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PRATARM:E 

As norM:iau pri kelti nors vienq senelj 
IS kap4 mi Iii n4, 

I r isgi rsti nors vienq, bet gyvq iodelj, 
Is senoves Jaik4! 

MAIRONiS 

ISkeliaudama is gimtojo Rokiskio miesto i sostin~ studijuoti 
ist(){ijq Vilniaus universitete, visiskai nenujauciau, kad Cia man~s laukia archeo
lotes dalia. Jq suradau netrukus, kai, vildamasi idomiai praleisti studentiskq 
,asarct, atsitiktinai pakliuvau i ekspedicijq, tyrinejusiq pilkapius rytq Lietu
voje. Tada pirmct kartq gyvenime ir pakeliau nuo zemes neregetct :lalvario papuosa
lq, kuriuo daugiau kaip pries tii.kstantmeti dabinosi nezinoma prosenele. 

Sis radinys buvo tarytum mitinis Ariadnes siii.las, kuri vyniodama kamuo
lin iki siol tebeklajoju painiais archeologijos mokslo labirintais. Nors nera 
paprasta apeiti, iveikti jq vingiuose pasitaikancius kliuvinius, taciau siukstu 
skqstis likimu. Vis delto jis man maloningas, nes nuolat suteikia progq prisiliesti 
prie neikainojamq vertybiq- sidabro ir :lalvario dirbiniq, kuriuos sukure senieji 
Lietuvos meistrai. 

Kai laikau ant delno toki stebukleli, kai zvelgiu i dienos sviesoje mirgu
liuojanCias ornamentq pynes, kiekvienqkart apima keistas jausmas, kad rankose 
glaudziu nesuprantamq, misliq kupinct laiskq, kuri surase ant neisivaizduojamai 
tolimos praeities krantq pasilik~ mano tautos proteviai. Tos stilizuotos, kazkct 
bylojancios rastq figuros per simtmecius pazaliavusiame metale mane kerejo ir 
ilgam uzvaldydavo visas mintis. Kad taip bent vienq jq emus ir prakalbinus,
kartq baiksciai pagalvojau ... 

-0 pamazele sict idejq brandino ir jq igyvendinti paakino ilgametis artimas 
bendravimas su istorijos istroskusiais moksleiviais ir studentais. Mat nemazas 
jq pulkelis, paviliotas romantiskos ekspedicijq sloves, kasmet pasisiUlo padirbeti 
kasinejant archeologinius paminklus. Budavo dZiugu matyti, kad nei pakankamai 
monotoniskas darbas, nei permainingi gamtos kaprizai neatvesindavo talkininkq 
entuziazmo ver:ltis i nezinomybiq sali. zadanciq, kaip jiems regejosi, nekasdie
niskus atradimus. Jq is tikrqjq pasitaikydavo. Bet kai jaunieji darbininkai, 
valandziuk~ parymoj~ prie paciq kct tik atkasto senoves lietuvio kapo su tebesan
ciais jame ginklais, papuosalais, kitais nematytais namq apyvokos daiktais arba 
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patylE~j~ prie aptiktq kadaise liepsnojusio ape1gm10 lauzo likuCiq su moliniq 
puodq duzenomis tarp apn1kusiq akmenq

1 
po to imdavo berti jiems kylancius 

klausimus, mane apimdavo nerimas. Nes tie klausimai- tai akivaizdziausias 
liudijimas, kokios miglotos tebera mokyklose besimokanciq jaunuoliq zinios 
apie praeitin nuejusias senoliq kartas: 0 juk jq dalelyte yra kiekviename is musq! 

Anq klausimq aidas. rasi labiausiai ir ragino mane nepasiduoti, kai, pradeju
siq rasyti siq knygq, apimdavo nepasitik~jimas savo jegomis. N~ra ko slepti: 
nelengva eiti nepramintu taku, vedanciu archeologq i ma:lai dar specialistq is
zvalgytq didingq lietuviq mitologijos rilmq. Bet drqSOS vis ikvepdavo zinomos 
archeologes Reginos Volkaites-Kulikauskienes geras zodis ir nuolatine parama, 
u:l tai jai esu nuosirdziai dekinga. N~ kartq pagelbejo kupinos idejq mitologo,N9r
berto Veliaus knygos. 0 uz man issakytus patarimus, pastabas gerbiamam recen
zentui nuosirdziai aciil .. Nemesti sumanyto darbo, zinoma, savaip ipareigojo ir 
prisiminimas tq moksleiviq ir studentq, kurie negailejo savo vasarq .. parduoti" 
archeologams ir svariais radiniais papilde mokslo aruodq. Esu dekinga visiems 
prisidejusiems prie sios knygos parengimo spaudai. 

Biitq labai malonu patirti, kaip archeologijos biciuliai vertina pirmqsias mano 
pastangas isnarplioti archaiskus ornamentq rastus ir atskleisti neatmenamq se
noliq paziiiras i juos supanti pasauli. Rasykite adresu: 232600 Vilnius, Kosciuskos 
30, Istorijos institutas. 

Auton~ 



TYRiNEJIMl] 
UZDAVINIAI 
IR RUPESCIAI 

Atejus vasarai, archeologai palieka knygomis ir uzrasa1s nu
krautus ra8omuosius stalus jaukiuose kabinetuose ir ima minti takus i piliakal
nius, senctsias gyvenvietes, prie senkapiq, sventvieciq,- tvairiausiq kultiiros 
paminklq, kuriuos paliko bedugniame laiko sulinyje nuskendusios praeities visuo
menes. Lauke plusectami istisas dienas, jie kantriai ir kruopsciai kaupia jrody
mus ir duomenis, kuriais remiantis biihl galima atkurti ivairias senqjq kra5to 
gyventojq veiklos sritis. 

Jau daug ·kq galima pasakyti apie lietuviq kilm~, apie miisq tautos proteviq 
kasdienini gyvenimq, socialin~ organizacijq, jq rysius su kaimynais ir tolimais 
kra5tais, galima isivaizduoti jq statytus namus, suzinoti, kuo jie rengesi, kq sejo, 
kokius gyvulius augino. Is senkapiuose islikusiq kaulq galima nusakyti zmogaus 
isvaizdct, jo iigi, amziq, suzinoti, kokios ligos ji vargino, net atspeti, kiek kuri 
moteris turejo vaikq. 

-0 archeologams vis negana. Dabar jie vis ryztingiau ir drqsiau erne skverb
tis i praeities tolybese pasilikusiq visuomeniq dvasini pasauli. 

Bet argi galima vien is iskasenq suzinoti, apie kq galvojo, svajojo, kq jaute 
kadaise gyven~. smelio kalneliuose amzinam poilsiui atgul~ zmones? Juk jie 
nerase knygq, neturejo metrastininkq, o archeologq surasti daiktai bebalsiail 
Padetis, regis, visai beviltiska. Bet taip manydami, smarkiai klystume, kadangi 
siuolaikiniai archeologijos mokslo metodai suteikia tyrinetojams didziq galimyb~ 
prakalbinti .. nebylias .. iskasenas ir paz inti raSto neturejusiq visuomeniq pasaule
ziurq, stebeti jos raidq per simtmecius . 

.. Archeologija nera mokslas apie mirusiuosius,- raSe 1957 m. savo biografi
joje Lietuvos ra5ytojas ir archeologas Petras Tarasenka- bet, kaip ir istorija, 
mokslas apie gyvus zmones, tik is daug tolimesnes praeities. Kiekvienas senoves 
daiktas, nors tai biitq paprasta molinio puodo sukele, yra gyvas praeities liudi
ninkas, rodqs ne vien tik puodo gamybos laikq bei gamybos technikq; is jo galima 
pazinti ir pati puodo gamintojq, atspeti, kokias jis pasakas seke, kokias dainas 
dainavo. Tokiam archeologines medziagos aiskinimui vien tik formalaus jos 
pa:Zinimo maza, ir todel aS nepaniekinu ne speliojimq, teorijq, hipoteziq" 1

• 

Megindami prasiskverbti i praeities kartq mqstysenq, mes taip pat neniekillsime 
nei hipoteziq, nei isvadq, juoba kad jos kilusios ne is tustumos, o remiasi tokiais 
apciuopiamais archeologijos saltiniais kaip meno dirbiniai ir laidojimo paminklai. 

1Tarybq Lietuvos rasytojai. V., 1957. 
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Laidosenos studijavimas archeologams nesudaro didesniq sunkumq. Svarbiau
sia - kad ekspedicijos aptiktas ir tiriamas kapas nebiitq suardytas. Bet si archeolo
gq svajone ne visada issipildo: ne vienoje salyje senoliq kapus plese, miisuose
are. 

Dar ryskesni praradimai meno srityje. Antai pirmuosius zingsnius tokiq me
nines kiirybos sakq kaip muzika, sokis, vaidyba, daina ir pan. amzinai nusinese 
nenumaldoma simtmeciq tekme, nepalikdama ne aido. Likimas buvo palankesnis 
tiJ.: dailes kiiriniams. Deja, Lietuvos zeme geriausiai issaugojo tuos meno dirbi
nius, kurie nukalti ar islieti is metalo. Laiko dantys buvo negailestingi medzio, 
odos, kaulo dirbiniams, ir tik gintaras, emalis, keramika jiems atsparesni: 0 apie 
tokias dailes sakas kaip grafika, tapyba archeologai iki siol neturi duomenq. 
Skulptiira taip pat mjsliq salis. 

Is to seka, kad metalo menas - nepamainomas ir pagrindinis 8altinis, kuris 
gali pateikti ziniq apie senqjq krasto gyventojq meninius sugebejimus, estetines 
minties raidq. 

Islaisvinti is smilciq glebio Za.lvario ir sidabro kaliniai bei liejiniai visada 
trauke archeologq demesj. Todel jau esama darbq, kuriuose iskeliamas senosios 
metalo plastikos nepakartojamumas, funkcionalumas, pabreziama prestizine dirbi
niq reiksme, jq formos ir ornamento darna, aptariama gamybos ir puosybos 

. biidq jvairove, atskleidziama vietiniq dailes tradicijq ir is svetur atklydusiq 
meniniq idejq sqveika, nusakomas kiirinio poveikis ziiirovui. 

IS to seka, kad metalo dirbiniai iki siol archeologus daugiau domino kaip 
savita taikomojo dekoratyvinio meno apraiska. 0 juk metalo plastikq galima 
ir reikia tyrineti kaip istorijos saltinj, leidzianti pazinti praeities visuomeniq 
dvasin~ veiklq. Juk visq meno sakq savybe- tikroves atspindejimas meniniais 
vaizdais, juk tikrove visada pirmapradis menines kiirybos impulsas. Stai kodel 
praeities kultiiros tyrinetojui kiekvienas meno dirbinys yra lyg paveikslas, kuria
me autorius, ivairiopais saitais susij~s su savo laikmecio kultiirine aplinka, pasi
telk~s savo gyvenimiskqjq patirtj, ismintj, nevar:lomq fantazijq, svajones apie 
grozj, ikiinijo H supancio pasaulio vizijas. Kiekvienu savo kiiriniu menininkas 
tiesiog nesqmoningai apibendrino istoriskai sqlygotq tikroves pazinimo lygj. 

Pripazindami, kad meno dirbiniai gali atspindeti juos kurianciq zmoniq pa
ziiiras i tikrov~. t. y. gamtq ir kolektyvq, nemazas biirys u:lsienio archeologq savo 
knygose ir straipsniuose, specializuotose konferencijose ir pasitarimuose jau kuri 
laikq gilinasi i vaizduojamq siu:letq idejini turinj, vidin~ prasm~, gvildena meni
niq ivaizdZiq kilmes, paskirties klausimus, siekia nustatyti meno dirbiniq visuome
nin~ reiksm~. Moksliniq ieskojimq rezultatai buvo taip vaisingi ir reikSmingi, kad, 
jais remdamiesi, archeologai erne drqsiai kalbeti apie praeities visuomeniq reli
gijq, ideologijq, paprocius, nors apie tai ir nera jokiq ra8ytiniq dokumentq. 

Tokio pobiidzio tyrinejimams siuo metu ir Lietuvoje susidare gana palankios 
aplinkybes. Mat ivairiq humanitariniq mokslq atstovai, isstudijav~ lietuviq etnog
rafijos saltinius, folklorq, kalbos paminklus, ra8ytines istorijos dokumentus, 
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tradicini liaudies menq, pastebejo kai kuriuos senqjq tikejimq, paprociq, apeigq 
reliktus, surado atitikrnenq kitq indoeuropieciq tradicijose ir pateike mitologiniq 
Ziniq apie tolimose praeities epochose egzistavusiq visuomeniq pasaulejautq. 
Be to, daug pasidarbavo ir kitq krastq mokslininkai, gilindamiesi i kaimyniniq 
tautq mitologijos, religijos, ideologijos klausimus. Ivairiq tyrinetojq gauti rezulta
tai labai pravercia imantis archeologiniq faktq ir reiskiniq interpretacijos, zino
rna, naudojant lyginamqji istorini metodq. 

Pagaliau pastaruoju metu archeologiniai atradimai ne tik · pateike visiskai 
naujq, ypac reiksmingq duomenq mums rupimais klausimais, bet ir jgalino kitaip 
ivertinti tuos praeities kultiiros reiskinius, kurie iki siol buvo ,.nesuprantami" I 
.. sudetingi", t.y. netilpo i tradicinius aiskinimq remus. Be to, metodiski ir planingi 
archeologiniq paminklq kasinejimai leido patikimai nustatyti meno dirbiniq 
radimo aplinkybes, kas labai palengvino suprasti daikto paskirtj, jo reiksm~. 

Galiausiai sidabro ir zalvario dirbinius archeologai jau yra suskirst~ i tam 
tikras tipologines grupes, nustat~ jq chronologijq ir surad~ jiems analogijq ki
tuose kaimynysteje esanciuose krastuose. Del to isaiskejo ir tq daiktq priklauso
mybe vienai ar kitai archeologinei kultiirai, mokslininkq siejamai su kuria nors 
XI-XIV a. metrasciuose minima baltll gentimi. Visa tai labai paranku istoriskai 
interpretuojant metalo plastikq. 

I dienos sviesq archeologai iskele h1kstancius metalo meno dirbiniq, kurill 
gamybos laikas (iki Lietuvos valstybes susidarymo) apima dvi didziules epochas
zalvario (XVI-VI a. pr. m. e.) ir gelezies (V a. pr. m. e.- XII a.) amzius. Sitokia 
daiktq gausa ir toks platus chronologijos diapazonas neisvengiamai tyrinetojq 
veda prie atrankos butinybes, atsizvelgiant ir i konkretq laikotarpj, ir i vaizduoja
mus motyvus, jamzintus metalo plastikoje. 

Ieskant idejines ir menines jungties metalo mene, visq pirma mus sudomino 
labai informatyvus daiktai, t. y. tie, kuriq puosyboje vyrauja ne abstraktus geomet
riniai elementai (beje, juos esame iprat~ vadinti tradiciniais), bet nesunkiai atpazjs
tami gamtos objektq jvaizdziai. Argi gali ziurovo akis abejingai praslysti pro 
metale sustingusiq suoliuojanciq briedziq vorq, iskilmingq plaukianciq pauksCiq 
virtin~, iskalbingas fantastiniq gyvlinq arba ropliq, zirgq figuras? Juoba kad gyvu
nijos pasaulis senqjq Lietuvos gyventojq tikejimuose, paprociuose, burtuose, 
prietaruose vaidino nepaprastq vaidmeni. Kazin ar apskritai zemeje yra buvusi 
bent viena gentis, kuri nebutq sukurusi mitq, pasakq, sakmiq, padavimq apie 
stebuklingomis savybemis pasizymincius gyvunus. Devynios galybes jq ir lietu
viq folklore. Lig siolei miisll racionalusis amzininkas mielai sklaido spalvotas 
knygeles, kuriq herojai- zverys ir gyvuliai, pauksciai ir vabzdziai, zuvys ir 
slibinai, kiti neregeti gyvi padarai- elgiasi visai kaip zmones: jie kalba, pata
rineja, moko, meluoja, apgaudineja, zaidzia, pykstasi, draugauja, nekencia ir 
pan. 

Chronologiskai mes apsiribojame zoomorfines plastikos pavyzdziais, ku
rie .buvo paplit~ zemdirbill bendruomenese musq eros I tukstantmecio viduryje. 
Sis laikotarpis- V-VIII a.- archeologineje literaturoje vadinamas ir viduri-
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niuoju gelezies arnziurni, ir didZiojo tautq kraustyrnosi epocha, ir ankstyvaisiais 
vidurarnziais, ir perejimo is pirrnykstes bendruornenes i klasin~ visuornen~ lai
kotarpiu. Taigi. sis ikiklasines, ikifeodalines Lietuvos istorijos periodas labai 
sudetingas ir ne rnaziau reikSrningas. Tai rnetas, kai pirrnykst~ kultilrq pamazu 
keite vidurarnziskoji, suartinusi Lietuvq su kitais Baltijos regiono kra8tais. Antra 
vertus, tada Lietuvoje is mazesniq ir didesniq genciq, kuriq kiekvienq sudare 
kelios kairnynines bendruornenes, buresi politines organizacijos- genciq sqjun
gos. Kartu brendo ir pletojosi gentines sqmones pradmenys, augo gentines ideolo
gijos vaidrnuo, didejo tq ideologijq isreiskiancios dvasines kilrybos svarba ir 
reikSme. Visa tai klojo pamatus Lietuvos valstybingurnui, feodalines visuornenes 
pagoniskajai pasault~Ziilrai, apie kuriq vidurarnziq kronikininkai ir rnetrastininkai 
yra pateik~ labai pavirsutiniskq, damai priestaringq, kartais ir prasirnanytq 
paliudijirnq. 

Pagrindinis rnusq tikslas, pasitelkus rnetalo plastikq ir senqjq zerndirbiq 
laidotuviq paprocius, parneginti prasiskverbti i to rneto zrnogaus galvosenq, bent 
is dalies rekonstruojant tq, paziiirq, tsitikinimq bei idejq sisternq, pagal kuriq 
buvo isisq,rnoninamas ir vertinamas zrnogaus santykis su gyvenarna aplinka, t.y. su 
garnta ir kolektyvu. 

Kadangi tokiu poziiiriu archeologines medziagos Lietuvoje dar niekas nera 
tyrinej~s, tai ir mes nepretenduojarne naujq probl'ernq issarniai isnagrineti ar 
pateikti galutines isvadas. Savo isvedziojimus telaikome vienu is galirnq budq, 
kaip pasitelkus meno parninklus, kapq radinius, t.y. rerniantis tuo, kas rnatoma, 
restauruoti tai, ko nei akirnis izluresi, nei rankomis paCiupinesi,- kadaise 
gyvenusiq zmoniq rnintis, vaizdinius, paziilras. Nors rniisq kuriarnos hipotezes, 
siillornos prielaidos rerniasi isanalizuotais, istyrinetais duornenirnis, bet tolesniuose 
puslapiuose skaitytojas neretai ras zodzius .. galbiit", .. rnatyt", .. greiciausiai". 
Tai rodo, kad siandienine moksliniq faktq ir reiskiniq sankaupa dar nera pakan
karna. Manydarni, kad busirnieji archeologiniq parninklq kasiiH.~jimai pate1.K.s 
dar ne vienq laimingq atsitiktinurnq (daZnq tvyki rnoksliniq atradirnq ir isradirnq 
drarnoje), puoselejarne vilti, jog tol~sni sios tematikos tyrinejimai pakoreguos 
knygoje keliamas hipotezes bei prielaidas. Juoba kad srnarkiai besipletojantis 
istorinis ir rnokslinis arnzininkq poziilris i praeities kultilros vertybes ateityje pa
akins ir mus, archeologus, vis dazniau istrukti is kibiq amatininkiskos rutinos 
gniau:ltq, skatins neapsiriboti vien iskasenq kaupirnu, jq aprasinejirnu, sisternine 
analize. Juk mokslas, kaip ir rnenas, ne tik arnatas, bet ir kilryba. Be intuicijos, ikve
pimo, rnq,styrno logikos, pasikliaudamas vien tik profesiniais igiidziais, niekada 
neatgaivinsi iskasenose slypincios istorines informacijos. Be kilrybines vaizduotes 
mokslas tampa scholastika. Pagaliau ne kas kita, o tik ta kiirybiskoji kibirkStis 
jziebia archeologq sirdyse ry:ltq pilietinei rnisijai: sugrq:linti is praeities toliq lie
tuviq tautai tai, kas jai teisetai priklauso,- senqjq krasto gyventojq sukurtas 
kulturos vertybes. . . . .. 

Siq vertybiq kilrejai' knygoje vadinarni lietuviais, turmt galvoJe ta1, kad Jie 
gyveno Lietuvoje. Taciau reikia pasakyti, kad archeologineje literatiiroje sis var-
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das vartojamas ir siauresne prasme: lietuviais vadinta tik dalis gyventojq, 
t.y. tik tos gentys, kurios I tiikstantmecio viduryje gyveno Aukstaitijoje- Neries 
ir Sventosios baseine. Konsoliduojantis, laipsniskai susiliejant ivairiose Lietuvos 
dalyse isik'iirusioms baltq gentims (kursiams, jotvingiams, ziemgaliams, lietuviams, 
skalviams ir kt.), II tukstantmecio pradzioje susidare didele zmoniq bendrija
tautybe {etnosas), kuriai prigijo lietuviq vardas. Kad isvengtume painiavos, susi
tarkime visus senuosius krasto gyventojus vadinti lietuviais (placiqja zodzio 
prasme). Be to, primename, kad, kalbant apie baltus, turimas galvoje visas giminis
kq genciq masyvas, kuris buvo paplit~s ne tik rytineje Baltijos pakranteje, bet ka
daise buvo apem~s ir didelius Rytq Europos plotus (nuo Vyslos baseino vakaruose, 
Volgos-Okos baseino rytuose, Dauguvos baseino siaureje, Pripetes baseino pie
-tuose) ir kuris pasizymejo bendromis kalbos bei kulturos ypatybemis, skiriancio
mis H nuo kaimynq, t.y. nuo kitq indoeuropieciq (slavq, germanq, iranenq ir kt.) 
bei nuo finougrq. 

ISsikeltas uzdavinys- deramai priartinti XX a. pabaigos visuomen~ prie 
senoliq dvasinio pasaulio - uZdeda archeologui didziq atsakomyb~. Del to nore
tqsi pasakyti, kad daugelis knygoje destomq dalykq nagrineta ne vienerius metus, 
kai kurios isvados buvo aptartos ir aprobuotos respublikinese bei sqjunginese 
konferencijose, sis tas isspausdinta moksliniuose zurnaluose, specialiuose leidi
niuose. Tai daryta is atsargumo, kuris yra neatskiriama kiekvieno tyrinetojo 
savybe. Kita lygiaverte savybe- drqsa. Kq moksle galima padaryti be rizikos? 
Ne veltui sakoma, kad mokslo tiesos ieskojimq kelyje archeologas panasus i 
alpinistq, stacia uola kopianti virs'iinen. Mat, siekdami tikslo, ir vienas, ir kitas 
privalo laikytis tos pacios taisykles - tureti reikiamq kieki patikimq atramos 
taskq. Pavyzdziui, alpinistui geriausia tureti 3 tokius taskus, t.y. kopiant i virsq, 
pakaitomis remtis abiem kojom ir ranka arba abiem rankom ir koja. Jei drq
suolis rizikuos kopti remdamasis 2 taskais (viena koja ar ranka laikysis uolos, kita 
ieskos uz ko uzsikabinti), tai jis, zinovqnuomone, kaipmat gali nugarmeti zemyn
i pragarm~. Zinoma, garantuota yra 4 taskq atrama. Bet, isikib~s i uolq abiem ran
kom ir abiem kojom, alpinistas tikrai nepajudes is vietos ne per zingsneli. Sitaip 
ir archeologijoje: laukdamas maksimumo argumentq, gali pratrypcioti vienoje 
vietoje visq gyvenimq, neisdrisdamas sukurti ne vienos hipotezes, nesiryZdamas 
ne vienai praeities visuomeniq dvasines ar materialines veiklos rekonstrukcijai. 

Besiruosiant keliauti i nepa2:istamq sali- i senqjq Lietuvos gyventojq min
ciq pasauli, apninka ivair'iis nlpesciai. Ypac nlpi patikimi atramos taskai. Tad 
prie jq ir stabtelekime. 



TRUPUTIS INFORMAQJOS 
APIE IVAIRIUS 
ZINil] SALTINIUS 

Senoves lietuviq pasaulezifira, suvok.iant jq kaip pagonyb~. 
tyrinejama jau nuo XVIII a. Tad nesunku isivaizduoti, kad bibliotekose yra su
kaupta neaprepiama galybe literaturos sia tematika. Vien tik istoriko Z. Ivinskio 
pries 50 metq paskelbtoje .,Senoves lietuviq religijos bibliografijoje" nurodyta 
apie 1380 saltiniq ir jq tyrimo darbq: 0 per pastaruosius desimtmeCius para8yta dar 
keli simtai veikalq. Rase istorikai ir lingvistai, etnografai ir folkloristai, filosofai 
ir astronomai. Kitaip ir buti negalejo, nes pagonybe- ikikrikscioniskoji lie
tuviq pasauleziura ir ideologija- tai pilnavertis lietuviq tautines kulturos reiski
nys, kuri nuodugniai istirti ir pazinti imanoma tik pasitelkus jvairiq mokslo 
sriciq duomenis. 

Siekdami pazinti senqjq krasto gyventojq pazifiras i pasauli, i gamtoje ir vi
suomeneje vykstancius reiskinius, tyrinetojai stengesi visq pirma atskleisti jq 
religinius mitologinius vaizdinius, kulto apraiskas. Tai desninga, nes visuomenese, 
dar tik kopianciose i civilizacijq, viskas buvo priskiriama dievq valiai. Religiniai 
tikejimai nulemdavo ne tik dvasin~ ar ukin~. bet ir politin~ zmogaus veiklq. Net 
karo ir taikos klausimai budavo sprendziami pagoniskose sventvietese. Filosofo 
J. Minkeviciaus zodziais tariant, religija- tai pirmiausia. genciq ir tautq gyve
nimo blldo vienas is svarbiausiqjq komponentq, jq morales ir teises kodeksas, jq 
santykiq reguliavimo priemone. Religija reiskiasi genciq ir tautq paprociais, 
ritualais, ceremonijomis, jvairiq buities poreikiq reglamentais, elgesio normomis, 
tautosaka, menine kuryba. 

Praeities tyrinetojams labai nepasiseke del to, kad niekas nuodugniai neapra
se tos senosios baltq pasauleZillros sistemos, kuri ilgainiui sunyko, vis labiau 
jsigalint krikscionybei. Bet del tokios padeties visq laikq dejuoti kazin ar verta, nes 
vis delto esama kitq saltiniq tarytum atraminiq taskq, kuriais remdamiesi jvairiq 
sriciq specialistai ir megina atkurti senqjq kra8to gyventojq ikikrikscioniskqjq 
pasauleziiirq. Tai ir XI-XV a. svetimsaliq uzra8ytos pastabos, tai ir XVI-XVII a. 
Lietuvos metrasCiq bei kronikq zinios, to meto ir velesniq amziq ra8ytojq 
veikalai, tai ir XIX a.-XX a. pr. tautosaka, etnografine medziaga, liaudies 
Tnenas. Tad sie saltiniai dabar jau nemenkai istyrineti, o kai kurie jq ne kq nauja 
ir begali pateikti. Ypac tai liecia viduramZiq kronikininkq paliudijimas. 
Kronikos ir Istorikai nustate, kad XI-XIV a. kronikose daugiausiai kalba-
metr~ciai rna apie politinius kra8to jvykius. Apie gyventojq dvasin~ 

kultllrq menkai teuzsimenama. Minetqsias uzuominas istorikai 
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vertina labai kritiskai, ir naudotis jomis reikia atsargiai. Mat viduramziq autoriai, 
nemokedami vietos kalbos, biidami kitos- krikscioniskos- pasauleziiiros, salis
kai i:velge i pagonyb~, lietuviq tikejimq, religines praktikos, paprociq, apeigq 
negalejo nei suprasti, nei i juos isigilinti. Reto kurio is jq b"Uta Lietuvoje, todel 
pasakojimai rasyti .. is gandq" -lama vulgata. Jq niStuose lietuviai pagonys 
visaip zeminami, laikomi velnio apsestaisiais. Tereikia paskaityti ne taip jau 
seniai isleistq, ( 1985 m.) vokieciq kilmes kronikininko Petro Dus burgiecio XIV a. 
pirmoje puseje rasytq .. Priisijos zeroes kronikq,", pateikianCiq unikaliq ziniq apie 
lietuviq ir priisq kovq, pries kryziuociq ir jq sq,jungininkq agresijq XIII-XIV a. 
(iki 1330 m.), kad jsitikintume, su kokia panieka viduramziais ziiireta i Pabaltijo 
gyventojus del to, kad jie buvo kitq isitikinimq, kad jq pasauleziiira ir ideologija 
buvo kitokia nei krikscionybes ispazinejlJ:. Kronikoje tiesiog pabreziama, kad 
kova su pagonimis - tai paties Dievo, Viespaties karas pries velnio Za.bangas, 
kad ne kas kitas, o .. broliai apsvarino sventqjq Priisijos zem~, kuriq tenykstes 
gentys terse stabmeldyste", kad .. svytruojqs Kristaus kariaunos kalavijas ryte 
ri j o netikeliq k iinus" ... 

Istoriko J. Jurginio nuomone, kronikose, kryziuoCiq paskleistose VakarlJ: 
Europoje, lietuviai specialiai buvo juodinami, nes noreta pateisinti -Ordino 
grobikiskus veiksmus ir prisivilioti talkininkq, geidzianciq pamatyti .. laukinill 
baisenybiq" bei padeti isigaleti krikscionybei paskutineje pagoniskoje Europos 
valstybeje. 

Kitq saltinill pateikti duomenys apie senq,jq, lietuviq religijq, mitologijq yra 
labai velyvi, i rasytines istorijos dokumentus patek~ jau po krikscionybes jvedi
mo Lietuvoje. Didziosios Lietuvos kunigaikstystes kronikose ir metrasciuose 
bei pirmosiose lietuviskose knygose neretai kartojamos ankstyvesnilJ:jq autoriq 
sia tematika pateiktos zinios. Bet yra ir nauja. Pavyzdziui, nuo XV a., priesin
gai negu anksciau, lietuviq pagonybe imta aukstinti, lyginti su romenq religija 
ir mitologija, pradeta aiskinti, kad lietuviai, sukiirusieji galingq valstyb~, yra 
at_eiviai is Romos. Tai, be abejo, susij~ su bendra renesanso epochos dvasia: visa 
buvo laikoma garbinga, kas kokiais nors saitais susij~ su antikiniu pasauliu. 

Folkloras ir elno
grafija 

Daug ziniq apie lietuvill mitologin~ pasauleziiirq, sukaupta 
tiriant tautosakq,. Tiesa, zodine liaudies kiiryba- dainos, pa
sakos, mitai, padavimai, patarles ir kiti kiiriniai- miisuose 

placiau pradeta rinkti ir uzrasineti tik XIX a. Suprantama, kad, perduodami is 
kartos i kartq,, kiiriniai labai nutolo nuo pirminio, t.y. autentisko, teksto, nuo 
istorines tikroves ir kito, keiciantis zmoniq gyvenimo Sqlygoms. TaCiau, kaip 
rodo lietuviq folkloristll N. Veliaus, J. Balio, B. Kerbelytes, rusq kalbininkll ir 
kultiirologlJ: V. Ivanovo, V. Toporovo ir kt. darbai, analizuojantys lietuviq ir kittt 
baltq zodin~ kiirybq, ir velyvuose tautosakos kiiriniuose galima jzvelgti pagoniskq
jlJ: dievybiq seselius. Tai esq, imanoma del to, kad, priemus krikscionyb~, senieji 
tikejimai, paprociai, mitai neisdilo is liaudies atminties, o jsipyne i naujuosius, 
jgaudami kriksCioniskq atspalvj, daugiau ar maziau paslepiantj jq pirmaprad~ 
reiksm~. 
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Kokia gili lietuviq liaudies atmintis, itikinamai liudija etnografine medziaga, 
pradeta intensyviau rinkti XIX a. Etnografq P. Dundulienes, V. Miliaus, A. Vys
niauskaites ir kt. darbai rodo, kad tradicineje lietuviq liaudies kultiiroje iki 
musq dienq issilaike daug archaiskq tikejimq, apeigq elementq, burtq, paprociq, 
nors jq atsiradimo sqlygos jau seniai isnyko. 

Tai, kad liaudies kultiirines tradicijos pasizymi ilgaamziSkumu, perimamumu, 
mokslininkus igalina atidziai studijuoti musq paminetus saltinius ir savo isvadas, 
prielaidas, speliojimus apie Lietuvos gyventojq pasaulejautq, pasaulevaizdi pri
skirti labai neapibreztam laikotarpiui, vadinamam :lila arba gilia senove. Tiesa, 
kai kurie tyrinetojai toje senoveje i:Zvelgia lietuviq, baltq, indoeuropieciq pasau
leziiiros klodus. Galbiit tokia tq klodq seka visai patenkina lietuviq folkloro zino
vus, mitologus, etnografus, bet toli grazu nepatenkina archeologq, siekianciq 
pazinti rasto neturejusiq visuomeniq ir dvasin~. ir material in~ kultiirq kiekvienoje 
konkrecioje visuomehes istorines raidos epochoje . 

. N9fS Sqvokos .. senove" r .. senoves lietuviai" yra placiai var-
Kas ta ,senove" 

tojamos ir virtusios tradicinemis, taciau istorikai i jas kreivai 
ziiiri, kadangi nei viena, nei kita neatitinka visuotines istorijos periodizacijos. 
Archeologai taip pat pritaria istorikams, nors nevengia ir islygq: savo darbuose, 
skirtuose ne siauram specialistq ratui, o placiajai visuomenei, laikotarpi iki 
Lietuvos valstybes susidarymo kartais pavadina senove, o to laikotarpio kra5to 
gyventojus - senoves lietuviais. Nenoredami pazeisti isigalejusiq tradicijq, mes 
taip pat kartais pasitelkiame minetqsias sqvokas. Bet visi miisq tyrinejimai, kaip 
jau esame anksciau nurod~. liecia labai konkreciq tos senoves epochq- viduriniji 
gelezies amziq, t. y. I tiikstantmecio viduri. Kaip ir visi istorikai, mes laikomes 
visuotinai priimtos ikifeodalines Lietuvos istorijos periodizacijos. Atsizvelgdami 
i socialin~ gyventojq organizacijq, toje .. senoveje" skiriame pirmykstes bendruo
menes epochq, jos suirimo, perejimo i klasin~ visuomen~ laikotarpius, pagaliau
klasines santvarkos susidarymo periodq. 0 atsizvelgdami i medziagq, is kurios 
zmogus gaminosi biitinus egzistavimui darbo irankius ir priemones, skiriame 
akmens amziq (X tllkstantm. pr. m. e.- II tiikstantm. pr. m. e. vid.), zalvario 
amziq (XVI-VI a. pr. m. e.) ir gelezies amziq, kurio skiriami dar 4 periodai, t. y. 
ankstyvasis (V a. pr. m.e.- m. e. riba), senasis (I-IV a.), vidurinysis (V-VIII a.), 
velyvasis (IX-XII a.). 

Kiekviena tq epochq- tai vis kitas visuomenes istorines raidos etapas, pasizy
mintis savitais desningumais, pokyciais, luziais ekonomikoje ir kultiiroje. Pagal
vokime drauge- ko buvo vertas vien pirmyksciq zmoniq perejimas nuo medziok
les, ziikles, maisto rinkimo ir kitq gamtos teikiamq gerybiq vartojimo prie gamybi
nio iikio, t. y. prie zemdirbystes, gyvulininkystes. Kiek ziniq apie gamtoje 
vykstancius reiskinius turetq sukaupti zmogus, kaip gerai turejo isisqmoninti 
priezasties-pasekmes rysi, kad atskleistq, tarkim, zemes .. sugebejimq" isauginti 
augalq! Perejimas prie zemdirbystes buvo toks didis perversmas zmonijos isto
rijoje, kad mokslininkai H taikliai lygina su revoliucija . 

.. Zemdirbyste- pririsa zmogq prie vienos vietos. ldetas darbas ir paseta sekla 

lS 



garantuoja jam pragyvenimq. Zemdirbyste reikalauja nuolatines laukq prieziiiros 
ir globos. Paselius reikia ginti nuo zoledziq, saugoti nuo pauksciq, neleisti piktzo
lems nustelbti javq, reikia dirvq drekinti ir sausinti, tr~sti arba ruosti naujq, isde
ginant miskq. Seslumas pareikalavo ir nuolatiniq gyvenamqjq pastatq ne" tik sau, 
bet ir savo draugams gyvuliams. Tik prisirisimas prie vienos vietos sukiire atskirq 
sesliqjq kultiirq. Be artojq nebiitq isikiir~ miestai, o be jq- amatai ir mokslas, 
uztvankos, irigaciniai kanalai, kalendorius",- stai kaip trumpai ir vaizdingai zem
dirbystes reiksm~ apibiidina garsusis lietuviq keliautojas A. Poska, pabuvoj~s sve
ciuose pas keliasdesimt pasaulio genciq ir tautq. 

Vargu ar reikia irodineti, kad perejus prie zemdirbystes, jvyko esminis luzis ir 
zmogaus pasauleziiiroje. PasauleZiiirq visuomet Sqlygoja visuomenes biitis (mate
rialines gyvenimo sqlygos, socialiniai santykiai, geografine aplinka ir t. t.): kei
ciantis zmogaus zinioms ir vaizdiniams apie H supanti pasauli, keiciasi ir jo paziurq 
sistema i tq pasauli. Pasauleziiira- tai ne .. gryna" duotybe, absoliutas, o nuolatinis 
vyksmas, neatsiejamas nuo visuomenes raidos laike ir vietoje . 

.. Pasauleziiiros serdis", - sako filosofas J. Minkevicius,- yra zmogaus pozici
ja (kuriai biidingas aktyvumo pradas) H supancios tikroves ir sav~s at:Zvilgiu, po
zicija, kuriq sudaro gamtinio bei socialinio pasaulio ir zmogaus vietos jame sam
prata, su ja susij~ isitikinimai, interesai, idealai, mqstymo ir veiklos principai, ver
tybine orientacija". , 

Tad sutikime, kad istorikas negali padeti lygybes zenklo tarp mqstysenos (ir ap
skritai dvasines kultiiros) akmens amziaus med:Ziotojq, atklydusiq prie Baltijos 
krantq tirpstant ledynams bei cia pasilikusiq gyventi, ir tarp, pavyzdziui, viduri
niojo gelezies amziaus zemdirbiq galvosenos, jq pasauleziiiros ir ideologijos. Nepa
des lygybes zenklo istorikas tarp pasauleziiiros tq krastq zemdirbiq, kurie, anot 
zymaus romenq istoriko Tacita, I m. e. amziuje duoninius javus ir kitokius paselius 
augino atkakliau negu tingiis germanai, ir pasauleziiiros tq Lietuvos zemdirbiq, ku
rie XIII a. sukiir~ valstyb~, jq gyne nuo uzpuolikq. Juk pirmiesiems dar toli buvo 
net iki gentines santvarkos, o antrieji buvo jau feodalines visuomenes nariai. Visas 
praeities visuomenes talpinant i tq paCiq .. senov~", visq tq visuomeniq narius lai
kant vienos ir tos pacios .. senoves lietuviq", .. senoves baltq" pasauleziiiros ats
tovais, nejmanoma susidaryti istoriskai nuoseklaus Lietuvos gyventojq pasauleziii
ros jos evoliucijos vaizdo. Vadinasi, zvelgiant is istoriniq pozicijq, periodizacijos 
pnnc1pas pasauleziiiros tyrinejimuose neisvengiamas. 

Stai cia ir iskyla archeologiniq saltiniq svarba: Operuodami chronologiskai api
breztos tikroves materialiomis nuotrupomis, pasitelk~ specifin~ archeologijos mo
kslo metodikq, archeologai, skirtingai nuo kitq, gali praeities visuomeniq pasaule
ziiirq ir ideologijq tyrineti ne .. apskritai", 0 susietai su tam tikru laikotarpiu ir kon
krecioje vietoje egzistavusiu zmoniq kolektyvu, galejusiu subrandinti vienokias ar 
kitokias paziiiras, idejas, vaizdinius apie pasauli. 

Taigi archeologijos mokslas pasauleziiiros tyrinejimams suteikia istoriskumo, 
ko negali duoti kitq miisq minetq mokslq atstovai. 
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Archeologiniq Archeologiniq saltiniq teikiamos zinios yra labai specifines,ne-
saltiniq svarba specialistams tarp iskasenq nelengva orientuotis, o dar sunkiau 

is iskasenq gauti istorin~ informacijq, biitinq gilinantis i ivairias 
ikifeodalineje Lietuvoje gyvenusiq zmoniq dvasines veiklos sri tis. Be to, archeolo
gija gali atskleisti ir tokias tam tikro laikotarpio visuomeniq dvasines kultiiros 
apraiskas, kurios yra jau isdilusios is liaudies atminties ir kuriq neatspindi nei rasy
tiniai istorijos dokumentai, nei etnografine medziaga, nei folkloras. Antra vertus, 
archeologijos faktai biitq gerokai pliki ir negyvi, jei jq nesugretintume su tais 
duomenimis, kuriuos yra pateik~ istorikai, mitologai, antropologai, dailetyrinin
kai, kiti miisq pamineti ir nepamineti specialistai. 

Nors Lietuvos archeologai jau turi sukaup~ daug svarbiq duomenq, leidzianCiq 
irntis kadaise klestejusiq visuomeniq dvasinio pasaulio tyrinejimq, bet vis dar del
sia.- 0 gal paprasciausiai sting a pasiryzimo? Kazin ar deretq uz tai rnus barti ... 

Galbiit svarbiausia ir objektyviausia to neryztingumo priezastis yra ta, kad, 
palyginti su kitais humanitarinio profilio mokslais, archeologija yra labai jauna: 
tik XX a. treCiojo desimtmecio pabaigoje ir ketvirtojo pradzioje archeologiniai pa
minklai Lietuvoje bUVO pripazinti pilnaverciu istorij OS saltiniu, is kurio galima pa
sisemti ziniq, nusvieCiant krasto gyventojq kultiirq. 2 

Visq pirma archeologams reikejo aprepti daugiau kaip 100 metq pirmtakq kau
ptq Lietuvos archeologin~ medziagq, kad ivertintq jq is istorinio materializmo po
zicijq. Dedant pamatus lietuviq archeologij os mokslui, klasifikuojant ir analizuo
jant iskasenas, nuolat kaupiant naujus mokslo faktus, archeologai lygia greta ge
bejo ir suspejo tirti senqjq krasto gyventojq materialin~ kultiirq, restauruoti kai 
kuriuos jos komponentus. Kitaip sakant, jie stengesi pazinti zmogaus buiti ir biiti, 
sitaip susidarydami realq pamatq jo mqstymo tyrimams. 

Nevarginsime mielo skaitytojo isskaiciuodami, kq per pokario metus nuveike 
3 archeologq kartos. Bet vienq didziuli jq atliktq darbq pamineti biitina: irod~. kad 
Lietuvos iikis valstybingumo isvakarese (IX-XIII a.) buv~s panasaus lygio kaip 
gretimose Baltijos regiono salyse, archeologai is pasaknq pakirto gandq, nuo vidur
amziq klaidziojusi po Europq, kad krikscionybes prieangyje lietuviai buv~ kone 
kailiais apsikarst~ ziauriis ir primityviis laukiniai zmones, gyven~ neizengiamuose 
miskuose ir pelkese. Anot istoriko M. Juco, kai kuriose net XX a. pradzioje isspaus
dintose knygose lietuviai vaizduoti kaip pagonys plesikai, pusiau laukine gimine, 

. kurios sukarintas gyvenimo biidas primenqs indenq gyvenimq Siaures Amerikos 
miskuose. 

Gallabai stebetis tuo neverta? Juk ir XX a. pabaigoje dar daug kas isivaizduoja, 
kad, pries ivedant kriksCionyb~ Lietuvoje, jos gyventojq pasauleziiira buvusi to
kia primityvi, jog lietuviai neturej~ dievq, nestat~ jiems sventyklq, ne dievams 
meld~si, ne jiems aukas aukoj~. o lyg naiviis gamtos vaikai tegarbin~ dangaus 
sviesulius, romantiskqjq vaidiluciq kurstomq amzinqjq ugni. sventuosius miskus, 

2 Kultllrq mes suprantame kaip materialiniq ir dvasiniq vertybiq visumq, kuria remdamiesi zmo
nes (kiek leido jq troskimai ir istorines sqlygos) keite gamtin~ ir socialin~ aplinkq ir keitesi patys. 
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zalcius ... Ne paslaptis, kad daZn.as, net ir labai isprus~s. moksleivis vis dar tebema
no, jog archeologija- tai sensacijq .. kasykla", o archeologas- idomybiq, kone 
nuotykiq ieskotojas. Deja! Siandienine archeologija yra istorijos mokslas, tirian
tis visas rasto neturejusiq visuomeniq materialines ir dvasines kulturos apraiSkas. 

· 0 archeologas- nenuilstantis tos kulturos pedsakq ieskotojas ir praeities restau
ratorius, vasaromis gadinantis nervus ir skrandi ekspedicijose, kitu metq laiku ne
gailestingai alinantis akis prie knygq, kurias sklaidydamas tikisi surasti vis naujq, 
vis tvirtesniq .. atraminiq taskq", reikalingq archeologinil.l faktq ir reiskiniq istori
nei interpretacijai. 

Siekdami isgauti mums reikiaml.l mokslo ziniq, kuril.l gali suteikti tokie archeo
loginiai saltiniai kaip zoomorfine metalo plastika bei laidojimo paminklai, mes, zi
noma, remsimes ir tais duomenimis, kuriuos savo veikaluose yra pateik~ rasytinil.l 
istorijos dokument\l. folkloro, etnografines medziagos, tradicinio liaudies meno ty
rinetojai. 

Zvelgdami is istorinio materializmo pozicijl.l i ikiklasin~ Lietuvos visuomen~. 
turime pripazinti, kad joje, kaip ir kitose tokiame raidos etape esanciose visuome
nese, ivairios zmogaus dvasines veiklos sritys- mokslas, menas, filosofija, etika, 
teise ir kt. -dar nebuvo issikristalizavusios ir sudare vieningq. sinkretiskq visuo
menines sqmones kompleksq, kuri junge ir vienijo religija. Tai viena: 0 antra
religiniai vaizdiniai ypac buvo susipyn~ su meniniais. 
Religijos, meno Daugybeje knyg\l. kuriose gvildenami religijos ir meno saitai ir 
ir mitologijos saitai aiskinama, kas jungia bei kas skiria abi sias zmogaus dvasines 

kurybos sferas, zinovl.l nurodyta, kad ir meninius, ir religinius 
vaizdinius zmogaus sqmoneje sukelia tos pacios sqlygos, nors jq priezastys yra 
skirtingos. 

Antai ir meniniai, ir religiniai vaizdiniai priklause nuo to, kaip zmogus pazino 
tikroves reiskinil.l desningumus ir praktiskai juos panaudojo savo veikloje, kokie 
buvo sios veiklos rezultatai ir t. t. Trumpiau sakant, meno ir religijos kilm~ sqly
gojo zmogaus santykiai su aplinka. 

TaCiau religiniai jausmai del Zffiogaus bejegiskumo pries nesuprantamas jam 
gamtos jegas buvo nukreipti i iliuzijq. Sudievindamas ir garbindamas paslaptin
gas~ neva visq pasauli valdancias, stebuklingas jegas, galinCias paveikti ir jo paties 
likimq, zmogus iliuzinius religinius vaizdinius laike realiais. 

