
LATVIJOS PUSLAPIAI

Vaira Vike-Freiberga, latvių išeivė, yra M ontrealio universiteto Psichologijos skyriaus profesorė, 
dėsto pažinimo teoriją, epistemologiją, taip pat psichofarmakologiją ir eksperimentinę psicholingvis- 
tiką. 1990 metais išrinkta į Kanados karališkąją mokslų akademiją {Royal Society of Canada) ir nuo to 
laiko dirba šios organizacijos valdyboje. Keleto knygų, daugelio straipsnių latvių bei anglų kalbomis 
apie latvių liaudies dainas bei poeziją autorė. Aktyviai bendradarbiauja su nepriklausomos Latvijos 
Mokslų akademija, Kultūros akademija, Latvijos universiteto etninės kultūros centru, dviejuose fo l
kloro festivaliuose „Baltica“ dirbo konsultante.

Siūlome keletą ištraukų iš Vairos VIke-Freibergos knygos „Saulė, pasaulis, anas pasaulis“ {Saule, 
pasaule, vinsaule).

Kosmologinė Saulė:
šis pasaulis, anas pasaulis ir saulės kelias tarp abiejų 

Vaira VIKE-FREIBERGA

Saulė -  vienas iš p lačiausiai latvių fo lk lore apdai
nuotų įvaizdžių. Tai liud ija  daugiau kaip keturi tūks
tančiai atskirai sunum eruotų dainų ir dar visa aibė Ba
rono bei V isendorfo (1894-1915) rink in ių  tomuose ap
tinkam ų trum pesnių variantų. Surinkus Saulės dainas 
iš visų prieinam ų ša ltin ių ,1 jos buvo sugrupuotos į tris 
kategorijas: kosm ologinės, fizinės ir legendinės. Taip 
gimė knyga kosm ologinės bei fizinės saulės temomis, 
kurioje būtent kosm ologinei saulei skirtos dvi atskiros 
dalys. Č ia  visų pirm a nagrinėjam os tos dainos, kuriose 
pasaulio kosm ologinė erdvė padalinta į dvi dalis verti
ka lia i -  saulę viršuje ir pasaulį apačioje, -  kurias laike 
savo ruožtu atitinka žmogaus amžius ir saulės amžius, 
arba tiesiog amžinybė.

Aptarsim e šiame darbe ir dar vieną, trečią dainoms 
būdingą pasaulio padalin im ą į dvi kontrastuojančias 
dalis, apim ančias tiek erdvės, tiek la iko atitinkam as 
sampratas. P irm oji iš šių visatos erdvėlaikio sudeda
mųjų dalių -  tai visiem s regimas „šis pasaulis“ arba tie 
siog „pasaulis“ , m ateria li kasdienybės tikrovė. O  ant
roji -  tai „anas pasaulis“ , kurio  po šia visiems regima 
saule nėra ir kurio  gyvas žmogus negali nei pamatyti, 
nei kaip k ita ip suvokti. Tai svečia šalis ne tik kartu la i
ko ir erdvės prasme, bet visų pirm a egzistenciniu at
žvilgiu, kadangi esti visiškai kitoje būties plotmėje. Ta
čiau būtent saulę vėlgi galim a pasitelkti kaip šios ant
rosios tikrovės liud in inkę, nes vai saullte tur uzlec, kur 
vakare norietėja ‘argi saulelė ten pat teka, kur vakare 
nusileido’? Tai, kad saulė pateka priešingoje pusėje nei 
nusileido, rodo, jog naktį ji nepražuvo suvis, o tik buvo

išėjusi -  ten, kur žmogaus akys paprasčiausiai nebega
li jos sužiūrėti. Panašiai žm ogui norisi tikėti, kad ir jo 
artim ieji, palikę šį pasaulį, nepražuvo visai, o tik išėjo į 
„aną pasaulį“ -  kažkur ten, kur žmogus eina po m ir
ties, kad to liau  būtų, nors ir rad ika lia i k itokioje būties 
plotmėje. Toji vieta, kur saullte nakti guį ‘kur saulužė 
naktį m iega’, tad ir yra anas pa-saulis, m irusiųjų kara
lystė -  tiek latviams, tiek mažne visoms kitoms žemės 
tautoms, o fiziškai regima cikliška dienos ir nakties mai
ną -  em ocionaliai turbūt visų reikšm ingiausio, prasm in
giausio gyvenimo ir m irties virsm o sim bolis.

Senasis latvių visatos padalijim as dainose savaip 
artimas Pitagoro aprašytajam senovės G raikijoje. Ten 
visata įsivaizduota kaip rutulys ar sfera, kurios vienas 
pusrutulis -  virš žemės, o kitas -  po. Pasak 40-aisiais 
mūsų eros metais apie tai rašiusio F ilono , graikai šiuo
du pusrutulius buvo priskyrę D ievo sūneliams Dios- 
kūrams ir siejo su pasakojim u apie tai, kaip kiekvienas 
iš dieviškųjų dvynių, Kastoras ir Polideukas, kas antrą 
dieną valdę tai vieną, tai k itą.2

A titinkam i kosm ologin iai vaizd in ia i dainose, su
prantama, susiję ne tik  su saule, be to, kai kurie jų ele
mentai įžvelgiam i ir tokiuose tekstuose, kur apie šį ir 
aną pasaulius tiesiogia i nekalbama. Šia prasme čia de
rėtų įskaičiuoti ir kitas dažnu atveju gim iningas dai
nas, ypač laidotuvių dainas, kuriose tiesiogiai ar netie
siogiai menama vėlių  karalystė.3 Į tas iš dainų, kuriose 
saulė neįvardijam a, čia atsižvelgsime nebent išimties 
tvarka, kadangi tai išvestų mus anapus nustatytos sau
lės dainų temos.
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Je i toks visatos erdvėlaikio ir pačios būties pada
linim as dainose kam ir nepasirodytų labai akivaizdžiai 
paliudytas, tai tik  todėl, kad jis sutinkamas ne itin  d i
deliame dainų skaičiuje. V isam e Saulės dainų masyve 
ištarmės ši saule ‘šis pasaulis’ bei šai saulė ‘šiame pa
saulyje’ pavartotos viso labo tik  47 kartus, tik  43-ose 
skirtingose dainose, sudarančiose šiuo atžvilgiu atski
rą, santykinai apibrėžtą tem in į dainų pogrupį. Nors 
šiaip jau jam derėtų p risk irti ir  kai kurias kitas dainas, 
kur „šio pasaulio“ sąvoka perteikiam a kiek kitokiom is 
žodinėm is lytim is, kaip antai saulitė ‘saulužėje’ bei šai 
balta saulė ‘šioje baltoje saulėje’ arba form ulėje Saule, 
saule, žeme, žeme ‘Saulė, saulė, žemė, žem ė’. D ar ma
žiau dainų apie to sauli ‘tą saulę’ (viena daina) ar viriu 
sauli ‘aną saulę’, tepam inėta 25 kartus 24-ose atskirai 
sunumeruotose dainose.4

Dainų ketureiliuose šis pasaulis ir anas pasaulis 
dažnai pasirodo sim etriški, atvirkšti, kaip vienas kito 
atspindys veidrodyje. To liau aptarsime visų pirm a tas 
dainas, kur „šis pasaulis“ m inimas vienas pats, tada tas, 
kur kartu su „anuo pasauliu“ , ir galiausiai tas, kuriose 
tiesiogiai m inimas tik  „anas pasaulis“ . Pabaigoje atski
rai dar panagrinėsim e dainas bei tikėjim us apie saulės 
kelią tarp abiejų pasaulių, taip pat šio kelio  ryšį su la i
dotuvių apeigom is bei senuoju Saulės kultu.

