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Įžanga

Gediminaičių stulpai nuo 1397 m. neabejotinai yra 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto herbas. Pana-
šų ženklą galėjo turėti jau Vytauto tėvas Kęstutis. Po 
Vytauto mirties Stulpus perėmė jo brolis Žygimantas 
Kęstutaitis. Iš pradžių herbas atstovavo Kęstutaičiams, 
o nuo XVI a., kai jį Lietuvoje ėmė naudoti ir Jogailos 
įpėdiniai, tapo visos Gediminaičių dinastijos ženklu. 
Nuo XIV a. jis káltas Lietuvos monetose, vaizduotas 
XV a. Lietuvos pranciškonų antspauduose (prasmė kol 
kas neišaiškinta), XV–XVI a. bažnyčios reikmenyse, 
dovanotuose Vilniaus katedrai, 1581–1795 m. vals-
tybės didžiuosiuose antspauduose. Heraldikoje Ge-
diminaičių stulpai paprastai vaizduoti auksiniai arba 
geltoni raudoname lauke, nuo XVI a. antrosios pusės – 
neretai sidabriniai arba balti. XVI a. ženklas Lietuvos 
metraštininkų jau vadintas Stulpais ir, beje, priskirtas 
legendiniam Gediminaičių dinastijos pradininkui Pa-
lemonui. Vėliau būta mėginimų šį ženklą sieti su tam 
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tikrais italų (Genujos), totorių, Kijevo Rusios, skan-
dinavų ženklais, bet pastaruoju metu įrodyta vietinė 
jo kilmė. Teodoras Narbutas XIX a. pradžioje ženklą 
pavadino Gedimino stulpais, nes manė, kad jį pradėjęs 
naudoti Gediminas. Tarpukary Stulpai dar vadinti Stie-
bų vartais ir kitaip. Dabar nusistovėjo bendresnis Ge-
diminaičių stulpų pavadinimas. Gediminaičių stulpai 
ypač paplito XX a. pirmosios pusės nepriklausomoje 
Lietuvoje, o 1988 m. tapo pagrindine Lietuvos nepri-
klausomybės Sąjūdžio emblema (pagal: Rimša 2004: 
71–74). [1 pav. a-d]

Tačiau dabar, kaip ir Vyčio atveju (Razauskas 2008: 
8–9), mus domins ne šio heraldinio ženklo istorinė 
kilmė bei raida, ne dinastinė priklausomybė ir ne „tei-
singas“ pavadinimas, o jo s i m b o l i k a, kurią lemia 
pirmiausia pati atvaizdo struktūra, nepriklausomai nuo 
jos apraiškų erdvėje ir laike, t.y. nepriklausomai nuo 
istorijos ir geografijos. Istoriniai duomenys čia bus pa-
sitelkiami tik tiek, kiek jie gali padėti paaiškinti pačią 
ženklo struktūrą.

1 pav. a) Gediminaičio stulpai Vytauto (Kęstučio?) laikų monetose.
Už nuotraukas ir galimybę jas paskelbti labai ačiū Lietuvos banko 
Pinigų muziejui ir asmeniškai Linui Dikavičiui!
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Vis dėlto tarp Vyčio ir Gediminaičių stulpų, šiuo 
požiūriu, yra vienas esminis skirtumas: Vyčio simbolį 
sudaro konkretūs daiktai (žirgas, raitelis, kalavijas) su 
jiems būdinga simbolika, o štai Gediminaičių stulpai – 
įdėm geometrinė figūra, kuri, viena vertus, irgi gali būti 
kokio nors materialaus daikto ar daiktų schemiškas 
atvaizdas, o kita vertus, neišvengiamai veda prie ele-
mentariųjų geometrinių figūrų simbolikos: vertikalaus 
brūkšnelio (stulpelio), keturkampio (idealiu atveju – 
kvadrato) ir t. t. Todėl pirmiausia pamėginsime nustatyti 
daiktinį ženklo turinį, tą daiktą, kurį būtų galima įžiū-
rėti pavaizduotą ženkle, o paskui – apibrėžti to daikto 

simbolinę reikšmę, kuri savo ruožtu gali būti susijusi su 
atitinkamų elementarių geometrinių figūrų simbolika ir 
tapti nagrinėjamojo ženklo simbolikos pagrindu.

Ženklo daiktinis turinys

Gediminaičių stulpų daiktinį turinį jau nesyk mė-
ginta nuspėti, iškelta kuo įvairiausių prielaidų bei są-
sajų. Antai Libertas Klimka su Andriumi Gedvilu, 
atkreipę dėmesį į senosiose lietuvių monetose kartais 
įmuštus kartu su Stulpais skrituliukus, kuriuos jie spėjo 
vaizduojant dangaus šviesulius, iškėlė prielaidą, „kad 
Stulpai – tai grafiškai pavaizduotas įrenginys dangaus 
šviesulių stebėjimams. Kaip žinoma, analogiškos pa-
skirties XIV a. statinys, sudarytas iš medinių stulpų 
rato, buvo ant Birutės kalno Palangoje“; „Tad nebū-
tų nuostabu, jei Gediminaičių stulpai išties vaizduotų 
valstybinės svarbos statinį“; kita vertus, tų pačių auto-
rių nuomone, gali būti, „kad ženklas vaizduoja šventy-
klą su aukų stulpu“ (Gedvilas, Klimka 1990: 10, 12). 
Panašiai, įžvelgęs ir kai kurių papildomų sąsajų, sam-
protauja Mindaugas Bartninkas: „Nesunku pastebėti 
Gedimino stulpų panašumą su Mindaugo ženklu, kurio 
pagrindą sudaro taip pat trys vertikalūs stulpai, tik kiek 
kitokios konfigūracijos. Tai rodo heraldinių tradicijų 
tęstinumą. Hipotetyvi, bet vis dėlto galima prielaida, 
kad šie ženklai siejasi su senosiomis kultinėmis tradi-
cijomis, kurios buvo bendros ir Mindaugo, ir Gedimi-
no laikais. Abu šie ženklai primena trijų stulpų sistemą 
pagoniškose šventyklose, skirtose ugnies bei saulės ir 
įeinančių į kultinę sistemą dievybių garbei, kaip gerai 

1 pav. b) auksiniai ir sidabriniai Gediminaičių stulpai, atitinkamai 
XV a. pirmoji pusė ir apie 1555 m. (Rimša 2004: 71).

1 pav. c) Vilniaus „Žvėryno akmuo“ su Gediminaičių stulpais: 
XV a. pabaigos–XVI a. pradžios riboženklis (Rimša 2004: 73).

1 pav. d) Sąjūdžio emblema, 1988 m., sukurta Giedriaus 
Reimerio (Rimša 2004: 74).

2 pav. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos herbo ir Karaliaus 
Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono herbo fragmentas.
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ištirtoje deivės Prausmės šventykloje ant Birutės kalno 
Palangoje. Kad Mindaugo ženkle vidurinis stulpelis su 
kryžma, tai neneigia šios prielaidos – kryžma atsirado 
apsikrikštijus Mindaugui ir simbolizavo krikščionišką-
ją valstybę“ (Bartninkas 1995: 74). [2 pav.] Minėtasis 
Mindaugo ženklas savo ruožtu primena žinomą „triša-
kį“, kurį ant savo pinigų Kijeve kalė Vladimiras Svia-
toslavičius. Būta nuomonės, esą kaip tik Kijevo „triša-

kis“, tapęs Ukrainos herbo provaizdžiu, ir „sudaro se-
nojo Lietuvos herbo pagrindą. Iš tikrųjų tai schemiška 
figūra, vaizduojanti sakalą pusiau suglaustais sparnais, 
žemyn galva smingantį ant grobio“ (Никитин 1991: 
38). [3 pav.] Vladimiro Kulakovo nuomone, Kijevo 
kunigaikščio Vladimiro „trišakis“, arba „tridantis“, 
atvirkščiai, pats yra kilęs iš Prūsijos (Sembos), kurioje 
kunigaikštis rinko savo variagų draugovę: „Tokie žen-
klai žinomi sembuose IX amžiuje–X amžiaus viduryje, 
taigi anksčiau negu Vladimiro tridantis. Ilgamečiais ty-
rimais pavyko nustatyti, kad sembų tridančiai reiškia 
schemiškai pavaizduotą aukojamą paukštį (gaidį), ku-
riam požemio dievybių garbei nukirsta galva“ (Kula-
kovas 1999: 186–187). Mėginta sembų trišakį, o kartu 
ir Gediminaičių stulpus, kildinti ir tiesiog iš trišakio – 
netarpininkaujant paukščiams. Tokią nuomonę, pavyz-
džiui, pareiškė Jonas Trinkūnas: „Sembos trišakį reikė-
tų sieti su indoeuropietiškuoju trišakiu, žinomu Indijoje 
(Šivos trišakis) ir senovės Graikijoje. Galima manyti, 
kad Gediminaičių stulpai – tai ženklas, taip pat kilęs iš 
indoeuropietiškojo Sembos trišakio“ (Trinkūnas 2009: 
46). Senovės Graikijoje trišakį rankoje laikė Poseido-
nas. [4 pav. a–b]

Vis dėlto Stulpų pavidalas iš tikrųjų yra gana tolimas 
nuo paprasto trišakio, juolab kad čia turime abstraktų 
ženklą, vargiai leidžiantį tokius niekaip nepagrįstus nu-

3 pav. Kijevo kunigaikščio Vladimiro Sviatoslavičiaus (≈960–
1015 m.) ant monetų kaldinto ženklo atvaizdas Ukrainos herbe.

4 pav. a) senovės indų 
Šiva su trišakiu rankoje.
4 pav. b) senovės graikų 
Poseidonas su trišakiu 
rankoje.
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krypimus. Arba juos būtina kažkaip pagrįsti. Gerokai 
pritemptas ir minėtas Stulpų palyginimas su paukščiu 
žemyn galva ar net be galvos, juolab kad šitokių paly-
ginimų neparemia nei senieji istoriniai šaltiniai, nei pa-
čių ženklo naudotojų asociacijos, kurias liudija XVI a. 
LDK raštininkų vartotas pavadinimas „Stulpai“.

Maža to, šis seniausias žinomas pavadinimas „Stul-
pai“ savaime nurodo į atitinkamą daiktą, kurį tiesiogiai 
primena pati ženklo struktūra, o tokio tiesioginio pa-
našumo, interpretuojant viešą, parodomąjį ženklą, ne-
paisyti nevalia. Dėl to galime atsižvelgti į kai kuriuos 
kitus plačiai žinomus abstrakčius, geometrinių figūrų 
pagrindu sudarytus ženklus, kurių pavadinimas visuo-
met yra tiesiogiai susijęs su išvaizda, pavyzdžiui, kad 
ir į „žvaigždę“, taip pat į svastiką, kurios asociatyvaus 
pavadinimo pamatinis elementas pagrįstai yra „kry-
žius“, kaip antai vok. Hakenkreuz, pažodžiui ‘kablių 
kryžius’ ar ‘kablinis kryžius’ (svastika – vėlyvas atneš-
tinis, indiškas šios figūros pavadinimas). Šia prasme 
daugiau dėmesio vertas L. Klimkos su A. Gedvilu ir 
M. Bartninko pasiūlymas ženklą sieti su tam tikra stul-
pų sistema senovinėje šventykloje.

Tokius stulpus, sekant Vladimiru Toporovu, galima 
būtų palyginti „su vadinamaisiais šventaisiais stulpais 
(plg. δόκανα [du lygiagretūs statūs stulpai su vienu ar 
dviem horizontaliais skersiniais]), Spartoje atstova-
vusiais dangiškiesiems dvyniams. Šie simboliai buvo 
vaizduojami Н arba П pavidalo (plg. π kaip Dvynių 
žvaigždyno ženklą) ir, galima manyti, atstojo tokiu 
pat būdu vaizduojamus ‘dvigubus’ medžius, įvairiose 
archajiškose tradicijose siejamus su vaisingumo idė-
ja arba, konkrečiau, su dvynių įvaizdžiu (plg. dvigu-
bus evenkų tuuru, porinius toteminius indėnų stulpus, 
dvigubus džedus Senovės Egipte, porta triumphalis 
Romoje ir pan.). Dėl to ypač įdomus S. Grunau pra-
nešimas apie tai, jog [Prūsijoje] daug kur buvo stato-
mi stulpai su dviejų brolių (prūsų vadų) Videvučio ir 
Brutenio atvaizdais, ir šie stulpai buvo garbinami kaip 
dievai, be to, vienas buvo vadinamas Worskaito, o ki-
tas – Iszwambrato (t.y. swais brati ‘jo brolis’?)“; juo-
lab, „kaip žinia, baltų tradicijoje esama ir kitų dvynių 
idėjos atspindžių“ (Топоров 1972: 302–303; plg. To-
porov 2000: 23). Pasak V. Ivanovo ir V. Toporovo, „šių 
personifikuotų stulpų-dvynių pavidalas visų pirma, ži-
noma, primena porines kolonas, kurių pėdsakai pirmą-
syk aptikti jau ankstyvosios, X tūkstantmečio pr. m. e., 
Natufo kultūros gyvenvietėje Jerichone (priešais įėji-
mą į šventyklą), vėliau [tokios porinės kolonos] plačiai 
naudotos Priešakinėje Azijoje (Asirija, Urartu, Tyras, 

