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Įvadas
Vyriškojo ir moteriškojo pradų sąveikos idėja atpažįstama daugelyje
tradicinės dailės simbolių. Šiame straipsnyje gvildenama, kaip pana
šiai šis universalios prigimties, bendras daugeliui tautų pirmavaiz
Agurkiniai ir
kvadratų raštai
aukštaičių lovatiesėje
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įvaizdžiuose, pailgos ir kvadratinės (ratinės) for
mos simboliuose. Straipsnio tikslas - per vyriško
jo ir moteriškojo pradų sąveikos archetipo raišką
indų ir baltų mitinės tradicijos vaizdiniuose at
skleisti šio mitologinio įvaizdžio universalumą,
invariantiškumą, archetipiškumą ir archajiškumą.
Šio tyrimo uždaviniai - atskleisti universa

Kriklleliiį (kryžiukų)
ir rombų tipo raštai
lietuvių rinktinėje
juostoje (Lipščianų k..
Gardino ap., 1925 m.)

liuosius vyriškojo ir moteriškojo pradų sąveikos
mitinės simbolikos aspektus; palyginti kelių vie
nų archajiškiausių ir populiariausių

lietuvių

tekstilės raštų - stulpelio, elipsės, kryžinių raštų
1

(vadinamų agurkais, šautuviukais) diminiuose audiniuose bei įstrižo
2

kryžiuko (vadinamo krikštcliu)

3

rinktinėse juostose semantiką ir jos

kontekstą su itin archajiškos kilmės hinduizmo mitinės būtybės
Šivos simbolika.

RYTAI-VAKARAI:

Problema gvildenama daugeliu aspektų: atliekant tradicinių
ženklų formalios-eeometrinės simbolikos analizę bei siejant jų semio-
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tiką su platesniu kultūriniu kontekstu (jų liaudiškų pavadinimų
semantika, tradicinio meno simbolika, mitologija ir jos įvaizdžiais);
atliekant lyginamuosius lietuvių (baltų), indų, indoeuropiečių mitinių-poetinių įvaizdžių ir simbolių tyrimus.
Tyrimo šaltiniai: baltų mitologinės tradicijos naratyvai ir simbo
liai (senieji rašytiniai šaltiniai, folkloras, gamtos objektų ir artefaktų
semiotika) bei indų mitologijos naratyvai ir dailės ikonografij a.
Lietuvių tekstilės raštuose susiduriame su įvairiopa semantika.
Joje galima atsekti įvairių gyvosios ir negyvosios gamtos objektų, žmo
gaus buities daiktų ir 1.1, simboliką. Tačiau tekstilės raštus laikyti vien
tisa aiškiai suvokiama simbolių sistema dar per anksti, nes pažinimą
dar tik pradėjome: raštų įvairovė sisteminama pagal formą ir simboli
ką, išnagrinėta tik kai kurių liaudiškų raštų pavadinimų simbolika ir
4

reikšmė. Daugiausia tyrinėta simbolinė lietuvių juostų raštų reikšmė ,
5

mažiau - diminių audinių raštų pavadinimų semiotika .
Lietuviškoji medžiaga, skaitoma platesniame kultūriniame kon
tekste, lyginama su hinduizmo mitologijos medžiaga, atveria ne tik
tipologines simbolikos paraleles, bet ir naujas galimybes atpažinti uni
versalesnes archetipines prasmes lietuvių tekstilės raštų simbolikoje.
Darbe siekiame parodyti iki šiol mažai tyrinėtas lietuvių mitolo
ginės tradicijos paraleles su hinduizmo simbolika - lietuvių Perkūno
semantikos lauko simbolių ir hinduizmo Rudros-Šivos mitologemos
panašumą.
Į glaudų tradicinės dailės, arba liaudies meno, ar tautodailės ryšį
su mitologine tradicija yra atkreipę dėmesį daugelis tyrinėtojų. Lygi
namiesiems lietuvių tradicinio liaudies meno, tautodailės, archajiš
kos mitologinės simbolikos ir indoeuropiečių ar konkrečiai indų mi
tologinės simbolikos tyrimams metodologiniu ir duomenų požiūriu
6
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reikšmingi M. Gimbutienės , P. Dundulienės , N. Vėliaus , J. M. Vasto9

10

kas , V Ivanovo ir V. Toporovo , J. Puhvelo

11

darbai. Metodologiniu

požiūriu aktuali žymios Kanados antropologės J. M. Vastokas nuosta
ta, jog senovės indų ir lietuvių tradicinės kultūros bendrybės teikia
plačias galimybes lietuvių tautodailės semiotiką interpretuoti lygi
12

nant ją su senovės indų mintimi .
Dauguma autorių, tyrinėjusiųjų hinduizmo Šivos vardo, įvaiz
džio, mitinės simbolikos (dažnai erotinės (pvz., Ungarn, tantra), susi
jusios su mėnuliu, giriomis, kalnais, menhyrais ir laukiniais gyviais
(pvz., gyvatėmis) bei galingais gyvuliais) kilmę, aiškino ją esant kito-

kią nei arijų Rudros ir apskritai indoeuropiečių aukštosios sferos
dievybių

13

- ir siejo ją su vietine ikiariškąja Indo slėnio civilizacija
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(Mohendžo-Daro, Harapo), Australijos-Azijos, mongoloidine, tarm
14

ių, dravidų kultūra . Buvo manoma, kad vėliau atsikraustę Indijon
arijai įtraukė Sivą į vedizmo ir hinduizmo panteoną, susiedami jį su
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hinduizmo Ungarn 'q , taip pat tarnavo, kaip Šivos ir jo erotizmo ne17

ariškos kilmės įrodymas .
Išsamesni tyrimai kelia vis daugiau abejonių dėl ikiariškosios
Sivos simbolikos kilmės. E. Bryantas, remdamasis naujausiais archeo
logijos atradimais, yra iškėlęs hipotezę, kad Indo-Sarasvati civilizaci
18

ja, arba Indo slėnio kultūra, yra tapati Vedų arijams . Tai neprieštarau
ja ankstesnėms gausioms Mohendžo-Daro, Harapo, Indo slėnio
civilizacijos interpretacijoms, kuriose iškeliamos genetinės jos arte
faktų simbolikos sąsajos su vėlesniais mitologiniais ne tik vedizmo ir
19

hinduizmo, bet ir Europos indoeuropiečių įvaizdžiais .
Pastaruoju metu Sivos simbolikos kilmė, pasitelkiant ne tik Vedų
literatūrą, bet ir lingvistikos, dailėtyros, archeologijos, lyginamosios
kultūrologijos, religijotyros duomenis, pradedama aiškinti atsargiau
ir dvilypai, nebedaroma kategoriškų išvadų, suabejota Šivos simboli
kos kilmės unikalumu, lokalumu.
S. Kramrisch, aptardama hinduizmo šventyklų architektūros
formų simboliką, atskleidė pagrindinę vyriškojo ir moteriškojo pra
dų sąveikos idėją joje, lygino ją su kitų indoeuropiečių kultūrų
20