Ši saulė

Ištarmė ši saule ‘ši saulė’, kuri iš dalies yra žodžio 
pasaule ‘pasaulis’ šiuo la ikine prasme sinonimas, pa
čia savo kalbine sandara nelyginant Siamo dvynys yra 
susijusi su savo priešybe vina saule ‘ana saulė’. „Pasau
lio “ sąvoka šiaip jau mena visų pirm a žm ogui prie ina
mą ir suvokiamą žem iškąją, m edžiaginę e r d v ę ,  nors 
ištarmė šai saulė ‘šioje saulėje’, k ita vertus, taikyta vei
kiau tam l a i k o  tarpui, ku rį žm ogui šiame fizin iam e 
pasaulyje lemta nugyventi. Ap ibendrinta prasm ei"sau
le taip pat žymi gyvųjų pasaulį apskritai, ne tiek kaip 
apibrėžtą mums skirtą vietą erdvėje, bet kaip atitinka
mą būties plotmę, kokybiškai griežtai skirtingą nuo sa
vo dvynės vinas saules ‘anos saulės’. Ab ipusis m orfo
loginis bei asociatyvinis ryšys tarp šios ir anos (pagau
lių  yra toks glaudus, kad vos pam inėjus vieną, savaime 
ateina galvon ir kita. Tačiau toks asociatyvinis ryšys vis 
dėlto nėra visiškai sim etriškas, kadangi anas pasaulis, 
em ocionaliai susijęs su gana sunkiom is m intim is apie 
m irtį, lyg ir nusveria semantines svarstykles savo pu
sėn. Užtat net ir tos dainos, kuriose m inim a vien tik  ši 
saule, semantiškai patenka į ano pasaulio asociacijų lau
ką, ir jose galim a įž iū rė ti p lazdant gana tirštą m irties 
šešėlį. Sis pasaulis dainose beveik nė neatskleidžiam as 
kaip toks, t.y. kaip fiz inė ar visuom eninė aplinka, o vei
kiau tik pam inimas, ir tik  tada, kai j į tenka palikti. G a l
būt todėl dainose, kuriose, rodos, paprasčiausiai ap i

būdinamas koks nors šio pasaulio reiškinys, ištarmė ši 
saule išvis nevartojama, o jos vietoje atsiduria form ulė 
viena saule, viena žeme ‘viena saulė, viena žemė’ (47163, 
žr. taip pat 21129 bei variantus):

Viena saule, viena žeme,
Nav vienada valodina:
Par up lti vien pargaju,
Jau citada valodina.

V iena saulė, viena žemė,
T ik  bendros kalbos nėra:
Vos upelį perėjau,
Jau ir k itokia kalba.

M okslu i gerai žinom a, kad net vienoje ir toje pa
čioje šalyje vienos ir tos pačios tautybės žmonės pa
prastai kalba pastebim ai skirtingom is tarmėmis, tarp 
kurių  ribos šiaip jau nubrėžiam os nem ažiau aiškiai, 
kaip, tarkim e, tarp kalbančiųjų latvių ir lietuvių kalbo
mis -  kiekvienas savam upės krante. Form ulė viena sau
le, viena žeme čia yra ištarmės sinonim as ir žymi tie
siog visiems bendrą vieną pasaulį. O  štai kita daina su 
panašia pirm ąja eilute tokią lygiavą jau neigia. Viena 
žeme, viena saule čia, priešingai, fiz in į pasaulį su jo aukš
tumomis bei žemumomis mena būtent kaip ne visiems 
vienodą. Pasaulite ‘pasaulė lis’ čia žym i visuom eninę 
santvarką su visom is jos nelygybėmis bei neteisybėmis 
(56018, žr. 52512):

Viena žeme, viena saule,
Nevienada pasaulite:
Citam  zelts, sudrabinš,
Citam  gaužas ašarinas.

V iena žemė, viena saulė -  
Nevienodas pasaulėlis:
Vienam  auksas, sidabrėlis,
K itam  ašarėlės graudžios.

V isa i kitam e kontekste, šįsyk netekėjusios merge
lės lūpose, ši žeme ir ši saule vėlgi labai konkrečiai ir 
būdingai žymi vieną fiz in į pasaulį. Mergina, žinanti, kad 
ja i teks iš gim tosios žemelės iškeliauti į vyro namus 
arba paprasčiausiai iše iti svetur d irb ti (17657 V I), pa
brėžia santykinį fizinės aplinkos tolygumą palyginti su 
žmogiškąja aplinka, kuri neišvengiam ai keičiasi sulig 
kiekvienu ją ir sudarančiu žm ogum i (17657 V, K, Z):

La i es iemu, kur iedama,
Sis zem ltes man nav žčl.
ŠI zem lte, ši saulite,
Šo lautinu vien nevaid.

E is iu  aš, kur eidama,
Šios žemelės man negaila.
Ši žemelė, ši saulelė,
„Š io bernelio“ tik  nėra.
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Šio pasaulio laimė

Pasakyti apie gyvenimą šai saulė ‘šioje saulėje’ ar
ba, tarsi form ule, šai balta saulltė ‘šioj baltoj saulelėj’, 
priešingai nei tik  pasauli ‘pasaulyje’, savaime tad reiš
kia gyvenimo ir m irties sanpriešą, o dainos, kur tokie 
posakiai pasirodo, šia prasme kaip tik  atspindi latvių 
gyvenimo ir m irties filosofiją. La idotuv ių  dainose ap
skritai visad turim a galvoje, kad gyvenimas „šioje sau
lėje“ tetrunka žmogaus amžių, o šis gi yra griežtai r i
botas, neretai tiesiog perdėm  trumpas. A p ie  pustuzi
nyje panašių dainų su gyvu poetin iu grakštumu išvien 
kalbama apie visų žmogaus vargų, siekių, triūso bei ko
vų neišvengiamą vienodą galą (24565, var. 3):

K o  es laba nopelnišu 
Šai saulė dzlvodams?
D iv i linu  paladzinus,
Četru gaidų istabinu.

