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Atsinešk čionai lopetą, ir iškasma tris mažus akminelius,
kurie švies didžiau už visokias šviesas.

Įžanga
Straipsnio objektas — deimantas, jo mitinė simbolika, mitopoetinės
sąsajos ir iš jų išplaukianti galimybė neįprastai interpretuoti lietuviškąjį
deimanto pavadinimą, t. y. žodį deimantas, šiaip jau visuotinai priim tą la i
kyti graikiškos kilmės tarptautiniu žodžiu. Straipsnio tikslas — remiantis
aptariama deimanto mitine sim bolika bei mitopoetinėm is sąsajomis įvairio
se tradicijose, taip pat lietuvių apeliatyvo deimantas fonetiniu panašumu
(paronimija) su vandenvardžiu Deimantas ir tapatumu (homonimija) su as
menvardžiu Deimantas, iškelti klausimą apie alternatyvaus deimanto pava
dinim o lietuvių kalboje aiškinim o galimybę. Reikia pabrėžti, jog autoriaus
tikslas — toli gražu ne galutinai įrodyti siūlom ąjį alternatyvų aiškinimą, o
tik, kiek galima nuosekliau išdėsčius argumentus, suform uluoti klausimą.
Arba, kitaip sakant, parodyti, jog esama pakankamai argumentų tokiam
klausim ui kelti. Kaip tik šitaip reikia vertinti ir autoriaus iškeltą hipotezę
žodį deimantas esant archajizmą, visų pirma žymėjusį tam tikrą m itinį ob
jektą bei su juo susijusią abstrakčią sąvoką ir tik paskui, į baltų kraštus
patekus deimantams, imtą taikyti šiam mineralui. Konkrečiai šios hipote
zės, neužbėgdami patys sau už akių, čia, įžangoje, nenagrinėsime — prie
jos nuosekliai artėjama straipsnyje. Č ia tik darsyk priminsime, jog autorius
supranta prieinamų išvadų problemiškumą ir toli gražu nelaiko jų galutiniu
atsakymu, tačiau kartu yra įsitikinęs, jog straipsnyje išdėstyti argumentai
verčia gana rimtai žiūrėti į patį keliamą klausimą, kartu su kuriuo ryškėja
ir ištisa m etodologinė perspektyva.
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1. Įprasta etimologija
„Lietuvių kalbos žodyne", be pagrindinės deimantas (LKŽ II 378), pa
liudytos dar tokios šio žodžio lytys: datmantas (ten pat 227), deimas (378),
deimentas (379), dėmantas (398), diemantas (503) ir diementas (504).
Prie lyčių deimantas, diemantas bei diementas žodyne nurodoma jį
esant atsiradusį iš lenkų diament 'deimantas', ir ši lietuviškojo žodžio k il
mė laikom a tokia aiški ir nedviprasmiška, taip galutinai nustatyta ir neke
lianti nė m enkiausių abejonių, kad jis iš esmės visiškai neminimas lietuvių
etim ologinėje literatūroje1. Lenkų diament, ik i X V a. diamant, vedamas iš
lotynų diamantum, o šis savo ruožtu iš graikų adamas, kilm. adamantos
'nenugalimas, neįveikiamas', t. y. ‘nesibraižantis, neskylantis' (Bruckner 89).
T aig i deimantas — graikiškos kilm ės tarptautinis žodis. Todėl ir „Tarptau
tinių žodžių žodyne" lietuviškojo deimantas šaltiniu nurodomas iškart pran
cūzų kalbos diamant ir toliau iškart graikų adamas, kilm. adamantos (TTŽ
99). Taip pat šio žodžio kilm ė paaiškinta ir „Lietuvių tarybinėje enciklope
dijoje" (LTE II 612). Panašiai JA V leistoje „Lietuvių enciklopedijoje" prie
lietuvių žodžio deimantas nurodomas iškart „lot. diamas iš gr. adamas
'kiečiausias daiktas'" (LE IV 409). Taip visuotinai priimta: štai anglų dia
mond „Enciklopedijoje Britanikoje" siejamas tiesiog su graikų adamas, per
šokant visas „savaime suprantamas" tarpines grandis (NEB III 519 —520).
Tuo tarpu ne visos šios tarpinės grandys yra taip jau „savaime supran
tamos". Būtent nėra visiškai skaidrus ir aiškus graikiškojo žodžio adamas,
-antos santykis su viduramžių lotynų kalbos diamas ar diamans, -antis. V a 
karų kalbininkai, nuodugniau aiškindami atitinkamus savo kalbų žodžius,
dėl šio santykio yra įvairių nuomonių, tik visi sutaria, kad čia kažkas tikrai
yra „susimaišę". Antai prancūzų diamant, žinomas nuo XII a. pabaigos, re
miasi lotyniškuoju diamas, kuris čia esąs „susikryžminęs" ar „sukryžmintas"
su (croisė avec) graikiškos kilmės adamas, -antis (Dauzat 234). Vokiečių
Diamant, vid. vok. aukšt. diamant, dlemant, vid. vok. žem. dėmant (XV a.),
žinoma, per prancūzų diamant irgi kyla iš lotyniškojo diamas ar diamans,
-antis, kuris veikiausiai (perstatant raides) bus atsiradęs iš spėjamo lotynų
*adimas, o jau šis — iš lot. adamas, -antis, tiesiai iš gr. adamas, -antos
(Pfeifer I 222). Anglų diamond, vid. anglų diama(u)nt radosi iš sen. prancūzų
diamant, šis — iš vėlyvosios lotynų kalbos diamas, diamant-em, tiesiog „pa
keičiant" adamas, -antem arba per liaudiškąją lytį adimantem, o šį „pakeiti
mą" (alteration) veikė daugybė techninių terminų su graikiškos kilmės prieš
dėliu dia- (Simpson and W einer IV 604). Kitur kaip tokių terminų su priešdėliu
dia- pavyzdys nurodomas graikų kalbos žodis diaphanės ‘skaidrus, permato
mas' (Onions 264 —265). Dar kitur tvirtinama, kad vėlyvosios lotynų kalbos
diamas, acc. diamantem tiesiog esąs graikiškųjų „adamas 'deimantas', pažo
džiui 'neįveikiamas', ir diaphanės 'skaidrus, permatomas' mišinys" (Klein I 442).
’ K. Būga tik pastebi, kad lytį „dėmantas <...> reikia rašyti diemantas" (Būga II 179),
ir nė žodeliu neužsimena apie kilmę. Nebemato reikalo jo aiškinti ir kiti lietuvių kalbininkai.
Nėra jo nė E. Fraenkelio „Lietuvių kalbos etimologiniame žodyne" (žr. Fraenkel 86, 1336),
kaip ir jo latviškojo atitikmens dimants — K. Karulio „Latvių kalbos etimologiniame žody
ne" (žr. Karulis I 219).
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2. Neįprasta etimologija ir atitinkamos sąsajos
Akivaizdu, kad deimantas gali būti pavadintas pagal savo nepaprasto
kietumo, nepažeidžiamumo ypatybę, t. y. remiantis graikų kalbos žodžiu
adamas, -antos 'neįveikiamas'. Tai patvirtina dar ir k iti iš jo kilę įvairių
kalbų žodžiai, tokie kaip pranc. adamantin 'deimantinis, kietas kaip dei
mantas', angį. adamant (pasen.) 'deimantas', adamantine 'kietas, tvirtas,
nepalaužiamas', pagaliau rus. адамант bei tos pat kilm ės (gautas iš rytų
tarpininkaujant turkams bei arabams) алмаз 'deimantas' (Фасмер 161,71).
Antra vertus, graikiškojo diaphanės ‘skaidrus, permatomas' dalyvavimas
susidarant žodžiui deimantas ne mažiau akivaizdžiai atskleidžia kitą jo se
m antinį pagrindą, kitą ne mažiau krintančią į akis deimanto ypatybę, bū
tent jo skaidrumą, spindesį, šviesumą — juoba kad graikų veiksmažodis
phainein, kuriuo remiasi būdvardis diaphanės (Klein I 442), visų pirma
reiškia 'šviesti' (GLKŽ 273). Tai irgi išskirtinis, apibūdinamasis deimanto
požymis. „Lietuvių kalbos žodyne" deimantas apibrėžiamas ne tik kaip
'toks kietas', bet ir kaip toks 'žėrintis mineralas, brangusis akmuo' (LKŽ II
378). „Lietuvių enciklopedijos" žodžiais, jo „žibesys labai stiprus <...>. D ei
mantui neprilygsta jokio kito natūralaus brangakmenio spindėjimas" (LE
IV 409). Pasak „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos", jis „labai blizga.
Skaidrus. <...> Veikiam as saulės šviesos, ultravioletinių ar rentgeno spin
dulių, švyti žydrai, žalsvai arba geltonai"; be to, deimantai, „kad labiau
spindėtų, šlifuojam i" (LTE II 612), ir taip gaunami briliantai, kurių pats
pavadinimas (iš pranc. brillant 'blizgantis, spindintis, žibantis’, plg. angį.
brilliant 'spindįs, žvilgąs'.) pabrėžia kaip tik šią jų ypatybę (žr. LTE II 275).
Savo ruožtu lietuvių deimantinis reiškia ne tik ‘ 1. iš deimantų', bet ir '2.
žėrintis, blizgantis'; būtent šią jo ypatybę pabrėžia, pavyzdžiui, Vaižganto
sakinys: „Vienais diementais sublizga, sumirga visas pasaulis" (LKŽ II 378,
504). A r tik ne deimantą žymi ir lietuvių tautosakoje minimas „švytintis
akmuo", pavyzdžiui: „Atsinešk čionai lopetą, ir iškasma tris mažus akminelius, kurie švies didžiau už visokias šviesas" (RSPS 185— 186). Būtent šią
deimanto ypatybę pabrėžia žodis diamond ir anglų literatūros palygin i
muose bei frazeologizmuose, kietumo požymį palikęs žodžiui adamant (Simp
son and W einer IV 605).
Įdomi tad šiuo atžvilgiu yra visiškai kitokia nuomonė apie žodžio dei
mantas Europos kalbose kilmę. Štai J. E. C irloto „Sim bolių žodyne" sako
ma, jog „etim ologiškai jis kyla iš sanskrito dyu, reiškiančio 'švytėjimą"',
tuo tarpu „žodis adamantine susijęs su graikų adamas reikšme 'neįveikia
mas"' (Cirlot 81 )2. Taigi dviem būdingais deimanto požym iais paremti du
jo pavadinim ai čia ir etim ologiškai aiškinam i skirtingai.
Ieškoti deimanto pavadinimo šaknų sanskrite galima visai pagrįstai,
nes, „Lietuvių enciklopedijos" žodžiais, „deimantai jau buvo žinom i romė2

M ano turimas angliškas egzempliorius verstas iš ispanų kalbos, taigi originale būta ne