Chazoras). Tačiau itin nuostabią paralelę su prūsiškai-
siais stulpais-dvyniais sudaro porinės kolonos priešais 
Saliamono šventyklą Jeruzalėje: ‘Jis pastatė stulpus 
prie šventyklos prieangio. Jis pastatė dešinįjį stulpą ir 
jį pavadino Jachinu, paskui jis pastatė kairįjį stulpą ir 
jį pavadino Boazu. Ant stulpų viršaus buvo lotoso pa-
vidalo dirbinys’ (1 Karalių 7.21–22). Žinoma, įdomūs 
ne tik patys personifikuotieji poriniai stulpai, bet ir tai, 
kad Videvutis ir Brutenis laikomi prūsų socialinės-re-
liginės tradicijos pradininkais steigėjais. Remiantis 
XVI a. šaltiniais, Videvutis (Widewuto, Widowuto, Wi-
towudi) Prūsijoje įsteigė socialinę organizaciją, pasau-
lietinę valdžią ir buvo išrinktas karaliumi, o Brutenis 
(Bruteno, Brudeno) vyravo religijos srityje: jis įkūrė 
pagrindinį Prūsijos kulto centrą Romovėje (Romowe) 
[…] ir tapo pirmuoju vyriausiuoju žyniu kriviu kri-
vaičiu. Panašus pasidalijimas funkcijomis tarp brolių 
dvynių (arba laikomų dvyniais) mitams apie tam ti-
kros kultūrinės tradicijos (valdžios, šventyklos, ritua-
lo, miesto ir pan.) įsteigimą labai būdingas“ (Иванов, 
Топоров 1983: 172). Toliau autoriai nurodo galimybę 
būtent šiame kontekste aiškinti padavimą apie Vilniaus 
įkūrimą ir kaip prielaidą rekonstruoja, be kitų, porą 
*Gedimin- & *Lizdeik-, t.y. porą, sudarytą iš Lietu-
vos karaliaus1 Gedimino, pasak padavimo, įkūrusio 
Vilnių, ir jo vyriausiojo žynio, krivio krivaičio Lizdei-
kos, sostinei įkurti davusio maginę-religinę sankciją, 
t.y. pašventinimą (Иванов, Топоров 1983: 174; jis ir 
Radvilų giminės pradininkas)2. Tam tikra dvivaldystė 
Lietuvoje buvo pažymėta nesyk. Iš ryškiausių istorinių 
pavyzdžių po Gedimino ir Lizdeikos paminėtini broliai 
karaliai Algirdas ir Kęstutis (juolab kad pastarasis ži-
nomas žynio vaidmeny – atliekantis aukojimą, 1351 m. 
sudarant sutartį su vengrų karaliumi Liudviku), taip pat 
du pusbroliai, tarpusavyje dalijęsi Lietuvoje valdžią, – 
Vytautas ir Jogaila (juoba atsižvelgiant į kai kuriuos 
pastarojo žyniškus bruožus: pavyzdžiui, Vytautui Žal-
girio mūšyje kariaujant, Jogaila meldėsi) ir kt.3

Iš geografiškai tolimesnių, bet ne mažiau iškal-
bingų porinių stulpų semantinių gretinių galima pa-
minėti pirminę brahmano sampratą Senovės Indijoje, 
išnagrinėtą V. Toporovo: „Tarp kita ko, ne atmestina, 
kad bráhman’ą galėjo įkūnyti konstrukcija iš dviejų 
ar keturių stulpų ar karčių, viršuje sujungtų skersiniu 
ar kuo nors panašiu į stogą su dievais, herojais ir pan. 
ant jo. Plg. būdingą posakį ‘brahmano vartai’ (brahma-
dvāram: ‘Maitri-upanišada’ IV.4; VI.28 ir kt., o paskui 
ir ‘brahmano miestas’, ‘brahmano buveinė’, ‘brah-
mano kelias’ ir pan.) arba devīr dvāraḥ ‘dievų durys, 
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vartai’“ (Топоров 1974: 70; plg. Топоров 1968: 133)4. 
„Jei išsakytieji samprotavimai teisingi, tai bráhman 
pradžioje galėjo būti kaip tik toks ritualinis statinys“ 
(Топоров 1974: 72). Savo ruožtu etimologiškai žodį 
bráhman, matyt, atitinka lie. balžíenas ‘medžio, daž-
niausiai beržo, gabalas padargams daryti’, ‘akėčių, ro-
gių s k e r s i n i s, kartais kitų padargų panaši dalis’ 
(LKŽ I: 628), ru. dial. бóлозéнь, бóлознó ir kt.5 

Galiausiai, pasak V. Toporovo, „išsakyti samprota-
vimai labai įtikinamą daro ir klasikinės triumfo arkos 
atitinkamą interpretaciją“, juolab kad „pirmosios arkos 
neturėjo nieko bendra su triumfu; yra pagrindo teigti, 
kad ir pirminė jų funkcija nebuvo šlovinamoji. Užtat 
žinomi faktai, kai prie triumfo arkos buvo atliekami 
maginiai ritualai (tarkim, aukojimas)“, o „atsižvelgiant 
į tai, kad triumfo arkos klasikinis pavidalas – tai stati-
nys iš dviejų kolonų, viršuje sujungtų kažkuo panašiu 
į pjedestalą, ant kurio užkelta žirgų statula, tai, turint 
omenyje aptartąsias analogijas, tikslinga manyti, jog 
klasikinės triumfo arkos provaizdis buvo konstruk-
cija, artima nusakytajai kalbant apie bráhmaną (plg. 
‘bráhmano vartus’)“ (Топоров 1968: 135). Mes savo 
ruožtu galime pažymėti triumfo arkos (viršutinės da-
lies) struktūrinį panašumą į Gediminaičių stulpus (dvi 
antropomorfinės figūros iš šonų ir centre kiek aukščiau 
už jas iškilęs herojus žirgų traukiamuose ratuose). 

Šiaip ar taip, Stulpai iš tikrųjų buvo suvokiami 
vaizduojantys stilizuotus miesto vartus (pirmiausia 
Vilniaus, nes nuo XV a. pradžios tai Vilniaus vaiva-
dijos herbas)6. Palyginimui galima prisiminti daugybę 
pavyzdžių, kai miesto herbe vaizduojami jo vartai su 
bokštais ar pan. Ženklas tikrai iš dalies primena vartus. 
Kaip tik šiuo panašumu remiasi kitas jau minėtas žen-
klo pavadinimas: Stiebų vartai. Su triumfo arka šiuo 
atžvilgiu verta palyginti lietuvių frazeologizmą ant 
stiebo iškelti ‘išaukštinti’ (LKŽ XIII: 763).

Tačiau П pavidalo figūra tesudaro dalį Stulpų žen-
klo, kad ir centrinę. Be to, ši figūra jame išskiriama 
šiek tiek dirbtinai – ignoruojant keturkampio apati-
nę kraštinę (kurios, tiesa, kituose ženklo variantuose 
nėra) ir „stulpelį“ jo viršuje (kurį, tiesa, galima susieti 
su kultiniu atvaizdu ar skulptūra ant vartų skersinio ar 
„stogelio“). Н pavidalo figūros ženkle išvis nėra. Galė-
tų kilti įtarimas, kad ir pats pavadinimas „Stulpai“, le. 
Kolumny, tėra antrinis, atsiradęs pamėgdžiojant italų 
kunigaikščius Kolonus. Antai „Lietuvos metraštyje“, 
pasakojant padavimą apie Palemono atsikraustymą 
Lietuvon, sakoma: A kniaża imenem Apolon, kotoroie 
też u tom meste było, zabrawszysia zo wsim, y pry nem 

było piatsot semen szlachty rymskoie, a meży nimi 
czotyry rożaj na wyspie szlachty rymskoie, imenem z 
herbu Kitowrasowa Dowsprunkow, h e r b u  z  K o -
l u m n o w  Preszpor Cezarinus, a z herbu Urseynow 
Julianus, a z herbu Roży Toroho „Kunigaikštis, vardu 
Apolonas, taip pat buvęs tame mieste, [bėgo su jais] 
viską pasiėmęs, ir su juo – penki šimtai Romos bajorų. 
O saloje tarp jų [buvo kilusių] iš keturių Romos bajo-
rų giminių: Kentauro herbo – Dausprungas, S t u l p ų 
h e r b o  – Prosperas Cezarinas, Meškos herbo – Ju-
lijonas, o Rožės herbo – Hektoras“; vertėjo Rimanto 
Jaso pastaba: „Stulpų ir Meškos herbų pavadinimai 
(Kolumnow, Urseynow) sukurti galbūt nusižiūrėjus 
į viduramžių Italijos kunigaikščių Kolonų ir Orsinių 
giminių pavardes“ (BRMŠ II: 370, 377, 385, išn. 8). 
Taigi pirminis pavadinimo pagrindas būtų Kolonų pa-
vardė, per sąskambį susisiejusi su žodžiu le. kolumny 
‘stulpai’. Vadinasi, „Stulpų“ pavadinimas tebūtų atsi-
tiktinumas. O jei taip, tai mes vėl liktume tuščiomis 
rankomis.

Vis dėlto, kad ir kokių papildomų argumentų būtų 
griebtasi, pavadinimas „Stulpai“ tiesiogiai remiasi 
ženklo išvaizda, ir antrinė čia veikiausiai yra kaip tik 
sąsaja su italais Kolonais, gundžiusi Lietuvos didikų 
tuštybę legendine romėniška kilme. Pagaliau ir atitin-
kamos ženklo detalės (vertikalūs brūkšniai), nepri-
klausomai nuo kad ir kokių samprotavimų, savaime 
yra „stulpeliai“.

Atkreipkime dėmesį ir į tai, kad bene visos pami-
nėtos interpretacijos, rutuliojančios stulpų vaizdinį, 
vienaip ar kitaip veda prie kažkokio religinės, rituali-
nės paskirties statinio ar tiesiog šventyklos. Papildant 
sąrašą, dar galima pateikti Siargejaus San’ko žodžius: 
„Centrinis Stulpų herbo elementas, grafiškai skirtin-
gas nei šoniniai stulpai, gali būti interpretuojamas kaip 
šventykla, galbūt Vilniaus Perkūno šventykla. Tai gerai 
derėtų su tuo faktu, kad poriniai stulpai Spartoje sto-
vėjo būtent priešais šventyklų įėjimus“, o „visą Stul-
pų kompoziciją galima tad palyginti su prūsų trejybe 
Romovės šventykloje (Patolas–Perkūnas–Patrimpas) 
ir hipotetiškai susieti su Perkūno šventykla Vilniuje“ 
(San’ko 2010: 61).

Stulpų sąsają su šventykla itin iškalbingai pavaiz-
dija Teodoro Narbuto „Lietuvių tautos istorijos“ ke-
tvirtajame tome (1838 m.) jo pateiktas Saleno (Sallen) 
miesto Norvegijoje bažnyčios piešinys. [5 pav.] Paties 
Narbuto žodžiais: „Tos bažnyčios fasade matyti tiks-
lus piešinys mūsų Lietuvos kunigaikščių herbo stulpų: 
tvirtinimai, šulai, piliastrai, kitaip vadinami gotikiniais 
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stulpais, sudaro aiškų jų vaizdą. Taigi, – daro išvadą 
Narbutas, – šio herbo pradmenys ne romėniški, kaip 
kad manyta, bet turėtų būti gotiški“ (Narbutas IV: 
267–268, žr. 269–271)7. Tiesa, Narbuto minimas šal-
tinis gerokai nepatikimas: Narbutas prisipažįsta piešinį 
radęs kažkokioje „knygoje su nuplėšta pradžia ir pava-
dinimu, kurią esu minėjęs šio veikalo I tome“, – ir tiek. 
Tačiau tai mūsų šiuo atveju neturėtų trikdyti: svarbiau-
sia dabar yra pati idėja, pats vaizdinys, kad ir kokia jo 
istorija, – būtent Stulpų atvaizdas šventyklos, krikščio-
niškos bažnyčios, fasade. 

Negana to, įspūdį daro ir paprasčiausias išorinis 
Stulpų palyginimas su būdingais krikščionių katalikų 
bažnyčių fasadais [6 pav. a-g].

Stulpų bruožus nesunku įžiūrėti ir vėlesnės archi-
tektūrinės raidos pavyzdžiuose. [7 pav. a–b]

5 pav. Teodoro Narbuto „Lietuvių tautos istorijoje“ (t. IV, 
1838 m.) pateiktas Saleno (Sallen) miesto Norvegijoje (?) 
bažnyčios piešinys.

6 pav. a) Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, 
Antakalnio g. 1/1.
b) Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Šv. Mykolo g. 9.
c) Visų Šventųjų bažnyčia, Rūdininkų g. 20 / Visų Šventųjų g. 1.



37

DAINIUS RAZAUSKAS. GEDIMINAIČIų STULPAI SIMBOLIKOS POŽIūRIU 

Pagaliau tą pačią struktūrą, nori nenori, perteikia ir 
kitų religijų šventyklos, kaip antai musulmonų meče-
tės. [8 pav. a–b] Ypač įdomios šiuo atžvilgiu budistų 
bei hindų šventovės bei kulto kompozicijos, kuriose 
atsiranda ir antropomorfinės figūros, nors ta pati ben-
dra Stulpų struktūra išlaikoma (centrinė figūra būtinai 
ant atitinkamos pakylos). [9 pav. a-e] Visai jau „ribinis“ 
sutapimas – senovės babiloniečių Marduko atorius: su-
darytas visiškai kitaip, o vis dėlto „Stulpai“! [10 pav.] 

Dar kelios tolimesnės vaizdinės sąsajos. Atsižvelg-
dami į valdžios bei karo sakralizavimą senosiose vi-
suomenėse – ir, kita vertus, į vidinę būtinybę kariui ta-

6 pav. e) Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilniaus g. 30.
f) Šv. Kryžiaus (Bonifratų) bažnyčia, S. Daukanto a. 1.
g) Viešpaties Dangun žengimo (Misionierių) bažnyčia, Subačiaus 
g. 28. Atkreipkime dėmesį į būtiną daugiau mažiau taisyklingą 
keturkampį viduryje.

7 pav. a) Raduškevičiaus rūmų Vilniuje (Kalvarijų g. 1) detalė.
b) „Mokslininkų namo“ Vilniuje, Vašingtono a. 1 (anksčiau J. 
Tumo-Vaižganto g. 9/1), bokštas.
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8 pav. a) Tadž Mahalio mečetė, mogolų šacho 1652 m. pastatyta 
savo žmonai, Indija.

b) didžiausia musulmonų mečetė Indijoje Džama Masdžidas.

