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Saulės gyvenimas ir darbai yra kasdieninė dangaus apei
ga žemei: ldekvieną rytą Saulė išteka iš vandenų ir važiuo
ja rateliais aplinkui žemę. Ta apeiga tokia kasdieniška, to
kia žinoma ir įprasta, kad, regis, nereikalauja jokių papil
domų paaiškinimų. Kasdien vykstantis stebuklas įvelka pa
slaptį į atspindintį rūbą, ir išraiška ima im ituoti prasmę daug dalykų lengvai paaiškinam e siedam i juos su Saule,
neklausdami savęs, ar pačios Saulės paslaptis jau yra mums
žinoma. Tai atspindi Saulės sim bolikos tyrinėjimai, pavyz
džiui, soliarinė ornam entika interpretuojama kaip Saulės
(ar Saulės kulto) ženklai, o ne kaip tų ženklų reikšmės. N e
norėdama įsipainioti į šį tradicinį „soliarizm ą“ , bandysiu
daiktų neaiškinti jų sąsaja su Saule, bet interpretuoti Sau
lę per daiktus, antraip tariant, per m itinio universumo fi
gūras. Saulę kaip m itinę būtybę išreiškia jai priskiriam i
daiktai - vežimas, kuriam e ji keliauja per dangų, patalai,
kuriuose ilsisi naktį ir kuriuos jai pakloja Vakarinė žvaigž
dė, Saulės ašaros, išlietos dėl našlaitėlių, Saulės obelų so
dai ir t.t. Iš karto neįmanoma aprėpti visų Saulės konteks
tų, tad šioje fragmentiškoje apybraižoje apsiribosiu vienu
aspektu - Saulės ryšiu su augalijos sfera, t.y. su visu tuo,
kas gali dygti, augti, žydėti, bręsti, vysti, lūžti, pūti. Šį Sau
lės gyvenimo aspektą patogu aptarti apžvelgiant lietuvišką
bei latvišką medžiagą: latvių tautosaka užpildo spragas, at
sirandančias tyrinėjant lietuvių tautosaką kaip senosios bal
tiškos kultūros palikim ą ir bandant restauruoti m itologinę
tautosakos prasmę.
S aulė so d in in k ė
Dievas kūrė pasaulį pačioje pradžią pradžioje, kai „ne
buvo nei žemės, nei saulės, nebuvo nieko, tiktai vien van
duo“ (K aip atsirado žemė, 18). Ir vis tik tuo metu „ant
dugno tų vandenų“ jau buvo „truputis žemės“ . T ą patį
galima pasakyti ir apie dangaus platybę - dangus neaprė
piamas ir beribis („P a ti plati, pats dar platesnis“ ), bet
tuo pačiu ir labai konkretus, suvokiamas kaip reali že
miška sodyba, susidedanti iš D ievo namo, klėties, jaujos,
pirties ir didelio gražaus sodo (D ievo sodybos aprašą ga
lima rasti, pavyzdžiui, pasakoje A A T 804A - apie dviejų
senukų kelionę pas D ievą pupos stiebu). Dievas labai už
siėmęs įvairiais dangaus reikalais, taip pat kelionėm is po
Žemę (nors sklinda gandai, kad po Žem ę senelis Dievas
jau kuris laikas nebevaikščioja), tad savaime supranta
ma, kad sodą prižiūrėti tenka kažkam kitam. Labiausiai

Saulala sadina, lylia,
Aš regėjau, sadina lylia.

SIS 92

Saulė sodą sodino,
Darže vietą dabino,
D obile baltasai,
D obile baltasai.

SIS 600
Saulė, obelų sodų sodininkė, pati apsireiškia kaip auk
so obuolys: „A uksinis obuolėlis pro langą šviečia“ (L T tV
3538), o panorėjusi pasirodyti kaip antropom orfinio pa
vidalo deivė, ji keliauja su ob uoliu - grožio ir dieviškų
galių sim boliu - rankose:
Noiet Saule vakara
Zeltabolu mėtadama;
N o ritina užlėkdama,
Sija tiru sudrabinu.

Leidžias saulė vakare
Aukso obuolį svaidydama;
N uo rytelio užtekėdama
Sijoja gryną sidabrėlį.

LD 33881
Saulė yra tikra dangaus sodininkė, nes kiekvienas pra
rastas obuolys Saulei atrodo kaip kosm inė netektis:
Gauži raud Saulite
Abeju darza,
Abelei nokrita
Z elt’ abolltis.
Neraudi, Saulite,
Dievs dara eitu
No zelta, no vara,
N o sudrabina.

Graudžiai verkia Saulytė
Obelų sode,
O beliai nukrito
Aukso obuolėlis.
Neverk, Saulyte,
Dievas daro kitą Iš aukso, iš vario,
Iš sidabrėlio.

Saulės ašaros dėl nukritusio obuolio labai prim ena naš
laičių ašaras dėl nukrėstų obuolėlių:
Sniegas sniegti, lietus lyja,
Nėr kur dedas su žirgeliais,
Nėr kur dedas juodbėrėliais.
Ir inleidžiau žalian sodan,
Ažusakiau nenulaužti,
Aukso šakos nenulaužti,
Nenukrėsti obuolėlių.
Ir nulaužė aukso šaką,
Ir nukrėtė obuolėlius.
Siuntė tėvas siratėlę,
Kad surinktų obuolėlius.1
Ne tiek tynai obuolėlių,
K iek siratos ašarėlių.

GRA340
Sodas, kuriam e auga auksąšakės obelys su auksiniais

toms pareigoms tinka Saulė, kurios jau pats veidas sklei
džia dangaus šviesą, leidžiančią augti ir žydėti dangaus
bei žemės medžiams („Saulelė gera daro - viską augina“ ,

skausmą: „N eraudi, Saulite, P ie v s dara eitu“ , „Davė tėvas

LK Ž ). Saulė - sodų sodintoją yra tradicinis lietuvių dai
nų vaizdinys:

skariutėlę / N usišluostyt ašarėles“ (variantuose vietoje
tėvas - Dievas). Paguoda susijus ne tik su vieta (Dievo

obuoliais ir kuriam e verkia Saulė ir našlaitėliai, yra savo
tiška paguodos žemę - tai viętą, kur galim a num aldyti
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sodu, plg. „Saulė nuraškė paparčio žiedą, Dievas maldė

gė, o širdį pasvirkos paleidė.“ ); (2) obuolys atgaivina šir

našlaitėlius“ ), bet ir su obelim is - obuolys siejasi su liū 
desiu, paguoda ir apskritai širdies dalykais (jau nekal
bant apie obuolį kaip m eilės sim bolį), nes verksmą gali

d į („Rūgštim as saldim as - širdies atgavimas“ ). Todėl Sau
lė, aukso obuolio savininkė ir dangaus sodų augintoja (šei
m ininkė), yra taip pat ir širdies sielvartų ram intoja bei
našlaičių globėja. „Saullte - m eila slva, / Tei bour(in)išu

ma apsakyti tokiu dialogu:
-

m eijuotuoja“ (Saulytė - m eilinga moteris, našlaičių myluotoja, T d z 38252), „ A i saullte, m ilą, balta, Sėrdienišu
m amulių! Rokas kajas sasildlj’, Valodinas vien nebij“ (A i
saulyte, m iela, balta, N ašlaitėlių m otinėle! Rankas kojas
sušildei, tik kalbužės neturi, T d z 38241).2

Kur buvai?
Ant kalno.
Ką veikei?
Burną prausiau.
Kuo prausei?
Ne lytu, ne snigtu.
Ką valgei?
Devynširdį. (Kai verkia).