Ką gi gero aš pelnysiu 
Šioj pasaulėje gyvenęs?
D v i lin ines drobulytes,
Keturių  lentų trobelę.

Žodis golds čia pavartotas savo pirm ykšte reikš
me ‘lenta’,5 o vadinam oji trobelė -  tai, žinom a, žm o
gaus „am žin ieji nam ai“ , būtent karstas, į kurį jis pa
guldomas num iręs (plg. to paties num erio pagrind i
nėje dainoje: Sešus delu gabalinus, / Vienu linu pala- 
dzinu ‘Šešias lenteles, / V ieną lino  drobu lė lę ’). Panaši 
daina užrašyta ir Latgaloje: Kū as eisi aizpelnėju / šai 
saulė dzeivodama -  / Šeši delu gabalenu, / Vi n u lynu 
paladzenu (FS 1045, 673), pasirodanti ilgoje la idotu
vių dainų pynėje. K it i variantai išvis prozaiškai ties
muki, mažne visai nė nepoetiški: tikai baltu eglu škirs- 
tu, / Gulas vietų smiltajd ‘tikta i baltą eglės karstą, / G uo
liu i vietą smėlyje’ (49504). An tra  vertus, k ito varianto 
pagrindinėje dainoje Straubergas6 randa jau ne kars
tą, o nedidelį žemės p lo te lį kapui (27564, var. 1):

K o  es laba nopelnišu,
Šai saulė dzlvodams?
V ienu žemes gabalinu 
A s i vien garuma 
A s i vien garuma,
O lektinu platuma.

Ką gi gero aš pelnysiu 
Šioj pasaulėje gyvenęs?
V ieną žemės gabalėlį 
Sieksnio ilgum o 
Sieksnio ilgumo,
Uolekties platum o.

V isoje šioje dainų grupėje išreikštai atsispindi f i
losofiški apmąstymai apie žmogaus gyvenimo efem e
riškumą, tik  sunku tikslia i pasakyti, kokia iš tikrųjų in 

tonacija šie apmąstymai suvoktini. V iena vertus, čia ga
lim e atrasti stoišką ramybę bei didvyrišką žmogaus su
sitaikym ą su aplinkybėm is. K ita  vertus, čia galim a 
įžvelgti ir karčia i ironišką, netgi cin iškai pašaipų po
žiū rį į tai, kaip nedaug išties žm ogui per visą savo gy
venimą tėra lem ta pasiekti.

Panaši dviprasmybė gaubia ir žmogaus pasirengi
mą bet kurią akim irką skirtis su šiuo pasauliu. Tokį pa
sirengimą irg i galim a išsia išk inti įvairiai. V iena vertus, 
čia vėlgi galėtų ryškėti d idžia i stoiškas, filosofiškas, be
sąlygiškas susitaikymas su lik im u. K ita  vertus, ne ma
žiau sėkm ingai čia galim a išgirsti je i ne gilų kartėlį, tai 
mažų m ažiausiai tikrą skausmą dėl savo gyvenimo tuš
tybės -  šis, pasirodo, yra toks varganas, kad jame išvis 
nėra nieko nė gailesčio verta (27386 T  I):

Nem, D ievin, kad nemdams,
T ū lin  grlbu lld z i iet.
Vai man kadi glaza log i 
Šai saulė žčlojam i.

Imki, D ieve, kai tik  imsi,
Tučtuojau kartu išeičiau.
A r  man kokio langų stik lo 
Šioj pasaulėje ga ilėt?7

Priešingai šioms rezignuojančio susitaikymo gai
doms, kitoje dainoje atsispindi aštrus apmaudas dėl ne
nugyvento amžiaus, ypač je i išėjusiojo būta dar visai 
jauno (27311, var. 6):

Pa liek man ši saullte,
Pa liek m eita saderėta;
Pa liek caunu cepurlte 
Izpuškota, nevalkata.

Nebėra man šio pasaulio,
N e i mergelės sužadėtos;
Nebėra kepurės kiaunių 
Išpustytos, nedėvėtos.

K iaun ių  kailio, savaime brangaus, kepurės tam tik
rais istorijos la ikotarp ia is dargi buvo pozumentuoja- 
mos aukso ar sidabro juostelėm is bei skiautėmis, da
binamos žalvario bei skardos papuošalais, šilko kaspi
nais bei gėlėmis, taip pat povo bei kitų paukščių plunks
nom is.8 Vedybinio amžiaus vaikinu i tai buvo gera in 
vesticija, ir kiekvienas centas, įdėtas į kepurės praš
matnumą, galėjo gerai atsipirkti, nes jaun ikį seniau daž
nai „žiūrėjo pagal kepurę“ . Išpuošta, bet nenudėvėta 
kepurė tad kartu yra sužadėtos, tačiau dar netekėju
sios merginos paralelė. Tai jaudinančia i konkreti deta
lė, m etonim iškai įkūn ijanti visa, kas jauno num irusio 
vaikino gyvenime liko  neišgyventa ir nenuveikta.

Panašų į vaikino kiaunių kepurės vaidm enį vaidina 
jaunos mergelės vainikas, kurį po jos belaikės m irties 
pakabindavo arba ant žalios liepos (kaip Laim os me
džio) šakos, arba -  vėlesniais laikais -  ant kapo kryžiaus,
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„kad saulytė išbalintų“ ir kad motina, jį vis matydama, 
taip graudžiai neraudotų. N ela iku  nutrukusio nenugy
vento gyvenimo tragedija jaunos merginos atveju te l
kiasi apie m intį, jog vietoj la idotuvių ja i šiaip jau būtų 
derėję šokti vestuves. Ke liose dainose (27810, 27811 
bei var.) po žalia velėna atgulusi dar nė nesužadėta mer
gelė gaili brolelių, kurie liko  „šiam  pasauly bedalia i“ -  
jiems nebuvo lemta sulaukti sesers vestuvių ir gauti iš 
jos tradicin ių vestuvinių dovanų (27811 V I):

Paliek m ani ba le lin i 
Si saulė neziedoti;
Vedat pūru kalnina,
Z iedojiet balelinus.

Pa liko mano b ro le lia i 
Šiam pasauly bedaliai;
Veskite juos į kalnelį,
Išdalinkit jiem s mano kraitelį.