diamond ir adamantine, o atitinkamai diamante ir adamantino, bet tai, suprantama, nekeičia
dalyko esmės. Juoba kad nurodomas ir angliškas tokios nuomonės šaltinis: H. Bayley. The
Lost Language of Symbolism. London, (1912) 1951.
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nams, o lig i XVIII a. buvo gaunami tik iš Indijos" (LE IV 409)3. O žinomas
skolinių dėsnis byloja, kad, „aišku, dažniausiai skolinamasi ženklas kartu
su daiktu, kurį jis žymi: eksportinė prekė turi savo pavadinimą" (Hjelmslev
73). Taigi verta užmesti akį į Indiją.
Sanskrito dyu- (dyo-, dyau-, div-) reiškia 'spindesys' arba tiesiog 'dan
gus' ir, kartu su dyut- 'spindesys', dyuti-, dyumna- 'spindesys, švytėjimas',
Dyau- 'dangaus Dievas', dyotati 'blizga, spindi' bei kt., taip pat dina- 'd ie
na', dfvyate 'spinduliuoja, spindi', divit- 'dangiškas', divya- 'dangiškas,
nuostabus', divyata 'dieviškumas', deva- 'dievas' bei kt., remiasi ta pačia
pirm ine indoeuropiečių prokalbės (ide.) šaknim i *dei- /*dejįd-/ *dexeu'skaisčiai spindėti, švytėti' kaip ir lietuvių diena (baltų *deina), dievas,
archajiškesne lytim i deivas (LKŽ II 379) bei kt.; šios šaknies indoeuropie
čių dievo pavadinimas, manoma, visų pirma kaip tik ir žymėjo dangišką
spindesį ar tiesiog spindintį dangų4. Mum s šiuo atveju itin įdomus atrodo
sanskrito būdvardis dyu-mant- ‘blizgantis, spindintis', sudarytas iš minėto
daiktavardžio dyu- 'spindesys' arba 'dangus' ir savybės intensyvumą, išreikštumą, gausumą žym inčios priesagos -mant- (M ayrhofer II 69; žr.
Кочергина 290); taip pat atitinkamos jo lytys dyuti-mant- ‘blizgantis, spin
dintis', divit-mant- 'dangiškas' bei pan. (žr. Кочергина 269, 290). Šitaip
Rigvedoje, pavyzdžiui, apibūdinam a aušra (RV V.79.1.a —b): „N ubudink
mus šiandien didžiajam turtui, aušra spindulingoji (ūso... divitmatl)“5. A u š
ra — tai saulėtekis, patekanti saulė, o saulė sanskrite irgi gali būti poetiš
kai apibūdinam a šaknim i dyu-, pavyzdžiui, sudurtiniame dyu-mani-, pažo
džiui, beje, ‘dangaus brangakmenis' (Кочергина 290)6. Plg. Rigvedą (RV
V.47.3.c), kur saulė apibūdinam a kaip „vidur dangaus patalpintas žibantis
akmuo" (Ригведа V —VIII 52, 554; Гринцер 13) ir pan.
Č ia reikia turėti galvoje, kad ir pats dangus, dangaus skliautas daugelio
tautų tradicijose buvo akmeninis, iš akmens ar net būtent iš brangakmenio.
3 „Prieš atrandant deimantus Brazilijoje apie 1725 metus, Indija buvo vienintelis šių
brangakmenių pasaulyje tiekėjas. Dauguma didžiųjų istorinių deimantų <...> yra indiškos
kilmės" (CHI VI 360). Arba: „Deimantai žmonijai žinomi jau daugelį amžių prieš m. e. Visų
pirma deimantų gavyba prasidėjo Indijoje, VI — X a. — Borneo saloje, 1725 m. — Brazili
joje" (БСЭ I 453) ir t. t. Deimanto indiška kilmė atsispindi netgi lietuvių tautosakoje:
„Kalvis sako:
Reik aukso pusę svaro ir diemento svaro, tai bus gražiausia akis'. Tuojau
žadėjo pana pristatyt. Nuėjo į kitus kambarius, atvedė keturius ilgliemenius. Tie paėmė
kalvį, įsodino į skryniukę be užvožčio, padėjo ant to stalo lentos, prie katro jis sėdėjo su
sūnais. Sulig padėjimu teip prilipo, kaip priklejuots, be pasijudinimo sėdėjo. Suėmę tie visi
keturi tą stalo lentą su juom, nešės ant oro, ir tuoj greičiausiai, už kerčių sukibę, nunešė į
I n d i j o s žemę. Ten rado aukso ir d i e m e n t o . Pasiėmė kalvis kiek reikiant" (ŠLSP 165).
4 Mayrhofer II 41, 43, 47 — 47, 6 3 -6 4 , 69 — 71; Pokorny 18 3- 186; žr. Кочергина 2 6 8 269, 270, 284, 290, 807. Taip pat žr. Būga I 122; Fraenkel 93 — 94; Karulis I 215, 216; Mažiulis
I 188— 189, 191 — 192; Sabaliauskas L K L 47, 72; Гамкрелидзе, Иванов 791 bei kt.
5 Елизаренкова 47; žr. Ригведа V — VIII 81. Priesagos lytis -mat- atstovauja tos pat
priesagos -mant- silpnajam balsių kaitos laipsniui (a < *n). Semantiškai ši sanskrito priesaga
maždaug prilygsta lietuviškajai -ing-, pvz., spindul-ing-as bei pan. Už konsultacijas šiais
klausimais, taip pat kai kurias kitas vertingas pastabas dėkoju Vilniaus universiteto Orienta
listikos centro vedėjui Vyčiui Vidūnui.
6 Skr. mani- yra pagrindinis šioje kalboje 'brangakmenį' žymintis žodis (žr. Apte 180,
234: angį. 'gem', 'jewel'; plg. Mayrhofer II 556; Кочергина 489).
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„Kosm ologiniuose aprašymuose užsimenama, iš ko padarytas dangaus
skliautas. Indėnams sunjams — tai akmuo, Ramiojo vandenyno pietinių
salų gyventojams — žydrasis akmuo; akm eninio dangaus (Akmon) įvaizdį
turėjo ir senovės graikai, bet čia jis buvo išstumtas vaizdinių apie m etalinį
dangų. Finikiečių mitologijoje dangus — žydras kilim as su blizgučiais. Aves
toje dangus prilyginam as dvarui iš dangiškos medžiagos; arabų musulmo
nų tradicijoje aprašomas daugiaaukštis dangus iš brangiųjų, blizgančių,
spindinčių medžiagų: aukso, krištolo, žemčiūgo, smaragdo" (Брагинская
207). Mesopotam ijoje „žydrasis akmuo", lapis lazuli, laikytas šventu kaip
tik dėl to, kad simbolizavo žvaigždėtą dangų (Элиаде O C P 400). Č ia vertė
tų prisim inti ir tai, jog deimantas, „veikiamas saulės šviesos, ultravioletinių
ar rentgeno spindulių, švyti ž y d r a i , žalsvai arba geltonai" (LTE II 612; žr.
aukščiau). Be to, vienoje lietuvių etiologinėje sakmėje apie G rįžulo Ratų
atsiradimą pasakojama, kaip mergaitė per didelę sausrą nešusi samtelyje
vandens ir davusi visiems paprašiusiems atsigerti, todėl galiausiai „samte
lyje radosi septyni dideli deimantai, iš jų pasipylė skaidrus vanduo. Tie
d e i m a n t a i pakilo į viršų, į d a n g ų , ir pavirto ž v a i g ž d y n u " (KAŽ 17).
Kuo ne „žydras kilim as su deimantų blizgučiais"? Tai, kad graikų m iti
niuose vaizdiniuose akmens dangų išstūmė metalinis, irgi gali būti susiję
su deimanto pavadinimo graikų kalboje semantine raida: žodžiu adamas,
pažodžiui 'neįveikiamas', čia tapo pavadintas plienas, būtent kiečiausias
metalas (žr. G LK Ž 10; Д ГРС 31)7. Avestos dvarą iš dangiškos medžiagos
galima palyginti su tėvo dvareliu iš S. Daukanto užrašytos žem aičių dai
nos: „M ano tėvo margas dvaras, deimanto langeliai" (LKŽ II 378)8. Sma
ragdas bei žemčiūgas apskritai gali būti laikom i deimanto pakaitalais, tuo
tarpu krištolas, indų požiūriu, pasak M. Eliade's, — tiesiog „nesubrendęs
deimantas" (Элиаде O C P 401). O dangus daugelyje senųjų pasaulio tradi
cijų laikytas būtent krištoliniu (žr. Пропп 372). Įsidėmėtina, jog „kalnų
krištolas, vaidinantis esminį vaidm enį australų žiniuonio įšventinime, tie
siog pasižymi dangiška kilm e arba bent jau turi su dangumi netiesioginį
ryšį. [Aukščiausioji dievybė] Bajamė sėdi soste iš skaidraus krištolo. Euchlajų Bajamė (= Bojerbas) svaido žemėn krištolo skeveldras, neabejotinai
nuskeltas nuo jo sosto. Bajamės sostas — tai dangaus skliautas. N uo sosto
atskelti kristalai — tai 'sustingusi šviesa"' (Элиаде Ш 108)9. Savaime su
prantamas tokiame kontekste būtų ir įdėm deim antinio dangaus įvaizdis.
Taip manyti yra ir daugiau pagrindo. Visų pirma reikia paminėti tokius
lietuvių akmen-s etimologinius atitikmenis kaip vedų ašman- bei avestos
iranėnų asman-, reiškusius ir 'akmenį', ir 'dangų', o kartu su jais — minėtąjį
graikų akmon, kurio įprasta buitinė reikšmė buvo 'priekalas', taip pat gim i
7 Kartais dviprasmybė taip ir pasilieka. Štai pasaulio ašis, Platono minima „Valstybėje",
lietuviškame vertime yra „iš plieno" (Platonas 405), nors šiaip įprasta ją laikyti deimantine
(žr. Becker 50; Guėnon 127).
8 Variantas: „Margi dvarai, margi dvarai, deimanto langeliai" (DŽT I 136) bei pan.
9 Tas pat krikščioniškuose vaizdiniuose: „Ir štai danguje stovėjo sostas, o soste buvo
Sėdintysis. Jo išvaizda buvo panaši į jaspio ir sardžio brangakmenius, o vaivorykštė, juosian
ti sostą, buvo panaši į smaragdą. <...> Nuo sosto skriejo žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai
<...>. Prieš sostą tviskėjo tarsi stiklo jūra, panaši į krištolą" (Apr 4.2 — 6).
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niškus sen. vok. aukšt. hamar, vok. Hammer 'kūjis' bei sen. vok. aukšt.
himel, vok. Himmel 'dangus'10. Reikšm ių 'akmuo', 'dangus' ir 'kūjis' bei
'priekalas' ryšį vėlgi padeda suvokti Rigveda (RV II. 12.3), kur griausmavaldis Indra danguje dviem akmenim išskelia ugnį: „Kas tarp dviejų akmenų
[ašman-] pagimdė ugnį, Užkariautojas mūšiuose — tas, o žmonės, Indra''11.
Atskiru atveju kūjis ir priekalas gali būti suprantami kaip dangus ir žemė
(Брагинская 207). V. Ivanovas ir V. Toporovas, rekonstruodami indoeuro
piečių Pagrindinį mitą, sako, jog „būtent vaizdinius apie akmeninį dangų ir
akmenį, kaip Perkūno atributą, einančius per visus mito epizodus ir visus
Visatos lygmenis (nuo akmeninio dangaus ik i akmeninio 'dugno'), galima
laikyti pirm iniu archetipiniu Pagrindinio mito pagrindu'' (Иванов, Топоров
96). Šie vaizdiniai atsispindi ir baltų kosmologinėse pažiūrose. Paaiškinęs,
jog „daugelyje kalbų dangaus pavadinimai siejasi su reikšme 'akmuo', nes
dangus pirmykščiuose vaizdiniuose buvo akmens skliautas, kalnas ar ke
lias", porą latvių tautosakos pavyzdžių duoda K. Karulis: „Pėrkons brauca
žvirgždą tiltu", t. y. „Perkūnas važiavo žvirgždo tiltu" (TDz 54872); „Dievinš
brauca oįu kalnu Deviniem kumeįiem", t. y. „Dievaitis važiavo akmenėlių
[etim ologiškai — uolų] kalnu devyniais žirgais" (TDz 54641). Lietuvoje,
N. Laurinkienės žodžiais, „reikia taip pat prim inti įsivaizdavimą, kad griau
dimas — tai akmenų ritinimas žemyn (LTR 763/15c/), kad Dievas su ratais
bruku važiuoja (LTR 1001/483/), kad Šyvis danguje važiuoja su akmenimis
(LTR 1001/485/). Tad akmeninio dangaus vaizdinį (arba kad danguje yra
akmenų) galėjo turėti ir lietuviai" (Laurinkienė P V N P 10). Pasak N. Vėliaus,
„Perkūnas ir k iti vėlesniais laikais jį pakeitę dangaus gyventojai pagal lie tu 
vių liaudies tikėjim us siejami <...> su d a n g a u s akmenimis. Tikima, kad
griaudžiant Perkūnas ar šv. Elijas per dangų važiuojąs akmeniniais ratais
(LTR 832/661
važiuojąs per akmenis (LM D I 656/10/; LTR 828/271/,
832/6603/), kad Dievas ritąs akmenis žemyn (LTR 763/15e/), kad šventieji
danguj akmenis ridena (LTR 832/144/, 1001/490/) ir pan." (Vėlius 132, iš
skirta jo). M . Gimbutienė apie Perkūną ir žaibus tiesiog sako, jog „per ak
meninį kalną (dangų) jis lekia ugnine dvirate ožiu pakinkyta karieta. Jo ratai
skelia kibirkštis" (Gimbutienė 167)12. Savo ruožtu lietuvių tautosakoje m ini
mi „diemanto kalnas", „diemanto lieptas" (žr. LKŽ II 503), kuriuos tad g ali
ma laikyti „deim antinio dangaus" mitinėmis metaforomis. Juoba turint gal
voje iš tautosakos bei mitologijos šaltinių gerai žinomą „Dievo kalną"13.

V),

,0 Fraenkel 5; Karulis I 63, II 635-636; Mayrhofer I 60; Pokom y 19, 556-557; Saba
liauskas IKJ 24, L K L 45; Фасмер II 173— 174; Э С С Я IX 138 ir kt.
11 Vertė Vytis Vidūnas, cit. iš: Laurinkienė SLDP 108; žr. Иванов, Топоров 95 — 96;
Ригведа I — IV 249.
,2 Gausius tiesioginius tautosakos duomenis žr. Balys 55, 58 ir kt.
13 Išsamiau apie tai su šaltinių nuorodomis žr. Beresnevičius 132— 133, 136— 138.
Galima pridurti, jog deimantas iš tikrųjų mena ne tik 'blizgesį, spindesį', t. y. pirminę,
tiesioginę ide. *dei- reikšmę, bet yra paties Dievo ženklas, kitaip sakant, „mineraloginiame
kode" simbolizuoja Absoliutą (žr. Элиаде O C P 402). Indijos mistinėse praktikose įgyti „dei
mantinį kūną“ reiškė pasiekti nemirtingumą, dievų būklę, tapti tokiu, kaip dievai, arba,
kitaip sakant, įgyti „dievišką kūną" (Eliade Y 89, 274 — 275). Europos prietaruose deimantui
buvo priskiriama apotropėjinė galia, nes jo šviesos vengiąs velnias (Тресиддер 29; žr. Becker
50). Žr. toliau.

159

Akm eninis, kaip kad indų Indros bei germanų Toro, paprastai ir lietu 
vių Perkūno ginklas arba įrankis — kirvis, kūjis, kulka, skiltuvas ir pan.
(žr. Laurinkienė SLDP 105— 111). Pavyzdžiui, „viename tikėjim e žaibas aiš
kinamas kaip titnagu įskelta ugnis: 'K ai žaibuoja, tai šv. Petras stovi prie
dangaus vartų ir skelia į titnagą ugnelei uždegti' (LTR 763/16b/). Šventas
Petras funkciniu požiūriu čia atitinka Perkūną. Ko gero, žaibas asocijavosi
su ugnimi, įžiebiam a trinant du akmenis. Pats griaustinio dievas galėjo būti
laikomas tos dangiškos ugnies — žaibo — įkūrėju" (Laurinkienė SLDP 107 —
108, žr. PGD Ž 24; Balys 58, Nr. 531). Č ia pat pasitelkiamas ką tik cituotas
tipologinis pavyzdys iš Rigvedos (žr. aukščiau). Mum s šiuo atveju itin įd o 
mu tai, jog lietuvių tautosakoje skiltuvas gali būti deimantinis. Pavyzdžiui,
vienoje gerai žinomoje pasakoje iš J. Basanavičiaus rin kin ių miręs tėvas iš
kapo apdovanoja sūnų trim stebuklingais skiltuvais: sidabriniu, auksiniu ir
deim antiniu, turinčiu didžiausią galią (LPĮ III 213 —217). Kadangi visus tris
kartus atliekamas visiškai tas pats, tik kylančio stiprumo veiksmas (skėlus
skiltuvu, atsiranda atitinkam ai sidabrinis, auksinis bei deim antinis žirgas
su visa ginkluote, ant kurio sėdęs herojus nugali vis didesnę priešo kariuo
menę), tai čia turime paprasčiausią pasakoms būdingą v i e n o s herojaus
funkcijos sutrejinimą (Пропп 56 —57). Galim a tad manyti, juoba turint gal
voje sidabrinio ir auksinio skiltuvų akivaizdų nefunkcionalum ą, jog iš pra
džių tebuvo vienas vienintelis skiltuvas, būtent deim antinis14.
Kita vertus, za/b-as lietuvių suprantamas kaip zyb-telėjęs dangumi Per
kūno sviestas kirvis: „Jis rankose turi kirvį, ir jei kas prasikalsta, tai jis kirvį
paleidžia. Kaip kirvis krinta žemyn, sužiba ir vėl grįžta atgal" (LTR 763/4/,
cit. iš: Laurinkienė SLDP 112; Balys 47, Nr. 317). Taigi Perkūno ginklas —
kartu ir kietas, aštrus akmuo (skiltuvas, pirm ykštis kirvis), ir žaibas, švie
sos žybsnis, plyksnis. Plg. abiejų prasmių atžvilgiu būdvardžio žibūs varto
jim o pavyzdį: „Žibus akmenėlis" (DLKŽ 962). Prisim inkim e, jog „Lietuvių