9 pav. a) budistų 
šventykla Karlėje, 
Indija, apie 50–
70 m. po Kr.

b) budistų šventykla 
Adžantos olose 
(26-oji ola), Indija, 
apie V a.

c) Eloros olos 
(10-osios olõs 
fasadas), Indija, 
VII a. pradžia.

d) sėdintis buda, 
VIII a.

e) deivė Tara su 
palydovėmis, 
Sirpuras, Indija, 
VIII–IX a.
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ir kaip atitinkamo dievo epitetas (Альбедиль 1986: 54, 
56, 63, 68, Nr. 1, 92, 100, 144, 146).

Tuo tarpu Latvijoje panaši figūra, tik be apatinės 
kraštinės, – t.y. П pavidalo figūra su stulpeliu viršu-
je, atitinkanti tuos Stulpų variantus, kuriuose vidinis 
keturkampis kaip tik neturi apatinės kraštinės, – dar 
XX a. pradžioje, Karlio Straubergo patikinimu, laikyta 
ugnies ženklu (Straubergs 1939: 286). [13 pav.]

Semantinį tiltą tarp reikšmių ‘karys, didvyris’ ir 
‘ugnis’ mums nutiesia senovės indų „Rigveda“ (kuri 
kartu yra savotiškas geografinis bei istorinis tiltas tarp 
Indijos, prieš ten pasirodant arijams, ir baltų kraštų, 
nors puoselėti viltis į kokius nors istorinius ryšius šiuo 
atveju vargu bau verta). Dalykas tas, kad šventosios 
ugnies dievas Agnis „Rigvedoje“ įprastai apibūdina-
mas kaip karys, karvedys, didvyris.

Pavyzdžiui, Agnis apibūdinamas (I.70.11): …ś¿ro 
yôteva bhīmás tveṣáḥ samátsu „kaip galiūnas, (pir-
myn) besiveržiantis, baisus, aršus kautynėse“; arba 
(I.77.4): sá no nṛṇôṁ n°́tamo… „šis didvyrių didvy-
riškiausias“; dar (VIII.23.14): śruṣṭy àgne návasya 
me stómasya vīra viśpate / ní māyínas tápuṣā rakµáso 
daha „klausydamas, Ugnie, naujosios mano liaupsės, 
didvyri, viešpatie, kerėtojus karščiu ir velnuvas sude-
gink“8. 

10 pav. Senovės Babilono žynys priešais altorių su Marduko 
simboliais – slibinu ir ietimi, atspaudas (МНМ II: 110).

11 pav. IV a. pr. Kr. keltų šalmas iš Kanosos, šiaurės Italija 
(Powell 1995: 126, pav. 86).

patintis su tam tikra šventybe – čia galėtume paminėti 
IV a. pr. Kr. keltų šalmą iš Kanosos (šiaurės Italija). 
[11 pav.]

Prabilus apie karį, įdomu, kad protoindų rašto žen-
klas, iš išvaizdos tapatus vidinei Stulpų figūrai (kvadra-
tas su stulpeliu viršuje [12 pav.]), kaip tik turi reikšmę 
‘karys, didvyris’ (dravidų maŗu), kuri buvo suvokiama 

13 pav. Latvių ugnies ženklas (Straubergs 1939: 286).

12 pav. Protoindų rašto ženklas, reikšme ‘karys, 
didvyris’ (Альбедиль 1986: 68, Nr. 1, 92, 100, 144, 146).
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Tačiau šiuo atveju mus, žinoma, labiausiai domina 
nurodytasis latvių ugnies ženklas, atsižvelgiant jau ir 
į tai, kad latvių tradicija mums artima tiek geografiš-
kai, tiek kilme, tiek galiausiai turiniu. Dalykas tas, kad 
šioje figūroje nesunku įžiūrėti schemiškai pavaizduotą 
ugnies liepsną (viršutinis stulpelis), kylančią nuo tam 
tikros pakylos ar paaukštinimo (apatinis trapecijos 
pavidalo pagrindas), kurį savo ruožtu galima laikyti 
aukuru10. Nominali figūros reikšmė ‘ugnies ženklas’ 
tokią interpretaciją daro kone savaime suprantamą. 
Vadinasi, centrinę Stulpų figūrą hipotetiškai galima ta-
patinti su schemišku ugnies ant aukuro atvaizdu. Tokią 
mintį savaip patvirtina skulptorius Justas Mickevičius, 
įkūnijęs ją ant Aukuro kalno Agluonėnuose, Klaipė-
dos r.: erdvinėje Stulpų kompozicijoje ant centrinės 
pakylos kaip tik liepsnoja ugnis, tarsi savaime „atgai-
vindama“ už jos tebesančio centrinio stulpelio tikrą-
ją prasmę. [14 pav.] Šiaip ar taip, istorinis kontekstas 
tokiai interpretacijai palankus – „ugnies garbinimas“ 
senovės lietuviams (plačiau – baltams) įprastas: štai 
žinomas arabų keliautojas Idrisijus praneša, jog lie-
tuviai „garbina ugnį“ (apie 1154 m.); pasak persų is-
toriko Rašido ad-Dyno, jie esą „ugnies garbintojai“ 
(apie 1304–1305 m.); anot Petro Dusburgiečio, Fove-
bat eciam prout in lege veteri jugem ignem „Be to, jie 
garbino, kaip buvo įprasta senovėje, negęstančią ugnį“ 
(1326 m.) ir t. t. (BRMŠ I: 197–199, 316–317, 334, 
344; vertimas Leono Valkūno). Čia vėl galima prisi-
minti M. Bartninką, Gediminaičių stulpuose įžvelgusį 
„trijų stulpų sistemą pagoniškose šventyklose, skirtose 
ugnies […] garbei“, nors šios gana taiklios savo įžval-
gos jis ir nepagrindė. Priminsime, kad ir prūsų Romu-
vos, ir Vilniaus Perkūno šventykloje, kurių hipotetinį 
ryšį su Stulpais pažymėjo S. San’ko, ant aukuro lieps-
nojo šventa amžinoji ugnis. Ir išties: jeigu aukurą su 
degančia ant jo ugnimi laikysime kaip tik tuo mate-
rialiu daiktu, kurį schemiškai perteikia Gediminaičių 
stulpai, tai šoniniai ženklo stulpeliai savaime primins 
arba du šventyklos vartų stulpus priešais aukurą, pro 
kuriuos per apeigas prie jo artinamasi (t.y. šventyklą 
su aukuru en face), arba viso šventosios erdvės aplink 
aukurą aptvaro schemišką atvaizdą (vertikalų pjūvį). 
Juolab kad toks šventyklos aptvaras, kaip rodo žinomi 
archeologiniai kasinėjimai (Tušemlios, Bačkininkė-
lių, Palangos Birutės kalno šventviečių ir kt.), tikrai 
galėjo būti sudarytas iš gana retai vienas nuo kito su-
kaltų stulpų, taigi buvo veikiau simbolinis nei praktiš-
kas. Tik, kalbėdami apie aukurą ir jo šventąją erdvę 
juosiantį aptvarą ar jį imituojantį stulpų ratą, turime 

Be to, vedų Agnis pasižymi ypatybe stačiai, tiesiai 
stovėti. Pavyzdžiui, į Agnį kreipiamasi (I.36.13–14): 
ūrdhvá ū ṣú ṇa ūtáye tíṣÏhā devó ná savitô / ūrdhvó 
vôjasya sánitā… ūrdhvó naḥ pāhy áṁhaso ní… kṛdhê na 
ūrdhvô¹ caráthāya jīváse… „stačias, jeib mums padė-
tumei, stovėk kaip dievas Savitaras; stačias kaip grobio 
laimėtojas… stačias mus apgink nuo ankštumo… pada-
ryk mus stačius kelionei, gyvenimui“; arba Agnis tiesiog 
(X.20.5) urdhvás tasthāv „stačias stovi“ (Aufrecht I: 
30; II: 308; plg. Ригведа 1989: 47–48; Ригведа 1999: 
138). „Rigvedos“ vertėja į rusų kalbą, naujausio ir nuo-
dugniausio vertimo į Vakarų kalbas autorė, vedologė 
Tat jana Jelizarenkova paaiškina, kad apskritai vedų arijų 
„vertikali padėtis (priešingai horizontaliai) buvo suvo-
kiama kaip gyvybės simbolis“ (Ригведа 1989: 560).

Negana to, kitąsyk Agnis (būdingu vedose epite-
tu vaíśvānara, kurį galima suprasti kaip „Visvyris“, 
„Vyrų vyras“) tiesiog prilyginamas stulpui ir pavadina-
mas karaliumi, pavyzdžiui (I.59.1): vaíśvānara nôbhir 
asi kṣitīnôṁ sth¿Ëeva jánāṅ upamíd yayantha „Vaiš-
vanara, bamba esi gyvenviečių, kaip stulpas žmones, 
ramstis laikei“; ir (5): rôjā kṛṣṭīnôm asi „karalius kraštų 
esi“ (Aufrecht I: 50; plg. Ригведа 1989: 75).

Darsyk pabrėšime, kad visi šie palyginimai nėra rei-
kalingi jokių prielaidų apie tariamus istorinius ryšius ir 
jomis nesiremia. Tai grynai tipologiniai sugretinimai, 
pagrįsti nagrinėjamų figūrų vidine struktūra ir tiesiog 
iš jos kylančiomis semantinėmis interpretacijomis. 
Nesunku pastebėti, jog minėtų interpretacijų bendras 
vardiklis yra būtent statumas, stovėjimas stačiai, žen-
kle ryškiausiai pabrėžiamas stataus stulpelio ant ketur-
kampio pagrindo. Pirma: esminė, apibrėžiamoji stulpo 
ypatybė yra stovėti stačiam, ją pažymi pats pirmas lie-
tuvių žodžio stulpas apibrėžimo dėmuo – ‘s t a č i a s 
į žemę įkastas rąstas’ ir t. t. (LKŽ XIII: 1023). Taigi 
parvirtęs, gulintis rąstas, griežtai kalbant, nebėra stul-
pas. Antra: ugnis visuomet kyla aukštyn (tai yra vie-
nas svarbiausių jos skiriamųjų požymių bei semantinių 
ypatybių greta šviesos ir šilumos), kitaip sakant, vėlgi 
s t o v i  s t a č i a. Trečia: karys, tikras vyras, didvyris 
irgi yra „nepalenkiamas“, „nepalaužiamas“, jis tvirtai 
s t o v i  s t a č i a s  (Lietuvoje dėl to galima priminti 
daugeliu variantų žinomos dainos posmą: Sugrius kal-
neliai kloniuosna, / Paplūks mūs priešai kraujuose, / O 
mes s t o v ė s i m, nė nedrebėsim, / Ba mes juos nu-
galėsim; arba: Graudzia armotos, dūsauna, / Broliam 
galvelas kapoja, / O aš s t o v ė s i u, nesudrebėsiu / Ir 
visus pergalėsiu ir pan.9). Be to, žmogus savaime stovi 
stačias ir kaip tik tuo esmingai skiriasi nuo gyvulio.
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omeny šventyklos vaizdą iš viršaus, tuo tarpu Stulpų 
ženklas tą pačią šventyklą vaizduoja iš priekio. Taigi 
turime vieno ir to paties įrenginio, statinio projekci-
jas atitinkamai į horizontalią ir vertikalią plokštumas, 
trumpai drūtai – senovinės šventyklos horizontalią ir 
vertikalią projekcijas (ir tai, kas yra jos centre – ugnis 
ant aukuro, stulpas ar dievybės stabas ant pakylos, 
kaip kai kuriuose pateiktuose indiškuose pavyzdžiuo-
se, – esmiškai neturi lemiamos reikšmės). [15 pav.]

Šventyklos vaizdas iš viršaus, arba horizontali 
projekcija, savo ruožtu sudaro mandalą – abstrakčią 
sutvarkytos, ar sukosmintos, erdvės archetipinę sche-
mą, aptinkamą bene visose visų tikėjimų šventyklose, 
šventuose ir net pirmykščiuose buitiniuose statiniuose 
(jurta, tipis, pirmieji apvalūs karčių pastatai su židiniu 
viduryje ir t. t.), taip pat gyvenvietėse ir miestuose (se-
novės Romos mundus ir kt.). Vadinasi, Stulpus galima 
laikyti savotiška „vertikalia mandala“, ir ženklo simbo-
liką, bendriausia prasme, sieti su mandalos simbolika.

Pažymėtina, jog Indijoje, iš kurios kilo mandalos 
pavadinimas (maṇḍala), tarp vedų laikų šventyklos 
struktūros ir vėliau tantrizme ritualiniais tikslais suda-
romos horizontalios schemiškos diagramos, t.y. man-
dalos siaurąja technine prasme, pripažįstamas tiesiogis 
tęstinumas (Eliade 1971: 220; Khanna 1997: 29–30 ir 

14 pav. „Aukuras“ 
ant Aukuro kalno 
Agluonėnuose, 
Klaipėdos r. Ačiū 
Agluonėnų seniūnijos 
seniūnei Laimai Tučienei, 
jį atsiuntusiai! Laiške 
ji dar pridūrė: „Beje, 
vėliava, kuri matoma 
nuotraukose, 1988 m. 
buvo iškelta etnografinėje 
sodyboje per klojimo 
teatrų krivūlę. Tai  
buvo pirmoji trispalvė, 
iškelta Klaipėdos rajone 
tais Sąjūdžio metais. 
Tradiciškai mes jau 
eilę metų Kovo 11-ąją 
pažymime ant kalno 
prie aukuro (autorius 
skulptorius Justas 
Mickevičius), ir būtinai su 
šia vėliava“.

15 pav. Archetipinės šventyklos horizontali projekcija (mandala) ir 
vertikali projekcija (Gediminaičių stulpai).
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kt.). Kitaip tariant, istoriškai mandala iš tikrųjų yra pir-
mykštės šventyklos schemiška horizontali projekcija. 
O metafiziniu požiūriu, atvirkščiai – horizontalus šven-
tyklos pagrindas yra mandalos, kaip abstraktaus antlai-
kio archetipo, materialus įkūnijimas.