Saulės darželis

LTR 2198 (109), 1884 m.
Ašaros yra ne sniegas, ne lietus (plg. „ A r čia lyja, ar
čia sninga, ar nuo m edžių rasa krinta“ , - m irusi mama
klausia ant kapo verkiančios našlaitės, L T t III, 154), devynširdis yra obuolys (Suedzau dewinszirdį. Obuls. L M D
I 710 (162)). A p ie obuolį sakoma: „Širdis perverta, ant
m edžio pakarta“ (Obuolys, L M D 1 1002 (312-21). Širdis
lietuviam s susijusi su jausmais - tiek su skausmu ir liūd e
siu, tiek su džiaugsm ais ir linksm um u. Em ocines reikš
mes išduoda jau etim ologiniai ryšiai: širdis: širdytis „jau
dintis, sielotis“ : širdgėla. Į em ocinį širdies spektrą įeina ir
ašaros:
Verksi, dukrele,
Verks tavo širdelė.

LKŽ

Ims vainikėlį,
Dės muturėlį,
Virkdins tavo širdelę,
Dilgins skaisčius veidelius.

LKŽ: JSD 567.
Tad verksmas yra visų pirm a širdies savybė. T ą patį
galim a pasakyti ir apie ramybę - nusiram inti, vadinasi
suteikti ramybę širdžiai:
Širduže mano,
Klaidūne mano,
Kame tave nuramdysiu?

LKŽ: KlvD 27.

Saulė, našlaičių ram intoja ir globėja, savo globotinius
bei svečius m yluoja už šio pasaulio ribų, ir jos soduose
gali pasisvečiuoti tiek našlaitės, tiek to li iš namų iškelia
vusios marčios:
Kur, Saujeit, kavejis,
Ka tu agri naizjeci?
- A iz kajnena, aiz utora
B orineiti appuškoju.

Kur, Saulyte, užtrukai,
Kad anksti neužtekėjai?
- U ž kalnelio, užu antro
Našlaitėlę dabinau.

LD 4357
Ne daniute kukava, lilia.
Mūsų sesia verkava, lilia,
Neleidžiam a un matutį, lilia.
- Leidit mani, kukava lilia,
U n matutį, kukava lilia.
Atsivarau, kukava lilia,
Margas karveles, kukava lilia,
Pasiganau, kukava lilia,
Šilkų pievetėj, kukava lilia.
Pasigirdau, kukava lilia,
Sraujaj upetej, kukava lilia,
Susivarau, kukava lilia.,
Saulės darželiu, kukava lilia.

SIS 1197.
Ir šiandien gyvi pasakymai saulės viešnia „bijanti sau
lėje nudegti m oteris“ , saulės svetys „bijantis saulėje nu
degti vyriškis“ ,saulės marti „labai graži (m oteris)“ (LK Ž ).
Kas svečiuojasi pas Saulę ar gim iniuojasi su ja, yra švie

N eatsitiktinai ramybė dažnai apibūdinam a kaip šir

sus, baltas, nes šviesūs dalykai apibūdinam i juos prilygi

dies ramybė ar sielos ramybė (L K Ž ). Lietu vių etiketo nor
mose dažnas ir m aloninis epitetas širdelė „geras, mielas,
malonus žmogus“ (L K Ž ). M a lo n ia i būsenai nusakyti var
tojamas posakis saldu ant širdies „smagu, gera“ . Skoni
mai m alonum ai mus moko, kad „Rūgštim as saldimas -

nant Saulei: kaip saulė šviesi („Jaunoja įėjo gryčion kaip
saulė šviesi“ , LK Ž ); balta kaip saulė („D uona balta кар
saulė“ L K Z : Ign. “ Baigt rugiai pjaut su saule - duona bus
baltesnė“ L T R 12 (192)).

širdies atgavimas“ (L K Ž ), t.y. nuo šių skonių atsigauna
širdis. O tokius skonio (beje, ir širdies, plg. pasakymą tuš
čia širdimi „nevalgęs negėręs“ ) reikalavim us atitinka bū
tent obuolys - saldus rūgštus valgis („Saldus - ne medus,
pakabintas nelaša. O buolys“ , L T R 658 (115), „V iršuj me
džio rūgšti duona auga. O buolys“ , L M D I 234 (2)). To
dėl, pereidam i nuo fizin io panašumo prie em ocinio, obuo
lį m etaforiškai galėtume prilyginti devynioms širdims. Tad
obuolys su širdim i siejasi dviem skirtingais aspektais: (1)
obuolio sėkliukės panašios į mažas širdeles, o obuolio sėklalizdis vadinamas širdimi, širdele (LK Z : „O b u o lį suval
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Pasakymams saulės svetys, saulės viešnia galim a p ri
taikyti ir „transcendentinę“ interpretaciją, nes danguje
lokalizuojam am e Rojaus darželyje svečiuojasi mirusieji:
Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzlvoju.
Dziedot Laim i (Sauli) ieraudzlju
Paradizes darzina.

LTDz 1,342 irvar.

Dainuodama gimiau, dainuodama augau,
Dainuodama amžių nugyvenau.
Dainuodama Laim ę (Saulę) išvydau
Rojaus daržely.

Dzlžūt augu sėtinai,
Dzižūt gojų pasaulė;
Dzlžūt novi sagaideišu
Raja rūžu dorzena.

Dainuodama augau kiemelyj,
Dainuodama į žmones ėjau;
Dainuodama m irtį sutiksiu
Rojaus rožių darželyje.

Es nezinu kalabad
M am in’ mani neredzėja;
Es ozola galina
Biju rožu darzina.

Tdz 55205

LTdz 1, 343 L (2)
Tad Saulės sodas bus tas pats Rojaus darželis - „p u i
kiausias ir gražiausias daržas, kuriam e auga m edžiai vi
sokį su stebuklingiausiais ir gardžiausiais vaisiais (aukso
lapais, deim anto obuoliais) (...) ir amžina diena viešpa
tauja; aplinkui tą sodą viskas yra tamsume“ (Basanavi
čius 1928, 21). K aip rodo latvių dainos, Rojaus daržo gė
lės yra rožės, arba, tiksliau, piliarožės - latvių dainų rože
yra „kokroze, karšu rože“ („p ilia ro žė “ ). Tai tos pačios
gėlės, kurios puošė latvių ir lietuvių m ergelių darželius,
tad merginos darželis yra savotiškas asmeninis rojus. B e
je, Saulė irgi kaip merga ravi ir laisto savo darželį, čia
galima pasiskinti rūtų vainikėliui:
Insistočiau, sodino lile,
Saulės darželin, sodino lile,
Nusiskinčio, sodino lilia,
Žalių rūtų, sodino lylia,
Nusipinčio, sodino lylia,

V ė lė taip pat gali gyvuoti kaip rožės žiedas, plg. „Juk
tai ne rožių žiedelis. Tai dvase jauno bernelio, / K u r’s
m iręs dėl smutnybės“ (K lv D 113). K itu atveju tas pats
įvaizdis gali pasirodyti kaip m irusio pasidabinim as ro
žių žiedais:
Dziedot iesi dvėselite
Dievą dčla darzina,
Dievą dėla darzina
Rozitčm puškoties.