14
Vertas palyginimo vienas M . Davainio-Silvestraičio rinkinio pasakos fragmentas: „Davė
jam tris a k m e n i u s : ' — Parsinešk namon, vieną įdėsi į vieną aruodą, antrą — į antrą,
trečią — į trečią'. Tasai, namon parėjęs, teip ir padarė. O ant rytojaus rado aruodą pilną
piningų s i d a b r i n i ų , antrą — piningų a u k s o , trečią — pilną k v i e č i ų “ (PSO 79). Čia
reikia turėti galvoje A. Sabaliausko įrodytą, remiantis gausiomis semantinėmis paralelėmis,
lietuvių žodžio kvietys kilmę iš ide. *k'ųei- 'šviesti' arba ‘šviesus, baltas': „Šiaip jau dėsnin
gas iš ide. *k’ųei- šaknies kilęs kviečio pavadinimas lietuvių kalboje turėtų būti *šviesys,
*šveitys. Tačiau baltų ir slavų kalbose randame šios šaknies žodžių su pradžios kv-, plg. latv.
kvitėt ‘mirgėti, spindėti', kvitinat ‘suteikti spindesį’, rus. цвет 'žiedas', цвести 'žydėti' šalia
св ет ‘šviesa’, с в е ти т ь 'šviesti'. Vadinasi, ir baltų kalbose galėjo atsirasti kviečio pavadini
mo forma su kv-" (Sabaliauskas L K L 41). Taigi kviečio pavadinimas pažodžiui reiškia 'švie
sus, baltas' ar net 'spindintis' — visai kaip, sulig mūsų prielaida, ir deimanto. Pagaliau
kvietys nedviprasmiškai siejamas su saule, dangumi, dangaus dievais (Vėlius SBP 136, plg.
C h L M P 78). Tiesiog „archetipiniu javu“ kvietį laiko krikščionių mistikas Mokytojas Eckhartas: „Kiekvieno grūdo prigimtyje slypi kvietys, kiekvieno metalo — auksas“ (Eckhart
135), kaip kad, belieka pridurti, kiekvieno akmens — deimantas. Šia prasme pasakyti
„kvietys“ apie grūdą yra tas pat, kas apie akmenį pasakyti „deimantas“. Išsakomas tas pats
mitinis požymis, tik kitu kodu. Kviečius tad cituotoje pasakos ištraukoje galima laikyti
deimantų pakaitalu, juoba turint omeny citatos pradžioje paminėtus tris a k m e n i u s . Plg.
mitologinę sakmę, kur raganai nušauti reikia „užsiprovyt muškietą su sidabrine kulka arba
šventintais kviečiais“ ( G W 490), kur kvietys irgi eina pakaitalu, ir būtent brangaus bei
šviesaus, balto metalo.
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enciklopedijos" žodžiais, deimanto „ ž i b e s y s labai stiprus" (LE IV 409;
žr. aukščiau). Prisim inkim e ir australų Bajamę, svaidantį žemėn krištolinio
dangaus — „sustingusios šviesos" skeveldras (žr. aukščiau). O turint gal
voje dangų sim bolizavusį „žydrąjį akmenį", įdomus atrodo lietuvių tik ė ji
mas, jog „Perkūno kulkos yra m ė l y n i a k m e n y s , panašūs į kirvukus"
(Balys 60, Nr. 569). Indoeuropiečių kalbose reikšmių 'akmuo, ašmenys, kirvis'
ir 'žaibas' ryšio archajiškumą patvirtina kad ir tokie etim ologiniai atitikm e
nys kaip sen. indų ašani- 'žaibas', avestos asenga 'akmuo', lietuvių asnis,
ašn'is reikšme 'pjaunamojo ar kertamojo įrankio ašmenys, aštruma', pavyz
džiui, „K irvio ašnis" (LKŽ 339, žr. 329), dar graikų акдпё, rusų осёлок
'galąstuvas' bei kt., gim iniški, be to, žodžiams liet. akmuo, akmen-as, av.
asman-, sen. ind. ašman- 'akmuo', gr. akmon ir 1.1.15 Pasak M . Eliade's,
„tam tik ri titnagai bei neolito įrankiai vėlesnėse epochose buvo pavadinti
'perkūno akmenimis', 'drakono dantimis' arba 'Dievo kirveliais'; manyta,
kad jie randami ten, kur trenkė žaibas", be to, išmokus apdoroti metalus,
„'perkūno akmens' simboliką, tapatinusią akm eninį svaidomąjį ginklą su
žaibu, perėmė ir plačiai išrutuliojo metalurginės m itologijos" (Элиаде A A
147, 196— 197). Tai vėl mums primena deimantą: tiek abi jo pavadinimą
motyvuojančias reikšmes — neįveikiamo, visų kiečiausio, aštriausio ir, kita
vertus, blizgančio, spindinčio, t. y. žibančio, žaibaruojančio akmens, — tiek
jo graikiškojo pavadinimo likimą, žodžiui adamas pradėjus žymėti visų
kiečiausią metalą, plieną.
Laikas pasakyti, jog pagrindinis, esmiškai vienintelis deimantą žym in
tis žodis sanskrito kalboje yra vajra-16, tačiau paties žodžio vajra- reikšmė
'deimantas' anaiptol nėra pagrindinė. Sanskrito vajra- visų pirma reiškia
būtent 'žaibas', paskui — apskritai 'griausm avaldžio Indros ginklas' ir tik
tada — būtent 'deimantas' (Кочергина 561); arba visų pirma — 'kietasis,
galingasis', tik paskui — 'žaibas, Indros ginklas' ir galiausiai — 'deim an
tas (kurį manyta buvus tokį pat kietą kaip vadžras arba tiesiog esantį tos
pat substancijos)' (M onier-W illiam s 913). Šiaip ar taip, deimantas čia pava
dintas būtent griausmavaldžio dievo ginklo arba tiesiog žaibo vardu, o ne
atvirkščiai, taigi jo pavadinimas yra senesnis už patį deimantą17, taikytas
griausmavaldžio ginklu i bei žaibui dar prieš deimantą atrandant. Griausmavaldis yra pergalingas, galingiausias, nenugalimas dievas, jis įkūnija
patį pergalės ir nenugalimumo principą, archetipą, todėl ir jo ginklas, pats
visų ginklų archetipas, yra nenugalimas, neįveikiamas kaip deimantas, juoba
lygiai taip pat akinamai spindintis.
Savo ruožtu žaibą sanskrite dar žymi būdvardinės kilm ės daiktavardis
vi-dyut- pirm ine reikšme 'spindintis' ar 'žibantis', kurį lietuviškai tad galė
tume versti maždaug 'sužybsėjimas, žybtelėjimas', būtent 'žaibas'; o kartu
15 Karulis I 78 — 79; Mayrhofer I 59; Pokorny 19 — 20; Фасмер III 157; žr. Кочергина 82.
16 V. Sh. A pte’s „Anglų-sanskrito kalbų žodyne" prie žodžio diamond nurodomas visų
pirma vajra-, o paskui dar hari- bei harika- (Apte 106), tačiau pastarieji du pažodžiui reiškia
‘geltonas, gelsvas’ arba 'žalsvas, žalias’ ir tėra atitinkamo atspalvio deimantų pavadinimai
pagal spalvą (žr. Кочергина 770).
17 Žodžio vajra- reikšmė 'deimantas' iš tikrųjų yra „jaunesnė" (Mayrhofer III 126).
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jis gali žymėti ir 'ginklą' (Кочергина 589). Tą pačią dviprasmybę iš esmės
mena ir du žaibo pavadinim ai anglų kalboje: lightning, pažodžiui 'žybsnis,
švystelėjimas', iš light 'šviesa', bei thunderbolt, pažodžiui maždaug 'perkū
no ginklas'. Pagaliau ta pati dviprasmybė nejučia slypi ir lietuvių žodyje
žaibas: plg. dvi atitinkamas veiksm ažodžio žiebti reikšmes — ‘degti žiburį,
šviesą' bei ‘kirsti, mušti, tvoti, smogti' (žr. D LK Ž 963; Urbutis 61). Ši dvi
prasmybė, matyt, susijusi su pačiu pirm ykščiu ugnies išgavimu kertant,
skeliant akmenį į akmenį; plg. dargi skelti reikšmes '6. mušti, smogti' (ypač
pavyzdį „K ai skelsiu per puodynę [galvą], tai prašvis!'1), '7. su skiltuvu ar
kuo kitu išgauti ugnį' (beje, kaip tik prie šios reikšmės duodamas pavyzdys
„Žaibai po vienas kito skelia ugnį'') ir ‘8. trenkti, kirsti (apie žaibą)', pavyz
džiui, „Jeigu skels [perkūnas], tai vis skels tan akmenin"; „Ant didelio
akmenio nereikia sėdėti — gali žaibas skelti'' bei pan. (LKŽ XII 802 — 803).
Etim ologiškai sanskrito vi-dyūt- ‘spin din tis’, arba ’žaibas’, kaip ne
sunku pastebėti, yra tiesiogiai susijęs su m inėtais tos pat kalbos žodžiais
dyut- 'spindesys', d y u t i d y u m n a - 'spindesys, švytėjimas', dyu- 'spinde
sys' arba 'dangus' bei kt., tarp kurių, žinoma, ir dyu-mant-, dyuti-mant'blizgantis, spindintis', divit-mant- 'dangiškas' bei pan. su savybės inten
syvumą, išreikštumą, gausumą žym inčia priesaga -mant- (Buck 57, 1048;
taip pat žr. aukščiau).
Dabar, remiantis visomis čia išsakytomis semantinėmis sąsajomis, la i
kas aptarti vieną lietuvišką fonetinį sutapimą, būtent palyginti sanskrito
būdvardį dyumant- 'blizgantis, s p in d in tis ’ su lie tu v išk u upėvardžiu
Deimantas. Šiaip jau upėvardžiai Deimantas, Deimančiukas, Deimantalis
kilm e gretinami su Deimč, Deimena18 ir toliau siejami su latvių kalbos

18
Pėteraitis 81; Skardžius 887; Vanagas L H E Ž 83, L V 29; žr. Būga III 143. Taigi žodži
pamatu laikoma išplėstinė šaknis dei-m-. M ūsų atveju, norint upėvardį Deimantas palygin
ti su sanskritiškuoju dyumant- ne tik fonetiškai, bet ir darybos požiūriu, jo pamatu reikėtų
laikyti šaknį dei- su dėmeniu -mant-, kuris šiaip jau ir yra pagrindinė tokio aiškinimo
lietuvių kalboje kliūtis. Kita vertus, gal verta atsižvelgti į kaip tik šitaip skaidomo asmen
vardžio Del-mant-as trumpinius Delmas, Deimys (LVKŽ 123). Plg. šiuo atžvilgiu upėvardį
Domantas, kuris arba irgi siejamas su asmenvardžiu Do-mant-as (dėl šio žr. L V K Ž 125),
arba skaidomas į šaknį do- (< ide. da- 'skystas, takus, tekėti') ir dėmenį -mant-, kuriame
toliau vėl išskiriamas priebalsinis formantas -m- ir priesaga -ant-, kaip ir Deimanto atveju
(Vanagas L H E Ž 88, 89, L V 29 — 30; plg. Skardžius 887). Betgi visų pirma, šiaip ar taip,
išsiskiria šaknis ir dėmuo -mant-, kad ir kaip jis toliau būtų aiškinamas. Šį (arba -ment-, mint-) dėmenį dar turi lietuvių vandenvardžiai Gamanta, Klementas, Kiementa, Lelmantas,
Mėlmentas, Rominta, Šelmentas, Šelmenta, Tėrmentas bei Nemenčia, nors kiekvienas iš jų
aiškinamas atskirai ir skirtingai (žr. Skardžius 913 — 914; Vanagas L H E Ž 106, 156, 185, 210,
280, 328, 344). Tik pastarojo atveju „nėra negalima, kad Nemenčia būtų sudaryta iš priešdė
lio (neiginio) ne- ir šaknies ment-, plg. M lnčia up.", kuri savo ruožtu gali būti „tarmybė iš
M ė n čia “ (Vanagas L H E Ž 227, 217). Plg. čia dar tokius galutinai nenustatytos etimologijos
vandenvardžius kaip Mantenis, Mant-upis (Vanagas L H E Ž 204). Apie lietuvių šaknį -mantasmenvardyje Deimantas ir, kaip bus mėginama parodyti, bendriniame žodyje deimantas žr.
toliau. Dėl galimybės semantiškai upėvardį Deimantas aiškinti būtent deimanto pagrindu,
pastarąjį savo ruožtu siejant su švytinčiu ar šviesą, ugnį duodančiu Perkūno įrankiu, tipolo
giškai plg. upėvardį Titnage iš titnagas 'labai kietas akmuo', o iš dalies, ko gero, ir Tytauka,
Tit-тепа, Tyt-mena, Tlt-upis bei kt. Be to, „galėtume įtarti, kad hidronimų su tyt-, tit- pirmi
nė reikšmė buvo susijusi su šviesos ar pan. sąvoka, plg. sen. ind. tithi-, titha- (reikšmė ne
visai aiški, galbūt 'diena' ar pan.), gr. tlt 'diena, saulė', lot. titio 'nuodėgulis, deganti pliaus
ka' (žr. Fraenkel 1104)" (Vanagas L H E Ž 346).
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veiksm ažodžiu diet 'šokti, pašuokomis bėgti', šaknies ide. *dejįa- 'švytuoti,
greitai suktis (ratu)', kuri tačiau savo ruožtu jungiama su rūpimąja ide.
*dei- / *deid- / *deįeu- 'skaisčiai spindėti, švytėti'19. V. Pėteraitis „M ažo
sios Lietuvos ir Tvankstos vandenvardžių etim ologiniam e žodyne" upėvar
džius Deimė, Deimena tiesiog veda iš vienos apibendrintos ide. *dei- 'švitė
ti, švytėti', 'šokinėti' ir 'tekėti, bėgti', tarp gim iniškų žodžių nurodydamas
ir lietuvių diena, dievas, taip pat minėtus sanskrito atitikm enis bei kt. (Pė
teraitis 81). Pirm inė upėvardžio Deimantas reikšmė, jo semantinė motyva
cija tad iš tikrųjų galėjo būti ir 'blizgantis, spindintis', o ne tik 'greitai
bėgantis, tekantis', 'sūkuriuojantis' ar pan., nors griežto prieštaravimo čia
išvis negali būti, nes kaip tik toks, greitai bėgantis, sūkuriuojantis, vanduo
ypač ryškiai blizga, spindi, mirga. Šiaip ar taip, tarp lietuvių hidronim ų
„gana gausią grupę sudaro, apskritai imant, šviesumo reikšmės vandenvar
džiai", tokie kaip Spiginąs iš spiginti 'labai šviesti'; Sveistė iš šveisti, šviesti;
Žvelesys, Žvelsa iš žvilti 'blizgėti' bei pan., tarp kurių ir būtent ide. *dei‘skaisčiai spindėti, švytėti' šaknies Ditva, Ditupis (Vanagas L V 56 — 57,
žr. LH EŽ 88 ir kt.). Neretai deimantams dėl savo spindesio prilyginam i
rasos lašeliai, plg. Kazį Binkį: „Ant lapų rasa deimantinė drebėdama mirga
bailiai" (LKŽ II 378). O lietuvių etiologinėje sakmėje apie G rįžulo Ratų
atsiradimą mergaitė per didelę sausrą davė visiems paprašiusiems atsiger
ti, ir jos „samtelyje radosi septyni dideli d e i m a n t a i , iš jų pasipylė s k a i d 
r u s v a n d u o . Tie deimantai pakilo į viršų, į dangų, ir pavirto žvaigždy
nu" (KAŽ 17; žr. aukščiau). Savo ruožtu australų „Bajamė jaunuolių
įšventinim us atlieka, apšlakstydamas juos 'šventu ir galingu vandeniu', su
vokiamu kaip skystas kvarcas. Visa tai reiškia, kad šamanu tampama prisipildžius 'sustingusios šviesos', t.y. kvarco kristalų. Ši operacija pakeičia
kandidato statusą: įžengęs į mistinę vienybę su dangumi, jis tampa žin iu o
niu" (Элиаде Ш 108; žr aukščiau). Be to, kaip tik blizgantis, spindintis,
mirgantis vandens paviršius, V. Toporovo manymu, motyvuoja ir itin gau
sius vandenvardžius su dėmeniu Švent-. „Šį sumetimą pagrindžia neginčy
tinas šventumo ryšys su blizgesiu, spindesiu", o galiausiai „tokie 'šventi'
vandenys gali būti perprasti kaip iš tikrųjų šventi ir tapti kulto objektu"
(Топоров С Я Т 31, 33, žr. ЯК 29). Taigi ir upėvardžio Deimantas, net jeigu
jo pirminė reikšmė tebuvo ‘blizgantis, spindintis' (kaip ir skr. dyumant-),
semantika savaime galėjo sietis ir su dieviškais bei dangiškais dalykais —
tiesiog darsyk plg. skr. dyu- 'spindesys' bei 'dangus', bet kartu, kaip tik ri
nis daiktavardis, ir 'dangaus Dievas', deva- 'dievas' ir atitinkamas šios ide.
šaknies žodžių reikšmes kitose kalbose, tarp jų būtent lietuvių dievas, deivas. Pažymėtina, jog G. G erullis upėvardį Deimena aiškino atsiradus bū
tent iš *Deiw-mena, kurį tiesiog siejo su prūsų deywis 'dievas' (Gerullis 27;
žr. Skardžius 887). Nė nekalbant apie daugelyje m itologijų žinomą „dan