Žodžiu, Gediminaičių stulpai – tai to paties erdvi-
nio objekto (pirmykštės šventyklos), kurio horizontali 
schema yra mandala, schemiška projekcija į vertika-
lią plokštumą. Negana to, viena iš geometrinių figūrų, 
sudarančių mandalą, – kvadratas – esmiškai sutampa 
su atitinkama Stulpų figūra. Ir šį centrinės figūros su-
tapimą tiek horizontaliame, tiek vertikaliame erdvinio 
provaizdžio pjūviuose galima laikyti esminiu tokiai in-
terpretacijai. Juolab kad ji neneigia ir ženklo išorinių 
stulpelių atitikimo vartams.

Turint omeny mandalos archetipiškumą ir tiesiogi-
nį struktūrinį Stulpų ryšį su ja, galima tarti, kad ir pa-
stebėtasis Stulpų panašumas su daugybe vėlyvųjų, ar-
chitektūriškai išplėtotų šventyklų (katalikų bažnyčios, 
musulmonų mečetės, budistų, hindų šventyklos bei 
šventvietės ir t. t.) gali būti neatsitiktinis. Kitaip sakant, 
daugelyje šventyklų, kurių pagrindas, t.y. horizontalus 
planas, yra daugiau mažiau išreikšto mandalos pavida-
lo (taigi išlaiko archajinės, pirmykštės šventyklos hori-
zontalią struktūrą), vertikaliame plane en face galima 
įžvelgti (bent jau struktūriškai išskirti) ne mažiau ar-
chajišką, esmiškai irgi archetipinį pavidalą, perteikiantį 

tos pat pirmykštės šventyklos vaizdą iš priekio, jos ver-
tikalų pjūvį, savo ruožtu schemiškai įkūnytą Gedimi-
naičių stulpų ženkle.

Šiaip ar taip, Vilniaus katedros frontonas su gip-
siniu šventosios ugnies bareljefu (ir Stulpų šoninius 
stulpelius nejučia atstojančiomis šventą ugnį garbi-
nančių žmonių figūromis, kurių istorinė tapatybė sim-
bolikai tėra antraeilė) kaip tik toje vietoje, kur seno-
vėje liepsnojo gyva šventoji ugnis, tiesiogiai nurodo 
į savotišką perimamumą, tęstinumą. [16 pav.] Savo 
ruožtu, senosios Perkūno šventyklos, stovėjusios 
kaip tik dabartinės Katedros vietoje, aukuras (iki šiol 
tarp archeologų vyksta ginčai dėl jo liekanų, XX a. 
devintą dešimtmetį aptiktų kasinėjant po Katedra), 
anot Augustino Rotundo aprašymo XVI a. antrojoje 
pusėje, buvo įdėm kvadratinis: ein Altar… in Quadrat 
„altorius… pastatytas kvadratu“ (BRMŠ II: 462–463, 
465).11

Ženklo simbolika

Nustatyti materialų objektą, daiktą, kurį schemiškai 
vaizduoja ženklas, – tik pirmas jo simbolikos tyrimų 
žingsnis. O šį žingsnį „pro šventyklos vartus“ įžengus, 
atsiveria galimybė žengti ir toliau – į šventą simbolikos 
tikrąja prasme sritį.

16 pav. Šv. vysk. 
Stanislovo ir šv. Vladislovo 
arkikatedra bazilika 
(Katedros a. 1), frontonas.
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Taigi, tą materialų objektą, kurio vaizdo iš priekio 
schema yra Gediminaičių stulpų ženklas, nustatėme 
esant šventyklą. Vadinasi, ir Stulpų simbolika, gali-
ma numanyti, bus susijusi su pačios šventyklos bei jos 
struktūrinių dalių simbolika: aptvaro, aukuro vidury 
ir ugnies ant aukuro. Antra vertus, tos pat šventyklos 
horizontalią projekciją (tiksliau, jos mandalos pavi-
dalo schemą) sudaro elementarios geometrinės figū-
ros – apskritimas, kvadratas ir taškas centre, – kurioms, 
kaip sakyta, savaime būdingos atitinkamos simbolinės 
reikšmės. Kadangi šventyklos horizontalus planas yra 
tiesiogiai susijęs su mandalos simbolika12, manytina, 
kad ir vertikalų šventyklos vaizdą en face perteikiančių 
Stulpų simbolika sudaro su ja vieną visumą, o atskirų 
ženklo dėmenų simbolinės reikšmės savo ruožtu syja 
su atitinkamų mandalą sudarančių elementarių geo-
metrinių figūrų simbolinėmis reikšmėmis. Juolab kad 
kvadratas, sudarantis Stulpų vidinę dalį, kaip sakyta, 
priklauso abiems schemoms.

Pirma, V. Toporovo žodžiais, „kvadrato ir apskri-
timo santykis yra vienas reikšmingiausių ir visuotinai 
paplitusių, be to, jis nusako įvairių lygių struktūras – 
nuo viso kosmoso (plg. senovės kinų traktato ‘Li dzi’ 
teiginį apie tai, jog dangus yra apskritas, o žemė – kva-
dratinė) ligi žmonių kolektyvų sanklodos pamatinio 
principo“, ir juolab čia „verta pažymėti ypatingą kva-
drato bei atitinkamų statinių vaidmenį rituale (beje, at-
sižvelgiant į aukuro kvadratinę formą)“ (МНМ I: 631). 
Galima pridurti, jog kvadratas ir apskritimas, ar ratas, 
kaip geometriniai žemės ir ją supančio dangaus sim-
boliai, priklauso toli gražu ne vien kinams. Štai kad ir 
minėtasis vedų aukuras – būdingai kvadratinis ir kar-
tu simbolizuoja visą žemę (Кёйпер 1986: 158, 185, 
išn. 21)13. Savo ruožtu budistų „stupos keturkampė 
struktūra yra susijusi su indų kosmologiniais vaizdi-
niais, pagal kuriuos, visata horizontalioje plokštumoje 
vaizduojama kaip kvadratas (žemė), įbrėžtas į apskri-
timą (dangus)“ (Семека 1986: 140)14. Iš čia turi būti 
savaime aišku, jog kvadratinio aukuro aptvaras (idealiu 
atveju – apskritas) simbolizuoja dangų, kuris senosio-
se indoeuropiečių (ir ne tik jų) kosmologijose dažnai 
įsivaizduotas kaip tvirtas, kietas (akmeninis, vėliau 
metalinis) žemę gaubiantis skliautas: lie. dangus veiks-
mažodžio dengti šaknies, esmiškai „dangtis“; ang. sky 
‘dangus’ vienos kilmės su ang. hide ‘slėptuvė’, taip pat 
hide ‘kailis, oda’ ir toliau su lie. kevalas, kiaukutas, 
kiautas bei kt. (žr. Klein 2003: 346, 689; PkIEW: 951–
953 ir kt.). Kaip dangus žemę, taip šventyklos aptvaras 

supa, gaubia aukurą ir dengia jį nuo profaniško išorės 
„chaoso“ (kosmosui nepriklausančios, nesutvarkytos, 
nesutvertos erdvės).

Turint omeny struktūrinį mitinį dangaus atitikimą 
stogui, galima paminėti latvių priežodį: Kā māja bez 
jumta, tā sieva bez vīra „Kaip namas be stogo, taip mo-
teris be vyro“ (KkLSP: 227, Nr. 6042). Priežodis šeimos 
vyrą prilygina namo stogui, moterį – pačiam namui, o 
vidury tradicinio namo, kaip žinia, židinyje liepsnoja 
ugnis. Savo ruožtu suasmeninti Dangus ir Žemė, kaip 
plačiai gerai žinoma, sudaro dieviškąją pirmatėvių 
porą, yra visatos Tėvas ir Motina15. Plg. „Rigvedą“ 
(I.164.33): dyaúr me pitô janitô… bándhur me mātô 
pṛthivê mahêyám „Dangus – mano tėvas, gimdytojas… 
Gimtoji mano motina – žemė didžioji“ (Aufrecht I: 
151; plg. Ригведа 1989: 203). Jųdviejų sūnus tokiu 
atveju gali būti tiek žmogus, tiek įasmeninta Ugnis. 
Vedų dyaus ‘dangus’, arba ‘Dievas’, ir pṛthivī ‘žemė’ 
(pažodžiui ‘plačioji’), arba suasmeninta ‘Žemė’, kaip 
tik yra šventosios ugnies dievo Agnio tėvas ir motina 
(Keith 1989: 155)16. Plg. „Rigvedos“ eilutes (III.25.1), 
kuriose vedų dainius į Agnį kreipiasi žodžiais: ágne 
diváḥ sūnúr asi prácetās tánā pṛthivyô utá viśvávedāḥ 
„ugnie, dangaus (arba: Dievo) sūnus esi, įžvalgusis, 
ir palikuonis Žemės visažinis“ (Aufrecht I: 236; plg. 
Ригведа 1989: 311)17.

Čia mes turime reikalą su pirmaprade, archetipine 
„Šventąja trejybe“, kurią sudaro Tėvas, Motina ir Sū-
nus – apskritai viena iš pamatinių skaičiaus trys sim-
bolikos prasmių18. Štai kad ir toje pačioje „Rigvedoje“ 
apie dievų motiną deivę Aditę, įkūnijančią abstraktų 
neribotumo, begalybės principą (I.89.10): áditir mātô 
sá pitô sá putráḥ „Aditė (arba: begalybė) – motina, ji – 
tėvas, ji – sūnus“ (Aufrecht I: 74; plg. Ригведа 1989: 
107). Vienas ryškiausių šios archetipinės trejybės pa-
vyzdžių senosiose mitologijose būtų egiptiečių Osiris, 
Isidė ir Horas (Leeuw 1963: 170–171). Manichėjizme, 
Geo Widengreno žodžiais, „pažvelgę į triadą: Didybės 
Tėvas, Gyvybės Motina ir Pirmažmogis, iškart pamaty-
sime, jog tai tėvas, motina ir sūnus. Šią triadą aptinka-
me ne tik apskritai Artimųjų Rytų religijoje, bet atskirai 
ir sirų ‘Dainoje apie perlą’, kurioje sūnus-išgelbėtojas 
vaizduojamas kaip jaunuolis, jaunas karalaitis. Tai ma-
nichėjų Išgelbėtojas savo simboliniu ‘vaiko’, ar vai-
kino, pavidalu. Vidurio iranėnų tekstai irgi kalba apie 
‘švelnųjį sūnų’, nāzug zādag, arba, pagal partų indišką 
skolinį, kumār“ (Виденгрен 2001: 79–80). III a. teolo-
gas Hipolitas apie gnostinę peratų sektą sako: „Jų kos-
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mosą sudaro Tėvas, Sūnus ir Motina“ (Кэмпбелл 2002: 
382). Čia reikia turėti omeny ir neoplatoniškąją trejybę 
(ne menkiau, beje, būdingą gnostikams, žr. NHL: 403, 
407–408, 491, 493): Būtis (Tėvas), Galia arba Gyvybė 
(Motina) ir Intelektas arba Logosas (Sūnus), tiesiogiai 
susijusią su krikščionių Šventąja Trejybe, kurioje Galią 
(Δύναμιϛ) arba Gyvybę (Ζωή) pakeitė Šventoji Dvasia 
(Uždavinys 2003: 83, 142–143; Uždavinys 2005: 163, 
166). Pažymėtina, kad gr. δύναμιϛ ir ζωή – moteriško-
sios giminės žodžiai, krikščionybėje juos pakeitęs gr. 
πνεῦμα ‘dvasia’ – jau niekatrosios giminės, o pastarojo 
lotyniškas atitikmuo spiritus – vyriškosios. Bet hebrajų 
rūah ‘dvasia’ – irgi moteriškosios giminės, užtat žydų 
gnostiniame „Jono apokrife“ Dievas Jonui regėjime ta-
ria: „Aš esu Tėvas, Aš esu Motina, Aš esu Sūnus“ (visai 
kaip vedų „begalybė“ Aditė!), ir Jonas duoda įžadą gar-
binti būtent tokios sudėties Šventąją Trejybę; būtent to-
kios sudėties Trejybė pasirodo ir gnostinėje Evangeli-
joje egiptiečiams; panašiai Evangelijoje žydams Jėzus 
Šventąją Dvasią pavadina savo Motina, o Evangelijoje 
pagal Tomą savo žemiškuosius tėvus Juozapą ir Mariją 
priešpriešina (tuo savaime juos palygindamas) dangiš-
kajam Tėvui ir dangiškajai Motinai – Šventąjai Dva-
siai; Evangelijoje pagal Pilypą sakoma, jog tasai, kas 
taps krikščioniu, „įgis tėvą ir motiną“, nes Dvasia yra 
„daugelio Motina“; tokios sudėties Trejybė pasirodo ir 
graikiškai parašytame gnostiniame traktate „Norėjos 
mintis“, kur Motinos Šventosios Dvasios vaidmenį at-
lieka Mintis (ἔννοια, irgi mot. g.)19.