simbolika (pvz., graikų) . Kitame darbe, skirtame Šivos mitologemai,
S. Kramrisch, išvengdama įvaizdžio arinės ar protoarinės kilmės dis
kusijos, įtikinamai pagrindė archajišką Rudros, Šivos, Agni įvaizdžio
vienovę, įžvelgė vientisą religinę-filosofinę itin įvairių ir prieštarin
gų, skirtingo datavimo Šivos mitologemos naratyvų šerdį, įrodė jo
erotinės (vyriškojo ir moteriškojo pradų sąveikos) simbolikos vyravi
21

mą Vedų tradicijoje .
B. Bhattacharya, nagrinėdamas erotišką Šivos simboliką, įžval
giai atskleidė ne tik vietinius jos ypatumus, bet ir užsiminė apie uni
versaliuosius jos aspektus, jos atitikmenis daugelyje pasaulio kultū
22

rų: ne tik Indijoje, bet ir Egipte, indoeuropinėje Europoje . Panašią
išvadą padarė ir M. Chakravarti, kurio teigimu, falinis Šivos simboliz
mas nėra izoliuotai indiškas reiškinys, - jis turi sąsajų su visos žmoni
23

jos minties raida . B. Bhattacharya mano, kad fališkumas yra archajiš
kas archetipinis ir latentinis arijų religijos reiškinys, kurio raidą lėmė
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vidiniai religijos raidos dėsniai . Atitinkama logika remiasi ir M. Chakravarti: jis teigia, kad Deivės Motinos ir Dievo Tėvo koncepcija buvo
R
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žinoma Indo slėnio civilizacijoje, o hinduizmo deivių Ambikos, Durgos, Kali ir kitų nėra vėlesnių laikų Rigvedoje, tačiau jos pasirodo dar
25

vėliau hinduizme kaip Sivos žmonos . M. Chakravarti įžvalgiai pa
stebėjo, jog nors vedizme lytiškai poliarizuota simbolika (kuri vėliau
tantrizme išpuoselėta iki erotizmo) neišplėtota, tačiau užuominų esa
26

m a : pavyzdžiui, Rigvedoje ir Brihadamnyaka Upanishadoje stačio stul
po trynimas į gulsčią pagalį išgaunant apeiginę ugnį siejamas su lyti
27

niu aktu, žmogaus pradėjimu .
28

Pastebėti Sivos panašumai su graikų Dionisu , kurio simbolis
29

taip pat buvo falas . Spėjama, kad Dioniso kilmė neindoeuropinė - jo
ištakos ikiindoeuropinėje Senosios Europos (Kretos) civilizacijoje ar
Artimuosiuose Rytuose. Dionisas iš žemiško vaisingumo, chtoniškos
apatinės sferos dievybių rato bei kultūrinio herojaus ilgainiui buvo
30

pakylėtas į Olimpo dievų panteoną . Panaši ir Sivos istorinė raida manoma, kad jis, kilęs iš chtoniškų dievybių, vėliau susiliejo su vediz
mo Rudra ir įgijo itin aukštą absoliuto statusą, drauge neprarasdamas
31

ankstesnių bruožų .
Baltų mitologijoje taip pat galima atsekti nemažai tipologinių
atitikmenų su vedizmo tradicija. Panašiai kaip ir vedizme senieji lie
tuvių mitologijos šaltiniai neiškalbingi erotinės simbolikos klausimu.
Mitologinėje lietuvių tradicijoje ji yra latentinė. Pavyzdžiui, dievų
triadoje Vaidevučio vėliavoje nėra moteriškųjų dievybių. Moteriško
sios dievybės Žemyna, Gabija nebendrauja su vyriškosiomis dievybė
mis, nedalyvauja kuriant pasaulį. Mintis, kad pagrindinis baltų die
vas Perkūnas turėjo žmoną, yra tik hipotetinė rekonstrukcija,
nepaliudyta senuosiuose tekstuose. Tačiau įvairialypė plati tautosa
kos medžiaga apie vyriškųjų ir moteriškųjų mitinių būtybių santy
kius (pvz., saulės motutės ir mėnesio tėvelio įvaizdžiai, Saulės ir Mėnesio
vestuvių, nuodėmingos Mėnesio meilės Aušrinei istorija dainose; lau
mės ir velnio santykiai tautosakoje) skatina daryti prielaidą apie už
slėptą erotinės simbolikos pobūdį mitologinėje lietuvių tradicijoje.
Prielaida apie erotinės simbolikos apraiškas senovės baltų ar
chitektūroje kyla susipažinus su A. Beinoriaus interpretacijomis
32

straipsnyje, skirtame hinduizmo šiva lingam'o simbolikai . Autorius
įžvelgė tipologinę senovės baltų šventyklų sąsają su Sivos simbo
liais: archeologų aptiktų Šiaurės Baltarusijoje (V a. pr. Kr.) apskrito
plano kultinių medinių statinių su stogą laikančiu aukštesniu stul
pu viduryje sąranga atitinka budistinę stupa, ypač vedišką yupa ar

stimmt, kurios ašiniame apeiginiame stulpe, kolonoje sthanu, pagal
33

hinduizmo simboliką, slypi įžengęs į ją Siva .
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Į baltų (lietuvių) griausmavaldžio dievo Perkūno (išsamiausiai
34
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išnagrinėto N. Laurinkienės ) falinę simboliką bei semantinius pana
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Ankstesniuose lyginamuosiuose tyrinėjimuose lietuvių Per
kūnas daugiausia lygintas su vedizmo griausmavaldžiu dievu Indra
37

38

(L. H. Gray , J. Balys , N. V ė l i u s ) ir jam artimu Pardžanja (Parjanya,
39

SIMBOLIKOS
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35

lingam'u) yra atkreipęs dėmesį V. Toporovas .
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40

41

42

Parjanyah) (L. von Schroeder , J. Balys , M. Gimbutienė , N. Vėlius ,
43

Puhvel J . ) . Į Perkūno vardo panašumą su hinduizmo dievybės Višnu
hipostaze Adhvarage Perimai yra atkreipęs dėmesį T. Narbutas 1835 m.
44

išleistoje „Lietuvių mitologijoje" .1. J. Hanušas Perkūną siejo su hin
45

duizmo trejybės Brahma, o Patulq, Pikulą - su Šiva , tačiau, aiškinda
mas Šiuos sąsajas su Pihdu, jis ribotai kėlė tik destrukcinį Šivos, kaip
46

mirties nešėjo, aspektą . M. Akelaitis Perkūną siejo su Višnumi, o Šivą
47

- su Pokliumi, Patolu .
Lietuvių Perkūno mitologiją ir jo atributus, remdamasi lietuviš
48

ka medžiaga, išsamiausiai yra atskleidusi N. Laurinkienė .
Tačiau didesni Perkūno ir Sivos, Rudros, Agni panašumai (tu
49

rint omenyje, kad Indra yra Rudros ir Agni brolis dvynys ) erotinės
simbolikos srityje iki šiol nėra atskleisti.
Ankstesniuose tyrinėjimuose lietuvių tekstilės ornamentas lai
kytas daugiau atskirų ženklų dariniu, todėl poriniais jo simbolikos
aspektais domėtasi mažai. Tačiau tekstilės raštų simbolika jau pradėta
50

nagrinėti platesniame kitų atlikimo būdų ir kitų kultūrų kontekste .
Diminių lietuvių liaudies audinių kilmė datuojama tik XIX a.,
tačiau jų raštų pavadinimų sąsaja su senesnės kilmės folkloro mitiniais-poetiniais motyvais rodo ornamento formų semantinio asocijavimo ir įvardijimo tradicijos archajiškumą bei skatina daryti prielaidą
apie galimas senesnes ornamento konstrukcijos, jo formos archetipi
nio pagrindo ištakas kitose technologijose.
Archetipinių lietuvių tradicinio tekstilės ornamento formų iš
takos glaudžiai susijusios su archajiška mitologine pasaulėžiūra:
nagrinėjamieji lietuvių juostų raštai, atsekami nuo X a., žinomi Pie
51

tų Europoje nuo neolito , o diminių audinių raštai, subrendę tik
XIX a., yra kildinami iš archajiškesnių servetinių audinių, kurių tech
nika Baltijos šalyse atsirado, A. Zarina'os duomenimis, apie XIII a .

