviečia ja m die
viškosios (mitinės, ritualinės, filosofinės) tiesos paveikslą. N e kartą
jau buvo pabrėžiama, kad Vedų poetai buvo ‘regėtojai’ , tiesą jie ‘re
gėjo’ , veiksmažodis dhī-, kuriuo nusakoma kūrybinė rišių veikla, reiš
kia kartu ‘regėti’ ir ‘mąstyti’ , o atitinkamos šaknies daiktavardis

dhī

reiškia ‘regėjimas, mintis, išm intis’ . Šios kultūros kontekste ‘regėti’ ir
‘pažinti tiesą’ yra sinonimai“ ( Е л и з а р е н к о в а .Р В 479; žr. taip pat
. Я С В Р 19-20, 69-71). Tos pat šaknies ir dhyäna- ‘ m editacija’ (esama
nuomonės, beje, kad šiam sen. indų žodžiui gim iniškas yra lietuvių

daina - žr. Čaterdži 56-58; Т р у б а ч е в . С И Л О 20). Regėtojais save
vadino ne tik senovės Indijos, bet apskritai visi senovės poetai, dai
niai, žyniai, išminčiai, magai (Т о п о р о в . П о 327). Plg. angį. see ‘m a
tyti, regėti’ ir seer ‘pranašas’ , pažodžiui būtent ‘ regėtojas’ . M e k sik o s
indėnų ezoterinėje tradicijoje, pasak C . Castanedos, „regėjimas - tai
ypatingas žinojim o patyrimas“ , kadangi „regėti reiškia atskleisti visa
ko vidinę esmę“ ( К а с т а н е д а .О И

10, 57). „M a g a i kryptingai siekia
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zėti, veizdėti reikšmes ‘ 1. žiūrėti, žvelgti // sekti aki
mis, stebėti, 2. apžiūrėti, norint patirti, koks kas yra,
įgyti sugebėjimą suvokti dalykų esmę. Š į sugebėjimą jie vadina regėjim u “ ( К а с т а н е д а .И С 18). Savo ruožtu Platonas tvirtina: „Taip, apie
regėjimą aš kalbu kaip apie didžiausios mūsų gaunamos naudos šal
tinį“ , nes būtent regėjimo dėka „atsirado tai, kas vadinama filosofija,
už kurią puikesnės dievų dovanos mirtingųjų giminei nebuvo ir nebus.
A š tvirtinu, kad būtent čia slypi didžiausia akių teikiama nauda“ (Pla
tonas 89). Platono vertėjas į lietuvių kalbą N . Kardelis apibendrina:
„ M e s žinome, kad graikų mąstymas išaugo iš matymo, susiformavo
m obilizuojant ne lytėjimo, ne skonio, ne uoslės ar klausos, o būtent
regos artikuliacines galias. Rega - plačiausias ir imliausias informaci
jos kanalas, per tą patį laiko vienetą įstengiantis priimti apie 50 kartų
daugiau inform acijos negu klausa. Būtent rega padėjo graikams susi
daryti ‘ idėjos’ , ‘ eido’ (kaip regimo pavidalo), taip pat 'formos’ vaiz
dinius (būtent

aki-vaizdžius vaizdinius, c ne klausinius, uostinius ir

pan.)“ (Kardelis 42). A . M aceinos žodžiais, apskritai „pirmykštis žmo
gus mąstė vaizdais /.../. Pirmykštis pažinimas buvo ne abstraktinis
galvojimas, bet intuityvus regėjimas /.../. Žmogus ne galvojo apie daiktą
ir kūrė sąvoką, bet regėjo daiktą ir kūrė vaizdą“ (Maceina 5). Verta
pastebėti, jo g čia paminėti lietuvių žodžiai

vaizdas, vaizdinys, pa-vi-

dalas, taip pat vyzdys, iš-vydo, veizdėti bei pan. ir graikų idea ‘pavi
dalas, vaizdas, vaizdinys, idėja’, efdos ‘pavidalas, išvaizda, veidas’,
taip pat

eido ‘regiu, stebiu, patiriu’ bei oida ‘žinau’ yra kilę iš vienos

viedēt ‘ matyti, įžiūrėti’ bei
vieds ‘ išmintingas’ ; prūsų widdai ‘išvydo’ bei waidimai ‘žinome’ , waist

ir tos pačios ide. šaknies, kaip ir latvių

‘ ž in o ti’ ; gotų

weitan ‘matyti, regėti’ bei wait ‘žin o ’ , witan ‘žiūrėti,

stebėti’ bei kartu ‘žinoti’ ; rusų видеть ‘matyti, regėti’ bei ве́д ать
‘ž in o ti’ ; taip pat sen.ind.
n ojim as’ bei ‘ V e d a ’,
č ių

vidä, vidyä ‘žinojim as’, veda- ‘(šventas) ži

veda ‘žin o ’ ; Avestos iranėnų vaēda ‘žin o’ ; vokie

weiss ‘ž in o ’ ; anglų wise ‘ išmintingas’ ir t.t., ir t.t. (Buck 1214;

B ūg a II 463; Fraenkel 1215-1216; Karulis II 500, 521; M ažiulis IV
215, 234; Р о к о т у

1125-1127; Sabaliauskas.IKJ 277; . L K L

108;

Е л и з а р е н к о в а .Я С В Р 19; Ф а с м е р I 283, 312). Būtent šios šaknies
žodžiu

vaēdēmna ‘žinantysis’ Avestoje save vadino „regėtojas“ Zara

thustra ( Б о й с 27). įdomu, jo g ta pačia šaknimi K . Būga aiškino ir
legendinio prūsų Videvučio vardą, šaltiniuose

Widewuto, pažodžiui

‘žinantis, ž y n y s ’ (Būga I 188), esmiškai tad irgi „regėtojas“ (tokį V i 
devučio vardo aiškinim ą su Zarathustros aplinkos atitikmenimis jau
yra gretinęs G . Beresnevičius - B eresnevičius.B R R 123). N e mažiau