19
Karulis I 215; Pokorny 187; Urbutis 60. Įdomu, jog vienas iš daugelio tipologinių
pavyzdžių, kuriais V. Urbutis grindžia kitų jau išsakytą galimybę reikšmėms ‘švytuoti, grei
tai suktis (ratu)’ ir 'skaisčiai spindėti, švytėti’ derėti viename žodyje, vienoje jas abi apiman
čioje pirminėje ide. šaknyje *dei- / ‘deja-, yra kaip tik žaibą davęs lietuvių veiksmažodis
žiebti (Urbutis 61).
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giškosios upės" vaizdinį, kartais tapatinamos su Paukščių Taku20. Darsyk
plg. vandeniu pasipylusius ir žvaigždėmis pavirtusius deimantus minėtoje
lietuvių sakmėje bei kt.
N e mažiau įsidėmėtinas ir kitas fonetinis sutapimas, šįsyk iš antroponim ijos srities. Pasak J. Jurkėno, „kai kurie asmenvardžiai, paliudyti rašy
tiniuose šaltiniuose, taip pat antroponimai, išlikę šiuolaikinėse lietuvių pavardėse, duoda pagrindą manyti, jog baltų antroponimų sistemoje būta
asmenvardžių kamienų, atsiradusių iš ide. *dei-, *di- šaknies, kuri suda
ro <...> baltiško dievo pavadinimo pagrindą" (Ю ркенас 85). Toliau čia pat
išvardijam i iš įvairių laikų šaltinių surinkti pavyzdžiai, tokie kaip Dewotaytis, Diwozaic, Дяй-гил-ович, Devattis, Dievaitis, Dievulis bei kt., tarp kurių
mus šiuo atveju turėtų sudom inti 1594 metais paliudytas moters vardas Demąta (< *Dei-mant-) ir ypač ik i šių laikų išlikęs asmenvardis (ir vardas, ir
pavardė) Del-mantas21. Pastarasis, kaip matyti, fonetiškai visiškai sutampa
su apeliatyvu deimantas.
Visa, kas ik i šiol pasakyta, apibendrinti būtų galima maždaug taip:
1) Vienas iš pagrindinių deimanto požym ių yra jo ypatingas kietumas,
būtent tai, kad jis yra pati kiečiausia iš visų gam tinių medžiagų, kitaip
sakant, jokiu kitu daiktu neįveikiamas. Kaip tik šiuo deimanto požymiu
grindžiam a įprastinė jo vardo etimologija, kildin an ti šį iš lotynų diama(n)s,
-antis, o pastarąjį — iš graikų adamas, -antos.
2) Tačiau ne mažiau išsiskiria deimantas ir kitu savo požymiu, būtent
blizgesiu, spindesiu, į kurį tenka atsižvelgti net ir įprastinės etim ologijos
atveju, aiškinant lotyniškojo diamafnjs, -antis susidarymą ne tiesiog iš grai
kiškojo adamas, -antos 'neįveikiamas', bet veikiant, pavyzdžiui, būdvar
džiui diaphanės 'skaidrus*1.;
3) Kadangi ik i XVIII a. vienintelis deimantų šaltinis pasaulyje buvo
Indija, tai, rem iantis būtent jų blizgesio, spindesio ypatybe, visai įm ano
ma atrodo ir kitokia nuomonė apie atitinkam o deimanto pavadinim o E u 
ropos kalbose kilmę, siejanti jį su sanskrito dyu- 'spindesys' bei 'dangus'
20 „Upę Paukščių Take įžiūrėjo daugelis Rytų tautų. Arabai jį vadino tiesiog Nahr
'upė'. Ši upė galėjo ir konkretizuotis. Indijoje tai buvo Ganga, Graikijoje — Eridanas
(mitinė upė). \ pavadinimą įeinantys patikslinimai žymėdavo 'upę' esant danguje (akadų
‘dangaus upė', asirų ‘didžiosios bedugnės upė’, kinų Tianhe 'dangiškoji u pė’; panašių
pavadinimų esama Japonijoje bei Vietname), vingiuojant (asirų 'upė gyvatė') ir, žinoma,
jos turinį (akadų 'žvilgančių dulkių upė’, čiukčių bei koriakų ‘dulkių upė’, kinų Yinhe
'sidabrinė upė', vietnamiečių Song Ngan ta pačia reikšme). Dar vienas kinų Paukščių Tako
pavadinimas, Xinhe, žinomas ir vietnamiečiams (Tinh Ha), reiškia 'žvaigždžių upė"', dar
„'upinių' Paukščių Tako pavadinimų esama Indonezijoje, Timoro saloje [Malajų salyne],
tarp Australijos aborigenų, taip pat Ekvatorinėje Afrikoje bei kai kuriose Amerikos indėnų
kalbose" (Карпенко 16). Paukščių Taką esant upe, be kita ko, įsivaizdavo ir slavai (žr. Успен
ский 64, 145). Šiaip ar taip, ir lietuvių takas etimologiškai susijęs su tekėti. Kita vertus, plg.
tokį lietuvišką upėvardį kaip Zvaigždonupis, nors jis, žinoma, su žvaigždėmis gali būti susi
jęs ir netiesiogiai (Vanagas L H E Ž 406).
21 Šio vardo pirmasis dėmuo su žodžių deivis, deivas šaknimi tapatinamas ir K. Kuzavinio bei B. Savukyno „Lietuvių vardų kilmės žodyne" (LVKŽ 123). A. Vanago „Lietuvių
pavardžių žodyne" jo reikšmė laikoma neaiškia, tačiau patį asmenvardį esant sudurtinį ir
tikrai lietuvišką, visų pirma dėl gausių darybos analogijų, neabejojama (LPŽ 480, 447). Tik
P. Skardžius tikrinį vardą Deimantas manė esant įmanoma laikyti kilusiu iš apeliatyvo deiman
tas (Skardžius 887).
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(t. y. 'dangiškas spindesys'), tiksliau, su būdvardžiu dyu-mant- ‘blizgantis,
spindintis'. Jei taip, tai ir lietuvių deimantas galiausiai yra sanskritiškojo
dyumant- atspindys, kuriame dėmuo dei- fonetiškai suartėjo su žodžių deivas, dievas, diena šaknimi (plg. atitinkamai diemantas, diementas), savo
ruožtu gim iniška sanskritiškajai dyiz-. T okį suartėjimą, be savaiminės fone
tinės traukos (plg. diemedis), galėjo lemti ir deimanto semantika, nedvip
rasmiškai susiejanti jį su pirminėmis ide. *dei- kelmo reikšmėmis (dangiš
kas spindesys, švytintis dangus, dangaus šviesuliai, pats dangaus Dievas,
jo ar griausmavaldžio ginklas ir pan.).
4)
Pagaliau žodį deimantas būtų galima laikyti savu ir tiesiog aiškinti
lietuviškos šaknies dei- pagrindu, kartu siejant jį su asmenvardžiu Deiman
tas bei, su aptartomis išlygomis, upėvardžiu Deimantas. Žinoma, deimantai
po pasaulį paplito ne iš Lietuvos. Tačiau prisiminkime, jog ir Indijoje vajravisų pirma žymėjo Indros ginklą, žaibą, o tik paskui — dėl savo m ineralo
ginių ypatybių — tuo pačiu žodžiu pavadintas deimantas. Galim a s p ė t i ,
jog ir Lietuvoje žodis deimantas iš pradžių žymėjo ne patį mineralą, čia gal
dar nė nežinotą, bet kažkokį atitinkamą dangišką, dievišką daiktą, tarkim,
tą patį žaibu žybtelintį Perkūno kirvelį, kuriuo, neįveikiamu, jis visuomet
nugali savo priešininką, ar skiltuvą, kuriuo įžiebia žemėje ugnį. Kitaip sa
kant, gal ir paties žodžio, menančio įdėm dangiškus dalykus, kilm ė yra ne
žemiška, mineraloginė, bet dangiška, mitinė, o jo sąskambis su kur kas vė
liau Lietuvą pasiekusiais deimantą žyminčiais Europos kalbų žodžiais, kad ir
kaip jie patys būtų aiškinami, tik „ištirpdė" šį seną savą žodį skoliniuose.
Tačiau norint žodį deimantas aiškinti šitaip, visų pirma reikėtų paaiš
kinti jo darybą, būtent dėmenį -mant-, ar -ment- (lytyse deimentas, diemen
tas), tarp lietuviškų priesagų neturintį sau vietos.

Mitinė simbolika ir atitinkamos žodžio kilmės galimybė
Viena savaime krintanti į akis galimybė paaiškinti dėmenį -mant- arba
-ment- žodžiuose del-mant-as, dei-ment-as bei pan. — tai tapatinti jį su
tikrinio vardo Dei-mant-as atitinkam u dėmeniu, taigi apieliatyvą deiman
tas laikyti kilm e ir daryba tiesiog tapačių tikriniam vardui. Pastarasis gi yra
sudurtinis, o jo dėmuo -mant- laikomas šaknimi būdvardžio mant-ūs 'su
manus' (LVKŽ 114, 123) ir toliau siejamas su tokiais tos pat pirm inės šak
nies žodžiais kaip man-iis 'geros atminties; sumanus, sumaningas', manyti
'galvoti, mąstyti; būti kokios nors nuomonės; suprasti, žinoti bei pan.',
menu, minti ir kt. (LPŽ I 480, II 153; dar žr. Zinkevičius LA 170 bei kt.)22.
Tos pat išplėstinės šaknies dar, pavyzdžiui, yra lietuvių daiktavardžiai
manta reikšme 'supratimas, nuomonė; menta', menta reikšme 'dvasia; są
monė; protas'; štai S. Daukanto pavyzdžiai: „N e vien skilvį, bet ir mentą
savo svečių džiugino"; „Tautos menta" bei pan. (LKŽ VII 844, VIII 17;

22
Tik Būga dėmenį -mant- lietuvių sudurtiniuose tikriniuose varduose siejo su męst
'maišyti, drumsti, maištauti', mentė, mentis ‘lopetėlė maišymui' bei pan., pavyzdžiui, Daugmantas, Dau-mantas ‘daug drumsčiantis, maištaujantis’ (žr. Būga I 464), tačiau tai, žinoma,
kur kas mažiau įtikima.
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Fraenkel 436). Taigi asmenvardis Deimantas galėjo reikšti maždaug „die
viškai sumanus" arba, atsižvelgiant į pirm inę šaknies dez- reikšmę 'skais
čiai spindėti, švytėti', „nušvitusios sąmonės" ar tiesiog „šviesaus proto".
Form aliai bendrinį daiktavardį deimantas kilm e bei daryba tapatinti su
tikrin iu Deimantas nėra jokių kliūčių, tačiau tokiu atveju reikėtų tarti, jog
ir bendrinio daiktavardžio pirm inė reikšmė buvo maždaug „dieviška, nu
švitusi sąmonė" ar pan., ir, vadinasi, paaiškinti šios įdėm psichinės, dvasi
nės reikšmės ryšį su m aterialiu daiktu, mineralu deimantu, t. y. su šiuolai
kine žodžio deimantas reikšme. Betgi tai padaryti nėra taip jau sunku, kaip
iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, o „semantinis tiltas" tarp šių dviejų kraštu
tinių reikšmių yra kaip tik aptartos dangiškos bei „perkūniškos" deimanto
sąsajos ir išsakytoji prielaida patį žodį visų pirma žymėjus ne materialų daik
tą, mineralą, bet tam tikrą m itinį objektą, pavyzdžiui, Perkūno ginklą ar pan.
V isų pirma nušvitimas, kaip visiems gerai žinoma, gali reikšti sąmonės
ar proto nušvitimą — plg. kad ir lietuvių veiksm ažodžio nušvisti žodyninę
perkeltinę reikšmę '7. paaiškėti', pavyzdžiui: „T ik staiga vaikui n u š v i t o
galvoje, jis s u p r a t o , kaip čia yra" (LKŽ X V 608) ir pan. Plg. lietuvių
veiksmažodžio skelti, žym inčio žaibo, arba perkūno, veiksmą, vartojimo
pavyzdį: „K ai skelsiu per puodynę [galvą], tai prašvis!" (LKŽ XII 802; žr.
aukščiau). Savo ruožtu „žaibas, — tradicinės simbolikos tyrinėtojo R. Guėnono žodžiais, — yra vienas iš pačių būdingiausių intelektualinio ar dvasinio
'nušvitim o' sim bolių" (Guėnon 224). Psichologai S. Krippneris ir J. D illardas pažymi, jog „panašiai suveikia ir intuicija. Intuityvus sprendimas nere
tai aplanko kaip žaibo plyksnis", štai žymus matematikas „Gaussas savo
teoremų įrodymus dažnai patirdavo, jo paties palyginim u, tarsi 'netikėtą
žaibo plyksnį'" (КрипшГер, Диллард 94, 99). Žaibo ir sąmonės nušvitimo
sim bolinė sąsaja iš tikrųjų yra visuotinė bei įdėm archajiška. „Daugumoje
religijų randame, jog dievybė yra nepasiekiama žmogaus žvilgsniui, tik
žaibas staiga ją akim irką atskleidžia visa jos galybe. Šis tamsą praskrodžiančio Logoso įvaizdis yra visuotinis" (Cirlot 342). Upanišadose (Brhadaranyaka Upansad V.7.1) „sakoma, jog žaibas (v id y u t) — tai Brahmanas.
Jis vadinamas žaibu, nes nužiebia (tamsą). Kas taip žino, jog žaibas — tai
Brahmanas, tas nužiebia visokį blogį"; o komentatorius paaiškina, jog „žai
bas perskrodžia debesų tamsą taip pat, kaip Brahmano [t. y. Dievybės, D ie
vo] pažinimas perskrodžia nežinojimo ir blogio tamsą" (PU 294 — 295). A r
ba (Kena Upansad IV.4) „štai Brahmano palyginimas: jis tarsi žaibo plyksnis
ar mirktelėjimas akies"; komentatorius paaiškina, jog „žaibo įvaizdis žymi
staigų nušvitimą <...>. Sąmonė staiga prasiplečia, šviesos žybsnis nušvie
čia protą, dvasios pliūpsnis sužadina užsidegimą bei neapsakomą džiaugs
mą" (PU 591; žr. Beinorius 57). Panašiai kinų „Perm ainų knygos" žaibą
žym inti trigrama Jen „žmoguje reiškia sąmonės nubudimą" (Govinda IS 27)23.
Šamanu, pasak M . Eliade's, archajinėse visuomenėse paprastai tampama
po kokio nors nelaim ingo atsitikim o arba nepaprasto įvykio: „Antai tarp
23
Pagal pastaruoju metu priimtą tarptautinę transkripciją turėtų būti Chen, lietuviškai „čen" (žr. „Valstybinės lietuvių kalbos komisijos" nutarimą Nr. 52: Lietuvių kalbos komisijos
nutarimai 1977— 1998. V., 1998, p. 28 — 33; taip pat Gimtoji kalba, 1996, Nr. 3, p. 22-25).
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buriatų, sojotų bei eskimų žmogus gali tapti šamanu, jeigu jį palietė ž a i 
bas, arba jis iškrito iš medžio, arba nepatyręs žalos perėjo kokį išbandy
mą, prim enantį įšventinim o kančias" (Элиаде M C M 83). Be to, „žmogus,
kurį trenkė žaibas, įgyja neįmanomą įprastam patyrim ui 'jautrumą'"; žaibo
nutrenktas jakutas Bukes Ullejeen prisipažįsta: „O dabar aš sugrįžau į gy
venimą kaip šamanas, regiu viską, kas dedasi apylinkėje per trisdešimt
varstų" (Элиаде M C M 89). Lietuvių pasakoje joks gydytojas nemokėjo
išgydyti karaliaus dukters, išskyrus vieną, žiniuonį: „Jis tą turėjo apreiški
mą nuo perkūno. Žynys buvo, daug žinojo" (PSO 138). Taigi žaibui tren
kus, žmogus įgyja nepaprastų psichinių galių, praregi, jam „nušvinta pro
tas" — kitaip sakant, jis tampa kaip tik toks, kokį ir žymi lietuviškas
asmenvardis Deimantas. Kaip tik šitaip, matyt, reikia suprasti ir gerai žino
mą lietuvių tikėjimą, kad žaibo, ar perkūno, trenktas žmogus tampa šven
tas, palaimintas, o jeigu jis nutrenkiamas mirtinai, tai patenka tiesiai į
„Perkūno karalystę", t.y. tiesiai pas Dievą (žr. Laurinkienė SLDP 135— 137
ir daug kur kitur). Ir pasak „Tibeto m irusiųjų knygos", tikroji Būties esmė
(dharmata) pom irtinėje būklėje apsireiškia štai kaip: „Kilnusis sūnau, tavo
sielai atsiskyrus nuo kūno, n u š v i s dharmata, tyra ir skaidri, tačiau sunki
sužiūrėti, skaisti ir spindinti, akinamai ryški, žaibaruojanti it miražas virš
pavasario laukų. Neišsigąsk jos, nesutrik. Tai tavo paties dharmatos [t. y.
tikrosios esmės] savaiminis spindesys, tad atpažink jį. D idis p e r k ū n o
griausmas pasigirs iš tos šviesos, savaiminis dharmatos garsas, lyg tūkstan
tis p e r k ū n ų trenktų išsyk. Tai savaiminis tavo dharmatos garsas, neišsi
gąsk tad jo ir nesutrik" (TBD 41, plg. dar m inint perkūną 55 ir 70). T aig i ir
čia aukščiausias bei galutinis sąmonės nušvitimas ar nubudimas prilygin a
mas žaibo plyksniui bei perkūno griausmui (atitinkamai vizualiniu bei akus
tiniu atžvilgiais). Vienas gnostinis koptų kalba užrašytas tekstas tiesiog va
dinasi „Griausmas. Išsipildęs protas", ir čia taip save įvardija pirmuoju asmeniu
bylojanti Dievybė (žr. Трофимова 49 —62). O Šiaurės Am erikoje „centriniai
algonkinai bei jų kaimynai tiki, kad jų žyniai pereitame gyvenime tiesiog
buvo žaibai. Antai menominai mano, jog 'kai kurie kūdikiai — tai pats Manitu žmogaus pavidalu, kaip kad ir berniukų-žaibų atveju, kurie yra ne kas
kita kaip šie galingi dievai, nužengę žemėn <...>"' (Элиаде C T H M 187).
Sąmonės nušvitimą ar nubudimą mena ne tik tiesioginis žaibo vaizdi
nys, bet ir m itinis Griausm avaldžio ginklas24. Ypač tai išreikšta budistinėje