52

Kaip pastebėta daugelio tyrinėtojų, tam tikri mitinio mąstymo ar
chetipai gyvuoja daug ilgiau nei racionalus jų suvokimas. Daugelis
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chetipas taip įsitvirtina žmogaus mąstyme, kad įkūnijamas tam tik
roje įvaizdžių sąrangoje, kuri pati turi mitinę informaciją;
nepriklausomai nuo to, ar saugotojas, perteikėjas, kūrėjas ją gali su
vokti, ar ne. Todėl netgi šiuolaikinės kultūros ženkluose galima atpa
53

žinti savaip gyvuojančius mitinius archetipus . Vadinasi, nagrinė
jant tradicinės

tekstilės raštų

simboliką (išreikštą ženklų

įvardijimuose, j ų formų keliamose asociacijose), audinių priklauso
mybė kultūros tradicijai (etninės kultūros paveldui), sena jų orna
mento kilmė yra gana svarūs veiksniai, rodantys tekstilės raštų ryšį ir
su tradicine pasaulėžiūra, kurioje archaizmai reiškiasi ne tik relikti
niu, bet ir latentiniu pavidalu.
Šaudymo

ir medžioklės

simbolika

Lyginamieji kultūrų tyrimai padeda atsekti erotinę simboliką ir kiek
geriau suprasti jos reikšmę liaudiškojoje lietuvių raštų semantikoje ir
jos asociacijų grandinėse.
Pailgo pavidalo lietuvių diminių audinių raštas vadinamas
54

agurkiniu ,

55 56

ąžuolo lapų ir šautuvėliais, šaudykliukėmis - .

Ąžuolo lapų

raštą galima sieti su mitine Perkūno sfera, kadangi baltų tradicijoje
57

ąžuolas - švenčiausias Perkūno medis . Panašiai ir senovės germanai
ąžuolą įsivaizdavo vyriškos lyties, kadangi jo gilės atrodo kaip glaus
58

penis . Šautuvo simbolis drauge su medžiotojo įvaizdžiu taip pat sie
jasi su Perkūno semantikos lauku, nes Perkūnas tautosakoje medžioja
velnią, ugninėm strėlėm, kulkom jį šaudo. Kadangi velnias dažnai
slepiasi po ąžuolu, dėl to į jį Perkūnas trenkia. Kartais Perkūnas tie
siog įsivaizduojamas kaip medžiotojas. Perkūno kulkų randama že
mėje - tai perkūnkulkės,

Perkūno strėlės (belemnitai, dar vadinami ir
59

velnio pirštais, laumės papais, kaukaspeniais, skauspcniais) .0

akmens

amžiaus kirveliai, randami žemėje, vadinami Perkūno kirveliais, Per
60

kūno kulkomis, Perkūno strėlėmis .

Šautuvas, kaip ir kiti ginklai, pri

klauso medžiotojams, kariams, Perkūnas mitologiškai sietinas su ka
61

rybos veikla, karių luomu .
Kaip nustatė V. Toporovas, Perkūnas artimai susijęs su žodžiu
šauti, reiškusiu „stumti, grūsti". Sovėjas yra vienas iš rekonstruojamų
Perkūno apibūdinimų. Perkūno griausmo ir žaibo, sudeginančių sa
vo auką, veiksmas dažnai koduojamas veiksmažodžiu šauti. Viename
iš V. Toporovo rekonstruojamų pagrindinių mitų Griausmavaldis
nutrenkia, nušauna savo žmoną. Vieta, į kurią mitinėje-poetinėje

simbolikoje nukreipiamas veiksmas šauti/sovati, - tai krosnis (ug
nis), kapas (karstas), vagina, burna. V. Toporovas taip pat atkreipė

423
Vytautas Tumėnas
VIETINIAI IR

dėmesį į ypač ryškias erotines asociacijas rituale atliekamų veiksmų,
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reiškiamų veiksmažodžiais šauti/sovati. Pavyzdžiui, karvojus (sim
bolizuojantis vaisingumą, dažnai puošiamas faliniais simboliais)
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apeigose pašaunamas į krosnį, kuri traktuojama kaip įsčios. Tų pačių
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asociacijų aptinkama ir pasakose, kuriose herojus Laumę-raganą kiša
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į krosnį. Tą patį rodo ir piestos bei grūstuvo vaidmuo
62

Laumės-raganos veiksmuose .
Siame kontekste lengviau galima paaiškinti kitų be
lemnito vardų velnio pirštas, laumės pirštas, laumės papas
mitologinę sąsają su Perkūnu. Velnio pirštų pavadinimas,
matyt, atsirado dėl Perkūno kovos su Velniu, jo šaudymo.
O įvardijimas laumės papai primena vedybinius Griausmavaldžio ir jo žmonos santykius. „Laumės papai yra pasi
darę iš to, kad Perkūnas trenkė į smeltis, tai ir pasidarė du
63

papai" . Pagal A. Jucevičių, Perkūnas už neištikimybę
Laumei nupjovęs krūtis, sukapojęs į gabalus ir išsėjęs jas
64

po visą žemę . Belemnitai yra gamtos objektai, turintys
ryškią Perkūno veiklos žymę. Taigi, pripažindami prielai
dą, kad Perkūnas turėjo žmoną Laimą ar Laumę, kuri dėl
neištikimybės buvo nuvaryta į Žemę, galime paaiškinti
perkūnkulkių sinonimą laumių papus, laumių pirštus. Atskirtų dievybės
kūno dalių egzistavimas liudija smurtą ar baisią bausmę.
Apie Perkūną, kaip Velnio medžiotoją, gausiai liudija lietuvių
tautosaka. Perkūnas, sutikęs velnią nušovusį medžiotoją, pasakoja,
65

kad jis persekioja savo priešą labai ilgai arba atsiveja jį iš labai toli .
Perkūnas dažnai nutrenkia negerus, prastai dirbančius žmones ar su
66

degina jų turtą .
Panašiai hinduizmo mitologijoje Šiva-Rudra-Agni (jų giminystė
67

ir tapatumas akivaizdus Rigvedoje, tai išsamiai aprašė S. Kramrisch )
yra laukiniai, rėkiantys, riaumojantys žvėrių valdovai, medžiotojai,
šauliai (lankininkai). Geraširdiškumas siejamas su Šiva. Hinduizme
vedų Rudrą visiškai pakeitė Šiva, o Agni suvokiamas kaip visiškai
68

atskira aukuro ugnies dievybė . Šivai būdingas laukinis elgesys, sau
gant dorovės įstatymus, teisingumą. Šiva kariauja ir nugali įvairius
demonus. Jis sudegina ir pelenais paverčia troškimų, meilės aistrų
dievą Kama, kaip Mritjundžeja (Mrtyunjaya) užmuša mirties demo
69

ną, kaip Nataradža (Nataraja) šoka ant demono . Rudra/Šiva turi gin
klą - lanką, iš kurio šaudo, ir yra vadinamas naikintoju