Lietuvių kalboje dvasia – irgi moteriškosios gi-
minės, ir tai savaime vertė lietuvių liaudiškąją krikš-
čionybę nejučia sugrįžti prie Šventosios Dvasios ta-
patybės su Dievo Motina Marija, kaip štai lalauninkų 
maldelėje: …Toj bažnyčioj trys altoriai: pirmas alto-
rius Viešpačiui Dievui, kitas altorius Viešpačiui Jėzui, 
trečias altorius Panelei Švenčiausiai (Balys 1993: 
148, Nr. 295.b). Ir baltarusių liaudies tradicijoje, ne-
paisant vyriškosios giminės rytų slavų дух ‘dvasia’, 
Olgos Belovos duomenimis, tebėra išlikusi Trejybė 
„Dievas, Kristus ir Dievo Motina. Tokios sudėtes Tre-
jybės vaizdinį patvirtina šiuolaikinė Polesės medžiaga: 
[Kas sudaro Trejybę?] Дух Свéтый, то Бог; Мати 
Божа и Сын Божый ‘Šventoji Dvasia, taigi Dievas; 
Dievo Motina ir Dievo Sūnus’“ (НБ: 48). Rytų slavų 
liaudies krikščionybėje Dievo Tėvo vietą Trejybėje 
kartais užėmė šv. Mikalojus. Boriso Uspenskio tyrimų 
duomenimis, „dar XIX–XX a. galima užtikti nuomo-
nę, jog Trejybę sudaro Išganytojas, Dievo Motina ir 

Mikalojus“, kaip antai maldelėse: Теперь благослови, 
Боже Господи, Божья Мать, Пресвятая Богоро-
дица, Свет сударь Микола Многомилосливой „Da-
bar palaimink, Dieve Viešpatie, Dievo Motina, Šven-
čiausioji Dievo gimdytoja, Šviesusis pone Mikalojau 
Gailestingasis“; Встает Ванька по утру ранешень-
ко… молится Миколы Можайскому, още Пресвя-
той Богородицы, самому Христу, Царю небесномц 
„Keliasi Jonukas iš ryto anksčiausiai… meldžiasi Mi-
kalojui Možaiskiečiui, dar Švenčiausiajai Dievo gim-
dytojai, pačiam Kristui, dangaus Karaliui“; И, може, 
господи Владыко свет помилует, и Пресвята мать 
Богородица заступится, и сохранит да ведь Микола 
многомилосливой „Ir gal viešpats Valdovas šviesiau-
siasis pasigailės, ir Švenčiausioji Motina Dievo gim-
dytoja užtars, ir apsaugos juk Mikalojus gailestinga-
sai“; И три поклона положить да во сыру землю, / 
И как первой поклон – Пречистой Богородице, / И 
мне другой поклон Миколы-то Угоднику, / И мне 
третей поклон Владыке-то Всевышнему „Ir triskart 
nusilenkti ligi pat žemės, / Ir kaip pirmąsyk nusilenk-
ti – Skaisčiausiajai Dievo Motinai, / Ir man antrąsyk 
nusilenkti Mikalojui gi Dievo numylėtajam, / Ir man 
trečiąsyk nusilenkti Viešpačiui gi Aukščiausiajam“; И 
я молилася ведь кланялась, / И Пресвятой да Бо-
городице, / И Всевышнему Святителю, / И я Ми-
коле свет-угоднику „Ir meldžiausi juk lenkiausi, / Ir 
Švenčiausiajai gi Dievo Motinai, / Ir Aukščiausiajam 
Švenčiausiajam, / Ir aš Mikalojui šviesiam, Dievo nu-
mylėtam“; Над тобою, духовный наш батюшко, / 
Стоит Спас-от Пречистой, / Да Никола со мило-
стью, / Богородица с радостью „Virš tavęs, mūsų 
dvasiškasis tėveli, / Stovi Išganytojas Skaisčiausiasis 
/ Ir Mikalojus su gailestingumu, / Dievo Motina su 
džiaugsmu“ ir t. t. (Успенский 1982: 7–8). Mums čia 
svarbiausia tai, kad Šventosios Dvasios vietą visur uži-
ma moteris – Dievo Motina. Europos liaudiškoje krikš-
čionybėje vėlgi žinoma „Trejybė“, sudaryta iš Juozapo, 
Marijos ir Jėzaus (Leeuw 1963: 170), t.y. tapati Šventa-
jai Šeimynai. Mūsų atveju prie viso to verta atsižvelgti 
į Evangelijos pagal Tomą 82-ąjį sakinį, kur Dievo Sū-
nus prilygina save ugniai: „Jėzus tarė: Kuris yra arti 
manęs, tas – arti ugnies“ (FICh: 64).

Šią archetipinę trejybę nesunku aptikti kuo įvai-
riausio žanro tautosakoje ir papročiuose. Štai XX a. 
pradžios baltarusių pasakojimas apie vestuvinio karvo-
jaus kepimą Polesėje: …Блiзкая таварышка маладое 
прыносiць воду тры разы; муку на рошчыну сы-
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плюць трэйко; цесто месяць тры баяркi па чарзе; 
дзяжу накрываюць трыма кажухамi; як садзяць у 
печ каравай, та трэйко клiчуць, цi няма тут каго 
чужого; калi хто застанецца ў хаце, та яго трэй-
ко б’юць лапатаю па галаве. Усе гэто робляць па 
трэйко дзеля таго, каб тут была тройца: мужык, 
жонка й дзецi „…artima jaunųjų draugė trissyk at-
neša vandens; miltai į raugą pilami trissyk; tešlą pa-
eiliui minko trys panelės; duonkubilis pridengiamas 
trimis skrandomis; pašaudami karvojų krosnin, trissyk 
sušunka, ar nėra čia ko svetimo; jei kas lieka trobo-
je, tai jam trissyk suduoda liže per galvą. Visa tai da-
roma po trissyk tam, kad čia būtų t r e j y b ė: v y -
r a s, ž m o n a  ir v a i k a i“ (Сержпутоўскi 1998: 
15, 199, Nr. 1773). Štai dar kelios būdingos lietuvių 
mįslės, įvairiais tikslais pasitelkiančios tą patį šeimos 
archetipą – tėvą, motiną ir vaiką (vaikus): Tėvas sieks-
nininkas, močia sprindininkė, vaikai – kaip čižyliukai; 
Tėvas sieksnynas, mama puplelė, vaikai pabiručiai 
= žirnis; Tėvas sieksninis, motina uolektinė, vaikai 
sprindinykai = grėblys (LTs V: 473, Nr. 5601, 5602; 
633, Nr. 7300) ir t. t.

Šia prasme Gediminaičių stulpų geometrinis žen-
klas, kaip ir mandala, schemiškai vaizduoja pirmapra-
dę Šventąją Trejybę, arba Šventąją Šeimyną – šeimos 
archetipą, antropomorfiniu pavidalu labai išraiškingai 
perteiktą Leono Žuklio skulptūroje „Šeima“, vaizduo-
jančioje vyrą, glėbyje laikantį moterį, kuri savo ruožtu 
glėbyje laiko kūdikį. [17 pav.]

Čia galima prisiminti ir tai, kad analitinės bei ar-
chetipinės psichologijos požiūriu sūnus simboliškai 
atitinka tėvo falą (plg. jo eufemizmą „berniukas“ ir 
pan.), ir atvirkščiai: falas atitinka sūnų. C. G. Jungo 
apibrėžimu, „falas – tai sūnus, arba sūnus – tai falas“ 
(Jung 1990: 148–149; plg. Jung, Kerényi 1973: 56, 97; 
Hillman 1994: 12 ir kt.). Savo ruožtu ugnis ant aukuro 
ar židinyje simboliškai prilyginama falui vulvoje. Pa-
sak V. Toporovo, vedų laikų Indijoje, „kaip žinia, au-
kuro konstrukcija kartu su uždegama ant jo ugnimi turi 
vaizduoti vyro ir moters sueities aktą, kuriame moteriai 
atstovauja aukuras (védi, mot.g.), o vyrui – ugnis (agni, 
vyr.g.)“, apskritai „židinio kaip moters įsčių samprata 
gerai žinoma daugelyje tradicijų“ (Топоров 1974: 39; 
plg. Елизаренкова, Топоров 1984: 41; Топоров 1999: 
28 ir kt.). Ir atvirkščiai: moters lytinis organas gali būti 
prilyginamas aukurui, kaip antai „Brihadaranjaka upa-
nišadoje“ (VI.4.3): tasyā vedir upasthaḥ „Jos apatinė 
vieta – tai aukuras“ (PU: 321). Apskritai „altorius (apva-
lus arba keturkampis) neretai vaizduojamas kaip moters 
lyties vieta […]. Erotinės interpretacijos galimybės juo-
ba išauga prisiminus vyriškuosius simbolius ant kapų 
kalvelių bei pilkapių – būdingą figmedžio šaką, lazdą, 
irklą, stulpą ir pan. Šiame kontekste ne tik įsčios susie-
jamos su altoriumi, o ugnis jo centre su membrum virile, 
bet ir pats moteriškasis personažas (mergelė, motina) – 
su miestu (šalimi), o vyriškasis personažas (jaunikis, 
hierogamijos dalyvis) – su šventykla centre. Sueities 
ir pradėjimo aktas tad savaime įprasminamas kaip au-
kojimas“ (Топоров 1987: 129–130). Plg. „Čhandogja 
upanišadą“ (5.8.1–2), skirtumas tik tas, kad aukuro įsčias 
čia atstoja pati ugnis: „Ir moteris, – išties, Gautama, – 
tai ugnis, įsčios – jos kuras, susijaudinimas – dūmai, 
makštis – liepsna, kas darosi viduj – žarijos, malonu-
mai – kibirkštys. Dievai sėklą kaip auką į šią ugnį lieja, 
ir iš šio nuliejimo randas vaisius“ (Upanišados 2006: 
129). Štai dar atitinkamas romėniškosios antikos 
pavyzdys, perpasakotas V. Propo: „Tarkvinijaus žmo-
na iš savo tarnaitės kartą išgirdo, jog tuo metu, kai ji 
židinio ugniai atnašavo bandeles ir aukai liejo vyną, iš 
ugnies pasirodęs vyriškas organas, ugnies šeimininkas. 

17 pav. Leono Žuklio skulptūra „Šeima“ prie Santuokų rūmų 
Vilniuje, K. Kalinausko g. 21, 1982 m.
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Tuomet išmintingoji karalienė pasakė jai: ‘Tai ne šiaip 
sau: matyt, tu pagimdysi daugiau nei mirtingąjį’. Todėl 
ji liepė jai pasipuošti vestuviniais apdarais, eiti prie židi-
nio, atsigulti šalia ir pernakvoti ten. Ir štai ji pastojo nuo 
ugnies dvasios, ir pagimdė Servijų Tulijų. Analogiškų 
legendų esama apie Romulo ir Remo bei kitų gimimą. 
Šiuo atveju židiniui visiškai aiškiai priskirtas tėvo vai-
dmuo“ (Пропп 1976: 224). Tiksliau, ne židiniui, bet pa-
čiai ugniai, ugnies liepsnai20.

Vėliau Indijoje tą pačią struktūrą atkuria vediškojo 
Agnio įpėdinis – šivaistinis akmeninis altorius-„lingas“, 
sudarytas iš keturkampio pjedestalo ir cilindrinio iškilu-
mo, arba kūgio, virš jo. [18 pav.] Be to, šis „pjedestalas, 
nors ir turi praktinę paskirtį, tuo pat metu simbolizuoja 
yoni [įsčias]. Ūrdhvaliṅga [stačias falas] nuo šio pa-
grindo kyla aukštyn taip pat, kaip Agnis, ugnies liepsna, 
kilo aukštyn nuo aukuro, savo yoni“ (Kramrisch 1988: 
181, 242). Pagal tradicinę teologinę interpretaciją, šioje 
aukojimo sueityje „deivė – tai visatos motina. Ji vardu 
Bhagā (įsčios). Ji – lingo [falo] pavidalo dievo altorius. 
Liṅga – tai Viešpats. Drauge jiedu sukūrė visatą. Šiva 
lingo pavidalu – tai šviesa, tvyranti virš tamsos. Dievas 

ir deivė, liṅga ir yoni, yra visatos kūrėjai“; kitaip tariant, 
materiją „prakṛti čia išreiškia deivės įsčių tamsa kaip al-
torius, nuo kurio kyla dieviškasis spindesys. Bhagā – tai 
aukuro pagrindas, o liṅga – tai Agnis, ugnies liepsna“ 
(Kramrisch 1988: 246). T.y. tamsa ir šviesa, materija ir 
dvasia, kūnas ir siela ir t. t.

Vadinasi: vyras, apglėbęs moterį, – tai Dangus, Die-
vas, Tėvas; moteris vyro glėbyje – Žemė, Deivė, Mo-
tina; falas, o kartu ir sėkla, gemalas, būsimasis sūnus – 
tai vyras moteryje, „dangus žemėje“, dvasia kūne, die-
viškoji kibirkštis materialiame pasaulyje, Dievo Sūnus. 
Taigi savo simboliniu turiniu lytinės sueities įvaizdis 
prilygsta minėtajai archetipinei šeimai, „šventajai šei-
mynai“, pirmapradei „šventajai trejybei“, į kurią savai-
me išsiskleidžia. Kaip tik tokį atvaizdą (tibetietiškai 
vadinamą yab-yum) matome tantrinio budizmo manda-
los viduryje21. [19 pav.] Savo ruožtu schemiškos man-
dalos centrinis taškas (skr. bindu) gali būti suprantamas 
kaip hindų tantrizmo aukščiausio dievo Šivos sėkla 
(Woodroffe 1992: 46). Pagaliau kai kuriuose tantri-
niuose tekstuose ir pati jogos samprata, skr. yoga- ‘jun-
gas, junginys, jungtis’, laikoma sinonimiška sąvokai 

18 pav. Indiškasis „lingas“ 
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maithuna- ‘lytinė jungtis, sueitis’ (Woodroffe 1992: 43, 
46, 240; žr. Eliade 1971: 134–135, 265–267).

Čia turime reikalą su itin išskleista, išplėtota sim-
bolika, kurioje, pasak M. Eliade’s, „bet kuris erotinis 
įvaizdis gali perteikti tam tikrą hatha jogos pratimą ar 
meditacijos lygmenį, lygiai taip pat bet kuriam simbo-
liui, bet kuriai ‘šventai būsenai’ gali būti suteikta ero-
tinė prasmė“; antai „kai kuriems įprastiems mahajanos 
budizmo terminams tantrizme suteikiama papildoma 
erotinė prasmė: padma ‘lotosas’ interpretuojamas kaip 
bhagā ‘įsčios’; vajra ‘perkūno žaibas’ reiškia liṅga  
‘membrum virile’“ (Eliade 1971: 252) ir t. t. Paga-
liau „kai kuriuose tekstuose terminą maithuna keičia 
terminas saṁhitā- ‘sąjunga’; pastaruoju terminu šiaip 
jau nusakomas porinis skiemenų, metrų, melodijų ir 
t. t. grupavimas, bet ir perteikiama jungtis su dievais 
ar Brahmanu“ (Eliade 1971: 258, daugiau žr. 254–256, 
259–267 ir t.).