M irusios mergelės prašyme vesti bro le lius į kapų 
kalnelį ir ten jiem s „išda lin ti k ra ite lį“ , regis, ataidi la
bai senas la idotuvių paprotys bei ritualas. Panašu, kad 
į netekėjusios merginos laidotuves buvo įtraukiam i sim
boliškai reikšm ingi vestuvių ritua lo  elementai, šiuo at
veju -  iš merginos kra ičio  artim iem s gim inaičiam s da
lijamos dovanos. K ita ip  sakant, žmogaus, kuriam  ne
buvo lemta sulaukti savo vestuvių, laidotuvėse buvo 
švenčiamos abi šventės kartu, visai kaip vadinam osio
se num irėlių vestuvėse, išlikusiose Žem utiniam e K u r
še lig i pat praėjusio šim tm ečio ir aprašytose Jakobo 
Janševskio romanuose.

Priešingai ką tik  cituota i dainai, išsaugojusiai la 
bai tolim os senovės atbalsius, kitoje dainoje jau paste
bim i daugiau ar mažiau vikrūs Vakarų Europos rom an
tinės poezijos stiliaus pam ėgdžiojim ai (49513):

Rokat m ni Jūrm ala 
Pie jūrinas viln lšiem ,
V iln lts  manim  pasacls,
Ka jums klajas šai saulė.

Kaskit mane pajūry,
Prie pat jūros v iln ių ,
V ilnys man pasakys 
Ka ip  jums klojas pasauly.

Plepiosios jūros vilnys, smalsiam ve lion iu i papasa
kosiančios, kaip klojasi gyviesiems, stilium i ir turin iu 
primena rom antinėje poezijoje įprastas gamtos personi
fikacijas, taigi čia galim a kalbėti apie vieną iš vėlyviau
sių dainų tradicijos sluoksnių. Be to, ką tik  pateiktos 
dainos pirm ąjį dv ie ilį galim a įžvelgti esant tiesiog nusi
žiūrėtą nuo žinom o rom anso apie m irusio bernelio ge
dėjimą -  Rociet mani rožu daržai Zem rozišu saknitėm 
‘Kaskit mane rožių daržely / Po rožyčių šaknelėm ’, -  
kurį A . Bčrzkalne9 atpažino kaip vienos šveicarų liau 
dies dainos latvišką adaptaciją. Š io vėlyvojo dainų

sluoksnio gilesniam bei visapusiškesniam pažinim ui taip 
pat labai vertingi būtų detalūs, sistem iški X V III bei X IX  
a. rašytinės latvių literatūros stiliaus ypatybių, vokiečių 
zingių bei rusų romansų vertim ų, jų paplitim o liaudyje 
bei įtakos dainų trad icija i tyrinėjim ai.

Šio ir ano pasaulių dualizmas

Ištarmė ši saule ‘šis pasaulis’ dažniausiai vartota 
sampriešoje su virta saule ‘anas pasaulis’, menančia būtį 
po m irties arba vėlių  karalystėje. Tokia šio ir ano pa
saulių paralelė bei sanprieša šiaip jau labai prim ena 
krikščion ių  bažnyčios įtv irtin tą dualizm ą tarp kūno ir 
dvasios, tarp pasaulietiškum o ir amžinybės. Todėl ga
lim a paklausti, k iek šiose dainose iš tikrųjų atsispindi 
senieji latvių kosm ologin iai vaizdin iai, o kiek čia įžiū- 
rėtinos būtent krikščion iškojo tikėjim o apnašos? A t
sakymas, kaip matysime, galėtų būti tas, kad saulės dai
nose aptinkam i trys visiškai skirting i re lig in ia i filo so fi
n ia i m odeliai: 1) archajiškasis, arba prieškrikščioniš
kasis, 2) krikščioniškasis ir 3) sinkretusis, kuriam e ypa
tingu būdu susilieję pirm udu. Tačiau dainose apie tai 
kalbam a taip šykščiai ir dviprasm iškai, kad iš esmės 
neįmanoma jų aiškiai ir  galutinai p risk irti vienai ku
ria i iš m inėtų kategorijų.

Geras pavyzdys, atskleidžiantis šio ir ano pasaulių 
sampratos keblumus, bus to liau  pateiksim as tekstas, 
iš kurio  akivaizdu, kad šiame pasaulyje žmogaus nugy
ventas amžius tėra mažytė dalis viso jo  amžiaus p la
čiausia prasme. Pastarasis apima taip pat ir pom irtin į 
gyvenimą aname pasaulyje, k ita ip  sakant, visą saulės 
amžių, t.y. amžinybę. Toks tikėjim as, nors ir visiškai 
dera su krikščion ių  Bažnyčios mokymu, anaiptol ne
laikytinas nuo jo  priklausom u, kadangi yra sutinkamas 
apskritai visose prieškrikščioniškose indoeuropiečių re
ligijose (27760):

S ai saulė, šai žemė 
Viešiem  vien padzivoju:
Vina saulė, vina žemė,
Ta  visam mūžinam.

Šioj saulėje, šioj žemėje 
T ik  svečiuose tesu:
Anoje saulėje, anoje žemėje 
Tai būsiu amžinai.

P lačia i paplitusi form ulė su saule ir žeme vienoje 
eilėje čia praplečiam a, kad itin  pabrėžtų šio ir ano pa
saulių sanpriešą. Galim a būtų tvirtinti, kad apskritai 
p ilna kosm ologinė form ulė ir yra ta, kurioje abu -  gy
vųjų ir m irusiųjų -  pasauliai dar ir patys savyje yra dvi- 
daliai: kiekvienas su sava žeme apačioje ir sava saule 
danguj. Panaši m intis aiškiai išsakoma ir kitais žodžiais, 
kur savo ruožtu pabrėžiam as kontrastas tarp ryšio su 
kūniškąja motina, kuris amžinybės akivaizdoje susitrau
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kia ir pasirodo santykinai trum palaikis, ir ryšio su jos 
užvaduotoja mūza mati ‘amžinąja m otina’ -  su ta sau
lele, ta žem ele, kur žm ogus p ra le is visą am žinybę 
(27729):

Mate, mate, mana mate,
Ne ta mana mūža mate;
Ta saullte, ta zemlte,
Ta ir mana mūža mate.

M otė, motė, mano motė,
Ne ji Am žino ji Motė;
A na  saulė, ana žemė
M ano A m žino ji M otė.

Konceptualiu  požiūriu  šios dainos dualizm as vie
nodai gerai dera ir su senąja, ir su krikščioniškąja pa
saulėžiūra, tačiau savo išraiška daina neabejotinai svy
ra archajiškum o pusėn, kadangi saulės ir žemės kaip 
m otinų vaizd in ia i jok iu  atžvilgiu nėra krikščioniški.