197

AKIRATIS
įsitikinti kuo’ bei pan., ap-veizdėti ‘ 1. apžiūrėti, ap
žvelgti, norint ką s u ž in o ti, išsiaiškin ti, su kuo
s u s i p a ž i n t i , ką patikrinti’ bei ‘5. a p g a l v o t i ,
apsvarstyti, įžvelgti, s u v o k t i ’ ( L K Ž X V III 546,
548-551, 557). Upanišadų žodžiais (C h U 8.12.5), „kas
[žmoguje] žino {veda), tai, reikia m anyti, ir yra tik
roji dvasia, o s ą m o n ė - tai jos dieviškoji a k i s “
(Radhakrishnan. P U 509).
184

Užtat ir žmogaus „siela yra tarsi akis“ (Radhak-

rishnan.PU 631). Tradiciniu požiūriu, pasak G . B e 
resnevičiaus, „siela gyvena akyse. A k y s spindi, ko l
siela gyvena jose. Pasitraukus sielai, užgęsta ir akys.
/.../ Havajuose manoma, kad žm ogus susideda iš kū 
no {kine) ir sielos {uhane). L .J Uhane gyvena visa
me kūne, tačiau mėgiam iausia jos vieta - akių v y z 
džiai /.../. Ekvatorinės A frikos bačva - pigm oidai sielą
V

vadina elimo. Si siela L .J tai akies lėliu kė“ (Beres
nevičius.SFĮ 51, 53, 55). Ir pan.
185

Čia reikia sugrįžti kiek atgal ir prisim inti, jo g U p a 

nišadose, S. Radhakrishnano žodžiais, „pasaulio sie
la apsireiškia per aplinką. Visa, kas regim a, - tai jo je
pačioje slypėję pavidalai. Pasaulis įtvirtintas jo je kaip
stipinai rato stebulėje“ , kitaip sakant ( B Ā U 1.5.16),

įdomu, jog ir M ažosios Lietuvos išm inčius „ Vydūnas pasirinko būtent
tą žodį savo slapyvardžiu, kadangi jis r e g ė j o

tai, ko kiti neregėjo“

(Žarskus 7). Savo ruožtu „Č iu rlio nis buvo r e g ė t o j a s , - pažym i V y 
dūnas. - Ir jis pastebėjo slėpiningųjų gyvenim o g alių veikim us ir su
veiksimus. Juos prieiti protavimu negalima“ (Bagdonavičius 45), o tik
išvysti, *vydėti, t.y. regėti.
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„siela - tai s t e b u l ė , o jos visi turtai - tai r a t l a n 
k i s “ (Radhakrishnan.PU 60, 178; §180). O kartu,
„įdėm, a k i s yra tai, kas tikra, nes a k y j e įstatytas
asmuo rieda per visus daiktus“ (M U 6.6 // Radhakrishnan. P U 819).
186

Taigi а к т yra šito rato ašis, plg. juoba sen.ind.

šksi-, aksš- ‘akis’ ir šksa- ‘ašis’ (К очергина 19).
N ors šiedu žodžiai skirtingos kilmės, jų poetinis su
artėjimas, netgi ne vienoje kalboje, akivaizdus. Pa
našų reikšm ių ryšį liudija ir lot. adės ‘akis, regėji
mas, skvarbus žvilgsnis’ , pirmine reikšme ‘smailuma,
sm aigalys’ (Kuzavinis 13).26 Pats šis ratas, pamautas
26

Lie tu v ių akis, kartu su latvių acs ‘akis’ , prūsų ackis ‘akys’ ,

lotynų oculus ‘akis’ , rusų о ́к о ‘akis’ , очко́ ‘ (žaidimo kauliuko, kortų
ar pan.) akis’ , sen. indų akfan-, aksī, äksi- ‘ akis’, aksä- ‘(žaidimo
kauliuko) akis’ , Avestos aš i, graikų osse ‘ (dvi) aki’ bei kt., vedamas
iš ide. *оШ- ‘akys’ arba ‘regėti’ (Buck 225; Būga III 359; Fraenkel
5; K aru lis I 55; M ayrh ofer I 16; M ažiu lis I 49; Pokom y 775-777;
S a b alia u sk a s.L K L 8; К о ч е р ги н а 19; Ф а с м е р III 128).
Lie tu v ių ašis, kartu su latvių ass, prūsų as sis, rusų ось, lotynų

axis, sen. indų äksa-, Avestos aša-, graikų äksön ‘ ašis’ bei kt., veda
mas iš ide. *aks- ‘ašis (sukimosi centras)’ (Buck 725; Fraenkel 19;
K aru lis I 79; M ayrh ofer I 16, 23; M a žiu lis I 105; Pokom y 6; Saba
lia u s k a s .L K L 55; К о ч е р ги н а

19; Ф а с м е р III 167-168). Toliau ši

ide. šaknis mėginama sieti su šaknimi ide. *aģ- ‘ varyti, kreipti, sukti,
ju dinti, m ojuoti’ (žr. daugumą iš nurodytų autorių).
N ors tai skirtingų šaknų žodžiai, j ų tarpusavio sąskambis, kartais
mažne fonetinis tapatumas krenta į akis. Senovės indai, pasak M . M ayrhoferio, dėl visiško sutapimo su äksi- ‘akis’ buvo net priversti pakeisti
savo kalboje ‘ ašį’ žym inčio žodžio kam iengalį į -a- (äkya-), nors tiks
lus lotyniškojo axis atitikmuo būtų būtent *äksi- (M ayrhofer I 16).
Turint galvoje aliteracijomis, anagramomis bei apskritai paronimų at
rakcija, taip sakant, paremtas senąsias poetines technikas, reikia ma
nyti, kad į šį sutapimą buvo atkreiptas ir sąmoningas dėmesys, juoba
kad atitinkami U panišadų teiginiai sudaro tam tikrai palankią seman
tinę dirvą.
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ant akies ašies, kuriuo „asmuo rieda per visus daik
tus“, yra tad ne kas kita kaip aki-ratis. A kira čio rat
lankis, arba tekinis, - tai tekantys pro dėmesio akį

*aks- ‘ašis (sukimosi centras)’ įdomu dargi būtų paly
*ak- ‘aštrus, smailas’, davusia, be kitų, ir tokius žodžius
kaip liet. akstinas ‘ 1. spyglys, dyglys, gylys, 2. akuotas, 3. rakštis,
pašinas, 4. žuvies pelekų adata’, ‘9. akstis, akstė’ bei pan., škstė,
akstis ‘ 1. duriamasis ginklas, iešmas, 2. smailus pagaliukas, kartelė’,
Šaknį ide.

ginti su ide.