Giedodama eisi, vėlele,
Dievo sūnaus darželin,
Dievo sūnaus darželin
Rožytėmis puoštis.

LTdz 1,347 L (1)
Rožės vaizdinys būdingas tiek folkloriniam m irties pa
teikim ui (pvz., ant seselės kapo „žyd raudonas roželes,
Ž aliu žalias rūteles“ L T R 1782 (101^, tiek ir etnografinei
tradicijai. Iš L.Jucevičiaus X I X a. Žem aitijos aprašymų
matyti, kad rožės sudaro tradicin ių įkapių dalį - „žem ai
čiai karstą iš vidaus iškloja plona drobe, įvairiais raštais
išsiuvinėta ir laukinėm is rožėm is apkaišyta, kuri ir vadi

(...)

nama įkapėm is“ (SD Ž, 219). K o d ė l rožė siejama su m ir
tim i ar pom irtiniu gyvenimu, galim a spėti iš karinių dai
nų, aprašančių kario m irtį:

Vainikėlį, sodino lilia.

SIS 1198.
Mėnulis sėjo,
Saulė ravėjo,
Skalsus lietutis paliedinėjo.

LTR 1829 (771)
O jūs kalveliai, mano broleliai,
Jūs man nuliekit aukselio kupką,
Aš palaistysiu žalią rūtelę.

Balys 1948, 120
G ėlių darželis turi dvi aiškias funkcijas. V isų pirm a jis
apibūdina netekėjusios m erginos statusą ir yra susitiki
mo su būsimu vyru vieta:
Dziedot
Dziedot
Dziedot
Tautiets

A š nežinau kodėlei
Mamužė manęs neregėjo;
A š ąžuolo viršūnėlėj
Buvau rožių daržely.

dzimu, dziedot augu,
mūžu nodzivoju;
mani ieraudzlja
rožu darzina.

LTdz 1,1,339
Dainuodama gimiau, giedodama augau,
Dainuodama amžių nugyvenau.
Dainuojančią mane išvydo
Bernelis rožių daržely.

Kur kraujas tiško,
Ten rožė dygo,
Kur galva krito
Žemčiūgai blizga.

KID 467

Kur galva krito,
Bažnyčią statė,
Kur kraujas bėgo,
Rožė žydėjo.

LTR 701 (55)

Rožė yra figūratyvinė kraujo - gyvybės skysčio - išraiš
ka, galima įsivaizduoti, kad m irties akim irką kraujas - fizi
nė gyvybės esencija - pereina į mažiau m aterialią būseną,
išreiškiamą Rojaus rožės žiedu. Tai paliudija m įslių meta
foros, pvz., „Karvė subliovė, tvorą sugriovė, raudona rožė
pražydo. - K iškis nušautas“ . (L T R 37 (1158)). Antra ver
tus, raudonos rožės metafora išreiškia pačią Saulę; plg. „K a
lėdų rytą rožė pražydo“ (Greim as 1990, 472) ir „Kalėdų
rytą Saulė pražydo“ (T D IV, 140). Skaisčiai raudona krau
jo spalva atitinka ugnies spalvą, todėl kraujas tautosakoje
reiškia ugnį ir yra Saulės - aukso obuolio - skystojo būvio
išraiška (Saulė galinti būti ir kieta kaip metalas, ir skysta
kaip kraujas). Užkalbant kraujo tekėjimą, tariamas ug
nies arba Saulės vardas: „Ugniavystas kraujas, paparčio
žiedas. A prim o upė. Tegul šitas kraujas nustos tekėti“ (LTt
V, 9307); „Saulės pienas, akm enio kraujas, saulės aptemi
mas, kraujo nustojimas“ (LT t V, 9306). Saulė kaip kraujo

Nuotakos temą vysto ir lietuviškos Jurginių dainos:
„Jurgi nežanytas, Jurgi apsižanyk! - N ėra po man mergų,

- gyvybės skysčio - purslas turi dvejopą apibrėžimą, atitin

T iktai viena rožė, Ir ta darže auga. (...) Rūteles išrausiu,
Rožę sau paim siu“ (L T t I, 246).

kantį latvišką Saulės dichotom iją: ši Saule „šio pasaulio
saulė“ ir virta Saule „ano pasaulio, m irusiųjų saulė“ . (1)

K ita svarbi darželio reikšmė, mažiau nudėvėta lietu
viško skaistumo ideologų, - darželio kaip m irusiųjų erd
vės samprata. M iru siojo vėlė gyvena rožių darželyje:

Būdama visa auginanti, Saulė reiškia gyvybę kaip kraują;
(2) kaip m irusiųjų sodo šeim ininkė Saulė reiškiasi rože transformuotu kraujo pavidalu. Saulės daržo kaip tobulo

Ozols auga, zari dega,
Gailis dzied galina

Ąžuolas auga, šakos dega,
Gaidys gieda viršūnėlėj.

m irusiųjų pasaulio nostalgija matyti dainose, kuriose m i
rusysis pageidauja jį palaidoti rožių darželyje:
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Rociet mani, kur rakdami,
Kapsėta nerociet;
Rociet man rožu darza,
Zem magonu lapipam.

Kaskit mane, kur bekasit,
Kapinėse neužkaskit;
Kaskit mane rožių darže
Po aguonų lapeliais.

(...)

- Diev padėk, Dievo sunau,
A r nematei tėvo motės?

Drizule 1994, 158
Rožės, augančios ant kapo ir siekiančios dangų, yra
tiltas tarp žemės, kurioje palaidotas mirusysis, ir dangaus,

Tdz 49517
M ani pakavokit
A n aukšto kalnelio,

- Dievs palldzi, Dievą dėli,
Vai redzčji tėv* ar mati?

M ani apsodykit
Raudonom roželėm.

KID 1 671

Tad rožių daržas yra arba sim bolinė m irusiųjų buvei
nė, arba vieta, iš kurios galim a patekti į palaim ingą vėlių
gyvenvietę. Todėl rožė tampa stebuklingu žemę ir dangų
jungiančiu medžiu:

kuriam e gyvena jo vėlė (plg. „K lau siau D ievo sūnų, / Ką
beveikia tėvas m otė? (...) V ie n tik švarų darbą dirba /
Aukštuos Saulės kalneliuos“ - D rizu le 1994, 158). Ž e
mės rožių darželis yra tik dangaus rožių darželio atitik
muo. K ad dangiškame Saulės ar D ievo darželyje, kitaip
vadinamam Rojaus darželiu, auga būtent rožės, vėlgi ro
do latvių m itologiniai siužetai:
Dievą dėlis pirti dara
Apakš kupla ozolina.
Tur atjaja mllš Dievinis
A r Marinas kumelinu,
Ielaiž rožu darzina,
Pieliek mani par ganinu.
Pielikdam is pasaclja,
La i nerausta zelta rožes.

- Žemynėle žiedeklėle,
Kur sodinsiu rožių šakelę?
Kur rasiu tėvą močiutę?
Iš rožių kelm aičio
Išaugo didis medaitis Šakos iki debesėlių.
Užkopsiu ant debesėlių
Per tas rožių šakeles.

Dievo sūnus pirtį daro
Po vešliu ąžuolėliu.
Čia atjojo mielas Dievutis
Su Maružės žirgeliu,
Leidžia rožių darželin,
Mane stato paganyti.
Pastatydamas prisakė
Kad neskinčiau aukso rožės.