Saulės kelias iš šio pasaulio į aną

Latvių, kaip ir daugelio k itų tautų, diena sim bo
liškai prilyginam a gyvenimui, o naktis -  m irčiai. Sau
lė le id is kaip pereinam asis tarpsnis nuo vieno prie kito 
tad įgauna ypatingą em ocin į bei sim bolin į krūvį tiek 
paros laiko, tiek atitinkam os erdvinės orientacijos pras
me. Saulėleidžio metas, kaip matysime, siejamas su la i
dotuvėm is10 bei kitais artim ais ritualais, o toji dangaus 
pusė, kur saulė leidžiasi, vėlgi visuotinai suvokiama kaip 
vartai į m irusiųjų karalystę. K a i kurių  tautų, kaip antai 
senųjų m eksikiečių, ikonografijoje vakarų pusė greti
nama su mėnesio tarpijom is bei kartu siejama su m ir
tim i.11 M irtie s ir gyvenimo sanpriešoje saulė regima 
kaip vienijanti esybė, laisvai keliaujanti iš gyvųjų pa
saulio į m irusiųjų pasaulį ir atgal. Saulė kas vakarą tarsi 
pati num iršta, o k itą rytą vėl p risike lia  iš num irusių. 
Kas vakarą ji nusile idžia anan pasaulin ir kas rytą su
grįžta iš jo atgal. Žm ogus šiuo keliu  eina tik  vienąsyk, 
po savo m irties bei pakasynų, ir niekuom et nebegrįž
ta. Todėl kaip tik  tada, kai saulė jau žem ai žemai, naš
laitė prašo saulės kaip tarpininkės nunešti mamytei, 
esančiai „to li to li“ , t.y. aname pasaulyje, šim tą labų va
karėlių. M itinės Saulės taip pat klausiama, ką ten ma
mytė dabar veikia, ir Saulė m irusią mamytę vaizduoja 
užsiėmusią būdingais m oterų darbais, belaukiančią sa
vo dukrelės prisidėsiant (4369; 4370). Byra ir našlės 
ašaros, vakaro saulei nuriedant per lauką, nebeturintį 
artojo, bei mąstant apie tolesnį saulės kelią ten, kur 
dabar jos m iręs vyras (27881):

Sau llt’ sarta norietėja
Par atraiknes tlrum inu;
A tra ikn lte  gauži raud
Saullte lūkodama.

Nuriedėjo rauda saulė 
Per našlės laukelį;
G raudžiai rauda našlužėlė 
Saulėn žvelgdama.

Vakaro saulei d idelis vaidm uo tenka ir užkalbėji
muose bei burtuose, kur jos prašoma, kad nusileisda
ma ji nusineštų kartu su savim i žm onių ligas su negala
vimais, kad šie pražūtų ir išnyktų m irties karalystėje.12 
Panašiai vakare nusileidus saulei, m irties grasos aki
m irką, žmogus atsiduria tarsi pusiaukelėje tarp šio ir 
ano pasaulių. Nepaprastai gražiai išreikštą šį paveikslą 
randame dainoje apie tarp dviejų pasaulių atgulusią 
m arčią ir jos jauną vyrą, iš sielvarto ir bejėgiškumo rau
dantį lovagalyje. Š itaip iškalbingai čia apibūdinamas 
sunkus gimdymas, kurio metu moteris, leisdama pasau
lin  naują gyvybę, m irties šešėlyje atsiduria pati (1122):

Gauži raud jaun i v iri,
Gultas stabus turėdam i:
N u gul mana llgavina 
D iv ’ saulltes starpina.

G raudžia i rauda jaun i vyrai,
Lovos galų įsitvėrę:
Štai guli mano m artelė 
Tarp dviejų saulelių.

Saulėleidis ir laidotuvių ritualai

Saulėleidžio ir m irties ryšys toks glaudus, kad la i
dotuvių apeigos tiesiog derinam os su atitinkam u pa
ros laiku. Daugelyje laidotuvių dainų į m irusiojo lūpas 
įdedam i tokie prim ygtini bei skrupulingi paraginim ai 
bei prim in im ai pakasti j į prieš nusileidžiant saulei, kad 
laidotuvės „be saulės“ jau suvokiamos kaip nepagei
dautinos. Tokį santykį net galim a palyginti su relig in iu 
ritua lin iu  draudim u, t.y. tabu (FS 1425,148):

Nekavėjat, negulat,
M an i kapos aizvedat:
A r saullti, arsaullti,
Bez saulltes nevarėja.

Nebedelskit, nem iegokit,
M ane į kapus nuveskit:
Su saulyte, su saulyte,
Be saulytės nevalia.

Toks raginim as bei susirūpinim as būti palaidotam  
„su saulyte“ kartojasi iš dainos į dainą, daugelyje va
riantų. K u r cituotoji daina sako „nebedelskit, nem ie
gokit“ , k itur tą pačią m intį randame perteiktą para
fraze „paskubėkite... ko taip ilga i delsiat“ . Tai rodo, 
kad ši pam atinė m intis abiejose dainose anaiptol ne 
atsitiktinė, bet g ilia i įsišaknijusi visoje tradicijoje. K iek
vienas atskiras dainininkas tik iškoduoja atmintyje už
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koduotą šią bendrą m intį ir išsako ją kiek kitais žo
džiais (27505):

Steidzaties, ba le lin i,
K o  tik ilg i kavėjat,
La i es savu gulu vietų,
ArsaulTti apraudziju!

Paskubėkite, bro le lia i,
K o  taip ilga i delsiat,
L a i aš savo guolio vietą 
Su saulyte pamatysiu!

Pastaroje dainoje m irusiojo išsakytas noras savo 
guolio vietą būtent pam atyti irg i savaime syja su ne
abejotinu, visapusiškai akivaizdžiu motyvu atsidurti ka
pinėse dar prieš saulėleid į. Dainose įprasta, kad, ran
dant daugiau arba m ažiau rim tą dingstį, veiksm ui ati
tinkam ai sukuriamas gilus, išsamus arba tik  lengvabū
diškas paaiškinim as. Poetinės motyvacijos, pateisin i
mai, savaip „paaiškinantys“ būtinybę laidotuves baigti 
ik i saulės laidos, kitąsyk sukuriam i ir visai nelogiški, o 
tai liud ija tokiose dainose išsakomos būtinybės giles
nę sim boliką bei re lig inę prasmę dain in inko jau esant 
nebežinomą, nebeišgyventą (49518):

Rokat mani pčcpusdienas,
Kad saullte žemu iet,
Tad būs laba gulėšana 
M itra ja  zem ltė.

Po pusiaudienio pakaskit,
K a i saulytė žemyn eina,
Tad bus gera man gulėti 
Siūrojoj žemelėj.