Meninius vaizdinius sqlygojo tikroves reiskiniai, kuriuos z'mogus pazino ir ap
mqste praktiskai jvaldydamas gamtq, o jo jausmai krypo i realq objektq. Ikiklasi
nese visuomenese menine kilryba toli grazu nebuvo vien stichiskas zmogaus porei
kis kurti grozi, juo geretis, bet visl.l pirma. tai buvo elementari priemone praktiko
je igytas zinias isreiksti meniniais vaizdais, suprasti ir issiaiskinti zmogq supanti 
pasauli, suvokti zmogaus vietq tame pasaulyje. Negincijama, kad visi daiktai buvo 
kuriami tikroves pazinimo pagrindu, ir todel jie gali tq tikrov~ daugiau ar maziau 
atspindeti. 

Meniniai ir religiniai vaizdiniai buvo labai susipyn~ su mitologijos siuzetais. 
Kurdamas mitus, zmogus issakydavo, kaip jis supranta pasaulio sandarq, jo kilm~, 
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kq jis galvoja apie gyvenimo eigq, apie gyvyb~ ir mirti, apie save, apie daiktus, 
gyvfulus, jq savybes. Mituose atsispindi elementarus zmogaus poreikis suprasti ir 
jvardinti aplinkq, tikrovE;J. Apmqstydama tikrovE;J, zmogaus sqmone kurdavo ne ab
strakcias sqvokas, o tiesioginio patyrimo padiktuotus vaizdinius, kuriq turinys tap
davo simboliu tvairiems reiskiniams apibendrinti. Jais reiskesi zmogaus ismintis, 
beje, labai artima meninei kurybai. Kadangi mituose neatskiriamai susiliejusios ir 
ikimokslines zinios, ir tikejimq elementai, ir menine ismone, tai mitologijq reikia 
suprasti ne vien kaip mitq, pasakojimq apie dievybes (ir apie kitas antgamtines je
gas, dangaus kililq susidarymq, genties atsiradimq ir kt.) visumq, bet kaip tam tikrq 
mqstymo budq: mitologine mqstysena, aprepdama zmoniq bendruomenes visas so
cialinio, ii!dnio ir dvasinio gyvenimo puses, apibendrino istoriskai sqlygotq tikro
ves pazinimq, pagristq jutimais, patyrimu, ir buvo lyg priemone palaikyti gamtos 
ir visuomenes tvarkq. 

Mitologine pasauleziiira, pasaulejauta pasireiske ivairiomis formomis. Todel 
jos atspindziq isliko tautosakos zanruose (sakmes, pasakos, padavimai, legendos ir 
kt.), kalendoriniuose bei agrariniuose paproCiuose, tikejimuose, ritualuose, meno 
paminkluose ir t. t. Studijuodami siuos saltinius, tyrinetojai yra sukaupEiJ nemaza 
mitologijos ziniq, kurios, apvalytos nuo velesniq kriksCioniskosios pasau
leziiiros ir ideologijos apnasq, siekia labai tolimq, sunkiai isivaizduojamq praeiti. 
Antai lietuviq mitologijoje aptinkami pacios archaiskiausios krasto gyventojq 
pasauleziiiros atSvaitai, paveldeti net is priesindoeuropietiskos, t. y. Senosios Euro
pos, religines mitologines sistemas. Cia vertetq prim inti, kad pirmiej i Lietuvos gy
ventojai - biisimi baltq proteviai - X tukstantmetyje pr. m. e. atklydo i musq 
krastq po paskutiniojo ledynmeCio is vidurio ir vakarq Europos. 

Archeologijos duomenimis, baltq bendrija susidare III-II tiikstantm. pr. m. e. 
sanduroje, kai senieji gyventojai susimaise su naujais, atklydeliais indoeuropie
ciais, kuriq protevynes mokslininkai vis dar negali nustatyti. Anot pacios populia
riausios hipotezes, indoeuropieCiq protevyne apie V-IV tukstantm. pr. m. e., t. y. 
pries prasidedant jq migracijai, buvusi mazdaug tose teritorijose, kurias sudaro 
Dunojaus vidurupio ir zemupio baseinai, Juodosios jiiros siaurines pakrantes: 0 pa
sak naujausios hipotezes, indoeuropieciq protevyne buvusi ten, kur dabar yra rytq 
Turkija, pietq Kaukazas, siaures Iranas. 

Atklydeliq gyvenimo biidas prie Baltijos krantq, naujos ekonomines politines 
bei geografines sqlygos, santykiai su kaimynais nesugriove .. atsinestines" pasaule
ziiiros: jos reliktq apstu toje religineje mitologineje sistemoje, kuri susikloste vei
kiama naujos aplinkos Lietuvos zemeje. Vadinasi, kalbant apie baltq kultiirq, neis
leistina is akiq, kad joje susipyne europietiskoji ir indoeuropietiskoji mitologija. 

Palyginti su kitq indoeuropieciq mitologijomis, lietuviq mitologijoje, pasirodo, 
dar pasitaiko tokiq archaizmq, kuriq kitur nezinoma. Tie a~chaizmai yra labai svar! 
bus, nes padeda paaiskinti ne vienq tarptautines mitologijos problemq. Taigi lie
tuviq, kaip ir kitq balh}, mitologija yra ne tik tolimas archaiskos indoeuropieciq 
mitologijos palikuonis, bet ir labai turtinga indoeuropieciq mitologijos atsaka. 

Lietuviq mitologijos didziulE;J reiksmE;J indoeuropieciq mitologijos tyrinejimams 
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iskele Paryziaus universiteto profesorius.A. J. Greimas, 1971 m. skaitydamas pas
kaitq Vilniaus universitete. Be kita ko, jis uzsimine apie susitikimq su indoeuropie-
ciqlyginamosios mitologijos3 pagrindq kt:ireju Z. Diumeziliu. Pastarasis profesoriui 
papasakoj~s savo pokalbi su garsiuoju gyvqjq indoeuropieciq kalbotyros specia
listu E. Benvenistu, kuris issitar~s, kad daug kq indoeuropieciq mitologijoje teks 
vertinti is nauj 0, kai bus deramai paZinta baltq mitologija. 

Indoeuropietisko
sios paraleles 

Megindami issifruoti zoomorfiniq motyvq prasm~ metalo mene, 
nevengsime pasiremti atitikmenimis, pastebetais kitq indoeuro
pieciq tradicijose. Savaime suprantama, kad, skaidantis prain

doeuropieciams, iskeliaujant jiems is bendros protevynes, juos vienijusi religine 
mitologine sistema tapo atskilusiq indoeuropieciq visuomeniq pasaulezit:iros pama
tu, kuri. nuolat gaivino tolesnis tq visuomeniq tarpusavio bendravimas. Siuo metu 
tyrinetojams nekyla jokiq abejoniq del baltq ir kitq indoeuropieciq mitologijq ge
netinio rysio, del praindoeuropietiskosios pasaulezit:iros sistemos reliktq baltq pa
saulevaizdyje. Anot V. Ivanovo ir V. Toporovo, baltq (ypac lietuviq, latviq) 
medziaga ne tik patvirtina tai, kas buvo pastebeta lyginamuoju istoriniu metodu 
tiriant kitq senqjq indoeuropieciq (indoiranenq, slavq, graikq, romenq, germanq ir 
kt.) tradicijas, bet neretai pateikia is esmes daug nauja jau zinomq mitologijos fak
tq interpretacijai, o kartais padeda tyrinetojui prasiskverbti i labai archaiskus 
indoeuropieciq mitologines religines sistemos klodus. 

Keliaujant i neziniq, naudinga remtis ir seniausiais indoeuropieciq raSto pamin
klais - senqjq graikq :.Odiseja", .. Iliada" bei sventomis knygomis, kaip antai -
vedos, Avesta. Vedos- tai senqjq indq religiniai tekstai, himnai dievams, apeigq, 
paprociq apra8ymas. Svarbiausia jq yra Rigveda. Avestoje sukaupti iranenq (persq 
proteviai) religiniai nurodymai, formules, maldos, himnai, giedami svenciq, ivairiq 
apeigq (vestuviq, laidotuviq), aukojimo metu. Ji yra velyvesne uz Rigvedq, taciau 
fodvi turi bendrumq. Bet Avestoje yra ir tokiq bendraindoeuropietiskos kultt:iros 
elementq, kurie vedose silpnai atsispindi arba jq visai nera. Abiejuose saltiniuose · 
panasios zinios apie di~vus, gamtq ir visuomen~. panasios filosofines idejos ir 
pazit:iros, panasi mitologine religine sistema, susiformavusi, matyt, tada, kai senieji 
indai ir iranenai dar kontaktavo, nors jq santykiai ne visada buvo taikt:is. 

Didelis baltq kalbq artimumas sanskritui, ne vieno baltq dievo ir deives atitik
muo vedose liudytq, kad senoves baltq kultiira greiciausiai turejo taip pat turtingq 
mitologijq ir ja paremtas kosmologines paziiiras. 

Siekiant uzsibrezto tikslo, pasitelktini ir indoeuropieciq kalbotyros duomenys, 
ypac lieciantys leksikq. Atskil~ nuo bendro indoeuropieciq kamieno, biisimiej i bal ... 
tai paveldejo kai kurias kalbines bendrybes ir visq laikq turejo bei tebeturi kalbi
niq rysiq su kitomis indoeuropieciq visuomenemis. 

Be to, siuo metu yra galimybe lyginti viso pasaulio tautq mitinius ivaizdzius, nes 
jau sulaukeme net 2 tomq, kuriuose patalpinti ivairiq pasaulio tautq mitai. Tiesa, 

3 Lyginamoji mitologija padeda nustatyti gretinamq, lyginamq motyvq panasumus ir skirtumus, 
pavyzdziui, lietuviskq ir romt'miskq, lietuviskq ir indiskq bei kitq motyvq. 
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jq turinys isdestytas glaustai, enciklopediskai, taciau tai anaiptol netrukdo susida
ryti jspU.di, kad skirtinguose pasaulio arealuose kiekvieno konkretaus siuzeto ar 
vaizdinio likimas rutuliojosi savaip, bet kai kurie is jq yra bendri visai zmonijai. 
Lyginamoji mitologija rodo, kad senosios mito formos atsirado dar toje zmonijos 
vystymosi pakopoje, kai visuomenine sqmone buvo sinkretiska, kai dar apskritai 
nebuvo objektyviq galimybiq pazinti realq pasaulj. 

Taigi, kad prakalbintume meno dirbinius, visq pirma turime remtis jvairiais sal
tiniais ir tq saltiniq specialios analizes duomefi:imis. Antraip vargu ar pasisektq 
siandien surasti kodq,, padedanti vienaip ar kitaip issifruoti senoliq mintis, zoomor
finiais ivaizdziais jamzintas metalo mene. 



ZAL VARINIAI IR 
SIDABRINIAI LAISKAI 

Per pastaruosius du desimtmecius Lietuvoje buvo kasin$ta kele
tas senkapiq, pvz., Jauneikiai, Joniskio raj., Kukiai, Mazeikiq raj., Lazdininkai, 
Kretingos raj., Pagrybis, Silales raj., Plinkaigalis, Kedainiq raj., Vidgiriai, Silutes 
raj., ir kt., kuriuose,be kitq radiniq,'buvo aptikta Za.lvario bei sidabro V-VII a. dir
biniq su naminiq gyvuliq, zveriq, pauksciq, ropliq bei kitokiq gyvunq atvaizdais. 
Tai buvo nauja Lietuvos archeologijoje, nes lig tolei tureti duomenys rode, kad zo
omorfine metalo plastika tarp krasto gyventojq daugiau paplito nuo VIII-IX a. 
Buta nuornoniq, kad gyvunq motyvai apskritai nebudingi senosios Lietuvos dailei. 

Zoornorfine rnetalo plastika - savitas meno reiskinys. Lygindarni jq su tokio
rnis dailes sakomis, kaip tapyba, grafika ar skulptiira, tuoj pat pastebesime, kad 
pastarosios yra daug tolimesnes zmogui negu rnazieji rnetalo dirbiniai. Mat sie yra 
drabliZiq komponentai, narnq apyvokos daiktai, religiniq kultq realijos ir pan. Va
dinasi, jau vien zalvarinio ar sidabrinio daikto praktiska paskirtis si tq pasako 
apie zrnogq. Juk kiekvienas metalo rneno dirbinys - tai ir jo kiirejo ernocijq vai
sius. Kurejas juo kq nors issako, kq nors ik'iinija, parodo savo santyki su vaizduo
jarnuoju objektu. Sitaip vertinant daiktus, jie is tikrqjq yra tarsi laiskai su daugybe 
nezinornqj q. Meginant iminti nezinomuosius, pirrniausiai reikia gerai istyrineti 
dirbinio isor~. nes forma yra turinio egzistavirno biidas, o ne koks isorinis pagra
zinirnas. Lygiai taip pat, kaip turinys nera koks nors formos prielipas. 

Taigi kaip atrodo Za.lvariniai ir sidabriniai miisq senoliq laiskai, koks jq isorinis 
pavidalas? 

Miisq nagrinejarno laikotarpio metalo plastikoje rnazoka dirbiniq, kuriuose 
vaizduojarni gyv'iinai butq lengvai atpazistami. 

Daugiausia pasitaiko labai stilizuotq, sugeornetrintq atvaizdq (I pav.), del to ir 
sunku ispeti, kokio gyviino .. portretas" yra pries ziurovo akis. Tokio stiliaus zo
ornorfiniais rnotyvais damiausiai buna apipavidalintos seges (1 pav.). Tarp jq pasi
taiko ir ypac dideles vertes, labai brangiq dirbiniq. Antai archeologas V. Sirnenas, 
1986 rn. tirdarnas VI a. skalvio kapq Vidgiriuose, rado unikaliq sidabrin~ paauk
suotq seg~ su labai stilizuotu gyvuno ivaizdZiu ant kojeles (II pav.). Be to, dirbinio 
pavirsius juodinirno budu (panasiu i emaliavimq) ornarnentuotas spirales pavidalo 
ataugornis. Sege, rnatyt, ilgai nesiota, nes jos pavirsius gerokai nusitryn~s. Mano
rna, kad sis papuosalas i Lietuvq pateko is vakarq baltq arealo. 

V-VI a. toks dirbinys buvo didelis turtas, be abejo, priklaus~s kilrningarn zern
dirbiq bendruornenes nariui - didikui, karo vadui. Nors kapas, kuriarne jis palai-
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dotas, labai apardytas, bet jame isliko 
nemazai ikapiq, ypac ginklq: kirvis, du 
kovos peiliai, dviejq ieciq geleziniai 
antgaliai. Buvo Cia ir dalgis, sak.ytu
me - darbo trankis, skirtas sienavimui. 
Bet archeologq yra pastebeta, kad Lietu
voje I tukstantmecio viduryje bUta pa
proCio ir i labai turtingo ar neeilin~ 
padeti visuomeneje uzimancio kario rai
telio kapq deti dalgi. Beje, dalgis ar 
pjautuvas tuo metu budinga ne tik 
baltq, bet ir kitq Europos krastq raite
liq ikape. 

Kitos fantastiniq gyVU.nq tvaizdziais 
ispuostos seges taip pat rastos vyrq -
kariq raiteliq- kapuose . 

Sis metalo plastikos stili us- vadin
sime j i gyVU.nini u - buvo papli t~s ne 
tik Lietuvos mene. Sufantastintais, kar
tais sugeometrintais neatpaz!stamq gy
vunq atvaizdais puostos seges jau nuo 
III a., o ypac IV-V a. bei VI a. pra
dzioje, buvo paplitusios daug kur Eu
ropoje, pvz., Lenkijoje, Vokietijoje, 
Olandijoje, Svedijoje, Danijoje, Angli
joje. Be tokiq segiq minetuoju laiko

1 pav. Seges su stilizuotq gyvunq atvaizdais: 1 -
Plinkaigalis, Kedainiq raj., 2,4- JurgaiCiai, Silu-

tes raj., 3- Jauneikiai, Joniskio raj., 5- Laz
dininkai, Kretingos raj., V-VI a. 

tarpiu Europoje buvo megiami ir gyviininio stiliaus daiktai, i kuriuos pazvelgus 
lengva atpazinti vaizduojamqji gyviinq. 

Vadinasi, kituose krastuose, kaip ir Lietuvoje, I tukstantmecio vidurio zoomor
fineje metalo plastikoje buvo paplit~s ir fantastiniq, ir realiq gyvtinq vaizdavimas. 

Mus labiausiai domina realiq naminiq gyvuliq, laukiniq 7:veriq, pauksciq, ropliq 
tvaizdziais puosti dirbiniai. Norint suprasti tokiq daiktq paskirti, reiksm~. butina 
gerai zinoti jq radimo aplinkybes. Todel joms skirsime nemazai demesio. 

Zirgo figlirele 

1973 m. archeologui V. Valatkai kasinejant Kukiq senkapi ir 
gyvenviet~. tyrinejamo ploto teritorijoje atsitiktinai buvo surasta iS zalvario islie
ta 6,5 em ilgio ir 3,2 em aukscio zirgo figurele. Zirgelis gana apibendrintq formq, 
statiskas, pavaizduotas naturalistiskai. Abipus ilgoko islenkto kaklo irezta linija 
zenklina karcius, galvute- su 2 staciomis auselemis, su 2 gubreliais akiq vietoje, 
o prusnos pa:lymetos gilia jpjova. Akivaizdu, kad meistras puikiai zinojo vaizduo
jamojo objekto rusies savybes ir mokejo jas perteikti lakoniskomis priemonemis 
(III pav.). 
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Dirbinio pavirsius neornamentuo
tas. Siuo metu figiirele sveria 46,3 g, 
bet galejo biiti sunkesne, nes vienas 
zirgelio sonas isdeg~s. Be to, aplii
zinej~ uodegos ir 3 kojq galai. 

Kadangi zirgelis rastas permaisy
toje zemeje, t.y. ne pirmineje padety
je, jo ChJODOlogija nera pakankamai 
aiski. .ypac del to, kad kasinejimq 
metu Kukiuose buvo aptikta labai jvai
riq laikotarpiq daiktq. Antai senka
pio pakrastyje esanCios gyvenvietes 
kultiiriniame sluoksnyje buvo I tiiks
tantm.pr.m.e.- m.e.pr. radiniq, o pa-
ciame kapinyne aptikta ir V-VI a. 
lobiq bei apeiginiq duobiq, ir XII
XIV a. bei XVII-XVIII a. kapq. 

Pasizvalgius archeologineje li
teratiiroje atitikmenq, paaiskejo, kad 
zirgo figiireliq, padarytq is zalvario, 
reciau molio ar medzio, randama 
ivairiq Europos krastq archeologi
niuose paminkluose, kuriq chronolo-

2 pav. Zctslq detale. Versvai, Kauno m., XI-XII a. gija nepaprastai plati- nuo zalvario 
amziaus iki ankstyvojo feodalizmo 

epochos. Artimiausiq paraleliq Kukiq zirgeliui zinoma zalvario amziaus kultiiro
se, klestejusiose Dunojaus baseine. 

Miisqnuomone, Kukiq zirgelis yra is V-VI a. sakralines paskirties (arba- au
kq) lobio. Si figiirele greiciausiai yra apeiginis daiktas, gentines religijos realija. 
Matyt, zirgo modelis buvo reikalingas atliekant kulto ritualus, skirtus dievams ar 
proteviams, atsidekojant uz suteiktas malones ar jq prasant. GreiCiausiai del to jis 
ir nepritaikytas zmogui nesioti nei kaip pakabutis amuletas, nei kaip papuosalas. 
Reikia pasakyti, kad religiniais sumetimais pakastq metaliniq daiktq baltq apgy
ventoje teritorijoje zinoma jau zalvario amziaus. Tai ne brangenybes, pasleptos 
pavojaus metu, o zemdirbystes jrankiai, ginklai, kulto daiktai ir kt. Analogiskos 
paskirties daiktq, kartais net netinkamq praktiniam panaudojimui, rasta daug kur 
Europoje sakralines paskirties lobiuose. 

Panasaus pobiidzio 2 lobiai su V--'-VI a. daiktais buvo aptikti ir 1973 m. kasine
toje Kukiq paminklo teritorijoje. Juose buvo ne brangenybes, o darbo irankiai, gin
klai, geriamieji ragai ir kt. 

Galiausiai zirgelio priklausymq V-VI a. savaip paremia ir jo vaizdavimo rea
listinis stilius, kas absoliuciai nebiidinga velesnei, t. y. II tiikstantmecio pradzios 
metalo plastikai. Tuomet dirbiniq omamentuose akivaizdziai vyravo sugeometrin-
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ti, labai schematiski zirgo ivaizdziai. Sufantastinti, stilizuoti, kartais aziiriniai ar 
primenantys paukscio-zirgo hibridq yra ir patys aptariamojo gyvulio modeliai. Be 
to, visi jie pritaikyti nesioti (pakabuciai} arba praktiskai naudoti (zirgo ir raitelio 
aprangos elementai) (IV: 2 pav.}. 

Todel netenka stebetis, kad kai kurie tyrinetojai, nagrinedami viduramziq 
kronikininkq uzrasytas zinias apie Pabaltijo gyventojq senuosius tikejimus ir isrys
kindami jiems biidingq zalcio (gyvates} kultq, kaip to kulto daiktini liudytojq pasi
telke I tiikstantm. pab. - II tiikstantm. pr. Pabaltijyje paplitusius papuosalus -
pasagines seges ir apyrankes su fantastinernis ar stilizuotomis neva 2:a1Cio ar gy
vates galvutemis. Taciau tokia be islygq interpretacija pelnytai susilauke archeo
logq kritikos: V. Daugudzio, R. Volkaites-Kulikauskienes tyrinejimai parode, kad 
Lietuvos archeologineje rnedziagoje yra daug pasaginiq segiq, kuriq galuose pa
vaizduotos ne zalcio ar gyvates, 0 sufantastintos zirgo galvutes. 

Is to, kas pasakyta, aiskeja, kiek pastangq reikia nustatyti, koks gyviinas pa
vaizduotas vienarne ar kitarne I tiikstantm. pab.- II tiikstantm. pr. dirbinyje. Tuo 
tarpu aptartasis radinys is Kukhi paminklo nesudaro sunkumq nustatant vaizduo
jamo gyviino riisi. Pridursime; kad ir kituose baltq krastuose. randama V-VI a. 
realistines vaizdavimo manieros zirgo figiireliq. 

Zirgo jvaizdis dirbiniq puo§yboje 

1980-1982 rn., siq eiluciq autorei tyrinejant Pagrybio senkapj, 
buvo atkasta 217 V-VI a. kapq, kuriuose buvo 2:alvariniq ir sidabruotq dirbiniq su 
zirgo ivaizdziais. Sitokiq metalo plastikos pavyzdZiq atsitiktinai cia teko rasti ir 
anksciau. 

Vienas jq- tai lankine is zalvario islieta sege (V pav.), kurios isore, matme-
. nys, gamybos biidas yra identiski ne tik kitoms Pagrybyje rastoms panasaus pavi

dalo segems, bet ir tiems sio tipo papuosalams, kurie V-VI a. buvo paplit~ visoje 
Lietuvoje bei kituose baltq genciq ar jq kaimynq gyventuose krastuose. Taciau 
Pagrybio sege skiriasi tuo, kad ant jos kojeles yra skulptiiriska zirgo galvute su 
1sryskintomis 2 staciomis auselemis, ilgoku islenktu kaklu (3 pav.). Akivaizdu, kad 
meistras nesistenge kopijuoti is natiiros kokio nors konkretaus zirgo, o tik sieke 
perteikti bendrq sios riisies gyvulio vaizdini. 

Kituose baltq krastuose taip pat zinorni to rneto papuosalai su realiais, a pi
bendrintais zirgq atvaizdais. Pavyzdziui, 1977 m. tyrinejant kapinynus Jelgavos raj. 
(Latvijos TSR, Lielupes baseinas) buvo rastas srneigtukas su lengvai atpazistama 
Zirgo figiirele ties virsiine. 

IS Pagrybio senkapio yra dar du papuo8alai su zirgo atributais. Tai 2 2:alvarines 
apyrankes laipsniskai storejanciais galais, kurie uzbaigti nedidelemis kanopomis 
(4: 1 pav.}. Vienos apyrankes briaunoti galai dar papuosti isilginiq ikarteliq eile
mis. Toks pat omamentas eymi ir kanopq briaunq. 

Sios abi apyrankes laikytinos prototipu tq X-XI a. nesiotq apyrankiq kanopi-
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3 pav. Sege su zirgo galvute ant kojeles. 4 pav. Apyrankes kanopiniais galais: 1- Pagrybis, V-VI a. 
Pagrybis, Silales raj., V-VI a. 2- Versvai, X--XI a. 

niais galais, kuriq vienas graziausiq egzemplioriq yra is Versvq, Kauno m., 
senkapio (4:2 pav.). 

Kyla klausimas: kas buvo siq visq papuosalq savininkai? 
Nors sege su zirgo galvute ant kojeles yra atsitiktinis radinys is kazkada su

ardyto kapo, bet nera jokiq dvejoniq, kad tai vyro kostiumo puosmena. Mat Pa
grybio senkapio kasinejimq medziagos paleosociologiniai tyrimai parode, kad se-
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5 pav. Moters ikapes: apyrankes, smeigtukai, 
ziedai. Pagrybis, V-VI a. 
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gemis puosesi vien vyrai: ne viename 
moters kape nerasta sio tipo dirbiniq. 
Pagrybio moterys drabuZius susisegdavo 
visiskai kitokiais kriitines papuosalais -
2 zalvariniais smeigtukais, sujungtais i 
porq, zalvarine grandinele (5 pav.). 

Apyrankes kanopiniais galais, matyt, 
taip pat nesiojo Pagrybio bendruomenes 
vyrai. Taip manyti leidzia vienos jq radi
mo aplinkybes (antroji aptikta suartame 
zemes sluoksnyje, ne kape): ji aptikta 
vyriskos lyties vaiko kape. 

Kapas kasinetas 1982 m. Jis nebuvo 
visiskai suardytas, todel nustatyta, kad 
vaikas buv~s suvystytas i drobul~, dvie
jose vietose perjuostq, odiniu dirfu, pa
puostu zalvariniais sidabruotais apkale
liais (6:7 pav.). Pakakleje drobule susegta 
zalvario sege (6:4 pav.) ir geleziniu smeig
tuku (6:3 pav.). Palei kairiH mirusiojo 
SOllq buvusi ietis, j OS teislikusi Stambi 
gelezine profiliuota virsiine (6: 1 pav.). 
Prie kito vaiko sono isilgai kojq padetas 
peilis (6:2 pav.). 



Mirusiojo griauciai labai sunyk~; teis
liko menki kaukoles pedsakai bei kaires 
rankos ir kaires kojos ilgieji kaulai (tai 
leido nustatyti, kad vaikas gulejo galva i 
pietrycius 120°). Jo kairiqjq rankq puose 
zalvarine apyranke kanopiniais galais (6:5 
pav.), 0 desiniqjq- zalvarinis ziedelis (6: 
6 pav.). 

Taigi vaikas palaidotas kaip vyras, tik
sliau- kaip karys, su ietimi, su dir:lu, 
su peiliu prie sono. 0 tokia brangi ikape, 
kaip zalvariu ir sidabru aptaisytas dirzas, 
rodo, kad berniukas kil~s is turtingos sei
mos. Nors mirusiojo amziaus antropolo
giskai nustatyti nera galimybiq, bet, matyt, 
jo buta naujagimio. Sitai rodo griauCiq 
matmenys: skeleto buta apie 50 em ilgio, 
o galUniq ilgieji kaulai sieke apie 10-
11 em ilgio. 

Apyrankes - budingas Pagrybio mote
rq kostiumo elementas, nes vyrq kapuose, 
isskyrus kq tik paminetq atveji, apyrankiq 
nerasta. Bet papuosalq su kanopq ivaiz
dZiais nerasta ir moterq kapuose. 

Galbut tai net desninga. Mat Pagrybio 
bendruomeneje grieztai laikytasi papro
cio, laidojant kilmingus raitelius, aukoti 
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6 pav. Berniuko jkapes: 1 - ietigalis, 2 -
peilis, 3- smeigtukas, 4- sege, 5- apyran
ke, 6 - ziedas, 7 - odinio dirzelio apkalai ir 
skirstikliai. Pagrybis, V-VI a. 

zirgq, o jo galvq ir kanopas uzkasti salia vyro kapo duobeje (VII pav.). Tai dar 
patvirtina mlisl! nuomon~. kad tik vyrai puosesi papuosalais su tokiomis detalemis, 
kaip zirgo galva, kanopos. 

Pagrybio senkapyje buvo rastas dar vienas dirbinys, pasizymintis meniska ir 
originalia zoomorfinil! ir geometriniq element\! kompozicija. Tai is zalvario nulie
tas pailgas ploksCias profiliuotais pakra8ciais liezuvelio pavidalo dido pakabu
tis- apkaustelis (VIII pav.). Siuo metu jis yra 5 em ilgio ir 1,1 em plocio, bet ais
kiai buv~s ilgesnis, nes vienas dirbinio galas _nulUz~s. Abipus vertikales simetris
kai pavaizduotos reljefines 2 zirgelil! galvutes, profiliu pasuktos i priesingas pasau
lio salis. Zoomorfiniai ivaizdziai perteikti labai schematiskai, taciau realistiskai: 
pazymetos snerves, akys, net kamanq dirzeliai. Abi galvutes is virsaus tarsi priden
gia p~smenulio skliautas, kurio priesinguose gah,IOse, t. y. ties kiekvienu zirgo 
tvaizdziu, yra isgraviruotas koncentrinis ratukas. Visa priesakine pakabucio puse, 
isskyrus zirgelil! galvutes, yra pasidabruota ir papuosta geometriniais ornamen
tais- rombukq ta8kelil! eilemis (7 pav.}. 

Dirbinys rastas suardytame kape ne pirmineje padetyje, o kapo sampile, kar-
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7 pav. Dirzo pakabutis-apkauste
lis. Pagrybis, V--Vla. 

8 pav. Dirio detales. Zviliai $i-
lales raj., IV a. ' 
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tu su kitomis atsitiktinai cia patekusiomis mirusiojo 
ikapemis. Tarp jq buvo vienas gelezinis, kitas zal
varinis liezuvelio pavidalo didq pakabuciai-apkaus
teliai bei dvi profiliuotos zalvarines buozeles, kurio
mis damiausiai puosiami lankiniq segiq ivijq ga
lai. 

Kapo duobes dugne (60 em gylyje nuo dabartinio 
zemes pavirsiaus) buvo rastos kai kurios .. lobiq 
ieskotojq" nepajudintos mirusiojo griauciq dalys: 
abiejq kojq kaulai, guli lygiagreciai, abu dubenkau
liai, dilbikauliai. Kaukoles vietq, zymejo menki sme
genines likuciai ir apatinio zandikaulio dalis. Tad 
nebuvo sunku nustatyti, kad mirusysis gulej~s galva 
i pietrycius 120°, aukstielninkas, istiestomis kojomis 
ir rankomis. Antropologine islikusiq kaulq analize 
(individo lyties ir amziaus diagnostikq, atliko G. Ces
nys) parode, kad skeleto likuciai yra per 55 metus am
Ziaus vyriskos lyties individo. Siq, nuostatq patvirtino 
ir kapo inventoriaus likuciai: seges bei dirzq dalys 
Pagrybyje budavo randamos tik vyrq kapuose. 

IS atsitiktines aptariamos ikapes padeties kape 
negalime nustatyti, kokios paskirties dido apdailai 
dirbinys skirtas. Mat liezuvelio pavidalo metaliniais 
pakabuciais-apkausteliais biidavo puosiami ir tie dir
zai, kuriais vyrai susijuosdavo drabuzius, ir tie dirze
liai, kuriais prie apavo pritaisydavo pentinus. 

Antai Pagrybio diduomenes atstovq kapuose, kur 
vyrai palaidoti su kalavijais, ki tais ginklais, su 
zirgq aukomis rasta didq liekanq, liudijanciq, kad 
mirusieji biidavo apriipinami dirzais su 1-4 paka
buCiais. Idomu palyginti: pana8ios formos metaline
mis detalemis apipavidalinti dirzai I tiikstantmecio 
viduryje buvo paplit~ ir kituose Baltijos regiono 
krastuose. Manoma, kad tokiam vyrq aprangos kom
ponentui kaip dirZa.s daug itakos turejo bendraeu
ropines mados pakraipa, del ko daugelio genCiq ir 
jq sqjungq materialineje kultiiroje gausu paraleliq. 
Kadangi lietuva I tiikstantmecio I puseje ir vidu
ryje palaike gyvus prekybinius ir kultiirinius rysius 
su kitais krastais, tai galima daryti prielaidq,, kad 
ir Akmenos pakrantese isikiirusiq Pagrybio zemdir
biq bendruomen~ pasieke daug kur pasklidusi mada 

. juoseti puosnius, metalu iskalinetus didus. Siq, prielai-



dq patvirtina tai, kad, tyrinejant Akmenos baseine islikusius senkapius, kai kuriuo
se vyrq kapuose buvo rasta dirzq, ispuostq ivairios konfigiiracijos zalvarinemis, 
kartais ir sidabruotomis, plokstelemis, sidabruotq kugeliq eilemis. Pasitaike diriq 
su pritaisytais prie jq pakabuciais- .. kutais" {8 pav.). 

Taciau negalima be atodairos atmesti ir prielaidos, kad aptartasis pakabutis
apkaustelis galejo buti ivertas pentinq dirzelio gale. Mat V-VI a. raiteliq kapuose, 
tyrinetuose ivairiuose Lietuvos rajonuose (Krikstonys, Lazdijq raj., Plinkaigalis, 
Kedainiq raj., Taurapilis, Utenos raj., ir kt.), buvo aptikta puosniq pentinq, kuriq 
odiniq dideliq apdailai naudoti metaliniai apkausteliai, kartais sidabruoti, orna
mentuoti. 

Bet mums svarbiausia ne tai, prie kokio dido ar dirzelio pakabutis buvo prit
virtintas, o tai, kad jis yra raitelio aprangos puosmena. 

Skirtingq gyviinq kompozicijos 

Siuo metu yra zinoma keletas V-VI a. Lietuvos metalo plas
tikos kompozicijq, kuriose dominuoja briedziq, pauksciq ir gyvaciq atvaizdai. Ne
isdildomq ispU.di ziUrovui palieka tarytum susting~ judesyje gyv1lnai, iamzinti plo
nose sidabro plokstelese. Tokiomis plokstelemis budavo puosiami zalvariu apkaus
tyti geriamieji ragai. Archeologq zinioje jq yra jau 8 : po vienq rasta Rubokq, 
Silutes raj., Pa5iliq, Panevezio raj., Pasu8vio, Kedairiiq raj., net 4-Plinkaigalio, 
Kedainiq raj., senkapiuose ir 1 - sakralines paskirties lobyje, aptiktame tyrinejant 
Kukiq, Ma:Zeikiq raj., gyvenviet~ ir senkapi. Pastarasis nuo kitq skiriasi tuo, kad H 
puosianti plokstele su gyvuno ivaizdziais yra ne sidabrine, o zalvarine. Sidabru 
aptaisytas buv~s sio raga smaigalys. . . . . . 

Be siq radini~archeologus domina dar ir papuosalai s.~ paukS~l~ atval~~a~s pu?
sybinese kompozicijose. Kol kas jq teturime du: vienas IS Jauneiklllr JomskiO raJ., 
senkapio, kitas - is Pagrybio senkapio. 

Geriamieji ragai 

1899 m. ir 1901 m. vokieciq kilmes kalbininkas baltistas A. Be
cenbergeris, tyrinedamas Rubokq senkapi, sui-ado geriamqji ragq, apkaustytq si
dabro plokstele, kurioje pavaizduota suoliuojanciq briedziq eile. Tolimesnis sio 
radinio likimas nezinomas. Greiciausiai jis, kaip ir kitos Lietuvos pajurio senkapiq 
{Anduliai, Aukstkiemiai, Laistai, Ramuciai, Sernai ir kt.) iskasenos, saugotos Ka
raliauciaus (dabart. Kaliningradas), Isrucio {dabart. Cerniachovskas) ar Berlyno 
muziejuose, yra prading~s Antrojo pasaulinio karo verpetuose. 
Bet, laime, .yra islik~s geriamojo raga sidabriniq apkaustq paveikslas (9:2 
pav.), paskelbtas 1909 m. paties radejo, publikuojant kasinejimq rezultatus. Tad nP

sunku isitikinti, kad sidabro ploksteles ornamentas sukomponuotas is vandens la
sus primenanciq detaliq ir briedziq figureliq. 
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9 pav. Geriamqjq ragq apkalai: 1 - Plinkaigalis, 2- Rubokai, Silutes raj., V-VI a. 

IS straipsnyje pateiktq ziniq matyti, kad geriamasis ragas buvo rastas kape su 
gausiomis ir brangiomis ikapemis. Mirusysis buv~s papuostas sidabro antkakle, net 
2 sidabrinem segem, 3 zalvarinem apyrankem bei 4 ziedais. Buv~s dar ir gelezinis 
smeigtukas. D<"l to, kad A. Becenbergeris paskelbe ne visus duomenis, privalomus 
publikuojant archeologinio paminklo medziagq, skaitytojams atsiranda sunkumq 
nuspr~sti, kas - vyras ar moteris - tame kape buvo palaidotas. Bet, archeo
logq laime, A. Becenbergeris uzsimena, kad tame kape rad~s zirgo kaulq. J au vi en 
tai leidzia manyti, kad cia palaidotas vyriskis. Mat Lietuvoje zirgas aukotas tik 
laidojant vyrq, be to, ne kiekvienq, o tik didikq. Beje, ir spalvotaisiais metalais ap
kaustyti geriamieji ragai V-VI a. buvo dedami i kapq, laidojant taip pattik vyrus. 

Labai panasus kitas ragas yra is visiskai sunaikinto Pasusvio senkapio. Jo radi
mo aplinkybes nera zinomos. Pirmq kart& (1938 m.) radini paskelbe J. Puzinas, taip 
ji apibudindamas: 

.,Placioji raga dalis (taure) apkalta zalvariu ir jo pavirsius aptrauktas spaus
tiniu sidabru, ornamentuotu metaloplastiniu budu net septyniomis lygiagretemis 
rastq eilemis. Raga virsune baigiasi :lvakides pavidalo apkalu, kurio galas taip pat 
aptrauktas spaustiniu sidabru, israizytu 5 lenktais spinduliais, kurie sudaro lyg 
svastikq. Abu apkalai sujungti pasaitu, sudarytu is 6 pailgq vyr.iu sunertq plokste
liq'~ kuriq pavirsius taip pat yra buv~s aptrauktas ornamentuotu spaustiniu sidab
ru" 

Kaip matyti is paveikslo (10 pav.), Pasusvyje rasto raga apkaluose vietoje visas 
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10 pav. Geriamasis ragas. Pasusvys, Kedainiq 
raj., V-VI a. 

11 pav. Simboline briedzio galva. 

briedzio figuros tepavaizduota tik jo galva, apvainikuota pusm€mulio formos ra
gais, 0 gyvulio snerves pabreztos 2 ratukais. 

Taigi ir Rubokuose, ir Pasusvyje rastq abiejq dirbiniq puosyboje akivaizdus 
du- vandens lasq ir briedziq- motyvai, isdestyti horizontaliomis eilemis. Skir
tumas tik tas, kad Rubokq rago apkaluose ornamento elementai isdestyti eile po 
vienq kartq, o Pasusvio radinio puosybineje kompozicijoje jie pakaitomis pakarto
ti 3 kartus. Be to, antroje kompozicijoje briedzio motyvas perteiktas, vaizduojant 
ne visq zveries figurq, o tik jo galvq. Kadangi ji labai stilizuota, tai ne taip paprasta 
buvo atpa:linti, kq sis sugeometrintas elementas ikunija. Antai archeologas A. Tau
tavicius, 1972 metais skelbdamas duomenis apie Lietuvos rysius su kitais krastais · 
V-VI II a. ir aprasydamas Pasusvio geriamqji ragq, briedzio ivaizdi perteikianciq 
stilizuotq zveries galvq pavadino .,savotiskomis vertikaliomis figuromis.,; etnogra
fe P. Dunduliene, 1984 m. kalbedama apie rago dirbinius ir jq puosybq, sake, kad 
aptariamieji ornamento elementai yra .,lyg iskelusi4 rankas moter4 figuros".- 0 
mes, remdamiesi gretinamqja analize, priejome isvadq, kad menininkas, noredamas 
ziurovui iteigti briedzio vaizdini, vietoj viso :lveries tepavaizdavo jo stilizuotq gal
vq, sitaip ikunydamas universaliqjq magijos formul~- pars pro toto {dalis vietoje 
visumos) {11 :2 pav.). 

1975 m. archeologas J. Merkelevicius, zvalgydamas Pasiliq kaime islikusius 
archeologinius paminklus, aptiko labai suardyt4 kap4 pedsakus {keliose senkapio 
vietose matesi kapo duobi4 konturai, pavieniai zmogaus ir zirgo kaulai): 0 svar
biausia- jis rado vienq dar ne visai suardytq kapq, kuri tyrinejant paaiskejo, kad 
tebera islikusi mirusiojo griauciq dalis: desinioji ranka, desinioji koja, dalis kruti
nes lqstos. Prie skeleto likuciq tebebuvo ir keletas ikapiq - V-VI a. sidabrini4 
papuosalq. Tai apyranke, sege, ziedas. Dubens kaulq srityje isliko kelios geriamojo 
raga sidabrini4 apkalq nuolauzos. Pagal jas galima spr~sti, kad Pasili4 ragq puo
siancioje sidabrineje ploksteleje vaizduoti pauksciai, soliariniai {sol {lot.) - saule) 
zenklai, briedziai. Beje, ir cia, panasiai kaip Pasusvio radinio apkaustuose, vietoje 
viso zvenes tepavaizduota jo galva, primenanti pusmenulio ragais vainikuotq 
ovalq, kurio apacioje esantis vienas ratukas zenklina briedzio snerves {11: 1 pav.). 
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12 pav. Vyro kapas. Plinkaigalis, 
V-VI a. 

Sidabro papuosalai, kaip ir puosnaus geriamo
jo rago likutiai, rodyte rodo, kad mirusysis buv~s 
neeilinis kolektyvo narys. 

Labiausiai ispletotomis zoomorfinio stiliaus 
kompozicijomis pasieymi Plinkaigalio (Kedainiq 
raj.) senkapyje rasti dirbiniai. 

Septynetq, vasarq (1Y7ti-1984 m.) cia besidar
buodamas archeologas V. Kazakevitius (1977 m. 
Plinkaigalio kapinyno tyrinejimams vadovavo ar
cheologas E. Jovaisa) surado net 4 ragus, ispuos
tus sidabru ir ornamentuotus bried.Ziq, vandens 
pauksciq, gyvaciq (zalciq) figurelemis. Trys is 
jq 1981 m. buvo paskelbti paties radejo. Bet 
velesneje spaudoje buvo kalbama tik apie vienq, 
ragq,. Jo populiarumq,, matyt, nuleme visq pirma 
tai, kad sio dirbinio puosyba is tiesq sukelia 
ziurovui dideli estetini pasigerejimq,. Be to, gyVU.
ninio stiliaus kompozicijoje pavaizduota keletas 
vietines faunos atstovq. Galiausiai pirmq, kartq, 
toks puosnus geriamasis ragas buvo rastas visai 
nesuardytame kape, o radimo aplinkybes pirmq, 
kartq, buvo issamiai nu8viestos spaudoje. 

Garsusis Plinkaigalio geriamasis ragas (IX; 9: 
1 pav.) buvo rastas 1978 m. 25-30 metq amziaus 
vyro kape (individo amziaus ir lyties diagnos
tikq atliko G. Cesnys). Kasinejanciam kapq, ar
cheologui is karto krito i akis tai, kad duobeje bu
vo nemazai ivairaus dyd.Zio akmenq. Jq buvo ir 
prie karsto. Gal tie akmenys susij~ su kokiomis 

. nors laidotuviq apeigomis? Apie tai, zinoma, gali-
ma tik spelioti. Daug aiskesnius pedsakus paliko 

kita laidotuviq apeiga- Zirgo aukojimas. I kapq, buvo ideta paaukoto gyvulio 
galvos dalis- ant mirusiojo desiniojo slaunikaulio rastas zirgo zandikaulio 
fragmentas. 

Mirusysis karste paguldytas aukstielninkas, galva i siaures rytus, istiestomis 
kojomis. Desinioji ranka padeta ant kru.tihes, kairioji - ant juosmens. Kaireje 
vyro puseje, tiksliau- ant kaires rankos alkunes, padeti 2 geleziniai peiliai, kuriq 
vienas su kauline rankena. Palei desiniq,jq, kojq, gulejo kirvis su medinio koto lie
kanomis. Mirusiojo drabuziai susegti sidabro sege. Kitas papuosalas- zalvario 
apyranke - ant kaires rankos. Apavo aulai zemiau keliq buv~ suverzti odiniais 
dideliais, is kuriq geriau teiSliko juos puosusios zalvarines skardeles bei sagteles. 

Puosnusis ragas buvo padetas ant mirusiojo kojq. Kad isivaizduotumete jo di
dumq,, nurodysime, kad rago anga sieke vyro desines kojos keli,<;> sq,nari, o smai-
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galys- kairiji dubenkauli (12 pav.). Ragas suny
k~s. bet islikusieji metaliniai jo angos bei smai
galio apkaustai leid.Zia manyti H buvus apie 
40-45 em ilgio, o angos skersmeni siekus daugiau 
kaip 11 em. Manama, kad jame gah~jo tilpti apie 
1,6 1 skyscio. 

Pagal ikapes nesunku nustatyti, kad mirusysis 
palaidotas V-VI a. Tai, be abej o, diduomenes 
atstovas. 

To paties rango asmenq ikapes buvo ir 3 
Plinkaigalio senkapyje aptikti ragai, kuriq du 
(13 pav.) rasti smarkiai suardytuose kapuose. 

J 

Ketvirtojo vyro kape, be puosnaus geriamoJO ra- 13 pav. Geriamojo rago apkalai. 
go, buvo ir ginklq, ir raitelio aprangos detaliq, ir Plinkaigalis, v-vr a. 

sidabro papuosalq. 
Vos keletu zodziq tegalime apibudinti Kukiq V-VI a. sakralines paskirties lo

byje buvusi geriamqji ragq, nes jo beliko tik apskrita sidabrine plokstele, kadaise 
puosusi smaigali, ir maza angos nuolauza su zalvarines skardeles likuciu. Joje rea
listiskai pavaizduota vieno ornamentines kompozicijos personazo- vandens pau
kscio- figurele, sesis kartus pakartota viena horizontalia eile (14:3 pav.). Salia ge
riamojo rago 35 em (nuo dabartinio zemes pavirsiaus) gylio duobuteje buvo kirvis, 
2 ietigaliai, peilis su medine rankena, smiltainio galqstuvelis su uzmauta ilgoka 
zalvarine ivija ir dar vieno geriamojo rago likuciai. 

Papuosalai 

1975-1976 m. areheologai A. ir B. Tautaviciai, tyrinedami Jau
neikiq senkapi, surado ispudingq papuosalq, tiesa, gerokai aplau:lytq. Mat stumdant 
zem~ buldozeriu, jo skydas uzkliude kapq ir pabere jame buvusius dirbinius -
ikapes. Mirusiojo griauciai taip pat buvo suardyti. Atrodo, kad kape buta daug 
ikapiq, nes pavieniai skeleto kaulai vietomis pazaliav~ nuo :lalvariniq papuosalq, 
kuriq suardytoje kapavieteje nedaug belik~. Be to, nezinia, ar VISl rastieji priklause 
Cia palaidotam asmeniui, ar kai kurie, pvz., antkakles nuolauza, apyranke, i siq vie
tq buldozeriu atstumti iS gretimq, taip pat suardytq, kapq. Neabejotina tik viena
cia palaidoto mirusiojo (greiciausiai moters) drabu:lius puose didelis krutines pa
puosalas, sudarytas is dviejq zalvariniq sidabru puostq smeigtukq kryzinemis 
galvutemis, sujungtq i porq 5 zalvarinemis grandinelemis. Prie vieno smeigtuko 
buv~s prikabintas'itin dailus pakabutis is vienos pusmenulio formos ir keliq dvejo
po dydzio keturkampiq zalvariniq ploksteliq, kuriq pavirsius padengtas sidabro 
plokStelemis. Sulauzytas, i atskiras dalis subyrej~s papuosalas buvo restauruotas, ir 
paaiskejo, kad pakabucio buta apie 13-14 em ilgio ir daugiau kaip 8 em plocio 
(14: 1 pav.). Kaip matyti is paveikslo, sidabrines ploksteles ornamentuotos ikartele
mis, soliariniais zenklais. -0 ant pusmenulio pavidalo ploksteles pavaizduota dar 
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14 pav. Dirbiniai su paukScio jvaizdziais: 1 - paka
butis, Jauneikiai, 2- sege, Pagrybis, 3- geriamojo 
rago apkaustl! fragmentas, Kukiai, Maieikil! raj., 
V-VI a. 

ir vandens pauksci4 eile, labai pana
siai kaip geriam4j4 rag4 apkaluose. 