‘4. smailus daiktas, dyglys, 5. žuvies kaulas, 6. badiklis, akstinas’ ,
daiktavardį

I akuotas

1

‘ . varpinių ja vų varpos akstinas, šerio pavidalo

susmailėjusi viršūnė, 2. žuvies kaulas’ , ‘5. ašmenų aštruma’ , būdvardį

2 akuotas ‘ 1. dygus, akuotuotas, 2. aštriais ašm enim is’ , akuotis, ašu
tas ‘arklio uodegos ar karčių plaukas’ bei kt. ( L K Ž I 85-86, 89, 349),
taip pat
indų

akmuo (ak-men-) bei ašmuo (aš-men-), graikų äkmön bei sen.

asman- ‘akmuo’, taip pat latvių ass ‘aštrus’ (plg. ass ‘ašis’), rusų

ость ‘spyglys’ (plg. ось ‘ašis’), lot adės ‘ašmenys, smailuma, smai
galys’ (pig.

axis ‘ašis’), gr. akis ‘smaigalys, (srėlės, ieties) antgalis,

iešmas’ , taigi būtent ‘akstis’, ir kt. (Fraenkel 5-6, 18-19; K a ru lis I 63,
64, 78, 79, 80; M ažiulis I 64; Р о к о т у 18-19; S a b a lia u sk a s.L K L 45,
54-55, 63; Ф а с м е р II 173-174; III 163, 165, 167). G retinant šiuos
šaknies ide.

*ak- ‘aštrus, smailas’ žodžius su ide. *aks- ‘ ašis (sukim o

si centras)’ žodžiais, tipologiškai plg. lot.

centrum ‘ centras’ , gr. kėntron

‘ akstis, geluonis, ašmuo, centras’ , vienos šaknies su
duriu, geliu’,
lietuvių

kentėo ‘ sm eigiu,

kontos ‘virpstis, strypas, kartis, stiebas’ .^ Š ia ip ar taip,

ašis - tai būtent ‘ 1. vežimo, mašinos ar kito m echanizm o

dalis, a n t k u r i o s sukasi ratai’ ( L K Ž I 338), taigi tam tikras strypas,
arba stiebas.
Savo ruožtu reikia atsižvelgti į lietuvių veiksm ažodžio
mę ‘2. kreipti, besti ( a k i s , žvilgsnį)’ ,

smeigti reikš

į-smeigti ‘2. nukreipti į ką

( a k i s , žvilgsnį)’ , pvz., „Ji akis įsmeigia į mane ir žiūria“ bei pan.
( L K Ž XIII 147, 148); taip pat į posakius

besti akis ‘kreipti žvilg sn į,

įdėmiai žiūrėti’, pvz., „M in ia smalsiai bedė dygias akis į ją “ ,

į-besti

akis ‘nukreipti žvilgsnį, įsižiūrėti’ , pvz., „Įbedžiau akis sienon“ ( L K Ž
I 782); taip pat
akimis“,

durstyti akimis ‘atidžiai stebėti’ , pvz., „Durstė mane

durtis akimis (į ką) ‘pamatyti, pastebėti’ , į-durti reikšm ę ‘ 2.

nukreipti, nusukti (ppr. a k i s , galvą)’ , pvz., „ A k is įdūręs veizėjau, vo
nieko nemačiau“ ( L K Ž II 909, 911, 912) ir t.t. Plg. dargi

verti ‘ 1.

smeigti, besti’ , pvz., „Susirinkusiųjų žvilgsniai vėrė j į kiaurai“ , tiesiog

akį verti ‘su pavydu žiūrėti’ , pvz., „Veria visi a kį in karvę“ , akimis
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vaizdai, regimybė, visas regimas pasaulis (plg. lat.

redzesloks ‘akiratis’ , pažodžiui ‘regėjimo, regos lan
kas’ , „reglankis“), o stovi, stabili stebulė vidury - tai

verti ‘ įdėmiai, skvarbiai žiūrėti’ ( L K Ž XVIII 880, 881) ir pan. (simakis šia perkeltine prasme veikia tarsi
kokia akstis ar akstinas - plg. atitinkamus veiksmažodžius akinti reikš
me ‘ 6. raginti, skatinti’ , ра-škinti ‘1. paraginti, paskatinti’ ir, kita
vertus, äkstinti ‘raginti, skatinti, duoti impulsą’ , pa-äkstinti ‘paraginti,
paskatinti’ ( L K Ž I 59, 86). Šiaip ar taip, lot. aries irgi reiškia ne tik

boliškai plg. §84). Iš tikrųjų

‘ašmenys, smailuma, smaigalys’ , bet ir ‘skvarbus žvilgsnis, regėji

akh, be to, dar
akts ‘ smaigalys’ , o būdvardį liet. 2 akuotas ‘1.dygus,
akuotuotas, 2. aštriais ašmenimis’ plg. su 3 akuotas ‘ 1. akiuotas, su

m as’ , ir tiesiog ‘a k i s , vyzdys’ (Kuzavinis 13). Su liet.
plg. minėtą gr.

a k i m i s , su duobutėmis’ ( L K Ž I 89) ir t.t. Formaliai lietuvių kalboje

*a/c- ‘aštrus, smailas’
žodis *akh ‘akstis, akstinas, akuotas’ (= gr. akh), kaip ir lot. aries ,

visiškai įmanomas būtų būvąs ir šaknies ide.

savaime galėjęs įgyti ir reikšmę ‘akis’ ir todėl galiausiai tiesiog susi
m aišyti (kontaminuoti) su šaknies ide.