D rizule 1994, 159

RD l, 84
G alim a daryti prielaidą, kad prie namų sodinam i dar
želiai turėję ne vien estetinę ar socialinę vertę, bet, visų
pirma, atlikę religinę paskirtį - buvę namų vėlių buvei
nės. K aip matyti iš dainų, analogiškas rožių darželis m i

Toks „rožin is“ Rojaus, sielų buveinės įsivaizdavimas
g ilia i įsispaudęs į liaudiškąją pasaulėjautą ir gyvuoja net
gi sapnų pavidalu - tokią Rojaus patirtį pateikia Jonas
M artinkėnas iš Ignalinos r., A žu šilės k.: „Rajus gražus
labai atroda. Sapnavau vieną kartą: radas, atsidarė dun-

nimas apdainuojant kapą. Latvių dainos rožių daržus tei
gia esant už Dauguvos (upės, skiriančios gyvųjų ir m iru

gus, e gražumas, e gėlas, e tulpes visakias auga! „N uraš

siųjų pasaulį):

kai tu man, brangiąja, nar vienų, nusinešiu un žemę aš jų,
rožį !“ „Negalim a, - saka, - anas irgi sielas tu ri“ (L T R

A iz Daugavas rožu darzi
Balta smilšu kalninai:
Parceliet, baldini,
La i es vijų vainadzinu.

U ž Dauguvos rožių daržai
Baltam smilčių kalnužėly,
Perkelkit, brolužėliai,
Kad aš pinčiau vainikėlį.

LTD 3, 2115

6366(46)). Nenuostabu, kad prie namų sodinam i darže
lia i gali būti ir šeimos m irusiųjų buveine. Tokio įsivaizda
vim o nuotrupa užfiksuota Varėnos r., K aniūkų k.: „Kadu
žmogus miršta, o paminas kiek laiko būna gėlėsna, kol jį
kur paskiria, paskui iš tų gėlių vėl skirsto po žmones, ir

Šioje dainoje rožių darželiai siejasi su m irties tema
dviem aspektais - kaip esantys už vandenų, anapus šven
tosios Dauguvos (plg. „Dauguvėlė juodaakė, Juoda teka
vakare, K aipgi juoda netekė, Piln a brangių vėlelių“ - M ežalė, 1992, 188) ir kaip augantys „baltam sm ilčių kalnu
žėly“ , t.y. kapeliuose. Šiais aspektais m irties tema plėto

vėl gema ir auga žm onės“ (Stanikaitė 1995,77). Tad ben
drieji m itiniai vaizdiniai leidžia gėlių darželį hipotetiškai
identifikuoti su namų Rojum i ar sodybos vėlių buveine.
N etgi darant prielaidą, kad darželių kilm ė vėlyva, aki
vaizdu, jog bendrosios m itinės reikšmės keliauja drauge
su m itinėm is figūrom is, ir rožių sim bolika įgyja naujus

jama horizontaliąja pasaulių išsidėstymo kryptim i. Bet ta
pati rožė, kaip m atyti iš L.R ėzos užrašytos dainos, iš
reiškia ir vertikaliąją pasaulių sandūrą - ji auga į dangų,

transform uotus pavidalus.
N etgi X X a. užrašytuose tikėjim uose liudijam as tie
sioginis rožės ir m irties ryšys: „R o žių nesodink palangėn,

kuriam e irgi galim a susitikti su m irusiaisiais. Tai dar kar
tą paliudija ir latviškas siužetas, artimas rėziškajam ir lo 
kalizuojantis rožę būtent tame pačiam e „baltam sm ilčių
kalnužėly“ :

kad po pamatais jų šaknys neaugtų, nes tada gaspadinė
mirs. U žtat pas mus niekas arti namo rožių nesodina, bet
stengiasi jas sodinti kuo toliausiai nuo trobos, darželio
vidury“ (Balys 1986, 1856).

Es iedėstu baltu rozi
Balta smilšu kalnina;
Ta izauga liela, gara,
Lidz pašami debesim.
Es uzkapu debesis
Pa rozites zariniem.
Es redzėju Dievą dčlu
Širmu žirgu seglojam.

30

Pasodinau baltą rožę
Baltam smilčių kalnužėly;
D idelė aukšta išaugo,
Lig paties dangaus.
Aš užkopiau į dangų
Per roželės šakeles.
Aš pamačiau Dievo sūnų
Širmą žirgą bebalnojant.

Su gėlių sodinim u prie namų susiję ir kiti paslaptingi
dalykai - m erginų darželis nėra laisva fantazijos ir grožio
sritis, bet m agiškai reglam entuota veikla, pvz., „Kad žo
lynai darželyje gerai augtų, reikia po jų šaknimis užkasti
padėjus pinigų“ (Balys 1986, 1798), „Sodinant bijūną rei
kia po jų šaknim is užkasti kokia nors galva (varlės, pelės
ar viščiuko), to nepadarius neaugs“ (Balys 1986, 1847).
Gyvos galvos pakasimas įeina į platesnę aukojim o temą

- darželyje užkasta gyvulio galva reikšm inga dvigubai auka siejasi ir su darželiu, ir su gyvuliais: „Sodinant bijū

- Dukryte, toj dienelėj.
Kad spįs devynios saulelės.

ną reikia po šaknim is pakišti gyvulio galvą, tai nestips
gyvuliai“ (Balys 1986, 1849). Analogišką atvejį matome
laidotuvių papročiuose: „Jeigu šeimyna mato, kad ruo
šiasi m irti tėvas arba diedukas, tai sako, kad reikia pa
pjauti veršelis arba paršelis, nes gali gyvuliai gaišti“ (Ba
lys J. 1981, 593). Laid otuvių auka suprantama kaip m iru
siojo dalies atidavimas: „Pagrabui reikia papjauti gyvulį,
nes vis tiek savo atsiims. K ru čo pagrabui nieko nepjovė,
tai dvi avys nustipo“ (Balys 1981, 594).
Darželio sodinimas susijęs su ritualine veikla. Tą patį
galima pasakyti ir apie sodus - Saulės dangiškų sodų ana
logiją žemėje. „K ad pasodintas medelis prigytų ir augtų,
reikia jį pasodinus paliet šiltu paukščio ar gyvulio krauju“
(Balys J. 1986,1884). „Jeigu obelis neveda vaisių, tada po
medžiu užkasa kokį gyvulį (Ariogala, Kalesnykai, M arcin 
konys), gyvus kačiukus (Veisiejai, Liškiava), gyvą šunį (Sei
rijai, Alytus)“ (Slaviūnas 1947, 182). Obelys ir kiti sodo

RD 1,62
Vieta, kur galim a išplauti kraują ir išdžiovinti drabu
žius, ypatinga. Č ia teka devynios upės ir auga devynios
rožės. Devynių rožių darže pučia vėjas, o vėjas, kaip pa
stebėjo dar K.Būga,3 turi ryšį su vėlėm is (vėjas: vėlė, vėlė
skrenda, sklando kaip vėjas). Be to, Rojaus daržą, gulintį
tarp didelių upių, saugo M ilžin a s storalūpis vėjas, kuris
„vienu pusterėjim u atgal nupučia tuos, kuriem s nedaleista
rojun patektie“ (Basanavičius 1928, 21). V iena V ėjo sa
vybių yra greitumas, tad jis gali tarnauti Saulės pasiunti
niu ir tarpininkauti tarp šio ir ano pasaulio:
Saulelės prašiau,
Širdelės prašiau:
- Atsiųsk, šauleli,
Greitą vėjelį!