Kitaip pauksCio ivaizdis perteik
tas ant Pagrybio senkapyje rastos 
seges (X; 14:2 pav.). Sio papuosalo 
forma yra to paties tipo, kaip ir 
anksciau aptarta sege su zirgo galvu
te ant kojeles. Tai 10,5 em auks-

cia is zalvario iSlieta sege ilga ko
jele, kurios pavirsius dailiai pa
grazintas skersiniais grioveliais. Ant 
kojeles yra skulpHiriska paukscio 
galvute, pavaizduota profiliu (XI 
pav.), isryskintu snapu. Aki4 vie
toje -sky lute. Galvutes apacwJe 
ireztais bruksneliais, matyt, vaizduo
jamos paukscio plunksnos. Zillrint 
is sono, susidaro susiguzusio pauks
cio tspudis. 

Labai tiketina, kad tai vandens 
pauksCio motyvas, kuris, mateme, ne
retas V-VI a. metalo plastikoje. 

Be to, cia turime dar vienq, progq, regeti, kaip seges kurejas pasinaudojo magijos 
principu pars pro toto, t. y. vietoje visos gyvlino figliros pavaizdavo tik dali, su
zadindamas ziUrovui paukscio vizijq. 

Sege rasta visiskai suardytame V-VI a. kario kape, kuriame dar iSliko ilgokas 
kovos peilis, aptiktas jau nebe pirmineje padetyje. 

Apibendrindami siq, apzvalgq,, noretume pasakyti, kad metalo mene tuomet 
buvo vaizduojami vietos gyvlinai, kurie zemdirbio gyvenime veikiausiai turejo 
ne vien tik praktin~ reiksm~. Sio teiginio naudai bylote byloja zmogaus ir gyvli
no santyki4 istorija. 



ZMOGUS IR 
GYVUNIJOS 
PASAULIS 

Senosios - pagoniskosios - lietuviq pasauleziuros tyrinetojai 
ilgus metus kryziuoja ietis audringai gincydamiesi, kokius dievus garbino tolimi 
musq proteviai, ar turejo jie sventyklas su dievybiq atvaizdais- stabais, kaip ill

rode dievai ir deives, kq jie veike ir pan. Gincytis is tikrqjl.l yra del ko. Mat nei 
lietuviai, nei kiti baltai ilgai neturejo raSto. Svetimomis kalbomis rasytose kro
nikose dievybil.l vardai, anot M. Gimbutienes, taip iskraipyti, jog kartais beviltis
ka juos atstatyti. Be to, senieji lietuvil.l tikejimai buvo niekinami, dievai ir deives 
menkinami, karikatu.rinami. J. Balys dar pabrezia, kad svetimtauciai ziniq pateike
jai lietuvil.l dievybil.l vardus tiesiog nusira8inedavo vieni nuo kitl.l: 0 kai kurie auto
riai, isgird~ nesuprantamq zodi ir nezinodami jo prasmes, uzrasydavo H kaip die
vavardi. Pavyzdziui, XVI a. gyven~s J. Lasickis savo traktate .. Apie zemaicil.l, kitl.l 
sarmatl.l bei netikrl.l krikscionil.l dievus" isvardijo kane 80 dievybiq, dvasil.l. J. Ba
lio nuomone, tik vienas kitas iS jl.l yra tikras, likusius verta vadinti dievais nebu
veliais. 

Siandien vieni tyrinetojai mano, kad krikscionybes isvakarese lietuviai, kaip ir 
jll artimiausi kaimynai slavai, germanai bei kiti indoeuropieciai, garbino zmogaus 
pavidalo dievus, aukojo jiems aukas, renge sventyklas. Ta proga paminesime, kad 
archeologai pagal radinius Backininke- -
liq piliakalnyje (Prienll raj.) jau yra 
atkur~ ten stovejusiq, sventyklq, ireng
tq, dar I tUkstantmecio pirmoje puse
je (15 pav.). 

Kita nuomone: lietuviai pries krikstq, 
buvo taip atsilik~ nuo kaimynl.l, kad 
tegarbino gamtos reiskinius, nesugebe
dami tq reiskinil.l suasmeninti (antropo- · 
morfizuoti). Kad geriau isivaizduotume, 
kq tai reiskia, pasitelkime bent vienq 
pavyzdi is labiau istyrinetos kitl.l indo
europieciq mitologijos. Antai graikl.l 
mituose Dzeusas buvo tapatinamas su 
dangaus skliautu, suteikiant jam atitin
kamus epitetus, pavyzdziui .. griausma
valdis", .. debesll varinetojas" ir pan., 

15 pav. Sventyklos rekonstrukcija (pagal V. Dau
gudi ir S. Lasavickq). Backininkeliai, Prienq raj. 
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bei priskiriant tokias dieviskas galias, kaip za_ibq svaidymas is padangill. TaCiau 
ilgainiui, pasak antikines literaturos istorijos specialisto vengrq kilmes mitologo 
I. Trenceni-Valdapfelio, .,meteorologiskieji" Dzeuso bruozai senqjq graikll pra
deta aiskinti visuomeniniu rnoraliniu poziiiriu: jis- Olimpo, isivaizduojarno kaip 
zrnonill pasaulis, valdovas. Zaibas tapo jo valdzios sirnboliu, kaip zemisklljq 
valdovq - skeptras. 

N~sibaigianti polernika del dievq, rnatyt, trukdo mokslininkarns labiau pasido
rneti tokiais populiariais lietuvi4 rnitologijos personazais, kaip gyvunai. Taciau bu
turne neteisus nepasak~, kad kai kurie tyrinetojai nebuvo abejingi gyvunijos pasau
liui. Mat, rerniantis XIX-XX a. uzrasytais folkloro kuriniais, etnografijos salti
niais, sakralumo aureole jau apgaubta istisa plejada gyvun4: zalciai ir gyvates, 
rneskos ir lokiai, kiaules ir sernai, vistos ir gaidziai, jauciai, avinai, oziai, ark
liai (zirgai). Idornu, kad ir archeologijos mokslo faktai nenugincijamai rodo, 
jog keliolika simtmeci4 iki valstybes susidarymo Lietuvos gyventojq pasauleziu
ros vaizdiniuose, jsitikinirnuose bei religineje praktikoje ypatingq vietq uzeme 
gyvunai. 

Nors baltai, vadinami aisCiais, i Europos istorik4 akirati pateko I rn. e. a., taCiau 
apie j4 tikejimus, paziiiras i kai kuriuos gyvunus tera iSlikusios vos kelios eilutes. 
Stai kaip 98 m. rase romen4 istorikas Tacitas: 

.,Jie garbina diev4 motinq. Kaip tikejimo :lenklq nesioja sern4 atvaizdus. Tasai 
zenklas lyg ginklai ar apsaugos priemone sergsti deives garbintojq nuo visko net 
tarp pries4. Kardus vartoja retai, da:lniau vezdus". 

I lietuvill kalbq sias eilutes isvertusi D. Dilyte yra pastebejusi, kad tyrinetojai, 
beshemiantys Tacito pastabomis, kazkodel nuolat kalba apie sern4 statuleles. Isigi
linusi i antikines literaturos problemas, ji priejo isvadq, kad garsusis rornenas pa
sak~s daug abstrakciau, t. y. ne apie serno statuleles jis kalba, o apskritai apie jo 
vaizdq- siluetq ar atvaizdq. Juk ir vokieci4, prancuz4, rus4 vertejai vietoje lietu
vill verciamos .. statuleles .. pasitelke tokius zodzius, kurie reiskia sernq vaizduojan
cius arnuletus. D. Dilyte puoseleja viltj, jog ateityje pavyks jrodyti, kad Tacitas 
galbut turi galvoje apdaro ar ginkl4 (pavyzdziui, skydo) puosybos elernentus. To
del nereiket4 manyti, kad Tacita parnineti aisciai (tyrinetoj4 nuornone, vakar4 bal
tai), traukdavo i musi ne su ginklais, 0 su serno statulele, kuri saugodavusi juos ir 
pries4 apsuptyje. Atidziai isnagrinejusi visas ra5ytiniame istorijos saltinyje au
toriaus pateiktas zinias, D. Dilyte priejo isvadq, jog aisciai nesileidzia i rnusius ir 
kitus pavojus be savo tikejimo zenklo, kad jie labai pasitiki deives apsauga, at
seit - jei deive nesaugos, tai ir ginklai niekis. Jos nuomone, Tacitas pabrezia ais
cill religingurnq, taCiau nesako, kad jie traukdavo i karq neginkluoti. Archeologai 
tokias tyrinetojos isvadas gali pagrjsti faktais - kasinetuose pirrn4Jq mus4 eros 
arnzi4 senkapiuose gausu ginkl4 (kovos peili4, ietigali4, skyd4 likuci4). Taigi to 
meto vyrai neretai laidoti kaip kariai. 

I klausimq- ar to laikotarpio zerndirbiai garbino sernq, arne - archeologai 
tvirto atsakymo pateikti negali, nes stokojama reikiarnq duomen4. Siuo metu tera 
zinoma, kad keliolika simtmeci4 pries Tacito girnimq Lietuvos gyventojq ideologi-
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niuose vaizdiniuose, religiniuose ritualuose serno vieta tikrai buvo ypatinga. 
Tai rodo si gyvunq vaizduojancios ploksteles (is klinties, titnago), amuletai- pra
gr~zti serno dantys (kartais net labai nugludinti ilgo nesiojimo), kuriuos nesiojo 
akmens amziaus zmones, palikusieji gyvenimo pedsakus Nidoje, Sventojoje, Mar
giuose, Varenos raj., Duonkalnyje, Telsiq raj., ir kitur. 

Reti ikifeodalini laikotarpi lieciantys ra8ytiniai Lietuvos istorijos saltiniai apie 
krasto gyventojq paziuras i gyvu.nus, galima sakyti, nepateikia kokiq nors konkre
tesniq ziniq, nors minetasis kronikininkas P. Dusburgietis, kalbedamas apie baltq 
(prusq) stabmeldyst~, apeigas, paprocius, teigia: 

.. Kadangi jie nepazino dievo, tai, suprantama, klaidingai dievino visokiausius 
tvarinius, butent: saul~. menuli ir zvaigzdes, griaustini, sparnuoCius ir keturkojus, 
netgi rupuzes ... 

Taigi nenurodoma, kokius konkrecius paukscius, vabzdzius ir gyvulius garbino 
jo aprasomi stabmeldziai.- 0 prisimin~ Tacito zodzius, kad aisciai duoninius javus 
ir kitus paselius augina atkakliau nei tingus germanai, galime manyti, jog uoliis 
zemdirbiai jzvelge rupuzes naudq idirbtam zemes sklypui ir paprasciausiai toleravo 
jq. 

Lygindami paminetq rasytiniq saltiniq teikiamas zinias apie baltq garbintus gy
vunus su tais gyvunq atvaizdais, kurie iamzinti metalo plastikoje, prieiname is
vadq, kad ziniq pateikejams, matyt, visai nerupejo senqjq zemdirbiq ypatinga pa
ziura i briedzius, vandens paukscius, gyvates (zalcius) ar arklius. 

Siq skriaudq tenka atlyginti archeologams ir visiems kitiems senoves baltq pa
sauleziUros tyrineto jams. 

Pasisovus tokiam zygiui, pirmiausia tenka .. iveikti.. kalnq knygq, kuriose 
irodinejama, koki nepaprastq vaidmeni zmonijos istorijoje vaidino gyvunai nuo 
pat pirmqjq jos zingsniq i civilizacijq. Net viena seniausiq religijos formq- tote
mizmas- atsirado is fantastines idejos apie zmoniq kolektyvo giminyst~. be kita 
ko, su vienu kurios nors rusies gyvunu. Netgi vabzdziu, jei zmoniq gyvenamam 
rajone gyvl1nija labai skurdi. 0 kolektyvas imtas vadinti toteminio protevio4 

vardu. 
Totemizmas- universalus reiskinys, tam tikra tikejimq, vaizdiniq, ceremonijq 

ir ritualq raidos stadija, kuriq pergyveno visoje musq zemeje gyven~ archaiskiausi 
zmoniq kolektyvai. Totemizmas - tai ir viena archaiskiausiq gyvl1nq garbinimo 
formq. 

Manoma, kad ypatinga zmogaus paziura i gyvl1nus susikloste del to, kad ilgq 
laikq zmogus,neskyre sav~s nuo greta jo gamtoje esanciq kitq gyvq butybiq, laiky
damas gyvunus tokiais pat tvariniais, kaip jis pats, ziUredamas i juos kaip i savo 
partneri, tarsi i .. kitq zmogq". Neretai toteminis protevis vadintas tevu, broliu, 
draugu. 

Vaizdiniai apie zmogaus ir totemo fantastin~ giminyst~ taip paveike zmogq, kad 
buvo ctrauctziama kenkti toteminiam gyvunui, juo labiau - H uzmusti ar vartoti 
maistui. 

TaCiau kai kuriose zmoniq bendruomenese buvo kitaip - laikytasi paprocio 

4 Totemas indEml.l od:Zibviq kalba reiskia .. jo gimine", protevis - ot-oteman_ _ _ 
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nors retkartiais, bet butinai suvalgyti gabaliukq toteminio protevio, kad neprarastq 
su juo svarbiqjq rysiq, kad paveldetq jo savybes. Dar buvo tikima, kad galima pa
kenkti zmogui, kenkiant gyvfinui, su kuriuo zmogus susij~s toteminiais saitais. Ap
skritai toteminis protevis apsaugo nuo pavojq savo vaikus - gerbejus. Todel jo 
dantys, kaulai, oda, ragai ar kitos kuno dalys buvo nesiojami kaip amuletai. 

Toteminiuose vaizdiniuose gyvunas iskyla dar ir kaip svarbiausias kurios nors 
gamtos dalies globejas, pavyzdziui, juros, laukq, ezerq ir pan. viespats, kurios nors 
rusies gyvunq viespats, pavyzdziui, BriedZiq briedis, ir t. t. Tiketa, kad zmogus gali 
pavirsti gyvunu (zmogus - lokys, zmogus - vilkas ir t. t. ). 

Isis;?5lin~ i gyvunq kulto apraiskas archaiskose visuomenese, tyrinetojai kelia 
minti, jog pagarbi zmogaus paziura i gyvfinijq susikloste dar ir del to, kad ilgq laikq 
medziokle buvo zmonijos egzistavimo sqlyga. 

Tap~s zemdirbiu, zmogus nutolo nuo tikejimq fantastine zmoniq grupes gimi
nyste su totemu - gyvunu. Mat zemdirbystes jsigalejimas is esmes pakeite zmo
gaus gyvenimo bud& ir ritmq, visas jo mintis paverge derlingumo, vegetacijos ide
jos. Pasikeite ir zmogaus santykiai su dievais ir gyvfinais. Zemdirbys savo dievus 
jkurdino danguje, nes is dangaus sklinda saules siluma, krinta palaimingas lietus, 
nuo ko labai priklauso derlius- viso triUso vaisius, kartu ir gyvenimo gerove. 

TaCiau gyvunq kulto apraiskos dar akivaizdzios ir zemdirbiq pasauleziUroje. 
Skirtumas tas, kad gyvunai buvo nebe religijos turinys, kaip anksciau, o tik religi
nes praktikos elementas, tapo aukojimq ir kitq ritualq objektais, isliko mitq hero
jais, igijo naujq savybiq, pavyzdziui, gyvunai imti laikyti jgavusiq zmogaus 
pavidal& dievq palydovais, padejejais. Ivairiomis apeigomis pasireiskianti zem
dirbiq religine praktika imta gristi tikejimu tq gyvunq nezemiskomis savybemis, 
isisqmoninant j q magiskqjq simbolikq. Prisiminkime simbolinius rowenq bei graikq 
dievq gyvunus: Jupiterio (graikai H vadino Dzeusu) - erelis, jautis, Junonos (gr. 
Hera) - povas, Minervos (gr. Atene) - peleda, Neptuno (gr. Poseidonas) - zir
gas, Eskulapo (gr. Asklepijas) - gyvate, ir t. t. Taciau tie gyvunai nebuvo dievai. 

Lietuviq mitologijoje kai kurie dievai ir dievybes taip pat siejami su gyvfinais. 
Pavyzdziui, zirgas- su Perkunu, su velniu. Sakmese gyvunai musq proteviams pa
rupino ugnj, kitas gerybes, pamoke, kq reikia daryti vienu ar kitu atveju. Pasakose 
gyvunai pasivercia zmogumi arba atvirksciai: gulbe- karaliaus pati, varle- ka
ralaite, naslaite Sigute- antele, broliukas- avinelis, jaunikaitis Zilvinas- zaltys 
ir t. t. Pasak B. Kerbelytes, zmogaus pavirtimas gyvunu (ar medziu) neretas lietuviq 
sakmese ir pasakose. Dazniausiai pasitaiko kuriniuose, kuriais siekiama pagrjsti 
kokio nors gyvfino nelieCiamumq (zveries ar paukstio uzmusimas tolygus zmogaus 
nuzudymui), t. y. kuriniuose, kuriq istakos susijusios su senoves zmoniq totemines 
paziuromis. 

Gyvfinai svarbus veikejai ir prietaruose. Perbega kate per keliq - bus blogai, 
staugia suo- pranesa mirtj, kranksi varna -lauk bedos, nelaimes, bega is namq 
peles, tarakonai- bus gaisras, gegute iSkukuojanti, kiek metq gyvensi, voras pra
nasaujqs laim~ ir pan. 
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Tarp zemdirbiqlabai ilgai issilaike gyvuliq aukojimo apeigos, isipynusios i mi
rusiqjq kultq, kalendorinius bei agrarinius paprocius. Pavyzdziui, jezuitq pasakoji
muose apie zemaiCiq tikybos apeigas 1589 m. rasoma: 

..... artinantis Sekminems, susirinkdav~ is atskirq seimq javq ir, padar~ is jq alq, 
susizinoj~ susieidavo puotos; nudur~ avinq arba jauti prie upelio kranto susesda
v~; cia burtininkas arba kuris kitas senesnysis zmogus imdav~s valgyti aukojamq,ji 
gyvuli, paskui ji ir kiti, pasimeld~ del gero oro ir derliaus". 

Jezuitq pasakojimuose pabreziama, kad tos apeigos buvusios pagoniskos, nes 
jose dalyvaudav~ burtininkai, budavo buriama ir meldziamasi pagoniq dievams. 

Pavart~ XVIII a. Vilniaus Akademijos Kolegijos veiklos aprasymus, rasime zi
niq, kad Dzukijoje, tikintis mirusiqjq gailestingumo, palankumo, jq veles budavo 
pamaloninamos aukomis: mirus tevui, aukojamas jautis, mirus motinai - ka rv{'. 

IS etnografiniq saltiniq suzinome, kad zemdirbiai aukojo tuos gyvulius, kuriuos 
augino arba tuos, kuriuos labiausiai gerbe. 

Vaizduojamojo meno kuriniuose gyvunai jamzinami nuo pat paleolito. Yra 
suskaiCiuota, kad to laikotarpio Prancuzijos ir Ispanijos meno paminkluose 80% vi
sq atvaizdq yra gyvunq ir ne daugiau kaip 4% - zmoniq. 

Kartu su mitais apie pasaulio atsiradimq, gimsta poreikis pavaizduoti to pasaulio 
kurejus - gyvunus. Be to, vaizduoti ir gyv11nai, mitologq pavadinti kulturos hero
jais, kurie, pasak mitq, gerino zmogaus gyvenimo Sqlygas, kure kosmOSO elemen
tus (saul~, kalnus, vandenis), moke zmones kai kuriq darbtJ, dovanojo darbo iran
kiq ir priemoniq, pagrobtq is pirmqjq jq savininkq - mitiniq butybiq. Ilgainiui 
zmogaus menineje kuryboje (kaip ir jo mitologineje sq,moneje) gyvunai tapo vienu 
is mitologinio kodo variantq, kurio pagalba ziurovui galima perteikti tam tikrq 
minti, idejq,. Zoomorfinis kodas ypac paplito pasaulio saliq, metq laikq, stichijq 
simbolikoje. Pavyzd:liui, Kinijoje, Tibete, Mongolijoje kiekvienas menuo :lymimas 
vis kito gyvuno vardu. 

Ypac populiarus zoomorfinis kodas pasidare emus vaizduoti mitologineje sq,mo
neje susiklosciusi kosmoso sandaros simboli - pasaulio medi, kurio virs11ne -
dangaus skliaute, saknys- zemeje. Vertikalus visatos ivaizdis atitinkamai pada
lijo gyvunijq: pauksciai vaizduoti virsuje, kanopiniai zverys ir gyvuliai- prie ka
mieno, ropliai - prie saknq. 

Nagrinedami istorinius zmogaus ir gyvunq rysius, tyrinetojai priejo prie isva
dos, kad archaiSko gyvunq kulto atsvaitai issilaike net ir labai civilizuotq klasiniq 
visuomeniq pasauleziurose, ypac religijose, islikusiose iki musq dienq. 

Europo~ zemdirbiq kalendorinese sventese dalyvauja persirengeliai, vaizduo
jantys gyvunus- meskas, briedzius, jaucius, elnius ir kt. Tyrinetojq nuomone toks 
reiskinys- tai tolimas atgarsis archaiSko tikejimo, jog zmogus galis pavirsti gyvu
nu ir atvirksciai. Be to, persirengimo ceremonija esq, atspindinti dar ir derlingumo 
dievybiq (mirstanciq ir atgimstanCiq) kultq,, mirties nugalejimo ir gyvybes triumfo 
temq,. Visa tai susij~ su magija, kuri gali pagelbeti zemdirbiams apsaugoti derliq, 
kitas gerybes. 
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Kadaise garbintq gyvunq vardai isliko fvaigzdynq pavadinimuose. Jaucio, kis
kio, tigro ir kitq gyvunq vardais zenklinami metai. 

Zoomorfiniai vaizdiniai ypac isigalejo vaikq aukh~jime. Netgi mes, aug~ mokslo 
ir technikos pazangos amziuje, klausydavomes neprisiklausydavome pasakq, lop
sini4 apie kalbancius, dainuojancius, ivairiausius darbus dirbancius zverelius, pau
kScius ir kitus gyvllnus, su kuriais, tikroviskais ar fantastiniais, taip nenoriai skir
davomes, pasibaigus televizijos laidai .. Labanakt, vaikuciai". Turejome daugyb~ 
zoomorfiniq :laisliukq, o mus pacius da:lnusyk vadino ne vardais, bet maloniniais
kiskutis, ozelis, meskute, kregzdute, sakalelis ir pan. Tai visa - lyg aidas, atsklin
dantis is neisivaizduojamq toliq - zmonijos vaikystes. 



. ORNAMENTO MENAS 
KAIP PRIESRASTIS 

Daiktai, jq gamybos budas, medziaga, is kurios jie padaryti, jq 
forma ir puosyba - tai vis jvairiq tikroves sriciq materialios nuotrupos, liudijan
cios zmogaus gebejimq pazinti H supanciq aplinkq. Visi tie daiktai rodyte rodo zmo
RaUS isminti, jo patirtj, byloja apie tai, kas jaudino kurejo vaizduot~. Zadino jaus
mus. Taigi daiktai nera bebalsiai. . N~ veltui rasto neturejusiose visuomenese 
vienas vienintelis daiktas biidav~s toks "iskalbingas "' kad tapdav~s zmoniq bendra
vimo priemone. Tam, kas vaikysteje skaite knygas apie Amerikos indenq gyveni
mq, vargu ar reikia aiskinti, koki .. pranesimq" indenai siqsdavo priesams, skelbda
mi karq. Tomahaukq! Lygiai taip pat nereikia aiskinti, kokiq prasm~ indenams ture
j o taikos pypke. 

Rasto neturejusios visuomenes bendravo ne tik per daiktus. Pavyzdziui, afrikie
ciai pranesimus perduodavo bugnq signalais, ugnimi, lauzo diimais. Istorikai teigia, 
kad ir lietuviai kovq su kryziuociais ir kitais uzpuolikais metu apie besiartinanti 
priesq vieni kitiems pranesdav~ uzdegdami lauzus. Sia proga galima pamineti ar
cheologo A. Butrimo bandymq, kurio tikslas - patirti, kaip toli matyti ugnis, uz
degta ant keleto Zemaitijos piliakalniq. 1987 m. vienq vasaros vakarq, susitar~s su 
ekspedicijos dalyviais moksleiviais, jis dave zenklq uzkurti lauzus ant 7 kalnq-pi
liakalniq: Medvegalio, GirgZdut"es, Satrijos, Moteraicio, Sprudes, Zqsugalo, Sir
mes. Ikopus i Sirmes kalnq, esanti Telsiq raj., deganti ugnis ir diimai buvo matyti 
ant visq likusiqjq 6 piliakalniq, dunksanciq Telsiq ir Silales rajonq zemese. 

Griztant prie daiktq, pasakytina, kad jie budavo ne tik zenklai, isreiskiantys 
sveikinimq, nesantaikos ar draugystes idejas, bet jais damai perduodavo ilgus 
svarbaus turinio pranesimus. 

Stai kodel rasto kilmes tyrinetojai pranesimus daiktais apie buvusius ar busimus 
ivykius vadina sudaiktintu ra8tu. Jis, be abejo, labai keblus: kiek reiketq nesiotis 
daiktq, reikalingq isreiksti mintis! Bet daiktiski pranesimai turejo ir didziuli pra
nasumq, apie kuri genialusis XVIII a. anglq satyrikas Dz. Sviftas, nuved~s savo 
knygos herojq Guliveri i kalbq mokyklq pas 3 profesorius, issitare, kad didelis to 
isradimo patogumas yra tas, jog juo naudojantis, galima buvo lengvai susikalbeti 
su kiekvienos tautos zmonemis. 

Deja, kaip rodo istorija, pasitaikydavo, kad adresatas toki daiktini laiskq pers
kaitydavo kitaip, negu siuntejas H .. para8ydavo". 

Vienq sitoki nesusipratimq yra isgarsin~s minetasis istorikas Herodotas. Pasak 
jo, persq karalius Darijus, jsiverz~s i skitq sali, gavo .. laiskq" I susidedanti is pauks-
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cio, peies, varies ir 5 streliq. ;,o persai, jeigu jus kaip pauksciai nenuskrisite i pa
danges arba kaip peles nesulisite i zem~. arba kaip varies nesusoksite i vandenj, 
tai negrisite namo, nes jus pervers sitos streles" - taip skitai pagarsino, kad jie 
yra nenugalimL 0 Darijus samprotavo visai kitaip- skitai pripazjsta jo nenugali
mumq ir pasiduoda jam su visa zeme ir vandeniu ... 

Nepmsant galimq nesusipratimq, daiktiniai pranesimai daug patogesni uz garsq 
kalbq- zodini pranesimq, kadangi sis kaip bendravimo priemone yra gana ribo
tas: girdimas tik tam tikrame nuotoiyje (erdves kliiitis), ir tik tuo metu, kai sakoma 
(laiko kliutis). Bet daiktiniai pranesimai, laiskai - tai dar ne rastas. 

Kaip teigia mokslininkai, raSto atsiradimui be galo didel~ reiksm~ turejo zmo
gaus menine kiiryba, jo sugebejimas vaizdais perteikti tai, kas H supa. Pranesimas 
piesiniais arba piesiniq (ideografinis) rastas dar labai artimas daiktiniam pranesi
mui, nes nupiestas daiktas identiskas realiam daiktui. Bet kartu isryskeja ir esminis 
skirtumas: daikto atvaizdas, perkeltas ant kitq medziagq- akmens, medzio skie
dros, augaio lapo, molio plokstes, yra jau atitrauktas nuo paties daikto. Vis del
to piesiniq rasto nereikia painioti su meno kiiriniu, nors is pradziq tarp vieno ir ki
to didelio skirtumo ir nebuvo. Labiau skyresi jq paskirtis ir priemones. Meno pas
kirtis- meninio vaizdo kiirimas pasaulio pazinimo pagrindu, o raSto- perduoti 
mintj, uzfiksuoti garsq, kalbq. Meno priemones - konkretiis meniski vaizdai, pie
siniq raSto priemones - daugiau ar maziau sqlygiski schematiski ivaizdziai, simbo
liai, kartais - tik dalis, atstojanti visumq. Tie atskiri zenklai nereiskia nei garso, 
nei skiemens, nei raides, o perteikia fraz~, minti. Tai tarytum .. pasako
jimas paveikslais" (piktograma), atspindintis ne kalbos formas, o minties turini. 
Toks pasakojimas paveiksiais ypac populiarus tarp Amerikos indenq. 

Pastebeta, kad piesiniq rastas- piktografija- ivairiose salyse paplito tuomet, 
kai jose sudetingesnis tapo politinis gyvenimas, kai gentys pradejo jungtis i sqjun
gas, kai sustiprejo tarpgentiniai mainq rysiai, kai susikloste stabilesni paprociai, 
tradicijos, perduodamos is kartos i kartq, kai pada±nejo karq, kai issiskyre diduo
mene (vadai, ±yniai, karvedziai), kurios veiklq reikejo jamzinti. Pagaliau- reikejo 
iamzinti ir ±odin~ kolektyvo kiirybq. Juoba kad piktografija buvo prieinama ir Ien
gvai suvokiama visiems etnines bendrijos nariams, is mazens jsisqmoninantiems 
kolektyvo paprocius, tradicijas. To .. raSto" niekam nereikejo mokytis. 

Kalbant a pie rasto. kilm~, tyrinetojq akys nuoiat krypsta i ornamentq, kuris 
yra ypatingas tuo, kad ivairiuose dailes kiiriniuose jis- ir bendra, ir atskira kiiri
nio detale, pasizyminti emociniu poveikiu: Ornamentas visada pakliista dirbinio 
formai. Jis daznai vertinamas ir kaip savitas meno reiskinys, kurio pradzia, evo
liucija, t. y. istorija, neatsiejama nuo tautos kultiiros. 

-Ornamentas nera iSgalvotas, ji, kaip ir kitas meno sakas, Sqlygojo zmogaus san
tykis su tikrove, praktine jo veikia. KaL uzuot medzioj~s. :Zvejoj~s, rink~s gamtos 
gerybes. zmogus erne dirbti zem~. auginti gyvulius, tvyko did:Ziulis lii:Zis visame 
jo dvasiniame gyvenime. Vienas is to Iuzio atgarsiq menineje kiiryboje - orna
mento suklestejimas. Mat siam menui svarbu ne tik estetinis skonis, bet ir ritmo 
jausmas, simetrijos desningumq pagava, formos pojiitis, o ypac- gebejimas skai-
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ciuoti, planuoti. Visa tai zmogus ismoko dirbdamas zem~, kai reikejo gilintis i gam
toje vykstantj nuolatini reiskiniq pasikartojimq, jq cikliskumq, priezastingumq. 

Ornamente susipyne ir pazintiniai zmogaus sugebejimai, ir jausmq proverZis 
(intelektas ir emocijos). Rasto neturejusiose visuomenes'e svarbiausia buvo pir
masis, intelektualinis, ornamento kn1vis - prasme, turinys. Neretai ornamentas 
isties labai iskalbingas. Taciau sis menas - tai ne zemdirbio aplinkos kopija. Ne
rasime pavaizduotq darbo scenq zemdirbystes tema, nerasime ir gyvuliq prieziuros 
epizodq. Ornamento elementai- tai apmqstyti, apibendrinti ivaizdziai, simboliniai 
zenklai, kuriais perduodamas prasmingas tekstas. Tai lyg sudaiktintos zinios apie 
zmogq supantj pasaulj, savita vaizduojamoji- ne garsq- kalba. Pastaruoju metu 
pasigirsta vis daugiau nuomoniq, kad ornamentas buvo minciq perdavimo budas 
bei ziniq issaugojimo priemone rasto neturejusiose visuomenese. 

Bet tai nereiskia, kad ornamentas tose visuomenese buvo prarad~s estetin~ reik
sm~. AnaiptoJ! Ji, matyt, buvo antrine. Estetine kurinio reiksme iskyla i pirmqji 
planq tik tada, kai jis vertinamas be rysio su kulturine aplinka, kurioje daiktas bu
vo sukurtas ir praktiskai panaudojamas. Pavyzdziui, .. istrauktas" is savo kulturos 
ir patek~s i muziejaus vitrinq po stiklu, meno dirbinys visq pirma ir atlieka estetin~ 
funkcijq, sukeldamas ziUrovui emocini isgyvenimq. 

Bet narplioti ornamento estetiskumo problemas palikime dailetyrininkams." 0 
archeologui, praeities kulturos tyrinetojui, ornamentas yra tarsi dokumentas, ku
riame jis iesko ziniq apie konkreCiame laikotarpyje egzistavusiq zmoniq dyasini 
gyvenimq. 

Nors ornamentas buvo svarbi zmoniq bendravimo priemone, bet tai ne raStas, 
nes, kaip mineta, juo perduodama bendra ideja. Kai buvo jvestos raides, ideogramq 
nebereikejo. Rasto tikslas - perduoti garsus juos eyminCiomis raidemis, apskri
tai- perduoti Zinias pazodziui. Todel nemokedamas kalbos, neperskaitysi rai
demis uirasytq minchJ, idejq. 

Beje, musq amziuje labai suintensyvej~s skirtingomis kalbomis kalbanciq tautq 
bendravimas vel atgaivina simbolinius zenklus, ideogramas. Antai visiems supran
tami eismo zenklai, skaitmenys, spalvq reiksmes (karstas vanduo - raudona, sal
tas- melyna) ir kt. Tebey·artojami signalai, pavyzdziui, juroje s.usikalbama velia
vomis. 

-0. Prchalova, dalindamasi savo kelioniq po Ganq jspudziais, pazymejo, kad sio
je salyje svietimo ministerija isleido nurodymq, jog visur, kur jmanoma, kalbantys 
bugnai turi pakeisti mokyklos skambutj.- 0 vienas kaimo mokytojas taip mokej~s 
i pamokas saukti vaikus, kad anie suprasdav~. kq reikia pasiimti i mokyklq arba kq 
jie tqdien mokykloje veiks. 

Per visq egzistavimo laikq zmonija nepaliaujamai kure (ir tebekuria) vis naujas, 
vis tobulesnes bendravimo (komunikacijos) priemones, jungianCias zmones drau
gen, visumon. 

Nors visuotinai pripazjstama didZiule ornamento reiksme priesrascio raidai, 
bet tas vaidmuo, kurj jis suvaidino archaiskq visuomeniq bendravimo istorijoje, 
dar nera mokslininkq pakankamai nusviestas. 
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Mokslininkus labiausiai domina gyvummo stiliaus ornamentas: nagrinejama 
zoomorfiniq atvaizdq semantika, jq kompozicijos simbolika. Tolesniame skyriuje 
mes taip pat meginsime atskleisti metalo plastikoje iamzintq gyviinq- Zirgo, brie
dzio, paukscio, gyvates - ivaizdziq vidim~ prasm~. stengsimes pateikti kiekvieno 
jq semantin~ charakteristikq. Ir, turedami visa tai pries akis, imsimes narplioti or
namento rastus. 



ZVILGSNIS 
I MIT(} HEROJUS 

Laukiniq Zveriq, pauksciq, ropliq atvaizdai yra jprasti ak
mens amz1aus vaizduojamajame mene. Tai desninga, nes, kaip mineta, to 
meto zmoniq ukyje, tikejimuose bei ritualuose gyvunai vaidino ypatingq vaidme
ni. Zoomorfine metalo plastika buvo paplitusi ir musq nagrinejamu laikotarpiu -
I tukstantmecio viduryje, t. y. tada, kai Lietuvos gyventojai nuo seno ver~esi aria
mqja zemdirbyste, augino naminius gyvulius, kai seniai buvo pamirsti pirmyksciai 
tikejimai gyvilnu totemu. 

Kadangi bet kurios visuomenes pasauleziuriniai vaizdiniai, idealai, principai 
yra sqlygojami jos buities ir buties, tai savaime kyla klausimai: kokios senqjq zem
dirbiq paziuros, idejos galejo nulemti zoomorfiniq ivaizdziq atsiradimq metalo me
ne, kokie socialiniai ekonominiai saltiniai gaivino tokius vaizduojamosios dailes 
siuzetus, kurie savo istakomis siekia akmens amziaus epochct. 

Pasiryzus ieskoti zoomorfinio ivaizdzio pasirinkimo ir vaizdavimo priezasciq, 
susiduriama su dar vienu neisvengiamu klausimu- koks ivaizdzio santykis su mi
tologija? Juk mitologija buvo to meto zmogaus pasauleziUriniq principq ir idejq pa
matas, ja remesi zmogaus pasaulejauta, o mitologiniai siuzetai- vienas svarbiau
siq saltiniq, maitinusiq ir stimuliavusiq praeities visuomeniq menq. Ne tik praeities. 
Juk ir nudienos poetai, muzikai, dailininkai, dramaturgai savo kuriniuose neretai 
panaudoja tokius simbolius, motyvus, kurie amzininkq sqmoneje asocijuojasi su 
mitais, sakmemis. I savo kurinius jie .. isileidzia" ir ne vienq kadaise garbintq dievq 
ar deiv~. kuriuos placiai isgarsino bibliniai ar graikq, romenq mitai, anksti 
patek~ i rasytinius saltinius. 

Spr~sdami issikeltus klausimus, pasitelksime duomenis, lieCiancius ne tik baltq, 
bet ir kitq indoeuropieCiq visuomenes, kadangi dabar jau visuotinai pripazistamas 
jq mitologijq sctrysis: 0 pastaruoju metu tyrinetojai linksta manyti, kad baltq mito
logija neretai padedanti geriau suvokti kitq idoeuropieciq pasaulejautq. 

Zvelgiant i metalo mene jamzintas zirgo, briedzio, paukscio, gyvates figuras, 
kriste krinta i akis, kad jos yra labai sqlygiskos, schematiskos. Bet nemanykime, 
kad menininkui pritruko talento ar ikvepimo pavaizduoti pilnakraujus, gyvybingus 
gyvunus, nukopijuoti juos is natilros. Priesingai, susidaro ispudis, kad jis sqmonin
gai venge detalumo ir tesiriipino parodyti vaizduojamo gyviino riisines savybes. 
Koks gebejimas apibendrinti! Vos viena kita detale, o atvaizdas ir realistiskas, ir 
natiiralus, nors ir statiskas, tarsi susting~s. Matyt, menininko biita aukstos kvalifi
kacijos, nes, zinovq nuomone, kuo labiau kurejas perprat~s ornamento meno sub-

45 



tilybes, tuo lengviau jam gyviino figurq pavaizduoti stilizuotai, supaprastintai, net 
geometriskai, ir kartu islaikyti rysi tarp realaus ir vaizduojamo objekto. Akivai
zdu, kad patyr~s menininkas metale sieke jkunyti zirgo, briedzio, paukscio, gyva
tes apibendrintus ivaizdzius, one tq gyvunq kopijas. Kadangi visi mineti gyviinai 
Lietuvos gyventojq, kaip ir daugelio kitq tautq bei genciq, pasauleziUroje ir ideolo
gijoje vaidino svarbq vaidmeni, tai pameginkime issiaiSkinti ivaizdziq - orna
mento elementq - prasm~, t. y. semantikq. 

:Zirgas, dievai ir mirtingieji 

Tyrinetojq 
prielaidos 

Norint tureti Zirgo atvaizdo semantin~ charakteristikq, visq 
pirma atkreiptinas demesys i V. Ivanovo ir V. Toporovo siUlo

mq rekonstrukcijq vieno svarbiausiq praindoeuropietiskq mitq apie griausmo die
Vq. Mat pastarieji mokslininkai gana placiai remiasi lietuviq bei latviq (maziau pru
sq) mitologinemis sakmemis, kitais tautosakos kuriniais. 

Nurodydami, kad jvairiose indoeuropieciq tradicijose griausmavaldis dievas 
turi jvairius vardus- Perkiinas (lietuviq), Perunas (slavq), Toras {germanq), Dzeu
sas (graikq), Jupiteris (romenq) ir kt.- minetieji autoriai pabrezia, jog tq mitiniq 
butybiq (herojq) atributai nepastovus, taciau visur islieka rysys su zirgu. Be to, jie 
pazymi, kad lietuviq ir latviq mitologijoje daug vietos skirta zirgui- vienam 
is Criaustinio palydovq. Teigdami, jog rekonstruoto mito atspindziq galima aptik
ti indoeuropieciq meno kuriniuose, jie nurodo archeologq rastus plastikos 
pavyzdzius- raiteli ant zirgo. Pridursime, kad toks siuzetas nesvetimas ir senajai 
Lietuvos metalo plastikai. Antai DidvieCiuose, Plunges raj., .buvo rastas 7:alvarinis 
pakabutis, labai apibendrintai vaizduojantis zmogq ant zirgo (XII pav.). Tai XI
XII a. dirbinys. 

Jau senokai yra isaiskinta, kad indoeuropieciq tautose paplit~ mitai apie zirgus 
yra panasus, panasios ir apeigos bei ceremonijos, kuriose zirgui skirta svarbi vie
ta, panasus ir zirgo vaidmuo bei jo funkcija kosmogonijoje. Galiausiai- panas11s 
arklininkystes terminaL Visa tai pastebej~, tyrinetojai priejo prie isvados, kad ypa
tinga indoeuropieciq paziura i zirgq susikloste labai seniai - dar bendroje prote
vyneje. 

Norint suvokti priezastis, nulemusias zirgo jvaizdzio paplitimq indoeuropieciq 
mene, labai dai:nai naudojamasi seniausiais indoeuropieciq mitologijos saltiniais, 
ypac vedq, Avestos tekstais, graikq autoriq uzrasytomis ziniomis apie Iranq, Azijos 
tautas, neaplenkiant jq folkloro. Sie saltiniai atskleidzia jsidemetinq indoeuropie
ciq dievq savyb~: dievai gali tapti gyviinais. Netgi vienas ir tas pats dievas vienq 
kart& persikunija i vienq gyvunq, o kit& kart& - i kit&, arba vienos kurios nors 
rusies gyvunas gali buti ivairiais dievais. Pavyzdziui, Rigvedoje dievas Indra buna 
u ]aut is, ir zirgas, ir avinas ar ozys; dvyniai dievai Asvinai vaizduoti ne tik jaunuo-

liai, bet ir zirgai, ereliai. 
Apskritai indoeuropieciq mituose zirgas - daugelio dievq inkarnacija (isik11ni-
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jimas) ir atributas (palydovas). Matyt, tai ir paskatino ne vienq tyrinetojq tapatinti 
zirgq su kuriuo nors konkreCiu dievu, Zinomu is folkloro, mitq, literatiiros. Bet pas
taruoju metu mokslo pasaulyje vis labiau jsigali nuomone, kad tokie meginimai 
pasizymi vienpusiskumu, yra nepakankamai pagrjsti, o dabartiniame tyrinejimq 
etape ir neperspektyvus. Kol kas nera paprasta nustatyti, koki mitologini persona
zq, dievyb~ menininkas turejo galvoje, kai vaizdavo zirgq. 

Lietuviq folkloristai, mitologijos poziuriu pazvelg~ i tautosakos kunniuo
se atsispindinti gyviinijos pasauli, yra megin~ nustatyti, su kokiais mitiniais per
sonazais susij~ atskiri gyvunai. N~ Veliaus isaiskinta, kad lietuviq tikejimuose, 
pasakose, burtuose, prietaruose, mituose zirgas siejamas su chtoniskuoju velniu. 
Si mitine biitybe minetuose saltiniuose turi istisas arkliq bandas, ji vazineja, jodi
neja arkliais. Jeigu velnias vaizduojamas zmogumi, tai dazniausiai viena ar abi jo 
kojos biina kaip arklio. IS velnio mainais gauti daiktai p~sirodo esq arklio kiino 
dalys: zmogus vietoj ismainytos armonikos ryte atsikel~s randa tik arklio kausq, 
vietoj tabokines - arklio kanopq, vietoj sautuvo - arklio kojq, vietoj pypkes -
nuluptq kumelio kojik~ ar sonkauli ir pan. Velnias ne tik pasivercia pats arkliu, 
bet gali kumele paversti savo zmonq, dukteris. Daug reciau su arkliais bei kumele
mis siejamos kitos mitines butybes- aitvarai, kaukai ar laumes. 

Zirgo reiksm~ lietuviq pasaulejautoje, paprociuose ir tikejimuose yra tyrinej~ 
ir etnogrctfai. P. Dunduliene atskleide ne tik zirgo SqSajas su chtoniskuoju velniu, 
bet isry~kino ir jo rysj su dangiskomis dievybemis- Perkiinu, Saule, Zvaigzdemis 
ir kt. 

Vadinasi, lietuviq mitologijoje zirgo vaizdinys susijE;s ir su chtoniskaisiais, ir 
su dangiskaisiais mitiniais personazais. Is to seka isvada, kad lietuviq pasaulejau
toje zirgo vaizdinys buvo sudetingas, sinkretiskas, daugiaprasmis. Tai natiiralu, 
nes ikiklasinese visuomenese, kuriose atskiros dvasines veiklos sritys (menas, 
religija, filosofija, mokslas ir kt.) dar nebuvo issikristalizavusios ir sudare vieningq 
kompleksq, visi paprociai ir kultai veike vienas kitq, daznai susipindavo vienas su 
kitu. Todel nederetq to pamirsti interpretuojant zirgo ivaizdj. 

Kokius duomenis siuo klausimu pateikia Lietuvos archeologine medziaga? 
Visq pirma ji orientuoja i konkretq laikotarpi, kitaip sakant, j tq socialinE; eko

nomin~ ir kultiirinE; ideologinE; aplinkq, kurioje brendo tvairus meno vaizdiniai, 
simboliai ir buvo kuriami juos isreiskiantys materialiis daiktai - meno paminklai. 

Apzvelgdami zoomorfin~ metalo plastikq, nurodeme, kad Pagrybio senkapyje 
buvo rasta keletas daiktq, kuriuose jamzintas zirgo motyvas. Vadinasi, mums visq 
pirma ir reikia iSsiaiskinti, kodel zirgo motyvas atsirado pagrybiskiq meno dirbi
niuose. Atsakyti galima tik visapusiskai istyrinejus laidojimo paprocius, nes jie 
formavosi veikiami to meto religiniq tikejimq, pasauleziiiriniq idejq - visa tai, 
kaip zinia, labai stipriai veike ir zmogaus meno kurybq. 

Kct byloja 
senkapiai 

Net ir pavirsutiniskas :lvilgsnis i Pagrybio senkapio kasinejimq 
duomenis leidzia tvirtinti, kad pagrybiskiq laidojimo papro
ciuose Zirgas buvo apsuptas kulto aureole. Ar begali biiti geres

niq irodymq tokiai nuomonei paremti, kaip 38-iuose mirusiqjq kapuose rastos zir-
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16 pav. Ivairios zirgo aukos vietos vyrq kapuose. 
Pagrybis, V-VI a. 

gq aukos, t.y.- ritualines gyvulio kiino 
dalys- galva ir apatines dalys kojq 
su kanopomis? (XIII pav.). I:~Te veltui 
archeologai, tiriantys senoves zmogaus 
pasauleziiiriniq vaizdiniq sistemq, to
kius radinius vadina likimo dovana. 
Mat gyvuliq aukojimas yra organiska, 
labai svarbi daugelio ankstyvqjq religi
jos formq dalis. 0 kai kuriose indoeu
ropieCiq visuomenese iS aukojamo gy
vulio kepenq ar kitq vidaus organq 
(tulzies, reciau - sirdies, plauchl) zy
niai nusakydavo net zmogui gresian
C:ias nelaimes ar mirti, spedavo karq 
baigti, pranasaudavo valstybiq likimq. 