*oW- ‘akys; regėti’ žodžiu akh

‘regėjimo organas’ . Juoba kad, pavyzdžiui, Rigvedos vadinamojoje
dievų kalboje ‘a kį’ žymėjo žodis

aš- ( Е л и з а р е н к о в а .Я С В Р 82),
*ak- nei

kurį formaliai šiaip jau kur kas sklandžiau būtų vesti iš ide.
iš

*oW-. Šis spėjamas, įmanomas liet. *akh ‘akstis’ , be to, irgi būtų
*ash (apie „satemiškų“ ir „kentumiškų“ žo

galėjęs satemizuotis kaip

d žių poras, tarp jų kai kurias jau minėtas, žr., pavyzdžiui, Karulis II
613; S a b alia u sk a s.L K L 41, 45, 53 bei kt.). Akstis, smaigas, iešmas,
strypas mažne savaime yra ašis, todėl šis spėjamas, įmanomas liet.

*ašh ‘akstis ir pan.’, jeigu, žinoma, toks būtų buvęs, savo ruožtu būtų
galėjęs susimaišyti su liet.
‘aštrus, sm ailas’ ir

ašis, je i tik atitinkamos šaknys ide. *ak-

*aMs- ‘ašis (sukimosi centras)’ savaime nėra susi

jusios. Šiaip jau, pavyzdžiui,

škstė, aksth , akstinas formaliai galėtų

būti vedami ir iš pastarosios (ide.

*ak-s-). Form alių bei semantinių

sąsajų visum a įgalina nutiesti nuoseklią visai įmanomų kontaminacijų
grandinę

akh - *akh ‘akstis’ - *ašh ‘akstis’ - ašh.

B e to, smaigalys, smailas strypas, iešmas ir pan. kaip galima ašis
savaime mena ašies skylę, kurion ši įsmeigiama ar įveriama. Plg.
atitinkamai atvirkštinius anksčiau išvardytiesiems posakius
ar

durti akį

durti į akis reikšme ‘traukti dėmesį’ , durtis į akis ‘kristi į akis,

patraukti dėm esį’ ( L K Ž II 911); taip pat atitinkamą veiksmažodžio

verti vartojimą, pvz., „S y k į buvau įsukęs didžiąją lempą, tai net a k i s
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siela, psichika, sąmonė, pro kurią dėmesio akis šį
pasaulį stebi (tipologiškai plg. ir angį. hub ‘stebulė’,
perkeltine reikšme - būtent ‘d ė m e s i o , veiklos cen
tras’, A L K Ž I 390). K aip sakyta, „dėmesys visad
vienas, ir padėtims vienai kitą keičiant, dėmesys ne
kinta. /.../ Jis tik nepaliaudamas stebi bet kokias j į
supančias padėtis“ (A B D 64; § 179). K o l stebulė ne
nusmunka nuo akies, jos būsena - tai „am žina die
na“, nuolatinė meditacija, ar kontem pliacija, taip sa
kant, pažodžiui ‘įsižiūrėjim as’ ( T T Ž 263), lietuviškai

staba ‘stebėjimas, įsižiūrėjim as’ ( L K Ž XIII 602). O
nusmukusi, kaip tik tokiu būdu ji gali sugrįžti į savo
vietą. Šiedu žodžiai, t.y. stebulė ir stebėti, tiesiog
bendrašakniai (Būga II 311, 600-602; Fraenkel 899;
Pokorny 1013; žr. §26). Įdomu, kad iš tos pačios
šaknies „paralelinės diftonginės form os“ , K . B ūgos
žodžiais, yra padaryti, atitinkamai su skirtingais fo r
mantais, ir liet. stibinas bei stipinas ‘ 1. vienas iš
V

strypų, jungiančių ratlankį su stebule, ratpėdis’ ( L K Z
XIII 758, 795; Būga II 602; žr. Fraenkel 907, 903v e r i a “ ; atitinkamus posakius akį (akis) veria ‘ žavi, kreipia ž v ilg s n į’
( L K Ž XVIII 880, 882) bei pan. A k is daugelyje kalbų savaime mena
vienokią ar kitokią skylę, kaip antai tinklo, m ezginio, kilpos, adatos,
žaizdos, bičių korio, bet kokio korėto, būtent akyto daikto, taip pat
skylę raiste ar lede, t.y. akivarą ar aketę, eketę bei pan. (žr. L K Ž I 6465); plg. rusų очко́ ‘(žaidimo kauliuko, kortų ar pan.) a kis’ reikšm ę
‘skylutė, skylė’, tos pat šaknies окно́ ‘ langas’ bei ‘ akis va nd en y’ ar
‘debesų properša’ ir tiesiog ‘anga, skylė’ bei pan. ( Д а л ь III 663, 334;
Ф а с м е р III 128). Pagaliau mažne tiesiog ašies skylę mena lietu vių
žodžio akis reikšmė ‘ 12. viršutiniame gim ų akmenyje skylė’ ( L K Ž I
65), pro kurią byra malama šiame pasaulyje tarp dangaus ir žemės
sėkla.
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904; Р о к о т у

1015-1017; Sabaliauskas.LKL 176).

Tos pat kilmės ir rusų спи́ц а (praslavą *sti>pica)
‘stipinas’ (Ф асм ер III 735-736). K ita vertus, vok.