70

(šarvą) ,

Belemnitai Perkūno kulkos.
Autoriaus nuotr.
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medžiotoju

71

ir šauliu ,

kurio ginklai yra: lankas (pinäka,

73

7i

72

ajagava) ,

75

strėlės (Saru) , žaibas (vajra) , kirvis (parašu) , jis taip pat siejamas ir
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su lytine jungtimi, ir su mirtimi.
Mirties, ugnies simbolika būdinga ir spalvinei Perkūno, ir Rudros/Sivos semantikai. Rudra siejamas su ruda, rausva, raudona spal
va, o Perkūno barzda ir plaukai taip pat rudi. Siva ypač siejamas su
pilka, balzgana pelenų spalva, su ghy (jogurto, pilamo į aukurą ar ant
Ungarn'o) balkšvumu. O lietuviai žodžiais, aptinkamais

Rudros/Sivos

semantikos lauke, - „šarvą" ir „šyva" - vadina pilką, balzganą, baltą,
76

žilą spalvas .
Lytinio

bendravimo

ir iniciacinio

smurto

simbolika

Perkūnas mitinėje baltų pasaulėžiūroje suvokiamas kaip skaistybės
saugotojas, dalyvaujantis sueities iniciacijoje ir mirtinai baudžian
tis, verčiantis graudžiai verkti.
Aušrinė svotbė kėlė.
Perkūns pro vartus jojo,
Ąžuolą žalią parmušė.
Ąžuolo kraujs varvėdams,
Apšlakstė mano drabužius,
Apšlakstė

vainikėlį.

Saulės dukrytė verkiant
Surinko tris metelius,
Pavytusius

lapelius.

- O kur mamyte mano,
Drabužius

išmazgosiu,

Kur kraują

išmazgosiu?

- Dukryte, mano jaunoji
Eik pas tą cžcratį,
Kur tek devynios

77

upatės .

Mėnuo vedė saulės dukrą,
Perkonas jojo į piršlybas;
Išjodamas, parjodamas
Spyrė į auksinį

ąžuolėlį.

Našlaitėlė graudžiai verkė,
Auksines šakas rinkdama;
Surinkusi auksines šakas,

Nusipynusi
Užsidėjusi
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Mėnuo saulužę vedė
Pirmą pavasarėlį.
Saulužė anksti kėlės,
Mėnužis

atsiskyrė.

Mėnuo viens vaikštinėjo,
Aušrinę pamylėjo.
Perkūns didžiai supykęs,
]į kardu perdalijo.
- Ko saulužės
Aušrinę

atsiskyrei?

pamylėjai?

Viens naktį

79

vaikštinėjai?

Šiose dainose ryškiai atsiskleidžia Perkūno ryšys su erotikos ir
skausmo įvaizdžiais. Jų simbolikos ištakos gali būti susijusios su de
floracijos, pirmosios vestuvininkų nakties mitine poetika.
Perkūno kulkos dažnai apibūdinamos ir kaip pailgi verpstės pa
80

vidalo a k m e n ė l i a i . 0 pailgose medinėse verpstėse visada reikalin
ga bent viena skylė. Tai leidžia daryti prielaidą, kad ir pačios verps
tės simboliškai galėjo būti suvokiamos kaip vyriškojo prado,
bendradarbiaujančio su moteriškuoju, simbolis, kad galėjo būti sie
jamas su falo ir vulvos įvaizdžiais. Juo labiau, kad verpstes dažniau
siai dovanodavo vyras merginai kaip meilės prisipažinimą, linkėji
mą gero gyvenimo. Verpstes darė bei dovanodavo ir brolis seseriai,
81

tėvas dukrai, vyras žmonai . Panašiai ir prieverpstes (kilusias iš
verpsčių) dažniausiai prieš vestuves jaunajai dovanodavo būsimasis
82

vyras . Kaip rodo V. Toporovo atlikta verpstės etimologijos analizė,
šis žodis, kilęs iš ide. uer-p-: urc-p- reiškiančio ,sukti', ,gręžti', ,verpti',
,galąsti', ,plėšti', ,pulti', matyt, turėjusio ir falinę reikšmę. Jis yra eti
mologiškai susijęs su ,verpstas',,varpa (penis)', ,varpstis', grūstu
83

vas', ,iena', ,karvojus' .
Esti ir daugiau audinio simbolikos pavyzdžių, turinčių stiprų
erotinį atspalvį. Antai mįslė - kudlos kratosi gyslos tamposi, nuoga skylė
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atsiveizi - reiškia audimą . O pailgos formos ornamento pavadiniM

A

S

įautuvėlis, sietinas ne tik su Šaudymu, medžioklės veiksmu, bet ir
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su šaudykle, audimo įrankiu, kuriuo prakaišomas ataudų siūlas.
Erotinis atspalvis labai būdingas ir daugeliui hinduizmo itin
ryškaus vyriškojo prado dievybės Sivos ir jo aplinkos atributams,
simboliams.
Indų mitologijoje Rudra (kuris giminingas Sivai) siejamas su
erotika ir skaudinimu, virkdinimu (panašiai kaip baltų Perkūnas mi
85

nėtose dainose). Rudros vardas kildinamas iš „raudoti, rėkti" . Rudra/Agni panašiai yra lytinės dorovės, lytinės meilės įstatymų saugoto
jas: Pasaulio pradžioje Tėvas Dangus, Prajapati,

sukuria dukrą

nekaltąją mergelę Aušrinę, LTšfls, ir sūnų - žvėrių valdovą, Rudrą/SivąlAgni). O šis laiko pradžioje, pasaulio aušroje sukuria Tėvui Dan
86

gui ugnies sėklą . Pradžiapatis, Gyvybės Viešpats, įsigeidžia dukros
Ušas. Ušas pavirsta laukine antilope rohini (įdomu, kad šis žodis dar
reiškia jauną mergaitę, kuriai ką tik prasidėjo menstruacijos), o jis - ją
besivaikančiu juodu antilopės patinu. Mėgaudamasis santykiavimo
malonumu Pradžiapatis staiga atsisukęs pamato Laukinį lankininką,
medžiotoją (Agni/Rudrą), nukreipusį į jį ugninę strėlę, ir persigan
dęs sušunka: „Aš sutvėriau tave, Gyvūnų valdove (pasiniam pati). Pa
lik mane". Šis pasigaili, Pradžiapačio ugnies sėkla nukrinta žemėn į
87

aukojimo vietą ir taip užgimsta Tėvo giminė žemėje .
Artimos ir lingvistinės su erotika susijusios Šivos ir Perkūno
&&

veiklos paralelės. Rudra kaip lankininkas vadinamas Šarva . Pana
šiai ir lietuvių kalboje šarvais vadinama senovės šarvuoto kario apsi
ginklavimas, amunicija, šarvuotė, ginkluotė, ginklai. Rudros-Šarvo
agresyvumas skirtas apsaugoti Ušas (Aušrinės) mergelės skaistybei,
ir lietuvių kalboje šarvas dažniau reiškia apsaugą. Erotiškosios lietu
vių šarvo reikšmės iškyla sąryšyje su nuovalomis, ploviniais (po gim
89

dymo): sakoma šarvai išeina, šarvais vadinamos ir mėnesinės .