Senąją sim bolišką la idotuvių prieš sau lėleid į m o
tyvaciją čia jau atstoja išgalvota priežastis (konfabula- 
cija), nei įtikinam a savo prasme, nei poetiškai iška l
binga, nes gulėti siūroj žemėj šiaip jau atrodo veikiau 
baisu nei „gera“ ar bent pageidautina. Atm intyje už
koduotas te liko priesakas pakasti tinkam u laiku, t.y. 
„po pusiaudien io“ , kuris visai pam atuotai gali būti sim 
boliškai tapatinamas kaip tik  su tuo paros laiku, kai 
saulė jau linksta vakarop. T ikrą ją  priežastį, kodėl taip 
svarbu palaidoti „su saule“ , padeda suprasti kitos la i
dotuvių dainos (žr. dargi 27526), ypač tekstualiai lyg ir 
priešingos, kuriose pareiškiam as noras būti pakastam 
„prieš pusiaudien į“ . N ors prasm iniai prieštaravim ai 
dainų visum oje šiaip jau neretas reiškinys, šiuo atveju 
tačiau „priešpusiaudien io“ dainos prieštarauja „popu- 
siaudienio“ dainom s vien tik  leksikos lygmeny. Savo 
giliąja prasme bei esme jos labai gražiai dera. Bendras 
pamatinis, fundam entalus vaizdinys čia yra vėlių  var
tai, kurie po pusiaudien io užsklendžiam i, ir tai pa liu 
dyta visoje aibėje šios dainos užrašymų (31659):

Rokat mani priekš pusdienas,
Pėc pusdienas nerokat,

Pec pusdienas veju bėrn i 
Veju vartus aizvčruši.

Prieš pusiaudienį mane pakaskit,
Po pusiaudienio nekaskit,
Po pusiaudieno veln iukai 
V ė lių  vartelius užvėrę.

Šį išraiškingą vėlių  karalystės vartų užvėrimą su
prantant kaip logišką veiksmą, atliekam ą kasdien prieš 
pasitraukiant saulei, abu įvaizdžia i savo prasme visai 
sutampa. (Tai, kad kai kuriose ką tik  cituotos dainos 
variantuose velniukų vieton jau stoja angeliukai, nė 
kiek nesum enkina pastarojo užrašymo d idžia i archa
jiško pobūdžio.) Pabrėžiam as priesakas neguldyti m i
rusiojo žemės glėbin po sau lėleidžio tad atspindi seną 
re lig in į įsitikin im ą, jog su saulės la ida užsklendžiam i 
ir vėlių  vartai.

Šventvakaris ir Saulė kaip vėlių kelvedė

Senasis tikėjimas, kad m irusįjį žemės glėbin būtinai 
re ikia paguldyti prieš nusileidžiant saulei, įvairiais ly
giais ataidi dar šio šim tm ečio pradžioje liaudyje gyvavu
siuose šventvakario papročiuose, paremtuose reikalavi
mu su saulėleidžiu nedelsiant nutraukti ir visus darbus. 
Šis ryšys, be to, buvo suprantamas ne tik išoriškąja, prak
tiškąja puse, kaip kad po darbo sutartyje numatytos va
landos savo priederm es atlik ti atsisakytų, pavyzdžiui, 
šiuo la ikin ių  duobkasių profsąjungos nariai. Nuo bau
džiavos la ikų gerai žinom os vargdienių dainos, kuriose 
šventvakario nepaisymas dirbančiųjų aiškiai įvertina
mas kaip rimtas m oralin ių norm ų pažeidimas bei šven
tumo jausmo nykimą liud ijantis požymis (31659):

Ej, Saullte, drlz p ie D ievą,
D od man svėtu vakarinu;
Bargi kungi darbu deva,
Nedod svėta vakarina.

E ik , Saulyte, greit pas D ievą,
D uok man šventą vakarėlį;
Rūstūs ponai darbo davė,
Neduod švento vakarėlio.

Šventvakario šventimas buvo viena iš pastoviausių, 
būdingiausių latvių tradicijų, tai liud ija jau Vecais Sten- 
ders 1789 metais išleistame savo Pasakų ir padavimą 
priede. Č ia  prie draudžiam ų sutemose (šventvakaryje) 
darbų bei veiksmų jis priskaičiuoja: vakare šluoti tro
bą, šukuoti galvą, prausti burną, žiūrėti veidrodin, švil
pauti.13 Nepriklausom ų tiesiogin ių kasvakar švenčia
mo saulėlydžio liud ijim ų teikia ir visa eilė dar visai ne
seniai užrašytų liaudies tikėjimų: „Vos tik saulė nusi
leido, tai sutemos. Seni žmonės sutemas švenčia : atide
da visus darbus, ilsisi, guli, ik i troboje įžiebs ugnį. Taip 
darydavo kiaurus metus, kas vakarą...“ (Nr. 26316).14
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Sutemas, prieblandą, sambrėškį, p ilkąją arba šir
mąją valandą latviai šventė ik i pat mūsų amžiaus pra
džios, ypač, regis, Kurše.15 P. Sm ito paskelbti liaudies 
tikėjim ai, deja, nesuteikia jok ių  duom enų apie atskirų 
vienetų užrašymo datą, taigi sunku spręsti, ar tikėjim uo
se dažnai pasitaikanti ištarmė „dar ir dabar“ mena maž
daug le id in io  sudarymo laiką, t.y. trisdešim tųjų pabai
gą, ar jų galėta būti užrašytų net keletą dešim tmečių 
anksčiau. „Sako, dar ir dabar švenčiami pavakariai, ar
ba sutemos: negyvenama (t.y. nedirbama), kai saulelė 
žemėn leidžias. K u ri dora, ta nė neverpia“ (Nr. 26322).