Pasak V. Toporovo, „tokiõs vyro ir moters poros 
funkcija – s u e i t i s  (plg. pažinti šia prasme), p r a -
d ė j i m a s  (sl. *za-čęti ‘pastoti’ : *na-čęti ‘pradė-
ti’ mena pradžios idėją) ir g i m i m a s. Kiekviena iš 
šios triados grandžių įvardijama tiesiogiai ar netiesio-
giai aktualizuojant ir žinojimo idėją: sueitis – s u s i -
p a ž i n i m a s, pradėjimas – p a ž i n i m a s, gimi-
mas – galutinė ž i n o j i m o  išraiška, jo paliudijimas“ 
(Топоров 1991a: 11 ir toliau; išretinta V. T.).

Santykio, ryšio, jungties su Dievybe lytinė, erotinė 
simbolika gerai žinoma ir Vakaruose (trumpai žr. Dour-
ley 1984: 68, 112–113). Vienas ryškiausių krikščioniš-
kų pavyzdžių – atitinkama biblinės Giesmių giesmės 
interpretacija. Panašių vaizdinių ir atvaizdų, atitinka-
mai perteikiančių simbolinę jungtį (coniunctio), ypač 
gausu alchemijos traktatuose. C. G. Jungo žodžiais, 
„tikroji coniunctio reikšmė ta, kad ji veda prie kažko 
vieno, prie gimsiančio vienio. Iš jos atgimsta nunykęs 
‘šviesos žmogus’, tapatus gnostinės bei krikščioniško-
sios simbolikos Logosui, buvusiam dar prieš sutveriant 
pasaulį“; „Kaip tik šia prasme reikia suprasti mūsiškius 
coniunctio atvaizdus: biologinio lygmens jungtis pasi-
telkiama kaip aukščiausio lygmens unio oppositorum 
[‘priešybių vienybės’] simbolis. […] Tokio pobūdžio 
analogijos išlaisvina instinktą ir visą biologinę sritį nuo 
pasąmoninių turinių spaudimo. Ir atvirkščiai: simboli-
kos stoka perkrauna instinktų sritį“ (Юнг 1997: 196, 
198). Drauge su Erichu Neumannu pridursime: „To-
kius vaizdinius pavadinti ‘nešvankiais’ reikštų jų iš pa-
grindų nesuprasti“, nes „lytinė simbolika, regima jau 

pirmykščiame kulte bei rituale, turi šventą antasmeniš-
ką, transpersonalinę reikšmę, kaip ir visa kas mitologi-
joje. Ji simbolizuoja kūrybinį vaisingumo pradą, o ne 
asmens genitalijas. Tik personalistinis nesusipratimas 
šventą jos turinį paverčia ‘nešvankiu’. Savo sunkią 
ranką prie šio apgailėtino nesusipratimo lemtingai yra 
pridėję judaizmas su krikščionybe, o toje pat draugijo-
je – ir Freudas“ (Neumann 1954: 19). Išvis, tradiciniu 
požiūriu, „lytiškumas kaip toks yra simbolis, o ne pir-
minis pagrindas. Jis išreiškia pasaulyje veikiantį kūry-
binį vaisingumo pradą“ (Leach 1967: 101).

Kitas žinomas „kūrybinio vaisingumo prado“ sim-
bolis yra kiaušinis: prisiminkime pasaulio atsiradimą 
iš kosminio kiaušinio kai kurių tautų mitologijose, 
pirmiausia suomių, indų, slavų, paplitusį kiaušinio 
naudojimą liaudiškose pavasario apeigose ir t. t. (žr. 
Топоров 1967: 81–100 ir kt.). Neatsitiktinai ir indų 
lingas kitąsyk pavaizduojamas kiaušinio pavidalo. 
[20 pav.] Pagal atitinkamą žmogaus dauginimosi fazę, 
kiaušinį, anot Josepho Campbello, „galima palyginti su 
ta kiaušialąstės apvaisinimo stadija, kai kiaušialąstės 
branduolio turinys ir spermatozoidas susilieja į viena, 
ir užsimezga nauja gyvybė. Kiaušialąstės nei spermato-
zoido atskirai jau nebėra. Ši vaizdinį perkėlus tėvams, 
pradėjusiems vaiką, galima tarti, kad ir jie tam tikra 

19 pav. Priešingų pradų yab-jum jungtis tibetietiškojo tantrinio 
budizmo mandalos viduryje.
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prasme nebegali gyventi nepriklausomai vienas nuo 
kito; prasidėjo jų kartos saulėleidis, nes štai užsimezgė 
naujas gyvenimo centras, kurio atžvilgiu jie nuo šiol 
atstoja savotišką apsauginį kiautą, o jį, atėjus laikui, 
teks nusimesti“ (Кэмпбелл 1997: 316). Šis „apsauginis 
kiautas“, kiaušinio kevalas, šeimoje yra būtent tėvas. 
Motina maitintoja šeimoje atstoja kiaušinio baltymą, o 
trynį – vaikas. Kitaip tariant, kiaušinį sudarantys trys 
sluoksniai archetipinėje „šventojoje šeimynoje“ sim-
boliškai atitinka tėvą, motiną ir sūnų, o lytinės sueities 
simbolyje – vyrą, moterį ir falą arba sėklą moteryje.

Be to, kiaušinio kevalas prilygsta dangui. Pirmiau-
sia dėl to prisimintini jau minėti ang. sky ‘dangus’, hide 
‘kailis, oda’, giminiški su lie. kevalas, kiaukutas, kiau-
tas, kurie visi trys gali reikšti ir kiaušinio lukštą; tos 
pat šaknies galiausiai ir lie. kiaušas ‘kaukolė’, ‘kiautas, 
kevalas, lukštas’ bei tiesiog ‘kiaušinis’, taip pat kiaušis, 
kiaušinis (FrLEW: 250; PkIEW: 953 ir kt.; žr. LKŽ V: 
671, 687, 711, 714–716). Rusų knyginėje tradicijoje 
paminėtinas „Jono Damaskiečio liudijimas“: небо и 
земля по всему подобны яйцу – скорлупа аки небо… 
„dangus ir žemė visa kuo panašūs į kiaušinį – kiautas 
lyg dangus…“ (Афанасьев II: 272; žr. Топоров 1967: 
95). Itin ryškus šis įvaizdis Senovės Irano tradicijo-
je, pavyzdžiui „Didžiajame Bundahišne“ (18.3), kur 
aukščiausiasis dievas Ormazdas „pirmiausia sukūrė 

20 pav. Kiaušinio pavidalo „lingas“.

d a n g ų, šviesų ir skaidrų, toli į šalis nutęstais kraš-
tais, k i a u š i n i o  pavidalo, iš spindinčio it plienas 
metalo, v y r i š k o s i o s  lyties“ (Zaehner 2003: 
258). Jau ankstyvojoje iranėnų mitologijoje, Mary 
Boyce patikinimu, „dievai sukūrė pasaulį per septy-
nis žingsnius. Pirmiausia jie sukūrė dangų iš akmens, 
didžiulį ir tvirtą, kiaušinio kiauto pavidalo. Šio kiauto 
apatinėje dalyje jie patalpino vandenis. Tuomet sukū-
rė žemę, plūduriuojančią ant vandenų tarsi milžiniška 
plokščia lėkštė. Tuomet žemės viduryje padėjo tris gy-
vus padarus: vieną augalą, vieną gyvūną […] ir vie-
ną žmogų […]. Galiausiai jie įkūrė ugnį“ (Бойс 2003: 
31). [21 pav.] Ugnis čia mums vėlgi labai tinka (juolab 
kad kiaušinio trynys mįslėse paprastai prilyginamas 
auksui, o auksas yra būdingas ugnies simbolis). Tiek 
kiaušinis, tiek visas kosmosas savo ruožtu simboliškai 
prilygsta šventyklai. Antai tibetietiškajame budizme, 
E. Semekos žodžiais, „stupos kupolas simbolizuoja 
dangaus skliautą“, o „ankstyvojo budizmo tekstuose 
stupa prilyginama […] kiaušiniui (aṇḍa), kur terminas 
‘kiaušinis’ yra visatos sinonimas“, galiausiai „grafiškai 
atitinkamą kosmologinį vaizdinį Tibete ir Mongolijoje 
įkūnija mandala“ (Семека 1986: 139–140). Taigi kiau-
šinio kiautas = mandalos išorinis apskritimas, baltymas 
= vidinis kvadratas, trynys = taškas mandalos centre. 
Mes savo ruožtu galime pridurti, jog kiaušinio kiau-
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tas struktūriškai ir simboliškai atitinka Gediminaičių stulpų 
ženklo išorinius stulpelius, kiaušinio baltymas – jo vidinį ke-
turkampį (kvadratą), o trynys – vidurinį stulpelį ant jo.

Liaudies kultūroje kiaušinis metonimiškai išreiškia vai-
singumo pradą, vaisingumą kaip tokį. Pažymėtina, jog ta 
pati trinarė struktūra išties būdinga ir augalo, medžio vaisiui: 
antai slyvos vaisių sudaro plėvelė, minkštimas ir kauliukas 
centre – slyvos sėkla (beje, ‘kauliukas, sėklytė’ savaime yra 
viena iš lotyniškojo žodžio centrum pirminių reikšmių). 
Panašios struktūros yra ne tik augalo vaisius, bet ir žiedas, 
kurio vertikalus pjūvis savaime primena Stulpų struktūrą. 
Čia būtų galima paminėti ir medžio kamieno pjūvį: žievė – 
mediena – šerdis; atitinkamai žmogaus kūno: oda – mėsa 
(mikštieji audiniai kartu su krauju ir vidaus organais) – kau-
las; tradicinį ratą, arba tekinį: ratlankis – stipinai – stebulė 
(kitais atžvilgiais apie tokias trinares struktūras žr.: Razaus-
kas 2000: 35–55). Pažymėtina, kad savo spalvomis tokios 
pat struktūros yra Vyčio ženklas: vidury balta, aplink raudo-

na, o anapus herbo ar vėliavos (chaosas, supantis 
kosmosą) – juoda (žr. Razauskas 2008: 46–48); 
taip pat, beje, ir Gediminaičių stulpai, kai pavaiz-
duoti balti ar šviesūs raudoname lauke.

Negana to, tą pačią archetipinę trinarę struktū-
rą nesunku įžvelgti ir tokiame buitiniame įrengi-
nyje kaip žibintas: viduryje ta pati šventa dagčio 
ugnis (net ir elektrinės lemputės atveju), po juo – 
žvakė arba lempos lizdas (plg. vertikaliai „ištemp-
tą“ keturkampį kai kuriuose Stulpų ženklo varian-
tuose), o šį supa ir nuo aplinkos poveikio dengia 
(= „dangus“) stiklinis gaubtas arba, prožektoriaus 
atveju, reflektorius, šaltinio skleidžiamą šviesą 
sutelkiantis ir nukreipiantis reikiama kryptimi. 
Taigi žibinto (lempos ar prožektoriaus) struktūra 
esmiškai sutampa su kiaušinio struktūra, ir kaip iš 
kiaušinio pasaulin pasklinda nauja gyvybė, taip ži-
bintas skleidžia šviesą (palyginimą nesunku būtų 
praplėsti ir kitų rūšių spinduliavimo siųstuvams). 
Savo ruožtu į šventyklą galima žiūrėti kaip į sa-
votišką „dvasinį žibintą“ – dvasinės šviesos gene-
ratorių ir dvasinio spinduliavimo siųstuvą (juoba 
kad ir istoriškai pirminis dvasinės tradicijos bei 
jos perdavimo – š v i e t i m o  šaltinis ir laidinin-
kas yra šventykla, šventykloje atliekamas ritualas 
bei sakomi ar dainuojami šventieji tekstai).

Šia prasme Stulpų ženklas yra ne kas kita, kaip 
abstrakti vaisingumo prado schema [dar kartą 
plg. 15 pav.], kurią galima palyginti su klasikine 
radiotechnikos principine schema, įkūnijama kuo 
įvairiausiais konkrečiais pavidalais. 

Dvasinis, psichinis vaisingumas, esmiškai 
mąstymas kaip žinojimo generavimas, vėlgi yra 
tos pačios trinarės stuktūros. Aristotelio loginis 
mąstymas: didžioji premisa, mažoji premisa ir 
išvada; Hegelio dialektinis mąstymas: tezė, anti-
tezė ir sintezė (žr. Lempiäinen 2001: 64; Schim-
mel 1993: 60; Топоров 1980: 23).

Šiuo atžvilgiu paminėtina „Švetašvatara upa-
nišada“ (2.6), sąmonės, proto kilmę tiesiogiai 
siejanti su aukojimu: „Kur trynimu įžiebiama 
u g n i s, kur nenurimsta vėjas, kur soma gau-
siai liejamas – ten gimsta p r o t a s“ (Upaniša-
dos 2006: 147). Panašiai Buda su ugnies išgavi-
mu trinant yra palyginęs dvasines pratybas (aske-
zę) ir jų vaisių – nušvitimą (Thomas 2000: 64). 
Viduramžių Europoje su titnage slypinčia ugnimi 
buvo palyginama žmoguje slypinti Dievo šviesa 21 pav. „Pasaulio kiaušinis“.
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(Jung 1983: 107, §141) ir netgi patsai Dievo Sūnus 
(Jung 1977: 52, išn. 89). Tai mena ir atitinkami rusų 
priežodžiai: В человеке душа, что в кремне огонь 
„Žmoguje siela – kaip titnage ugnis“ (Даль II: 189); 
Как в кремне огонь не виден, так в человеке душа 
„Kaip titnage ugnies nematyti, taip žmoguje – sielos“ 
(Даль 2004: 252; žr. Айрапетян 1992: 34, 83, 90). 