Šarvu

90

vadinamas ir jaunosios kraitis, ir mirusiojo įkapės . Perkūnas, pana
šiai kaip Šiva - gyvybės priežastis ir marintojas, irgi susijęs su gyvy
bės pradžia pavasarį ir su staigia mirtimi, kai nuteisia žaibu.
Perkūno ryšį su erotine simbolika, su vyriškojo prado aktyvu
mo moteriškojo atžvilgiu semantika rodo ir atskleistos D. Razausko
etimologinės semantinės Perkūno sąsajos su „perėti" (kadangi jis,
91

anot S. Daukanto, išperėjo visa, kas matoma šiame pasaulyje ), „pe
rėti kiaušinius", „kiautu", „kūnu", „kauku", „kauku-velniu", sen.
indų - Vala, lot. vulva, sen. ind. ulva, liet.

92

nuovalos .

Lytiškai

poliarizuota

universali

formų
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kaliai stovintys paminklai (panašios į perkūn93

kulkę formos) vadinami lingam'u, arba šiva
linga - pirmine, natūralistine reikšme tai die
viško vyriškojo prado, dieviško falo simbolis, o
jų pastatymo pagrindas - apskritas duburys
yoni - dieviško moteriškojo prado, deivės vul94

vos simbolis .
Svetašvatara Upanišad teigimu, dievas Išana
(vienas iš Rudros/Sivos vardų) esti virš kiekvie
95

nos yoni ir virš visų formų ir yoni'ų .

Mahabharatoje

teigiama, kad

Mahadeva (kitas Sivos vardas) yra vienintelė dievybė, kurios vaisin
gumo organą garbina net tokie dievai, kaip Brahma ir

96

VISUM .

Mitai apie liepsnojančio lingam'o - sthanu atsiradimą iš Šivos ir
jo numaldymą, nuraminimą, {leidžiant jį į yoni - Šivos žmoną, pa
virtusią pasaulio įsčiomis, prasideda nuo to, kad pasakoja, kaip Šiva
sumanė išbandyti pirmųjų žynių šeimas. Jis pasirodė j ų žmonoms
kaip jaunas nuogas asketas, išsitepęs kūną pelenais, su išmaldos in
du, jis nuostabiai šoko, dainavo, juokėsi, kartais riaumojo. Jo plau
kai buvo pasišiaušę, penis - didelis. Susižavėjusios žynių žmonos ir
dukros neteko savikontrolės ir užvaldytos aistros puolė su juo mylė
tis. Jos visada buvo pavyzdingos žmonos, tačiau dabar jos negalėjo
susilaikyti, negalėjo nuo jo atsiplėšti. Kadangi Šiva įtraukė moteris į
erotinį siautulį, įaudrino jų geidulį, jos nesugebėjo jame matyti visų
norų nužudytojo, nepastebėjo, kad jis išliko šaltas ir nekreipė dėme
sio į savo poveikį joms. Grįžę rišiai taip pat buvo suglumę, įžeisti ir
įsiutę. Jie buvo apkvaitę ir apsigavę jų pačių gerovei dėl Šivos iliuzi
jos (maya) jėgos poveikio. Šiva žynius tikrino, bet žyniai buvo asketai
tik todėl, kad laikėsi tradicijų nustatytų draudimų ir pralaimėjo, kai
juos gyvai patikrino pats Dievas. Apsvaiginti maya'os jie nepamatė,
kad šis didis asketas nepriklausomai laisvai žaidžia su savo sėkla
siekdamas savų tikslų. Jis ramiai priėmė savo poveikio žynių pro
tams pasekmes: žyniai Šivą iškastravo arba Šiva, pamatęs ant jo įtū
žusius žynius, pats išsikastravo, o (a\ą-lingam'q numetė ant žemės. Šis
97

virto degančiu ugnies stulpu, deginančiu visą pasaulį . Jis niekur

Ungarn ir yonikultinis hinduizmo
objektas, Indija
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mos, aukščiausiojo dievo, pagalbos. Sis patarė prašyti Šivos žmonos
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Didžiosios deivės Dėvi pavirsti įsčiomis - yoni. Jose patalpintas stJianu
98

nustojo giaunamai degti, virto lingam'ii - šivaitu altoriumi .
Siva yra androgeniškas dievas. Jo žmona gimė iš jo paties, ji - jo
99

paties antroji pusė . Tai simbolizuoja vidinę jo pilnatvę, tobulumą.
O Sivos altorius Ungarn'as ir yoni išreiškia sąmonės
kilimą nuo žemiško į dangišką lygmenį: Ungarn'as
iškyla iš yoni, o ne įeina į ją. Tai simbolizuoja sėklos
transformaciją, sublimaciją jogų dievo k ū n e

100

. Lin-

gam'as įkūnija kylančios sėklos koncepciją, kuri reiš
kia, kad sėklai neleidžiama išeiti iš kūno, kuriame ji
absorbuojama. Šio dalyko valdymas padeda suvaldyti
visas aistras ir pasiekti būseną be norų. Šis yoga moky
mas padeda patirti aukščiausią palaimą

m

samadhi .

Didžiadvasių žmonių mirtis Indijoje taip pat vadi
nama samadhi.
Mohendžo-Daro
Proto-Šiva
(atvaizdas keraminėje
plokštelėje, Indija,
IIItūkstm.pr.Kr.)

Vertikalios formos simbolika atitinkamai yra išplėtota ir hin
duizmo šventyklų architektūroje. S. Kramrisch nuomone, akmeni
nis dolmenas (akmeninė koplytėlė su Ungarn'u viduje, buvusi hindų
šventyklos prototipas), menhyras, akmeninė šventykla ir Linga yra
giminingi, artimi. Jie, kaip ir senovės graikų omfalas, išskiria Pasau
lio centrą. Hindų šventyklos Prasada forma, primenanti kalną, sim
bolizuoja Vienatinį kalną, Pasaulio kalną, Visatos stulpą, Pasaulio ašį
(Axis Mundi). Joje svarbiausia - vertikali ašis, jungianti visus kompo
zicijos elementus, bylojanti vi
sų

lygmenų

subordinaciją

Aukščiausiai viršūnei. Iš Aukš
čiausios viršūnės išeinanti ašis
šventyklos viduje (Garbhagrlia)
perskrodžia Lingą, arba dievy
bės atvaizdą, stovintį ant že
mės, Kosmoso įsčių ir Centro,
Žemės bambos. O kvadratas
tradicinėje indų kosmologijoje
Keltų dievybė
Cernunos-raguotas
žvėrių valdovas
(atvaizdas ant
metalinio
Gundestrupo indo,
Danija,! a.)