Šiame tikėjim e pam inėtas draudim as verpti k itur 
motyvuojamas dar ir prietarais, sulig simpatinės magi
jos dėsniais: „Je i m erginos vakaro sutemose verpia, 
avims žarnos kaip siū la i susisuka“ (Nr. 26366), arba 
, Avys gauna ligą -  ima suktis ratu“ (26337). K itu r drau
dimas verpti siejamas su saule, tačiau suvis stebuklin
gu būdu: „Saulei le idžiantis nevalia verpti, o tai saulės 
kojos susiverpia“ (Nr. 26319, jau m inėto Nr. 26316 pa
baiga ir kt.). Šių neįprastų vaizdin ių  tikrąją prasmę 
sėkm ingai padeda suvokti tie tikėjim ai, kuriuose visiš
kai atvirai pasakoma, kodėl saulės kelias apskritai yra 
šventas: „Saulės kelią švenčia todėl, kad m irusiojo vė
lė kartu eina, ta ig i vėlės kelias ir švenčiam as“ (Nr. 
26325). Tai nepaprastai reikšm inga išvada, padedanti 
suprasti d idžiu lę fo lk lorinės medžiagos dalį. Saulės ke
lias į aną pasaulį švęstinas todėl, kad tuo pačiu keliu 
tenka e iti ir m irusiųjų vėlėms. Saulėleidžio darbų drau
dimas tad siekia daug to liau nei grynai bu itin ia i papro
čiai ir šaknyja rim čiausiuose relig in iuose įsitik in im uo
se, laikytinuose labai seno Saulės kulto liekanom is. Ž i
noma, vienam e lygyje saulėleid is pasitarnauja tik kaip 
dangiškasis laikrodis, paskelbiantis darbo dienos pa
baigą, kaip kad tai liud ijam a visoje eilėje vadinamųjų 
saulės dainų. Tačiau ir ši funkcija motyvuojama ne vien 
tik visuom eniniu lygiu, bet atspindi ir dieviškąją pa
saulio tvarką lem iančių aukščiausių kosm inių dėsnių 
pajautą. K a i dainoje sakoma Noiet saule vakara, / Nu 
laudlm svets vakars ‘E in a  saulė vakarop, / Jau (ir) žm o
nėms šventas vakaras“ (27872 uc), tai „šventas vaka
ras“ suprastinąs tiesiog pažodžiui: kaip sakralumu pa
sižym inti dienos pabaiga. Todėl ir tos gausios baudžia
vos laikų dainos, kuriose saulės prašoma švento vaka
ro, irg i turėtų būti suprantam os ne vien tik buitiškai, 
ne vien tik  kaip socia lin io  protesto prieš baudžiavinę 
eksploataciją dainos (4374; 29263 bei var.; 29269 bei 
var.; 31659 bei var.; 31660; F  69, 735; F  237,166; M  1, 
261: 3 tuc). Darbas nusileidus saulei yra sunkus nusi
žengimas ne tik  bendruom enės normoms, bet ir aukš- 
čiausiems visatos dėsniams.

Re lig in is tikėjim as, kad m irusieji į aną pasaulį iš
eina kartu su saule, dainose išsakomas ne vien poetiš
kai bei netiesiogiai, bet ir visai tiesiai, nedviprasm iš
kai, tiesiog pažodžiui (4110):

Lidz ar sauli aizzalaida 
M ana veca m amulina.
Saucin saucu, nedzirdėja,
Pakai teku, nepanacu.

Sulig saule nusile ido 
M ano vetuša m otulė.
Šaukte šaukiau, negirdėjo,
Paskui bėgau, nepanokau.

M iru s io ji m otulė kartu su saule išėjo ten, kur ne
begalima nei prisišaukti, nei pavyti, ir pati fiziškoji saulė 
čia nebeatskiriam ai susilieja su m itine, personifikuota 
Saule. Taigi Saulei tenka labai svarbus sakralinis vaid
muo, visiškai toks pat, kaip antai senovės graikų pože
m io deivei H ekate i,16 o vėlesniais istorin ia is laikais -  
dievui H erm iu i arba, tiksliau, senovės egiptiečių Toto 
ir senovės graikų H erm io  lyd in iu i.17 V is i jie  buvo psy- 
chopompoi -  sielos kelvedžiai jos pom irtinėje kelionė
je anan pasaulin. Tokiam e kontekste saulėleidžio dar
bų draudim ai atgauna savo pirm inę sakraliąją prasmę 
ir tampa suprantam i kaip pastangos palengvinti sielai 
kelią pačioje svarbiausioje jos kelionėje. Šventvakarį 
uo lia i švenčiant visą gyvenimą, žmogus kasdien p risi
mena puoselėti savo sielą ir tokiu būdu skiria ja i teisė
tai kasdienybės darbų skuboje priklausančią dalį. Švent
vakario šventimas suteikia sąm onei laisvą valandėlę at
sigręžti į vidų, į sielos išgyvenimus, visą kitą laiką dė
m esiui esant nukreiptam  į išo rin į pasaulį ir prikausty
tam prie m aterialin ių reikm ių. Išlavinta siela m irties 
akim irką sugebės rasti tiesų kelią  pas D ievą, o apleis
tai, niekad gyvenime šventvakario nešventusiai sielai 
tai gali būti sunku (27593):

A iz  ko mana dvėsellte 
D rlz  pie D ievą nenogaja?
N i svėtlja svėtdieninas,
N i saulites noejot.

D ė l ko mano sielužėlė 
Tučtuojau pas D ievą nėjo?
N e i šventadienėlį šventė,
N e i saulužę leidžiantis.

Nors šioje dainoje jau pastebim a tokia krikščio
nybės įtaka kaip Bažnyčios pareikalautas šventadienio 
šventimas, betgi sau lėleidžio šventimas čia liko  būtent 
kaip senas re lig in is paprotys, su krikščionybe neturin
tis nieko bendra. Tas pats ir anksčiau m inėtoje vaikų 
dainoje, kur m irusysis rūpinasi patekti į kapines prieš 
nusileidžiant saulei. Je i laidotuvės neatliktos pagal v i
sus reikalavim us, tai gali a tsitikti taip, kad sielai teks 
laukti k ito vakaro, ko l Saulė pagaliau nusives ją į aną 
pasaulį (27616):

G ulėt man šo naksninu 
Kapsėtltes malina:
ŠI saullte neizdeva,
V ina  lab i nesanėma.
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M an gulėti šią naktelę 
Kap inaičių  pakrašty:
Šis pasaulis neišleido,
Ir nepriėmė anas.

K itoje panašaus turin io  dainoje (27618) saulę ar
ba velniukus jau išstūmę angeliukai, o vėlei visą naktį 
teks praleisti kryžiaus gale, kadangi „Ange liuka i jau 
sugulę, / Dangaus vartelius uždarę“ . Užrašytojas užtat 
prideda savo pastabą, kuri šį praam žį vartų uždarymo 
vaizdinį vėlgi nedviprasm iškai susieja su saule: „N . B. 
Laidojim as pavėluotas, kai saulė jau nusileidusi“.

Saulės kelio šventimas prietarų bei 
ideologinių draudimų atodairoje

Grynai re lig in į įsitik in im ą, jog sau lėle id į ir j į ly
dinčią sutemų valandą dera nutraukiant darbą švęsti 
vien todėl, kad tai yra šventa, savo la iku mėginta pa
remti dar ir prietaringa baime, esą bet koks draudim o 
dirbti nepaisymas gali turėti blogų pasekm ių. Prie  to
kių prietarų prik lauso ir jau m inėtas gąsdinimas, esą 
pažeidus draudim ą verpti grįžtėm is susisuks avių žar
nos, ir avys nebegalės v iršk in ti (Nr. 26334). D ar b lo 
giau: „Kas nešvenčia saulėleidžio, tam num irusiam  re i
kės eiti į kapines verpti. A n ta i dvi merginas, nešventu- 
sias saulės laidos, matė sūpuojant kapinėse ant m edžio 
šakos“ (Nr. 26327).