Biirimas is gyvuliq viduriq (haruspi
cija) vienu metu buvo tap~s vos ne 
oficialiosios romenq religijos dalimi. 

Kaip matyti iS paveikslo (16 pav.), 
kapo duobeje zirgo kiino dalys biidavo 
ivairiai sudeliojamos salia mirusiojo. 
Pastebeta, kad zirgo galva pnekiu daz
niausiai orientuota mirusiojo laidojimo 
kryptimi, nors pasitaiko padetq skersai 

kapo. Galiines daznai sukryziuotos. Dvigubame ~l\pe zirgo auka sudeta anatomine 
tvarka skersai kapo mirusiqjq galviigalyje. 

Maziau suardyti kapai liudija, kad gyvulio aukos vieta, ko gero, derinta su gin
klq padetimi kape. Antai kai kur zirgo kii.no dalys buvo aiskiai padetos ant gele
ziniq ietigaliq, kitur- salia jq taip, kad ieciq virsiines biidavo tarp mirusiojo ir zir
go kaukoliq. 

Kadangi mirusiqjq griauCiai gana gerai issilaik~, tai individqlyti bei amziq bu-. 
vo galima nustatyti ne tik archeologijos, bet ir antropologijos metodais (antro
pologinius tyrimus atliko G. Cesnys). Kompleksine analize parade, kad zirgq kaulai 
rasti tik vyrq kapuose. Laidojamqjq amzius, matyt, neturejo reiksmes, nes zirgo 
aukos likuC:iq buvo rasta ir 2 metq kiidikio, ir 10-10,5 metq paauglio, ir 18-20 me
tq jaunuolio kapuose, jau nekalbant apie subrendusius ar turincius daugiau kaip 50 
metq vyrus. 

Aukojami zirgai laidotuviq ceremonijoje dalyvaudavo kamanoti ir papuosti. 
Taip manyti archeologus verC:ia kapq radiniai: vietomis Zirgo kaukoles pazaliavu
sios nuo :lalvario, o prie kai kuriq rasta ir :lalvario kruopeliq - karciq ar kamanq 
puosmenq likuC:iq. 2.qslai, kamanq sagtys da:lnokai randamos kartu su kaukoles 
liekanomis. · 0 kai kuriuose kapuose zqslq biita aiSkiai tarp gyvulio dantq. Bet 
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kartais, matyt, pries aukojimo ritualq (o gal ir po jo) zirgo aprangos reikmenys bu
davo nuimami ir idedami gyvulio seimininkui i karstq. Mat kaman1.1 likuci1.1 paste
beta mirusiojo krutines ar koj1.1 §rityje. 

Reikia pasakyti, kad laidojant kai kuriuos Pagrybio vyrus, nors i pomirtini gy
venimq jie buvo islydeti kaip raiteliai, zirgas, matyt, nebuvo aukotas, kadangi j1.1 
kapuose terastos vien kamanos ar zqslai. Galb11t ne kiekvienas raitelis buvo toks 
turtingas, kad, gyvas budamas, galetll islaikyti jojamq zirgq?" 0 jeigu ir galejo, gal 
artimieji gyvuli pasilikdavo sau? Antra vertus, galejo tureti reiksmes ir magijos 
formule pars pro toto, pagal kuri& vietoje zirgo aukos, Iaidojant mirusiH, i jo kapq 
kaip simbolis tebuvo idedamas zirgo aprangos elementas, t. y. kamanos. Cia verta 
pamineti, kad lietuvi1.1liaudies atmintyje isliko nemaza pasakojimll apie stebuklin
gq kama:n1.1 galiq. Prisiminkime pasakas, kuriose teigiama, kad parduotas zirgas 
parbegs atgal, jei seimininkas gris namo nesinas gyvulio kamanomis. Anot kitl.l 
pasak1.1, i zirgq, kumel~, arkli paverstas zmogus tol bus gyvuliu, kol kas nors nenu
maus jam kamanq. Nereiketq i pasakas ziureti skeptiskai, pastaruoju metu moksli
ninkai si zodines kurybos zanrq vertina kaip saltini, teikiantj zinil.l apie praeities 
visuomenill pasaulejautq. 

Paprotys kai kuriuos zemdirbil.l bendruomenes vyrus laidoti aprupintus zirgo 
aprangos elementais Lietuvoje isivyravo jau pirmoje mus1.1 eros I tukstantmecio 
puseje ir issilaike iki rasytines istorijos laikq. Tuo tarpu paciq zirg1.1 aukojimas per 
laidotuves ir j1.1 uzkasimas kape labiau paplito I tukstantmecio pabaigoje -II tuk
stantmecio pradzioje. Be to, sio paprocio laikesi tik kai kurios balt1.1 gentys. 

Musq nagrinejamu laikotarpiu- I tukstantmecio viduryje- zirgai aukoti dar 
retokai. Senkapiuose ir pilkapynuose pasitaiko tik pavieniai kapai, kur greta vyro 
uzkastas zirgas (XIV pav.). Tokil.l radiniq archeologai yra aptik~ Reketeje, Kre
tingos raj., TaurapilyJe, Utenos raj., Antasareje, Svencioniq raj., ir kitur. Reti siuo 
laikotarpiu ir atskiri zirg1.1 kapai. Pavyzdziui, Plinkaigalyje, kuriame istirta dau
giau kaip 350 V-VI a. zmoniq kap1.1, terasta tik 3 zirgq kapai: viename jq uzkasti 
du zirgai, likusiuose - po vienq. Zirgai buv~ kamanoti (dantyse islik~ geleziniai 
zqslai), papuosti zalvario puosmenomis. Beje, siame senkapyje buvo istirtas vienas 
vyro kapas, kuriame aptikta zirgo aukos liekana '--ant mirusiojo slaunikaulio rasta 
gyvulio zandikaulio dalis. Taigi tos pacios bendruomenes nariai, paaukoj~ zirgq, 
kartais H visq uzkasdavo atskiroje duobeje, o kartais i mirusiojo kapq teidedavo 
paaukoto gyvulio dali. 

Antrasis paprotys ypac buvo paplit~s vidurio Zemaitijoje, tiksliau - Juros 
baseine (dabart. Silales, is dalies ir Silutes raj.). Cia jo laikytasi iki pat XIII a., t. y. 
iki Lietuvos valstybes susidarymo. V-VI a. sioje Lietuvos dalyje (sprendziant is 
Pagrybio senkapio) laikytasi paprocio per laidotuves kartu su mirusiuoju uzkasti 
ritualines zirgo kuno dalis (XIII; 17 pav.). Bet veliau - nuo VII a.
cia isigalejo paprotys i kapq salia mirusiojo deti tik paaukoto zirgo galvq (Kastau-

naliai, Paezeris, Zviliai ir kt.). Archeologams kasinejant net X-XI a. kapus, kartais 
pasitaikydavo salia mirusiojo (Bikavenai, Silutes raj.) ar ant jo karsto (Zqsinas, Si
lales raj.) rasti ne tik zirgo galvq, bet ir kojq apatines dalis. Siaip jau buvo iprasta 
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17 pav. Ritualines zirgo kilno dalys pa:lymetos ta8ku
ciais. 

18 pav. Zirgq antkakles. Zqsinas, SHa
les raj., X-XI a. 

laidojant diduomenes atstovq ant karsto viename gale (maZdaug toje vietoje, kur ir 
mirusiojo galva) padeti paaukoto zirgo galvq, o kitame gale - jo aprangos reik
menis, papuosalus, pavyzdziui, antkakl~ (labai panasiq i zmogaus nesiotus tokio 
tipo papuosalus- 18 pav.), kitas gyvulio kaklo puosmenas, kamanas (is kurtq ge
riau teislik~ tik zqslai ir sagtys), balnakilpes, kartais - dar ir karciq sruogq, nu
pjautq su visa zalvarine puosmena (XV pav.). 

Archeologiniai atradimai vis daugiau pateikia irodymq, leidzianciq manyti, kad 
ne tik vidurio Zemaitijos, bet ir Aukstaitijos, ir Umemunes gyventojai (bent jau 
II tukstantmecio pradzioje), laidodami artimuosius, po zirgo aukojimo ceremoni
j os u:lkasdavo ne visq gyvuli. Antai, 1981-1982 m. tyrinedama Barines senkapi 
(Panevezio raj.), archeologe A. Petruliene rado zirgo aukq. Panasiq radiniq aptikta 
ir Pakalniskiq (Sakiq raj.) senkapyje, kur 1963, 1964, 1966 ir 1971-1974 m. darba
vosi archeologai K. Gabriunaite ir J. Ant~navicius. 

Reikia paaiskinti, kad zirgq aukojimo paprotys budingas baltq gentims, 
gyvenusioms ne tik Lietuvoje, bet ir uz jos ribq, t. y. prusams, jotvingiams, kadaise 
gyvenusiems dabartineje Kaliningrado srities, Lenkijos teritorijoje. 0 apskritai pa
emus, nuo m. e. I tUkstantmecio vidurio iki pat viduramziq palaidotq zirgq bei jq 
aukq archeologai randa didziuliuose miskq-stepiq ir stepiq plotuose nuo Uzbaikales 
iki Dunojaus zemupio. Analogiskq radiniq aptikta Vakarq, Vidurio, Siaures ir Rytq 
Europoje. 
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lirgo kulto Akivaizdus ritualq panasumas ivairiuose kra5tuose ir ivairiose 
istakos gentyse liudytc liudija nepaprastq su zirgo kultu susijusiq ide-

ologiniq vaizdini4 archaiskumq. Remdamiesi archeologijos sal
tiniais, osteologine medziaga, kalbotyros bei mitologijos duomenimis, moks
lininkai nustate, kad Zirgo aukojimo ritualas buvo labai pdplit~s tarp senqjq 
indoeuropieciq, jau IV tiikstantmetyje pr. m. e. jq bendroje protevyneje laidotuviq 
ceremonijose zirgo galvai buvo teikiama ypatinga reiksme. Pats arklys buvo labai 
svarbus ir mitologijoje, ir ukineje bei karineje veikloje. Absoliuti dauguma tyrine
tojq zirgo kulto istakq iesko butent senqjq indoeuropieCiq tradicijose. Netgi pripa
zistama, kad bene viena svarbiausiq priezasciq zirgo kultui paplisti Azijoje ir Eu
ropoje buvo indoeuropieCiq verzimasis i tq zemynq ivairius kra5tus. Tuo meginama 
paaiskinti, kodel zirgas ir ypac jo galva vaidino vienodai svarbq vaidmeni saules 
garbinimo, vaisingumo sventese, mirusiqjq laidotuvese net ir tokiose gentyse, ku
rias skyre tukstanciai metq ir tukstanciai kilometrq. 

Indoeuropieciq bendrijoje zirgas buvo svarbiausias aukojamas gyvulys. IS se
niausiq ra5to saltiniq aiskeja, kad jo aukojimas buvo lydimas labai svarbiq ceremo
nijq, kad buvo giedami himnai ne tik dievams, bet ir aukojamam zirgui. Vedq teks
tuose su gyvulio aukojimo ritualu susij~ terminai, pavyzdziui, asvamedha (zirgo 
aukojimo apeiga), asvattha- (pasaulio medzio ivaizdis) asvayupa (aukojimo 
stulpas- pasaulio medzio variantas), Asvin (dieviskasis dvynys), yra kil~ is indo
europieciq zodzio a8va, reiskiancio zirgq. Palyginkime: Lietuvos zemdirbiai aria-
mq senqji .. asvq" (asvienis - darbinis arklys, asva ar asviene kumele) il
gainiui erne vadinti arkliu (arti, artojas, arklas ir t. t.), o jojamq .. asvq" - is dar 
senesniq laikq perimtu zodziu zirgas (zirgti, zergti). Kai kurie kalbinin
kai mano, kad zodis .. arklys" galejo buti epitetas, pavyzdziui, arklys zirgas (pirma
sis zodis - budvardis, antrasis - daiktavardis). 

Zirgo aukojimo ritualas (asvamedha), jo simboline reiksme, indoeuropieciq 
pasauleziii.riniq vaizdiniq sistemoje gana issamiai ir vaizdingai aprasyta mitologi
ios saltiniuose. Tyrinetojq nuomone, tokio didziulio demesio Zirgui priezastis ta, 
kad zirgas ilgai buvo svarbiausias indoeuropieciq aukojamas gyvulys ir tik veliau 
vietoje jo imta aukoti zmogq. 

Mitologijos saltiniuose nurodyta, kad valdovas i laisv~ paleidzia zirgq is salies 
sventos vietos, kuri suvokiama kaip pasaulio centras. (Beje, kiekviena tauta mitine
je sqmoneje pasaulio centru laiko savo gyvenamqjq vietq. Kai kurie tyrinetojai 
mano, kad lietuviq liaudies dainose tokiq pat prasm~ turi .. dvarelis "). Paskui zirgq 
traukia kariq biirys (kaip saule per pasauli), uZkariaudamas vis naujas teritorijas, 

~ kurias perbega zirgas. Visa tai t~siasi metus: ritualo pradziq ir pabaigq :lymi saules 
grqza. {sitvirtin~ naujose zemese, uzkariautojai surenCia ritualini statini su apeigi
niais zidiniais. Zirgq pririsa prie aukojimo stulpo su saules zenklu- ratu- virsu
je (pasaulio medZio simbolis). Paaukoto zirgo dalys siejamos su kosmoso elemen
tais: priesakine dalis - rytai, uzpakaline - vakarai, 4 kojos - 4 pasaulio salys, 
galva - dangus, kiinas - zeme. Pagal kitus indoeuropieciq saltinius rytine zara -
tai aukojamo zirgo galva, saule - akis, vejas - alsavimas, upes - gyslos, auga-
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lai ir medziai- plaukai, zeme- kanopa ir t. t. 
Tik po aukojimo apeigq salies valdovas igyja visuotin~ valdziq, turtus, naujas 

teritorijas. Ritualo tikslas - suzadinti gamtos vaisingumo ir vegetacijos jegas, 
jas suteikti valdovui, kad jis taptq nemirtingas. Manoma, kad zirgo aukojimo cere
monija atsirado dar tada, kai indoeuropieciq gentys artimai bendravo. Jq ritualuo
se (valdovo kariinavimas, laidotuves) ne tik zirgui, bet ir jo galvai buvo teikiama 
didele reikSme. Antai skitai (kai kurios jq gentys- iranenai- kaimynavo su bal
tais Seimo baseine, t. y. Kijevo-Kursko ruoze), laidodami valdovq, nuiudydavo 
net kelis simtus zirgq. Pavyzdziui, tyrinedami vienq skitq pilkapi Pakubaneje, ar
cheologai suskaiciavo apie 400, o Tuvoje (Ariane) - 200 zirgq aukq. Taciau hllta 
genciq, pavyzdziui, Azijoje, kur vietoj zirgo i kapq teidedavo vien jo figl1rel~. Se
nieji indai zirgus aukojo daugeliui savo dievq- Varunui, Indrai, Agni ir kt. 

Senqjq indq asvamedha atitinka rasytiniuose saltiniuose uzfiksuotq romenq 
panasq paproti (Equus October) ir analogiskas apeigas, budingas kitiems indoeu
ropieCiams. Visur buvo paisoma zirgo spalvos: niekas is mirtingqjq negalejo vazi
neti sventais baltais arkliais. Pagal Herodotq, Irane Kserkso valdymo metais Dzeu
sui buv~s paskirtas astuoniais baltais zirgais pakinkytas vezimas. Mazdaug taip jis 
apraso achemenidq karaliaus paradq: priesakyje ejo 10 sventq zirgq, puosniai ap
rengtq, uz jq- 8 baltais zirgais pakinkytas Dzeuso vezimas, toliau- Zirgq traukia
mu vezimu vaziavo pats Kserksas. 

Romenq istorikas Tacitas taip pat yra minej~s. kad sventqjq zirgq kinkinys bu
vo laikomas Heraklio sventykloje. Jis dar nurode, kad jo aprasytiej i germanai ypac 
gerbia baltus zirgus, kurie nenaudojami darbams, yra islaikomi bendruomenes, 
ganosi qzuolynuose ir kinkomi tik i sventus vezimus. 

Kad aukojamo zirgo spalvos buvo paisoma ir baltq gentyse, galima spr~sti iS 
P. Dusburgiecio kronikos aprasymq. Kalbedamas apie baltq stabmeldyst~. 

kronikininkas teigia, jog vieni is pagarbos saviems dievams nedriso jodineti 
juodziais, kiti- balCiais, treti- kitokio plauko zirgais. Tautosakos kuriniuose 
baltas arklys ar balta kumele- stebuklingi.- 0 Perkiinas, Saule vazinejq auksu, 
ugnimi ar variu zibancia karieta, pakinkyta baltais zirgais. 

Balti zirgai buvo svarbus magijos tikslais. Rasytiniuose saltiniuose uzfik
suota, kad buriant zmones kartais daugiau tikedavo zirgu, negu zyniu. Pastarieji 
juk dievq tarnai, 0 zirgas- dievq palydovas, patiketinis, globotinis ... 

ldomu, kad lietuviq tautosakoje baltas, balta ypac talpus epitetai, vartojami 
ne tik gamtos objektams, daiktams nusakyti, bet ir zmogq apibudinti, kai norima 
pabrezti jo vert~. garbingumq, dorovini pranasumq. 

Nekyla abejoniq, kad gyvulio aukojimas (kraujo auka) arba jo paskyrimas 
dievams yra magijos apraiska. Tai tarytum zmogaus siekimas uzmegzti rysius 
su antgamtinemis jegomis, noras palenkti jas savo naudai. 

Archeologai iki siol daugiausia duomenq turi apie zirgo aukojimq laidotuviq 
metu. Jq visiskai pakanka nustatyti, kad sis gyvulys vaidino labai svarbq 
vaidmeni tuose zemdirbiq religiniuose tikejimuose ir ritualuose, kurie tiesiogiai 
susij~ su isivaizduojamu pomirtiniu gyvenimu. 
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Tarpininkas Kaip Lietuvos gyventojai isivaizdavo pomirtini gyvenimq, 
tarp gyvqjq megino nusviesti archeologe M. Gimbutiene, kuri teigia, kad 
ir mirusiqjq tas gyvenimas esq,s zemes gyvenimo paralele. Jos nuomone, 
vieta, kur iskeliauja po mirties kolektyvo nariai, bendruomenininkq nebuvo 
lokalizuojama, pasitenkinama abstrakciais vaizdiniais apie tolimq kelion~ i dausas. 
M. Gimbutiene yra aptarusi ir vienq svarbiq pagoniskq laidotuviq dali- ritua
lin~ puotq, kartais vykdavusiq ir prie neu:lpiltos kapo duobes. Per puotq buvo 
aukojami gyvuliai, o laidotuviq dalyviai atlikinejo jq valgymo ritualq. Toks 
ritualas senqjq zemdirbiq laidojimo paprociuose archeologq yra laikomas toli
mu atgarsiu toteminiq apeigq, kurios atsirado is tikejimo, jog, suvalgius pa
aukotq gyvuli, paveldimos jo ypatingosios savybes. Beje, paprotys per apeigas 
valgyti sventq gyvulio .. kunq" ir gerti jo .. kraujq" veliau perejo i pasaulines 
religijas, tarp jq ir i krikscionyb~. Feodalizmo epochos kulturq tiriantys istorikai 
teigia, kad benykstanti gyvulio ar paukScio aukojimo paproti Lietuvoje dar 
galima iziureti XVII a. zemdirbiq kolektyviniq svenciq paprociuose. Bet tai 
tik pagonybes atSvaitas, nes teaukojama tik bendruomenes vaisiq likuciai
nupilamas gerimo gurkSnelis, numetamas valgio kqsnelis, o aukai skirto gyvuno 
mesa suvalgoma. Uzkasami ar sudeginami tik kaulai. 

Griztant prie zirgo aukojimo apeigq, pasakytina, kad svarbiq ziniq siuo 
klausimu yra pateik~s X a. arabq keliautojas Achmedas ibn Fadlanas. La.nkyda
masis rytq Europoje, jis dalyvavo vieno didiko laidotuvese ir jas apra8e. Savo 
knygoje keliautojas nurodo, kad kai kurios jo aplankytos gentys paaukotq 
gyvuliq mesq suvalgo per ritualin~ puotq,, palikdamos tik galvq, kojas, uodegq, ir 
odq. Sitas dalis istempia ant tam tikrq trengimq ir tiki, jog tai pades mirusiajam 
patekti i dausas. 

Paminesime, kad etnografiniai stebejimai Ibn Fadlano aprasytq paproti Pavol-
!, gio, Kaukazo, Vidurines Azijos, Sibiro tautose uzfiksavo gyvavusi iki pat XIX a. 

Pavyzdziui, mariai net XX a. pradzioje aukojamq zirgq, lydimq muzikos, vesdavo 
i sventct girait~. kur H pasitikdavo su cteganciomis :Zvakemis, ctuona ir varske 
(XV pav.). Nu:Zudyto gyvulio odq pakabindavo ant medzio ar istempdavo ant 
karties, kuriq atremdavo i medzius. Osetijoje zirgas su visa apranga bei asme
niniais seimininko ginklais budavo vedamas laidotuviq procesijoje i kapines, kur 
apeigos atlikejas, viena ranka laikydamas zirgq uz kamanq, o kita - taur~ su 
ritualiniu gerimu, sakydavo tam tikrq kalbq (tekstq isliko iki mfrsq dienq). Po to, 
nulasinus kelis lasus ant zirgo galvos bei ant mirusiojo, taure budavo sudauzoma 
i priekines desines zirgo kojos pasagq. 3 kartus aplink mirusiji apvestq gyvuli 
paleisdavo, pries tai nupjov~ ausi arba dali karciq. Juos imesdavo i kapq. Nuo to 
laiko laidotuviq ceremonijoje dalyvav~s gyvulys budavo laikomas tik zirgo 
seseliu. Pasakojama, kad osetinai, pirkdami zirgq, vis tikrindavo jo ausis,- menka 
nauda is seselio ... 

Apskritai etnografija pateikia daug deta!iq, padedanciq atkurti ivairias zirgo 
aukojimo apeigas, matyt, su specifiniais atspalviais kiekvieno kra8to laidotuviq 
ritualuose. 
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Lietuvoje zirgas ilgai buvo laidotuviq dalyvis. Pavyzdziui, rasytiniuose salti
niuose yra islik~ J. Kmitos (labiau zinomas kaip spaustuvininkas) 1641 m. apra8y
mas, kuriame apsakomos Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes etmono Kristupo 
Radvilos laidotuves. Nurodydamas, kad jose dalyvavo daug valstybes didikq, kad 
sermenys vyko Svedasuose, is kur laidotuviq procesija isvyko i Vyfuonas, auto
rius, be kita ko, pabrezia: .. Tuoj uz palaikq buvo vedamas velionio mylimiau
sias zirgas, apdengtas net iki zemes sviesiai purpurine gunia, ant kurios buvo 
permesti mirusiojo ginklai, gulejo buoze". 

Etnografes A. Vysniauskaites liudijimu, ir musq dienomis kai kuriose Lietuvos 
vietovese gyvas toks laidotuviq paprotys, kad i kapines jaunq vyrq palydi jo 
draugai, pasibalnoj~ zirgus, patys persijuos~ ranksluosciais, pasipuos~ qzuolq 
vainikais. Panasias laidotuves 1962 m. Punioj e teko regeti archeologines eks
pedicijos dalyviams, tyrinejusiems piliakalnj. 

Uzsienio archeologai yra labai daug ras~ apie zirgo garbinimq zemdirbiq ben
druomenese, apie jq aukojimq laidotuviq ll'l;etu. Vyrauja nuomone, kad gyvulio 
auka zmogaus kape yra susijusi su gyvqjq vaizdiniais apie tai, jog gyvenimas ir 
mirtis tera dvi nepertraukiamos vieningo proceso grandys, jog mirtis tera perejimo 
i kitq gyvenimq forma ir budas, butina atgimimo sqlyga, o zirgo auka turi magiSkq 
antgamtin~ galiq tame atgimimo akte. 

Isigilin~ i Europos zemdirbiq apeigas, jq kilm~. raidq, tyrinetojai dar pastebejo, 
kad archaiskose bendruomenese jsigalej~s mirstancio ir atgimstancio gyvuno 
kultas ilgainiui paveike zemdirbiq jsitikinimus. Manyta, jog be augmenijos pa
saulio neisvengiamos zuties netmanomas to pasaulio atgimimas, kasmetinis 
prisikelimas (po ziemos speigq ateina gyvybe alsuojantis pavasaris, zemeje uz
kastas grudas pakyla gyvybes daigeliu). Kartu klostesi ir mitai apie mirstanti 
ir atgimstantj dievq- gamtos (derlingumo) mirimo ir atgimimo simbolj. Beje, 
religijos istorija iSties byloja, kad vaizdiniq apie atgimimct per mirti saknys slypi 
butent gyvuliq kulte. Prisiminkime lietuviq liaudies pasakq stebuklus, kaip at
gimsta gyvybe, uzkasus gyvulio ar zmogaus kaulus. Pasakose, ypac jq archais
kuose variantuose, apstu mitologiniq vaizdiniq. Cia net zirgo plaukas turi magiskq 
galiq: jis- lieptas per bedugn~ kupinoje pavojq kelioneje i dausas. 

Archeologai turi jrodymq, jog is Zirgo plaukq nupinti vainikai (vainikas
magiskas ratas) buvo kabinami prie namo langq ar durq, kad i vidq nepatektq 
piktosios dvasios ir nepakenktq _gyventojams. Tokiq vainikq aptikta kaimynine
je Lenkijoje, tyrinejant X a. pastatus Gdanske. Mokslineje literaturoje tokio 
pohudzio radiniai vadinami statybinemis aukomis. Zirgo galvq, aptiktq po pastatq 
pamatais ar ties durimis, archeologai taip pat t~uko stdtyume auka. Jq zinoma 
baltq zemese. Bet ypac gerai islikusiq statybiniq aukq (zirgo galvq) buvo po 
pastatais, kuriq likuciai aptikti Novgorode ( 19 pav.). Jos detos, matyt, tikintis 
nukreipti blogj nuo namq ir gyventojq. Veikiausiai tq, paciq prasm~ turejo ir 
musq liaudies atmintyje islik~ prisiminimai apie kadaise paplitusj paprotj sody
bose ant karciq pakabinti zirgo kaukol~. kad apsaugotq namus, galvijus, bites nuo 
visokiq negandq. 
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19 pav. Zirgt! aukos (galvos) po pastatt! pamatais. Novgorodas, RTFSR. 

Ilgai tiketa ir stebuklinga pasagos galia. Manama, kad siam prietarui jsigaleti 
buvusios 2 priezastys. Mat pasagos padarytos is gelezies, kurios prisibijo piktosios 
dvasios, 0 zirgas - toks gyvulys, kuris gali tas dvasias nuginti salin. 

Apie pastarqjq zirgo savyb~ yra ras~s ir zinomas pagonybes tyrinetojas, 
rus4 archeologas ir istorikas B. Rybakovas. Jo nuomone, pagoni4 tikejimq, kad 
zirgas atbaidqs piktqsias dvasias, be kita ko, paliudija ir per laidotuves rengiamos 
lenktynes, karo zaidimai, kuriuose ypac didelis vaidmuo tenka zirgui. 

Ir is tikrl!j4 rasytiniuose saltiniuose yra patikim4 zini4 apie tai, kad ivairiose 
indoeuropieCi4 visuomenese huta paprocio per laidotuves rengti zaidynes, zirg4 
lenktynes. Bene jspudingiausiai jas yra apras~s legendinis graik4 poetas Homeras 
.. Iliadoje", 23 giesmeje, skirtoje rungtynems, ivykusioms po Patroklo laidotuviq. 
J4 dalyviams Achilas- geriausias Patroklo draugas - stai kokias dovanas pa
skyre: 

.. Dovanas jis pirmuciausia zirg4 Jenktyniautojams skyre. 
Moterj puikiq puikiausiq, ismananciq darbus dailiuosius, 

Dar ir dviqsj trikojj, saik4 koki4 dvidesimt dviej4, 
Skyre pirmajam. Antrasis turejo laimeti kumel~, 
-Nevazinetq, seserg~, turesianciq greit asilenq. 

Katilq skyre treciajam, naujintelj, dar nevartotq, 
Blizgantj visq is tolo, saik4 keturi4 jis talpumo. 
Aukso gi pora talent4 turejo Jaimet ketvirtasis. 

Dubenj skyre penktajam, dviqsj visai nevartotq". 

Lenktyniautojai iSsirikiavo ir: 

.. Zirgus jie vienu kartu pavarydami kirto botagais, 
Muse per sonus vade/em ir ragino zodziais griausmingais, 
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Begti skraidino. Zirgai pasileido per lygumq placiq 
Sluieti kaip vejai tolyn nuo Jaiv4. Tiktai dulkes tirsCiausios 

Sukosi po i4 kriitinem kaip debesys, blaslwmi vej4. 
KarCiai banguodami plaistes placiai, pasisiaus~ nuo vejo, 

Ratai vezim4 pasiekdavo kartais maitintojq iem~, 
Kartais gi skrido, pakil~ i orq. Vaziuotojai vyrai 

Savo dviraciuos stovejo su plakancia sirdiia 1kiekvienas, 
Kad tik jo pergale biit4, ir, saukdamas .iodziais griausmingais, 

Ragino zirgus, kurie skersai lygumq placiq dulkejo". 

(verte J. Ralys ir kt.) 

Pasak graikq mitq, zaidynes buvo surengtos ir po Achilo laidotuviq. Brangias 
dovanas lenktyniq nugaletojams atnese is jiiros deive Tetide. Tos dovanos buvo 
tokios puikios, kad butq suzavejusios ir pati Achilq ... 

Laidotuves zirgll lenJ(tynemis uzbaigd~vo ir trakai. 

Zymusis IX a. keliautojas Vulfstanas, palik~s ziniq apie baltq visuomen~ 
valstybingumo isvakarese, yra uzsimin~s. kad panasios raitl!jq lenktynes per 
laidotuves vykdavusios ir balhl krastuose. Anot jo, tq dienq, kai mirusiH Iiori nesti 
ant lauzo, po gerimll ir zaidimq padalija likusiq, jo nuosavyb~ i 5 ar 6 dalis, 
kartais ir i daugiau dalill, priklausomai nuo to, kiek nuosavybes esama. Po to 
mazdaug uz mylios nuo namll padeda didziausiq, turto dali, paskui antrq,, treciq,, 
kol visa toje mylioje sudeliojama. Menkiausia dalis turi biiti arciausiai mirusiojo. 
Tada susirenka visi vyrai, kurie kraste turi eikliausius zirgus, uz 5 ar 6 myli4 
nuo lobio. Ir visi raiti skuba lobio link. Vyras, kurio zirgas greiCiausias, prijoja 
pirmq,, .didziausiq, kruvq,, ir taip toliau - vienas po kito, kol viskas paimama. Tada 
kiekvienas su savo laimikiu nujoja savo keliu. Laimiki raitelis turi teis~ pasiimti. 
Del to greiti zirgai tenai labai brangiis. 

Manoma, kad tokio pobiidzio lenktynes per laidotuves - tai gyvybingumo 
demonstravimas, tai siekimas nubaidyti mirti nuo likusi4 gyventi siame pasau
lyje. 

Apibendrinant visa tai, kas buvo pasakyta, galima daryti prielaidq,, kad Zirgo 
aukojimas per laidotuves, ritualine puota, per kuriq bendrai valgoma aukoto 
gyvulio mesa, jo galvos bei kojll idejimas i kapq salia mirusiojo,- tai vis atspin
dziai t4 magiskq veiksm4, kuriuos padiktavo Lietuvos zemdirbill vaizdiniai apie 
mirtt, kaip biitinq sq,lygq persikelti i kitq, gyvenimq dausose, apie aukos antgamti
n~ galiq, siame persikelimo veiksme. Zirgas buvo tarpininkas tarp gyvybes ir 
mirties, tarp gyv4j4 ir mirusiqjl..l pasaulio. Zemdirbiq pasauleziUroje tsiviespata
vusi derlingumo, vaisingumo ideja verste verte gyvuosius .. uzmegzti rysius" su 
anuo pasauliu jau vien todel, kad aukomis palenkt4, pamalonint4 mirusius prote
vius, nuo kuriq, zmogaus isitikinimu, priklauso zemeje likusilljq gerove, sveikata, 
sekme ukyje ir pan. 

56 



Zirgas _ palydovas Magiska aukos galia saugojo mirusijf nuo pikt4 jeg4, kurios 
i dausas jam galejo pakenkti tolimoje, kupinoje pavoj4 kelioneje i 

pomirtini pasaulj. Zirgas galbut apskritai garantavo lengvq 
keliq i tq pasauli. Tai savaip paliudija ir ra5ytiniai saltiniai, kurie mus nukelia 
i XIII a. ir kurie, beje, liecia ne lietuvius, o j4 giminaiCius prusus. Tai garsioji 
Kristburgo sutartis, sudaryta 1249 m. vasario 7 d. tarp kryziuoci4 ordino, popie
Ziaus Inocento IV igaliotinio ir sukilusi4, nuo krikscionybes atsimetusi4 priis4. 
Toje sutartyje, be kita ko, prusams priekaistaujama, kad per laidotuves zyniai 
sako kazkokias kalbas: .. pakel~ i dang4 akis, jie saukia, melagingai tvirtindami, 
matq velioni, skriejanti ant zirgo per dang4 i kitq pasaulj, pasipuosusi :lvilgan
ciais ginklais, sakalq nesanti rankoje ir su dideliu biiriu palydos" .5 

Archeolog4 rasti zirgai tyrinetuose vyr4 kapuose domina ir lietuvi4 mitologus. 
Ypac jdomios siuo atzvilgiU: N. Veliaus prielaidos. Antai zirgo laidojim~ po miru
siojo palaikais tyrinetojui persa minti, jog Lietuvoje tiketa, kad arklys tiek siame, 
tiek ir aname pasaulyje nesios seimininkq, bus padejejas - tarnas.- 0 arklio lai
dojimas virs mirusiojo N. Veliui primena senuosius tikejimus apie zmogaus virti
mq gyvuliu. 

Turedami pries akis visa tai, apie kq kalbejome, nenorime sutikti su kai kuri4 
archeolog4 teiginiu, kad zirgas tebuvo jkape, kaip ir visa kita, kuo biidavo apru
pinami raiteliai, islydimi i pomirtini gyvenimq, pvz., ginklai, darbo jrankiai, kiti 
buities daiktai. Juoba kad ir pats zirgas laidotas kaip zmogus, t.y. su apranga, 
papuosalais, da:lnai net atskiroje duobeje. Velesni archeologiniai saltiniai, ypac 
IX-XII a., liudija, jog zirgams laidoti jrengiamas atskiras pilkapynas (Skubetai, 
Salcinink4 raj.) arba skiriama tam 
tikra kapinyno teritorija (Grauziai, 
Kedaini4 raj., Rimaisai, Panevezio 
raj., Pakalniskiai, Saki4 raj., Versvai, 
Kauno m., ir kt.), kad kai kurie j4 pa
puosalai nesiskiria nuo zmogaus 
devet4, o kaman4, guni4, balno kilp4, 
:lqsl4 brangi ir meniska apdaila 
kartais tali pralenkia zmogaus dra
buzil} puosmenas (XVIII; 20, 21:2 
pav.). Zirgas, kaip ir zmogus, turi 
net amuletq - prie karci4 pritvirtin-

tq gintaro karoli. 20 pav. Kamanq rekonstrukcija. Versvai. XI-XII a. 
Kaip rodo nagrinejamo laikotar-

pio archeologine med:liaga, zirgas yra vienintelis gyvulys, Lietuvos gyventoj4 
tuomet laidqtas kartu su mirusiuoju. 

Turimais duomenimis patys seniausi radiniai, bylojantys apie pagarbiq Lietuvos 
gyventoj4 paziiirq i zirgq, siekia akmens am:li4. Archeologo A. Girininko atradi-

5Pasuta L.V. Lietuvos valstybes susidarymas. V., 1971. 
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Ll pav. Raitelio ir zirgo aprangos puosmenos: 1 -

kamanlJ pakabutis, 2- dirzo apkalelis, Sveicarija, 
LLR, IV a. 

22 pav. Vyro kapas. Pagrybis, 
V-VI a. 

mai Kretuono gyvenvieteje, SvenCioniq raj., (III tiikstantm. pr.m.e.- II tiik
stantm. pr.m.e. pradzia), pamatuotai leidzia manyti, kad jau neolito zmoniq religi
neje praktikoje, susijusioje su viena iS ankstyvqjq religijos formq- mirusiqjq 
kultu, arkliui buvo skiriama svarbi vieta. Tai liudija toje gyvenvieteje kasineti 
kapai: kai kuriems mirusiesiems prie smilkinio arba ties kaklu padeta arklio 
dantq. 

Arklio ivaizdziq pasitaiko ir neolito mene, pavyzdziui, Juodkrantes lobyje 
rasta gintarine arklio galvute. 

TaCiau palaidoti Zirgai kol kas rasti tik musq eros pirmqjq amziq kapuose. 
Jq inventorius kuklus ir negausus - ikapes ir zirgo apranga labai paprastos. Tuo 
remdamiesi, kai kurie archeologai (lenkq mokslininkas J. Jaskanis) kelia minti, kad 
musq eros pirmqjq amziq zirgq kapai baltq zemese greiCiau traktuotini kaip zirgo 
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23 pav. Dir:lo-perpetes apkaustai. Pagrybis, V-VI a. 

kulto apraiska, nei laikytini ekonominiq socialiniq poslinkiq, vykusiq tuomet 
baltq visuomeneje, pasekme. 

Taciau I tO.kstantmecio viduryje padetis labai pasikeicia. Siuo pereinamuoju 
laikotarpiu is pirmykstes bendruomenes i klasin~ visuomen~ zirgai aptinkami tik 
turtingqjq kapuose. Tuo galima isitikinti, susipazinus ir su Pagrybio senkapio 
kasinejimq medziagos paleosociologine analize. Paaiskejo, kad vyrai, palaidoti 
su zirgq aukomis, priklause gentinei ir karinei diduomenei. Vienasmenis kalavijas, 
1-2 ietys, kirvis, trumpas kovos peilis,- toks iprastas ginklq rinkinys maZiau 
suardytuose jq kapuose (VII; 22 pav.). Mirusieji puosniai aprengti. Ypac brangia 
apdaila pasizymi jq didai, apkalineti ivairios konfigiiracijos :lalvarinemis ploks
temis, kuriq pavirsius kartais ornamentuotas ar padengtas sidabru (23 pav.). 
Puosm1s ir pentinai bei jq dirzeliai. Zalvariniq, reciau sidabriniq, papuosalq 
komplektq paprastai sudaro sege su pritvirtintais prie jos 1-2 gintariniais 
karoliukais-amuletais, 1-2 (kartais iki 5) :lalvariniai ziedai, antkakle. Pastara
sis papuosalas rastas tik tq Pagrybio diduomenes vyrq kapuose, kurie issiskyre 
is kitq turtingesniu inventoriumi. Kadangi zirgq aukos Pagrybyje rastos tik didikq 
kapuose, galime daryti prielaidq, kad su zirgu susij~ ideologiniai zemdirbiq vaizdi
niai V-VI a. buvo susipyn~ su vadq, proteviq kultais. 

Ritualt~ atspin-

dziai mene 

Suprantama, kad zemdirbiq tikejimai bei ritualai turejo ita
kos jq meninei kurybai, nes gentineje santvarkoje zmogaus 
menine veikla buvo neatsiejama nuo bendruomenes paprociq, 

tradicijq, nuo Ukines veiklos ir nuo visq kitq dvasines veiklos sferq. Kiekvieno 
meistro kurybq tuomet labai ribojo genties, bendruomenes poreikiai. Tociel many
tume, kad zirgo motyvq atsiradimq I tUkstantmecio vidurio metalo rnene sqlygojo 
ypatinga to laikotarpio Lietuvos gyventojq paziUra i si namini gyvuli. 

Kaip mateme, zirgo tema metalo plastikoje ne visada budavo ik11nijama vientisu 
gyvulio atvaizdu. Antai Pagrybio papuosaluose figuravo tik kai kurios zirgo 
kiino dalys: ant seges- jo galva, apyrankiq galuose- kanopos. Kazin ar lemia
mo vaidmens cia nesuvaidino Pagrybio bendruomeneje isigalej~s ritualas uZkasti 
i mirusiojo kapq ne visq zirgq, o tik jo aukq, t.y. gyvulio galvq ir apatines kojq 
dalis su kanopomis? Matyt, mene taip pat galiojo magijos formule- pavaizduota 
kuri nors objekto dalis suvokiama kaip visuma. Tad zirgo k11no daliq ivaizdziai 
dirbiniq apdailoje laikytini :lenklais, simbolizuojanciais bendrq zirgo vaizdini. 
Netenka abejoti, kad ir Kukiuose rasta zirgo figurele buvo ne konkretaus gyvulio 
kopija, o apibendrintas, bet realistinis jo modelis, apie kq iskalbingai byloja 
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nedetalizuotas vaizdavimo stilius. Matyt, figurele kaip votas buvo naudota kulto 
ritualuose. 

Visa tai leidzia daryti isvadq, kad zirgo simbolis metalo plastikoje - tai zirgo 
kulto ir su juo susijusiq vaizdiniq bei ritualq atspindys mene. Netenka abejoti, kad 
minimoji simbolika turejo ne tiek dekoratyvin~. kiek magiskq paskirtj. Magijai 
nebuvo reikalingas isbaigtas gyvulio atvaizdas, uzteko objekto simbolio. Baime 
nezinomq, neva antgamtiskq jegq, valdanciq gamtq ir visuomen~. verte zmogq im
tis magijos, kuri visuomet turi praktin~ uzduoti ir kuriai savaip talkina menas. 

Taigi zirgo ivaizdis metalo plastikoje yra idejiskai motyvuotas. Tai magiskas 
zenklas-simbolis, iptasmin~s to meto gyventojq religinius mitologinius vaizdinius 
apie stebuklingq zirgo galiq veikti zmogui nepalankias, gresmingas jegas ir uztik
rinti sekm~ ivairiose j o veiklos srityse. 

Turimi duomenys leidzia uzsiminti ir apie to simbolio socialini aspektq. 
Esame minej~. kad papuosalai su zirgo ivaizdziu buvo nesiojami vyrq. Spren

dziant is Pagrybio kapinyno kasinejimq medziagos, tokie papuosalai, kaip seges, 
yra biidingas raiteliq kariq aprangos akcentas. Pazymetina, kad jq rasta ir tuose 
vaikq (berniukq) kapuose, kur buvo zirgo aukq, sidabru puostq ikapiq, ginklq. 
Pesciqjq kapuose vyrq (ir berniukq) drabu:liai da:lniausiai susegti vien geleziniu 
smeigtuku. Be to, jie laidoti be ginklq arba labai menkai ginkluoti. Apyranke 
kanopiniais galais rasta is turtingos seimos kilusio berniuko kape. Vaikas palaido
tas kaip karys (6:5 pav.). 

Jeigu :lvilgteletume i kitq bendruomeniq senkapiq kasinejimo duomenis, tai 
pamatytume, kad gyviininiais motyvais puostos seges rastos taip pat turtingq 
vyrq, ypat kariq, raiteliq kapuose (Lazdininkai, Jurgaiciai, Jauneikiai, Plinkaiga
lis, Rubokai ir kt.). 

Todel labai tiketina, kad to meto Lietuvoje papuosalus su zirgo simboliu ne
siojo zemdirbiq kolektyvo vadai, jq siiniis ir raiteliai kariai. Tokie papuosalai 
drauge buvo savitas jq savininko socialinio statuso rodiklis. 

Lietuviq folkloras, etnografine medziaga liudija, kad zirgas ilgai buvo apgaub
tas magijos, prietarq, paproCiq, s:usijusiq su agrarinemis apeigomis, kuriomis 
Siekta zem~ padaryti vaisingesn~. 0 lietuviq mene iki miisq dienq gyvas ornamenti
nis zirgeliq motyvas, ypac da:lnas valstieciq gyvenamqjq namq puosyboje Baltijos 
pajiiryje. Tiketa, kad arkliukai gina zmoniq pastoges nuo ligq, skurdo, gaisrq 
ir kitq negandq. 

Ilgus simtmecius buv~s lietuvio draugas ir bendra:lygis zirgas nepamirsl:as ir 
siandien: a pie H kuriami kino filmai ir eilerasciai, ra8omos knygos, rengiamos mok
slines konferencijos, jo vardu vadinamos gatves ir zvaigzdynai. .. 0 1978 m .. N!ii
roniq kaime (Anyksciq raj.) duris lankytojams atvere pirmasis Arklio istorijos 
muziejus. Juk ne vienam kitam gyvuliui lietuvis nepastate sitokio pamink
lo! 
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Bega briedis Sa.kotaragis 

Briedzio figureU:!s sidabro ploksteleje perteiktos taip apiben
drintai, kad labai lengva jas supainioti su elniq atvaizdais. Bet musq tyrineji
mams tai neturi didesnes reiksmes, nes zmogaus religiniuose mitologiniuose 
vaizdiniuose, kulto ritualuose, folklore abu gyvunai vienas kitq, pakeicia: briedzio 
ivaizdi keicia elnio ivaizdis, ir atvirk.Sciai. Galbut turejo jtakos aplinkybe, 
kad abu zverys zmonijos istorijoje ilgai buvo svarbiausias medziokles objektas. 
Pavyzdziui, Lietuvoje, pasibaigus paleolitui ir pasitraukus siaures elniams, brie
dziai juos atstojo per visq, mezolitq, ir neolitq,. Siaip ar taip briedziai ir elniai
vieni pastoviausiq vaizduojamosios kurybos objektq. Akmens amziuje ,dirbiniai 
su siq gyvunq atvaizdais paplito didziuleje miSkq ir stepiq zonoje nuo Baltijos 
krantq iki Tolimqjq Rytq. 

Pirmyksciai medziotojai, ieskodami naujll medziokles plotq, nuolat kilnojosi 
is vienos vietos i kitq paskui besiganancias elniq bandas, kurios slinko i siaur~. i 
naujus zemes plotus, issilaisvinancius is tirpstanciq ledynq glebio. Stengdamasis 
nepasiklysti, zmogus stichiskai zvelge i dangq, kad pagal Zvaigzdes orientuotqsi 
savo begalinese klajonese ieskodamas maisto. Taip buvo pastebetas patikimiau
sias orientyras nakti- nejudanti zvaigzde, visada esanti Siaureje. Sitai- Siau
res- zvaigzdei pirmyksciai medziotojai suteike Briedes vardq,. Didziq,ja ir Mazq,ja 
Briede imti vadinti Grizulo ratq zvaigzdynai, kuriems veliau prigijo Didziosios Lo
kes (Ursus Major) ir Mazosios Lokes (Ursus Minor) vardai. 

Pirmyksciai zmones savaip suvoke ir aiskino juos supanti pasauli. Dangus 
jiems rodesi kaip zemes t~sinys, kuriame apsigyven~ Zvaigzdynai-zverys ir i 
kuri jie patys gali patekti. 1 dangq medziotojai ikele ir Vilkq,, Kiski, Ozi, Gulb~. 

Erelj, kitus paukscius bei zveris. Su zvejyba susij~ Zuvq, Vezio, Delfino Zvaigzdy
nai. Saule medziotojq mituose vaizduojama kaip gyva butybe. Tai milziniskas 
greitakojis briedis, per dienq, perbegantis dangaus skliautq,, o naktj nugrims
tantis ! berib~ pozemio jurq. 