yra esminė forma, simbolizuoja Žemę, lygų Žemės paviršių ir auku
rą vedį (jo išvestinės - trikampis, taisyklingi daugiakampiai, ratas,
1

2

atsirandantis sukant kvadratą, taip pat simbolizuoja aukurą) " .
Lytiškai poliarizuota Kosmoso samprata, jungianti tiek sakralųjį, tiek erotiškąjį aspektus, ryški hinduizmo pakraipoje tantrizme,

kuriame dvasinio augimo kelias puoselėjamas per kūniškos meilės
pakylėjimą, pašventimą aukščiausiems dvasiniams tikslams ir biolo

429
Vytautas Tumėnas
VIETINIAI IR

103

ginių procesų valdymą . Tantrizmą daugelis tyrinėtojų kildina iš
Indo slėnio kultūros, remdamiesi raguoto „žvėrių valdovo" - antro
pomorfinės būtybės, kuri sėdi jogiškai sukryžiavusi kojas ir kurios
varpa stovi, atvaizdu III tūkstm. pr. Kr. keraminėje plokštelėje iš Mo-
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hendžo-Daro . Ši dievybė genetiškai siejama su vėlesne Šivos iko
105

nografija . Itin panašus atvaizdas žinomas indoeuropinės viduram
žių Europos keltų dailėje - tai raguotas „žvėrių valdovas" (hipotetinis
Cernunos) ir Gundestrupo indo (Danija, Kopenhagos Nacionalinis
106

muziejus), taip pat sėdintis jogo poza . Pastarojo ikonografija artima
107

ne tik indų Sivai su mėnulio ragais ir stovinčia varpa , bet ir raguo
108

tam, laikančiam vėzdą lietuvių griausmavaldžiui dievui Perkūnui .
Panašios išvaizdos mitinės būtybės būta ir viduramžių Europos keltų
kultūroje - vadinamojo „Heraklio" atvaizdas žemėje. Herojaus falas
stovi, o dešinė ranka užsimojusi vėzdu
109

(Cerne Abbas, Anglija, I-IV a.) .

Šivos persirengėlis
Šabari Kumbh Mel'os
šventėje
(Dang apylinkės,
Gudžaratas, Indija,
2006, autoriaus nuotr.)
Ši™ Lakuliša,
moterų garbinamas,
kad išgydytų nuo
nevaisingumo
(Nepalas)
Keltų mitinė
būtybė - „Heraklis",
- atvaizdas žemėje
(Cerne Abbas,
Anglija, I-IV a.)

Erotinės dvilytės simbolikos būta ir
senosios Europos civilizacijoje. Serbijos
neolito radiniuose žinomas dubenėlis su
110

iškilusiu jos viduryje falu . Šventyklos

Raguoto Perkūno
atvaizdas Carlo von
Shmidto knygoje
„Necrolitiuinica"
(XIX a. rankraštis,
Švedija)
Apeiginis dubenėlis
su iškilusiu jos
viduryje falu
(Serbija, neolitas)
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interjero modelyje rastas moteriškosios dievybės (M. Gimbutas nuo
mone - Deivės-Paukštės), apsikabinusios iš jos vulvos išaugusį pum111

purą-falą, atvaizdas .
Galima manyti, kad vyriškojo ir moteriškojo pradų simbolikai
priklauso ir vertikalūs apeiginiai akmenys, vadinamieji megalitiniai statiniai, dažnai sustatyti žiedu, Eura
zijoje žinomi nuo ikiindoeuropinių paleo
lito laikų (pvz., Stounhendžas Anglijoje).
Europos paleolite neretai aptinkama ir aki

Pietryčių Europos
neolito deivės,
apsikabinusios iš jų
vulos išaugusį falą

112

vaizdžiai falinių akmeninių stulpų . Žy
miausias išlikęs antikos omfalas (Pasaulio
ašis, falas-bamba) yra Atėnės šventykloje
Delfuose: tai kiaušiniui artima forma, sto
113

vinti ant kvadratinio plokščio pjedestalo ,
primenanti hinduizmo Ungarn 'ą iv yoni, Pa
saulio centro simbolį. Labai panašių kulto
objektų turėjo ir Europos keltai: pvz., apei

Senovės graikų
kultinis akmeninis
kiaušinis - Delfų
Omphalus - Dabar
saugomas Delfų
archeologijos
muziejuje, Graikija

ginis kiaušinio pavidalo ornamentuotas ak
114

muo - Turoe Stone (Airija, I a. pr. Kr. - 1 a.) ;
auksinis kultinis perkūnkulkės pavidalo
vamzdelis (Vokietija, XII-IX a. pr. Kr., Speyer,
Historisches Museum der
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Pfalz) .

Paleolito menhyrus įskaitant ir antikos
omfalus, kaip ir budizmo stupas, M. A. Rappenglūck aiškina kaip Gyvybės medžio
116

simbolius . Europos paleolito

menhyrus,

dolmenus, antikos omfalus, vedizmo yupa's,
budizmo stupa's, hinduizmo linga's,
Keltų apeiginis
akmuo Tum Stone
(1,20 m aukščio,
Airija, I a. pr. Kr.-Ia.)

kaip

artimus Pasaulio ašies, Pasaulio centro, sakralios vietos simbolius bet falinius įvaiz
117

džius, aiškino S. Kramrisch , B. Bhatta118

119

charya , M. Chakravarti .
Panašų pailgos ir apskritos formos objektų įprasmi
nimą galima atsekti ir baltų (lietuvių) tradicinių vaizdinių
simbolikoje.
Lietuvoje negausiai aptinkami statmeni mitologi
niai akmenys tiesiogiai falui neprilyginami, tačiau dauge
Keltų auksinis
apeiginis objektas
(29,7 cm aukščio,
Vokietija,
XII-IXa.pr.Kr.)

liui jų nesvetimas erotinis pobūdis, nes jie siejami su ves
tuvine tema. Apskritai nemažą visų Lietuvos mitologinių
akmenų dalį sudaro dėl prakeikimo jais pavirtę vestuvi-

ninkai. Bene labiausiai tokiais paminklais išsiskiria Dzūkija, kurio
je ypač daug vertikalaus silueto užkeiktų akmenų, vadinamų „mer
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gos", „nuotakos" .
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Šiuo požiūriu itin reikšmingas Intuponių Mergos akmuo, kuria
me iškaltas lanko su strėle piešinys (tiesioginio paaiškinimo neturin
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tis) , - gali būti, jog tai Perkūno medžioklės įrankio ženklas. Šis sim
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atributikai. Reikia pastebėti, kad lietuvių vestuvinės simbo
likos dainoms apskritai būdingas šaulio-medžiotojo, šau
dančio paukštes (pvz., antis, volunges), medžiojančio žvėre
lius (pvz., kiškelius, laputaites), šaunančio į mergelę
122

motyvas . Tai įsimylėjimo, piršimosi, jungtuvių simbolis.
Pavyzdžiui, dainose tipo „Šovė mergelę už miško paukšte
lę", kalbama apie mergelę, į kurią bernelis šaus už volungėlę.
Pirmąkart šovė - medelin pataikė, antrąkart - žemelėn, tre
čiąkart - pakliudė mergelę. Mergelė prakalbėjo - tegu nusi123