Spitze ‘ smaigalys’ syja su liet. spitė ‘4. smeigtukas’ ,
bet ir ‘ 8. akis’ (Р о к о ту 981-982), plg. dar spįtrintu

spitrėti ‘ 3. įtemptai žiūrėti, spoksoti’ (L K Ž X III454,
455; šiedu laikom i kilusiais iš homonimiškos šak
nies: Fraenkel 875). Tokių „etimologiškai poetinių“
ar „poetiškai etim ologinių“ sąsajų yra pakankamai,
kad galim a būtų kalbėti apie atitinkamo semantiškai
jas grindžiančio vaizdinio rekonstm kciją mažne kal
bos lygyje. Regim as pasaulis, tekanti pro akis regi
m ybė - tai tekinis, ratlankis, „reglankis“, regėjimo
stipinais (pavyzdžiui, penkiais jutim ais - plg. § 180)
jungiam as su sąmonės stebule, pro kurią j į stebi gry
no dėm esio akis, viso akiračio ašis. Užtat šis rato, o
kartu ir pasaulio, kaip pasakyta lietuvių m įslėje
(§181), vidurys yra, pasitelkiant dar vieną poetinį są
skam bį, būtent pasaulio *vydurys.

187

Pastebėtina, jog lietuvių stipinas vartotas ir reikš

me ‘ 8. spindulys’, tiesa, geometrine šio žodžio pras
me ( L K Ž XIII 795), kita vertus, spindulys geometri
ne prasme - tai ‘4. atkarpa, jungianti apskritimo ar
rutulio paviršiaus tašką su centru’ , visai kaip stipinas
ratlankį su stebule; negana to, šis žodis visų pirma
reiškia ne tik ‘ 1. siauras šviesos ruoželis, einantis iš
šviesos šaltinio’, bet ir ‘geras matymas, r e g ė j i m a s ’
( L K Ž XIII 410-411). Panašiai graikų akth reiškia ir
‘stipinas’, ir būtent ‘spindulys; spinduliavim as, spin
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desys’ (Д ворецкий 73), o šalia minėtų spitė ‘sm eig
tukas’ bei ‘akis’, spkrinti, spitreti ‘įtemptai žiūrėti,
spoksoti’ savo ruožtu pig. spituliuoti ‘ 1. skleisti
s p i n d u l i u s , spindėti’ ( L K Ž XIII 453-455, 457).
R. Guėnono žodžiais, „ratas, apskritai kalbant, visų
pirma simbolizuoja pasaulį: ratlankis - tai regim ybė,
o stipinai - tai spinduliai, kuriais j i spinduliuojam a
iš centro“, ir kadangi pasaulio rato centras, arba v i
durys, yra saulė, tai „bet kuriame ratlankio taške pa
saulio ašis yra kartu ir apskritim o spindulys, ir sau
lės spindulys“ (Guėnon 217,

182, žr.

179). T aig i

savaime suprantama, kad akiratį pro stebulę stebinti
akis - tai pati spindinti saulė, savo spinduliais la i
kanti ją supantį pasaulio ratlankį.
188

Žodžiu, akis - tai regim ybę nušviečianti „m ikro

kosmo saulė“, o saulė - tai visa reginti iš dangaus
„makrokosmo akis“. Iš tikrųjų, antai Upanišadose sau
lė - tai ir pasaulio, ir paties Pradžiapačio akis, j i
sukurta iš akies, virsta akim i bei pan. (žr. Radhakrishnan.PU 240, 389, 510, 517, 639, 819 ir kt.). Atharvavedoje sakoma: „M ano akys kaip saulė“ (G im b u
tienė. S S 100). Rigvedos garsiojoje kosm ogoninėje
giesmėje (RV X.90) saulė sukuriama iš pirm ažm ogio
Purušo akies, Rigvedoje ištisai saulė yra dangaus,
dievų, D ievo akis arba tiesiog A k is, ji žiūri, stebi
žm onių širdis ir pan. (Keith 81, 104, 439; Е л и з а р ен к о в а .Р В 564, 573). О štai ištrauka iš hetitų ei
liuoto teksto, „ko gero, seniausio eilėraščio iš visų,
kuriuos sukūrė indoeuropiečiai: ‘B ū k pasveikintas,
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dangiškasis s a u l ė s dieve! / Tu r e g i visų žmonių
širdis

(Zamarovskis 216). Žiūrėti saulei būdin

ga rusų mįslėse (В олоцкая 258), o antai airių kal
bos žodis sūil ‘akis’ tiesiog yra lietuviškojo saulė
etim ologinis atitikm uo (B uck 225; Р о к о т у 881;
К а л ы ги н ,

К о р ол ев 158). Savo ruožtu Lietuvoje

„saulė yra vadinama ir laikom a dangaus dievo aki
m i“ (V ė liu s.C h L M P 60; žr. dar .SBP 77). Lietuvių
m įslė „iš už aukšto kalno dvi s a u l ė s teka“ reiškia
„ a k y s “ ( L K Ž XII 193). Plg. dar pavyzdį iš prieška
rio raštų: „Negera, drumsta a k i m i

žvelgia

sau-

l ė “ ( L K Z I 61). Taigi Lietuvoje „Saulė vaizduojama
dangaus akim i. Pats dangaus Dievas mūsų krašto dai
lėje vaizduojamas akim i, įrėminta į trikampį, dažnai
apsuptą spindulių. /.../ Tarp debesų trikampyje nu
piešta akis galėjo sim bolizuoti ir dangaus ar Saulės
akį. Tai prosenovinis viską matančios ir šviečiančios
akies sim bolis“, be to, P. Dundulienės nuomone,
„ A k is, atvaizduota trikampyje, apsuptame spindulių,
krikščioniškoje istoriografijoje yra perimta iš pago
niškosios pasaulėjautos. Ji sim bolizuoja viską ma
tančio D ie vo apvaizdos akį“ (D undulienė.ALP 3940). Šiap ar taip, „Apvaizdos ženklas Lietuvoje, kaip
ir kitur, yra trikampis, apsuptas saulės spindulių ir
su a k im i centre“, čia „dieviškasis ž i n o j i m a s
išreikštas a k i m i
liais

yra

- jis mato, jis šviesos s p i n d u 

viską persm elkia ir apšviečia“, o renkant et

nografinę m edžiagą Žem aitijoje, „ į klausimą, kaip
anksčiau vadindavo saulę, keletą kartų buvo atsaky-
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ta: ‘Dievo Apvaizda’“ (Usačiovaitė 60, 62, 63). Liet.