Tradicinis ugnies išgavimas trinant dvi pliauskas 
arba skeltuvu skeliant iš titnago irgi, žinoma, priklau-
so tai pačiai bendrai trinarei generuojančiai struktūrai: 
viena medžio pliauska arba skeltuvas (tėvas, tezė), 
antroji medžio pliauska arba titnagas (motina, anti-
tezė) ir tarp jų gimusi ugnis (sūnus, sintezė). Juolab 
kad ugnies išgavimo lytinė simbolika archajiška ir ge-
rai žinoma, pradedant „Rigveda“ (III.29.1): ástīdám 
adhimánthanam ásti prajánanaṁ kṛtám / etôṁ 
viśpátnīm ô bharāgním manthāma pūrváthā „Esti pa-
grindas trynimui, esti gaminti pasiruošęs falas, / Šią 
viešpatnį čion atveskite ugniai trinti kaip pirma“22; ir 
toliau (2): aráṇyor níhito jātávedā gárbha iva súdhito 
garbhíṇīṣu… „Tarpu pliauskų padėtas Džatavedas 
(Agnis), lyg gemalas nėsčiosiosna gerai įdėtas…“ 
(Aufrecht I: 238–239; plg. Ригведа 1989: 314). Pasak 
V. Ivanovo ir V. Toporovo, „ugnies išgavimo veiksmas 
tuo susiejamas su sueities simbolika“, juolab kad „tuo 
pat santykiu ugnis (agni, vyr. g.) yra susijusi su au-
kuru (vedi, mot. g.), ant kurio dega ugnis“ (Иванов, 
Топоров 1974: 219). Beje, panašių vaizdinių (bent jau 
ugnies išgavimo sąsają su vestuvėmis) galima aptikti 
ir istorinėje Lietuvoje. Antai vienoje baltarusių ves-
tuvinėje dainoje sakoma: Бiце камень, бiце, / Агню 
даставайце, / Свечачку зажыгайце, / Дзевачку за-
стрыгайце „Skelkite akmenį, skelkite, / Ugnį išgau-
kite, / Žvakelę uždekite, / Mergelę apkirpkite“ (ЛП: 
457, komentaras tekstui Nr. 125).

Būtent šitaip perkūno dievas išskelia dangiškąją 
ugnį – žaibą. Antai „Rigvedoje“ (II.12.3) Indra: áśmanor 
antár agníÇ jajôna „tarp dviejų akmenų ugnį pradėjo“ 
(Aufrecht I: 185; plg. Ригведа 1989: 249; žr. Иванов, 
Топоров 1974: 95–96). Juolab kad veiksmažodis jan- 
(jajôna) reiškia būtent lytinį pradėjimą ar gimdymą.

Kaip skeliamą ugnį žaibo kilmę vaizduoja rusų mįs-
lė: На поле царинском стоит дуб саратынский, в 
дубу гробница, в гробе девица огонь добывает, 
сыру землю зажигает „Karališkajame lauke stovi sa-
racėnų ąžuolas, ąžuole karstas, karste mergelė u g n į 
i š g a u n a, juodąją žemelę dega“ = debesis, griausti-
nis ir ž a i b a s (СдЗРН: 243, Nr. 1960; Загадки 1968: 

24, Nr. 264). Vadinasi, „slavuose galima rekonstruoti ri-
tualinio ugnies išgavimo ryšį su perkūno dievu. Analo-
giškų duomenų pateikia ir senovės lietuvių religijos šal-
tiniai, kur ši ritualo detalė siejama kaip tik su Perkūnu“ 
(Иванов, Топоров 1974: 116). Pirmiausia dėl to pažy-
mėtina Motiejaus Stryjkovskio „Lenkijos, Lietuvos, Že-
maičių ir visos Rusios kronikos“ (1582 m.) žinia apie 
Vilniaus Perkūno šventyklą: Postawił jeszcze Gedimin 
bałwan Perkunowi albo Piorunowi, kamień krzemienis-
ty wielki, z którego ogień kapłani krzossali, w ręku tr-
zymający, temu też na ofiarę ustawicznie ogień wieczny 
z dębiny we dnie i w nocy palono, na tym miejscu gdzie 
dziś kościół (od Jageła, wnuka Gediminowego fundo-
wany) świętego Stanisława w zamku „Gediminas dar 
pastatė stabą Perkūnui, arba Perūnui, – titnago akmenį 
didelį, iš kurio kunigai ugnį skeldavo, rankoj laikydami. 
To Perkūno garbei ir amžinoji ąžuolinių malkų ugnis 
dieną naktį buvo kūrenama toje vietoje, kur dabar pilyje 
Šv. Stanislovo bažnyčia (pastatydinta Jogailos, Gedi-
mino vaikaičio)“ (BRMŠ II: 525, 558; vertimas beveik 
ištisai Dominyko Urbo). Dar XIX a. liaudyje užrašyta, 
kad ir pats Perkūnas, pagal kalbos žmonių, iš titnago 
skeliąs ugnį ir iš to žaibai esą (DvPSO: 386, Nr. 45). 
Ir baltarusių Пярун трымаў у руках жорны, ударыў 
камень аб камень i выклiкаў гром i маланку „Perūnas 
laikė rankose girnas, trankė akmenį į akmenį ir sukelda-
vo griaustinį bei žaibą“ (ЛП: 32, Nr. 2a). Paminėtina ir 
latvių mįslė: Līdz sper, tā deg „Tik trenkia (perkūnas), 
tai ir dega“ = skiltuvas (AnLTM: 283, Nr. 3234). Tokių 
pavyzdžių galima būtų pateikti daug.

O kadangi Perkūnas Romovės dievų trejybėje už-
ima centrinę vietą, tai ši baltų dievų trejybė (Pato-
las–Perkūnas–Patrimpas), su tam tikromis išlygomis, 
matyt, irgi gali būti įtraukta į mūsų nagrinėjamą Ge-
diminaičių stulpų simboliką, o kartu su ja, galų gale, – 
ir archetipinė trinarė vertikali pasaulio struktūra (dan-
gus–žemė–požemis arba, laikantis minėtų dievų sekos, 
požemis–dangus–žemė; čia požemis, kaip žemės vi-
dus, atitinka motinos žemės įsčias, o žemės paviršius, 
kaip visokeriopos gyvybės erdvė, – jos vaikų, Sūnaus 
sritį, atstovaujamą jauno Patrimpo).

Išvada

Už išvadą galima pasiūlyti Gediminaičių stulpų 
ženklo struktūros prasminių atitikmenų – o jie esmiškai 
ir apibrėžia jo simboliką – lentelę:
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daiktas išorinė danga vidinė terpė branduolys
Gediminaičių stulpai išoriniai stulpeliai vidinis keturkampis 

(kvadratas)
vidurinis stulpelis ant 
keturkampio

šventykla aptvaras aukuras ugnis
mandala išorinis apskritimas vidinis kvadratas taškas centre
pasaulis dangaus skliautas žemė žmogus (gyvas padaras, gyvybė)
Šventoji Trejybė Dievas Tėvas Šventoji Dvasia Dievo Sūnus 
Šventoji Šeimyna Juozapas Marija Jėzus
(archetipinė) šeima tėvas motina vaikas
sueitis vyras, glėbyje laikantis moterį moteris vyro glėbyje falas vulvoje, sėkla gimdoje
kiaušinis kiautas baltymas trynys
vaisius odelė minkštimas kauliukas, sėklytė
medžio kamienas žievė mediena šerdis
gėlės žiedas žiedlapiai žiedsostis (taurelė) piestelė (kuokeliai)
naminis augalas puodynė (vazonas) žemė augalas
žibintas apsauginis gaubtas, reflektorius žvakė, dagčio, lempos lizdas dagčio liepsna, lempos šviesa
žinojimas sąmonė nežinomybė, klausimas, 

uždavinys
pažinimas, atsakymas, 
sprendimas

loginis mąstymas didžioji premisa mažoji premisa išvada
dialektinis mąstymas tezė antitezė sintezė
ugnies išgavimas trinant viršutinė pliauska apatinė pliauska ugnis
ugnies išgavimas skeliant skeltuvas titnagas kibirkštis
dievų trejybė Perkūnas (vidutinio amžiaus) Patolas (senas) Patrimpas (jaunas)
Vertikali pasaulio struktūra dangus, viršus (pradžia, 

pradas)
požemiai, apačia (galas, 
trąša, terpė)

vidurinis lygmuo (gyvenimas)

metafizinė trejybė dvasia materija siela (įsikūnijusi dvasia)

Ir t. t.

Taigi, Gediminaičių stulpai – tiksliau, Gediminai-
čių stulpų pavidalo geometrinė figūra, nepriklausomai 
nuo pasirodymo laike ir erdvėje nei nuo galimų kitokių 
istorinių (išorinių, atsitiktinių) įprasminimų, – vidine 
savo struktūra simbolizuoja vaisingumo pradą, būties 
atsinaujinimo, augimo, plėtros bei sklaidos šaltinį pa-
čia plačiausia ir giliausia prasme.

Nebent dar būtų galima pridurti pabaigai, jog tą 
pat augimo, plėtros bei sklaidos pradą esmiškai mena 
šventumo sąvoka. Mat būdvardis šventas, kartu su ati-
tikmenimis slavų, iranėnų bei vedų kalbose (nekalbant 
apie kai kuriuos spėjamus germanų kalbų atitikmenis), 
yra kilęs iš ide. šaknies *k’ṷen-to-, kuri, kaip darybinė 
atvija, savo ruožtu remiasi pirmine šaknimi ide. *k’eu- 
reikšme ‘augti, plėtotis, skleistis, klestėti’ ir pan., pir-
miausia, beje, taikyta nusakant ūgtelinčią, plykstelinčią 
nuo įžertos degios aukos aukuro ugnį – pradedant vedų 

śvāntá- & agní- ir baigiant lie. šventà ugnìs23. O tai 
savo ruožtu papildomai pagrindžia Gediminaičių stul-
pų sąsają su kuo įvairiausių tikybų švent-ovėmis bei 
švent-yklomis.

Vaizdinę medžiagą parengė IGNAS ŠLAJUS

NUORODOS

1. Būtent! Gedimino – taip pat, beje, ir Kęstučio su Algirdu – 
pažeminimas į kunigaikščius tėra ideologinio Lietuvos niekinimo ir 
jį lydinčio lietuviškojo nevisavertiškumo vienas iš pavyzdžių. Kai 
kurių istorikų argumentai už esą „įprastą“ didžiojo kunigaikščio 
titulą neatlaiko elementarios kritikos.

2. Šią valdovų-dvynių idėją, išrutuliotą imtinai ligi dvynių pasaulio 
kūrėjų tradicinėse kosmogoninėse sakmėse, yra trumpai aptaręs 
Gintaras Beresnevičius (2003: 105–106). Čia gal būtų verta priminti 
šiuolaikinių baltarusių etninį pagrindą sudariusių krivičių etnonimo 
santykį su baltų vyriausiojo žynio pavadinimu krivė, krivis. Atsi-
žvelgiant į baltišką pačių krivičių kilmę (Dzermantas 2009: 39–55), 
galima iškelti prielaidą, jog krivičiais (arba, tiksliau, atitinkamu bal-
tišku žodžiu, kaip lie. krivaitis, krivietis ‘priklausantis kriviui, susijęs 
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su kriviu hierarchinio ar kitokio pavaldumo būdu’, ar pan.) nuo pat 
pradžių save vadino ta pati tauta, kuri kitu atžvilgiu save tapatino 
su Lietuva, tik pirmasis pavadinimas nusako religinę priklausomybę 
bei tapatybę – tapatybę pagal tradiciją, įkūnytą vyriausiojo žynio 
krivio (plg. „popiežininkais“ protestantų pavadinamus katalikus), – o 
antrasis yra pasaulietinės, karinės-politinės administracijos pagrin-
du atsiradęs savivardis (turint omeny pirminę sen. lietuvių žodžių 
*leitā, *leituvā reikšmę ‘kunigaikščio karinė palyda, kariauna’: 
Karaliūnas 1995; Dubonis 1998). Šiedu savivardžiai irgi gali būti 
suvokiami kaip savotiškas dvasinės ir pasaulietinės valdžios „dvy-
niškumo“ atspindys. Pirmojo iškilimas istorinės Lietuvos rytuose, 
o antrojo – vakaruose gali būti susijęs su atitinkamomis istorinėmis 
aplinkybėmis: „taikus“ Rytų krikščionybės plitimas (ideologinis 
užkariavimas) ir būtent karinė agresija iš Vakarų (pasaulietinis 
užkariavimas). Skaudi likimo ironija ta, kad perėjimas prie „rusų 
tikybos“ ir jį lydėjęs suslavėjimas vidinę krivičių vardo prasmę 
pavertė visiška priešingybe jo išorinei reikšmei, kaip ir šiuolaikinių 
lietuvių, praradusių savo kunigaikščius ir jų kariaunas. Simboliška ir 
tai, kad siena tarp Europos Rytų ir Vakarų eina kaip tik per istorinės 
Lietuvos širdį, dalydama ją perpus.

3. Beresnevičius 1995: 129–132; su tipologiniais pavyzdžiais ir kai 
kuriomis įdomiomis sąsajomis (pavyzdžiui, atitinkama A b i e j ų 
Tautų Respublikos samprata) žr. San’ko 2010: (59–67).