Vėjelis nuneš
On aukšta kaina,
On aukšta kaina,
Kur motineli.

Rėzos dainoje yra ir devynios saulės (iš dainos „K ai

medžiai lietuvių pasaulėjautoje yra vėlių buveinės - „ne

mažas buvau, žansiukus ganiau“ ). Skaičių devyni lietu 

galima kirsti obelys, grūšios ir visi vaisiniai medžiai, nes
sako, kad tuose medžiuose gyvena protėvių dūšios“ (Balys
1986, 121, Nr. 1928). „Jei kas nukerta vaisinį sodintą me

viai dažnai keičia septyniais, o pasakymas septynios sau
lės patekėjo“ reiškia „atėjo džiaugsm as“ (L K Ž ). Devy
nios dienos švenčių dabartinėje lietuvių kalboje turi pras-

dį, tai ir tas žmogus tuoj m irs“ (Balys 1981,1065).
V ė lių lokalizavim as m edžiuose yra bendra lietuvių m i
tologijos tema, prie namų esantys sodai ir darželiai iš

męniekada, pvz., sakoma: „K a i ateis devynios dienos šven
čių, tada pailsėsi“ (L K Ž ), bet anksčiau greičiausiai turė

skirtinai siejasi su tų namų, šeimos vėlėmis. Todėl sodai
ir darželiai (obelys ir rožės) turi labai konkretų m irties
aspektą, reprezentuoja iš kartos į kartą einančią m itinę
šeimos patirtį.

šventės Rojaus darže, „septynių saulių“ džiaugsmas. To
dėl tą laiką, kuom et „spįs devynios saulelės“ , galim a pro
jektuoti kaip vietovę, kurioje šviečia devynios saulės. O
kadangi Rojaus darže auga devynios rožės, kurios yra sim
bolinė Saulės išraiška („K alėd ų rytą rožė pražydo“ ), tad
devynias saules galim a lokalizu oti Rojaus, arba Saulės,

G alim a daryti prielaidą, kad šis m irties aspektas yra
tik viena iš keleto reikšm ių, kurias galim a perskaityti obe

ta omenyje reikšm ė „kai num irsi“ , t.y. poilsis dausose,

lų ir rožių sim bolikoje (taip pat Saulės sodai yra ne tik

darže. Taip Saulės daržas (Saulės sodas) pasirodo besąs

m irusiųjų Rojus, bet ir dangiškųjų dievybių rezidencija).
Akivaizdu, kad darželis tradicinėje lietuvių sodyboje tu
rėjo sakralinį statusą. A n o t A .M a žiu lio , „mūsų ū kinin
kas darželiui rodė savo pagarbą jo kampe statydamas kry
žių, tuo išskirdamas iš kitų sodybos vietų“ ( L E 341).

tikrosios dausos, kuriose augančios devynios rožės (de
vynios saulės); nes vėlės žydi kaip rožės (arba, nuosekliai
mąstant, - šviečia kaip saulė). Saulės daržas (vėlių darže
lis) įsivaizduojam as ir kaip Saulės vainikas, kurį nukala
Dangaus kalvis arba D ievo sūnūs ir kuris, M annhardto

Baigiant apie darželius, reikėtų aptarti idealiojo Sau

teigimu, yra ne kas kita, kaip užtekančios arba nusilei

lės daržo struktūrą (beje, m erginų darželių sandara ir iš
planavimas dar tebelaukia atidesnio tyrinėtojų dėmesio).
Jo raktas yra skaičius devyni (plg. devynširdis), kuris, kaip

džiančios saulės spinduliai: „čia kalbam a apie pirm uo
sius šakotus spindulius, matomus danguje prieš pat užte

žinia, lietuviam s (ir latviams) reiškęs begalybę, visų gali
mybių išsėmimą (Greim as, 1990,365). Šiuo požiūriu ypač
iliustratyvi L.R ėzos paskelbta chrestom atine tapusi dai
na apie Saulės dukrytę, ieškančią, kur išskalbti ąžuolo
krauju sulaistytus drabužius:
- O kur, mamyte mano,
Drabužius išmazgosiu,
Kur kraują išmazgosiu?

- O kur, mamyte mano,
Drabužėlius išdžiovinsiu,
Kur vėjy išdžiovinsiu?

- E ik pas tą ežeratį,
Kur tek devynios upatės.

- Dukryte, tame daržaty,
Kur aug devynios rožatės.

- O kur, mamyte mano,
Drabužiais apsivilksiu?

kant Saulei, ir vakare, iškart Saulei nusileidus. Rytiniai
spinduliai sulyginam i su rožių vainiku, rožių krūmais, auk
sinių rožių darželiu, obelim is ir t.t.“ (Sudrabs 1929, 425).
Tad galim a manyti, kad Saulė pateka ir nusileidžia su vė
lių palyda, spindinčia kaip Saulės vainikas. Tekančios ir
besileidžiančios Saulės ryšį su vėlėm is liud ija ir lietuviš
kų dainų standartai - m irties apdainavim as atitinka šį
modelį: „Saulė tekėjo, kai b ro lį nušovė, Saulė leidosi, kai
jį laidojo“ (plg. „K a i saulutė užtekėjo, m otinėlę graban
dėjo. K a i saulutė n u sile id o , m otin ėlę duobėn le id o “
L L D K 5, 234). Šakotas saulės vainikas prim ena išsišako
jusį rožyną. A n tra vertus, pačios rožės reikšmėje užko
duotas šakotumas, nes rožė reiškia ne tik gėlę, bet ir „brie
džio, elnio rago išsišakojim ą“ , roželė - „a rk lio kanopos
dvišakumas“ (L K Z ). K ita im anentinė rožės reikšmė yra
„susikryžiavim as“ - rože vadinamas „pintinės lankų susi-
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kryžiavim o vietos išpynimas“ (L K Ž ). Latvių dainose dar
želio rožės sėjamos kryžmai:
Knistam škč'rsį'mi rožes sėju,
Gar malami magonites,
Knistam skersam rožes ziedi,
Gar malami magonites.

Saules takas malina. LT D z, 75), turi ryšių su Perkūnu dangaus dvaruose jie, matyt, yra kaimynai ir bičiuliai:
A iz kalnina ezarinš
A iz ezara ozolinš;
Saule kara vainadzinu,
Pčrkons savu zobentinu.

LTdz 1, 3344

LTDz, 113

Skersai išilgai rožės sėju,
Iš kraštų - aguonaitės;
Skersai išilgai - rožių žiedai,
Iš kraštų - aguonaitės.

Perkūnas ir Saulė artim i kaip dangaus ir ugnies die
vai, yra tos pačios ugninės prigim ties. B endri Saulės ir

Kryžių dedu stebėdamasi
Savo rožių darželin,
Visur aplink rožės žydi,
Vidury - aukso aguona.

Knistu metu, brlnljos,
Savam rožu darzinam:
Visapkart rožes zied,
Vidu zelta magonlte.

U ž kalnelio ežerėlis,
U ž ežero - ąžuolėlis;
Saulė kabino vainikėlį,
Perkūnas - savo kardužėlį.