Archeologas A. -Okladnikovas knygoje .. Elnias Auksaragis" aiskina, kad 
elnio vaizdiniu akmens amziaus medziotojai neretai vaizdavosi visq, padangiq 
stichijq,- dangq, zvaigzdes, saul~. Zinoma, kad Azijos stepese buta genciq, kurios 
sakotaragio elnio - saules - atvaizdq, iskaldavo ant akmenq, pastatytq prie vadq 
kapq, tikedamos, jog mirusiajam irgi reikalinga saule ir sviesa. Dar elnias vaizduo
jamas su veidrodziu, simbolizuojanCiu saules diskq,, tarp ragq. Lekiantis per dangq 
su akinamai spindinciu veidrodZiu elnias (Auksaragis)- labai efektingas saules 
jvaizdis. 

Archeologams nekyla abejoniq, kad Europos ir Azijos medziotojq sq,moneje 
briedis (elnias) buvo kosminis zveris, dangaus ir viso pasaulio viespats, aprupinan
tis zmones- savo vaikus zemeje- Zveriq prieaugliu. 

Perejus prie zemdirbystes, briedzio vaizdinys nors ir isliko zemdirbiq kosmo
gomnese pazmrose, taciau jis apipintas kitomis idejomis. Jeigu medziotojams 
rupejo zvaigzdes ir vejai, tai zemdirbiams- atnesantys palaimingq,ji lietq de-
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besys ir saules siluma. Nezinodami, kai p 
susidaro lietaus debesys, pirmyksciai 
zemdirbiai isivaizdavo danguje esant neis
senkamus vandens isteklius. 0 tai sqly
gojo ir vaizdinius apie dangisko vandens 
seimininkq. PavyzdZiui, kai kurios Sibiro 
tautos loki laike lietaus saltiniu. 0 saule 
zemdirbiq Sqmoneje buvo sviesos ir Si
lumos saltinis, butinas augmenijos vese
jimui. Todel nenuostabu, kad ir dangus 
pirmqjq filosofq isivaizduotas susidedqs 
is . keliq sferq. PavyzdZiui, indoeuropie
ciq seniausiuose rasytiniuose saltiniuose 
(vedose) sakoma, kad dangq sudaro du 
sluoksniai: virsutinis- vandens sankau
pq, antrasis- dangaus sviesuliq. 

B. Rybakovas, savo tyrinejimuose daug 
demesio skyr~s ankstyvqjq Europos zem
dirbiq pasauleziUrai, pagonybes istorijai, 
labai itikinamai irodineja, jog paveldetas 
is akmens amziaus medziotojq mitinis dan
giskojo briedzio vaizdinys pirmyksciq 
z~mdirbiq sqmoneje pradetas sieti su lie
taus parupinimo magija. Jis yra nurod~s 
daug vaizduojamojo meno pavyzdziq, 

... ·, 

+i~< .... ~, ........ ·,a.:..·. 

··.·~.; .. · ... ·.1,]. 

- -··· .. 

24 pav. Zynio ir moters kapas. Duonkalnis, 
Te!Siq raj., akmens. amzius. 

liudijanciq briedZio ivaizdZio semantin~ kaitq, kuriq sqlygojo visq pirma kin
tantis zmoniq gyvenimo budas. Ankstyvieji Europos zemdirbiai neretai brie
dZiq atvaizdais puose indus, skirtus dangiskojo vandens prasymui, o kai kuriose 
jq bendruomenese buvo paplitusios ir briedZiq figureles. Archeologai yra ap
tik~ kapq, kuriuose palaidotas briedis netgi su ikapemis. 

Lietuvos gyventojq pagarbi paziUra i briedi susikloste akmens amziuje, kai 
sis zveris buvo svarbiausias medziokles objektas, didelis laimikis pirmyksciam 
kolektyvui: is jo kaulq buvo gaminami ivairiis irankiai, is kailio - drabuziai, 
o mesa (apie 20-30 pudq) - puikus maistas. Buvus briedzio kultq liudija ar
cheologq istirti akmens amziaus laikotarpio zmoniq kapai. 

Ypac idomius kapus, datuojamus ,III-II tukstantm. pr.m.e. sandura, 1981-
1982 m. tyrinejo archeologas A. Butrimas Duonkalnyje- buvusioje Birfulio 
ezero saloje (Telsiq raj.). Viename kape jis surado palaidotq 20-25 metq amziaus 
vyrq, greiciausiai zyni. Jo kojugalyje pariestomis kojomis paguldyta 30-35 
metq amziaus moteris. Vyro kaireje is akmenq sukrautas apeiginis zidinys, api
piltas ochra. Jos pribarstyta visoje kapo duobeje (24 pav.). Vyro galvq puose 
briedzio dantq verinys, kuris, matyt, buvo pritaisytas prie kepures. Ant abiejq 
akiq padeta po serno danti, i nosies snerves ikista po briedzio danti, po 2 dantis -
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i ausis. Ant liipq taip pat padeti 2 dantys. Be to, dantq verine1iq buvo ir prie miru
siojo kojq. Matyt, tai drabuzio puosmenos. Moteris palaidota be jkapiq. Is viso 
iiiame kape buvo rasta 57 dantys arnuletai. Kitame- vaiko -- kape rasta 41 
briedzio ar elnio dantis: 0 sit senas vyras (50-60 metq) islydetas i kitq pasaulj net 
su 83 amuletais- zveriq dantimis. Apskaiciuota, kad Duonkalnyje kasinetuose 
kapuose 94% rastq amuletq sudare briedziq ir elniq dantys. · 

Tai, zinoma, nera atsitiktinumas, nes briedziui priklause svarbiausioji vieta 
medziotojq toteminiuose tikejimuose ir ritualuose. SprendZiant is visame Pabal
tijyje rastq akmens amziaus meno pavyzdziq, da:lniausiai tada buvo vaizduoja
rnas briedis. Ir Lietuvoje tyrinetose akmens amziaus gyvenvietese archeologai 
rado dirbiniq su sio zveries jvaizdziais. Ypac isgarsejo Sventojoje ties Palanga 
rastos 2 apeigines is rago padarytos lazdos su briedziq galvutemis. Vienos 44 em 
ilgio lazdos gale skulptiiriska zveries galvute tiesiog stebina itaigumu (XVIII 
pav.). Tad paklausykime, kq apie jq sako archeologe R. Rimantiene, kurios 
vadovaujama ekspedicija ir surado abi lazdas: 

.. Isskaptuota labai gerai zveries anatomijq pazjstancio menininko, pabreziant 
biidingiausias savybes ir kai kuriomis smulkmenomis suteikiant visai figiirai 
gyvumo. Tai, pvz., nezymus, taCiau toks charakteringas ir taip visq galvq pagyvinqs 
giibrelis ant kaktos, beveik tarpuakyj e. Akys apvedziotos migdolo pavidalo 
grioveliu, po jomis - nedidelis nuolaidumas per visq ilgq kuprotq nosj. Snukis 
beveik keturkampis, snerves pa:lymetos jpjovomis. Ryski bried:liui biidinga at
vipusi apatine liipa, virs kurios israizyti dantys su dideliu zoledziui charakterin
gu tarpu vietoj iltiniq dantq. Pasmakreje reikejo pavaizduoti mesin~ ataugq ir 
barzdq. Jas reiske per visq, ilgi einq,s dviem eilemis giliai jreztas eglutes orna
mentas, pereinantis i pazandes ir siekiantis ausis; po pat kaklu isskaptuota issiki
susi apvali karpa. Visas galvutes pavirsius labai dailiai poliruotas, o nosies giib
rys ir ausys dar israizytos plonytemis susikertanciomis linijornis. Apeigines 
lazdos kotas plokscio keturkampio pjiivio, i apaCiq kiek siaurejantis, gale isgr~zta 
cilindrine skylute". 

Antroji lazda buvo nebaigta, galvute visai nedetalizuota, o pavirsius nugludin
tas tik truputj. 

Taigi akmens amziaus menininkui riipejo perteikti ne konkretaus gyviino 
kopijq,, o daugiau ar maziau apihendrintq, jo jvaizdj. Magijai tuomet uztekdavo 
net labai schematiskq gyviino atvaizdq, pavyzdziui, jspaustq duobuciq, taskq 
linijomis. Magijos poziiiriu apeigines lazdos su briedziq atvaizdais buvo pats 
briedis- Briedziq briedis, sakytume, 2veriq viespats. Tokios lazdos, archeo
loges R. Rimantienes nuomone, buvo tam tikrq bendruomenes ~mo~iq- sa~a~~· 
zyniq- regalija. Per apeigas pries rnedziokl~ zynio rankose Jl p.n~ygo Bne?_zn~ 
briedziui, kuri reikia linksminti muzika, sokiais, gal net maistu, genmu, kad JISai 
teiktqsi dovanoti dali bandos savo gerbejams- jam palankiai zmoniq bendruome-
nei. 

Dar gerai nezinome, kada briedziq atvaizdai paplito ~ietl~v.~s ~e.t~lo me~e. 
Dabar turimais archeologiniais duomenimis, patys ankstyv1ausi Sill zvenq atvaiz-
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dai yra geriamqjq ragq sidabriniq apkaustq ornamentuose. Jau mineta, kad sie 
daiktai yra V-VI a. 

Kitq baltq metalo plastikoje briedzio motyvas pasitaiko anksciau. Antai jot
vingiq zemeje tyrinetame Sveicarijos pilkapyne prie Suvalkq (Lenkija) ar
cheologai kasinejo IV a. kunigaikscio kapq. Mirusysis (55 metq amziaus) palaido
tas kaip karys raitelis su gausiomis ikapemis, tarp kuriq buta ir puosniq kamanq 
su zoomorfiniu pakabuciu, ir kalavijas su zalvariu ir auksu apkaustytu dirzu, 
susegtu sidabro sagtim. Prie dirzo buyo rasta ir jo puosmena- zalvarine pasi
dabruota ploksCia br~edzio figurele (21: 1 pav.). 

Kaip matyti is paveikslq (IX; 9 pav.), Lietuvos metalo plastikoje briedziq 
figuros vaizduotos profiliu, tik su 2 kojom, kuriq viena zenklina priesakiniq, 
kita- u:lpakaliniq kojq porq. Sakotq ragq vietoje galvq vainikuoja apibendrin
ta detale- pusmenulis su pailgintais i virsq galais. Atvaizdo konturas uzdaras, 
viduje nera :lveries kaili vaizduojanciq bruksneliq. Kiekvienas gyviino atvaizdas 
yra savarankiskas vienetas, nesusietas su kita, greta esancia figura. Briedziai 
pavaizduoti lyg susting~ judesyje, isdestyti paeiliui, vienas po kito horizontalia 
eile. Tad pries ziiirovo akis- nesibaigianti suoliuojanciq zveriq vora. 

Kitaip briedzio ivaizdis perteiktas Pasu5vio ir Pa5iliq geriamqjq ragq apkaustuo
se. Cia vietoj viso zveries tepavaizduota tik ovalo ar trikampio formos jo galva, 
vainikuota (kaip Plinkaigalio ir Rubokq radiniq ornamentuose) pusmenulio formos 
ragais (11 pav.). Snerves pazymetos 1-2 ratukais. Toks dalinis objekto vaizdavi
mas yra to laikotarpio meno ypatybe, atspindinti budingq zmoniq galvosenos 
bruozq: viena objekto dalis iteigia visq vaizdini. 

Atkreipia demesi tai, kad visq geriamqjq ragq apkaustuose briedziq atvaizdai 
derinami su tais ornamento elementais, kurie simbolizuoja vandens lasus. Antai 
virsutine ornamento juosta uzpildyta taskuciais- vandens lasq zenklais, o po 
jais- nukar~ vertikaliis bruksniai, tarsi varvekliai, iprasminantys vandens (laso) 
slinkti zemyn. 

Zemdirbiq paprociams bei vaizdiniams labai didel~ reiksm~ turejo vandens 
kultas, susij~s su vegetacijos ir derlingumo ideja. Visi zemdirbiq jausmai buvo nu
kreipti i dangl}, is kurio krito lietus, sklido saules siluma,- nuo to priklause 
geras derlius. Juk dangus galejo pasmerkti ir badmeciui. Dangiskasis vanduo 
(lietus) buvo kaip gyvybes saltinis. Tad ar reikia stebetis, kad zemdirbiq Sqmoneje 
kilo ideja apie vandens sankaupas danguje, apie .paslaptingas jegas, kuriq zinioje 
yra tie neissenkantys vandens istekliai. Kilo ideja ir apie magiskus veiksmus, 
galincius pritraukti i zem~ tq dangaus vandeni, gebanCius paveikti tas nezinomas 
jegas, valdanCias dangaus skliautuose susikaupusi palaimingqji vandeni. 

Sitaip atsirado apeigos, burtai, magiski uzkeikimai vandeniui issaukti. Vykda
vo eitynes, kuriose dalyvaudavo ir zmones, ir gyvuliai. Matyt, del to ankstyvl}jq 
zemdirbiq mene paplit~ siuzetai, vaizduojantys gyviinll figuras greta lietaus ar 
vandens zenklq, arba moterq siluetai su indais, iskeltais i kupinq palaimingo 
vandens dangl}, per kuri suoliuoja briedziai- mitines butybes. B. Rybakovo 
nuomone, ankstyvqjq Europos zemdirbiq sqmoneje briedis buvo isivaizduojarnas 
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I pav. 
Sege. Jurgaii': iai, 
Silutes raj., VII a . 

II pav. 
Sege. Vidgiriai, 
Siiutes raj ., VI a. 



III pav. 
2. i rgo figure le. Ku 
kiai, Mazeikiq raj. 
V- VI a. 

IV pav. 
2.qs h.J detale 
skersinukas. Vers
vai, Kauno m., XI
XII a. 

V pav . 
Sege su zirgo gal
vute ant kojeles. 
Pal!rybis, Si!ales 
raj., V- VI a. 

VI pav. 
Seges de tale 



VII pav. Pagry-Vyro kapas . 
bis, V- VI a . 



VIII pav. 
Diri.o pakabutis-ap
kauste lis. Pagrybis, 
V- VI a. 

IX pav. 
Geriamojo raga ap
kaustai. Plinkaiga
lis, Kedainil.l raj ., 
V- VI a. 



X pav. 
Sege su paukscio 
galvute ant kojeles. 
Pag rybis, V- VI a. 

XI pav . 
Seges detale 

XII pav. 
Pakabutis . Didvie
ciai, Plunges raj ., 
XI- XII a. 



XIII pav . 
Zirgo auka Pagry
bio senkapyje. 
V - VI a. 



XIV pav. 
Vyro kapas. 
Rekete , Kre tingos 
raj., V- VI a. 



XVI pav. 
Zirgas- laidotu,·it! 
ceremonijos 
dalyvis 

XV pav. 
Zirgo papuosalai 
(kaklo juosta su 
skambaleliu, jvija 
su karC:il..j sruoga 
viduje) ir pentinas . 
Zqsinas, Silales raj ., 
XI- XII a . 



XVII pav . 
. Kam an1.1 apkalai. 
Maud:i:iorai, 
Kelmes raj. , IV a. 

XVIII pav . 
Apeigines lazdos 
su bried:i: il.j 
galvomis. Sventoji, 
akmens arr :i:ius 



XIX pav. 
Stulpine skulptiira. 
Sventoji, akmens 
a.mzi us 

XX pa.v. 
Detale 



XXI pav. 
Gintar inis kausel is. 
Lazd inin ka i. 
Kretingos raj., 
VII a. 

XXII pav. 
Puodukas . Z.v ili ai, 
Sila les raj ., IV a. 

XXIII pav. 
Z.qs l4 deta le 
ske rsinukas. Rusi4 
ragas, Sirvint4 raj., 
XI- XII a. 



XXIV pav. 
Sidabrakalio 
ikapes: 1, 9-
sidabro lydiniai, 
2,3- seges, 
4- 8 svareliai. 
G rauziai, 
Kedaini4 raj ., 
XII a. 

XXV pav. 
Antkakles 
delate. Likenai, 
Kectainit+ raj., 
XII a. 
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XXVI pav. 
XXVII pav. 
Kalavijas ir jo 
rr aksci\.j apkalai. 
Taurapilis, Uten os 
raj., V- VI a. 



XXVIII pav. 
Dirzo sagtis . 
Ta urapilis, 
V- VI a. 

XXIX pav. 
Ginta riniai 
am ule lai. Pagrybis , 
V- VI a. 



XXX pav. 
Priis4 he rbas 



XXXI pav. 
Istorijos instituto , 
ekspedicijos 
dailininke -
Vilniaus dailes 
instituto II k. 
keramike 
I. Kersulyte 
prie atkasto kapo 
Zviliuose . 1985 n· . 

XXXII pav. 
Archeologl! 
ta lkininkai po 
ekskursijos prie 
Birzq Lauko 
piliakalnio 
(Silales raj .). IS 
kaires i desin~: 
sedi -
J. Remezaite, 
A. Gudauskas, 
D. Baublyte , 
stovi -
S. l'v" usteik ai te, 
J. Satkute, 
A. Balcius, 
T. Vaitkunskas, 
krastotyrininkas 
V. Statkevicius . 
1984 m. 



25 pav. Puodq sukes su :imoniq atvaizdais. Nida, 
akmens amzius. 
26 pav. {vairiis :imoniq atvaizdai: 1 - Kretuonas, 
Svencioniq raj., 2,4 - Juodkrante, 3 - Palanga, 
akmens amzius. 

J 

kaip dangiskojo vandens pateikejas. Apskritai mituose, tikejimuose, kulto ritua
luose vandens vaidmuo toks didziulis, kad meginimas pamineti bent svarbiausius 
pavyzdZius is anksto pasmerktas nesekmei. Noretqsi tik pridurti, kad vedq teks
tuose gausu vaizdiniq apie dievq vaidmeni, siunciant vandeni i zem~. 

Kai kuriq geriamqjq ragq apkaustuose (IX; 9:1 pav.) yra pavaizduotos ir sche
matiSkos zmoniq figfiros, primenancios X zenklq. Tos figfiros isdestytos viena 
prie kitos, iskeltomis i virsq rankomis (adoracijos poza), tarytum atliktq apeigq
ritualini soki (gal vandens meldimo?). Mfisq nuomone, tai -labai idomus sutapi
mas. Mat jau pirmqjq Lietuvos zemdirbiq mene, konkreciai - neolito keramiko
je, pastebeta kompozicijq, perteikianciq idej(\ apie vandens pilnq dangq. R. Riman
tiene mano, kad tokiq sitiZetq atsiradimq mene skatino pirmyksciq zemdirbiq 
vaizdiniai apie danguje plytincias vandens atsargas, apie tai, kad tas .,vande
nynas" turjs savo Viespati, kuri reikia gerbti ir jo maldauti vandens (palyginkime 
su senqjq medziotojq vaizdiniais apie Zveriq viespati ~ Briedziq briedi). 

Kasinejant Nidos gyvenvieteje iSlikusius neollto pabaigos sluoksnius (1700-
1500 m.pr.m.e.) buvo rasta puodq, kuriq virsutineje dalyje treztos horizontalios 
linijos, archeologq nuomone, vaizduojancios dangaus vandenis. · Nuo jq statme
nai ar jstrizai nukar~ (vertikalfis) brfiksneliai galintys reiksti vandens sroves, 
kurios drekina, zem~. augina javus, girdo gyvulius. Kiek zemiausalia tq brfikSne
liq- schematiskai pavaizduota zmogaus figfirele isskestomis i salis rankomis ir 
kojomis (25: 1 pav.). Visa kompozicija teigte teigia zifirovui mintj, jog vaizduoja
mas Zffiogus pra8o lietaus jo laukuose br~tanciam paseliui. Kitoje sukeje -
zmogaus figfirele taip pat garbinimo poza, lyg ko pra8ytq ar kam dekotq (25:2 
pav.). 1 

Beje, zmoniq atvaizdai (26 pav.) neolito mene daug schematiSkesni negu gyvfi
m.}. Tai ir medines stulpo pavidalo skulptfiros, tai ir smulkios gintarines figfireles
amuletai, tai ir raiziniai ant kaulo bei lipdiniai ant keramikos dirbiniq ... Ypac 
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sqlygiSki yra zmoniq atvaizdai, irezti Kretuono gyvenvieteje rastame ragtmame 
antgalyje. Kaip matyti iS paveikslo (26: 1 pav.), ant dirbinio itvaros iS ipjovq 
ir iSgr~ztq duobuCiq sukomponuotos 3 figureles su iskeltomis rankomis -tarsi 
garbinimo poza. Argi jos neprimena X zenklo, kuriuo zmoniq figuros pavaizduo
tos ir geriamqjq ragq sidabriniuose apkaustuose? 

Tokie meno pavyzdziai rodo, kad neolito pabaigos zmoniq vaizdiniuose Zveriq 
viespaties ideja ima blesti. Kol kas tegalima tik spelioti, kaip jie tsivaizdavo 
Dangaus viespati, t. y. tq mitin~ butyb~, kuri neva valdanti vandens atsargas dan
guje. Zinodama tradicijq gyvybingumq zmogaus ideologiniuose vaizdiniuose, pa
saulejautoje, archeologe R Rimantiene daro prielaidq, kad pirmieji zemdirbiai
vakaryksciai medziotojai - Dangaus viespati isivaizdavo ir kaip zoomorfin~ 

butyb~. Prasidej~s neolite perversmas- perejimas nuo pasisavinamojo ukio (me
dziokle, zvejyba, maisto rinkimas) prie gamybinio (zemdirbyste, gyvulininkyste) 
ukio, be abejo, silpnino toteminius tikejimus, totemin~ pasaulio sampratq. TaCiau 
dar daug simtmeciq prabego, kol is zmogaus atminties iSdilo fantastiskq totemizmo 
vaizdinil.l ir idejq atsvaitai. 0 pereinamuoju laikotarpiu naujos idejos pynesi 
su senomis, pastarosios, daznai jau turedamos kitq prasm~, neretai isitvirtindavo 
naujq paZiurq sistemoje. Juk ir ankstyvieji Europos zemdirbiai, kai kurios Sibiro 
tautos lietaus idejq siejo su gyvuno (zveries) vaizdiniu. Vadinasi, neiSsizadeta 
senojo Zveriq viespaties, tik jam duotos naujos Dangaus viespaties pareigos. Taip 
susiliejo dviejq tikejimq klodai. Archeologe R. Rimantiene linkusi manyti, kad 
neolito pabaigos zmogaus sqmoneje jau buvo vaizdiniai apie dangq, kur susikau
p~ vandens telkiniai, valdomi paslaptingq jegq (mitiniq butybiq), ir apie zem~, kur 
gyvena ir triusia zmogus. Ar to meto zmogus jau buvo .. atrad~s" ir pozemio 
karalyst~, atsakyti i 8i klausimq archeologai kol kas negali. 

Apibendrindami visa tai, kas pasakyta, noretume daryti iSvadq, kad pavelde
tas is akmens amZiaus mitq briedzio motyvas Lietuvos zemdirbiq mitologijoje 
ir kosmogonijoje priartejo prie vieno svarbiausiq agrariniq kultq- dangiskojo 
vandens prasymo tada, kai jis labiausiai reikalingas paseliui. 

Lietuviq etnografine medziaga, tautosaka rodo, kad briedzio (elnio) motyvas 
ilgai issilaike tradiciniame liaudies mene, tvairiuose tikejimuose. Taciau remda
miesi minetais saltiniais, tyrinetojai nebeatseka to zemdirbiq mitologines sqmones 
klodo, kur briedzio vaizdinys siej amas su padangiq stichijq valdanciomis paslaptin
gomis jegomis, galinciomis, be kita ko, parupinti lietaus idirbtiems laukams. 
Matyt, tada, t.y. XIX-XX a., kada susigriebta uzra8ineti lietuviq tautosakq, rinkti 
etnografin~ medziagq, liaudies atmintyje jau buvo iSbluk~ ypac archaiski brie
dzio (elnio) mitologiniai vaizdiniai. Bet vis de Ito etnografai ir folkloristai dar 
gali nustatyti, kad elnias (briedis) kai kuriuose lietuviq paprociuose apsuptas 
didele pagarba. Pavyzdziui, per Kaledas, saules sugrizimo svenciq apeigose, elnias 
(briedis) buvo garbinamas kaip Ziemos nugaletojas, drauge su saule atgimstanCio 
pavasario simbolis. Sie gyvunai dar gali nukreipti ir Iigas. Antai liaudies medicino
je zinomas budas, kaip pagaminti nepaprastus vaistus, kuriq svarbiausias kompo
nentas - sutrinti elnio (briedzio) kaulai. 
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Tautosakoje poetinis elnio devynragio vaizdinys yra jsipyn~s i kosmogonini 
mitq. Sustingusio iskilminga poza sakotaragio elnio (briedZio) atvaizdas neretai 
pasitaiko liaudies tekstileje. · 0 kraitinill skrynill ornamentuose elniai vaizduoti 
tai laipiojantys pasaulio medzio sakomis, tai saugojantys pasaulio medj. 

Vandens pauk§tis- Zemes kiirejas 

Mitologinese religinese pasaulio tautll ir genclll sistemose 
bei ritualuose pauksciai turi daug funkcijll, daug pavedimll ir daug pareigll: jie 
ir toteminiai proteviai, ir dievybes, ir demiurgai, ir herojai; i pauksCius pavirsta 
dievai ir zmones. Net iki sial pauksciai mene - vienas pastoviausill simbolill. 
Pavyzdziui, balandis- taikos, gandras- vaisingumo sirnbolis. Reiksminga buvusi 
ir vandens paukscill simbolika. Antai Graikijoje antelill pora buvo vedybines 
meiles simbolis, o Kinijoje zqsis - lyg talismanas, padedantis vedybines meiles 
labirintuose. 

Pasak M. Gimbutienes, Vidurio Europos rytines dalies neolito (7000-5500 
m. pr.m.e.) zemdirbill kulturoje, dar gerokai pries atklystant cia pirmajai karingll 
indoeuropieCill bangai, mitiniai pauksciai isaugo i pauksciagalves dievybes, kuri-q 
pedsakq galima jZiureti ir velesneje, jau suindoeuropietintoje kulturoje. Jos 
nuomone, vienq tokiq deivill gali vaizduoti Sventojoje rastas medinis stulpas su 
isskaptuotu ploksciu veidu, paryskintais antakiais ir nosimi (XIX; XX pav.). 

Antai R. Rimantiene neabejoja, kad Sventosios stulpine skulptllra- tai 
Zverill viespaties (gyvunijos viespats ir seimininkas, taip pat gimines tevas ar 
motina), padedancio savo .. vaikams", skulptura. 

Ypatingas vandens paukscio vaidmuo iSkyla mituose apie visatos sukurimq. 

Daugelio pasaulio tautll folklore, senuosiuose ra5to paminkluose galima aptikti 
nurodymll, kad zeme (sausuma) atsiradusi veliau negu vanduo. Net ir Biblijoje 
teigiama, kad pasaulio pradzioje .. Dievo dvasia sklandeno ant vandenll". Mituose, 
etiologinese sakmese, epinese giesmese apie pasaulio sukurimq minimi pasaulio 
kurejai, panaslls i zmones ar zoomorfines butybes, dievai, plaukwJantys pirmyks
Ciame vandenyne ir kuriantys sausumq. Ypac archaiskas yra ir Senajame, ir Nau
jajame pasaulyje placiai paplit~s siuzetas, kaip vandens paukstis neria i pirmyks
cius vandenis (okeanq, jurq) ir isnesa po gabalelj medziagos (dumblo, molio, 
smelio, akrnenll) zemei sukurti. Idomu tai, kad archeologai randa dirbinill, kurill 
ornamentuose pavaizduotas vandens paukstis su rutuliuku - zemes gabaleliu -
snape. 

Prisiminkime ir garsllH suomill-karelq liaudies epq .. Kalevala", pagal kurj, 
kuriant pasaul! dalyvauja vandens paukstis- dieviSkoji antis. Ji sudejusi 1 
gelezinj ir 6 auksinius kiausinius, is kurill vandens platybese atsiradusi zeme. 

Senlljll indoeuropieCill tradicijose vandens paukscio vaizdinys daznai siejamas 
su pasaulio struktllros samprata, priespastatant H chtoniskajai (pozemio) buty-
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bei - gyvatei. Kadangi vandens pauld~
tis vienintelis is zeroes faunos atstovq 
sugeba judeti visose trijose visatos 
sferose - vaikscioti sausuma, nardyti 
vandenyse, lekioti ore, tad jis tartum 
jungia visct zmogq supanti pasauli: 
zeroes pavirsiq, vandens gelmes, dan
gems skliaut(l. Tad mitologineje zmo
gaus sctmoneje vandens paukstis suvo
kiamas ir kaip tarpininkas (mediato
rius) tarp tq 3 sferq (dangus, zeme, 
pozemis), be kita ko, pabreziami jo 
saitai su Zm.oniq apgyventa zeme, su 
mirtingqjq pasauliu. 

27 pav. {vairOs gyviinq atvaizdai: 1,3 - Sven~o~i, Archeologine medZiaga rodo, kad 
2-:- !emaitiske, ~.veni:ioniq raj., 4- Jara, AnykSi:lq vandens paukScio ivaizdis buvo pa-
ra]., akmens amzms. plitEi)S jau akmens amziaus dirbiniuose, 

\ . 

aptinkamuose didziul~je teritorijoje nuo Baltijos krantq iki Uralo ir dar toliau. 
Jau tada buvo tsigalejusi tradicija vandens. paukscius vaizduoti ant apeiginiq 
indq viena eile virs horizontalios ar vingiuotos linijos(ramus ar audrotas vanduo). 
Vandens pauksciq galvutemis apipavidalintos samteliq, irklq rankenos. Moks
lininkai dar kelia minti, ir, matyt, ne be pagrindo, kad tam tikxq vaidmeni, gar
binant si gyviin(l, tuomet suvaidino ir praktine jo verte. Juk pirmyksciam zvejui 
ir medZiotojui pauksciai buvo maistas, ypac badmeciu - pavasarj. 

Lietuvoje,i kaip ir gretimuose Pabaltijo kra8tuose, vandens paukscio motyvas 
neretai pasitaiko ant akmep.s amziaus molio, titnago, kaulo dirbiniq. 

Schematiskais vandens paukScio atvcii.zdais puostos mediniq kau8q arba irklq 
rankenos, kuriq aptikta jau minetose ~ventosios gyvenvietese (27: 1 pav.). Ten 
pat, o vietomis ir rytq Lietuvoje, randama ir is molio nulipdytq paukscio figure
liq (2'1:2,3 pav.)."O bekasinejant Zemaitiskes (Svencioniq raj.) gyvenvietEi), buvo 
aptikta-kauline plokStele, kurioje pavaizduotas anties siluetas. 

V-VI a. geriamqjq ragq sidabriniq plokSteliq ornamentuose vandens pauks
ciai, kaip ir briedziai, vaizduoti is sono su viena i ziurovct atsukta kojele, pabre
ziamas gyvftno s:o.apas, uodega (9:1; 14:3 pav.). Schen;J.atiskos figureles isdestytos 
paeiliui, viena uz kitos, tarytum vaizduotq i kairEi) (Pasiliq, Plinkaigalio radiniai) 
arba i deSinEi) (Kukiq geriamasis ragas) plaukianciq pauksciq vor(l. 

Labai panasiq vandens pauksciq figureliq, isdestytq viena horizontalia eile, 
pasitaiko ir kitq dirbiniq ornamentuose. Antai archeologai, tirdami VI a. turtingos 
ziemgales kap(l Jauneikiq kapinyne, rado Zalvarini papuosalct - pakabuti is 
keliq daliq, kuriq kiekviena padengta geometriniais motyvais ornamentuota 
sidabro plokstele (14:1 pav.), o viriutini(ljct. pusmenulio formos pakabucio detalEi) 
dengiancioje sidabrineje plokSteleje dar buvo pavaizduotos ir vandens paukSciq 
figureles, isdestytos viena eile,. labai panasiai, kaip geriamqjq ragq apkaluose. 
Jau minejome, kad sis puosnus geometriniais ir zoomorfiniais motyvais ornamen-
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tuotas pakabutis buvo pritaisytas prie kriitines papuosalo, kuri sudare du zalvari
niai kryzminemis galvutemis smeigtukai, sujungti 5 zalvarinemis ilgokomis gran
dinelemis. 

Rasta papuosalq, kuriuose paukstio vaizdinys ipras~intas visai ki.taip. P.avyz
dziui, v-VI a. zemaitiq kario kape, tyrinetame PagrybyJe, areheologa1 rado zalva
rim~ lankin~ seg~ ilga kojele, ant kurios buvo skulptiiriskai apibendrinta paukstio 
galvute profiliu (X; XI; 14:2). 

Negalima nepamineti ir unikalios ikapes, visa kuo primenancios.van~ens ~au~
stt. Ji rasta tyrinejant kursiq senkapi Lazdininkuose, Kretingos raJ. Ta1 ned1dehs 

vos 6 em aukscio ir 9 em ilgio samtelis, isdroztas is vieno gintaro gabalo (XXI pav.). 
Priminsime, kad areheologiniai tyrimai liudija, jog to meto Lietuvos gyventojai 
tikejo gintarq esant stebuklingu, magisku akmeniu, galinciu apginti nuo visq nelai
miq ne tik gyvenime, bet ir kelioneje i dausas. Taigi ir pati medziaga, is kurios sam
telis padarytas, ir dirbinio forma rodo, kad samtelis yra kulto reikmuo, naudotas 
zemdirbiq religinese apeigose. Savaime suprantama, kad tokios paskirties tkape 
liudyte liudija, jog mirusysis, gyvas biidamas, tose apeigose vaidino svarbq vaid
meni. Gal jis buvo zynys? Juoba kad sis asmuo ir palaidotas kaip ,.pareigiinas", one 
kaip eilinis bendruomenes narys. Jo kape buvo ne tik papuosalq, zirgo aprangos 
daiktq, ginklq, bet ir tokia reta bei vertinga ikape, kaip kalavijas.- 0 juos nesiojo 
tik zymiis gentines ir karines aristokratijos atstovai. 

Remiantis paminetais areheologiniais faktais, galima daryti isvadq,, kad vandens 
paukscio motyvas, susiformav~s akmens amziaus medziotojq, zvejq, maisto rinkejq 
mitologineje sq,moneje, perejus Lietuvos gyventojams prie zemdi~byste~, _gyvul~
ninkystes, neisnyko, o susipyne su tokiomis ikiklasinems visuomenems b':ldm~omis 
ankstyvosiomis religijos formomis, kaip mirusiqjq, vadq, proteviq kulta1, ta1p pat 
su tvairiais magijos biidais, su agrariniais ir kalendoriniais ritualais. Visa tai tie
siogiai stimuliavo aptariamojo motyvo paplitimq meno dirbiniuose, nes mitologi
neje sq,moneje religiniai vaizdiniai neatsiejami nuo meniniq. 

Etnografiniai duomenys, folkloras, liudija, kad pauksciq motyvas ilgai gyvavo 
lietuviq mitologijoje, liaudies mene. 

Pagal lietuviq mitus ar sakmes apie pasaulio kilm~. zem~ sukiir~s dievas ir jo 
pagalbininkas velnias; o pastarojo veiksmai kone svarbesni uz dievo, nes sausuma 
kuriama is medziagos (dumblo, zemiq), kuriq, dievo palieptas velnias panagese, sau
joje ar nasruose atnesa is vandenq dugno. Sakmese kartais net pats velnias susima
nqs kurti zem~, bet tai darqs taip negrabiai, kad jos pavirsius esqs toks, koki mes 
dabar matome - nelygus. 

Pasak B. Kerbelytes, viename sakmes variante, u2:rasytame XX a. ketvirtame 
desimtmetyje Kupiskio apylinkese, aiskinama, kad i jiiros dugnq, neria ne velnias, 
o kitas dievo padejejas -antis. Sita reta detale ne atsitiktine. Ji rodanti, 'kad lie
tuviai, kaip ir kitos tautos, vandens paukscius (zoomorfines biitybes) mane esant 
Zemes kiirejais. Ir tai folkloristams leidzia manyti, kad seniausiais laikais visatos 
kiirejais Lietuvos gyventojai galejo laikyti kitas biitybes, ne populiariuosius dievq 
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ir velniq. Sitq nuomon~ savaip patvirtina krastotyrinin
ko J. Sliavo uzrasytas vienas seniausiq kosmogoniniq 
mitq. Esq MEmulyje ant akmens tupejusi milziniska an
tis. Ji buvo padejusi kiausini. Besiruosdama pereti, isi
norejusi lesti ir nuskridusi ieskoti maisto. Uzej~s lietus 
sudrekino lizdq, pro pasidariusiq skyl~ kiausinis iSkri-
t~s. Bekrisdamas jis atsimus~s i debesis ir perskil~s i 
3 dalis: iS trynio atsiradusi zeme, is baltymo - vandenys, 
iS luksto - dangaus skliautas. 

Beje, P. Dunduliene savo knygoje .. Pauksciai senuosiuose 
lietuviq tikejimuose ir mene" rasa, kad pauksCiq moty
vai lietuviq mitologijoje, tautodaileje semantiskai atitinka 
panasius praindoeuropietiskus kitq Europos ir Azijos tautq 

28 pav. u~kiai su pauk- vaizdinius, bet, veikiami vietos tradicijq, jie igijo savitq 
si':iq atvaizdais. atspalvi. 

Ilgai Lietuvos zemdirbiq tiketa paukscius esant tarpinin
kais tarp zmoniq, dievq ir mirusiqjq: jie nunesdav~ mirusiesiems- sudievin
tiems proteviams- gyvqjq prasymus geresnio derliaus, kitq gerybiq. Lietuviq 
liaudies atmintyje dar isliko sakmes apie pauksciq nuopelnus gerinant zmoniq 
gyvenimo sqlygas. Tai susij~ su archaiskais zmoniq tikejimais, kad visi darbo 
irankiai, priemones nera kieno nors sukurti, israsti, o tiktai pagrobti is jq savi
ninkq- mitiniq butybiq. Pavyzdziui, ugni is kito pasaulio atnese ir zmonems 
padovanojo kregzde. Kaip gyvenimo sqlygq kurejai (kulturos herojai) pauks
ciai lietuviq folklore apsupti pagarba. Jq ivaizdZiai dazni audiniq rastuose, 
skryniq ornamentuose, medzio droziniuose, metalo kaliniuose, trobesiq puosy
boje (28 pav.). 0 kiek dainq lietuviai sudejo apie sakalq, lakstingalq, volung~. 
strazdq ir kitus paukscius! Daug mlisuose zmoniq pavardemis Vanagas, Kregzde, 
Sarka, Zvirblis ir t.t. Lietuviq kalendoriuje iamzinti ir kovo, balandZio, gegu:les 
menesiai. 

Gyvate - am:Unoji Perkiino priesininke 

Pasaulio tautq ir genciq mitologijose gyvates motyvas siejamas 
su gyvybingumu, vaisingumu, vandeniu, lietumi, zeme. Ypac populiarus gyvates 
kultas buvo Europos ir Azijos ankstyvqjq zemdirbiq bendruomenese. Tad kai kurie 
mokslininkai link~ manyti, kad sis gyvunas - tai atributas dievybes, nuo kurios 
priklauso zeroes derlingumas. Gyvates savybe kiekvienq pavasari nusimesti odq, 
atsinaujinti, zemdirbiq mitologineje galvosenoje :ladino kasmetinio gamtos atgimi
mo asociacijas. Daugelio pasaulio tautq kosmogoniniuose mituose gyvate priespas
tatyta virsutiniojo pasaulio - dangaus - dievybems. 

Tyrinectami lietuviq (ir kitq baltq) mitus, kalbos faktus bei ivairius folkloro ku
rinius, V. Ivanovas ir V. Toporovas surado svariq argumentq, leidzianciq rekons-
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truoti vienq svarbiausiq indoeuropieciq mitq apie Griausmo dievq ir jo priesinink~ 
gyvat~. Nuolat pasikartojantis siuzetas- Griausmo dievas kovoja su gyvate, besi
slepiancia tai po akmeniu, tai po med:liu, tai zemes vandenyse. Griausmo dievui 
suskaldzius uolq ir isvadavus galvijus, kuriuos gyvate buvo pagrobusi ir paslepusi 
urve uz tos uolos, pasirodqs vanduo (lietus), o iveiktas gyviinas isirausiqs i zem~. 
Griausmo dievas virsuj, dangaus sferoj, kur yra Saule ir Menulis, prie pasaulio me
dzio virsiines, o gyvate - apacioje, prie pasaulio medzio saknq. 

Lietuviq tradicijose indoeuropietisko Griausmo dievo atitikmuo - Perkiinas. 
Jis raitas arba vaziuotas (zirgai da:lniausiai balti} trankosi ginklais (zaibais), uzdeg
damas medi, suskaldydamas akmeni. Jo priesininke gyvate (blogio isikiinijimas) 
lietuviqliaudies atmintyje siejama ir su vandeniu, ir su akmenimis. Pavyzdziui, gy
vate savo nuodus, geluoni atgaunanti is akmens, vandens. Jei igeltas zmogus sus
kubs greiciau uz gyvat~ prie akmens, tai nuodai jam nebepakenks, o jei jis greiciau 
pribegs prie vandens, tai gyvate galq gaus. Gyvaciq nuodus susilpninqs griausmas. 
Perkiino kulkos (akmeniniai kirveliai), streles (suakmenejusios moliuskq belemni
tq liekanos) gydancios nuo ikandimo. 

Griausmo dievo ir gyvates kova, jq priesiskumas lietuviq, kaip ir kitq baltq, 
mitologijoje, matyt, atspindi dangaus dievq, siekianCiq pasaulio tvarkos ir darnos, 
nusistatymq pries kitq visatos sferq (zemes, pozemio) dievybes, kuriq veiks
mai da:lnai chaotiSki, gaivaliski. Griaustinio pergale reiskia, kad i zem~ gri:lta der
lingumas ir kitos gerybes. 

Kita vertus, mitas apie Griausmo dievo ir jo priesininko kovq gali atspindeti in
doeuropieciq visuomenese svarbq vaidmeni turejusiq kariq ideologijq. Mat, kaip 
teigia tyrinetojai (V. Ivanovas, V. Topo"rovas, N. Velius ir kt., kariq sluoksnyje 
buvo populiarus Griausmo dievas, kuris ivairiose indoeuropieciq visuomenese 
nors ir turejo ivairius vardus (Perkiinas, Perunas, Jupiteris, Taras ir kt.}, bet visada 
isivaizduotas raitas, vaziuotas, ginkluotas, nuolat kovojantis su savo priesininku. 
Beje, senieji indoeuropieCiai patys buvo karingi. Spejama, kad nuo V tiikstantm. pr. 
m. e. is savo protevynes jie, raiti ir ginkluoti, maziausiai 3 kartus pliido i Europq, 
nukariaudami pakeliui sutiktas gentis ir isigaledami jq zemese. 

Grizdami prie Perkiino priesininkes gyvates, turime pasakyti, kad lietuviq tike
jimuose, paprociuose, folklore, tradiciniame liaudies mene labai ryskus gyvates 
motyvas. Tai susilauke daugelio tyrinetojq demesio, tad apie gyvates, zalcio garbi

nimq Lietuvoje prirasyta ir knygq, ir straipsniq. Jq autoriai sio gyviino atzvilgiu 
laikosi nevienodos pozicijos. Ji, matyt, priklauso nuo to, kiek patiketa pasakoji
mais, kuriuos uzrase feodalineje Lietuvoje lank~si keliautojai ar asmenys, visai 
Lietuvoje nebuv~, tik is kitq apie jq girdej~. Autoriq pozicija priklauso dar ir nuo 
to, kokiais saltiniais jie remiasi. Todel vieni jq gana santiiriai nurodo lietuviqliau
dies pagarbq poziiiri i zalti (gyvat~) labiau to neakcentuodami, kiti iskelia jo kultq 
i pirmq vietq, palygin~ su kitais Lietuvoje garbintais gyviinais: 0 archeologas V. Ur
banaviCius, patikliai pasikliaudamas velyvais, XVII-XVIII a. jezuitq uzrasytais 
pasakojimais bei pasitelk~s padavimus ir prietarus apie Lietuvos laukuose pasitai
kancius dubenuotus akmenis, aiSkina, kad iki krikscionybes ivedimo esq zalti lie-
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tuviai garbin~ net kaip dievq. Vadinasi, norima si sliauziojanti gyviinq ikeldinti net 
i Uetuvos pagoniskqj4- tautisk4 -- diev4 .. olimpq" ... 

Meginimas taip isaukstinti zalti lietuvi4 istoriografijoje nera naujiena. Kai 
kuri4 etnograf4 nuomone, zalciai visa zinq ir mokq, nlpinqsi zmoni4 ir nam4 ge
rove. Todel zmones jiems net aukodav~ gaidzius, visCiukus ir kt. Esq dar XVIII a. 
Ringoveje (dab. Kauno raj.) ant kalnelio prie milzinisko qzuolo buvusi zalci4 vy
riausiojo dievaicio Ragio akmenine statula. Lietuviai si zalci4 dievaitj garbindav~, 
prasydami maloni4, aukodav~ aukas.lseit4, kad vos pries 200 metq zalciai garbinti 
kaip dievai. .. 

Taciau saltesnes istorik4 galvos nors ir pripazjsta, kad gyvates ir zalCius ffiUS4 
proseneliai gerbe, bet nei vien4, nei kit4 dievu neilaiko. Ir ne be pagrindo. Biidami 
rasytini4 Lietuvos istorijos saltiniq zinovai, jie geba kritiskai pasverti .. juod4j4" ir 
.. balt4j4" metrastinink4 pateikiamus pasakojimus apie zalC:i4 (gyvaCi4) kultq, pa
plitusi tarp lietuvi4 stabmeldziq, ir nustatyti, kada pasakotojas fantazuoja, o kada 
juo galima patiketi. 

Imkime ir suteikime zodi patiems viduramzi4 keliautojams, rasiusiems apie lie
tuviq garbintas gyvates. Antai rasytojas ir diplomatas Zygmundas Herbersteinas 
(1486-1566), kuris, imperatoriaus Maksimiliano I siqstas i Maskvq, keliav~s per 
Lietuvq ir jai savo kelioni4 aprasymuose paskyr~s vienq dali (De Lithuania), taip 
raso: .. Siame kraste gausu giriq ir miskq, kuriuose kartais regima siaubingq dalykq. 
Ten dar ir dabar daugybe stabmeldziq, kurie savo namuose lyg penatus6 maitina 
kazkokius sliuzus keturiomis, lyg driezq, trumpomis kojomis, juodu, nutukusiu, ne 
ilgesniu kaip trys sprindziai kiinu, ir vadina juos Givuoites. Tam tikromis dienomis, 
apvalius namq, jos atsliauzia prie padeto maisto ir prisiedusios grjzta i savo vietq. 
Seimininkas ir visa seimyna jas gerbia su kazkokia baime: 0 jei atsitinka kas nors 
nemalonaus, jie tiki, kad gyvate, nam4 dievas, buvo blogai priimtas ir pamaitint.as". 

Panasiai rase ir italas Aleksandras Gvanjinis (Gvagninis, 1538-1614), kuris, ies
kodamas darbo, 1561 m. su tevu atvyksta i Lenkijq ir 2ygimanto Augusto paskiria
mas i Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes kariuomen~. Pasisem~s zini4 is kryziuo
ciq kronikininko P. Dusburgiecio, iS savo amzininkq (iris Z. Herbersteino) veikalq, 
jis parase knygq, kur buvo ir Lietuvai skirtq apra8ym4. Pasakodamas apie zalciq 
garbinimct, Gvanjinis taip raso: .. Be to, reikia zinoti, kad tas kra5tas kazkada buvo 
labai stabmeldiskas, kad jo gyventojai zalCius, varies, driezus ir visokias gyvates 
pagal pagoniSkct paprotj gerbe ir lyg dievus garbino, kaip jau esame ras~, kalbeda
mi apie lietuviq stabmeldyst~. Dar ir dabar tarp j4 yra toki4, ypac kaimuose irma
zuose miesteliuose, kurie kazkokius zalcius, savo kalba vadinamus gyvatemis ir esct 
turincius papilveje keturias trumputes juodas kojas, panasias i ziaunas, namuose 
laiko ir saugo lyg kokius naminius dievus; seimininkai jiems po darbo nustatytu 
laiku tarsi kokiq aukq padeda gerti pieno, ir jie, islind~ is urV4 ar iS savo pozemio 
sleptuviq, pasiZiurej~ i visus ten esancius, apimtus kaZkokios stabmeldiskos pagar
bos if baimes 1 keliskart susunka if puola prie pieno", 

6 Penatai- romenq dievai, seimos ir namq zidinio, veliau ir romenq tautos globejai. (Aut. past) 
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Tokie pasakojimai leidZia manyti, kad nei Z. Herbersteinas, nei A. Gvanjinis 
nebuvo mat~ nei zalCi4, nei gyvaci4, kadangi ir vaikui, kiek pramokusiam zoolo
gijos, zinoma, kad sie ropliai neturi nei koj4, nei moka sukauti. 