24
Pavyzdžiui, Lietuvoje „Perkūno kulka vadinamas akmens nudailintas plaktukas" (LTR
739/32/, cit. iš: Laurinkienė SLDP 109), arba „Perkūnas yra senis, kuris turi ilgą barzdą,
apsivilkęs odiniais rūbais, turi plaktuką, su kuriuo leidžia ugnį" (Balys 47, Nr. 318), o „plak
tukas — pasak J. Campbello — taip pat simbolizuoja nutvieskiantį nušvitimo žybsnį, su
griaunantį šio laikino pasaulio neišmanymą" (Кэмпбелл 22). Vėl prisiminkime lietuvišką
pavyzdį: „Kai skelsiu per puodynę [galvą], tai prašvis!" (žr. aukščiau). Kartu su R. Guėnonu
„dar paminėsime ryšį su masonų plaktuko simbolika. Ne tik kad akivaizdi yra plaktuko
sąsaja su kūju, kurie šiaip jau tėra du vieno ir to paties įrankio pavidalai, bet Anglijos
masonų istorikas R. F. Gouldas mano, jog 'meistro plaktukas' (kurio simboliką jis dėl pačios
formos sieja su raide Tau) tiesiog kilo iš Toro kūjo. Be to, galai turėję 'Plaktuko dievą' <...>.
Taigi plaktukas pasirodo esąs to paties rytietiškojo vadžro ekvivalentas, ir, vadinasi, masonų
meistro atributas — anaiptol ne atsitiktinio, nors kai ką gal ir stebinančio sutapimo dėka —
turi tą pačią prasmę kaip ir Tibeto aukštųjų lamų" (Guėnon 124).
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„vadžro" sampratoje, kurį Buda, kaip vieną iš savo būdingų atributų, pa
veldėjo iš Indros (Eliade PC R 446; M H M I 208). M . Eliade's žodžiais, „vajra- žymi ir 'deimantą', ir 'žaibą', ir yra tantrinis paties Budos vardas" (Элиаде
A A 74). Su vadžru tiesiog tapatinamas „nubudimas", bodhi-, sudarantis
Budos, kaip „Nubudusiojo", pačią esmę (žodis tiesiog bendrašaknis Budos
vardui Buddha-, pažodžiui 'Nubudęs'), arba bodhicitta-, pažodžiui būtent
'nubudusi, budinti ar budri sąmonė': tantrinio, arba ezoterinio, budizmo
požiūriu, bodhicitta- tam tikro „gyvybinio skysčio" (pavyzdžiui, sėklos) pa
vidalu slypi kiekvienos gyvos būtybės kūne ir ją iš vidaus žadina, neduoda
ramybės, neleidžia pasitenkinti savo esama būkle, kol galų gale, „pakelta į
galvą", atsimaino ir atskleidžia savo tikrąją esmę25. Savo ruožtu žmogaus
„kūne pats svarbiausias ir kartu neramiausias [gyvybinis skystis] rasa-26
yra būtent bodhicitta-, o pakylėti jį į aukščiausią tašką — reiškia paversti
kietu elementu (vajra-) ir šitaip atmainyti jo neramų būdą" (CHI IV 279).
Ezoteriškoji budizmo atmaina, arba aukščiausioji pakopa, prigijusi ir iš li
kusi Tibete, tiesiog vadinasi vajrayana-, pažodžiui ‘vadžrinė važiuoklė' ar
ba 'vadžrinis kelias', o pats Buda, kaip vidinis nubudusios, nušvitusios
sąmonės principas, čia tiesiog vadinamas vajrasattva-, pažodžiui ‘vadžros
esybė' (paprastai, beje, šie terminai verčiam i tiesiog kaip „deim antinė va
žiuoklė" ar „kelias" bei „deimantinė esybė") (M H M I 193 — 194, 208). Čia
„vadžras laikomas aukščiausios dvasinės galios simboliu, kuri yra nebeįveikiam a ir kaip tik todėl prilyginam a deim antui" (Govinda F T M 61).
Chogyamas Trungpa, vienas iš aukštų Tibeto dvasininkų, emigravusių į
Vakarus, Tibetą užgrobus kinams, aiškina, jog „vajrayana- pažodžiui reiš
kia 'deimantinę, arba neįveikiamą, važiuoklę'. Neįveikiam um as čia mena
25 Trumpai žr. Eliade Y 251— 253: Mayrhofer II 449; Кочергина 210, 467, 469; M H M I
180-181 ir kt.
26 Sanskrito Nom. sg. mase. rasas gali reikšti '(augalo) sultys, syvai, skystis, vanduo',
taip pat 'kaulų smegenys, esmė', taip pat ‘vaistas, skonis, jutimas, jausmas' ir pan., o atitin
kamas moteriškosios giminės daiktavardis rasė — paprasčiausiai ‘skystis, drėgmė’ arba, kaip
tikrinis, mitinės upės vardas (Кочергина 540; žr. Vanagas L H E Ž 272 — 273 ir čia atitinkamus
lietuviškus upėvardžius). Žodžiai giminiški lietuviškajam rasa (Fraenkel 699; Mayrhofer III
48; Sabaliauskas L K L 51 bei kt.). Dėl semantinės raidos plg. lietuvių syvai ‘augalo sultys', bet
ir 'ko nors pagrindas, gaivinamoji jėga' (LKŽ XII 646), būtent „esmė“ bei „gyvybinis skys
tis". Panašios semantinės raidos užuominų galima įžvelgti ir pačiame lietuvių žodyje rasa:
plg. tokius perkeltinius jo vartojimo pavyzdžius kaip „Ant kaktos blizgėjo smulki prakaito
rasa" (J. Avyžius); „Ir braukėm visi tirštą prakaito rasą" (A. Venclova); „Tai graži, net rasa
nuo burnos krenta“ (užr. Kaltanėnuose) bei pan., o mūsų atveju ypač iškalbinga A. Bara
nausko citata: „ (Širdis) lyg rasos ž e m č i ū g a i s gausiai a t g a i v i n t a ; ir lyg rasa per veidą
ašarėlės krinta“ (LKŽ XI 183). Čia rasą, viena vertus, matome atstojant kone tą pačią „gaivi
namąją jėgą“ ar „gyvybinį skystį“, o kita vertus, prilygintą „žemčiūgams“, t. y. mažne dei
mantams. Prisiminkime anksčiau jau cituotą Kazio Binkio pavyzdį: „Ant lapų rasa deimanti
nė drebėdama mirga bailiai“ (LKŽ II 378).
Tokiais palyginimais čia, žinoma, nesiekiama lietuvių kalboje rasti atitikmenų tantrinio budizmo sąvokoms, o tik dar kartą parodyti, kad pastarosios, kaip ir kitų Rytų bei
Vakarų dvasinių mokyklų specialūs terminai, neretai tokie keisti ir iš pirmo žvilgsnio visai
nesuprantami, galų gale remiasi būdingomis, plačiai paplitusiomis poetinio bei mitinio mąs
tymo sąsajomis, atsispindinčiomis, tarp kitų, ir lietuvių kalboje (kurioje, be kita ko, visiškai
netyrinėtas yra galimas paveldas senosios lietuvių dvasinės tradicijos, šaknyjančios toje pa
čioje senųjų indoeuropiečių mitinėje pasaulėžiūroje).
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neįveikiamą budrumą, mūsų vidinę budinčią sąmonę, mūsų vadžrinę p ri
gim tį" (Trungpa 3). Toliau ši „vadžrinė" ar „deimantinė prigim tis", kiek ji
žmogaus savyje atskleidžiam a ar jame atsiskleidžia, psichologiškai apibū
dinama kaip gebėjimas nebepasiduoti jokiai baimei nei pagundai, jokiems
gyvenimo gąsdinimams nei vyliams, jokiam sutrikim ui ar išsiblaškymui,
jokiems savo paties išsisukinėjimams, apsimetinėjimams, vaidinimams bei
sapnams, ir šis gebėjimas remiasi būtent neįveikiam u sąmonės budrumu ar
skaidrumu, neįveikiam u sąmoningumu (žr. Trungpa 28). „Šis neįveikiamas
skaidrumas ir yra vadžrinė prigimtis, aukštesnė už bet kokią kitą dvasingu
mo apraišką" (Trungpa 29). „Neįveikiam o skaidrumo" samprata, beje, v ėl
gi primena mums vadžrą reiškiant kartu žaibą ir deimantą, taip pat du
išskirtinius paties deimanto požymius, spindesį ir kietumą, bei atitinkam ai
dvilypę jo pavadinimo etimologiją. Dėl abiejų ypatybių taikymo psichikai,
sąmonei, plg. įprastus posakius „šviesus protas" ir „aštrus protas" bei pan.
Ši „vadžrinė prigim tis" kartais sim boliškai dar vadinama „vadžriniu kūnu":
„Tantrinėje tradicijoje sakoma, jog atrasti 'vadžrinį kūną', t. y. vidinę vadžros prigim tį (nesunaikinamąją esybę), savo fiziniam e ir psichiniam e orga
nizme yra aukščiausias ir galutinis patyrimas" (Guenther, Trungpa 23).
Kaip sakyta, Buda vadžrą paveldėjo iš vedų griausmavaldžio Indros.
Tuo tarpu Indra Rigvedoje savo žygdarbius neretai atlieka balsu, įkvėptomis
giesmėmis ir pats yra vadinamas „tvirtoves pralaužiančiu jaunuoju poetu"
bei tiesiog „išm inčium i poetu" (kavih), „giesmių karalium i" (raja giram), jis
„gimdo giesmes" Ųanita matinam), nuo jo „sklinda amžinosios giesmės" (vi
ca tvad yanti vibhvo manlsah) ir 1.1.27 Savo ruožtu yądžrą, apibūdinamą kaip
„įkvepiantį", Indrai padirbo „išminčius poetas" Ušanas (kavyah Ušanas), ku 
ris vėliau Mahabharatoje pasireiškia kaip išsipildym ą pasiekęs didis jogas28.
Taigi jau Rigvedoje vadžras gali būti suprantamas kaip poetinis ar tiesiog
„išminties ginklas" (pagrindinė leksinė ved. kavi- reikšmė yra 'išmintingas,
sumanus' arba 'išminčius', iš čia — 'poetas', žr. Mayrhofer I 187; Кочергина
155) ir, vadinasi, esmiškai siejamas su staigia įžvalga, staigiu proto, sąmonės
nušvitimu (pasiekiamu, tarkim, šventosiomis giesmėmis). Pagaliau neprieš
tarauja tokios vadžro sampratos archajiškum ui ir šio žodžio etimologija:
šiaip ar taip, J. Pokorno žodyne sen. indų vajra- priskiriam as šakniai ide.
*ųeg- 'žvaliam, stipriam būti (frisch, stark sein)', kuriai priklauso ir tokie
žodžiai kaip lotynų vegeo,-ėre 'sužadinti', vigilr is 'budintis (nemiegantis),
budrus, atidus, įdėmus', gotų gawaknan 'nubusti', vakan 'nemiegoti, budė
ti’, sen. islandų vakinn 'nemiegantis, budintis', atitinkam ai vokiečių wach,
wachen, anglų wake bei kt. (Pokorny 1117 — 1118; plg. Mayrhofer III 126).
Taigi visai galimas daiktas (bent jau etimologija tam neprieštarauja), kad
nuo pat pradžių mitinė vadžro sąvoka reiškė kaip tik būdravimą, nubudimą,
tiksliau, tam tikrą žadinantį, budinantį psichinį veiksnį, „išminties ginklą",
kuriuo, tarkim, žynys poetas gali prižadinti klausytoją iš „dvasios miego" ar
27 Žr. R V 1.11.4; 130.9; 175.4; III.52.6; IV.25.2; VI.24.1; 34.1; 62.9; VIII.40.8; 45.4 ir kt.
Išsamiai apie tai žr. Гринцер 29 — 30, 40.
^
28 Atitinkamai R V 1.121.12.c — d; plg. V.34.2.C — d ir Mahabharata XII.278.16; trumpai
apie tai žr. M H M I 207; plačiau — Kramrisch 134.
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pan. Pig. R V II.23.6.b, kur vedų dainiai prisipažįsta: „M es budime su daino
mis" (Ригведа I —IV 262), t. y. „dainuodam i", „dainų pagalba"29.
Kadangi vajra- reiškia ne tik žaibą bei apskritai griausmavaldžio In
dros ginklą, bet, kaip sakyta, yra pagrindinis sanskrito žodis, žymintis dei
mantą, tai aišku, kad ir „deimantas, M . Eliade's žodžiais, yra aukščiausios
sąmonės, bodhi-, nušvitimo sim bolis" (Eliade Y 220). Todėl suprantama,
kad „budistų tantriko idealas yra transformuoti save į 'deim antinę esy
bę' — kuriuo, viena vertus, jis nesiskiria nuo to pat idealo siekiančio indų
alchemiko, o kita vertus, atgaivina žinomą upanišadų tapatybę ‘brahmanas = atmanas'" (Eliade Y 206), t. y., paprastai sakant, „Dievas = žmo
gaus siela", nušvitusi, nubudusi ir taip pasiekusi savo išsipildym ą. Grafinis
šios tapatybės bei jos realizavimo sim bolis yra vadinamoji mandala, kurioje
žmogaus dvasinį išsipildym ą reiškia artėjimas prie centro bei galiausiai
susitapatinimas su centru, žym inčiu Dievybę30. Savo ruožtu mandalos sche
moje „lygia greta su gėlės žiedo struktūromis mes aptinkame kristalografines struktūras, o kartais įžvelgiamas tiesiog deimantas arba lotoso žiedas"
(Eliade Y 219). Štai kinų alcheminėje sim bolikoje mandalą atstojančios
„'auksinės gėlelės' viduryje yra 'sėklidė', kurioje bręsta ‘deim antinis kū
nas"' (Jung P A 131). Kadangi viena iš esminių mandalos struktūros ypaty
bių yra jos ketvertainiškumas, keturdališkumas, tai „čia esama, negaliu
susilaikyti nepastebėjęs, — prisipažįsta Jungas, — keisto 'gamtos žaismo',
nes pagrindinis fizinio kūno cheminis sandas yra anglis, arba karbonas,
kurio valentingum as irgi yra keturi. O deimantas, kaip gerai žinoma, — tai
tiesiog karbono kristalas. Tačiau karbonas — juodas, tai anglis, grafitas, o
deimantas — tai ‘skaidriausias vanduo"' (Jung P A 218)31. „Deim antinis kū
nas" tad yra tiesiog nuskaistėjimo, praskaidrėjimo, esmiškai to paties nu
švitimo įvaizdis (verta čia prisim inti ir minėtus „deim antinio vandens" įvaiz
džius), tas pats jau minėtas budistų „vadžrinis kūnas", kuris tad pasirodo
esąs universalus dvasinio išsipildym o simbolis. Priminęs, jog „šviesa yra
sim bolinis sąmonės ekvivalentas, nes sąmonės prigim tis išreiškiama per
analogiją su šviesa", C. G. Jungas cituoja vieno kinų alchem inio teksto
(Hui M in g Ching32) posmą: „Jei nori be nutekėjimo išbaigti deim antinį
29 Dėl budėjimo su daina, giesme, malda visuotinumo plg. Ps 57.8 — 9: „Ištikima mano
širdis, Dieve; mano širdis ištikima; g i e d o s i u ir tave šlovinsiu! P a b u s k tad, mano siela!
Pabuskite, lyra ir arfa!" Arba Lk 21.36: „Todėl visą laiką b u d ė k i t e ir m e l s k i t ė s , kad
pajėgtumėte išvengti visų busimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje".
Lietuvoje šiuo atžvilgiu plg. budynių papročius, pavyzdžiui: „Prasideda budynė, t. y. b u 
d ė j i m a s prie mirusiojo. Jau pirmą vakarą ateina g i e s m i n i n k a i . <...> Tai nepaprastas,
įspūdingas g i e d o j i m a s , ypač kai laidotuvės vyksta žiemos vakarais, kai giesmė girdėti
toli" (Kašinskas 16).
30 Apie mandalą, jos simboliką bei paskirtį dvasinėje praktikoje esama labai daug lite
ratūros. Prie jos čia neapsistosime, nurodydami tik glaustą V. Toporovo santrauką „Pasaulio
tautų mituose": Топоров M 100— 101.
31 Mandalos, deimanto ir pagrindinio gyvybės žemėje cheminio elemento — anglies
struktūrinį sutapimą taip pat pastebi C. Kerėnyi’s, deimantą apibūdindamas kaip „išpildytos
individuacijos simbolį" (Kerėnyi 16— 17).
32 Pagal pastaruoju metu priimtą tarptautinę transkripciją, matyt, reikėtų rašyti Hui
M in g Jing ir lietuviškai tarti „Hui M ing Dzingas" (žr. minėtą „Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos" nutarimą Nr. 52).
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kūną, stropiai kaitink sąmonės ir gyvybės šaknis. Žibink šviesą palaim intoj
šaly, kuri visad po ranka, jeib ten slapta be paliovos gyvuotų tikrasis pats";
ir paaiškina: „Šios eilės yra savotiška alcheminė instrukcija, kaip pasiga
m inti 'deim antinį kūną', paminėtą tekste. Reikia 'kaitinti', t.y. suintensy
vinti, sąmonę taip, kad įsižiebtų šviesa tikrojo paties buveinėje" (Jung AS
20 — 21 )33. Psichologiškai „deim antinis kūnas", skaidrus ir nepažeidžiamas,
„sim bolizuoja sąmonės būseną virš bet kokio em ocinio susipančiojimo, ne
bepaveikiamą jokio ūmaus šoko — būtent sąmonę, atsiskyrusią nuo pa
saulio" ir taip pasiekusią nemirtingumą (Jung AS 46, dar žr. 51 —52). Pana
šiai „nugali m irtį" deimantas indų alcheminėje tradicijoje (Элиаде A A 74).
Taigi šiuo atveju alchem ikų „pagrindinis rūpestis yra įgyti 'deim antinį kū 
ną', kitaip sakant, kūno transformacijos dėka pasiekti nemirtingumą. D ei
mantas — pu ikiai tam tinkantis simbolis, nes jis ir kietas, ir ugningas, ir
vaiskus. O rthelius34 sako mums, kad filosofai niekuomet nebuvo radę ge
resnio vaisto už šį, kurį, dėl jo kietumo, skaidrumo ir rausvo atspalvio, jie
pavadino tauriuoju ir palaim intuoju filosofų akmeniu" (Jung P A 428). D ei
mantas ezoterinėje sim bolikoje tad yra tas pats alchem ikų „filosofinis ak
muo", lapis (dar žr. Jung P A 170, 187), žymintis asmenybės mandalos „C en
trą" ir savo ruožtu sim bolizuojantis Dievą žmoguje (Jung AS 10135, 240, PA
322), krikščioniškoje alchem inėje tradicijoje — Išganytoją Kristų (Jung
AS 96, P A 33, 133, 353-355, 357, 372, 374, 389-396, 428, 434, 475). T aig i
tiek Rytų, tiek Vakarų ezoterinėse tradicijose deimantas sim bolizuoja aukš
čiausią dvasinį išsipildym ą, Nubudim ą, Išsivadavimą, taip pat jo personi
fikacijas — Budą, Kristų, apskritai aukščiausią tikrovę, Absoliutą ir pan.36
33 Įvardžiu pats, patįs, arba pūtis (LKŽ IX 621, 633 — 637), čia mėginama versti atitinka
mus vok. selbst, angį. self, sudaiktavardėjusius ir įgijusius „tikrojo aš" reikšmę (vok. das
Selbst, angį. the self), lietuviškai paprastai nelabai vykusiai verčiamus naujadaru, pagal pa
viršutinišką sąskambį nuo atitinkamo rusų naujadaro самость nusimėgdžiotu savastis, kurį
kaip hibridą (beje, turintį visai kitą reikšmę — 'nuosavybė') kritikavo jau J. Jablonskis
(Rinktiniai raštai, t. 2. V., 1959, p. 499). Lietuvių pats, patįs, arba pūtis, irgi gali būti daikta
vardis, tiesa, dabar paprastai reikšme 'vyras žmonai' (LKŽ, ten pat), tačiau pirminės jo reikš
mės nuo pat indoeuropietiškojo *potis būta kur kas platesnės — be 'vyras žmonai (Gatte)',
visų pirma ‘Viešpatis (Hausherr, Herr)’, pig. sen. indų pūtis 'Viešpatis, valdovas' ir 'sutuokti
nis', lotynų potis 'galingas, galintis, pajėgus', pagaliau latvių pats 'šeimininkas' ir pan. (Ро
к о т у 842; žr. Sabaliauskas L K L 21— 22 ir kt.). Reikšmė 'Viešpatis' šiuo atveju, kalbant apie
jungiškąjį asmenybės centrą, tiesiog prilygstantį „vidiniam Dievui", itin tinka.
34 Apie jį žinoma tik kaip apie M ykolo Sendivogijaus (M ichael Sendivogius), XVI a.
lenkų alchemiko, komentatorių.
35 Jungo žodžiais, alchemikų „lapis — tai panacėja, universalus vaistas, aleksifarmakonas [priešnuodis], tinktūra, kuri prastuosius metalus paverčia auksu, o žvirgždą — brangak
meniais. Jis neša turtus, galią ir sveikatą, jis išgydo melancholiją, o kaip vivus lapis philosophicus [gyvasis filosofinis akmuo] — tiesiog simbolizuoja Išganytoją, Anthropos'ą [alchemikų
archetipinį Žmogų] bei nemirtingumą. Jo nepažeidžiamumas taip pat atsispindi archajiškuo
se vaizdiniuose, jog šventųjų kūnai pavirsta akmeniu. Antai Elijo Apokalipsėje apie Antimesijo persekiojimų išvengusius sakoma: 'Viešpats priims pas save jų dvasią ir sielą, o jų kūną
pavers akmeniu, kad joks laukinis žvėris nepalies jo iki paskutinio teismo dienos'. Viename
Frobeniuso perpasakotame basutų padavime persekiotojai apsupo herojų ant upės kranto,
bet jis pasivertė akmeniu, o tie permetė jį į kitą krantą. Tai 'persikėlimo' motyvas: 'kita pusė'
yra tas pat, kas amžinybė" (kur nurodyta).
36 Dar žr. Becker 50; Cirlot 81; Eliade Y 223; Элиаде O C P 402 ir kitur. Antai ir Krišna
Bhagavadgytoje (Х.28) prisipažįsta: „Tarp ginklų aš — vadžra (ahamvajram)" (BhG 264).
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Todėl neatsitiktinai, pavyzdžiui, indų astrologijoje deimantas vadinamas muk
ta-, pažodžiui 'išsivadavęs, išsivadavusysis' (Bhasin 165; žr. Кочергина 514).
Iš tikrųjų panaši sim bolika būdinga ne tik deimantui, bet ir kitiems
atitinkam om is savybėmis pasižymintiems brangakmeniams. V isų pirma čia
paminėtinas indiškasis cinta-mani-, pažodžiui 'm inčių (ar mentos, proto)
brangakmenis', „pasakų brangakmenis, kaip manyta, išpildantis jo savinin
kui visus norus" (M onier-W illiam s 1993; žr. Кочергина 211). Pirmasis dė
muo cinta- 'm intis' čia, beje, yra tas pats kaip citta- (Mayrhofer I 387, 388,
398) žodyje bodhi-citta-, žyminčiame nubudusią sąmonę ir, kaip matėme,
tapatintame su deimantu, o mani- — pagrindinis brangakmenį sanskrite
žym intis žodis, kurį irgi jau matėme saulės, kaip „dangaus brangakmenio",
pavadinim e dyu-mani-. Taigi ir čia akivaizdūs „sąmonės nušvitim o" ar „nu
švitusios sąmonės" atprasmiai. Paskutinėje „Ramajanos" dalyje (VII) die
vas „Rama dvasinį pasišventimą prilygina norus išpildančiam brangakme
niui cinta-mani-, kurio spindinčios šviesos negali apniaukti niūriausias
paklydim as nei užpūsti didžiausio godumo vėjas. Jo šviesa nugali gūdžiau
sio neišmanymo tamsą ir įveikia bet kokios puikybės bei pasipūtim o šešė
lį" (CHI IV 403). Vienas iš žymiausių vadžrajanos budizmo mokytojų Naropa „pamokymų dainoje" savo m okiniui M arpai sako: „Mokymasis ir įstaba —
tai deglas, kuris nušviečia tamsą. <...> Tai tavo m e n t o s b r a n g a k m e 
ni s, nemesk jo upėn kaip koks idiotas" (Tsang N yon 36). Tokia brangak
menių, skyrium deimanto, kaip „švytinčio'' bei „nušviečiančio akmens",
simbolika, be to, yra įdėm archajiška, esmiškai archetipinė, aptinkama v i
suose pasaulio kraštuose, kuo įvairiausiose kultūrose (apie „švytinčius ak
menis", tarp jų lietuvių tautosakos, žr. aukščiau). Pavyzdžiui, „pajūrio dajakų iš Saravako (Kalimaritanas) šamanai turi tokius ‘švytinčius akmenis'
(light stones), kuriuose atsispindi viskas, kas vyksta ligonio sieloje, ir tokiu
būdu paaiškėja, kur ši klajoja" (Элиаде UI 108). Čia, žinoma, ateina galvon
ir pasakų stebuklingas „krištolo rutulys" ar kristalas, kuriame, tarsi p ir
mykščiame televizoriuje, burtininkas mato, kas dedasi su toli keliaujančiu
herojumi. Apskritai „kalnų krištolas, kvarcas visų mums žinomų pakopų
šamanizme vaidina didelį vaidmenį. Radcliff-Brownas sako: 'Esama plačiai
paplitusio ryšio tarp kvarco kristalų ir vaivorykštės, laikomos gyvate (rain
bow-serpent), ir visoje Australijoje šie kristalai priskiriam i pačioms svar
biausioms šamanų vartojamoms stebuklingoms substancijoms"' (Пропп 314,
žr. 497)37. Panašiai rusų pasakose „pasakojama, kad herojus gyvatės skran
dyje arba galvoje randa deimantus ar brangakmenius ir kad gyvatė juos
dovanoja herojui" (Пропп 313). V. Proppas iš gyvatės įgytus deimantus ar
apskritai brangakmenius sieja su iniciacija, su m aginių galių bei slapto