LTdz 1, 3345

Perkūno bruožai (galbūt iš dalies analogiškos funkcijos)
figūratyviniam e plane pasireiškia kaip tarpusavio santy
kių tinklas, plg., pvz., istorijas apie Velnią, pagrobusį Sau
lę, ir Perkūną, persekiojantį Velnią. Bet šios istorijos jau kita tema, reikalaujanti atskiros studijos.
K u m p a liep a: S au lė - m e d žių karp yto ja

Taigi rožę galim a įsivaizduoti kaip susikryžiavim ą ar
ba, tiksliau, kaip susikirtim o taško užpildym ą, praplėti
mą (plg. „susikryžiavim o vietos išpynimas“ ), keturkam 
pę arba apvalią figūrą, esančią susikirtim e. Tokį sankry
žos taško praplėtim ą galim a vaizduoti kaip apskritim ą
(saulė= aukso žiedas, žr. Greim as, 1990, 468)4 arba geom etrizuoti ir vaizduoti garsiuoju latvių Saulės m edžiu Saules koks. Latvių Saulės m edžio centrą sudaro pačios
saulės vaizdas, kuris yra geom etrizuoto apskritim o ir kry
žiaus kom binacija (žr. 1 pav.).

Y ra šioji Saulė ir ana Saulė. J i įsivaizduojam a ir kaip
gėlė (Pražydo gėlė, pralinksm ino visą pasaulį - Saulė te
ka. L M D III 114 (9-13), ir kaip tos gėlės skynėja - nuraš
kanti paparčio žiedą:
Paparčia žiedas
Tumsioj naktelaj,
Sirata biedna
Unkšti rytelia.

Saula nuraškys
Paparčia žiedų,
Dievas numaldys
Siratų biednų.

LTR 1540 (51).

Saulės m edžio variacijose Saulė įgyja įvai

Saulės veikla apima ir gyvybės kūrimą, auginimą, ir -

rius pavidalus, suform uojam us įkypų lin ijų su
kryžiavimais: latvių tyrinėtojai šį ženklą vadi

m arinim ą (Saula nuraškys - siratos verkė). Ciklas apima
Saulės dieną - saulėteky gėlė pražysta, o skinama (lenkia
ma, laužiama, verčiama) - vidury nakties arba saulėlydy:

na Saules zime (Saulės ženklas). Saulės ženklai
1 pav.
būna dviejų tipų: rom biniai (žr. 2 pav.) ir rozetiniai (žr. 3 pav.).
A štuonlapė rozetė yra
ne kas kita kaip rožės im i

2 pav.

Pušis linko niekieno nelenkiama.

dina rožele (Tumėnas 1989,
15-21). Lietu viška roželė
gim ininga latviškai rozetei
- Saules zime (žr. 4 pav.).

Per visą svietą pušis lūžo,
Per vidurį geniai kirto.

dais - kaip obuoliu
kas arba ąžuoliukas
(Tumėnas 1989, 1521), taip pat plg. lat

3 pav. Parengta pagal LTdz, 77,
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(Kumpa liepa - besileidžianti Saulė, tetervine branksterėjo tuoj ją pakeitė užtekėjęs Mėnulis). SLT 411

tacija, tad nenuostabu, kad
ir lietuviai Saulės ženklą va

R o že lė s o rn a 
m entas lietu viam s
žinomas ir kitais var

4 pav. Iš kairės
roželė, dešinėje Saules zime.

Kumpa liepa kumpterėjo,
Tetervine branksterėjo.

vių Saulės ąžuoliu
kas. Saulė, įsiv a iz
duojama kaip aukso

(Saulė.) LMD 1 187 (240).

(Naktis, gaidžiai.) LMD 1 1063 (832).
Ilga dienala ba tėvelio,
D o ilgėsna ba motutas.
Sask, saulala, už medelių,
Griūk, pušala, unt takėlio.

Dulaitienė-Glemžaitė 1958,178
Krita priede, krita egle,
Čita auga vietina;
M ira mana mamulina,
Tas mūžam neredzėju.

V irto pušis, virto eglė,
Kita augo toje vietoj,
M irė mano mamužėlė,
Jau jos amžiais neregėjau.

LD 20153

obuolėlis, jau nebestebina, o ąžuoliukas
iškart verčia prisim inti m itinių vaizdinių
grandinę: Ąžuolas - ugnis - Perkūnas ir

Kum pstantis, lūžtantis, griūvantis medis yra augimui
priešingo proceso išraiška. Saulės veikla aprėpia ir antrąją
gyvybės rato pusę, todėl saulė siejama su kelmais - vėliš-

t.t. Saulė, kurios „tako pakraštėly auga
vešlus ąžuolas“ (K uplis auga ozolinš /

kojo bei velniškojo pasaulio būtybėmis. Kelm ai visų pirma
yra Velnio žinioje (su velniu išmainytas arklys virsta kelmu;

velnio kiškiai - kelmai; pragaran įkritusiu ponu velniai ve

mu) pavirsta būtent velnio dovanota teterva (L T R 1044

ža kelmus; velniai padaro dvarą baloje tarp kelmų, o vietoj
stalų uždangsto kelmus ir t.t. (žr. V ėlius 1987,73-76). Taip

kelmais: „A tsirita ritinys per aukštus kalnus, per liepų

Saulės ryšys su kelm ais irgi įgyja ano pasaulio skonį. To

kelmus ir šmakšt į m olio skylę“ . - Saulė. ( L M D 890(4)).

supratimui galima būtų pasiūlyti ir šią latvių dainą:

Saulei tiek pat vertingas ir šis, ir kitas pasaulis, todėl „Sau
lė ir eglės kelm o nelenkia“ (LT t V, 2630), „Saulė medžių

Oša celms meža brauce
Miglaja ritina;
Tas nebija oša celms,
Tas bij Saules sulainlts.

Uosio kelmas miškan traukė
M iglotą rytelį;
Tai nebuvo uosio kelmas,
Tai Saulės tamaitis.

(59); V ė liu s 1987, 74), o m įslėse saulė gali keliauti liepų

Saulės ir kelm o ryšys nėra visiškai nekaltas, nes Sau

nelenkia, t.y. visiems lygiai žiba“ (L L T I PPK ).
Iš visų m edžių kelm ų Saulė išskiria eglės kelmą. Tu
rin t galvoje, kad b esileid žian ti saulė vaizduojam a kaip
lūžtanti pušis, galim a spėti, kad Saulės palydą į kitą pa
saulio pusę sudaro spygliuočiai. Žinom a, kad eglė, taip
pat kaip ir pušis, susijusi su laidotuvėm is - prie namo

lės tam aičio išvaizda labiau prim ena demonišką, o ne dan
gišką būtybę:

barstom os eglišakės, į kapines vežantis vežim as apkai
šomas eglėm is arba beržais, iš eglišakių pinam i vainikai

Ld 23853

Oša celmi maža brauce
Miglaja ritina;
Dzelža pirksi, vara nagi,
Matu gali guni met.

Uosio kelmai miškan traukė
M iglotą rytelį;
Geležies pirštai, vario nagai,
Plaukų galai ugnį žeria.