ap-vaizda, beje, yra padarytas iš veiksm ažodžio veizdėti šaknies, kaip ir vyzdys, veiza ‘akis’ bei kt. (ati
tinkamai rus. п ровиде́н и е , lot. pro-videntia ‘A p 
vaizda ’ bei kt., plg. §183). V. Ivanovas saulės — akies
simbolinę tapatybę laiko tiesiog indoeuropietiška, bū
dinga indoeuropiečiams dar jų vienybės laikais ir ga
lų gale randa esant apskritai visuotine, žinom a, pa
v y z d ž iu i, netgi C e n trin ės

A m e rik o s

in d ėn am s

( И в а н о в .О С Э 69; .C M 461).
189

Tokią visuotinę sim bolinę tapatybę šiaip jau pa

aiškina griežta abipusė priklausom ybė: saulė kaip pa
grindinis, lemiamas, esmiškai vienintelis žemėje švie
sos šaltinis (ugnis gyva degalais, o visos „klasikinės“
degios medžiagos - organinės kilm ės, taigi galiau
siai tos pačios saulės „konservas“, išim tį sudaro ne
bent naujausieji atom iniai ir branduoliniai energijos
šaltiniai, nors ir jie tik kartoja pačioje Saulėje vyk s
tančius procesus) yra būtina regėjim o sąlyga, o regė
jim as savo ruožtu yra būtina šviesos patyrim o sąly
ga, esmiškai pats šviesos patyrim as kaip toks. Pasak
Aristotelio, „regėjimas yra svarbiausia juslės rūšis,
todėl vaizduotė (phantasia) gavo savo pavadinim ą
nuo šviesos (phaos), nes be šviesos negalim a regėti“
(Aristotelis 388). Savo ruožtu „m asoniškoje sim b o li
koje akys - tai ‘žibu riai’ , kurie nušviečia m ikrokos
mą“ (Guėnon 294). Prisim inkim e B ib liją : „K ū n o ž i b ū r y s yra a k i s “ (M t 6:22; žr. L k 11:34). Šia prasme
saulės - akies sim bolinė tapatybė tėra atskiras atve-
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jis apskritai šviesos ir regėjimo simbolinės tapaty
bės, kurią šiaip jau liudija tikra gausybė pavyzdžių
kuo įvairiausiose kalbose. Antai šaknis ide. *leukreiškia ir ‘šviesti, spindėti’, ir ‘žiūrėti, regėti’ , pvz.,
liet. laukas ‘ 1. su b a l t a kakta ar snukiu (apie gy
vulius)’ ( L K Ž VII 178), lat. lauks ‘t. p .’, pr. lauxnos
‘žvaigždės’, rusų лучь ‘spindulys’ , gr. leukds ‘švie
sus, spindintis’ , lot. lux ‘šviesa’ , luceo ‘ švyčiu’ ,
sen.ind. röcas -, roch- ‘šviesa, spindesys’ bei kt. ir,
kita vertus, liet. laukti, lat. lūkoties ‘žiūrėti, žvelgti,
dairytis’ , pr. laukit ‘ieškoti’ , rus. лучи́т ь

pirmine

reikšme ‘stebėti, sekti ką akim is’ , gr. leūsso ‘matau,
pastebiu’ , sen.ind. lökate ‘mato, pastebi’, locana‘akis’ bei kt. (Būga II 348; Fraenkel 344-345; Karu
lis I 507-508, 548; M ažiu lis III 48-49, 53-54; Pokorny 687-689; Sabaliauskas.LKL 49; Ф а см е р II 537,
538). Sen. indų caksas-, caksu- reiškia ir ‘akis, regė
jim as’ , ir ‘šviesa, spindesys’ (К очергина 204). G rai
kų augšdzo reiškia ir ‘(ap)šviečiu, švyčiu’, ir ‘žiūriu,
(pa)stebiu, regiu’, o dėrkomai - ir ‘žiūriu, žvelgiu’,
ir ‘žėriu, žv ilg u ’ (Д ворец ки й 262, 353). Vienos ide.
šaknies žodžiai yra rusų взгляд ‘žvilgsnis’ , гляде́т ь
‘žv e lg ti’ , vid. anglų glenten ‘žvilgtelėti’ ir vokiečių

glänzen ‘žvilgėti, blizgėti’, Glanz ‘žvilgesys, blizge
sys’ (Pokom y 186,431; Ф а см ер 1 418). Rusų зреть
‘regėti, žiūrėti’ yra giminiškas žodžiam s rus. заря́
‘aušra, žaros’ bei liet. žėrėti, o iš lygiagrečios šak
nies turim e lietuvių žiūrėti bei latvių žūrėt ‘mirksėti,
m irgėti’ (Fraenkel 1301, 1316; Ф а см е р II 105-106).
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Plg. pagaliau ir bendrašaknius liet. žvilgsnis, žvilgte

lėti bei žvilgesys, žvilgėti (Fraenkel 1326-1327; Sabaliauskas.LKL 193). Taip pat plg. m inėtą spitė ‘ 8.
akis’, tačiau ir ‘7. menka lempelė, spingsulė’ (plg.
cituotą Biblijos palyginimą); spiginti ‘2. labai stip
riai š v i e s t i , tvieksti’ ir ‘4. įdėm iai ž i ū r ė t i , spok
soti’ ( L K Ž XIII 397); spangsoti ‘ 1. žiūrėti akis išplė
tus, spoksoti’ ir ‘2. žioruoti, žybsėti, žerplėti’ ( L K Ž
XIII 320-321) bei pan. Galiausiai ir liet. šviesti reiš
kia, be kita ko, ‘8. pajėgti matyti, regėti (apie akis)’
bei tiesiog ‘matyti’ ( L K Ž X V 541). Turint galvoje
regėjimą apskritai suvokimo, sąmonės prasme (§183),
dar plg., pavyzdžiui, skaidrus ‘ 1. giedras, š v i e s u s ’ ,
bet ir ‘3. kuris a i š k a u s

galvojim o,

b la ivu s’