37
Vaivorykštė čia vėl primena mums dangišką šių kristalų prigimtį. įdomus šiuo atžvil
giu L. A. Jucevičiaus perpasakojamas mitinės lietuvių dangaus šviesulių Karalienės įvaizdis:
„Tai esanti jauna mergina, neregėtai graži, jos galvą dabinanti saulė, ji nešiojanti žvaigždžių
prisagstytą apsiaustą, susegtą ant peties tam tikra sege su mėnuliu vidury. Jos šypsena tai ryto aušra, ašaros — d e i m a n t a i . Kai lietus lyja, o saulė šviečia, liaudis paprastai sako:
Karalienė verkia" (Jucevičius 78 — 79). „Kai lietus lyja, o saulė šviečia", paprastai ir pasirodo
vaivorykštė. Plg. rusų tikėjimą, jog deimantai esą angelo ašaros (алмаз ангельская слеза:
Даль I 11). Taip pat plg. iškritusios „rasos deimantus".
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žinojim o įgijim u (dar žr. Пропп 368 — 369)38. Ir lietuvių tautosakoje „dar
girdžiasi minavojant, jog gyvatėms yra karalius d i e m e n t i n e karūna.
Kas iš žmonių karūną jam nuimtų, tas viską ž i n o t ų " (ŠLSP 67). Taigi
„daugelio tradicijų sim bolikoje brangakmeniai žymi dvasines tiesas. Bran
gieji akmenys princesės apdaruose ar karoliuose, ar apyrankėje, arba sau
gomi slaptavietėse, yra aukštesniojo žinojim o sim boliai", o „slibinų sergstimos brangenybės mena sunkumus to žinojim o siekiant — ne žinojim o
kaip išsim okslinim o beasmenės erudicijos prasme, bet kaip asmeninio pa
tyrimo, susijusio su gyvenimu bei augimu. Olose paslėpti brangakm eniai
mena pasąmonėje glūdintį intuityvų žinojim ą" (Cirlot 163) ir pan. Tas pat
pasakytina ir apie deimantą. „Kaip ir visi brangakmeniai, jis priklauso ben
dram brangenybių ir lobių simbolizmui, tai yra žymi dorinį bei intelektua
lin į žinojim ą" (Cirlot 81).
38