4. Minėtose „Maitri upanišados“ vietose sakoma: (IV.4) asti brahmeti 
brahma-vidyā-vid abravīd, brahma-dvāram idam ity evaitad āha, 
yas tapasāpahata-pāpmā, aum brahmaËo mahimety evaitad āha, 
ya£ suyukto’jasram cintayati, tasmād vidyayā tapasā cintayā 
copalabhyate brahma, sa brahmaËa£ para etā bhavaty adhidaiva-
tvam devebhyaś ceti… ya evaÇ vidvān anena trikeËa brahmopāste 
„Esti brahmanas, – brahmanžinią žinąsis tarė. Tai b r a h m a n o 
v a r t a i, – atitarė, kas įkarščiu nusikratė ydų. Aum brahmano 
galybė, – atitarė tasai, kurs atsidėjęs (pasijungęs) nuolat mąsto. 
Taigi žinojimu, įkarščiu, mąstymu suvokiamas brahmanas. Jis 
b r a h m a n ą  p r a e i n a  ir, išties, atsiduria aukščiausiame 
dieviškume aukščiau dievų…, kuris taip žino ir šiuo trejetu brahmaną 
garbina“; (VI.28) athānyatrāpy uktam: bhūtendriyārthān atikramya 
tata£ pravrajyājyaÇ dh°ti-daMFaÇ dhanur grhītvā’nabhimāna-
mayena caiveµuËā tam brahma-dvāra-pāraÇ nihatyādyaÇ… taÇ 
hatvoÇkāra-plavenāntarh°dayākāśasya pāram tīrtvāvirbhūte’n-
tarākāśe śanakairavaÏaivāvaÏak°d dhātukāma£ saÇviśaty evaÇ 
brahma-śālāÇ viśet „Kitur dar pasakyta taip: būsmus, jutimus, 
daiktus peržengus, paėmus lanką, kurio timplė – klajūnystė, o laz-
da – tvirtybė, ir nesavimeilės strėle aukščiausiajį b r a h m a n o 
v a r t ų  [sargą] nušovus… jį nudėjęs, skiemens om keltu persikėlęs 
per širdies erdvę, vidinėn erdvėn, – kaip urvan žengia kalnakasys, 
geidžiantis mineralų, – taip jis į b r a h m a n o  m e n ę  težen-
gia“ (PU: 811, 837–838). Kažkokio (švento) statinio įvaizdžiai 
akivaizdūs. Tūkstantmečiu anksčiau, „Rigvedoje“ (I.10.1), artimas 
vaizdinys pasitelkiamas kalbant apie žynius brahmånus (brahmãn), 
apie kuriuos, kreipiantis į Indrą, pasakoma: brahmôËas tvā śatakrata 
úd vaÊśãm iva yemire „brahmånai tave, šimtagali, kaip siją iškėlė“ 
(Aufrecht I: 6; plg. Ригведа 1989: 13). O štai kitur (VII.43.1), kalbant 
apie poetus, pats brãhmanas, kaip šventasis žodis, šventoji žosmė, 
tiesiogiai prilyginamas medžiui: yéµām brãhmāËy ãsamāni vîprā 
vîµvag viyãnti vanîno nã śôkhāh „kurių žosmės (brãhmanai) nelygs-
tamos, įkvėptos visapus skleidžiasi kaip medžio šakos“ (Aufrecht II: 
37; plg. Ригведа 1995: 223).

5. Топоров 1974: 24–25 ir t., 31–34; Топоров 1968: 129; Топоров 1991: 
108; Топоров 1999: 86; plačiau apie brahmaną kaip stulpą, mietą, 
ramstį ir iš čia galiausiai „dangaus atramą, pasaulio pagrindą“ (taip 
pat medį ir iš čia medieną, medžiagą, iš kurios pastatytas „pasaulio 
namas“, ir t. t.) žr. Gonda 1985: 200–204.

6. Žr. BRMŠ II: 385, išn. 7.
7. Už nurodytą man šį piešinį labai ačių Gintarui Songailai!
8. Aufrecht I: 59, 64; II: 118–119; plg. Ригведа 1989: 87, 93; 

Ригведа 1995: 328. Vedų vīra- šiaip jau reiškia tiek ‘vyras’, tiek 
‘didvyris’ (Monier-Williams 1899: 1005). Pažymėtina galimybė 
pastarajame posme kone ištisai versti etimologiniais atitikmenimis, 
bendrašakniais ar net išvis kone tais pačiais žodžiais: śruµÏy âgne 
nãvasya me… vīra viśpate… daha „klausydamas, Ugnie, naujosios 
mano…, vyre, viešpatie… degink“. Tokiu atveju net kyla įžūlokas 
klausimas, ar tai dar „vertimas“, ar tiesiog „tarminis“ perrašymas… 
Beje, lie. ugnis Apse, Adutiškyje, Lazūnuose irgi paliudytas vyriškąja 
gimine (žr. LKŽ XVII: 381), jį linksniuotume kaip vyr. g. debesis, 
debesies, debesiui ir t. t. ar žvėris, žvėries, žvėriui ir. t. t. (pastarasis, 
beje, seniau vartotas moteriškąja gimine).

9. LLD IX: 390, 393, Nr. 372, 376, žr. 388–396, Nr. 371–379.
10. Žodis aukuras, arba aukaras, kaip įrankio pavadinimas, sudarytas iš 

pakėlimą, pakylėjimą žyminčios šaknies auk- su priesagomis -ura- 
arba -ara-, kaip tik ir žymi tokią aukojimui skirtą pakylą, paaukšti-
nimą, būtent altorių; plg. lo. altar, altare, altaria ‘altorius, aukuras’ 
kaip ‘paaukštinimas’ iš altus ‘aukštas’ ir kt. (Razauskas 2008a: 
44–45, nuodugniai, su mokslinių nuomonių istorija, apžvalga bei 
kritika, žr. 17–45).

11. Beje, atsižvelgiant į tai, kad mandala (nepriklausomai nuo konkrečių 
topografinių aplinkybių) esmiškai sudaro bet kurio senojo miesto 
principinę schemą, daugiau mažiau ryškius Gediminaičių stulpus 
galima įžvelgti ir pačiame Gedimino pilies komplekse Vilniaus 
širdyje: trapecijos pavidalo Aukštutinės pilies kuoras (seniau visa 
pilis) su viršuje iškelta Lietuvos vėliava, savo ruožtu sovintis ant 
trapecijos pavidalo kalvos, apačioje apsuptos Žemutinės pilies sta-
tinių ir iškilių varpinės bei bažnyčių bokštų. Atskirai nė nekalbant 
apie Tris Kryžius ant gretimo Kreivosios pilies kalno.

12. Į itin išplėtotą mandalos simboliką čia nėra galimybės leistis, belie-
ka tikėtis, kad ši sąvoka, Vakaruose jau įėjusi į kultūrinę apyvartą, 
skaitytojui bus pakankamai pažįstama. Glaustą įvadinę santrauką 
yra pateikęs, pavyzdžiui, V. Toporovas klasikinėje mitologijos 
enciklopedijoje „Pasaulio tautų mitai“ (МНМ II: 100–101).

13. Kazys Bradūnas, „Kaitra“: Ko nutilote? Ko klausiate? Kam smilksta 
/ Ž e m ė  tartum a u k u r a s  gražus? (Bradūnas 1990: 15).

14. Tantrinėje vadinamosios Kundalini jogos sistemoje kvadratas, 
žymintis apatinę čakrą, simbolizuoja žemę, o viršutinė, aukščiausioji 
čakra, atstovaujanti dievybei bei dangui, vaizduojama kaip daugybe 
žiedlapių pražydęs apskritimas (žr. kad ir Woodroffe 1992: 332 ir t., 
419 ir t., taip pat pav. I ir VIII prie p. 317 ir 419). Pagal šiuolaikinę 
psichologinę interpretaciją, „ratas – tai sielos simbolis (jau Platonas 
psychę apibūdino kaip sferą). O kvadratas (dažnai ir keturkam-
pis) – tai žemiškosios materijos, kūniškumo ir realybės simbolis“ 
(Jaffé 1968: 284). Ir t. t.

15. Glaustai žr. V. Ivanovo ir V. Toporovo straipsnį „Indoeuropiečių 
mitologija“ (МНМ I: 528; lietuviškai apytikriai ME I: 319–320).

16. Baltų tradicijoje žemė irgi apibūdinama epitetu plati, formos atžvil-
giu, beje, tiksliai sutampančiu su vedų žodžiu p°thivê, kuris esmiškai 
irgi yra mot. g. būdvardis reikšme ‘plati’ (ide. *pÂtƒÙī < *pÂth2Ùih2); 
nuodugniai apie tai žr. Razauskas 2012: 351–362.

17. Visi keturi pirmieji žodžiai ãgne divã£ sūnúr asi lietuviškai skamba 
esmiškai be vertimo: ugnie, Dievo sūnus esi, juoba atsižvelgiant į 
minėtą reliktinį vyr. g. ugnį.

18. Žr. Lempiäinen 2001: 64, 76, 86; Schimmel 1993: 60; Бенуас 2004: 
77; Топоров 1980: 11 ir daugelyje simbolių žodynų apie skaičių trys.

19. Pagels 1979: 51–52; NHL: 105, 109, 137, 142, 146, 209, 445; vienas 
iš minėtų tekstų, Evangelija pagal Tomą (101), prieinama lietuviškai 
(FICh: 66).
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20. Kitu atžvilgiu, kalbant apie krosnies lytinę simboliką, apie tai žr. 
Razauskas 2011: 171–177.

21. Pagal tradicinę teologinę interpretaciją, čia yab ‘vyras, tėvas’ = 
upāya ‘metodas, kelias’, o yum ‘moteris, motina’ = praj¹ā ‘aukš-
čiausioji išmintis’; šių dviejų pradų jungtis sudaro tai, kas vadinama 
mahāmudrā ‘didysis ženklas’ arba ‘didžioji laikysena, padėtis, 
būklė’ (Bharati 1975: 178, 212–213, 215–216). Žinomą kinų yin-
yang santykį galima laikyti šio simbolio atitikmeniu (Bharati 1975: 
221). Indų tantrizme jį savaip atitinka „didysis išsipildymas“ – mo-
teriškosios gyvybinės energijos (śakti), vaizduojamos kaip gyvatė 
kuËFalinī (pažodžiui ‘susirangiusioji’ ar ‘besirangančioji’), sulig 
sąmonės nušvitimu tolydžio kylanti stuburu nuo apatinio galo ligi 
viršugalvio, jungtis su dvasios pradu (Śiva), simboliškai įsivaizduo-
jamu viršugalvyje (Bharati 1975: 228, 292, 296). „Žmonių kalba“ 
tai būtų galima suprasti, viena vertus, kaip gyvybės įsąmoninimą, 
sąmoningumo savo gyvenime ugdymą, o antra vertus, kartu kaip 
sąmonės gaivinimą, gyvinimą (gyvybės, gyvatos prado vaizdavimas 
gyvatės pavidalu plačiai žinomas, jo apraiška ir lietuvių gyvatė). Čia 
galima priminti ir tai, kad Ieva, hebrajų Hawwa, gyvatės pakurstyta 
susieiti su Adomu, pažodžiui irgi yra ‘Gyvybė’ ar ‘Gyvata’.

22. Vedų viśpãtnī yra visai tas pat kas lietuvių viešpatni ‘garbinga mo-
teris, ponia, šeimininkė’ (LKŽ XIX: 290, žr. 287), tiek forma, tiek 
reikšme. Nors lietuviškas žodis laikomas retu ir „pasenusiu“, vis 
dėlto, atrodo, būtų paika verčiant vediškąjį mėginti nusakyti kitais 
žodžiais, pavyzdžiui, ‘gyvenvietės, šeimynos vyriausiojo žmona’, o 
saviškį visiškai tikslų jo atitikmenį tik dar giliau nustumti užmarštin.

23. Топоров 1995: 441–448 ir toliau; Топоров 1987a: 190–193 ir t., 202 
ir t., 209–213 ir t.; Топоров 1989: 9–14 ir t.; plg. Топоров 1988: 
16–27, 35; žr. PkIEW: 592–594 ir 630.
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The Columns of the Gediminid Dynasty 
from the point of view of symbolism
Dainius RAZAUSKAS

As is indicated in the heading, the article deals with the 
heraldic sign of the dynasty of the Lithuanian king Gedi-
minas, established since his grandson Vytautas in the late 
14th century, concentrating not on its history, prevalence 
or attributive meaning, but on the symbolism of its very 
graphic structure.

The article is divided into two parts. In the first one, 
attempts are put to establish the material object, which may 
be graphically reflected in the figure. First, some earlier 
conjectures are shortly surveyed. Then the meaning of “col-
umns”, evident from the very denomination known since 
the 16th c., is analysed taking into account such samples 
as ancient Indian brahman (previously some wooden con-
struction in the form of arch or gate, cf. brahma-dvāram in 
Maitrī-upanishad IV.4; VI.28 etc.), Greek dókana, Roman 
porta triumphalis, Old Prussian paired columns devoted to 
the legendary twins Worskaito and Iszwambrato etc. Finally 
it is maintained that the whole figure represents the ancient 
archetypal temple en face with the altar and the fire on it in 
the centre and the two portal pillars on both sides, or the 
poles of the enclosure around it in profile (vertical section). 
The figure, then, as representing the vertical section of the 
archetypal temple, corresponds to the principal mandala as 
the horizontal section, or the ground plane, of the same ar-
chetypal temple, i.e. the circle depicting the enclosure with 
the inscribed quadrat depicting the altar and the point in 
the centre depicting the fire on the altar, as viewed from 
above. As a matter of fact, many temples of very differ-

ent religions (such as Catholic churches, Islamic mosques, 
Buddhist shrines, etc.) en face coincide in structure with the 
figure of the Columns.

In the second part of the article, the symbolism of the 
three mentioned geometrical components of the mandala 
(the circle, the inscribed quadrat, and the central point) in 
their interrelation are analysed including such cases as the 
vault of the Sky covering the Earth with the Fire, or Man, in 
the centre; God the Father, the Mother Goddess, and their 
Son (the primal, archetypal Trinity); the Father embracing 
the Mother with the Child in her lap (the archetypal Holy 
Family); the Egg (the shell, the white, and the yolk); com-
parable also to the plum (the peel, the pulp, and the stone, 
namely centrum); in the mental sphere it amounts to the Ar-
istotelian great premise, the small premise and the solution; 
the Hegelian thesis, antithesis, and synthesis, etc.

As the figure of the Columns with its structural compo-
nents represents the vertical section of the same object, i.e. 
the archetypal temple, which in the ground plane (the hori-
zontal section) constitutes the mandala with its correspond-
ing structural components, so the very same symbolism, in 
the final analysis, applies also to the sign of Columns. Its 
essential meaning could be summarised as “the principal 
schema of productivity”, in the most wide possible sense.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
Antakalnio g. 6, Vilnius, e. paštas: liaudies.kultura@llkc.lt

Gauta 2013-12-15, įteikta spaudai 2014-02-04