(L K Ž XII 661-662), taip pat skaistus ‘ 1. žibantis,
spindintis’, ‘6. giedras, šviesus, saulėtas’ , bet ir ‘ 5.
neapsiblausęs, žvalus’ ( L K Ž XII 668-669) bei pan.
(žr. §150 ir22). Prisim inkim e, jog siela apskritai yra
kartu ir saulė (§51), ir akis (§184). Taig i sąmonės
nušvitimas savaime yra tas pat, kas praregėjim as, o
„amžinoji diena“ - tai tiesiog nebeužsim erkianti są
monė. Kita vertus, makrokosminis išorinės, m ateria
lios saulės įvaizdis savaime mena žem iškąjį „Ptolemėjo požiūrį“, o m ikrokosm inis vidinės, dvasinės
akies - „Koperniko“ . Stuburas tarp žemės ir dangaus
yra tad šiuodu ratus jungianti ir skirianti ašis (plg. R .
Guėnono citatą §169), o Išsivadavimas, dvasios R y 
tas, sielai patekėjus stuburu aukštyn, - būtent perėji
mas nuo „saulės rato“ prie „akiračio“ .
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190

Ypač šiuo atveju įdomu tai, jog liet. dairytis ‘ 1.

žiūrėti, žvalgytis’ , dyrėti, dyroti ‘ 1. žiūrėti, ko nors
laukiant, tykant, smaksoti, spoksoti’ (L K Ž II 233,
577, 583), kai kurių kalbininkų manymu, remiasi ide.
šaknim i *dei- ‘skaisčiai spindėti, šviesti’ (Р о ко ту
186; žr. Karulis I 197; kitaip mano Būga II 253;
Fraenkel 89-90; M ažiu lis I 264-265), t.y. ta pačia
šaknim i, kaip ir liet. dievas arba, archajiškesne lyti
m i, deivas ( L K Ž II 379; žr. M ažiulis I 192; §41).
Šiuo požiūriu itin iškalbingas atrodo tos pat šaknies
lietuvių veiksm ažodis deivöti pagrindine reikšme ‘ 1.
žiūrėti, stebėti’ ( L K Ž II 380), taip pat čekų drvati se
‘žiū rėti’ , gr. dėato ‘rodėsi’, dēlos, dėelos ( *deiēlos)
‘matomas, pastebimas, akivaizdus’ bei kt. (Urbutis
61-62; Ф а см е р I 513-514; žr. Р о к о т у 186; taip pat
plg. Э С С Я V 31-35, ypač 33, kur tokiai etim ologi
ja i nepritariama tik dėl neva nesuderinamų reikšmių
‘ šviesti’ ir ‘žiūrėti’). Savo ruožtu Dievas žemiškuoju
„Ptolem ėjo požiūriu“ suvokiamas kaip tam tikra iš
orinė esybė, kurią, nors ir sunkiai, vis dėlto galima
sutikti ir išvysti; nelyginant Saulė danguje, kuri, nors
ir nepasiekiam a, tačiau regima, pakėlus galvą (apie
D ie v ą kaip Saulę kitu atžvilgiu žr. §51); t.y. kaip tam
tikras vaizdinys, veidas, kaip išoriškai stebimas sta
bas, būtent kaip dievas reikšme ‘2. stabas’ ( L K Ž II
516), arba deivas atitinkama reikšme, deivis, deivilas
ir pan. K ita ip sakant, „Ptolem ėjo požiūris“ - tai iš
esmės stabmeldystė. Priešingai, „Koperniko požiū
riu “ D ievas - tai pats neregimas visa regintis regėji-
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mas, nepastebimas visa stebintis stebėjimas, neišvystamas visa veizdintis vyzdys; tas pats minėtasis U pa
nišadų „vidinis Viešpats, nemirtingasis. Jis neregi
mas, kurs visa regi; negirdim as, kurs visa girdi;
nesuvokiamas, kurs visa suvokia; nepamąstomas, kurs
visa mąsto“ (B Ā U 3.7.23 // Radhakrishnan.PU 230;
§179).
191

Kita vertus, pa-saulis - tai tarsi Jo pa-vyzdys, v i

sa apimantis simbolis, D idysis Ženklas, kuriam e iš
ties ryškiausiai Jį patį sim bolizuoja būtent Saulė, dan
giškasis Vyzdys. Žem ei nusisukant nuo Saulės, stoja
sutemos, rusiškai су́-мерки, ir galiausiai visiška tam
sa, rusiškai мрак, kitaip sakant, žemėje pradeda temti,
rusiškai ме́р кнуть. Lietuviškai tą patį irgi galim a
pasakyti bendrašakniu su rusiškaisiais (Fraenkel 441;
Ф асм ер II 605, 657, 668; III 802; ir kt.) žodžiu