Kai kurie tyrinetojai, pritardami viduramzi4 kronikinink4 uzrasytoms zinioms 
apie paplitusi tarp Pabaltijo gyventoj4 zalCio (gyvates) garbinimq, kaip irodymq, 
pasitelkia I tukstantmeCio pabaigoje- II tukstantrneCio pradzioje Pabaltijyje pa
plitusius metalinius papuosalus- pasagines seges ir apyrankes su stilizuotomis ne
va zalcio ar gyvates galvutemis galuose. Bet jau esame minej~, kad Lietuvos arche
ologai nustate, jog mus4 krasto gyventoj4 nesiot4 papuosal4 galai uzbaigti ne zal
Cio (gyvates), o apibendrintomis Zirgo galvutemis. 

Idomi ir vertinga J. Maringerio studija, kurioje, apzvelg~s ivairiuose krastuose 
sukauptq archeologin~ medziagq (nuo paleolito iki gelezies amziaus pabaigos) bei 
pasitelk~s tam tikrq literaturq, autorius prieina prie isvados, kad zemdirbi4 kultu
rose gyvate (zaltys) garbinama kaip nam4 geroves, Zidinio saugotoja, sveikatos, 
vaisingurno daveja. Kartu sis gyvlinas laikytas chtoniskojo mitologijos pasaulio 
atstovu. Bet zemdirbiai nei gyvates, nei zalcio dievu nelaike. Pasak M. Gimbutie
nes, antropomorfini4 dievo Zalcio priesistorini4 laik4 skulptur4 (zalCio Zilvino 
prototip4) kol kas neaptikta. 

IS to, kas pas_?kyta, galima daryti isvadq, kad gyvates mitine interpretacija itin 
sudetinga, daugiaprasme, 0 sio gyvuno rysiai su pagoni4 dievais dar nera pakanka
mai aiskus. Neabejotinas tik gyvates chtoniskumas: kaip mitine butybe, ji susijusi 
su zemutiniuoju pasauliu (pozemiu, vandenimis), isivaizduota prie mitinio pasaulio 
medZio saknq. 

Archeologiniai duomenys rodo, kad gyvates (zalcio) motyvas Lietuvoje, kaip ir 
visame Pabaltijyje, buvo paplit~s jau akmens amziaus dirbiniuose. Lankst4, vin
giuotq gyvO.no liemeni vaizdingai atkartoja daugiau ar maziau apdroztos rago atSa
kos, rastos to meta archeologiniuose paminkluose. Ropliq atvaizd4 pasitaike puodl! 
sukese, aptiktose Sventosios (ties Palanga) gyvenvietese. Bet dazniau gyvates 
vaizduotos ant ragini4 ietigali4, kuri4 randama Rytq Lietuvoje. Pavyzdziui, Ze
maitiskes, Svencionq raj., gyvenvieteje rasto ietigalio ornamentuose greta schema
tiskq zmoni4 (ar zveri4) figureliq svarbiausiq vietq uzima gyvate, apsivijusi ietiga
lio jtvarq. Neolito meno paminkluose vaizduoti ir kiti su chtoniskuoju pasauliu 
siejami gyvunai. Pavyzdziui, Jaros, Anyksci4 raj., Kretuono, SvenCioni4 raj., gy
venvietese iskast4 keramikos dirbiniq pavirsiuje isliko taskuciais (sukutemis), 
vingiuotomis duobuCiq linijomis pavaizduot4 zuv4 atvaizd4 (27:4 pav.). 

V-VI a. metalo mene gyvates vaizdinys perteikiamas labai schematiskai, vaiz
duojant gyvunq vertikalia poza. PrimenanCios zaibo zigzagq ar .,S" raid~ vingrios 
gyvuno figuros geriam4j4 rag4 apkaustuose isdestytos viena horizontalia eile, taip 
kaip briedzi4, vandens pauksciq, zmoniq jvaizdziai. Krinta i akis tai, kad gyvaci4 
motyvas meninese kompozicijose derinamas su vandens (lietaus) ideograma (IX; 
9:1 pav.). Toki rysi patvirtina ir mitologijos bei folkloro duomenys. Apie tai jau 
esame kalbej~ anksciau. 

P. Dunduliene knygoje .. Zaltys ir jo simboliai lietuviqliaudies mene ir zodineje 
kuryboje" rasa, kad gyvates (zalcio) tvaizdis ne tik isliko tradicineje liaudies ku-
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ryboje iki siq dienq, bet j is turi daug atitikmenq kitq krastq mene. Stilizuota zalcio 
(gyvates) galva- bendra visq indoeuropieciq meno detale. 

0 dabar pasukime galvas, pameginkime atspeti, kodel visas musq aptartas 
zoomorfines figiiras menininkas subiire i vieningq, kompozicijq,. Ir kq, tas derinys 
galetq reiksti? 



VAIZDINIAI 
APIE KOSMOSO 
KARALYST~ 

Zmogus mintis paprastai reiskia zodziais. Pasakytais arba u:lra
sytais. Taciau be kalbos yra ir kitq mqstymo raiskos budq, pavyzdziui, daile, mu
zika. Tokios mintys kyla, kai isiZiuri i zoomorfines kompozicijas, nezinomo me
nininko iamzintas sidabrinese plokstelese, kuriomis papuosti geriamiej i ragai. Tos 
kompozicijos isties tampa labai iskalbingos, kai neisleidziama iS akiracio ne vienos 
ornamento detales semantika. Stebint zoomorfiniq figurq isdestymq ploksteleje, 
vis labiau tvirteja isitikinimas, kad kiekvienas gyvuno ivaizdis- tai zenklas, kuri 
zmogus pasitelke, noredamas kaZkq pasakyti ar iteigti kitam zmogui. Tad Sllpranta-
ma, kodel apima nenumaldomas noras pasigalyneti su simboliq -bei alego;ijq ku-
pinu tekstu ir H issifruoti. 1 

Vertikalus pasaulio modelis 

Pasiryzus .. perskaityti" zoomorfines kompozicijas, reikia orade
ti nuo paciq iskalbingiausiqjq. Musq nuomone, tokia ir yra Plinkaigalyje rasto rago 
tridale puosyba (IX; 9:1 pav. ). Jau iS pirmo zvilgsnio ji verta pasigerejimo. Tad ne
nuostabu, kad, susizavej~ grazia dirbinio puosyba, archeologai rase ir skelbe strai
psnius apie 8i ragq, knygose spausdino jo paveikslus. Visuose rasiniuose pabre:Zia
mas omamento dekoratyvumas, kai kuriuose iS jq labai smulkiai .. isnarstomi" 
atskiri elementai, il..J. kiekis. Deja, liko nepastebeta viena svarbiausiqjq menines 
kompozicijos ypatybiq- ji tridale. Juk tai ir uzvede ant kelio, ir iZiebe vilti iminti 
geriamojo rago puosybos simbolikq . 

. N~sunku izilireti, kad visi vaizduojami objektai sidabrineje plokSteleje - .. vei
ksmo . vietoje"- sukomponuoti labai apgalvotai, derinant jq dydZius, israiskq, 
ritmin~ sekq, nuosekliai grupuojant juos trijose erdvese. Kiekvienq iS jq skiria 
tuscia- be ornamento- juosta, interpretuotina kaip pauze tarp meniniq minCiq 
ar kaip linija tarp erdviq. Tad visas geriamojo rago dekoras padalintas i 3 vertika
lius lygius, kuriq kiekvienas pasizymi savitu puosybos elementq deriniu. 

Virsutineje juostoje menininkas vandens lasq (taskeliai) ir sroviq (vertikalus 
bruksniai, taskeliai) simbolius suderino su zoomorfine figlira taip prasmingai ir vai
zdingai, kad stebetojui, zinanCiam musq aptartq ivaizdziq semantikq, nieko kito 
nebelieka, kaip tik .. perskaityti" paveikslo .. rastq" sitaip: suoliuoja dangiskieji 
briedziai, nesdami ant savo ragq taip reikalingq zemdirbiams lietq. 

75 



Viduriniojo sluoksnio centrineje juostoje yra vandens paukscio, mitinio zemes 
kurejo, ivaizdziq eile, is virsaus iris apaCios apsupta zemiskq butybiq- zmoniq
figurq, tarsi meldzianciq danguje susikaupusio vandens br~stanCiam :Zemeje derliui 
(adoracijos poza). 

Apatiniojo sluoksnio centrineje juostoje pavaizduota chtoniskoji butybe- gy
vate,- abipus apjuosta vandeni reiskianciq zenklq eilemis. 

Taip issiaiskin~ kiekvienq ornamento juos tq, priartejame tik prie vi enos iSva
dos, kad aptartoji kompozicija- tai vertikalus visatos vaizdas, padalintas i virsu
tiniqjq, viduriniqjq ir zemutiniqjq sferas, t. y. i 3 mitologinius pasaulius - dangq, 
zem~. pozemi. Vadinasi, I tukstantmecio viduryje Lietuvos gyventojq pasaulevaiz
dis yra vieninga sistema, kurioje viskas turi savo vietq ir paskirti: tai ir jegos, val-
dancios pasauli, tai ir zmones, gyvenantys bei dirbantys zemeje. Kitaip sakant, 
menininkas visq gyvenimo patirq, savo zinias apie gamtq sujunge i vieningq vi
sumq - pasaulio modeli. 

Tas pasaulio vaizdas labai dinamiskas. Virsum zemes- dangus su vandens san
kaupomis, per dangaus skliautq lekia dangiskieji bried:Ziai, skubindami lietq, kurio 
saukiasi ritualq atliekantys zmones. Gyvates pavaizduotos taip pat aktyvia vertika
lia poza. Is apacios ir virsaus pasauli supa vanduo. Matyt, taip isreiskiamas zmoniq 
mitologineje sqmoneje isitvirtin~s vaizdinys, paaiskinantis, kodel lietus krinta is 
dangaus, o saltinis tryksta is zemes gelmiq. Daugelis tautq zem~ isivaizdavo supamq 
vandenq- juros arba 2 upiq. Pastarasis vaizdinys, ko gero, archaiskiausias ir la
biausiai lokalizuotas: kur bebutq zmogus, jis visada tarp 2 upiq ar upeliq, ribojan
ciq jam zinomq artimiausiq sausumos erdv~. 

Skelbdami tokiq Plinkaigalio rago ornamentikos prasm~, turime pasakyti, kad 
trinare visatos samprata yra bendrazmogiskas vaizdinys, budingas daugelio pasau
lio tautq ir genciq kosmogonijai ir mitologijai. Jis atsispindi vaizduojamajame me
ne,- ivairiuose ritualuose, zodiniuose, poetiniuose paveiksluose, architekturoje ir 
kt. Ir vel maga prisiminti pasakas, kuriq herojSti tai ikopia i dangq, tai, ikrit~ i suli
ni, po vandeniu randa gyvenimq, panasq kaip zemeje, i kuriq kartais vel sugrizta. 
Gal sie pasakq siuzetai atliepia archaiskus vaizdinius apie pasaulio sandarq? 

Pasaulio atsiradimas, jo sandara negalejo nerupeti :Zmogui, nes :Zemeje esanti 
tvarka --- tai jo egzistavimo ir geroves pamatas. Mitologineje zmogaus mqstyse
noje pasaulis - tarsi arena, kur veikia daug paslaptingq jegq, o pats pasaulis gali 
egzistuoti tik tuo atveju, jei visas veikianCios jegos turi nustatytq vietq. Tvarkos 
buvimas gamtoje ir socialineje sferoje, harmonijos atsiradimas pirmyksciame cha
ose, -- tai yra mitologinio mqstymo pamatas. Ir kuo labiau tvarkos pojutis stiprejo, 
tuo savarankiskesni daresi zmoniq kolektyvai, tuo labiau jie .. kulturejo" r priespa
statydami save naturai - aplinkai (gaminosi darbo irankius, statesi namus, emesi 
ivairi q verslq ir pan.). Atitinkamai kito ir mitq turinys. Kadangi mitq siu:Zetai buvo 
stiprus ir pas tovus impulsas zmogaus meninei kurybai, tad desninga, kad tokios 
svarbios idejos, kaip pasaulio kilme, jo sandara, erdve ir laikas, nuolat budavo ikil
nijamos zemdirbiq meno kilriniais. 

Pravartu priminti, kad N._ Velius, nuodugniai tiriantis lietuviq tautosakq, ku-
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flOJe gaivaliskai prasiverzia musq liaudies pazmros i daugeli gyvenimo ir 
buities klausimq, pries keletq metq priejo isvadq, kad trinario pasaulio sandara 
yra budinga senoves baltq pasauleziUrai. 0 ai-cheologijos saltiniai tq isvadq patvir
tina, be to, dar pateikia patikimai datuotq konkreciq kuriniq, kuriuose tas pasaulio 
modelis iSreikstas zoomorfiniu kodu. 

Zvilgtelej~ i gyvilnines kompozicijas ant kitq geriamqjq ragq apkaustq, negali
me nepastebeti jq ivairoves, pasireiskiancios tuo, kad vieno daikto puosyboj e vy
rauja zoomorfiniai motyvai, sietini tik su kuria nors viena trinario pasaulio zona. 
Antai Rubokq ir Pasusvio radiniq ornamentuose perteikta tik virsutiniosios zonos 
ideograma (9:2; 10 pav.), Kukil! (14:3 pav.), Plinkaigalio radiniuose- tik su vidu
riniqja zona susijusil! gyvlinl! ivaizdziai. Yr a ragl!, kuri l! apkaus tuose dominuoja 
vien zemutiniqjq pasaulio zonq simbolizuojantys gyvunai- gyvates (Plinkaigalis, 
13 pav.). 

Labai tiketina, kad tokio pobud:lio variacijoms turejo reiksmes meninil! elemen
tl!, motyvll kanonizavimas. Kanonas ciasuprantamas kaip modelis, etalonas, forma, 
galiausiai- kaip menine priemone, kuria menininkas ikunijo bendrus kolektyvo 
vaizdinius apie pasauli ir stengesi paaiskinti zmogaus vietq tame pasaulyje, jo po
ziuri i tikrov~. Ir kuo senesnes visuomenes kulturos tradicijos, tuo rupestingiau ir 
visapusiskiau isgryninti meniniai kanonai. 

Bet nesigilinsime i kanonizuoto meno problemas, nes tai meno istorijos ir teori
jos dalykas. Kita vertus, menotyrininkai jau prira5e daug darbq, kuriuose nagrine
tos ne tik stilistines kanono ypatybes, bet parodyta ir kanono reiksme kurejl! me
ninei veiklai. 0 archeologams - praeities kulturos istorikams, besidomintiems 
gyvlininio stiliaus simbolika,- labiausiai rupi kanonizuotq zoomorfiniq figurq 
prasme, idejinis turinys. 

Jau vien tai, kad gyvunq atvaizdai metalo plastikoje labai sqlygiski, schema
tiski, o kartais vietoje visos figuros tepavaizduota tik jos dalis, atstojanti visumq, 
gana iskalbingai liudija, jog I tukstantmecio viduryje Lietuvoje gyven~ ir kur~ me
nininkai neabejotinai naudojo tokias menines israiskos priemones, ~uriq simbolika 
buvo suprantama jq amzininkams. Taciau nemanykime, kad supaprastintos, kano
nizuotos zoomorfines figuros - tai kurejo ismone. Anaiptol! 

Kaip jau minejome, zemdirbiq mitologineje Sqmoneje gyvunai buvo laikomi 
mitq herojais, apsuptais tam tikrq tikejimq, prietarq, ritualq komplekso, pasizy
rnincio giliu tradiciskumu. Zmogus nuo gimimo buvo savo bendruomenes paprociq, 
pasauleziuriniq vaizdiniq, mitq (sukurtq kolektyvo nariq) paveldetojas. Taciau 
kiekviena karta, suprantama, inesa ir savo meto naujoviq. Pavyzdziui, dievybes 
jgauna naujq pareigq, atsiranda naujq epitetq jq vardams, keiciasi jq vieta panteo
ne ir pan. Bet kartos negriauna senqjq tradicijq, o prie jq prisitaiko. 

Vis delto zemdifbiq kulturos tradiciskurnas be galo ribojo zmogaus iniciatyvq, 
kurybin~ veiklq kolektyve. Neperdedami galime sakyti, kad menininkas kure gai
valiskai, nesqmoningai, kad jo kuryba buvo kolektyvinio pobudzio, nes jq Ierne 
bendruomenes, genties poreikiai, ji buvo neatsiejama nuo kolektyvo paprociq, tra
dicijq, nuo socialinio bendravimo reikmes, nuo visq kitq dvasines ir ukines veiklos 
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sferq. Kurejo talentas, isradingumas bei kitos jo savybes atsiskleisdavo ne 
naujais, isgalvotais meniniais motyvais, o gebejimu isvengti vienodumo, nuobo
dumo ir savaip, naujai operuoti folkloro siuzetais, mitologijos idejomis. Vadinasi, 
ornamento elementai buvo kolektyvo sankcionuoti jvaizdziai, simboliniai zenklai, 
todel suprantami kiekvienam bendruomenininkui - ir suaugusiam, ir vaikui. 

Vis delto kanonizuotas menas- toli graZu ne gatavas grafiskas tekstas, paveik
slais atpasakojantis koki nors mitologini jvyki ar epini veiksmq. Tq akivaizdziai 
liudija gyvuninio stiliaus puosyba: zoomorfines figuros nesusietos kokia nors gy
venimiska, buitine scena, jos yra pavienes, tesurikiuotos eilemis. Kartais vaiz
duojamq gyvunq atstoja vien jo galva. Tai· desninga, nes kanonizuoto meno siste
moje kiekvienas zoomorfinis jvaizdis yra tarsi isorinis signalas, impulsas, pazadi
nantis ziurovo sqmoneje tai, kq jis jau Zino. Logikos Cia nereikia. Anot J. Lot
mano, kanonas - tai lyg tas uzristas mazgelis, keliantis ziurovui emocijas ir 
organizuojantis H jsiklausyti paciam i save, atgaivinti atmintyje esamas zi
nias. Ziurovas drauge buvo ir kurejas, nes kanono sistema, budama aktyvi ir 
neissenkama, kreipe zmogaus vaizdtiot~ tam tikra linkme, kiekvienq kartq versda
ma Ziurovq perorganizuoti jau turimas zinias. 

Kitais zodziais tariant, kiekvienas kanonizuotas gyvtino jvaizdis buvo visuoti
nai priimtas, tradicijas atitinkantis apibendrintas zenklas - simbolis, kurio pasto
vi, gilumine prasme bei reiksme susikloste is per ilgus simtmeCius zmoniq kauptq 
tikroves stebejimo rezultatq. Tq simboliq planingas derinys menineje kompozici
joje atspindi zmoniq bendrijos kolektyvinio gyvenimo patirtj- zinias apie zmogq 
supanti pasaulj, jo sandarq, erdves ir laiko sampratq. 

Taigi V-VI a. metalo plastikoje paplitusios gyvuninio stiliaus kompozicijos 
buvo zmogaus sukauptq ziniq jamzinimo (issaugojimo) ir perdavimo budas, savita 
vaizdine zmoniq bendravimo, komunikacijos priemone raSto neturejusioje Lietu
vos visuomeneje. Matyt, del to dirbiniai su briedziq, pauksciq, gyvaciq ivaizdziais 
(remiamasi turimais duomenimis) randami jvairiq baltq genciq gyventoje teritori
joje. Tiesa, iki siol archeologai vis dar neranda tokiq dirbiniq Aukstaitijoje. Gal
but del to, kad cia jsikurusios gentys jau laikesi paprocio savo mirusiuosius laidoti 
sudegintus. Apeiginio lauzo liepsnose :Z:alvario, sidabro daiktai smarkiai aptirpda
vo, net issilydydavo, tad, ziurint i jq liekanas, kartais tegalima tik spelioti, kokia 
galejo buti dirbiniq forma, puosyba. 

Tikriausiai skaitytojui jau kyla klausimas, kodel rasto neturejusioje visuome
neje mitologijos ir folkloro idejoms isr~iksti ornamento mene jsitvirtino zoomor
finis kodas, o ne koks nors kitas, pavyzdziui, augalinis kodas? 

Atsakinejant i sj klausimq, da:lnai pasitelkiama populiari hipoteze, aiskinanti, 
kad gyvtininio stiliaus atsiradimui ir jo raidai vaizduojamajame mene lemiamq rei
ksm~ turejo totemizmas - viena ankstyviausiq religijos formq. 

Kiti tyrinetojai mano, kad .. totemistin~" koncepcijq jau sukompromitav~s lai
kas ir nauji atradimai. Ji esq taip beviltiskai pasenusi, kad net negalinti paaiskinti 
zoomorfiniq jvaizdziq prasmes ir paskirties naujame visuomenes raidos etape, 
t. y. zmonijai perejus prie zemdirbystes. 
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Isigalint gamybiniam ukiui, toteminiai tikejimai ir ideologiniai vaizdiniai, pa
sauleziurines idejos vis silpo, dalis jq buvo pamirsta, dalis igavo kitq prasm~. Ir 
nors zemdirbiq mitologineje religineje mqstysenoje bei kulto praktikoje gyvilnai 
tebebuvo svarbus (mitq veikejai, aukojimo objektai), bet juos jau nustota laikyti 
totemais, tam tikros zmoniq grupes proteviais. Isbleso ir 2veriq viespaties ideja, 
kuri buvo uzvaldziusi medziotojq sqmon~. Todel vis dazniau zoomorfinis kodas sie
jamas ne su totemizmu, o su magija - visq religiniq kultq sudetine dalimi. 

Bet a pie magiskq gyvuninio stiliaus aspektq pakalbesime veliau. Cia tik norime 
dar pamineti, kad zymaus etnografo, tyrinejusio religijos kilm~. jos formas ir ap
raiskas mene, S. Tokarevo nuomone, zoomorfinio kodo paplitimq meno kilriniuose 
galima vertinti nebent tik kaip labai tolimq toteminiq vaizdiniq atSvaitq ar reliktq. 
Mat pradiniame zmonijos raidos etape totemizmas buvo visuotinai paplit~s. o gy
vilnq kulto .. pedsakq pedsakai" isliko net civilizuotq visuomeniq kulturose. 

Svarbiausia- zoomorfinio kodo paplitimo senqjq zemdirbiq mene nevalia pai
nioti su potroskiu vaizduoti megiamus gyvulius, paukscius. Zoomorfines figuros
tai tik zenklai, simbolizuojantys tas nezinomas, sugyvintas, sudvasintas jegas, ku
rios neva valdancios pasauli ir nuo kuriq priklausqs zmogaus likimas, jo gerove. 
Visai neatsitiktinai net labai schematiskuose gyvunq atvaizduose akivaizdzios jq 
rusines savybes. Ir stai kodel. 

Mitologiniam mqstymui ypac budinga priesingq pradq isskyrimas (aukstai
zemai, toli-arti, desine-kaire, naktis-diena, gyvenimas-mirtis ir pan.), taip pat me
taforiskumas, asociatyvumas, simbolizmas. Tad, supriesinus skraidanciq padange
je, vaiksciojanciq, begiojanciq, sokinejanciq zeme, sliauziojanciq po jq ar i jq isi
rausianciq gyvunq tvaizdzius, buvo galima itin vaizdziai isreiksti zmoga1..Is mintis 
apie tridal~ kosmoso erdv~. Tuo tikslu damiausiai budavo pasitelkiami paukscio, 
kanopinio gyvuno, roplio atvaizdai. Kadangi viso pasaulio (kosmoso) asimi, jun
giancia dangq, zem~, pozemi, buvo laikomas pasaulio medis, tai ir minetoji gyvunq 
triada prie to medzio isivaizduota atitinkamai: siekiancioje saul~ virsuneje ar sako
se- pauksciai (dangaus sfera), prie kamieno- Zverys, gyvuliai ir zmones (zemes 
sfera), prie isiskverbusiq i zem~ saknq - ropliai (pozemio sfera). 

Budamas is esmes universalus, zoomorfinis kodas, kaip minCiq ir ziniq perdavi
mo ir issaugojimo budas, atskirq visuomeniq mene turejo ir vietos savitumq. Antai 
kai kuriq indoeuropieciq (pvz., skitq) meno paminkluose treciqjq- zemuti:Q.iqjq 
pasaulio zonq simbolizuoja ne gyvate ar kuris kitas roplys, bet plesrusis zveris. 
Kaip mateme, Lietuvoje rastq geriamqjq ragq ornamentinese kompozicijose su 
dangaus skliautu siejami ne pauksciai, o kanopiniai gyvunai - briedziai. Dangis
kqjq briedziq vaizdinys, be abejones, paveldetas is akmens amziaus zvejq bei me
dziotojq kosmogonijos ir mitologijos. Tiktai zemdirbiq pasauleziuroje sio labai 
archaisko vaizdinio idejinis turinys igavo kitq prasm~. jo semantika kita: briedzio 
ivaizdis imtas sieti su dangaus jegomis, galinciomis, be kita ko, atsiqsti lietq. 

Vadinasi, apibendrinta (kanonizuota) zoomorfine figura metalo plastikoje- tai 
zenklas, isreiskiantis tam tikrq idejq, tai simbolis, turintis prasm~. kuri per simt
mecius susikloste iS daugelio veiksniq. Turejo reiksmes ir ekonomines bei sociali-

79 



nes kolektyvo gyvenimo Sqlygos, ir ribotos zmoniq zinios apie gamtq bei save, ir 
paveldetos tradicijos, ir rysiai su kaimynais, ir kt. 

Biitina dar pabrezti tai, kad mitologines bei kosmogonines asociacijas stebetojui 
kelia ne tik geriamqjq ragq ornamentas, bet ir pati daikto torma, prllygstantl ver
tikalei. Mitologineje sqmoneje vertikale (stulpas, kolona, bokstas ir pan.) atitinka 
pasaulio medzio vaizdini, iprasminanti tvarkos atsiradimq chaose. Medis buvo 
pasaulio organizavimo simbolis: virsiine, kamienas, saknys junge dangq, zem~. po
zemi. Statmenos formos geriamasis ragas, tarsi simboline pasaulio asis, darniai 
suvienijo visus tris ornamentq sluoksnius su skirtingais zoomorfiniais ivaizdZiais, 
simbolizuojanCiais tris skirtingas pasaulio sferas. Taigi mitologinio mqstymo pag
rindas- tvarkos buvimas pasaulyje- akivaizdziai atsispindi visoje kiirinio archi
tektonikoje. 

~orizontalus pasaulio vaizdas 

Menisku ir originaliu ornamento elementq deriniu, kurio turi
nys teikia nemazai mitologines informacijos, pasizymi aptartasis Pagrybyje rastas 
dir:lo pakabutis (VIII; 7 pav.). Dirbinio pavirsiuje menininkas pavaizdavo geomet
rinius motyvus - koncentriniai ratukai, taskeliai, rombukai - ir zoomorfinius -
zirgq- ivaizdzius. Visi sie elementai nuo seno isisaknij~ ivairiq tautq mene, tad 
archeologineje literatiiroje nuolat tyrinejama jq semantika, sifruojama simbolika. 

Siuo metu neabejojama, kad daugelyje tautq ir genCiq paplit~s dangaus ir jo 
sviesuliq sudievinimas bei garbinimas ilgus tiikstantmecius mene buvo iprasmina
mas vienodais zenklais. Skrituliai, ratukai, koncentriniai apskritimai - tai saules 
tvaizdziai (29 pav.). Rato, apskritimo vaizdinys mituose taip pat suvokiamas kaip 
saules diskas. 

Lietuvoje si simbolika zinoma nuo akmens amziaus. Pavyzdziui, Sventosios 
(ties Palanga), Biitinges (Palangos m.) gyvenvietese, Juodkrantes lobyje rasta 
apskritq gintaro ploksteliq- saules idejq isreiSkianCiq diskq (30 pav.). Tokie daik
tai paprastai padaryti is zvilganciq ar spindinCiq medziagq: miisuose - iS gintaro, 
kitur- is perlamutro ar brangakmeniq bei spalvotqjq mineralq (skaliino, zadeito). 
Beje, saul~ simbolizuojantys apskritimai, ratai tradiciniame lietuviq liaudies mene 
isliko iki miisq dienq - ypac medzio dirbiniuose, metalo kaliniuose. Tad pagristai 
galima manyti, kad pakabutyje ties kiekviena zirgo galvute isgraviruotas koncen
trinis apskritimas - tai saules zenklas. 

Nagrinedami kitos geometrines figiiros - kvadrato - semantikq, tyrinetojai 
priejo prie isvados, kad jis suvokiamas kaip zemes, sausumos zenklas. Kvadratas 

29 pav. Soliarini4 zenkl4 variantai. 
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1 

su dviem kryimiSkai susikertanCio
mis linijomis viduje bei su taskeliais 
kiekviename kampe simbolizuojq,s 
suartq, ir uzsetq, (taskeliai - seklos) 
zemes laukq,. Antra vertus, sis zenk
las esq, galis reiksti apskritai zemes 
derlingumo idejq,. Kadangi dirbamos 
zemes plotas buvo vagojamas skersai 
ir isilgai, tai artojas nuolat susidur
davo su tokiomis erdves sq,vokomis, 
kaip pirmyn-atgal, desine-kaire. To
del esq suarto lauko ideograma, 
t. y. keturdale kompozicija (31 pav.), 
zemdirbiq sq,moneje asociavosi su ke
turiomis pasaulio salimis. Tai mums 
labai svarbu, nes pakabutio puosybi
neje kompozicijoje kiekvienas kvad
rato su 4 taskeliais kampas rodo 
pasaulio sali. 

Semaniskai ypac gilus ir vaizdus 
pakabucio puosybos motyvas - dvi 
zirgeliq galvos, atgr~ztos i priesin
gas puses. Visq pirma si akivaizdi 
zoomorfiniq elementq pnespnesa 

•• • • • . . . . 
;()i 

:. .:: 
• 4,)..•. . . . . . .. . ... . . ----- ~ .. "-
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30 pav. Gintariniai diskai: 1 - Biltinge ties Sventqja, 
2 - Juodkrante, 3 - Palanga. 

(desine-kaire, rytai-vakarai) gali buti susijusi su tokiu mq,stymo principu, kaip 
priesingq pradq isskyrimas. Mat zmogus savo kasdieniniame gyvenime nuo
lat susidurdavo su poriniais reiskiniais, atspindinciais poliarines sqvokas. Pori
nes priesybes- tai elementari abstrakcija, paprasCiausias objektq ir reiskiniq kla
sifikacijos principas, kurio pagalba tuo paciu metu reiskiniai ir supriesinami, ir 
sujungiami i savitq, vienov~, isreiskianciq, erdves, laiko ar socialinius vertinamuo
sius pasaulio pozymius (palankius ar nepalankius zmogui); pavyzdziui, mirtis-gy
venimas, diena-naktis, aukstai-zemai ir t. t. Reiskiniq supriesinimas pagal principq 
taip-ne, juoda-balta ir pan. (binarines opozicijos) buvo galingamitologinio mq,sty
mo priemone zmogq supanciam pasauliui pazinti. 

A. Zolotariovas savo knygoje .. Giminine santvarka ir pirmykste mitologija" 
itikinamai parade didziuli binariniq priesybiq vaidmeni archaiSkq kolektyvq socia
linei strukturai- pirmyksciq bendruomeniq dualistinei egzogaminei organizacijai 

31 pav. Keturdalill kompozicijq variantai. 
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(vienos gimines vyrai zmonas rinkdavosi is kitos gimines) bei abipusiam ukiniq · 
rysiq palaikymui. 

Dualistine giminine organizacija paliko neiSdildomus pedsakus visame indo
europieciq dvasiniame gyvenime, turejo ypatingq reikSm~ dualistines kosmogoni
jos, ypac mitq apie dvynius - dievo vaikus - ir jq kulto, paplitimui; ji ryskiai 
atsispindi mene. 

Ivairiose indoeuropieciq visuomenese svarbiausiojo jq dievo vaikai dvyniai 
turejo nevienodus vardus. Graikai juos vadina Dioskurais (Dzeuso slinus Homero 
giesmese), senieji indai- Asvinais, kuriems Rigvedoje skirti 54 himnai. Indoeuro
pieciq mitologineje religineje sistemoje labai paplit~ vaizdiniai apie 2 brolius dvy
nius - genties, gimines pradininkus, tautos kulturos herojus. Taip yra vadinami 
folkloro kuriniq veikejai, neva sukur~ zmonems gyvenimo sqlygas, ismok~ juos 
jvairiq darbq, padovanoj~ jiems reikalingus darbo jrankius ar ikur~ valstyb~. Antai 
net iki XIX a. pabaigos Slezvigo-Holsteino kaimuose (Vokietijos FR) pastatq sto
gus puosiantys 2 mediniai zirgeliai buvo vadinami arkliq vardais - Hengest ir 
Horsa. Sitaip buvo vadinami 2 broliai valdovai, vadovav~ anglosaksll verzimuisi 
i Britanijq. Aiskinama, kad dviejq broliq motyvas folklore, daileje- tai dualistinio 
valdymo atspindys, atitinkantis dvyniq kultq, kuris indoeuropieciq mitologijoje su-
aug~s su Zirgo kultu. • 

Dviejq zirgq vaizdinys indoeuropieciq mitologijos sistemoje yra pats archaiS
kiausias - zoomorfinis - dieviSkl.J.il.J. dvynil.J. simbolis. Asvinais, pazod:liui - ar
kliais, vadinti senqj q indq dievai dvyniai. Dzeuso sun us - dvyniai Dioskurai -
mene vaizduojami kaip 2 priespriesiais stovintys zirgai ar vien jq galvos: vaizduoti 

jie ir ~aip jaunuoliai, kuriq vienas ant juodo, kitas ant balto zirgo. Sie jvaizdziai 
EladoJe buvo labai populiarus, nes graikams Dioskurai- tai nuosirdzios drau
gystes isikunijimas. Kaip minejome, arkliq vardais Hengest ir Horsa vadinti ir 
anglosaksq dvyniai. . . . 

Folkloriniu-poetiniu, mitologiniu-ritualiniu ir kalbiniu asp~kt~Is_ pazvelg~s. l 
baltq tradicijas, ne vienas tyrinetojas nustate, kad baltam~ l~?a1 ~udm~~s dvxmq 
mito siuzetas turintis nemaza bendrybiq su kitq indoeuropieciq mitologiJOSe zmo
mais dvyniai~. ISaiSkinta, kad baltai savo die_vus d~.y~ius :'"~dino Dievo_ suneliais 
(liet.), Dieva deli (latv.), kuriq kultas baltq mitologiJOJe a~Itm_ka ?end_r_am~oeur?
pietiskqjq schemq. Baltq folklore dievai dvyniai isivaiz~uoJa~n. ka_IP. 2 z~rga1, kunq 
vienas su sidabriniu balnu, kitas - su aukso kamanom1s (pnespnesq Sidabras-au
ksas galima sieti su priespriesa rytai-vakarai). 

IS viso to, kas pasakyta, isplaukia prielaida, kad Pagrybio pdkabu~i~ ~vie_jq 
zirgeliq motyvas gali buti mitiniq butybiq- dieviSkqjq dvyniq zoomorflms tVaiz
dis. Sio motyvo gyvybingumq lietuviq menineje kulturoje akivaizdziai patvirtina 
etnografine medziaga, tautodailes paminklai. Poros, dvejeto. ~deja ypac akiva_izdi 
prieverpsCiq ornamentuose, audiniq ir skryniq rastuose, ~ry~mos~: st~~~st_ulpm~
se ir kt. Ji da:lnai isreiksta gyvuliq ar pauksciq atvaizdms, s1metnska1 1sdestyta1s 
kokios nors vertikales atzvilgiu (32 pav.). 

Pa:lymetina ir tai, kad Pagrybio pakabutyje kiekviena zirgo galvute tarsi vai-
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nikuota isgraviruotu koncentriniu ratuku
saules simboliu; beje, su soliarine simbo
lika sietinas ir zirgo ivaizdis ant Pagrybio 
seges (3 pav.). Mat papuosalo ivijos galuose 
esancios apskritos buozeles yra pagrazintos 
susikertanciom linijom- kry:liumi. Zinome, 
kad apskritimas su jo viduje susikertancio
mis linijomis Lietuvoje (ir ne tik Lietuvoje) 
jau nuo akmens amziaus buvo saules simbolis 
(30 pav.). 

Menininkas galbiit sqmoningai pabreze 
zoomorfinio motyvo rysi su soliarine, kos
mine simbolika, kadangi senqjl.l Lietuvos 
zemdirbil.l mitologineje religineje sistemoje 
zirgo vaizdinys daugiaprasmis, sinkretiskas: 
j is susij~s ir su chtoniskaisiais mitiniais 
personazais, ir su dangiskomis dievybemis. 
Apie tai esame kalbej~ anksciau. 

Antra vertus, zirgo ivaizdzio siejimas su 
soliarine simbolika yra semantiskai moty
vuotas. Mat daugelio pasaulio gencil.l ir 

32 pav. u~kiai su zirgl!, paukSi':il! atvaizdais. tautl.l mituose, savo iStakomis siekianciuose 
bendraindoeuropietiskqjq sanklodq, paplit~ 

siuzetai, atspindintys dieviskqjl.l dvyniq 
saitus su saule, zibancia karieta, vezimu ar ratais keliaujancia dienos keliq 
per dangaus skliautq. IS visl.l dievybil.l, paminetl.l senuosiuose indoeuropiecil.l ra
sytiniuose saltiniuose, dvyniai Asvinai labiausiai susij~ su soliariniais dievais. Rig
vedoje, Avestoje gausu tokil.l metaforl.l ir sudetingl.l asociacijl.l: saule, riedanti 
dangumi, lyginama su greitakoju zirgu, kurio plevesuojantys karciai- tai spindu
liai; zirgas- per dangaus kalnq keliaujanti saule, kuri gretinama su lekianciu ve
zimu; vezimas- saules simbolis, ir galiausiai- saule lyginama su ratu. 

Biidinga, kad tokios vaizdinio mqstymo asociacijos ir simboliai (turima galvoje 
palyginimas saule-zirgas-vezimas-ratas) atsispindi ir indoeuropiecil.l mene. Siuo 
atzvilgiu ir baltai ne isimtis. Bene ispiidingiausiai tai paliudija Grabove (Stargar
do raj., Vyslos zemupys) rasta antropomorfine urna, ant kurios iSraizytas dviejq 
zirgl.l traukiamas vezimas ir didziulis skritulys - saules simbolis (33 pav.). 

Paminetinas ir zalvarinis 4,07 em skersmens rato modelis, kuris rastas Plinkai
galyje (Kedainil.l raj.) kasinetame VI a. turtingos moters kape (34 pav.). 20-25 m 
amziaus mirusioji palaidota karste, aukstielninka, galva i rytus, sudetomis ant krii
tines rankomis. Karstq supa 6 akmenys. Ant kaklo buvo 4 eilil.l verinys is 140 alavi
nil.l ir 16 gintarinil.l karolil.l. Ant abiejq rankl.l uzmauta po 6 zalvarines apyrankes. 
Du zalvariniai ziedai ant kaires rankos ir 1 ziedas ant desines. Drabuziai susegti 2 
segemis (zalvario ir sidabro), sujungtomis ilgesne kaip 0,5 m zalvarine grandinele. 
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33 pav. Raizinys ant urnos. Grabovas, Stargardo 34 pav. Zalvarinis rato modelis. Plinkaigalis, V~ 
raj., LLR, V a. pr. m. e. VI a. 

Mirusioji apriipinta gintaro amuletu-karoliu, kuris greiciausiai buv~s idetas i mai" 
selt, zalvarine grandinele prikabintq prie juosmens. Darbo iranki-q komplektq su
daro gelezine yla ir minetasis zalvarinis ratelis, naudotas vietoj verpstelio (smagra
cio). Toks ratelio panaudojimas mums atrodo labai prasmingas, turint galvoje, jog 
indoeuropieci-q tradicijose verpimas labai susij~s su tikejimais ir ritualais (prisi
minkime sakmes apie likimo verpejas). ldomu, kad kai kuri-q prieverpsci-q puosy
boje kartais pasitaiko dvyni-q zirgeli-q motyvas (35 pav.) ir kad lietuvi-q tradicini-q 
verpimo iranki-q, ypac prieverpsci-q, ornamentai etnograf-q yra siejami su senosios 
religijos simbolika, pasaulio samprata. Tuos ornamentus meginama lyginti ir su ar
cheolog-q iskast-q verpstuk-q (smagraCi-q) puosyba, stengiantis iziureti rast-q tarpusa
vio rysi, isskirti bendrus, pastovius elementus. Vienas toki-q ir yra ratas-apskriti
mas, toks biidingas molini-q, akmenini-q, gintarini-q verpstuk-q (smagraci-q) formai 
(36:2 pav.), daznai ir puosybai, ir labai paplit~s medini-q prieverpsci-q ornamentuo
se. A. Cepaitienes nuomone, rato-apskritimo motyvas toks reiksmingas, kad daznu
syk jis nulemia net ir medini-q prieverpsci-q formq (neornamentuot-q taip pat). 

Ratai, vezimai buvo svarbiis indoeuropieci-q kulto praktikoje, tvairiuose ritua
luose, ypac laidojimo paprociuose. Tai is dalies patvirtina ir archeologiniai atradi
mai: vezimai, j-q modeliai, kartais vien ratai, pagaliau ritualines urnos su israizytais 
vezim-q atvaizdais daug kur Europoje ir Azijoje aptinkama archeolog-q kasinetuose 
kapuose (ypac zalvario amziaus). Kaip minejome, paraleli-q zinoma ir balt-q kra8tuo
se. 

Meginant atspeti, kokiq idejq ikfrnijo menininkas, suburdamas i vieningq kom
pozicijq aptartuosius ornamento elementus, pirmiausia verta atkreipti demesi i dir
binio isor~, jo formq, kuri primena vertikal~. Mat daugelio taut-q ir genci-q mitologi
neje religineje sistemoje vertikales (stulpo, kolonos, boksto ir pan.) motyvas- tai 
pasaulio medzio .. sukultiirintas" variantas, tiksliau - ekvivalentas, atitinkantis 
pasaulio modelio idejq. 

Pasaulio medzio tvaizdis ivairi-q taut-q ir genci-q mitologineje sqmoneje yra vi
satos organizacijos, kosmines tvarkos (erdveje ir laike) simbolis. Pasaulio centre 
esantis pasaulio medis buvo laikomas pasaulio asimi, jungiancia visas 3 mitologi-
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35 pay. Prieverpste su 36 pav. Moters darbo irankiai: 1 - pjautuvelisr 2- verpstukas, 3- yla. 
zirgeliq atvaizdais. Pagrybi!l, V-VI a. · 

nes visatos sferas: virsfule- dangus (dievq pasaulis), kamienas- reme (zmoniq ir 
Zveriq pasaulis), saknys - pozemis (chtoniskqjq biitybiq pasaulis). Mene minetq
sias sferas damai simboliskai zenklina vaizduojami gyviinq ivaizdziai. Pavyzdziui, 
dangq damiausiai eymi pauksciai, zero~- kanopiniai gyviinai, zmones, pozemi
ropliai, vandens gyviinai ir kitos chtoniskos biitybes. 

Universalusis mitas apie pasaulio medi, prie kurio stovi arkliai bei kiti kanopi
niai gyviinai (briedziai, elniai, oziai), paplit~s visose indoeuropieciq visuomenese. 
Viduriniosios pasaulio dalies sqvoka indoeuropieciq kultiirinese tradicijose atitin
ka pasaulio medzio viduriniqjq dali ir jungia dievus, zmones ir gyvulius, priespas
tatant visa tai zemutiniajam pasauliui prie pasaulio medzio saknq, pozemyje, 
vandenyje. Prie pasaulio medziu vyksta ir indoeuropieciq mitinio dievo - Griaus
tinio - kova su priesininku - Gyvate. 

Archaiskq visuomeniq mitologineje sqmoneje pasaulio medZio ivaizdis neretai 
suvokiamas kaip dangaus ir zeroes jungtis, kaip kelias pas dievus. (Prisiminkime 
lietuviq liaudies pasakq apie didziul~ pupq, kuria senelis ir senele ilipo i dangq pas 
Dievq.) Siunciant aukas medziu, ]ungianciu zmoniq ir dievq pasaulius, esq galima 
uzmegzti kontaktus su dievybemis." 0 tokie kontaktai, ano meto Zffiogaus isitikini
mu, Ierne bendruomenes gerov~. 

Indoeuropieciq tradicijose labai ryskus pasaulio medzio rysys su dieviskai
siais dvyniais. K.aip minejome, vedq tekstuose tokie terminai kaip a8vattha (pasau
lio medZio ivaizdis), Asvin (dieviskasis dvynys Asvinas), asvayupa (pasaulio 
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medzio variantas), a8vamedha (zirgo aukojimo ritualas) yra kil~ is zodZio asva, 
reiskiancio zirgq, ir priklauso vieningam mitologiniq ir ritualiniq vaizdiniq komp
leksui. Kai kurie vedq komentatoriai pasaulio medzio vaizdini lygina su ramsciu -
stulpu, kuris remia saul~. riedanciq is rytq i vakarus, t. y. nuo vieno Asvino prie ki
to. Vedq himnuose Asvinai iprasmina porq, dvynius, kuriq vienas susij~s su nakti
mi, kitas - su ausra, kartu - su dienos ir nakties kaita, su saule, nuvejancia 
tamsq ir pa:iymincia dienos pradziq ir pabaigq. 

Verta pamineti, kad ir senqjq graikq mituose atsispindi dvyniq Dioskurq rysiai 
su svesiuoju Olimpu ir niuriqja Hado karalyste. Kai vienas is dvyniq- Kasto
ras - gulejo mirtinai perverta krutine, gailiai raudojo antrasis - Polideukas, re
gedamas, jog mirtis isskirs H su broliu. Kreipesi jis tada i savo tevq Dzeusq, prasy
damas leisti jam mirti kartu su Kastoru. Pasirode griausmavaldis savo nemirtinga
jam slinui ir pasiUle arba amzinai jaunam gyventi rlimuose, dievq buveineje, 
arba atiduoti dali savo nemirtingumo broliui ir vienq dienq buti Hade- mirusiqjq 
salyje, o kitq ____: Olimpe kartu su dievais. Nepanoro Polideukas issiskirti su broliu 
ir pasirinko bendrq daliq. Nuo to laiko broliai vienq dienq klaidzioja Hado tamsy
bese, kitq - gyvena tarp dievq sviesiajame -Olimpe. Naujausioje literaturoje 
mitai apie Dioskurus traktuojami kaip archaiski, fantastiniai zmoniq vaizdiniai 
apie sviesos ir tamsos kaitq, ir apie tai, kaip diena pakeicia nakti ir atvirkSciai. 

Baltq mitologiniai dvyniai - Dievo stineliai - greiciausiai taip pat iprasmina 
dienos ir nakties priesyb~. Antai N. Velius neabejoja del dvyniq rysio su 
Ausrine ir Vakarine (abi jos mitologines butybes). · 

Remdamiesi indoeuropietiskomis paralelemis bei baltq folkloro tyrinejimq 
duomenimis, galetume daryti isvadq, kad pakabucio puosyba simbolizuoja pas.au
lio medzio variantq - kosmini stulpq, remianti dangaus skliautq, kuriuo saule 
nurieda dienos keliq is rytq i vakarus. 