Deimantų, brangakmenių, įgyjamų iš gyvatės ar slibino, motyvas plačiai paplitęs

Eliade's nuomone, jis remiasi brangenybes saugojusio ir herojaus užmušto slibino archetipu
(Элиаде O C P 401 — 402; žr. Cirlot 163). Kartais brangakmeniai randami ne gyvatės, o rupū
žės galvoje (ЭС 180).
Ryšį su pažinimu, žinojimu patvirtina ir tai, kad deimantai dažniausiai randami gyvatės
galvoje, juolab kad deimantinės kartais būna gyvatės akys. Filostratas sako, jog, Eliade's
perpasakojimu, „kai kurių drakonų akys — tai ‘akinančiai spindintys' akmenys, turintys
maginės galios. Burtininkai, priduria jis, atlikę gyvačių pagerbimo ritualą, nupjauna joms
galvas ir išima iš ten brangakmenius" (Элиаде O C P 401). Graikų drakon, kaip žinoma,
reiškia tiesiog gyvatę, angį arba, tiksliau, kadangi tai vyriškosios giminės žodis, — anginą.
Deimantai ir šiaip neretai prilyginami akims. Plg. rusų priežodį „sava akis — deimantas"
(свой глаз — алмаз: Даль I И). Lietuvių — „deimanto akelės, sidabro kojelės" (LKŽ II 378).
Pasakoje stebuklinga akis, kuria galima „ir dangų, ir žemę pamatyt", gaminama būtent iš
deimanto: „Reik aukso pusę svaro ir diemento svaro, tai bus gražiausia akis" (ŠLSP 164 —
165; žr. aukščiau).
Galima pridurti, jog kaip nušvitimo sinonimas yra praregėjimas, taip ir žaibas neretai
palyginamas su akimi, juolab staigiai prasimerkusia Dievo ar dievybės akimi. Taip graikų
griausmavaldis Dzeusas nutrenkia savo priešininką Tifoėją: „Tifoėjas pasinaudoja tuo, kad
miegas užvėrė Dzeuso akis, ir įsigauna į jo rūmus; dar akimirksnis, ir jis užgrobs valdžią, bet
tada, kai, rodos, viskas prarasta, Dzeusas a t s i m e r k i a : pabaisa griūva n u t r e n k t a " (Detienne, Vernant 138). Pagrindinis masajų dievas N'gai apibūdinamas taip, kad „jo ž v i l g s 
n i s — ž a i b a s , jo riksmas — griausmas", o Taivanyje „žaibas... laikomas įsiutinto 'dangiš
kojo senio' akių blyksniu" (Иванов, Топоров 147, 152). Prisiminkime, jog upanišadų
Brahmanas yra „tarsi žaibo plyksnis ar mirktelėjimas akies" (Kena Upansad IV.4; žr. aukš
čiau). Plg. atitinkamus slavų žaibo pavadinimus: baltarusių dial. маргавЩа, ukrainų мдргавка,
Polesės tarmėse мйгавка, мйговиця, мигушка ir pan., padarytus iš veiksmažodžių reikšme
'mirksėti' (ЭССЯ X X 238, XXI 94). „Nemėtyk akių žvilgsnių kaip Perkūnas žaibų!" — sako
ma J. Balio tautosakos rinkinyje „Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose" (Balys 46, Nr.
278a). Jucevičius cituoja A. Mickevičiaus baladę „Pabėgimas", kurioje apie žuvusio kario
nuotaką sakoma, jog „akys jos — žaibai auksiniai" (Jucevičius 531). Tai įprasta, būdinga
poetinė tapatybė. Pagaliau lietuvių kalboje žaibyti reiškia 'silpnai m a t y t i ' , plg. tos pat
šaknies žybtelėti vartojimo pavyzdį: „Tik žybtelėjo į jį a k i m i s " (DLKŽ 955, 962) ir pan.
Taigi ir šia prasme deimantas prilygsta žaibui. Žaibas — tai griausmavaldžio, dangaus Dievo
akis, kurią pramerkęs jis nubunda iš sapno, praregi ir taip užmuša tamsybių angį bei atima
iš jos deimantinę akį, iš esmės tą pačią savo žaibo akį, kurią ta slėpė nežinojimo, miego
migloje. Griausmavaldžio priešininkas - tai tarsi Dievo akies vokas, kuris ją užmerkdamas
kaip tik ir pagrobia, paglemžia, paslepia sau šį dangaus deimantą, kaip kad debesis saulę.
(Plg. čia dar Pagrindinio mito motyvą apie priešininko pagrobtą griausmo dievo kirvelį.)
Atitinkamos makrokosmo — mikrokosmo sąsajos (be minėtų, dar saulė — akis; debesis,
migla — miegas, akies vokas ir pan.) gausios, patikimai paliudytos įvairių tautų mituose bei
kalbose, tačiau čia į jas plėstis ne vieta.
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Šiaip ar taip, „nuo senų senovės didžiai vertintos brangakmenių m agi
nės savybės. Tvirtinama, ir ne be pagrindo, jog tokie akmenys, prieš tapda
mi papuošalais, amžiais jau buvo vartojami kaip amuletai" (Frazer 33).
„M ineralai, metalai bei brangakmeniai anaiptol nebuvo tik ypatingos eko
nominės vertės 'objektai' — jie įkūnijo kosmines galias ir todėl priklausė
šventybei" (Eliade Y 284). Kodėl taip yra? Pasak S. Groto, „rašytojas bei
filosofas Aldousas Huxley's intuityviai g ilia i suvokė ryšį tarp brangiųjų
metalų bei akmenų ir dvasinės sąmonės būsenos. Savo garsioje paskaitoje
'Regėtojo patirtis' jis iškėlė klausimą, kodėl gi brangakm eniai yra būtent
brangūs ir kodėl tokios pragmatiškos kultūros, kaip kad mūsiškė, žmonės
linkę mokėti m ilžiniškas sumas už šiaip jau mažaverčius arba išvis nieko
nevertus daiktus. Jis išsakė prielaidą, jog mes taip darome tik todėl, kad
šie daiktai yra savotiški surogatai tų m istinių patyrimų, kurių taip trūksta
mūsų gyvenime. Mum s jie atstoja būtent maksimalų priartėjimą prie m isti
nio išgyvenimo, apreikšdami nušvitimą, spindesį, absoliutų skaidrumą, skais
tumą, nepažeidžiamumą ir amžinybę", o vieno tokį m istinį išgyvenimą patyrusiojo prisipažinimu, „šią absoliučios kosminės palaimos būseną aš tegaliu
apsakyti vieninteliu būdu — kaip 'deimantinę sąmonę'" (Гроф 120, 121).
T a ig i deimantas, kaip ir k iti brangakmeniai, pasižym intys kietum u ir
visų pirma skaidrumu, spindesiu, visame pasaulyje nuo senų senovės sim 
bolizuoja atitinkam ą psichinę būseną — skaidrų protą, nušvitusią sąmo
nę arba, religiniam e kontekste, Dievo nušviestą bei tiesiog dievišką są
monę. Lietuvių kalbos šaknis dei- / die- savaime mena tiek spindesį,
švytėjimą, nušvitimą, tiek dieviškumą, dievybę (plg. die-па bei die-vas), o
šaknis men(t)- / man(t)- — būtent sąmonę, mentą, mantą (žr. aukščiau).
Vadinasi, lietuvišką deimanto pavadinim ą galim a aiškinti šaknų dei- /
die- ir men(t)- / man(t)- junginiu, kitaip sakant, la iky ti jį šių šaknų su
durtiniu žodžiu, visų pirma reiškusiu būtent nušvitusią, ar dievišką, sąmo
nę (aptarta archajiška mitine prasme) ir, galimas daiktas, žymėjusiu kokį
nors atitinkamos simbolinės reikšmės objektą, m itinį arba / ir materialų
(pavyzdžiui, Perkūno ginklą ir tokias jo materialias apraiškas kaip žaibas,
koks nors aštrus spindintis daiktas, kristalas bei pan.), o į baltų kraštus
patekus deimantui, ėmusiu žymėti būtent jį ir ilgainiui, kartu su prarasta
senąja mitopoetine tradicija, netekusiu pirminės reikšmės.
Tačiau norint lietuvišką deimanto pavadinim ą aiškinti būtent šitaip,
būtina aptarti jo santykį su sen. indiškuoju būdvardžiu dyu-mdnt- ‘b liz 
gantis, spindintis' ar kitom is minėtomis jo lytim is. O tam visų pirma re i
kia atsižvelgti į kai kuriuos pastarojo vartojimo kontekstus. Prisim inkim e
jau cituotą Rigvedos eilutę: „N ubudink mus šiandien didžiajam turtui,
aušra spindulingoji (ūso... divitmatl)". Prašymas „nubudink" (bodhaya-)39
čia, šiaip ar taip, išsakomas tos pat šaknies žodžiu kaip vėlesnis nubudusią
sąmonę žymintis sanskrito bodhi-, budizme vienareikšm iškai tapatintas su
vadžru, t.y. su deimantu (žr. aukščiau). Savybėmis, nusakomomis žodžiais
dyu-mant-, dyuti-mant-, divit-mant- bei pan. bendra reikšme maždaug
39 Žr. Елизаренкова 47.
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'spindulingas', pasižymi ir deimantas, ir vadžras, ir žaibas. Juoba kad sim 
boliškai „žaibas tuo pat metu mena ir a u š r ą , ir nušvitimą" (Cirlot 342).
Įsidėmėtina čia tai, kad epitetu divitmatT pažymėtos aušros prašoma nubudinti, t. y. nušviesti s ą m o n ę — tiek pačia žemiškiausia, kasrytine, tiek,
galimas daiktas, pačia m istiškiausia prasmėmis, kurios šiuo atveju nė kiek
viena kitai neprieštarauja. Turint galvoje daugiasluoksnį Rigvedos sim bo
lizmą, daugiau nei įmanoma, jog ir pati aušra čia reiškia ne tik fizinės
saulės patekėjimą žemėje, kuris tėra m itinio sim bolio (antrinės sem iologinės sistemos „žodžio") signifikantas, jo regimasis „kūnas", taip sakant, bet
ir „dvasinį saulėtekį", t. y. mena saulę, šį „dangiškąjį brangakmenį" (žr.
aukščiau), suspindus sąmonėje. O tokiu atveju, turint galvoje dargi alitera
cijomis, anagramomis bei apskritai fonetiniais sutapimais paremtas seną
sias indų bei apskritai indoeuropiečių poetines techikas404
1
, ir vediškajame
divitmatT nulinio balsių kaitos laipsnio priesagą -mat- (< *-mnt-) galima
palyginti su tiksliu lietuvių daiktavardžio mintis etim ologiniu, m orfologi
niu bei sem antiniu atitikm eniu sen. indų kalboje (Nom. sg. fem.) mat'is
(< *mntis)AX. Nors dėl semantikos reikia padaryti išlygą: jau vedų kalboje
mat'i- turėjo vieną lietuviškajam atitikm eniui nebūdingą reikšmę — be
'm inties', 'sumanymo' bei pan., jis dar galėjo žymėti 'maldą' ar 'vedų
himną' (M ayrhofer II 563; Кочергина 490), t. y. re lig in į giedojimą, re lig i
nę giesmę. Jau sakyta, jog vedų griausm avaldis Indra yra „išm inčius po
etas" ir „gim do giesmes" (matTnam). Kadangi giesmę ir m intį čia žymi tas
pats žodis, tai visuom et išlieka dviprasmybė, ir galim a sakyti, jog „išm in
čius poetas" Indra tiesiog „gim do m intis". Antai Somos apibūdinim ą matibhih pariskrtah (RV IX. 86.24.d) P. G rinceris verčia „papuoštas giesm ė
mis" (Гринцер 59), o T. Jelizarenkova — „papuoštas poetinėmis mintimis"
(Ригведа IX —X 78). Pagaliau Rigvedos giesmė vadinama ne tik mat'i-,
bet ir su-mati-, pažodžiui maždaug 'gerai sumanyta' ar tiesiog 'geramintė' (Гринцер 53), nors kartu šis žodis gali reikšti ir tiesiog 'sąmonę, pro
tą' (Кочергина 738), būtent 'mentą'. Prisim inkim e, jog R V II. 23.6.b vedų
dainiai prisipažįsta: „M es budim e su dainom is" (žr. aukščiau). K ita ver
tus, čia „nubudinti" prašoma aušros, kuri apibūdinam a kaip 'sp in d u lin 
goji' — divitmatT. O galiausiai šis epitetas tiesiog skiriamas Rigvedos
dainai, giesm ei bei pačiai jos poetinei kalbai: Brihaspatis, įkvėpdamas
poetus, „įdeda" į j uos „spindulingąją kalbą" — dadhami dyumatlm vacam
(X.98.2.d, 3.a); dar plg. dgs. vacansi dyumattamani, kur kalba vac- pava
dinta aukščiausio laipsnio būdvardžiu dyuttama- 'sp in d u lin g ia u sio ji'
40Visų pirma žr. literatūros sąraše nurodytą T. J. Jelizarenkovos knygą {Елизаренкова).
Toliau — T. Я. Елизаренкова, B. H. Топоров. Д р е в н е и н д и й ска я п о э ти к а и ее
индоевропейские истоки. — Литература и культура древней и средневековой Индии.

М., 1979, р. 36 — 88; В. Н. Топоров. Санскрит и его уроки. — Древняя Индия: язык,
культура, текст. М., 1985, р. 5 — 29; В. П. Калыгин. Язык древнейшей Ирландской поэзии.
М., 1986; V. Ivanovo, T. Nikolajevos ir ypač V. Toporovo straipsnius rinkinyje „Исследования
по структуре текста" (M., 1987) ir kt.
41 Žr. Fraenkel 455 — 456; Mayrhofer II 563 — 564; Pokorny 726 — 728 (ypač du pastaruo
sius psl.) bei kt.
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(VIII. 101.7.a) bei pan.42 Taip pat jau sakyta, kad nuo Indros „sklinda am
žinosios giesmės" (manlsah). Vedų manisū- čia — dar vienas 'maldos' ar
'religinio himno' pavadinimas, kuris irgi visų pirma reiškia 'apmąstymą'
bei 'išmanymą' ir yra tos pat šaknies kaip vedų matt- 'mintis', mantū 'ma
nymas, mokymas', mantar- 'mąstytojas', manyate 'jis mano', lietuvių mintis,
menta, manta, manyti bei kt. (Mayrhofer II 577, 583 — 584; žr. Кочергина
494, 495). Šiuo atveju ypatingo mūsų dėmesio vertas Rigvedos posmas
X. 177.2: „M intyje Patanga neša kalbą. Ją įsčiose paskelbė Gandharva. Šį
spindintį dangiškąjį pažinimą Tiesos buveinėje išm inčiai saugo" (Ригведа
IX —X 317). Pirmoje eilutėje čia darsyk atvirai pabrėžiamas kalbos ir m in
ties ryšys43. O trečios eilutės tiesoje išm inčių saugomą „spindintį dangišką
jį pažinim ą" originale žymi dviejų žodžių junginys dyotamanam manisam44,
kurį galim a vertinti kaip svarų argumentą čia siūlomos deimanto lietuviš
kojo pavadinimo sampratos naudai. Jau nė nekalbant apie atitinkam ą po
etinį sąskambį (dalyvio priesagos -mana- pirmajame žodyje su antrojo žo
džio šaknim i man-), dyotamana- 'spindintis' (arba / ir 'dangiškas') čia yra
būtent „pažinimas", kaip kad verčiamas manisū, pažodžiui 'apmąstymas,
išmanymas' arba 'malda, religinis himnas' (žr. aukščiau), ir abiejų šių žo
džių šaknys remiasi tomis pačiomis ide. *dei- / *dejįd- / *dejįeu- 'skaisčiai
spindintis, nušvitęs' bei ide. *men- 'manyti (denken); menta, mintis (Sinn,
Gedanke)', kaip ir lietuvių dei- / die- b e im a n t- / men(t)- žodžiuos e manyti,
manta reikšme 'supratimas, nuomonė; menta', menta 'dvasia; sąmonė; pro
tas' ir pan. (Р о к о ту 183— 187 ir 726 —728 atitinkamai; taip pat žr. aukščiau).
T aig i galima kalbėti apie būdvardžio ir daiktavardžio junginį ide. *dei‘skaisčiai spindintis, nušvitęs, dieviškas' ir ide. *men- 'menta, mintis', jau
indoeuropiečių prokalbėje žymėjusį 'nušvitusią sąmonę', 'dievišką m intį’
ar pan., kuris ir atsispindi, viena vertus, ką tik aptartuose Rigvedos žodžių
junginiuose (palydimuose nuolatinių poetinių sąskambių tarp būdvardžio
priesagos formų ir daiktavardžio šaknies), o kita vertus, lietuviškajam e
sudurtiniam e dei-mant-as, det-ment-as bei pan. Juoba kad ir lietuvių Per
kūnas kai kuriose pasakose bei sakmėse atlieka „m uzikanto" vaidm enį
(žr. Laurinkienė SLDP 134; SV 120— 121 ir kt.)45, o štai vienoje pasakoje
42 Žr. Гринцер 30, 54; Ригведа IX — X 250, V — VIII 443. Minėtoje P. Grincerio knygoje
(p. 54) įsivėlusi korektūros klaida: išspausdinta dyumattamani, betgi žr. Aufrecht II 202. Už
konsultaciją dėkoju Vyčiui Vidūnui.
43 Šiaip jau tai gana būdinga sąsaja, plg. dar, pavyzdžiui, tos pat šaknies sen. indų
mdntra- '(šventa) giesmė, kalba, žodis, ištara', hetitų memmai 'sako', pagaliau lotynų connmentor,-ari 'apmąstyti, apgalvoti', bet ir ‘aiškinti, nagrinėti, komentuoti’, lietuvių minėti
pagrindine reikšme *1. k a l b o j e ar rašte vardyti ką, s a k y t i kieno vardą, k a l b ė t i apie
ką' (LKŽ VIII 214) bei kt. (Fraenkel 456; Mayrhofer II 578; Р о к о т у 727, 728; Sabaliauskas
L K L 94-95).
44 P. Grincerio knygoje (Гринцер 54) vėlgi išspausdinta su klaidomis: dyotmanam
maniaam. Žr. Aufrecht II 455. Už konsultaciją dar kartą ačiū Vyčiui Vidūnui.
45 Kaip kad tautosakos rinkinyje „Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose" (Nr. 175, 188,
331) liudija J. Balys, „Perkūną vadina ‘Dūdų seniu', 'Velnio muzika'"; „Perkūnas dar kitaip
vadinamas ‘Perkūno muzikantu"'; „Perkūnas esąs prašmatniai apsirengęs, po debesis skrai
dąs, muzikantas" (Balys 41, 42, 48) bei pan.
Šiuo atžvilgiu gal verta palyginti slavizmu laikomą veiksmažodį groti * 1. atlikti melodiją,
griežti muzikos instrumentu’, bet ir '2. krankti, karkti, kaukti, šaukti’, pavyzdžiui, „Varnos
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minimas Vaidelaitis, giedantis „šventas giesmes, kurias mokėjo pagal parėdko Perkūno" (PSO 161). Pagaliau „senieji žmonės <...> Perkūną laikė
lyg Dievo žodžiu" (Balys 35, Nr. 47)46. Vadinasi, ir Lietuvoje „Perkūno g in 
klas" galėjo turėti atitinkam ų poetinių atprasmių, kuriuos įvardyti labai
tiktų kaip tik šitaip.
O jeigu taip, tai lietuviškąjį deimanto pavadinimą su atitinkam ais jo
pavadinimais Europos kalbose tesieja fonetinis panašumas, kuris savo ruožtu,
žinoma, galėjo padaryti žymų poveikį tiek lietuviškojo formai (gal net pa
gimdyti atskiras jo lytis), tiek turiniui (pavyzdžiui, paspartinti pirminės reikš
mės praradimą ir šiuolaikinės mineraloginės įsigalėjimą). Tiksliau, kiek
deimanto pavadinimai Europos kalbose remiasi graikiškaisiais adamas, kilm.
adamantos 'nenugalimas, neįveikiamas' bei diaphanės 'skaidrus, permato
mas' ar pan., tiek kalbamas fonetinis panašumas yra visiškai atsitiktinis, o
kiek jie iš tikrųjų remiasi sen. indų dyu- '(dangiškas) spindesys’ arba net,
konkrečiau, dyu-mant- 'blizgantis, spindintis', tiek galima kalbėti apie to li
mą dalinę giminystę, nors istoriškai jų santykis su lietuviškuoju deimanto
pavadinimu, sulig čia išsakyta pastarojo kilm ės hipoteze, vis tiek neper
žengia panašumo ribų, tik tas panašumas šiuo atveju mažiau atsitiktinis47.
groja“ bei pan., su neabejotinai savu grauti, kurio reikšmė ‘2.’ nesuformuluota, duodamas
tik pavyzdys: „Aš inėjau priemenėlėn — m u z i k ė l ė zvankiai grauna“, ir kuris taip pat
reiškia ‘3. krankti, aiksėti; vaitoti’, pvz., „Grauju kai varna“. Dalykas tas, kad pirmoji ir
pagrindinė šio veiksmažodžio reikšmė yra Jl. griausti’, pvz., „Grauja p e r k ū n a s “ (LKŽ III
528, 645), ir pats jis galiausiai yra bendrašaknis su griauti ’griausti' bei griausti, plg. dar
latvių graut reikšme ’griausti’ (žr. Fraenkel 168; Karulis I 309). Taigi Perkūnas ne tik griau
džia, griauja bei grauja, bet kone savaime ir groja. Vienoje'M. Davainio-Silvestraičio užrašy
toje pasakoje herojus „išgirdo iš aukšto padangės didelį; g r i a u s m ą , g r o j i m ą ant kan
klių, teip kad anam į ausis jėmė spengti. <...> Tai buvo Jovišas dievaitis [Perkūno sinonimas],
kurisai tankiai rodydavos žmonims pagados dienoje ir čystam ore su savo kankliumis, padangiums lakiodamas, svietą gandino" (PSO 165— 166, 387). Dėl būdingo šių veiksmažodžių
maišymo dar plg. kitą pasaką, kurioje nužudyta sesuo pavirto liepa, iš kurios brolis „padarė
skripką, ir u ž g r i o v ė jija. Paskui toji skripka sako:
Broleli, n e g r i a u k . Mane sesulė
papiovė ir pakasė po derna. Aš išaugau žalias liepas!' Paskui jisai atvažiavo tuosna namuosna ir davė seseriai g r a j y t . Sesuva u ž g r i o v ė ant jos. Skripka sako:
Negriauk,
sesule. Mane sesulė papiovė! Aš išaugau žalias liepas!’“ ir 1.1. (SPO 352).
46 Panašiai vedose griausmas įvardijamas šaknimi gad- ’aiškiai, raiškiai tarti, kalbėti',
o tos pat šaknies daiktavardžiu gada- vadinamas muzikos instrumentas (Топоров ИБ 150).
Pagaliau plg. Bibliją: „Aš išgirdau iš dangaus garsus, tarsi didelių vandenų šniokštimą ir
tarsi galingo g r i a u s t i n i o dundėjimą. Garsai, kuriuos girdėjau, buvo tarytum arfininkų,
skambinančių arfomis [t. y. kaip m u z i k a ] . Jie g i e d o j o naują giesmę priešais sostą" (Apr
14.2-3).
47 Kalbant apie sutapimus, būtų galima paminėti ir naujosios graikų kalbos diamantiko
‘brangus papuošalas, brangakmenis’, iš diamanti ‘deimantas’, C. D. Bucko paliktus be jokio
paaiškinimo (Buck 442). Viena vertus, juos, žinoma, galima kildinti iš to paties viduramžių
lotynų diama(n)s,-cmtis. Tačiau kita vertus, turint galvoje pirmykštes magines brangakmenių
bei apskritai papuošalų funkcijas, plg. sen. graikų dia-manteyomai ‘lemiu, buriu, pranašauju
remdamasis orakulu' (ДГРС 377), manteyomai 4. p.’, toliau vienos šaknies su manteia 'pra
našavimas, pranašystė', mantikė 'pranašavimo menas, mantika', mantis 'būrėja(s), pranašau
tojais)’ (ДГРС 1051 — 1052) < ide. ‘men- 'manyti; menta, mintis’ (Pokorny 727). Juoba turint
galvoje plačiai žinomą būrimą iš žaibų (pagal kryptį, ryškį ir pan.) arba aiškiaregystę, prana
šavimą „krištoliniu rutuliu".
Dar vieną tolimesnį sąskambį galima išgirsti, pavyzdžiui, Platono brolio, dalyvavusio jo
„Valstybės" dialoguose, Adeimanto varde, gr. Adetmantos, padarytame iš apeliatyvo a-deimantos, pažodžiui 'bebaimis* (žr. Platonas 6, 457; Д Г Р С 32).