lieja bernelis deimanto kulkelę - nušaus ją už volungėlę .
Arba dainose tipo „Medžiodamas bernelis sutinka mergelę"
kalbama, kaip broliai po medžioklės dalijasi laimikį: vienam
stirna ir pana, kitam - briedis ir meška. Vienas eis į provą, kitas su
124

pana - į lovą . Taigi medžioklės ir mirties motyvas, siejamas su jung
tuvių tema, būdingas ne tik Perkūno mitologijai, bet ir apskritai lietu
vių mitinei-poetinei tradicijai. Vestuvių ir mirties temų simbiozė bū
dinga ir hinduizmo Rudros/Šivos simbolikai.
Aptikus hinduizmo Šivos mitinės poetikos simbolikos panašu
mų su lietuvių Perkūnu, atsiranda pretekstas ieškoti formų simboli
kos sąsajų - pailgo ir apskrito pavidalų lingam'o su yoni semiotinių
atitikmenų baltų mitiniuose įvaizdžiuose, mitologizuotuose gamtos
objektuose, dailės, dizaino formose: statmenuose mitologiniuose ak
menyse, pailgų, kryžinių ir ratinių raštų deriniuose tekstilėje; be
lemnituose (suakmenėjusių gyvūnų liekanų - išilginto kūgio for
mos su duobute storajame gale) bei akmeniniuose akmens amžiaus
kirvukuose su skyle kotui.
Pažymėtina, kad indų mene įvairios formos, primenančios stul
pą tarp jaučio ragų, nuo žilos senovės siejamos su vyriškojo dangiš
ko prado semantika. Vertikali kryptis yra šventa; tai kilimo, augimo,
125

tobulėjimo simbolis . Hinduizme ir Tibeto budizme naudojamas
nedidelis skeptras - vadžra (vajra), simbolizuoja žaibą, perkūniją,
reiškia nesugriaunamumą, arba išmintį, kuri griauna aistras. Tai ir
penio, kuriančios sėklos šaltinio, vyriškumo simbolis, kurio reikšmė

Lanko su strėle
ženklas Intuponių
Mergos akmenyje
(Dzūkija)

126

artima Ungarn 'ui . Tibeto budizme šis simbolis naudojamas religi
jos priešams sunaikinti. Hinduizmo tradicijoje vajra siejama su AgKOMPARATYVISTINĖS
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ni, Indra ir pan. . Ritualinė rankų padėtis vajra-mudra yra žinojimo
mudra: dešinysis delnas suspaustas į kumštį su užlenktu nykščiu, o
kairiosios rankos rodomasis pirštas ištiestas į viršų iš delno; dešiny
128

sis delnas apima išsikišusį kairiosios rankos smagurį . Erotinį at
spalvį turi indų ritualinės įsimylėjusiųjų poros kojų ir kūno pozos
vajraasana arba alidhasana (Tibeto budizmo yabyum): deivė (yab) apkabinusi savo mylimąjį [yum)
ritualinėje sueityje - viename iš variantų yab'as
stovi jungtyje, o yum 'ės kojos apkabinusios yab'o
129

liemenį, rankos - jo kaklą .
Galima daryti prielaidą, kad lingam'as kaip
archetipinis priešingų pradų, Pasaulio medžio
vaizdinys yra senesnės kilmės nei hinduizmas,
nes tam tikrais atvejais hinduizme itin išpuoselė
tos jo simbolikos interpretacijos turi atitikmenų
Vadžra (vajra)-Tibeto
budizmo apeiginis
skeptras - ant lotoso

baltų ir kitų Eurazijos tautų liaudies kultūrose.
Pavyzdžiui, Sibiro Rusijoje, Novosibirsko krašte, prie kelio
statomas medinis stulpas su angomis, aptvertas keturkampio plano
tvorele iš keturių stupelių, sujungtų virve. Viduryje stovintis stul
pas, vadinamas Troškimą medžiu, yra apraišiojamas kaspinais: mel
130

džiama, kad išsipildytų norai, svajonės, troškimai . Taigi, ir čia su
siduriame su kvadrato ir vertikalės, kaip Pasaulio medžio, Pasaulio
ašies simbolika.
Daugelyje Europos tautų žinomas špygos ženklas, kurio vardas
siejamas su figa, figmedžiu (fikusu, vynmedžiu, inžyru, banianu,
Ašvatha, gummedžiu, sykomora). Indų mitologijoje Ashwatha [Ficus
religiosa) - tai ritualinis Gyvybės medis, prie kurio buvo atliekamas
žirgo aukojimo ritualas Ashzoamcdha. Figa - visžalis, dvinamis auga
131

las, figos medžiai būna vyriškieji ir moteriškieji .
Lietuviams špyga - tai tik sutartinis paniekos ženklas. Tačiau,
kaip rodo jos formos keliamos asociacijos bei simbolikos analizė, iš
takose ji galėjo būti siejama su lytinių organų simbolika. Įdomu, kad
lietuvių tarmėse špyga vadinamas ir akėčių virbas
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- vadinasi, čia

galima įžvelgti sąsajas su aukščiau aptarta pailgos, vertikalios for
mos objektų sąsaja su vyriškojo prado, mitologine falo simbolika. Šią
mintį patvirtina mitinė indų simbolika. Špygos gestas hinduizmo ir
budizmo ikonografijoje vadinamas kapittha-mudra. Tai ritualinė ran
133

kų padėtis, reiškianti smilkalų aukojimą ir seksualine sueitį . Pana-

ši į šią yra kashyapa-mudra

- ritualinis rankų ženklas, kai nykštys
134

kumštyje kyšo tarp antro ir trečio piršto - tai ženklina lingą su yom' .
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Špygos erotiškumą padeda atskleisti ir latviškas jos pavadini
mas puttene, reiškiantis paukštį, kurio pavadinimas kildinamas iš
135

pauts - vyro sėklidės , liet. kiaušinis, pautas. O lietuvių kalboje putė
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reiškia moters vulvą. Ir italams, ir lenkams rodyti figą - vadinasi,
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zuju (rodau vulvą), kurze dupki (vištų užpaka136

liai),j"igliarsto (juokdarystė, kvailystė) . Špy
ga lietuvių posakiuose taip pat dažnai turi
erotinį atspalvį, pvz.: Spygliuoti reiškia skie
pyti. Jis ją išmokys per kačergą šokt, ant špygos
miegot. Pauostyk špygą, nenorėsi miego. Špyga
dajityse. Špyga reiškia nieką, niekalą, tuštybę,
šnipštą,menkumą,netinkamumą:...menkutė,
speneliukai kaip špygos. Anas kai žardas, o ašiai
kai špyga. Žiuri į knygą - mato

137

špygą .