merktis ‘2. pamažu gesti, m ažėti šviesai // netekti
šviesumo, temti’, pvz., „M erkias saulė, vysta gėlės“ ;
„Rudens diena vos nušvinta, paskubom ir vėl tuoj
merkias“ , kuris kartu visų pirm a reiškia ‘ 1. pridengti
akis vokais’ , pvz., „K a i švietė į veidą saulutė, jis
merkėsi“ ; „Ji merkėsi nuo saulės“ ir pan. ( L K Ž VIII
35). Būtent pastarąja prasme galim a suprasti ir posa
k į „merkiasi saulė“ - kaip dangiškoji A k is . Saulei
merkiantis - sutemsta, ir stoja naktis; saulei atsim er
kiant - išaušta rytas, ir vėl stoja diena (plg. §50).
Tačiau ir užsimerkdama akis niekur neišnyksta, tai
tik vokas laikinai pridengia ją - pati žemė naktį už
stoja sau saulę. Taigi kas „Ptolem ėjo požiūriu“ atro-
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do kaip saulėtekis ir saulėleidis, vėl saulėtekis ir vėl
saulėleidis, „Koperniko požiūriu“ - tai Saulės A kis
dangaus vidury mirksi žemei dėl jos pačios sukimo
si. M ikrokosm e šį „Saulės mirksėjimą“ kaip tik at
stoja užsimirštanti, aptemstanti, smunkanti stipinu nuo
stebulės prie ratlankio, stuburu žemyn žmogaus sie
la, virstanti sėkla ir įsikūnijanti, kad paskui vėl stieb
tųsi, augtų aukštyn, tolydžio sąmonėtų, atsimainytų į
dvasią virš galvos ir galiausiai grįžtų Saulėn spindu
liu, kuriuo andai nupuolė,27 rato stipinu stebulėn, pro

27 Prisiminkim e, jog kai kuriose A frikos tradicijose „žmogus mo
teryje užsimezga į ją pataikius ryto saulės spinduliui“ , o „saulės spin
d u lį ir žmogaus sielą žym i vienas ir tas pats žodis“ (И ван ов. A M

88;

§51, §74). Taip pat jo g Taimyro tautös „nganasanų senojoje pasaulė
žiūroje Saulė siunčia naujagimiui gyvybę ‘ įdėdama’ jam nelyginant
siūlą savo spindulį. A n t šamano aprangos ji vaizduojama apvalaus
dantyto varinio disko pavidalu, kurio kiekvienas dantis mena atskirą
veidą, arba prie panašaus disko kartais išilgai apskritimo pritvirtina
mos plonos grandinėlės - gyvybės spinduliai“, taip „kiekvienas žmo
gus gija ar gijomis susijęs su saule“ (Грачева 103;
A ltajaus šamanams saulės spindulys -

§51). Panašiai

tai aukso siūlas, ir Altajaus

teleutų epe saulės spindulys įsivaizduojamas kaip „spindintis tarsi pati
saulė siūlas, nutįsęs į dangų ir siejantis su juo didvyrio sielą“ (П отапов
63; §51). Savo ruožtu „tas pats ką tik minėtas saulės spindulys /.../
žym i dvasinio augimo ‘kryptį’, kurios būtybei dera nesvyruojant lai
kytis, siekiant savo tikrojo Centro. M ikrokosm o ribose ši ašinė kryptis
pratęsia susumņa [simbolinį, ‘dvasinį’ stuburą], kuris veria kūną iki
pat viršugalvio, o virš jo - ‘viršasmeniškai’, taip sakant, - yra pratę
siamas tiesiog saulės spindulio, toliau aukštyn vedančio į savo šaltinį“
(G uėnon 156).
„N ors visų pirm a jis, - tasai visa ko Šaltinis, Saulė, Centras, Rene
G uėn on o žodžiais, - yra pradžios taškas, betgi kartu ir pabaigos. Visa
radosi iš centro ir į centrą galiausiai sugrįš. Kadangi visa kas esti
Prado ir tik Prado dėka, tarp jų turi būti tam tikras pastovus ryšys, kurį
savo ruožtu išreiškia centrą su apskritimo taškais jungiantys spindu
liai. Šie spinduliai gali būti abiejų krypčių: visų pirma nuo centro
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kurią iš esmės nemirksėdamas, jo k ių aplink tekančių
permainų, jokių gim im ų ir m irčių neišjudinamas pasaulio vydury, akiračio ašy - visais stipinais visa
ką stebi, amžinai deivoja Dievas.

apskritimo link, o paskui - nuo apskritimo atgal į centrą. Turim e, taip
sakant, dvi tarpusavy papildomas išcentrinio ir įcentrinio ju d ėjim o
fazes, kurias galima palyginti su atitinkamomis kvėpavim o fazėm is,
ypač turint galvoje hinduizmo doktrinoms įprastą sim boliką. N e m a
žiau iškalbinga analogija ir širdies fiziologinė veikla: kraujas iš širdies
pasklinda po visą organizmą, šitaip palaikydamas gyvyb ę, o paskui
sugrįžta širdin, kurios kaip organizmo centro funkcija tad išsam iai ir
tobulai atspindi tą bendrą vaizdinį, kurį turėjome susidaryti apie centrą
pačia plačiausia prasme. /.../ Apibendrinant galim a nebent pridurti, jo g
centras, kaip visa ko pradas ir pabaiga, - tai, sulig gerai žin o m a sim 
bolika, alfa ir omega“ (Guėnon 52-53; plg. §25, §34 ir, žinom a, §109
bei pan.).
Dar galima kiek išplėsti čia aptartą sim boliką J. C a m p b e ll’o ž o 
džiais: „Namų židinys arba aukuras šventykloje - tai žemės rato ste
bulė, Motinos Visatos įsčios, o ugnis mena gyvybės ugnį. A n g a pasta
to viršuje - arba vainikas, bokštelis ir žibintas ant k u p olo -

žym i

dangaus stebulę, arba vidurį, ‘saulės duris’ , pro kurias sielos sugrįžta
iš laiko į amžinybę, nelyginant aukų kvapai, nuo gyvybės ugnies k y 
lantys dūmų ašimi, jungiančia žemės rato stebulę su dangaus rato
stebule. /.../ Saulės spindulys, įžiebiantis nam ų ž id in į, sim b olizu oja
dieviškosios galios santykį su pasaulio įsčiom is, o kartu v ė lg i tą ašį,
kurios dėka sujungti rieda abu ratai. Energijos apytaka vyksta ‘ saulės
durų’ dėka: pro jas nužengia Dievas ir p akyla ž m o g u s“ ( К э м п 
бел л .Г Т Л 38-40; plg. §157-§158). Iš esmės tai tie patys „du ratai“ ,
apie kuriuos kiek kitais žodžiais jau kalbėta §189 gale.
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