Tdz 55208
Nagai lietuvių tikėjim uose siejam i su m irusiųjų pasau
liu - gyvam esant reikia rin k ti visus nukarpytus nagus,
nes „žm ogui num irus, reiksę lip t per stiklo tiltą ant to
stiklo kalno, o su trum pais nagais negalim a busę ant sli
dumos užsilaikytie“ (Basanavičius 1928,22). Priešingu at
veju „pats velnias iš numestų ant žemės nagų susirankio
jęs siuvąs sau naginę kepurę“ (Ibid., beje, į stiklo kalną
įkopti tinkam i ir meškos nagai, kuriuos, anot Lietuvos
metraščio, lietuviai mesdavo į m irusiųjų deginim o laužą
(Lietuvos metraštis, 60-61).
Įdomu, kad vaizduojant saulėlydį ir tamsą ypač dažnai
pasirenkama pušis ir eglė. Šie m edžiai tradiciškai siejami
su mirtimi, pvz., pušis

(V ėliu s 1987, 73). La tv ia i tiki, kad „jei sapnuoji nam uo
se pjaunant egles, tai nam uose kas nors m iršta“ (L T T
7042), o „jei eglėje išpjausi kryžių, tai m otina m iršta“
(L T T 7041). E g lė ir pušis yra žiem ą vasarą žaliuojantys
m edžiai. Tuo galėtum e m otyvuoti jų apeiginę paskirtį,
pvz., eglišakių barstym ą lydint į kapus m irusįjį. B et eg
lėms būdinga apskritai kelio, kelionės reikšmės, kalbant
tiek apie m irtį, tiek apie išsiskyrim ą (kuris iš tiesų yra
tik m irties aspektas):
Kad es būtu zinajusi,
K ūp i ceju nave nak,
Es celinu nokaisltu
A r tam egju skujinam.

Tdz 49367
Nenac vairs tu, mamin,
U z bėrniem ciemoties!
La i aizauga tavi celi
A r priedčm, ar eglėm!

yra laidotuvių apeigų
sudėtinė dalis - prade
dant nuo karsto, kuris
yra „baltų pušų name
liai, eglių lentų dure
lės“ (LK Ž ), ir baigiant

- Prašau, matinėla,
M anį atslunkyti.
- Nežinau, dukrute,
Katrasai kelutis.
- Kad žiemos kelalis
Eglalam kaišytas,
Kad vasaras kelis
Rūtelam barstytas.5

nama apeiginė ugnis

vičius, 129). Po pušele
(važiuoti)yį pušyną nu
važiuoti reiškia m irti

Neateik daugiau, mamuže,
Pas vaikus svečiuotis!
Te užauga tavo keliai
Pušimis ir eglėmis.

(Ši daina dainuojama grįžtant iš kapinių) Ld 20037

pušinėmis m alkom is,
kuriom is buvo kūre
Šventaragio slėnyje,
mitinėse lietuvių kapi
nėse (Vijūkas-Kojela-

Kad aš būčiau žinojus,
Kuriuo keliu mirtis ateina,
Aš kelelį nukaišyčiau
Su tom eglių šakelėm.

Saulė ir medžiai verpstėse: a) Bartkuškių k., Ukmergės apskr.
(p. 55, Nr. 36); b) Gerkonių k., Debeikių vals., Utenos aps.,
1861 (p. 48, Nr. 30); c) Rukšėnų k., Linkmenų vals., Utenos
aps., 1887 (p. 23, Nr. 4) // Lietuvių liaudies menas. Verpstės:
Katalogas. - K., 1989.

(„Be tolko rodydamas šylas, greit į pušyną (kapus) nuva
žiuosi“ , L K Z ). Pušies vaizdas lietuvių žodyne prilygsta tam
sai, nes pušinėti ar pušį gaudyti lietuvių kalboje reiškia „lė
tai patamsiais vaikščioti“ arba „dirbti patamsiais“ (LK Ž ).
Tamsumos įspūdis yra tinkam a priem onė tamsiajai - vėliškajai ar velniškajai - Saulės gyvenimo pusei išreikšti.
Tad ne dėl vaizdingum o saulėlydis - šviesos pasikeiti
mas tamsa - apibūdinam as „Kum pa liepa kum pterėjo,
tetervine brankterėjo“ . K a ip liud ija sakmės, keru (t.y. kel

SIS 1190
Eglės (ir pušys) auga šalia to paties
kelio, kuriuo eidam a m arti patenka į Sau
lės darželį (žr. aukščiau). Saulė yra to ke

lio, taip pat ir eglių, augančių pakelyje,
globėja, nes būtent Saulė, drauge su M ėnesiu, padova
nojo eglėms ir pušims am žinai žalią apdarą:
ZaĮa prldja, zaja egla,
Žala vysa vasarena;
Kas tū munu vainucenu
Zaja zldu darynova?
Saule, mčness darynova
Mčnesneicas gaismina.

Žalia pušis, žalia eglė,
Žalia visą vasarėlę;
Kas tą mano vainikėlį
Žaliu šilku apdengė?
Saulė, mėnuo apdengė
Mėnesienos šviesoje.

Tdz 55003
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K ita žinia liudija, kad žaliavim o privilegiją eglėms ir
pušims Dievas suteikė už tai, kad jos nesibodėjo būti ker
tamos: k iti m edžiai ėję skųstis D ievui, kad juos kerta m al
koms, o eglė ir pušis nėjusios. D ievo supratim u - „visi
m edžiai yra tam, kad juos kirstų m alkom s“ , todėl nuo to
laiko nė vienas medis daugiau žiem ą nebežaliuoja, išsky
rus pušį ir eglę, kurios nesiskundusios (IT 463).
Žaliuojanti eglė sim bolizuoja ir gyvenimą, nepertrūkstančią, tolygią laiko atkarpą:
Berzin, tavu kupluminu
No vasaras sakumina;
Egllt, tavu zajumiųu
LIzd mūžina galinam.

Berželi, tavo vešlumėlis
Nuo vasaros pradžios,
Eglute, tavo žalumėlis
Lig amželio pabaigos.

Ltdz 1,4608
O griūvanti, nukirsta eglė yra m irties ženklas:
Tikam sėrstu balinos,
Kamėr dzlvi tėvs, mamina
Kad nomira tėvs, mamina,
La i krlt egle Celina.

Tolei viešiu pas brolelius,
K o l gyvas tėvas močiutė,
K ai numirs tėvas, močiutė,
Teužgrius kelelį eglė.

Ld 19469

Einu keleliu pakele,
Randu tašant betašant,
Aukso žvaigždę bešvytruojant
Ir gegužę bekukuojant. - Laidotuvės.

LTt V, 6431
Taigi Saulė - gyvybės reikšm ių skelbėja ir įtvirtintoja
(„Saulelė gera daro - visa augina“ ) - tuo pat metu reiš
kia m irtį ir nykim ą. Toks fu n kcijų am bivalentiškum as
nėra išskirtinis reiškinys, nes priešingų reikšm ių sandū
ra yra tipiškas m itologin ių vaizdin ių struktūros bruožas.
Saulė reiškia ir gyvenimą, ir m irtį, bet tos reikšm ės griež
tai apibrėžiam os konteksto - kitų vaizdinių ir figūrų ap
supties. Kontekstas išryškina gyvybės ar m irties reikš
mes priklausom ai nuo to, kuris to paties reiškin io as
pektas pasirenkam as. Gyvybė ir m irtis nėra elem enta
rūs reikšm ės vienetai, nes m itinėje galvosenoje šios są
vokos turi proceso atspalvį ir sintagm inę reikšmę: gim i
mas ir m irtis yra kraštutiniai gyvybės cik lo taškai, ir slink
tis nuo vieno ekstrem um o p rie kito sukuria ciklinę iš
raišką. Saulės judėjim as atitinka abstrakčios sintagmatikos form ulę: per dieną Saulė apeina vieną gyvybės cik 
lą: rytą išn y ra iš paskandų

Griuvo pušis, griuvo eglė,
Žemės krašto nepasiekė.
Griuvo mano augumėlis
Ir pasiekė žemės kraštą.