Tokia profaniška špygos simbolika sieti
na su savaip atitinkama sakralia filosofinėse
aukštumose įprasminama Sivo lingu, Sivo stlianu, Siva Nataraja veik
la. Šiva savo destrukciniu aspektu reiškiasi kaip gyvybės, pasaulio ir
pasaulietinių prisirišimų naikintojas, griovėjas, iliuzijas paverčian
tis pelenais (vibhutim), perkeitėjas, vedantis į atgimimą. Lingam'as
veda į samadhi, mokša (nirvaną), absoliutą, apibūdinamą kaip Ne tai
138

ne tai, pirmapradžio nieko-visko, tuštmės būsena . Taigi Šivos sim
boliai atitinka profanišką lietuvišką špygos kaip nieko reikšmę.
Kitas špygos formos aspektas - jos panašumas į įtemptą lanką
su strėle. Liaudies posakiuose špygomis ariama, badomasi, ji laiko
ma, nešiojama kišenėje ketinant ką nors bloga arba kaip ginklas prieš
piktas, dažnai erotiškas dvasias: Kada tu eisipro jos (raganos)

namus,

tai per kišenę špygą rodyk. Dievą myli - mylėk, ale ir velnio špyga neba
139

dyk .

Vadinasi, čia špyga tikriausiai iškyla kaip aliuzija į Perkūno

lanką, su kuriuo jis medžioja Velnią. Špyga, kaip Perkūno ginklas,
iškyla aiškinime: Kai žmonės negražiai kalba, tai ten Perkūnas
uo

špygą ir trenkia .

parodo

Ir šiuo atveju galima rasti daug archetipinių para

lelių su mitu apie Agni/Rudro Laukinio lankininko Gyvūnų (sim
bolizuojančių aistras) valdovo priešiškumą aistrų proveržiui Pradžiapatyje, taip pat apie Šivą, nugalintį demoną Marą ir sudeginantį
aistrų dievą Kamą į pelenus. Kitas mitas pasakoja, kaip demonas Adi,
sužinojęs, kad Šivos žmona Parva t i išėjusi, nusprendė jam atkeršyti

Troškimų medis kultinis objektas
(Abakanas/Chakasija,
Novosibirsko/Irkutsko
apylinkių sandūra,
Sibiras)
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už tėvo mirtį: pasivertęs Parvati atėjo pas Šivą pasimylėti. Bet nužu:
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iv

dvti jam nepavyko, nes Šiva greit perprato klastą ir atsakydamas į
J

1

r

J

u

r

r

„Parvatės" geismą įtaisė savo varpon žaibą, kuris įėjęs į Adi vulvą
141

tapo aštriais dantimis .
Lietuviškosios
tekstilės

poliarinės

formų

simbolikos

apraiškos

ornamente

Taigi, remiantis tekstilės ornamento pavadinimais ir pailga jo forma,
šautuvėlių, Šaudykliukių ženklą galima sieti su mitine Perkūno sfera,
vyriškojo vaisingumo prado simbolika. Vadinasi,
greta šautuvėlių, ąžuolo lapų raštų audiniuose esan
tys „katpėdėlių" (kvadratų) tipo ženklai bei juostose
greta kryžiukų dėstomi rombai - pagal mitinę bina
rinių opozicijų logiką turėtų priklausyti moteriš
kosios simbolikos sričiai.
Kalbant apie vyriškojo ir moteriškojo pradų
sąveikos simboliką lietuvių audiniuose, reikia pa
Keturių lelijų rašto
tipas būdingas
suvalkiečių XIX a.
prijuostėms

minėti dailėtyrininko V Drėmos pateiktą pavyzdį, kad, jam dirbant
Nacionalinio muziejaus direktoriumi, fonduose buvo saugomas su
džiūvęs karvojus, kuriame buvo įspaustas geometrizuotas keturių
142

falų, nukreiptų į vieną centrą, atvaizdas . Tai sutampa ir su V. To
porovo pateiktais duomenimis apie falo ženklus vestuviniame py
143

rage karvojuje (pvz., pailgintos formos kankorėžiai) . Tai kelia
mintį, kad panašus magiškas raštas galėjo būti puošniųjų suvalkie
čių prijuosčių dekore aptinkamo keturių lelijų, išdėstytų aplink
rombą, r a š t o

144

prototipas. Panašią prasmę galėjo turėti ir kryžiuko

bei rombo ženklai juostose. Kryžiukas vadinimas krikšteliu, o krikš
tas lietuvių kalboje reiškia ir pradžią, ir pabaigą - šiuo požiūriu jis
artimai siejasi su mirties ir atgimimo simbolika hinduizmo lingam'e, perkūno žaibų ir trankymo mitiniame įprasminime baltų bei
slavų kultūrose.
Ar galima atsekti agurkėlio rašto pavadinimo sąsają su erotine
vyriškąja simbolika? Nors agurko vardas yra nelietuviškos kilmės,
kaip ir pats augalas, tačiau jo formos atitikmuo archetipiniam Un
garn'o, varpos pavidalo įvaizdžiui galėjo būti lemtingas liaudies tra
dicijai archajiniu būdu interpretuojant naujesnius kultūros žen
klus. Jeigu dar atkreipsime dėmesį į didelį sėklų skaičių agurko
viduje - apmąstant jo simbolizmą iškyla asociacijos su indų mitu
apie Agni sutvertą ugninę sėklą, apie Pradžiapačio aistrą dukrai
Aušrinei. Remiantis archetipine ne tik stulpo ir rato simbolika indų

tradicijoje, bet ir turint omenyje visuotinę archajišką stulpo bei rato
kaip dvejopų priešpriešų simboliką, galima daryti logišką išvadą,
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kad ratiniai raštai greta pailgo agurkėlio lietuvių tekstilėje gali būti
sietini su moteriškuoju archetipu, kadaise įkūnytu žemiškose arba
dangiškose moteriškose mitinėse būtybėse - Laimoje, Laumėse, Auš
rinėje, Žemynoje ir kitose.
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Išvados
Taigi, atskleista archetipinė elipsės, kryžiaus - kaip vyriškojo ir rato,
rombo - kaip moteriškojo pradų simbolika. Remdamiesi lietuvių
raštų pavadinimų semantinio lauko sąsajomis su lietuvių ir indų
mitine simbolika galime daryti prielaidą, kad lietuvių tekstilės raštų
simbolikoje diminiuose audiniuose agurkiniai, šautuviukų - grėbliuotų elipsių - raštai, o juostose - įstrižo kryžiaus raštai sietini su
vyriškojo prado archetipu, o greta dėstomi ratų, rombų raštai - ati
tinkamai su moteriškuoju pradu. Šie raštų deriniai archetipiškai gali
būti susiję su dangiškųjų vestuvių provaizdžiu ir tipologiškai turi
daug sąsajų su baltų ir indų tradicijoje įsivaizduojamų vyriškosios
ir moteriškosios giminės dievybių santykiais. Drauge jie galėjo iš
reikšti visumos sąrangą, dvidalio Pasaulio medžio koncepciją.
Vadinasi, įvairios ir gausios indų ir lietuvių mitologijos, kalbos
ir vaizdinio mąstymo paralelės rodo, kad Rudros ir Perkūno vyriš
kosios semantikos laukai yra susiję su universalios kilmės kultūros
klodu. Atskleistosios baltų Perkūno ir indų Rudros/Šivos/Agni sąsa
jos atsekamos ne tik šių mitinių būtybių veikloje, funkcijose, simbo
likoje, bet ir šias dievybes pranokstančiose archetipinėse reikšmėse,
stipriai užkoduotose, suskaidytose ir išmėtytose gyvybinguose kul
tūros ženkluose.
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