Būdinga saulėleidžio šventimo ypatybė yra ta, kad 
pertrauka, regis, veikiau taikyta moterų darbui nei vy
rų. Tai tekstualiai aišku daugelyje tikėjim ų užrašymų, 
kaip šit: „Saulei nusileidus, šeim ininkė leido merginoms 
atsipūsti: saulės kelią dera pašvęsti“ (Nr. 26324). Pa
našiai ir saulės dainose ar dvieilėse formulėse apie „špū
lių “ vijim ą vakare tarsi skalos deginim ą iškart iš abiejų 
galų. Abu  šie veiksm ai gretinam i kaip nusižengim ai ir 
yra susiję su draudim u vakare verpti (27594 V  2):

Kad es būtu zinajuse,
Ka dzlvot šai saulė,
N etlt’ spoju vakara,
Nedegt’ skalu abu galu.

Kad aš būt žinojusi, 
kaip gyvent šiame pasauly -  
Nevyt špūlės vakare,
Nedegt skalos abu galu.

Verpti ir vyti „špūles“ buvo kaip tik  m erginų ir m o
terų žiemos vakarais dirbam i darbai, priklausą prie dva
ro uždėtų (ir labai sunkių) pluošto perdirb im o prievo
lių. Dviejuose variantuose anas pasaulis iškeliam as tie
siog kaip vieta, kur daugiau nebereikės d irbti tokių dar
bų (27594 V I; V3). K it i variantai užtat įspėja, kad ir 
aname pasaulyje nebus gera tam, kas dirbo šiuos dar
bus vakarais ritua liška i draudžiam u la iku (27594 V4), 
arba kalba apie tokią jaunos m erginos pražangą kaip

nuodėmę, kas jau rodo krikščion iškųjų pažiūrų įtaką 
šiam saulės kulto kom ponentui.

Saulėleidžio šventimas, turin t galvoje šimtmečius 
trukusią vokiečių pastorių kovą su šiuo papročiu, išsi
laikė nepaprastai ilgai. Štai jau m inėtame 1789 metais 
išspausdintame savo darbe G . F. Stendersas, kaip ra
cionalus švietim o epochos žmogus, pabrėžia, kad v i
sus senosios tradicijos draudžiam us darbus galima ra
m iai sau dirbti, nesibaim inant pasekm ių, nes laukia
mos už juos bausmės tėra gryni prietarai. Stendersas 
tvirtina, jog „vėlėms tokie dalykai visai nė m otais“ , bet 
kur kas rim tesni niekadėjai, re ik ia  manyti, vis dėlto 
„m otais“ ! Tačiau ne vien racionalaus proto vedamas 
Stendersas pasisakė prieš absurdiškus, prietaringus iš 
saulėleidžio šventimo atsiradusius draudimus. Stender- 
sui, kaip krikščion iu i teologui, atgrasus yra patsai sau
lė le idžio  šventimas -  vienas iš labiausiai užkietėjusių 
prieškrikščioniškosios relig ijos reliktų. Jis vienodai ašt
ria i sm erkia tiek saulėleidžio, tiek penktadienio (ket
virtadienio) vakaro šventimą, kadangi D ievas jų švęsti 
neįsakęs (t.y. B ib lijo je  apie tai n ieko nepasakyta), ir 
tik ro ji šventimo priežastis tad esanti latvių valstiečių 
tingumas.18 Tai to paties kalibro argumentas, kaip ir 
A . Pelšės pateisinim as sovietm ečiu įvestam draudim ui 
švęsti latviškas Jonines -  ši šventė m ažinanti bendrą 
darbo našumą „mūsų respublikoje“ palyginti su k ito 
mis broliškom is respublikom is, kur ji nešvenčiamą!

Vietoje pabaigos

G alim a būtų pam atuotai tvirtinti, kad šalia Jon i
n ių šventvakario šventimas laikytinas vienu iš savičiau- 
sių bei vertingiausių latvių tradicijos reiškinių, tik, de
ja, modernaus gyvenimo sąlygomis jau visiškai suny
kęs. O  labai gaila, nesgi „širm oji valanda“ (ar bent jau 
ketvirtis valandos!) suteiktų nepaprastai sveiką pauzę, 
atokvėpį bei atsipalaidavim ą po sunkios darbo dienos, 
ilgalaikių intensyvių pastangų bei skubos metu susitven
kus įtam pai bei nuovargiui. Be to, ir mūsų laikais ši
toks režimas būtų visai derama d iscip lina sielai puose
lėti, kad žmogus kas vakarą tam pašvęstu laiku p ris i
m intų ir susivoktų iš tikrųjų esąs dvasiška būtybė.

Nors dainoms būdingas požiūris į du pasaulius kaip 
į dvi vienos būties fazes yra itin  latviškas, nūdien jis 
tačiau nebėra mūsų gyva pasaulėžiūra. Kas iš jo, seno
vėje visiems suprantamo, liko, tai tik  vienos tautos pa
saulio m odelio poetin is liudijim as. K a ip  ir iš paralelės 
tarp m irties ir gim im o, nustatytos vienoje labai gražio
je bei išraiškingoje la idotuvių dainoje, m irties ir g im i
mo, kurių  abiejų metu žmogaus siela įžengia į naują 
būties tarpsnį, į naują pasaulį (49519):

Sagaid’ mani m am ulina
Balta linu palaga;
N u saullte sagaid’ m ani
Balta sm ilšu kalnina.
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Susilauk’ manęs m otulė 
A n t baltos lin o  drobulės;
Nūn saulužė manęs laukia 
Balto sm ėlio kalvoje.

Poetinė paralelė tarp gim im o ir m irties čia savo 
ruožtu išryškina dar ir k itą paralelę -  tarp m otinos ir 
saulės. „Saulužė“ čia iš dalies žym i patį aną pasaulį, į 
kurį dabar iškeliauja mirusysis, o iš dalies yra personi
fikuota m otina Saulužė, stojanti kūniškosios motulės 
vieton. Nepaprastai graži čia ir trečioji m etaforiška pa
ralelė tarp balto kapin ių  sm ėlio, į ku rį guldomas nu
m irėlis, ir baltos drobulės, ant kurios priim am as nau
jagim is. D ainoje šitaip išreiškiam as įsitikinim as, kad 
žmogus iš tikrųjų niekada nėra vienas, apleistas ir pa
mestas, bet visad yra supamas m eilės ir globos. M e ilė  
ir globa laukia jo, į šį pasaulį ateinančio, m otinos glė
by, m otinos rankose. M e ilė  ir globa palydi jį, šį pasaulį 
paliekantį, ir laukia jo  ateinant Anos Saulės karalystė
je amžinai.

Versta iš: Vike-Freiberga V Kosmologiska saule: ši saule, 
vina saule un saules c e Iš starp abam H Jauna gaita. -  

December 1995. -  Nr. 203. -  P. 21-24, 27, 32-36.
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