Taigi pakabucio kurejas meniskais ivaizdziais isreiske (apibendrino) istoris
kai sqlygotq H supancios tikroves pa:iinimq: universalus simboliai - vertikale, 
soliariniai zenklai, keturkampiai elementai, dvyniq motyvas- menininkui buvo 
priemones, kurios leido i vieningq sistemq sujungti porines priesybes (aukstai
zemai, rytai-vakarai, kaire-desine, diena-naktis, sviesa-tamsa ir kt.), zymin
Cias pagrindinius visatos struktiiros parametrus 1aike ir erdveje. 

Tradiciniame lietuviq liaudies mene mitinius stulpus, remiancius dangq, ati
tinka stogastulpiai, kuriq vienas kitas dar teberymo nuosalesniame Lietuvos 
kampelyje. Dviejq ar trijq aukstq stogastulpiai, apsupti isdrozinetais gyvtinq, 
dangaus sviesuliq ivaizdziais, simbolizuoja visatos sferq (dangaus, zemes, pozemio) 
vie nov~. 

Kosmologiniq vaizdiniq atsvaitai senqjq zemdirbiq menineje kuryboje nera 
retas reiskinys. Pavyzdziui, Pa.~rybio moterq verpimo priemoniq, konkreciai -
verpstukq (smagraCiq) puosyboje pasitaiko schematiskq zenklq, greiciausiai sim
bolizuojanciq pasaulio medzio vaizdini (36:2 pav.). Verta pamineti, kad labai 
pana8iq simboliq, zenklinanciq pasaulio medzio idejq, galima izvelgti ne vienos 
prieverpstes ar ranksluostines ornamentineje kompozicijoje. 
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Taciau daug vaizdingiau pasaulio sandaros ideja perteikiama nagnne]amo 
laikotarpio metalo plastikoje. Turime galvoje geriamqjq ragq sidabrinius ap
kaustus. Juose kosmogoniniai vaizdiniai perteikiami zoomorfiniu kodu. Visatos 
struktiirq jprasminanti pasaulio medzio ideja cia projektuojama vertikalia li
nija, isry8kinant tris dalis kosmoso erdveje (dangus, zeme, pozemis). Tuo tarpu 
pakabutyje i darniq visumq kiirejas sujunge ne tik ivairius ornamento elementus 
(geometrinius, zoomorfinius), bet ir paciq kiirinio formq (vertikale), akcentuoda
mas jq kaip visos menines kompozicijos dominant~. Simetriskai iSdestydamas 
puosybos elementus, ypac ritualinius objektus- aukojamuosius gyviinus,- abi
pus vertikales, menininkas ypac pabreze ne aukscici, o plocio sampratq, isryskino 
poriskumo, dvejeto idejq, iskele dvyniq siu:Zetq, sitaip perduodamas pasaulio 
&ilrangos vizijq ne tiek vertikalia, kiek horizontalia linija. 

Tokia erdves projekcija praktiskai rekonstruoja 2 asis, kurias galima suvokti 
kaip 2 koordinates (kaire-desine, pirmy:p-atgal), zymincias horizontaliq ploks
tumil {kvadratil): 0 sitokia plokstumine pasaulio sandaros struktiira iSreiskia orien
tavimqsi zemeje ir kartu modeliuoja pasaulio salis. Tai savaime paaiskina, kodel 
pakabucio pavirsiuje keturkampiai elementai- rombukai- isdestyti taip, jog 
kiekvienas to elemento kampas rodo skirtingas pasaulio salis. 

Be to, pakabucio ornamente labai akivaizdziai perduota ir laiko tekmes 
samprata, kuriq atspindi dvyniq saitai su mitologinemis biitybemis Au8rine ir Va
karine. Lietuviq tautosakoje pirmoji pakuria ugni ir paruosia Saul~ dienos kelio
nei, antroji pakloja Saulei patalq. 

Taigi ir pakabutis, ir geriamieji ragai yra tokie kiiriniai, kuriq ornamentais 
ir forma kiirejas perdave savo meto mitologines ir kosmologines idejas, jtaigiai 
veikdamas ziiirovo emocijas ir provokuodamas H mqstyti. 



MENAS 
IR MAGIJA 

Kalbedami apie zoomorfinius motyvus metalo mene, mes vis 
stengemes parodyti, jog gyvunq ivaizdziai toli grazu nera vien dekoro elementai, 
kuriais menininkas ismargino plokstumq vien tuo tikslu, kad suzadint4 ziurovui 
emocijas ir estetini pasitenkinimq. Bet iki siol daugiausiai teigeme, kad to stiliaus 
kompozicijos ano meto zemdirbi4 bendruomenese buvo zmoni4 bendravimo prie
mone, zini4 ir minci4 raiskos budas. 0 juk, gilindamiesi i zoomorfini4 ivaizd:li4 
idejini turini, turejome galimyb~ pastebeti, kad kiekvienas is jq zmogaus mitologi
neje galvosenoje buvo apipintas ivairiais prietarais, tikejimais, kiekvienas j4 zen
klino kokius nors zemdirbi4 mitologijos, folkloro persona:lus, simbolizuojancius 
paslaptingqsias jegas, kurios lemia zmogaus likimq ir pasaulio tvarkq. Pagaliau 
ornamento elementai ant geriamqjq rag4, pakabucio taip sukomponuoti, jog 
ziurovui sukelia visatos sandarq iprasminancio sakralinio pasaulio medzio asocia
cijas. 

Siekdamas geroves, zmogus sugalvojo simtus bud4, ne tik kaip apsisaugoti 
nuo pasaulyje tvyrancio blogio, bet ir kaip palenkti dangaus, zemes, vandens 
geranoriskas jegas (beje, jo paties sudievintas), kad jos nesykstetq derliaus, gy
vuliq prieaugio ir kit4 gerybi4. Noredamas uzmegzti ir palaikyti ry8ius su nezemis
komis jegomis - dievybemis, zmogus griebesi meno. Stai kodel labai tiketina, 
kad ir zoomorfine metalo plastika gali buti susijusi su magija. 

Siq prielaidq bene geriausiai patvirtina faktas, kad zoomorfines kompozicijos 
labiausiai ispletotos geriam4j4 rag4 puosyboje. Tai labai prasminga., Zinome, 
kad viso pasaulio taut4 mitologijoje bei ritualuose gerimams skirta svarbi 
reiksme. Tai, be kita ko, liudija ir indoeuropieci4 mitai bei legendos apie nepapras
tas taures, indus. J4 dieviSkq kilm~ bene vaizdingiausiai nusako mus pasiek~s 
Herodoto uzrasytas mitas, anot kurio pirmajam skitq karaliui is dangaus nukrit~ 
4 auksiniai daiktai- kirvis, plugas su jungu ir taure. Mitolog4 nuomone, pirmieji 
3 daiktai susij~ su karyba ir zemdirbyste, o nepaprastoji taure- su religija. 

Kituose mituose ir legendose pasakojama apie stebuklingq gerimq, galinti 
isgelbeti nuo mirties kiekvienq, kuris jo atsigeria. Taciau sis nemirtingumo gerimas 
esqs tik dieV4 zinioje, ir todel pastarieji, skirtingai negu zmones, yra nemirtingi. 
Is indoeuropieciq seniausi4 ra8ytini4 saltini4 (R1gveda) aiskeja, kad tas diev4 
gerimas - midus. Galbut del to kai kuri4 indoeuropieciq (baltq, slaV4) folklore 
ryskus bici4 garbinimo pedsakai? 

Rasydamas ap1e sen4j4 indoeuropieciq zemdirbyst~. minetasis A. Poska, 
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tarp kitko pazymeJo, kad artojai is 
jav-q, t.y. miezi-q, darydavo gaivi
nanti ir svaiginanti gerimq. Sumai
sytas su somas sultimis, jis vadina
mas vatapi - putojantis arba alus. 

Isivaizduodamas pasauli kupinq 
pavoj-q, zmogus nebuvo tikras savo 
gerove. Neretai H kamavo nepritek
liai, sunkus darbai. Bet zmogui is 
prigimties budinga vaduotis nuo var
g-q, kentejim-q, ieskoti paguodos, 
siekti dziaugsmo. Ilgainiui atsirado 
sventes (derliaus, kari-q, keliaujan
ci-q daini-q ir kt.), bendruomenes su
eigos, susirinkimai, susij~ su prote
vi-q garbinimu bei agrariniais kul
tais. Tokiuose samburiuose ir geri
mai, ir taures buvo labai svarbus, 
kq paliudija rasytiniai istorijos doku
mentai. PavyzdZiui, kalbedamas apie 
karus su galais, Romos valstybes vei
kejas rasytojas Gajus Julius_ Cezaris 
(102 ar 100-44 m. pr. m. e.) mini, 
kad germanai per sventes naudo jo 
Sidabru kaustytus laukini-q zveri-q ra- 37 pav. Akmenine stovyla, pavaizduota is keturiq 
gus. Sklaidant ne kartq mineto Tacita pusiq. Zbrucas, U"t"SR, I-tukstantmecio II puse._ -
rastus, aiskeja, kad indoeuropie-
ci-q (german-q) paprociuose sventieji _gerimai buv~ net bendravimo su dievais 
priemone. Idomu tai, kad Tacita apra8yt-q german-q zemese archeologai rado pir
maisiais mfis-q eros amziais datuojam-q geriam-qj-q rag-q, apkaustyt-q brangiaisiais 
metalais, ispuost-q gyvfin-q figuromis. Tokius indus-taures mokslininkai laiko 
kulto reikmemis. Paminesime, kad kai kuriose pasaulio gentyse buta paprocio 
apeigose naudoti pagal geriamojo rago formq padarytus molinius ar metalinius in
dus-taures. 

Per gerimus su dievais bendravo Herodoto apra8yti persai. Geriamieji ragai, 
pripildyti apeiginio gerimo - ala us ar midaus, indoeuropieci-q visuomenese buv-Q 
gausybes, geroves simbolis. Net kai kurie j-q dievai vaizduojami su gausybes 
ragais rankose. 

Siuo metu zinoma nemaza pagonisk-q dievybi-q statul-q, archeolog-q rast-q tvai
riuose Europos krastuose (37 pav.). Toki-q akmenini-q statul-q esama ir Pabaltijy
je, taciau iki siol nera pakankamai aiski j-q chronologija. Manama,- kad Pabalti
jyje jos imtos kalti I tukstantmecio antroje puseje ar pabaigoje. Plesdami prekybi
nius rysius, baltai tolimiausiose savo lankomose vietovese pastatydavo minetas 
statulas. Jas iprasta sieti su protevi-q kultu. 
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38 pav. Apeigine keramika is tvairiq Klaipedos 
ir Kretingos raj. senkapiq, II-XII a. 

Krinta i akis, kad be geriamojo rago 
desineje (kartais kaireje) rankoje sto
vylos dainai vaizduojamos su kalaviju 
prie dir:lo bei antkakle. Senoves slav4 
pagonybes tyrinetojas B. Rybakovas 
mano, kad tos stovylos galejo vaizduoti 
kokius nors dievus. Mat geriamasis 
ragas kaip gausybes simbolis - diev4 
atributas. 

Balt4 visuomenese gerimai, o drau
ge ir taures, indai buvo svarbiis atlie
kant ivairias apeigas. Anglosaks4 ke
liautojo Vulfstano (IX a.) liudijimu, bal
tai (aisciai) per laidotuves mirusiojo 
namuose rengdavo ritualines puotas su 
gerimais. Be to, jis nurodo, kad vie
noki gerimq (kumeli4 pienq) gere ku
nigaiksciai ir diduomene, kitoki (mi
dq) - neturtingieji ir vergai. 

Arkivyskupas Adomas Bremenietis 
1075 m. rase, kad baltl.l gentys ..... trau
kos gyvuliq (arkli4) mesq naudoja mais
tui, o .ill pienq ir kraujq geria taip, kad, 
sako, ir pasigeria". Is daug ankstyves
nil.l rasytinil.l saltinil.l, pateiktl.l graikl.l 
geografo ir istoriko Strabono (I a. 
pr. m. e.- I m. e. a.), yra islik~s Pitejo 
(Phyteas) is Masilijos (Marselio) prane
simas, kad aisciai, turedami medaus 
ir gnld4, gamina tam tikrq gerimq. 

Kad gerimai turejo didel~ reiksm~ 
Lietuvos zemdirbi4 paproCiuose, rodo ir archeologines iskasenos. Antai tyrineda
mi kapus, archeologai pastebejo, kad geriamieji ragai daznai buv~ padeti 
statmenai, net atremti i mirusiojo galvq, peti ar karsto sienel~, tarsi bllt4 sklidini 
skysCio, kuri reikia saugoti, kad neissilaistyt4. Kartais vieto je rago mirusioj o 
galvllgalyje randamas mazas molinis puodelis (XXII pav.). 

Toki4 ikapi4, damai pagamintll labai nerllpestingai, neretai pasitaiko kasine
jant pajllryje- ypac Klaipedos, Kretingos rajonuose- islikusius gelezies am
ziaus senkapius. Puodeliai damai buna kreivais sonais, netaisyklingos formos 

dugnu, net pavirsius ne visuomet islygintas (38 pav.). Be to, ir molis prastos koky
bes, ir puodeliai blogai degti arba visai nedegti. Daugiausia puodeliq 3-7 em 
aukscio, taciau pasitaiko lahai mazyci4, miniatillrini4. Kartais tai tik molio gaba
liukas, puodeli teprimenantis tuo, kad viename sone paprasciausiai pirstu yra 
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jspaustas idubimas. Neretai jie biina jdeti i tosin~ dezut~ kartu su kitomis jkape
mis (Riidaiciai, Lazdininkai, Prysmanciai, Laiviai ir kt.) arba i juos biina jdeta 
ziedq, gintaro gabaliukq (Sernai, Laiviai ir kt.). 

Sie puodeliai - tai apeigines jkapes, gamintos speci.aliai laidotuvems. Jos 
simbolizuoja gyvenime naudotus tikrus indus, skirtus gerimams. 

Galimas daiktas, kad geriamieji ragai, ispuosti magiskais simboliais ir pri
pildyti svento gerimo, buvo sakraline priemone, kuriq zyniai naudodavo per 
apeigas, stengdamiesi issaukti dangaus skliaute susitelkusi vandenj (lietq), kai 
jo labiausiai reikia jdirbtiems laukams. Juoba kad tokiq apeigq atsvaitus baltq 
folklore yra pastebej~ indoeuropietiskq tradicijtl tyrinetojai V. Ivanovas, T. Gam
krelidze. Anot jq, vaizdiniai apie Griausmo dievo siunciamq lietq, kurio pra8o 
zmones, yra biidingi ir bendri visiems indoeuropieciams. 

Is rasytiniq istorijos saltiniq zinoma, kad geriamieji ragai Lietuvoje ilgai 
buvo svarbiis. Antai XVI a. Lietuvoje gyven~s poetas ir istorikas M. Strijkovskis 
ra8e, kad Gedimino nusauto tauro ragai, apkaustyti auksu, buvo laikomi kuni
gaikscio izde. ir naudojami iskilmese, priimant svetimq kra8tq karaliq pasiunti
nius. Vieft~ tqkiq brangiq ragq Vytautas padovanoj~s Romos imperatoriui Zigman
tui I, kuris garsiajame l.ucko suvaziavime (1429 m.) siiile DidiH Lietuvos kuni
gaiksti vainikuoti karaliumi. 

Etnografiniai saltiniai liudija, kad tradicineje lietuviq liaudies kultiiroje ragai 
ilgai buvo amzinos gyvasties simbolis. Is jq gerdavo jaunavedziai, pirmiau geri
mo nupyl~ dievams ant zemes. 0 dvigubas ragas simbolizavo visokiq gerybiq, 
abipuses meiles amzinumq. 

Nekelia abejoniq ir Pagrybio pakabucio puosybos magiska paskirtis: jo 
biita amuleto ar talismano, t.y. jis saugojo savininkq nuo nelaimiq, laidavo jam 
turtq gausq, sveikatq, laim~. apskritai -- visokeriopq sekm~. Taip sakydami, tu
rime galvoje, kad visuomenese, kur buvo garbinami dieviskieji dvyniai- Dievo , 
siineliai,- buvo isigalej~ paprociai, siejantys jq kultq su vegetacijos, vaisingumo,. 
derlingumo idejomis, su kosmogonija. Dievai dvyniai indoeuropieciq mitologi- ·· 
neje religineje sistemoje, pasirodo, turejo nema:la funkcijq. Pavyzdziui, senqjq 
indti dievq panteone zemdirbystes, gyvulininkystes globa buvo atitekusi Asvi
nams. Baltq Dievo sfmeliai padedq laukq darbuose, dirbq labai greitai, o jq akecios, 
setuvele- auksines, sidabrines,- dieviskos spalvos. Kai kurie baltq folkloro 
tyrinetojai dviejq ant vieno stiebo isaugusiq varpq, dvigubo vaisiaus (liet.-- keme
ris, latv.- jumis) ritualin~ svarbq aiskina agrarine dvyniq mito simbolika, zen
klinancia vaisingumo, derlingurno idejas. 

Balt4 mitologiniuose vaizdiniuose dvyniai Dievo siineliai buvo laikomi irkeliau
tojll globejais, galinciais suteikti netiketq laim~. Idomu palyginti: senqjq graik4 
rnituose Dioskiirai, skriedami su auksiniais sparnais ar ant baltq zirgq, visada 
pasireng~ pagelbeti keliautojams tevyneje ar svetimuose krastuose, drqsiems ir 
narsiems kariams sausumoje ar juroje. Kituose mituose uz nuosirdziq tarpusavio 
draugyst~, istikimyb~ Dzeusas savo siinus dvynius patalpin~s danguje- taip atsi
rad~s Dvynill :lvaigzdynas. 
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Etnografijos duomenimis, lietuviq kaimuose ilgai tiketa ypatinga dvyniq galia. 
Antai dar XIX a. pab. Raseiniq apyliPkese buv~s paprotys, sniegui nutirpus, ieskoti 
broliq dvyniq, kad jie dvyniais jauciais ar arkliais apartq numatytq javais apseti 
laukq ratu (ratas- saules simbolis), kurio negaletq per:lengti blogybes, paseliq 
kenkejai, ir kad derlius butq gausus. 

Kalbedami apie zirgo motyvq metalo plastikoje, minejome, kad sio gyvulio 
ivaizdis mitologiniuose religiniuose zmogaus vaizdiniuose buvo suvokiamas kaip 
magiskas zenklas, turintis stebuklingq poveiki aplinkai. Ne veltui zirgo figurele, 
kuri greiciausiai buvo naudota apeigose kaip votas, aptikta sakralines paskir
ties lobyje. Savaime suprantama, kad sakraliski buvo ir anksciau mineti papuosalai 
su vandens pauksCio- mitinio zemes kurejo- ivaizdziu. 

Talismanai ar amuletai greiciausiai buvo ir tie spalvotqjq metalq papuosa
lai, kur-.ie ispuosti nepazistamais, fantastiniais gyvunq tvaizdziais. Veikiausiai 
jie iprasmino ir piktqsias, ir gerqsias pasaulio jegas, kuriq i valias buvo zmogq 
supanciame pasaulyje ir kurios vienaip ar kitaip leme zmogaus gyvenimq sioje 
zemeje ir dausose: 0 gal siais tvaizdziais menininkas isreiske mitologinius vaiz
dinius apie dievybiq gebejimq persikunyti i jvairius gyvunus, o pastarqjq gebe
jimq pavirsti dievybemis? 

Labai apibendrintai ant segiq vaizduodamas fantastin~, ne i vienq gyvl1nq 
nepanasiq zoomorfin~ blltyb~ menininkas galbut sujunge bruozus tq gyvunq, i 
kuriuos pavirsdavo dievybes? Neturintis realaus prototipo zoomorfinis atvaizdas 
galejo buti suvokiamas ir kaip visq paslaptingq antgamtiniq jegq simbolis. Tai 
tarsi menininko meginimas universaliuoju magijos principu pars pro toto viename 
atvaizde supinti, bruorus daugelio mitiniq butybiq, kurios visos drauge saugotq 
zmogq nuo negandq, tykojanciq jo uz gimtosios vietos ribq. 

Zinoma, tai tik speliones, kurioms pagrjsti dar neturime pakankamai argu
mentq. Bet vis delto jos nera visai isgalvotos. Mat gretinamoji analize rodo, kad 
pasaulyje yra nema2:a tautq ir gE:mciq, kuriq mene (ir mitologijoje) yra tokiq 
.. jungtiniq" zoomorfiniq ivaizdziq. Be to, ir lietuviq metalo plastikoje II tiikstant
mecio pradzioje buvo paplit~ tokie mitologiniai ir ritualiniai simboliai, kuriuos 
pamatuotai galima vadinti hibridiniais, nes viename atvaizde suderinti zirgo ir 
paukScio, zirgo ir gyvates tvaizdziai (IV; XXIII pav.). 

Vadinasi, zoomorfine metalo plastika- tai tokia ikiklasines Lietuvos zemdir
biq kulturos realija, kurioje susipina ir praktiskumas, ir magine funkcija, ir menine 
ismone. 

Norime dar pridurti, kad, isryskindami religiniq ir meniniq vaizdiniq susipy
nimq mitologineje zmogaus galvosenoje, mes anaiptol nenorime menq sumaisyti 
su religija, su magija. 

Mat gelezies amziaus zemdirbiq bendruomenese buvo nemaza amatininkq, 
kuriq veiklq irodo tiiksta.I;lCiai zalvario, gelezies, sidabro, moho, gintaro ir 
kitq dirbiniq, rastq kasinetuose kapinynuose, gyvenvietese, piliakalniuo
se, lobiuose. Randami ir varkaliq, juvelyrq kapai. . N9rs a pie to' meto zynius, 
keretojus, burtininkus archeologai kol kas duomenq neturi, taciau speja, kad 
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religiniq apeigq atlikejais galejo buti bendruomeniq vadai. 

Apskritai archeologij os duomenys vercia manyti, kad zalvario, sidabro ir 
kitq metalq apdirbimas buvo paveldimas amatas. Juvelyro zinios, patyrimas, atra
dimai ir patobulinimai buvo islaptinti ir perduodami is kartos i kartq. Meistras 
ipediniams (galbut seimos nariams) perleisdavo dirbtuv~. irankius, darbo prie
mones, zaliavq ir kitq turtq. Todel ta pati dirbtuve veikdavo daug metq. Antai 
vadovauj ant archeologams R ir P. Kulikauskams, N~rkiinq piliakalnio (Utenos 
raj.) pietvakarineje puseje buvo surastos zalvario liejikq dirbtuviq liekanos. 
A. Luchtanas nustate, kad sioje vietoje metalurgijos centras egzistav~s kone 
1000 metq. Archeologai neabejoja, kad juvelyrai ir kalviai gentainiq buvo ger
biami. Jq visuomenine padetis buvo kitokia nei eiliniq bendruomenes nariq. 

{domu tai, kad lietuviq folklore, etnografijos saltiniuose atsispindi liaudies 
tikejimai, kad geleziniu daiktu (kalaviju, durklu, raktu) apibrezto rato negali 
perzengti piktosios dvasios. Jos negali ilisti i pastatq per langus ar duris, jei prie 
jq padeti metaliniai daiktai.- 0 ir paciam metalq kalejui tautosakoje suteikta 
ypatinga galia: tai jis kovoja su mitine dievybe- velniu, tai nukala specialiq 
kulkq piktosioms jegoms tveikti, tai pakaitindamas savame zaizdre daiktq panai
kina j i valdziusius burtus ir pan. Kas beg ali geriau pavaizduoti kalvio galyb~ nei 
sakmes apie jo sugebejimq nukalti paciq saul~ ir tmesti jq i dangq, kur ji tebera 
iki siq dienq ... -0 V. Ivanovas ir V. Toporovas nustate, kad pagoniskq dievq 
panteone pirmieji trys buv~: Dievas, Perkiinas ir Kalvis (Kalvelis, Kalvaitis, 
Teliavelis). Paskutinysis, pasak M. Gimbutienes, giminiskas skandinaVl..l Volund
rui ir Velantui ir suomiq llmarinenui. 

Visa tai rodo, kad praeityje metalq apdorojimo meistrai buvo gerbiami ne ma
ziau uz burtininkus, zynius ir kitus magijos zinovus. Ir nors praeities menininkq 
kiiryba buvo neatsiejama nuo reiiginiq vaizdiniq, bet joje buvo ir kitas pradas, 
dav~s impulsq meninei veiklai,- tai realios tikroves pazinimas, jos estetinis 
vertinimas ir perteikimas prasmingais vaizdais. 



GYVUNINIO 
ORNAMENTO 
KILM~ 

. N!ekas nesigincija del to, kad praeities visuomenese ornamen
tas nuolat kito, priklausomai nuo raidos estetines minties, kurios nejmanoma 
atskirti nei nuo mitologijos, nei nuo religijos, nei nuo ideologijos, nei nuo politikos 
zmogaus veiklos .. Nesigincijama ir del to, kad pasaulio tautq mitologiniuose religi
niuose vaizdiniuose bei kulto ritualuose svarbq vaidmeni vaidino gyviinijos pa
saulis. Is to turetq sekti isvada, jog gyviinq atvaizdai mene- desningas reis
kinys. Taciau del gyviininio stiliaus kilmes, kaip ir apskritai del meniniq siu:letq 
kilmes praeities visuomeniq menineje kuryboje, iki siol be atvangos gincijamasi. 
Kartais labai inirtingai. 

Pagrindine nesutarimq priezastis- ivairiose visuomenese (egzistavusiose skir
tingu laiku ir skirtingose vietovese) paplit~ dirbiniai, kuriq ornamentuose yra 
panasiq elementq, motyvq. Vieni tyrinetojai si reiskini stengiasi paaiskinti kaip 
vienos kulturos poveiki kitai, kitaip sakant, j ie mano, kad ornamento siufetas 
yra nauj ove, pasisavinta is kitos kulhiros per tarpgentinius kontaktus. Kiti, priesin
gai, omamentq panasumq aiskina konvergencija, t.y. desningu sutapimu, kuri sq-
lygojo pana8ios zmoniq gyvenimo sqlygos- panasi gamta~ vienodas iikio ir kul
tiiros lygis, pana8i visuomenine santvarka. 

Pastaruoju metu vis daugiau tyrinetojq suiinka, kad vaizduojamojoje kurybo
je pasitaikanciq motyvt.l kilmes neimanoma nustatyti neatsizvelgus i tq motyvq 
vidin~ prasm~, simbolikq. 

Nustatyti gyviininio stiliaus atsiradimo prielaidas apsunkina vieno ar kito 
gyviino labai apibendrintas vaizdavimas. Neretai zoomorfine figura ornamentuo
se tokia stilizuota, net sugeometrinta, kad sunku ar visai nejmanoma pasakyti, 
koki objektq ji vaizduoja. Zymus Sibiro tautq ornamentikos tyrinetojas S. Ivano
vas mano, jog tie p~osybos elementai, k~riuos ipratome laikyti geometriniais, 
damiausiai yra itin stilizuotos gyviinq figuros. Siq nuomon~ palaiko ir latviq 
archeologe I. Loze, kuri 1983 m. isleido gausiai iliustruotq leidini apie rytq Pabalti
jo akmens amziaus menq. 

Lietuvos archeologai gyvfulinio stiliaus kompozicijq atzvilgiu ilgai laikesi 
· vieningos, sakytume, tradicines nuomones, kuriai pamatus padejo nemazai lietuviq 
archeologijai nusipeln~s jau mftsq minetas A. Becenbergeris. XJX a. pab.----: XX a. 
pr. tyrinedamas Lietuvos vakariniuose rajonuose issilaikiusius senkapius bei 
publikuodamas kasinejimq medziagq, jis paskelbe ir Rubokuose ra8tq geriamqji 
rage_!, ispuostq stilizuotomis briedzitl figiirelemis, vandens Ias4 motyvais. Tokiq 
puosniq brangiuoju metalu - sidabru - kaustytq ragq i.ietuvoje iki tol nebuvo 
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aptikta, ir tai, matyt, paskatino A. Becenbergeri rago gamintojq ieskoti uz Lietuvos 
ribq, konkreciai- Skandinavijoje. Idomiausia, kad A. Becenbergeris identiskq 
dirbiniq ar ornamento analogijq, nerado ir pacioje Skandinavijoje. Taciau A. Be
cenbergerio paskelbta Rubokq rago kilrnes skandinaviSkoji teorija neturetq 
musq stebinti del dviejq priezasciq. Visq pirma, sidabru padengtas ir briedziq 
figiirelemis puostas geriamasis ragas Lietuvoje tada buvo vienintelis, tiksliau -
toks daiktas buvo rastas pirmq kartq. · 0 antra, svarbiausia - dar nuo XIX a. 
vidurio tarp mokslininkq vyravo nuomone, jog gra:liausi Pabaltijyje rasti dirbi
niai esq ne vietos gyventojq sukurti, o atgabenti is Skandinavijos. 

Iki siol ne vienas lietuviq archeologas, rasantis apie geriamuosius ragus su 
zoomorfiniais ornamentais ill .sidabriniuose apkaluose, nera kritiskai pediurej~s 
A. Becenbergerio teiginio ar bent juo suabejoj~s, nors nuo jo .. gimimo" prabego 80 
metq. Per tq laikq jau susikaupe visas kalnas naujq duomenq, o archeologiJa 
Lietuvoje iS mokslo apie iSkasenas pavirto istorijos mokslu, t.y. tapo mokslu 
apie zmogq- pagrindini istorijos objektq ir subjektq. 

Taciau biitume neteisiis, nepaminedami, kad buvo ir neutraliq tyrinetojq, 
kurie nei palaike,, nei ispeike A. Becenbergerio paskelbtq tez~. Turime galvoje 
pirmqji lietuviq archeologq specialistq su aukstuoju issilavinimu- J. Puzinq, 
kuris, 1938 m. apra.Sydamas kitq, Pasusvyje rastq, zalvariu ir sidabru apkaustytq, 
analogiskais motyvais puostq geriamqji ragq ir pripazindamas jo panasumq su 
minetuoju Rubokq radiniu, atsisake spr~sti abiejq dirbiniq kilmes klausimq. Jo 
nuomone, tai dar nejmanoma del pernelyg mazo lyginamosios medziagos kiekio. 

Skandinaviskoji gyvuninio ornamento kilmes teorija tebegyvuoja dar ir sian
dien- tokios konservatyvios tradicijos ... Ir nors archeologai nesukaupe pakan
kamai duor1Ienq, kuriais remiantis biitq galima irodyti Lietuvos rySius su Skandiria
vijos kra.Stais V-VIII a., taciau tai ne kliutis is inercijos tvirtinti, kad zoomor
finiais motyvais puosti geriamieji ragai yra skandinaviskos kilmes arba pagaminti 
Skandinavijoje, kad baltq papuosalams apskritai nebudingas gyviininis orna
mentas ... 

Cia aiskiai perlenkta. Negalima nuneigti to fakto, kad kiekvienq archeologi
nitl kasinejimq sezonq, tai viena, tai kita ekspedicija vis papildo respublikos 
muziejq vietines gamybos fondus dirbiniais, kuriq apdailai biidingi zoomorfi
niai motyvai. Antra vert us, ir prisiekusiam .. skandinavistui" nepasiseks nugincy
ti, kad baltq gentyse I tiikstantmecio viduryje buvo ypac paplitusios vietos 
meistrq padarytos seges, puostos gyvunq ivaizdziais. Ir ne tik seges. 

Pavyzdziui, kryziniai smeigtukai laikomi vienais budingiausiq baltq papuosa
lq. (Kitq krastq archeologai juos net vadina baltiskais.r 0 sit Jauneikiuose rastas 
krutines papuosalas, sudarytas iS zalvarinemis grandinelemis i porq suj ungtq 
dviejq tokiq smeigtukl!, turejo detal~- pakabuti- ispuostq ne tik geometriniu 
ornamentu, kurio vietos kilme niekam nekelia abejoniq, bet ir vandens pauksciq 
eile. Paskutinysis motyvas visai paraleliskas geriamqjq ragq apkaluose pavaiz
duotiems paukscia.dls. Kadangi ragai laikomi atgabentais is Skandinavijos, tai gal ir 
Jauneikiuose rastas papuosalas ne vietines kilmes? Si savaime kylanti klausimq 
tyrinetojai paliko be atsakymo. Ir stai kodel. Mat, jrodinejant gyviininio ornarnen-
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39 pav. Smeigtukai su pakabuciais: 1 - Palanga, 
2 - Kiauleikiai, Kretingos raj., VIII-IX a. 

to svetimumq Lietuvos metalo plasti
kai, toks dirbinys labai jau didelis kliu
vinys: ir analogiski smeigtukai, ir aria
logiskos formos pakabuCiai, isgrazinti 
ornamentuotomis sidabro plokstelemis, 
keletq simtmeci4 buvo baltams biidingi 
papuosalai (39 pav.). 

Sprend:Ziant klausimq, ar gyviininio 
stiliaus kompozicijos Lietuvos metalo 
plastikoje naujove, ar tradicija, iki sial 
archeologai pasikliaudavo formalaus ly
ginimo metodu. Jo esme tokia: turint 
pries akis miis4 kraste ir Skandina
vijos salyse rastus dirbinius, gretinama 
ir isoriskai lyginama zoomorfini4 mo
tyv4 struktiira, zoomorfini4 figiir4 is
destymas daikto pavirsiuje, nekreipiant 
demesio nei i genetinius pamatus tiems 
motyvams pletotis vietoje, nei i j1.J, ide
j ini turini, paskirti, reiksm~. nei i 
visos menines kompozicijos simbolikq. 
Tokia situacija susikloste del to, kad 
ornamentas buvo vertinamas tik kaip 
dekoras. Vienpusiska tyrinejim4 kryp
tis negalejo biiti perspektyvi. ,Ne kartq 
del to archeologai yra patek~ i kebliq 
padeti ar i visiskq aklaviet~. Bene kla
siskiausias pavyzdys- tyrinejimai lan

kini4 segi4 su gyviin4 ivaizd:Ziais. Vieni archeologai tokius Lietuvoje rastus 
papuosalus kildina is Skandinavijos krast4, o kiti- priesingai, t.y. mana, kad 
Svedijoje ar Vakarl.l Vokietijoje aptinkamos analogiskos seges ten patekusios 
is Lietuvos ar kit4 balt4 krast4 ... 

Archeologija yra labai dinamiskas mokslas, kasmet pasipildantis naujais atra
dimais, faktais. J4 nagrinejimas, pasitelkiant naujausiq archeologijos mokslo meto
dikq (zinoma, neignoruojant ir tradicini4 metod4), sudaro tyrinetojui galimyb~ ne 
tik patvirtinti savo ar kiil.l mokslinink4 iki tal sukurtas hipotezes, teorijas, teigi
nius, betneretai ir juos gerokai pakoreguoti, o kartais sukritikuoti ar visiskai pa
neigti. 

Antra vertus, mokslo ir technikos pa:Zanga, labiausiai sukretusi tiksliuosius 
mokslus, bet neaplenkusi ir humanitarinil.l disciplin4, didziu aidu nuskambejo 
ir archeologijos pasaulyje: vyksta nepaliaujamas archeologijos istorinimas. Ren
giamos specialios konferencijos tema .. Archeologijos istoriSkumas". Damas skai
tytoj~ gali skeptiskai sypteleti: anokia cia naujiena- kas nezino, kad archeologi-
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I jos tikslas yra rekonstruoti praeities visuomeniq istorijq. Deja, tas zinojimas ir 
lieka zinojimu, o praktikoje daug archeologq link~ kaupti archeologin~ medziaJ 
gq (turima galvoje ekspedicijos), link~ skelbti kasinejimq duomenis bei daug 
laiko ir sveikatos atiduoti iskasenq klasifikacijai, jq chronologijos nustatymui, 
paraleliq paieskoms. Tai, be abejo, labai svarbus archeologq darbo baras, bet, 
kad ir kaip iskasenos butq profesionaliai apdorotos, jos tera .. daiktas savyje", 
pats savaime negalintis rekonstruoti praeities istorijq. Anot archeologijos teo
retikq (V~ Geningas, J. Zacharukas ir kt.), siandieninis archeologijos mokslas 
i pirmq planq iskelia tyrinetojq, on~ iskasenas, kurios visada tik .. daiktas Siiyyje", 
kol jo neprakalbina interpretatorius, ginkluotas ne tik kastuvu, ir plunksnak.ociu, 
bet ir atsigr~ziantis i tokias disciplinas kaip antropologija, etnografija, mitologija, 
kalbotyra, biologija, medicina ir kt., nekalbant a pie mokslin~ intuicijq, ikvepimq 
ir vaizduot~, be kuriq, kazkieno zodziais tariant, archeologas yra kaip laivas be 
kompaso. 

Tad ar reikia stebetis, kad naujos aplinkybes verste vercia naujai jvertinti 
skandinaviskos gyvuninio stiliaus omamentq kilmes tez~, nes ji buvo paskelbta 
dar tada, kai Lietuvos archeologijai kaip istorijos mokslui, vaizdZiai tariant, tebuvo 
audziami naujagimio marskineliai. 

Zvelgiant is istoriniq pozicijq, gyvuninio stiliaus kilmes klausimo nejmanoma 
isspi~sti pasitelkus vi en minetq forrrialistini lyginamqj i metodq. Taciau nedera 
ir visiSkai jo atsisakyti. Antai juo pasinaudoj~, be didelio vargo prieisime vienq 
isidemetinq isvadq- kiekviena siuo metu zinomo gyviininio stiliaus kompozicija, 
I tukstantmecio vidurio Lietuvos metalo plastika, yra originali, unikali, neturinti 
identiSkq paraleliq uz Lietuvos ribq. Sutikite, nepaprastai iskalbinga isvada! Ji 
lyg pirmoji kregzde, atskraidinusi abejones skandinaviskqja teorija. 0 suabejojus. 
mag a imtis ir j os kritikos. Tad pameginkime. 

Gyviininiai motyvai- tradicija ar naujovef 

Tirdamas kokiq nors zmonijos istorijos problemq, archeologas, 
Jeigu jis istorikas, o ne vien faktq ir reiskiniq apra8inetojas bei klasifikatorius, 
neisvengiamai susiduria su keturiais pagrindiniais klausimais, i kuriuos jis pri
valo atsakyti: kas ivyko, kur tvyko, kada ivyko ir kodel ivyko. 

Atsakymai i pirmuosius 3 klausimus paprastai nesukelia tarp archeologq 
didesniq nesutarimq, o jeigu tokiq ir pasitaiko, tai jie pamazele issprendziami, 
nuolat daugejant naujos archeologines medziagos. Taciau ketvirtojo klausimo 
sprendimas, t.y. priezasties-pasekmes rysio ieskojimas, neretai priveda tyrineto
jus prie labai skirtingq, visai nesuderinamq ar net priesingq atsakymq. Neieskoda
mi pavyzdziq toli, imkime ir prisiminkime, kuo motyvuojamas teiginys, kad 
gyvuninio stiliaus dirbiniai svetimi ikiklasines Lietuvos metalo plastikai. Argu
mentai tokie: gyviinq jvaizdziais ispuosti dirbiniai yra reti, gyvuninio stiliaus 
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kompozicijos yra unikalios, labai meniskos, uz Lietuvos ribq atitikmenq joms 
nerandama. Galiausiai, pasiklia11jant ilgamete tradicija, kuriai duokl~ jau atidave 
visos trys pokario Lietuvos archeologq kartos, pripazistama tq ispiidingq daiktq 
bei jq puosybos skandinaviska kilme. 

Norint atsikratyti poveikio tradicijos, kuriai vienu metu neatsispyre ir siq 
eiluciq autore, privalu atsizvelgti ne tik i isorinius, kaip lig siol daryta, bet visq 
pirma- i vidinius veiksnius, galejusius nulemti gyviininio stiliaus paplitimq 
Lietuvos metalo plastikoje. 

Vidines SC}lygos. Skaitytojas galbiit atkreipe demesi i tai, kad miisq aptartq 
da1ktq apdailoje panaudoti vietines faunos atstovq ivaizdziai. Gvildendami ivaiz
dziq vidin~ prasm~. simbolikq, bei paskirti, stengemes parodyti, kad briedziq, 
vandens pauksciq, gyvaciq motyvai buvo paplit~ vietos akmens amziaus kultiirose, 
issilaike velesniq epochq meno kiiryboje, ir, isitvirtin~ tradiciniame lietuviq 
liaudies mene, pasieke miisq dienas. 

Toks ilgaamzis yra ir zirgo motyvas. Tiesa, iki siol tera zinomas tik v_ie~~s 
akmens amziaus dirbinys, vaizduoja.ntis zirgo galvq. Bet Kretuono gyvenv1ete]e 
tyrineti neolito zmoniq kapai negincijamai rodo, kad ir to meto zmogaus mitologi
neje religineje sqmoneje zirgas turejo tam tikrq reiksm~. Antraip argi, laiduo
dami kolektyvo nari, gyvieji apriipintq H amuletu- zirgo dantimi? Turint gal
voje, kad archaiskq visuomeniq mitologiniai religiniai vaizdiniai neatsiejami 
nuo meninh1, reikia manyti, kad zirgo motyvas buvo paplit~s ir akmens amziaus 
zmoniq mene. Netiesiogiai tai patvirtintq zirgq atvaizdai piesiniuose, kuriuos 
paliko akmens amziaus :lmones, gyvenusieji kituose Europos kra8tuose. 

)au esame kalbej~ ir apie tai, kad, keiCiantis gyvenimo sqlygoms, kito ir zmo
gaus poziiiris i H supancius gyviinus. Atitinkamai kitoki idejini turini igavo ir 
tq gyviinl.l simbolika zmogaus sqmoneje ir menineje kiiryboje. 

Kitoje kultiirineje socialineje aplinkoje briedzio, vandens paukscio·, gyvates 
ivaizdziai, zinoma, negalejo atitikti senl.ljtl med:Ziotojq, :Zvej4, maisto rinkejtt (pasi
savinamojo iikio atstovtl) archaiskq toteminiq tikejimq vaizdiniq. Tap~s gaminto
ju, zmogus turejo labiau isiziiireti i gamtos reiskinius, gilintis i j11 ritmq, priezas
ties-pasekmes rysi, cikliskumq. Tai savaime plete zinias apie H supanti pasauli; 
keitesi zemdirbio paZiiiros i gamtq, joje veikiancias neva antgamtines jegas, kas 
negalejo neatsispindeti ideologijoje. Naujos idejos ir vaizdiniaL didesni zmogaus 
gebejimai apibendrinti savo mintis pasireiske ir mene. Zoomprfiniai motyvai, 
kaip mineta, tapo savita simboliq, ideogramq sistema, isreisk1ancia mitologines 
ir kosmogonines zemdirbitt paziiiras. 

Taigi pasikeitus visuomenes socialinems-ekonorninems-kultiirinems salygoms, 
gyv1inams igijus kitq reiksm~ tos visuomenes nariq mitologineje religineje siste
moje bei ritualuose, zoomorfiniai motyvai meno dirbiniuose vis delto neiSnyko. 
Jie buvo perimti is vietos akmens amziaus kultun1 ir, veikiant pakitusio gyvenimo 
desningumams, tolydzio perkuriami, naujai iprasminami, t.y. jiems buvo suteiktas 
kitas idejinis ~urinys. Tad isryskeja istorinio materializmo nuostata- zmonil} 
sqmoneje visuomet iSlieka tam tikra vaizdinilt atsarga, paveldeta is ankstesniq 
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laikq, nors juos pagimdziusi kulhira 
jau seniai iSnykusi. Visose ideologijos 
srityse tradicija yra stipri konservatyvi 
jega. 

Tradicijq stabilumui, jq desningai 
tolesnei raidai senqjq krasto gyventojq 
mene, mfisq nuomone, nemazq itakq 
turejo kulturos nepertraukiamumas ir 
teritorijos perimamumas, archeologq 
pastebirnas nuo neolito epochos. Nuo 
tada Lietuvos gyventojq materialine ir 
dvasine kultura rutulioj osi laipsniskai 
pereidama is akmens amziaus i zalva
rio bei gelezies amzius, nepatirdama 
isoriniq sukretimq, sumaisties. Mat Lie 40 pav. Apyranke. Karu:i:iai, Lazdijq raj. I a. 

tuva laimingai isvenge tq audringq istoriniq ivykiq (keltq, gotq migracija, Ramos 
imperijos uzkariavimai, hunq antphldis, didysis tautq kraustymasis}, kurie 
daugelyje krastq pakirto naturaliq kulturos evoliucijq ir kurie nuo istorijos arenas 
nustlime pragaistin ne vienq genti ar jtl sqjungq (etruskai, dakai ir kt.). 

Tad jau nuo neolito - paskutinio akmens amziaus periodo- kulturines ver
tybes Lietuvoje buvo perimamos is kartos i kartq. Amziq sandurose .. nenusimete'" 
ir vaizduojamojo meno tradicijos. Antai zoomorfiniai motyvai, perimti is akmens 
amziaus kulturq, .. prigijo" ir metalo mene. Apie tai byloja Lietuvoje ir kituose 
baltq krastuose rasti zalvariniai papuosalai. Dalis jq galejo buti pagaminta vietos 
meistrq gal net zalvario amziaus pabaigoje ar ankstyvojo gelezies amZiaus epo
choje, t.y. I tukstantmetyje pr.m.e. (40 pav.}. 

Neretai abejojama del zoomorfiniais motyvais ispuostq daiktq gamybos vietoje 
vien del to, kad tie daiktai yra meniSkai itai~us, kokybiskai padaryti, kad jq 
ornamento kompozicija israiskinga, kad dirbinys apskritai pasizymi puosybos 
ir formos darna. Bet, musq giliu isitikinimu, visa tai akivaizdziausiai terodo, jog 
daiktas yra meno kurinys, o jo autorius- ne tik aukstos kvalifikacijos amati
ninkas, bet ir kurejas, kuri pelnytai turetume vadinti menininku. 

Beje, Lietuvos archeologijos istorijoje jau huta atvejq, kai tekdavo .. atlietu
vinti" ne vienq metalo dirbini, laikomq importiniu vien del to, kad jis vaizdus, 
estetiskai itaigus; kad ispuostas ne geometriniu, esq - ne tradiciniu, o kitokiu, 
pavyzdziui, augaliniu, ornamentu. 

Taip sakydami, turime galvoje velyvojo gelezies amziaus (IX-XII a.) dailiuo
sius zirgo aprangos reikmenis, pagamintus iS metalo, ornamentuotus stilizuotais 
augalq, kartais ir zirgq, tvaizdziais. Siuo metu juk niekas ne vienu zodziu nebeuzsi
mena, kad taip isgrazintq zqslq, balnakilpiq, kitq zirgo balnojimo metaliniq 
detaliq (kamanq dirzeliq apkaustai, skirstikliai, sagtys ir kt.} nesugebejo pagamin
ti vietos meistrai. 

Kaip gi tuo galima abejoti, jei Baltijos jura tada buvo tarsi tiltas, jungiantis 
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jvamas gentis, Jq sqjungas ir tautas. Vandens keliai steJO Baltijos kra5tus su 
Vakarq ir Rytq Europa, su Juodqja, Kaspijos ir Vidur:iemio jiiromis, su Bizantija, 
islamo salimis. Kultiiriniai prekybiniai kontaktai nepaprastai veike menq. Plito 
ne tik meno dirbiniai, bet ir idejos, paakinusios vietos meistrus kiirybiniams 
ieskojimams. Ne veltui rusq archeologe G. Korzuchina yra pasakiusi, kad to 
meto Pabaltijys tai lyg savotiska laboratorija, kurioje isradingai jungiami ivairiq, 
net ir labai skirtingq, meniniq stiliq bruozai. Tad natiiralu, jog tarp to meto Lie
tuvos archeologiniq radiniq apstu metalo meno dirbiniq, pasi:Zyminciq subtilia 
geometrinio, augalinio, gyviininio ornamento darna. 0 juk ilgai buvo isigalejusi 
nuomone, kad augaliniai motyvai Lietuvos meninei kultiirai nebiidingi, yra .. rytie
.tiskos·· kilmes, o jais ispuosti zirgo aprangos reikmenys atveztiniai. 