(gimsta), o vakare vėl grįžta į
mirties okeaną (dieną apke
lia u ja žem ę, a p lan k yd am a
žm ones, o n aktį valtele a p i
plaukia vandenis - vėlių buvei

Lekia mano žirgelis, 40
Ten, už žemės krašto, kitame pasaulyje
galima rasti kitą (m irusiųjų) Saulę (aizsaule, virta saule). Saulė - dvejopa, nes ji kyla ir

Saulės medžiai, išsiuvinėti ant moteriškų
marškinių rankogalių // Latvju raksti. - Riga,
1924-31. - T. 2. - P. 366, XXXVII lent.

nę.). A n tra vertus, ir m etinis
Saulės ciklas apim a gyvybės m irtie s k a 
t e g o r ija s :
per Kalėdas
Saulė gim s
ta (rožė pra

leidžiasi, juda gyvybės ir m irties kryptimis:
Divčjada saule tek,
Tek kalnū, tek leja;
Divejads mans mūžinš
A r to vienu dvčsellti.

Dvejopa saulė teka,
Teka kalnan, leidžias slėnin,
Dvejopas mano amželis
Su ta viena sielužėle.

žy d o ),

Ld 19898
A n truoju (m irties) pavidalu Saulė naktį miega (plg.
miegoti: būti m irusiam , žr. G reim as 1990,161), ir jos guo
lis įtaisytas ne kur kitur, o eglės ar pušies viršūnėje:
Kupla kupla ta egllte,
Kur Saulite nakti guĮ.

Vešli vešli ta eglutė,
Kur Saulutė naktį miega.

LD 7688
Tbmša tumša ta priedlte,
Kur Saulite nakti gul.

Tamsi tamsi ta pušelė,
Kur Saulutė naktį miega.

LD 10875

Saulės „medžiai“ ir „rožės“ vilnonės skaros raštuose
// Latvju raksti. - Riga, 1924-31. - T. 1. - P. 278,
XXVIII lent.

IliustracijasparengėAistė ANDRIUŠYTĖ

per

Jo n in e s te 
ka, o rudenį
pasitraukia į
m irtie s k a 
raly stę (žr.

Gr e i ma s
1990, 470-473). Todėl gyvybės ir m irties reikšmės tobu
lai pasireiškia Saulės ciklu, o pati globališkiausia Sau
lės reikšm ė - gyvenimo ir m irties atskleidim as bei pa
tirtis. K itas klausim as, ar tai galim a pavadinti m itiniu
Saulės vaizdiniu. Je i gyvenimą ir m irtį paaiškinsim e sau

Eglė ir pušis yra Saulės augintinės - jos sėtos, jos ravė

kaip sintaksines priem ones, techninius perėjim us iš vie
nos būsenos į kitą, iš gyvybės į m irtį ir atvirkščiai, tai

tos („Egliut žaliuoja... Kas tavi sėja... M ėnulis sėja... Saula
ravėja... Kas tavi augina? Saulyte augina...“ L T R 1939 (1);
„To to to, pušele žalioji, Kas tave sėjo, to to to? To to to,

kur tuom et slypi Saulės prasmė, kas yra toji šiapusinė ir
anapusinė saulė kartu paėmus, Saulė už sintagm atinio
suskaidym o ribų? M um s tuo tarpu siūlosi vienintelis at

saulutė sėjo, M ėnuo ravėjo, to to to“ (Sruoga, 88).

sakymas: realūs tik daiktai. Saulė egzistuoja rožėje, rū

Todėl ir saulės spinduliai įsivaizduojam i kaip tašomos
pušies skiedros (U ž m arių pušį kerta, į langus skiedros
terška. - Saulė teka. L T R 1192 (636)), o laidotuvės už

tų darželyje, našlaičio ašaroje, vandenyje, ugnyje ir dau
gybėje kitų dalykų. Sim bolika - vienintelis būdas pagauti

menamos kaip tašymas:

(pasirodo, kad yra) tik transponuojant tekstą - analo-
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tai, kas nenusakom a abstrakcijom is, kas atsiskleidžia

giškai kaip prasmė, A .J.G re im o apibrėžim u, atpažįsta
ma esanti tik verčiant iš vienos kalbos į kitą (G reim as
1989, 81), bet neleidžia būti nusakyta. Kalbėjim as apie
prasmę yra įm anom as tik vartojant p rielin ksn į apie: pvz.,
kalbėdam i apie rožes, mes kalbam e apie Saulę. Per daik
tus atsiskleidžia pati Saulės gyvybė, ją galim a p aliesti
rankom is ar užuosti kaip m aloniai kvepiančią gėlę, ji
yra ne abstrakčios reikšm ės idėja, bet gyva, jaudinanti
būtybė. Todėl šis straipsnis - ne globalinės reikšmės ana
lizė, bet prasmės pojūčio ieškojim as.
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PAAIŠKINIMAI:

1. Variante LTR 1939 (39) yra pastaba: „Vietoj siratėlių sakydavę
dar ir saulytele“, t.y. Dievas atsiuntė saulytėlę, kad surinktų obuolėlius.
2. Našlaičiai yra kaip tikri Saulės vaikeliai, nes pačios Saulės dukry
tės našlaitėlės:
Nerauditi jyus, bemini,
Neraudokit jūs, vaikeliai,
Nejus vieni našlaitėliai:
Na jyus vlni bčrineisi:
Sauleitei div' mekenas,
Saulytės dvi dukrelės,
Obas divi bčrineites.
Abidvi našlaitėlės.
Drizule 1994,140.

3. „Vėlė - dūšia, die Seele. Tasai žodis kilęs iš kamieno *ve-, turinčio
reikšmę ‘pusti, blasen’, iš kurio turime: vėjas, vėtyti, vė-tra ir t.t.
Etimologiškoji vėlės reikšmė ‘putėja\ lygiai kaip ir graikų bei loty
nų anemos - animus, anima ‘vėjas, dūšia’.“ Basanavičius 1928, XVI.
4. Plg. „Kalėdų rytą rožė pražydo (...) Atbėga elnias devyniaragis
(...) Ant jo ragelių kavoliai kalė (...); auksinė taurė-saulė-rožė.
Zr. Greimas 1990, 467-469.
5. Var. „Aš paliksiu žymalį (...) Žolių grožių pušėlį“. SIS 1183

The Sun’s gardens
Daiva VAITKEVIČIENĖ
The instance of the depiction of the Sun by plant
motifs in mythology is analysed in the article. Separate
images of plants figuratively represent the meanings of
the Sun. Let us say, the dominating symbol of the rose
represents the Sun as a flower and expresses the vitality
and life (a rose is of red colour - the colour of blood
and fire). But the image of the rose contains in itself
the meaning of death as well - roses are the plants of
the flower gardens in Paradise or, in other words, the
flowers of the gardens of the Sun. Such investigations
of the figurativness of mythology allows us to present
mythic images as visual ones and that are sensually ap
prehended forms which code the abstract content of
life and death.
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