177

Žodžiu, tiek įprastasis, tiek čia išsakytas neįprastas aiškinim ai neapsieina
be „atsitiktinio panašumo", tik jis pakeičia savo vietą: pirmuoju atveju
atsitiktinai sutapusiais, t. y. homonimais laikom i lietuviškieji tikrinis Deiman
tas ir bendrinis deimantas, pastarąjį genetiškai siejant su atitinkam ais europietiškaisiais deimanto pavadinimais, o antruoju atveju kaip tik ši sąsaja
laikom a atsitiktine, lietuviško deimanto pavadinimo kilm e bei daryba ne
skiriant nuo tikrinio vardo.
Priim ant šią hipotezę, kaip jau sakyta, tenka pripažinti žodį deimantas
visų pirma žymėjus abstrakčią dvasinę ar m itinę sąvoką ir tik paskui, dėl
atitinkam ų sim boliškų savybių (šiuo atveju — visų pirma spindesio, skaid
rumo), perėjus konkrečiam materialiam daiktui, tarkime, kvarco kristalui,
bei galiausiai — deimantui. Viena vertus, žodžio reikšm ei konkretizuotis
palankus yra pats jo mitiškumas, m itinis konkretumas (pavyzdžiui, Perkū
no ginklas), kita vertus, tarpine tokio reikšmės perėjimo grandim i galėjo
būti koks nors ritualinės ar maginės paskirties daiktas, kaip antai: apeigų
rykas, amuletas ar pan., tiesiogiai sim boliškai susijęs su atitinkam u m itiniu
vaizdiniu bei galiausiai abstrakčia dvasine sąvoka. Reikia pasakyti, jog mes
turime vieną puikų būtent tokios reikšmės raidos pavyzdį, iškalbingą tipo
loginę paralelę: tai visiems gerai žinomas „lietuviškas auksas" — gintaras.
Šis žodis yra susilaukęs daug prieštaringų aiškinim ų, tarp kurių irgi ilgą
laiką vyravo nuomonė jį esant skolinį. Tačiau V. M ažiu lis galiausiai pa
grindė savą, lietuvišką (baltišką) jo etimologiją, pagal kurią tai esąs šak
nies veiksm ažodžio gin-ti ir veiksmo įrankio arba veikėjo priesagos (baltų
*-tra- arba *-ter- < ide. *-tro- arba *-ter-) žodis pirm ine reikšme 'apgynėjas',
visų pirma žymėjęs apskritai amuletą, o paskui, kadangi amuletams baltų
ypač naudotas gintaras, prigijęs šiai konkrečiai medžiagai (žr. M ažiulis I
352 —353)48. Turime ir atitinkamų „atsitiktinių sutapimų" su asmenvardžiais:
iš gintaro pavadinimo galėjęs atsirasti vardas *Gintaras tik rekonstruoja
mas, o įprastas lietuviškas vardas Gintaras laikomas sudurtiniu iš dviejų
šaknų — to paties veiksmažodžio gin-ti 'saugoti' ir veiksm ažodžio taf-ti
šaknies, čia dar prūsų acc. sg. tarin 'balsas' bei kt. (LVKŽ 180, žr. 171; plg.
LPŽ I 671). Taigi gintaras amuletas tiesiog „gina", o Gintaras žmogus —
„gina tardamas", „gina balsu" (užkeikimais? šventomis ištaromis? giesmė
mis?). Turim e sutapimų ir su upėvardžiais, pavyzdžiui, Gintarą (Būga III
168, 170) arba Gintaras ties Raseiniais, Gintaris ties Šeduva, kurie mėgina
mi sieti ir su bendriniu gintaru, ir su tikriniu Gintaru (Vanagas LH EŽ 116).
O pats gintaras amuletu tapo visų pirma, kaip ir deimantas, dėl savo skaid
rumo bei saulę primenančios spalvos. „Paprastai saulę vaizduojantys diskai
daryti iš žvilgančių ar spindinčių medžiagų: vienur — iš perlamutro, k i
tur — iš brangakmenių ar spalvotų mineralų. O Lietuvoje jau akmens am
žiaus žmonėms saulės įvaizdis buvo gintaro skridiniai" (Vaitkunskienė 44).
Be to, juose išbrėžtas lygiakraštis kryžius žymėjo keturdalę pasaulio sanda
48

Plg. Топоров ПЯ E —H 211 — 216, kur irgi jau iš esmės pripažįstama, nors ir ne taip

kategoriškai, baltiška šio žodžio kilmė bei ryšys būtent su veiksmažodžio gin-ti šaknimi.
Pagaliau žr. Būga II 390, kur šio žodžio daryba aiškinama lietuviškos priesagos -aras / -eras
pagrindu.
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rą (Rimantienė 261 —262). T aig i gintaras, kaip ir deimantas Indijoje, galė
jo reikšti pirm ykštę „mandatą", o ši yra „m aginio apsigynim o" priemonė
par excellence (plg. apsibrėžim ą ratu nuo piktųjų dvasių bei pan.). Ypač
įdomi šiuo atžvilgiu O. Trubačiovo išsakyta galimybė lietuvišką gintaro pa
vadinimą — per tokią jo lytį kaip jentaras (LKŽ IV 340) bei slaviškus atitik
menis (plg. rus. ян тар ь), tarpininkaujant iranėnams, — susieti su sen. indų
yantar-, pažodžiui 'sulaikantis' (Трубачев 125— 135), o kartu, vadinasi, ir
su yantra- (žr. M ayrhofer III 7), žym inčiu kaip tik apsauginės paskirties
maginę ar mistinę diagramą, dažniausiai būtent mandalos pavidalo49. Pa
galiau Lietuvoje „neretai vietoj 1—2 gintarėlių prie segių ar smeigtukų
būdavo prikabinti vienas ar du atvežtiniai stiklo arba emalio karoliukai"
(Vaitkunskienė 42), taigi nedaug trūko, kad žodžiu gintaras dabar vadintu
me visai ne gintarą, o kur kas vėliau į Lietuvą iš svetur įvežtą stiklą ar
emalį — taip nenutiko iš esmės tik todėl, kad gintaras randamas Baltijos
pakrantėse, ir jo turėta gausiau nei stiklo ar emalio dar ilgą laiką po to, kai
šios medžiagos čia pasirodė. Plg. mariųjamdar reikšme 'permatomas, stik
linis', čiuvašųjandar tiesiog 'stiklinė' (Zinkevičius LK K 163), galimas daik
tas, pasiskolintus senovėje iš rytų baltų ir tokiu atveju liudijančius šio
žodžio denotato nepastovumą, esmiškai antraeiliškum ą tikrosios, abstrak
tesnės reikšmės atžvilgiu. Taip pat verti dėmesio būtent kirvelio pavidalo
gintariniai amuletai, tyrinėtojų siejami kaip tik su šiuo būdingu Perkūno
ginklu (Vaitkunskienė 40), su kuriuo, kaip matėme, nedviprasm iškai susi
jęs ir deimantas. Lietuvių tautosakoje Perkūną.„kiti įsivaizduoja seniu su
ilga balta, pražilusia barzda, sėdintį g i n t a r o s o s t e " (Balys 49, Nr. 348).
Šiaip ar taip, „juk pati jo kilm ė 'dieviška'. Antai drėgname pajūrio smėlyje
žvilgantys gintaro lašeliai — tai deivės Jūratės ašaros, o tie didoki gaba
lai — skeveldros jos gintaro rūmų, sudaužytų įpykusio Perkūno. Iš kartos į
kartą perduodami mitai ir padavimai vaizdžiai rodo ikikrikščioniškosios
Lietuvos gyventojų pažiūrą į nežemišką gintaro kilm ę" (Vaitkunskienė 48).
T ik prisim inkim e deimantines deivės Karalienės, angelų ašaras, taip pat
požiūrį į deimantus kaip į Dievo sosto — dangaus skliauto skeveldras ir
pan. Belieka nebent pridurti, kad povandeninių Jūratės rūmų „sienos buvo
gryno balto g i n t a r o , slenksčiai aukso, stogas žuvų žvynų, o langai ty
riausių d e i m a n t ų " (Jucevičius 430)50.
49 Plačiau apie įvairias „jantras’’, jų simboliką, paskirtį bei su jomis susijusias praktikas,
apie kurias kalbėti čia ne vieta, žr. M. Khanna. Yantra : The Tantric Symbol of Cosmic Unity.
London: Thames and Hudson, 1997. Gintarą su jantra susieti yra kukliai mėginęs ir šio
straipsnio autorius (Dainius Razauskas. Šventasis gintaras. — Kultūros barai, 1996, Nr. 3, p.
45 — 51), dar nežinodamas apie minėtą O. Trubačiovo darbą, nors tas pirmąsyk buvo pa
skelbtas jau 1980 metais (O. H. Трубачев. Из балто-славянских этимологий. — Этимология
1978. М., 1980, р. 3- 18).
50 Pagaliau ir lietuvių auksas kartu su prūsų ausis bei lot. aurum (< *ausom) galiausiai,
ko gero, remiasi ta pačia ide. šaknimi *aųes- ’šviesti’ kaip ir lotynų aurora (< *usosa) bei
lietuvių aušra (Pokorny 86 — 87; plg. Sabaliauskas L K L 45 — 46 ir kt.). Netgi ir čia tad galima
įžvelgti sąsajas su savais, lietuviškais saulę, saulėtekį žyminčiais žodžiais. Plg. juoba Bretkū
no auskalis vietoj aukskalis (LKŽ I 505) ar pan. (žr. Топоров ПЯ A —D 168— 170) su Lasickio
minima nusileidžiančios ir vidudienio saulės spindulių deive Auska — Ausca, jei tai, žinoma,
nėra klaidingai užrašyta Aušra (Lasickis 19, 40, 71).
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Pabaiga
Baigdamas noriu prisipažinti, kad man pačiam sunku patikėti kai ku
riom is savo įžvalgomis, netgi tada, kai jos apauga drūtu duomenų kūnu ir
iš prielaidų kėsinasi virsti išvadomis. Betgi „tikėjimas, pasak Greimo, ne
kategoriška, o reliatyvi sąvoka: žmonės paprastai daugiau ar mažiau tiki
kuo nors, o ne — tik i arba netiki. 'Viešpatie, tikiu, padėk man mano neti
kėjime!' — tai garsaus šventojo malda <...>. Neseniai atlikta Indijos stu
dentų apklausa parodė, kad jie iš dalies — maždaug 35 proc. — tiki, o iš
dalies — maždaug 65 proc. — netiki į karvių šventumą. T aig i karvės tam
pačiam 'tikinčiajam ' yra kartu ir šventos, ir nešventos" (Greimas 206). Ir
m aniškiai „65 procentai netikėjim o" verčia žiūrėti į savo darbą su atitinka
ma doze ironijos bei skepticizmo. Tačiau pažinim ui toks „netikėjim as" ne
turi pernelyg didelės reikšmės — gana prisiminti, kaip kitados viena mokslų
akademija buvo uždraudusi meteoritus, nes danguje akmenų nesą, todėl ir
kristi jie iš ten negalį. Svarbu, kad išliktų bent „35 procentai tikėjim o",
būtini darbui imtis ir padaryti, nepaisant apsidraudėliško vidinės daugu
mos santūrumo. Kad užtektų ryžto „atsinešti lopetą" ir bent pamėginti
iškasti kelis tuos „mažus akminelius, kurie švies didžiau už visokias švie
sas". Ilgainiui, jiems pradėjus sugulti į vientisą paveikslą, prieš akis gal
imtų k ilti ir ištisi gintaro rūmai, andai sudužę ir nuskendę užmarštyje,
dangiškojo Tėvo „margas dvaras deimanto langeliais", pro kuriuos gal ir
pasaulį išvystume visai kitaip — taip, kad ir tie procentai gal apsiverstų.
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DIAMOND. SYMBOLISM AND RELATIVE SPECIFIC
ETYMOLOGICAL LINKS OF THE WORD
DAINIUS R A ZA U SK A S
Summary
Despite the long since established and generally accepted etymology of the Lith.
deimantas 'diamond' as having been borrowed from Polish and, like other European
equivalents, originally from Lat. diama(n)s, -antis and Gr. adamas, -antos 'unconquerable',
the author dares to suggest another and quite different solution. It rests, firstly, on the
Indian origin of diamonds and typologically on the fact that Skr. vajra-, the main word for
'diamond' in this language, originally meant just 'thunderbolt'. Secondly, attention is drawn
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to the developed mystical symbolism of a thunderbolt as 'enlightenment', particularly the
vajra- as 'enlightened mind', of which both diamond and gems generally partake too. This
opens up an opportunity to compare the appellative deimantas (var. deimentas, diemantas,
diementas, etc.) with the compound proper name Deimantas, made of the roots Lith. dei- /
die- (cf. deivas, dievas 'god', diena 'day') and man(t)- / men(t)- (cf. mantus 'intelligent,
ingenious, clever', menta 'mind', manyti 'think, mean'), derived respectively from the IE.
*dei- 'shine brilliantly, brilliant light’ and*men- ‘think, mean, thought, mind'. A corresponding
combination is found in the Rigveda X.177.2.C as dyotamanam manisam (sg. acc.) 'brilliant
knowledge, or thought, or hymn'. Since Lithuanian Perkūnas, like Indian Indra, is also
distinguished as a 'musician', the word deimantas could be conjectured to mean primarily
some mytho-poetical reality, for instance, an 'enlightening thunderbolt’ of a sacred hymn,
or sacred knowledge, and only secondly to acquire the current meaning of a mineral, due to
the characteristic features and symbolism of the diamond and the loss of the old Lithuanian
(Baltic) spiritual tradition.
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