Kodel I tiikstantmetyje gyvenusius zalvario, sidabro dirbiniq kalejus turetume 
laikyti nepilnaverCiais meistrais, nesugebejusiais brangiuoju metalu kokybiskai 
apkaustyti geriamqjq ragq, nemokejusiais metalinio daikto pavirsiaus dailiai 
iskalineti vietos gyviinq jvaizdziais? Ieskodami atsakymo, visq pirma nors probeg
smais zvilgtelekime i kai kuriuos metalo apdorojimo istorijos puslapius. 

Sidabrq apdoroti Lietuvoje pradeta II-III m. e. a., o I tiikstantmecio vidu
ryje jau buvo susikiir~ net atskiri sidabro dirbiniq gamybos centrai. Antai apie 
IV-V a. :Zymesnis toks centras buv~s vakarq Lietuvoje, dabartiniq Kretingos 
ir Klaipedos rajonq teritorijoje, V-VII a. sidabro dirbiniq gaminiais garsejo 
Rokiskio ir Pasvalio rajonq arealas ir Kedainiq apylinkes. Archeologq seniai 
pastebeta, kad skirtingose vietose da:Znai paplit~ skirtingi sidabro dirbiniai. Tai 
savaime suprantama, nes vienur gyveno ir dirbo vieni auksakaliai (sidabraka
liai), kitur- kiti, o kiekvieno jq gaminiai atspindejo ir tradicijas, ir individua
lius meistro polinkius, spalvotqjq metalq apdorojimo igiidzius bei zinias. 

Archeologiniai atradimai liudija, kad sidabro dirbiniq gamybos centrai tame 
pat areale gyvuodavo istisus simtmecius. Antai dar pries 20 metq archeologai 
atkreipe demesi i Kedainiq rajonq, teigdami, kad cia I tiikstantmecio viduryje gy
veno meistrai, gamin~ savitus sidabro papuosalus. Tai patvirtino ir nauji archeolo
giniai duomenys, gauti 1977-1984 m. tyrinejant siame rajone esanti Plinkaigalio 
senkapj, kl.lriame kasineta daugiau kaip 350 V-VI a. kapq. Juose rasta daug 
vietines gamybos sidabro dirbiniq. · 0 ir velesnio laikotarpio (I tiikstantmecio 
pabaigos- II tiikstantmecio pradZios) siame rajone tyrinetuose paminkluose 
buvo aptikta sidabriniq bei sidabru padengtq ar inkrustuotq daiktq. Vadinasi, 
keletq simtmeciq cia gyventa ir dirbta sidabrakaliq, sugebejusiq jvairiais 
biidais apdoroti sidabrq. Beje, archeologams pavyko isaiskinti, kad Grauziq 
senkapyje XII a. buv~s palaidotas pats auksakalys. Jo jkapes buvo gatavi papuo
salai (2 seges), pagaminti paties meistro, sidabro :Zaliava (2 lydiniai -lazdeles) 
ir priemones sidabrui svarstyti (5 svareliai) (XXIV pav.). Toks aiSkiai speciall
zuotas jkapiq komplektas, be jokios abejones, liudija, kad mirusysis buvo pripazin
tas savo amato zinovas. Spejama, kad nemaza dalis sidabriniq daiktq, datuojamq 
XII a.; rastq Grauziq senkapyje bei kaimyninese abipus Nevezio esanciose 
vietovese (Cinkiskiai, Gailiu8iai, abi Kauno raj., Likenai, Kedainiq raj., ir kt.) 
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galejo biiti pagaminta biitent sio na
gingo ir kllrybingo meistro (XXV 
pav.). 

Manama, kad sidabro apdorojimo 
centrll susidarymo ir j"4 ilgaamziskumo 
priezastis yra ta, jog juvelyro sidabra
kalio amatas yra paveldimas. 

Taigi I tllkstantmetyje Uetuvoje 
buvo meistrll, kurie savo dirbtuvese 
apdorojo sidabrq, is jo gamindami tuo 
metu madingus brangius dirbinius. Mo
kejo jis taip pasidabruoti zalvarini 
daiktq, kad j is atrodydavo kaip pada
rytas vien is sidabro. Mokejo jie ir 
plana ornamentuota sidabro plokstele 
padengti zalvarinill ir sidabrinill dirbi
nill pavirsill. Tose plokstelese ornamen
tas atliktas ta pacia tspaudimo techni
ka, kuri taikyta ornamentuojant ir miisll 
aptartll geriam~ll ragll sidabrinius ap
kalus, ir Jauneikiuose rasto papuosalo 
pavirsill dengiancias sidabro skardeles. 

Vadinasi, juvelyrai puikiai ismane 
spalvotlljll metalll (zalvario, sidabro) 
savybes, buvo ivald~ j"4 apdorojimo 
technikas, stebetinai sumaniai gebejo 
parinkti ir komponuoti ornamentll ras
tus. Del to daugelis kalbamo meta si
dabro bei sidabru puostll dirbinill yra 
tikri taikomosios dailes pavyzdziai. 
Sidabro bei zalvario apdorojimo lygis 
to meta Uetuvo je rodo, kad vietos meist

1 

I I 

lJ 
41 pav. GeriamlJjl! ragl! apkaustai: 1 - Linkai~ 
ciai, JoniSkio raj., 2,3- Maud:liorai, Kelmes raj., 
III-IV a. 

rai nenugincijamai buvo pajegiis apkaustyti geriamuosius ragus plonomis 
spalvotqjll metalll plokstelemis, ornamentuotomis zoomorfiniais motyvais. _ 

Antra vertus, Lietuvoje geriamlljll ragll apkaustymo tradicijos jau turejo ne 
maziau kaip 200 metll senumo istorijq. Mat jau nuo III m. e. a. miisll kra5te tsigale
jo paprotys kai kuriems mirusiesiems i kapq ideti metalu ispuostus ragus. Akyles
nis archeologas gali pastebeti, kad sill dirbinill apdailai jau tada skirta nemaza de
mesio. Ypac meniskos, pagra:lintos spalvotu emaliu, yra juostos ragams pakabinti. 
Pavyzdziui, 1932 m. Linkaiciuose (Joniskio raj.) tyrinetame kape (III-IV a.) prie 
mirusiojo kojq buv~s padetas metalu apkaustytas ragas. Jis sunyk~s. bet gana 
gerai iSsilaike raga smaigalio apkalas, kurio forma panasi i tokiq pat detal~, puQ
sianciq Pasusvyje, Plinkaigalyje rastus geriamuosius ragYs. Gana gerai issilaike 
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ir zalvarine is 4 ploksteliq susidedanti juosta, puosta raudonu ir baltu emaliu 
(41: 1 pav.). 

1964 m. Maudziorq, Kelmes raj., senkapyje tyrinetame vieno vyro kape (IV a.) 
buvo rasti 2 geriamieji ragai, kuriq Za.lvariniai apkalai ornamentuoti soliariniq 
zenklq eile (41:2 pav.), 0 zalvarines juostos puostos raudonu, baltu ir geltonu 
emaliu (41:3 pav.). Del tokiq puosniq dirbiniq vietines kilmes niekas nepareiske 
abejoniq. Visq pirma del to, kad tuomet buvo laikytasi paproCio neeilinius 
zemdirbiq bendruomenes vyrus islydeti i kitq, pasa:uli aprfipintus metalu isdabintais 
geriamaisiais ragais. Antra vertus, tuo metu Lietuvoje buvo madinga emaliu 
ispuosti dirbiniai (apyrankes, seges, pakabuciai ir kt.). 

Ypac svarbus veiksnys, nulem~s gyvilninio stiliaus paplitimq metalo plastiko
je, buvo tai, kad V-VI a. Lietuvoje jau buvo susiformavusi tokio meno vartotojq 
grupe. Bet apie tai placiau pakalbesime kitame skyriuje, aptardami socialini 
zoomorfines plastikos aspektq. 

Isoriniai veiksniai. Pameginkime issiaiskinti- ar galejo gyvilniniq motyvq 
pletotei tureti itakos toks isorinis faktorius, kaip tarpgentiniai kontaktai. Mes 
nenorime visiskai ignoruoti jq reiksmes. Ir stai kodel. 

Zmonijos kelyje i civilizacijq nepaprastq vaidmeni suvaidino keitimasis 
informacija. Kitq krastq kultiiros pasiekimai, atvirumas jos vertybems bei jll 
perernimas visados siejasi su kultfiros renesansu. 

Kultfiriniai kontaktai nepaprastai veike menq: menines idejos, vaizdiniai, ne
paisydami etniniq grupiq ar valstybiniq junginiq sienq, sklido vis i tolimesnius 
regionus, kur jie igydavo savitq, vietos bruozq. Kulturq rysiai- tai impulsas 
rastis meninems naujovems, kuriose susilieja ir laikmecio pojiltis, ir tradicijq 
trauka. 

Del savo geografines padeties Lietuva, kaip ir visas Pabaltijys, buvo atvira 
kultiirtt poveikiui, mainams. Ypac suklestejo jos tarptautiniai rysiai pirmaisiais 
ffiUSll eros amziais, kada galingosios Romos imperijos demesys nukrypo i siauri
nius kaimynus- .. barbarq" kra8tus. Gyvai palaikant rysius su pieciau nuo 
Lietuvos es~nCiais krastais, kuriuose kryziavosi prekybos keliai, vedantys i antikos 
pasauli, i musq krastq plfistelejo daug spalvotojo metalo- zalvariniq, sidabri
niq papuosalq, monetq, kai kuriq namq apyvokos reikmenq. Didzioji dalis siq 
daiktq buvo zaliava vietos dirbiniq gamybai. Tai nustate lietuviq ir lenkq tyrineto
jai, lygindami romeniskq ir vietos dirbiniq chernines analizes duomenis. Tiesiogiai 
tct dar patvirtina zalvario liejikq dirbtuviq tyrinejimai. Antai jau minetoje Narkilnq 
dirbtuveje buvo rasta Romos monetos dalis, prilipusi prie metalo lydymo 
krosneles sienos. 

Manoma, kad ir Romos rnonetq lobiai, rasti Lietuvoje ir kituose baltq kra8tuose, 
galejo priklausyti metalq liejikams, t. y. amatininkams. Juoba kad kartais su 
monetomis lobyje biidavo metalo zaliavos lydiniq, kaip Bulduriq (Latvija) lo
byje (II-III a.). 

Turedami metalo zaliavq, paveikti. atklydusiq idejq, vietos meistrai vis labiau 
isitrauke i menin~ kurybq ir tolo nuo kitq verslq, amatq. Tyrinejant aptariamojo 
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laikotarpio archeologinius paminklus, galima jsitikinti, kaip labai mego tad<l 
Lietuvos gyventojai puostis zalvariniais, reciau- sidabriniais ivairiausiais pa
puosalais. Tai ir antkakles, ir veriniai, ir seges, ir smeigtukai, ir apyrankes, ir 
ziedai, ir grandineles, ir pakabuCiai. Zalvariu, sidabru puosdavo kepureles, apgal
vius, dir:lus, ivairius buityje naudojamus daiktus, raitelio ir zirgo aprangq. Stebint 
visus siuos tiikstanciais skaiciuojamus metalo plastikos vari.antus, nesunku juose 
tzvelgti bendraeuropinio stiliaus klodq. Bet daug ryskesnis vietinis tq dirbinil} 
pobiidis, suteik~s jiems etnini atspalvi. 

Suzlugus Romos imperijai ir pasibaigus pirmam dideliam jvairiq kulturq 
bendravimo etapui, Lietuva ir toliau orientavosi i pieCiau nuo jos esanCius krastus. 
IV-V a. i Lietuvq pateko meno dirbiniq is Jugoslavijos, Vengrijos, is germanq 
krastq. Tikras importo .. lobis" buvo rastas Taurapilio senkapyje, istyrus (tyrimq 
vadovas - A. TautaviCius) cia V-VI a. kapq, kuriame buvo palaidotas 40-50 
metq amziaus vyras su zirgu. Nustatyta, kad mirusysis laidotas kaip karys, kad 
gyvas budamas jis vadovav~s kelioms gentims. Todel mokslineje literaturoje 
sis kapas vadinamas kunigaikscio kapu. Tarp vietines kilmes ikapiq (ietigaliai, 
kirviai, peilis, galqstuvas, zalvariniai ir sidabriniai papuosalai, skydo likuciai ir 
kt.) kape rasta daiktq, atklydusiq nuo Dunojaus pakranCiq. Tai kalavijas nepapras
tai puosniose, sidabru ir auksu isdabintose makstyse, geriamasis ragas, apkausty
tas ornamentuota sidabro plokstele, qei amuletas - cilindro formos kalkakmeninis 
karolis, kurio vienq sonq gaubia ypac puosnus sidabrinis paauksuotas apkalas . 
.Demesio verti kalavijo makSC:iq apkalai bei dir:l4 sagtys XVI, XXVII pav.). :tvkd1 
ni4, greiCiausiai oda aptrauktq, maksciq angq juosia sidabro skardele, kurios 
pavirsiq dengia sidabrine paauksuota, lau:lytq linijq motyvais ornamentuota 
plokstele. Ant maksciq smaigalio uzmautas U formos sidabro apkalas, papuostas 
paauksuotomis, linijq ir spirali4 motyvais ornamentuotomis plokstelemis. Makstis 
dar puosia du dvigubo kry:liaus pavidalo zalvariniai sidabro plokstele dengti 
apkalai bei sidabrine auksu klota, spiraliq motyvais dabinta plokstele. Salia maks
C:iq buvo dar trys sidabrines paauksuotos bei ornamentuotos sagtys (XXVIII pav.) 
ir viena gelezine sagtis, puosta 4 granatais, istatytais i auksu isklotus idubimus. 
Toks ·brangus ir puosnus ikapiq komplektas Lietuvoje rastas pirmq kartq. Iki siol 
jam atitikmenq nezinoma ir kituose Pabaltijo krastuose. Tiesioginiq analogijq tera 
Dunojaus baseino gyventojq metalo plastikoje. 

Kad baltq genciq vadai stengesi uzmegzti rysius su toli Piehl Europoje esanciais 
krastais, matyti ir is rasytiniq saltiniq. Pavyzdziui, ostgotq valstybes veikejo, 
rasytojo ir istoriko F. Kasiodoro archyve isliko karaliaus Teodoriko Didziojo lais
kas, is kurio matyti, kad i tolimqjq Italijq pas karaliq VI a. buvo atvyk~ baltq 
(aisciq) pasiuntiniai ir atvez~ gintaro- .,siaures aukso". Be kita ko, tame laiske 
rasoma: 

..... mus dazniau lanky kite tais keliais, kuriuos jusq meile atidare, nes visada 
verta ieskoti santarves su turtingais karaliais ... " 

Si dokumentq istorikai laiko irodymu, kad baltai norejo atgaivinti svarbq 
prekybos keliq, kuris mokslineje literaturoje vadinamas gintaro keliu ir kuris 
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42 pav. Ivairiis daiktai su zoo
m~rfiniais ir geometriniais moty
vals: 

1 - geriamasis ragas. Latvijos 
TSR, VIII a., 2 - dezute, Kali
ningrado sritis, III-IV a. 

daugiau kaip simtmeti beveik ne
funkcionavo del did.Ziojo tautq kraus
tymosi. 

ldomu tai, kad i pietus nuo Uetu
vos esanciose zemese archeologai 
nuolat randa I tukstantmecio pirmo
sios puses ir vidurio metalo dirbi
niq, indq, tarp jq ir metalu kaus
tytq geriamqjq ragq, kurie ispuosti 
soliariniais zenklais, gyvuliq, ropliq, 
zmoniq ir dievq figiiromis, dafnai 
isdestytomis horizontaliomis juosto
mis. 

Tad teigiant, kad gyviininio sti
liaus idejos, taip originaliai igyven
dintos Uetuvos meistrq dirbiniuose, 
galejo atklysti is svetur, ar Iie pers-. 
pektyviau biitq atsigrE:zti i Vidurio, 
o ne i Siaures Europq. Juo labiau, 
kad del archeologiniq duomenq sto
kos sio ar ankstesnio laikotarpio 
Uetuvos gyventoJq rysiai su Skandi
navijos salimis, kaip mineta, iki siol 
tebera labai neaiskus. 

Kalbant apie gyviininiq motyvq atsiradimo priezastis Lietuvos metalo mene, 
nederetq isleisti is akiracio, kad tuo metu daugelio Europos kra8tq daileje buvo 
paplitE: zoomorfiniai ivaizdziai. Taigi galetume manyti, kad gyviininiai motyvai 
metalo plastikoje yra bendraeuropinis reiSkinys. Taciau pastebeta, kad tq universa
liq motyvq raiskai biidingi lokaliniai poi;ymiai. Pavyzdziui, skandinavq ir kitq 
germanq genciq gyviininis stilius yra .. drakonisko" pobiid.Zio., Tuo tarpu baltq 
metalo plastikoje gyviinq ivaizdziai statiski, ramiis, apibendrinti, daug kur sugeo
metrinti. Matyt, tam turejo itakos didelis miisq senqjq meistrq patyrimas orna
mentuoti dirbinius geometriniais ra8tais . 

. Ypac akivaizd.Ziai gyviininio stiliaus lokalines ypatybes isreiskia gyviinq figiirq 
isdestymas .. veiksmo vietoje". Pavyzdziui, archeologai iki siol nezino identiskq 
kompozicijq toms, kokias regime ant geriamqjq ragq apkaustq, pakabucio. Net 
miisq artimq giminaiciq baltq zemese (Latvijos TSR, Kaliningrado sritis) paplitusio
je metalo plastikoje panasiq ornamento elementq deriniai yra skirtingi. Sit metali
nes defutes, rastos priisq zemeje, ornamentuose matome ir gyvaciq, ir vandens lasq 
ivaizdzius, ir soliarinius fenklus, taciau jie isdestyti kitaip negu Lietuvoje rastq 
dirbiniq puosybineje kompozicijoje (42:2 pav.).- 0 stai kaip originaliai ornamen
tuoti (42: 1 pav.) geriamojo rago apkaustai, rasti Latvijoje. 

Puosybos jvairove visai suprantama, jei prisiminsime, kad ikiklasinese visuo
menese zmogaus kiirybq labai ribojo kolektyvo poreikiai. Be to, biidamas ne tik 
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amatininkas, bet ir kiirejas, zmogus savaime savo kiiriniui suteikdavo nepakartoja
mq atspalvi, kuri nulemdavo ir individualiosios jo ypatybes (meninis skonis, 
sugebejimai, isradingumas ir t. t.), ir sqmoningas monotonijos vengimas. Ypac 
gerai tai paliudija Plinkaigalyje rasti ragai. Nors jq puosybos atskiri ornamento 
elementai beveik tapatiis, bet kaip skirtingai jie komponuojami, perteikiant bend
rus to metu zemdirbiq vaizdinius apie pasaulio sandarq. 

Neabejodami del aptartq zoomorfinio stiliaus dirbiniq vietines kilmes, dar 
noretume pridurti, kad is kur beatklystq menine naujove, kitoje kultiiroje ji .. pri
gyja" tik tuomet, kai tai naujovei jau paruosta dirva. Siq temq placiau paliesime 
tolesniame skyriuje. 



NUO MITl] 
IKI HERBI] 

Gentineje santvarkoje zemdirbiq bendruomen~ vienijo bendras 
gyvenimo budas, bendri paproCiai, los patios kulturos tradicijos, ta pati pasaulio 
samprata. Skirtingai nuo musq laikq menininkq, ano meto kurejai nesieke sav~s 
isskirti is kitq, isiamZinti. Savo kuriniais isreiksdami estetini ir simbolini santyki 
su tikrove (gamta, kolektyvu), jie menine forma tarytum grqzino kolektyvui tai, 
kq patys is jo gavo. Tad ir meno dirbiniq reiksmes neimanoma suprasti, atsiejus 
juos nuo zmoniq bendruomenes, nuo tos aplinkos, kurioje jie buvo sukurti ir prak
tiskai naudoti. .Juoba kad kiekvienas be isimties dvasines kulturos reiskinys su sa
vqja aplinka buvo susij~s priezasties-pasekmes rysiais. 0 kas geriau uz archeo
logq gali priartinti mus prie I tukstantmecio viduryje gyvavusio zemdirbiq 
kolektyvo, kad nors akies kra8teliu zvilgteletume i jo istorin~ socialin~ ap
linkq? 

Archeologai yra nustat~. kad tuomet Lietuvoje tvyko dideli pasikeitimai: suiro 
pirmykste bendruomene, atsiskyre savarankiskai ukininkaujancios pavienes sei
rnos, tapusios ukiniu vienetu. Artimais giminystes rysiais susijusias bendruomenes 
pakeite kaimynines bendruomenes, kurias siejo kaimyniniai teritoriniai rysiai, t. y. 
i kolektyvo sudett jau iejo ir kraujo saitais nesusieti, svetimi zmones. Zemdirbys
tes, gyvulininkystes, amatq, prekybos pletojimasis sudare galimyb~ vieniems ko
lekt.yvams sukaupti daugiau materialiniq gerybiq, kitiems- maziau. Del turtines 
nelygybes, del noro isigyti naujq zemes plotq daznejo tarpgentiniti vaidq, kariniq 
susidurimq. Tai labai iskele vyro - kario ir gynejo - vaidmeni zemdirbi4 kolek
tyve. 

Norint suprasti, kq bendra turi ZO()IDOrfines metalo plastikos paplitimas su vyrq 
padetimi Lietuvos visumeneje, butina nuo bendrq samprotavimq pereiti prie kon
kreciq archeologiniq faktq. Kita,ip sakant, t.urime priartet.i prie kurios nors tuomet 
egzistavusios zerndirbi4 bendruomenes. Vadinasi, paleosociologiniu poziuriu pa
analizuosime vieno archt-..0logii1io paminklo kasinejim4 duomenis. Zvilgtelekime, 
pavyzdziui, i Pagrybio senkapio radinius. 

Vyrai ir moterys 
Visq pirma paaiskejo, kad didele dalis vyrq ir berniukq (48,8%) 
i pomirtini gyvenimq buvo iSlydeti kaip kariai raiteliai. Tai liu

dija jq kapuose rastas inventorius, kuriame buvo ieciq, kovos peiliq, kirviq, raite
lio ir zirgo aprangos reikmenq (pentinq, kamanq, geriamqjq ragq), bet nebuvo dar
bo irankiq.- 0 laidojant kolektyvo didZiunus, buvo aukojami zirgai. Jq nukirstas 
galvas ir galiines sudedavo kaip aukq t kapq salia mirusiojo. Keletas vyrq buvo ap
rupinti dar ir kalaviju, kuris archeologq vieningai laikomas valdzios ir galybes 
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simboliu. Ne veltui jie nesioti gelezimi kaustytose bei zalvariu, sidabru ispuostose 
makstyse. 

Kaip diduomenes nariai laidoti ir kai kurie berniukai paaugliai. Antai i 10-
10,5 metq vaiko kapq buvo ideta zirgo auka. Tarp gyvulio dantq islik~ zqslai rodo, 
kad aukojimo ceremonijoje Zirgas dalyvavo kamanotas. Berniuko drabuziai is
puosti sidabro bei zalvario gra:lmenomis, sujuosti didu su zalvario sagtim. Vaikas 
palaidotas ginkluotas - prie sono buvo peilis, kirvis. Ginkluoti kartais laidoti net 
naujagimiai, matyt, kilusieji is diduomenes seimq. 

TaCiau kita Pagrybio vyrq dalis (51,2 proc.) palaidota visai be ginklq arba kai 
kuriems vyrams i kapq tejdeta ietis ar kirvis. Ne viename siai grupei priklausanciq 
mirusiqjq kape nebuvo nei pentinq, nei zirgo balnojimo detaliq, nei zirgo aukq. 
Ar tai nerodo, kad pastarieji vertesi kuo kitu nei pirmieji? Gal jiems buvo lemta 
ne karine, o ekonomine veikla, t. y. rfi.pintis bendruomenes ukiu, maistu, pastatais, 
drabuziais ir pan.? 

Materialiniq gerybiq gamintojos buvo ir Pagrybio moterys. Tokie darbo jran
kiai, kaip yla, pjautuvas, verpstukas {36 pav.), - tai vis jkapes, su kuriomis i po
mirtin! gyvenimq buvo palydetos ir jaunos, ir pagyvenusios, ir senyvo amziaus 
moterys. Matyt, pagrindine jq veiklos sfera - namq ukis. 

Nevienodq vyrq ir moterq padeti bendruomeneje atspindi ir kiti laidosenos 
bruozai. Pavyzdziui, jie guldyti i siaures rytus, o jos, priesingai, i pietrycius. Toks 
supriesinimas jau pats savaime labai iskalbingas. Ji dar labiau isryskina skirtingi 
vyrq bei moterq aprangos papuosalai. Tik moterys papuostos zalvarinemis apyran
kemis, smeigtukais, sujungtais i porq ilgoka grandinele, apgalviais. Bet ne viena is 
jq nebuvo palaidota su antkakle, sege. Tai vyrq kostiumo atributai. Bendri papuo
salai tebuvo Ziedai. Kitos su apranga susijusios ikapes, pavyzdziui, geleziniai lazde
les formos pavieniai smeigtukai, 1-2 gintaro karoliukai, prikabinti prie kriltines 
papuosalq, buvo rastos ir vyrq, ir moterq kapuose greiciausiai todel, kad pir
mieji turejo ne puosiamqjq, o utilitarin~ paskirti, antrieji buvo amuletai (XXIX 
pav.). 

Vyriskojo prado pirmenyb~ Pagrybio bendruomeneje, matyt, atspindi dar vie
nas laidosenos bruozas: ne vienai moteriai i kapq nejdeta ikapiq is brangiojo me-· 
talo - sidabro. 0 ir zalvario papuosalais apriipintos tik jaunos, iki 30 metq, mote
rys. Vadinasi, tai susij~ ne su socialine ar turtine bendruomenes nariq nelygybe 
(kaip buvome iprat~ manyti), o su amziaus diferenciacija, nes pagyvenusiq ir se
nyvq moterq kapuose zalvario puosmena - didele retenybe. Antai tik vienos 50-
55 metll amziaus moters drabuziai buvo isdabinti zalvario papuosalais, tarp kuriq 
rastas unikalus apgalvis, sudarytas is zalvariniq ivijeliq ir ploksteliq. Manoma, kad 
ji buvusi didike (43 pav.). 

Visai kitas vaizdas vyrq kapuose. Cia rasta ir :lalvario, ir sidabro dirbiniq, ne
Zifi.rint i tai, kas laidota - naujagimis, paauglys ar senelis. 

Dominuojanti vyro padetis Pagrybio bendruomeneje dar labiau atsiskleidzia, 
aiskinantis seimyninius zmoniq rysius. Tam verting4 argumentq pateike poriniq, 
dvigubq, grupiniq kapq tyrimai. 

Ypac domina vienas kapas, kuriame vyras (30-35 m.) ir moteris (20-25 m.) bu-
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vo paguldyti greta, atgr~ztais vienas 
i kitq veidais. Moters desines ran
kos pirstai buvo apgleb~ kairiqjq vy
ro plastakq, padetq ant knltines. Ka
pas kiek apardytas, bet daugiau nu
kentejo vyro ikapiq komplektas. 
Archeologq laime, isliko kalavijas, 
ietigalis, keletas zalvario ivijq bei 
mirusiojo kaklq juosianti sidabrine 
antkakle su prikabintu prie jos zie
du- talismanas ar artimojo dovana. 

Vyro desineje gulincios moters 
drabuZiq nepuose ne vienas metalinis 
papuosalas, blldingas jaunoms Pa
grybio moterims. Tik galvllgalyje 
buvo krllvele ikapiq: peiliukas, 
smeigtukas, ivija. Galbllt tai gyvqjq 
dovana mirusiajai? 

Tiriant porinius kapus, archeolo-
43 pav. Zemaites papuosalas. Pagrybis, V-VI a. gams svarbu nustatyti, ar abu miru-

sieji palaidoti tuo paciu metu, ar 
veliau mir~s laidotas i pirmojo kapq. Antrasis atvejis liudytq buvus patvaresni 
rysi tarp vyro ir moters. Tyrinetojai sitai aiskina kaip porines seimos stiprejimo 
padarini, kai namq llkyj e svarbiausias vaidmuo priklauso vyrui. Santuokiniai 
rysiai darosi pastovesni, patvaresni, o tai lyg ir pradZia istorinio kelio is porines 
seimos i monogamijq. 

Nekyla jokiq abejoniq, kad minetame kape abu mirusieji palaidoti vienu metu. 
Lygiai taip pat nekyla abejoniq, kad vyras, gyvas blldamas, priklause auksciausiai 
karines ir gentines diduomenes hierarchijos pakopai. Tai rodo tokios ikapes, kaip 
kalavijas, sidabro antkakle, kuri, beje, daugelyje genciq (germanq, slavq, keltq ir 
kt.) buvo vado atributas. Be to, tik gentines aristokratijos sluoksniuose galiojo pap
rotys vyro kape palaidoti numarintq moteri. Tai liete ne tiek didikq zmonas, kiek 
verges, igytas karo metu. 

Mirusiqjq poza liudytq, jog moteris ne prievarta, o gera valia :Zenge paskui vy
rq i pomirtini gyvenimq. Gal sis archeologinis faktas, be kita ko, rodo ir moters 
jausmus - prisirisimq, meil~? Pagaliau geranoriskq verges pasiryzimq nesiskirti su 
savo ponu galejo paskatinti ir bai:r:ne liktis svetimoje gentyje be globejo ir seimi
ninko. Moters ir vyro priklausomyb~ skirtingiems visuomenes sluoksniams, jq 
nevienodq padeti kolektyve tarsi pabrezia tarp jq padeta ietis. 

Moters aukojimas- pagoniskqlaidotuviq apeiga- yra paliudytas ir rasytiniq 
saltiniq. Antai jau mllsq minetas X a. arabq keliautojas Ibn Fadlanas, atvyk~s i Rytq 
Europq, pats dalyvavo vieno didiko laidotuvese ir jas aprase. Be kita ko, knygoje 
jis pasakoja, kaip viena to didiko merginq ruosiasi lydeti savo ponq i kitq pasauli. 
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Pries mirti moteris atidavusi savo apyrankes tai, kuri jq turesianti numarinti, o 
kitus papuosalus- savo draugems, patarnavusioms ruosiantis i pomirtin~ kelion~. 

Moters aukojimas vyro laidotuvese budingas indoeuropieciams paprotys. Kai 
kuriq stebetojl} duomenimis, Indijoje jis issilaike kone iki XX a. Kaip Lietuvoje 
moterys nenorejo skirtis su kovoje kritusiais vyrais, yra pamineta Henriko Latvio 
kronikoje (XII a. pab.-XI a. pr.). Sis tragiskas atsitikimas (50 moterl} savizudybe) 
jvyko 1205 m., kai buvo sutriuskinta kunigaikscio Zvelgaicio kariuomene. Tiesa, 
tai lieCia gerokai velesnius laikus -XIII a. pradziq. Taciau zinodami, kokie pasto
vus ir ilgaamziai buvo pagoniski laidojimo paprociai, neturetume ignoruoti ir ve
lyvesniq rasytiniq ziniq. 

Tevai ir vaikai 
Apit:: iSaugusi vyrq vaidmeni Lietuvoje nemazai ziniq pateikia 
tie Pagrybyje atidengti kapai, kur vyrai laidoti su vaikais. Vie

name tokiq kapq tarp vyro (palaidoto kaip kario) slaunikauliq buvo pad etas rysule
lis, susegtas :lalvario papuosalais- sege ir smeigtuku. Abu jie perpus mazesni ne
gu vyrq nesiotos analogisko pavidalo gra:lmenos. Tame ryselyje buvo sudeginto 
vaiko kauliukq sauja, svariai surinkta is apeiginio lauzo likucil}, bei vaikiska ant
kaklele, ziedelis, ietigaliukas. Sprendziant is ikapiq komplekto sudeties ir matme
nq, rysulelyje buvo berniuko palaikai. Lietuvos archeologijoje kol kas tai unikalus 
atvejis, kai vyras palaidotas kartu su sudegintu vaiku. Bet archeologq tai nestebina, 
nes vaikq laidosena neretai pasizymi ypatingesnemis apeigomis, kurios susiklos
te del vaikq kulto to meto bendruomenese. Kita vertus, istorikq yra nustatyta, kad 
ikikryziuotiskojo laikotarpio baltq (prusq) paprotine teise leidusi seimos galvai 
sudeginti vaikq ar tarnq, jei tai daroma dieVl} garbei, nors greiciausiai tai buvo iS
imtini atvejai. 

Dar vienas vaikas buvo palaidotas trijq vyriskiq kape. Ant vieno 30-35 metq 
amZiaus vyro desines rankos buvo padetas kudikis, tarytum miegantis ant desiniojo 
sono. 

Vaikq laidojimas drauge su vyrais tuomet galejo buti d6.c;ningas reiskinys. Ir 
stai del ko. Stiprejant atsiskyrusios seimos ukiui, atskirai dirbant ir atskirai gyve
nant, nebereikejo su niekuo dalintis gerybemis. Seimoje susikaupusi nuosavybe 
reikalavo paveldetojo - ipedinio. 

Stebint seimos evoliucijq, buvo nustatyta, kad seimos turto paveldetojais ilgai
niui tampa vaikai, kuriq kilme is tevo puses neabejotina. Savaime suprantama, kad 
toki neabejotinumq galejo uztikrinti tik santuoka, t. y. kolektyvo sankcionuota vy
ro ir moters sutartis, kuri reguliavo abiejq pusiq pareigas ir teises. Santuokoje gi
musius vaikus bendruomene pripazino tevo paveldetojais. Tebuvo svarbu tik vie
na: ar vaikas yra moters, esancios santuokoje su situo vyru. 

Lygindami archeologinius faktus su etnografiniais stebejimais, kai kurie sei
mos santykil} tyrinetojai priejo iSvadq, kad paprotys vaikus bei moteris laidoti su 
vyrais galejo susidaryti del isaugusio vyro vaidmens ilkyje, del naujq nuosavybes 
formq. Atseit, nei jo moteris, nei jo vaikas negali pasilikti zemeje po seimininko 
mirties, kadangi jie jam reikalingi dausose: moteris kaip gyvenimo drauge ir pa
galbininke, vaikas kaip turto paveldetojas. 
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Turint galvoje, kad vaikai (siiniis?) laidoti vyrq (tevq?) kapuose, kad apskritai 
berniukai laidoti pagal tuos pacius paprocius, kaip suaug~ vyriskiai (zirgq aukoji
mas, ginklq dejimas, drabuziq puosimas), galima manyti, kad seimos nuosavybes 
paveldetojais, tevo jpediniais zemdirbiq bendruomenes pripazino vyriskos lyties a
smenis: 0 tai reikstq, kad tada Lietuvoje klostesi paprotine siinq paveldejimo teise. 

Regedamas taip ryskiai isaugusi vyrq viespatavimq kolektyve, tokiq akivai
zdziq joje vyrq ir moterq opozicijq, kaip neprisiminsi zymaus pranc\lzq kilmes 
mokslininko S. Ensleno sparnuoto posakio: .. Zemdirbystes raida - tai didysis 
moters pralaimejimas". Argi ne paradoksas: juk moteris, ne vyras pradejo :lemdir
byst~! 

Taigi bendruomenes nariq tarpusavio santykiai I tukstantmecio viduryje tapo 
sudetingi. Isryskejo visuomeninio darbo pasidalijimas: moterys daugiausia rupino
si buitimi, namq priezillra, vaikq auklejimu, maisto paruosimu ir pan. Vyrai, bent 
jau didele jq dalis, sudare bendruomenes .. ginkluotqsias pajegas". 

Nors, suirus pirmykstei bendruomenei, formuojantis jvairiq genciq sqjungoms, 
Lietuvoje da:lnejo kariniq susidurimq, daugejo kariniq buriq, intensyvejo bendruo
meniq karine veikla, taciau eiliniq kolektyvo nariq vaidmuo karyboje tapo paste
bimai menkesnis negu anksciau. Taip atsitiko del to, kad bendruomeniq vadai savo 
zinioje turejo pastovias, nuolatines kariaunas- raiteliq bllri. Siq kariauninkq pa
detis bendruomeneje buvo privilegijuota. Tq liudija jau vien toks faktas, kad ka
riaunos nariai laidoti specialidje kapinyno teritorijoje. Pavyzdziui, Taurapilio pil
kapyno (V-VI a.) vakarineje dalyje tyrinejant islikusiq 8 pilkapiq grup~. 

paaiskejo, kad cia- vien turtingq kariq kapai, kuriuose vyrai laidoti su zirgais, 
ginkluoti kovos kirviais, ietimis, skydais, o jq drabuziai ispuosti net sidabro 
dirbiniais. Siq raiteliq kapai is visq pusiq tarsi supo vienq ypac turtingo vyro 
kapq, kuri archeologai pavadino kuriigaikscio kapu ir apie kuri jau esame kalbej~. 
liesdami tarpgentinius Lietuvos gyventojq rysius. 

Taigi si pilkapyno dalis buvo skirta bendruomenes vado ir jo karines palydos 
(kariaunos) nariq laidojimui: 0 priesingoje - rytineje - dalyje laidoti eiliniai 
bendruoinenes :vyrai- pestieji, kuriq jkapes nepalyginamai kuklesnes negu kariq 
raiteliq. 

Krinta i akis tai, kad raitqjq jkapes neretai pasiZymi ne tik puosnumu, prabang a, 
bet ir komplektiskumu. Antai Zviliuose (Silales raj.) tyrinetame kario raitelio 
kape islik~s dir:las, odiniai pentinq dir:leliai, kamanos buvo iskalineti vienodais 
zalvariniais pasidabruotais kugeliais (8 pav.). 
Diduomen~s Stengdamiesi itikinti skaitytojq, kad I tukstantmecio viduryje 
statuso zemdirbiq bendruomene ir turtiniu, ir socialiniu atzvilgiu buvo 
simbolika labai nevierialyte, mes daugiausia siekeme parodyti ypac isau-
gusj vyro - kario - vaidmeni visuomenes gyvenime, ir kartu pabrezti, kad tuomet 
Lietuvos visuomeneje prasidejo dar vienas visuomeninio darbo pasidalijimo eta
pas. Esminis jo pozymis- tai, kad apie bendruomenes vadq buresi pulkas jo kari
niq draugq, sakytum'e, genties savanoriq, kurie sudare nuolatin~ to vado palydq -
kariaunq. Kaip rodo archeologine medziaga, jos nariai buvo nemenkai praturtej~. 
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turejo vertingq meno dirbiniq. Belieka pridurti, kad tarp tq daiktq buvo ir gyviini
niais motyvais ispuostq daiktq. 

Apie tai puse lupq esame issitar~. apibudindami zirgo bei paukscio ivaizdZiais 

pagraZintus daiktus. 0 dabar kyla klausimas, kas naudojosi gyvuninio stiliaus kom
pozicijomis ispuostais geriamaisiais ragais? 

Prabego jau trys desimtmeciai nuo to laiko, kai archeologas P. Kulikauskas 
pastebejo, kad tokiomis ikapemis, kaip metalu kaustyti geriamieji ragai, I tukstan
tmecio viduryje Lietuvoje budavo aprupinami tik neeiliniai bendruomenes vyrai. 
Jo nuomon~ patvirtino ir velesni archeologiniai atradimai Krikstonitl (Lazdijq raj.), 
Maudziorq (Kelmes raj.), Pagrybio, Plinkaigalio, Taurapilio, Zviliq ir kt. senka
pi_uose. 

Aptardami sidabru apkaustytus, gyvunq ivaizdziais iSpuostus ragus, aiskinomes 
jq radimo aplinkybes ir priejome isvadq, kad tie dirbiniai buvo itakingq vyrq, va
dq, turtingq raiteliq ikapes: 0 dabar pridursime, kad net ir privilegijuotiems vy
rams i kapus artimieji ne visada idedavo tokiq puosniq ir brangiq ragq, kaip kq tik 
pamineti. Juos daznai pakeisdavo gana kuklia zalvario juostele tepapuosti geria
mieji ragai, neretai padeti mirusiojo galvugalyje. Sitoks ragas andai buvo ir viena
me Pagrybio bendruomenes valdovo ..,kape. Mirusysis, sulauk~s 45-50 metq am
ziaus, buvo palaidutas kaip karys raitelis. Kaireje vyro puseje padetos 2 ietys, ko
vos peilis, ties galva- geriamasis ragas. Ant siq ikapiq isdeliota zirgo auka. 
Gyvulys aukojimo metu buv~s pabalnotas, nes atkirsta galva i kapq padeta kartu 
su kamanomis (tarp dantq islik~ geleziniai zqslai). Prie mirusiojo kojq buvo 
sidabruotas zalvarinis pentinas, kuris prie apavo buv~s pritaisytas dir:leliu, pa
puostu sidabruotomis zalvario skarde~emis. Vyro drabuziai susegti sege, prie 
kurios prikabintas gintarinis amuletas. Ant rankq uzmauti 2 ziedai, ant kaklo buvo 
antkakle. Beje, toki papuosalq Pagrybio bendruomeneje nesiojo tik didikai. 
Bet labiausiai aukstq mirusiojo visuomenini statusq pabrezia ties kairiuoju jo sonu 
padetas kalavijas su makstimis ir zalvariu ispuosta perpete (44 pav.). Tai bene 
pats ankstyviausias iki siol Lietuvoje zinomas vietiniq kalviq nukaltas kalavijas. 
Apskritai V-VI a. kapuose tokia ikape - didele retenybe. 

Taigi, turetume daryti isvadq, kad sidabru apkaustytas ir gyvuniniais motyvais 
puostas geriamasis ragas toli grazu ne visq didikq atributas. 

Kadangi ikapes zenklina ne tik mirusiojo socialin~ padeti, bet ir jo visuomeni
nes pareigas kolektyve, tai vyras, kurio kape buvo apeiginis gyVU.ninio stiliaus 
kompozicijomis ispuostas geriamas.is ragas, gyvas budamas, matyt, kazkoki vaid
meni atliko dar ir kulto praktikoje. Galbut jis buvo religiniq apeigq atlikejas, lyg 
tarpininkas tarp bendruomenes nariq ir tq neZinomq antgamtiskq jegq, lemianciq 
zmogaus likimq? 

Archeologiniai duomenys nepateikia ziniq, leidzianciq tvirtinti, kad I tukstan~ 
tmecio viduryje zemdirbiq bendruomenes buvo taip susiskaldziusios socialiniu po
ziuriu, kad jose butq funkcionavusi zmoniq grupe, uzsiimanti vien sakraline veikla. 
Taciau tai nereiskia, kad tuo metu Lietuvoje nebuvo :lyniq. Kas gi tada kure gies-· 
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44 pav. Zemaii':iq didikas (autores rekons
trukcija pagal Pagrybio ir Plinkaigalio sen
kapiq duomenis). V-VI a. 

mes, jq melodijas bei maldas, kuriomis krei
ptasi i dievus, kas sugalvojo ritualus, skirtus 
dievq garbinimui ir jq malones meldimui? 
Vis delto kiekvienoje bendruomeneje turejo 
buti savq keretojq, zyniuoniq, u:lkalbetojq, 
burtais neva mokanciq atitolinti ar visai 
pa8alinti gresiancias zmogui nelaimes. Gal 
tokiq asmenq laidosena nepasizymejo kokiais 
nors ypatingais paprociais? 0 gal, jei jq 
biita, tai tq apeigq pedsakq neimanoma u:l
fiksuoti? Antra vertus, kolektyvo zyniu ga
lejo buti vadas - bendruomenes vie8pats. 
Juk biitent diduomenes kapuose ir teranda
mi geriamieji ragai, kurie daugelyje pasau
lio tautq ir genciq buvo heroizuotq asmenq 
ikape ir kurie siejami su gausybes, galybes, 
derlingumo, vaisingumo magija. Be to, tu
rint galvoje, kad baltq religiniuose mitolo
giniuose vaizdiniuose zoomorfinei simbolikai 
teikiama magine funkcija, galima prielaida, 
jog gyvlininio stiliaus ikapes diduomenes 
atstovq kapuose atspindi jq valdZios sakra
lizacijct, jq ypatingct galict bendruomeninin
kams, aplinkos reiskiniams. Tai realu. 

Is buvusiq gimines vyresnitti4. karve
. dziq, issiskiria patys gabiausieji, pasaky

tume, lyderiai, kurie savo rankose centralizavo ne tik administraciri~, bet ir karin~ 
valdziq, palaikomq kariaunos. Toji valdZia nebuvo apgaubta nei tradicine pagarba, 
nei moraliniu autoritetu. Todel jai paremti neuzteko vien tik prievartos, bet reike
jo gilesnes- ideologines paramos. Toki<t tegalejo suteikti religija, sankcionuoda
ma vadams ypatingq, da:lnai antgamtin~ galiq. Tai, matyt, ir paaiskina, kodel vadq 
proteviq kultai yra ankstyvosios religijos formos- patios budingiausios pereina
majam is pirmykStes bendruomenes i klasin~ visuomen~ laikotarpiui, t. y. musq 
nagrinejamam periodui. Galimas daiktas, del to ir sakraliniais simboliais
mitologiniq butybiq ivaizdziais - papuostos ikapes randamos tik to laikotarpio 
diduomenes kapuose. 

Taigi, tuo Lietuvos istorijos laikotarpiu, kada vyko perejimas is pirmykStes 
bendruomenes i klasin~ visuomen~, zoomorfinio stiliaus dirbiniai buvo .. isrinktq
jq" atributas, jq visuomeninio statuso rodiklis. 

Pridursime, kad ir velesniq epochq visuomenese, pavyzdziui, Didziojoje Lietu
vos kunigaikStysteje, didikq zenkluose, antspauduose, veliau pavirtusiuose i her
bus, gausu alegoriniq vaizdq ir simboliq, be kita ko, ir zirgq, kitq gyvunq atvaizdq, 
kuriq ne vienas paremtas mitq logika, siu:letais. 
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Antai didikq Radvilq herbo centre dominuoja geriamqjq ragq grupe, Naumies
Clo (dabart. Kudirkos Naujamiescio) herbe buvo pavafzduota elnio galva su 3 
zvaigzdemis. Beje, naujausiuose Lietuvos miestq herbuose taip pat yra islik~s ge
riamqjq ragq motyvas (Taurages, Silutes m.). Isliko juose ir Zv-eriq, fantastiniq gy
viinq, pauksciq atvaizdai. Pavyzdziui, Lazdijq miesto herbe puikuojasi sakotaragis 
briedis. 

Ypac idomiis kai kurie pn1sq herbai, kuriuose susipina gentines religijos reali
jos- zirgo, pasaulio (gyvybes) medzio tvaizdziai ir feoda1ines visuomenes pago
niskosios ideo~~gijos antropomorfizuoti dievai- Perkiinas, Patrimpas, Patulas bei 
kultiiros herojai - Prutenis ir Vaidevutis (XXX pav.). 



PABAIGOS ZODIS 

IkikriksCioiHskoj i must! tautos proteviq pasauleziUra -lietuviq 
tautines kulturos dalis- tyrinejama, rerniantis dazniausiai viduramZiq kroniki
ninkq ir metrastininkq paliktais pasakojimais, XV-XVII a. autoriq veikalais, 
XIX- XX a. uzrasytais folkloro kiiriniais ir etnografijos duomenimis. Tokie skir
tingi saltiniai lemia ir skirtingus ieskojimq kelius, kuriais eidami tyrinetojai, arte
dami prie bendro tikslo, gali prieiti ne tik panasias, bet ir skirtingas ar priesingas 
isvadas. Antroji galimybe vargu ar kq baugina, nes poziiiriq jvairove- tai tikras 
mokslo variklis: esant kelioms nuomonems kaip tik ir isryskeja mokslo tiesa. 

Tenka tik apgailestauti, kad nusvieciant senqjq Lietuvos gyventojq pasauleziii
rq, dar labai retai pasitelkiamos archeologines zinios: 0 juk tik jos gali mus priar
tinti prie tq visuomeniq, kurios egzistavo konkrecioje civilizacijos priesausrio pa
kopoje, kada buvo paplitusios vienokios ar kitokios idejos ir paziiiros apie zmogq 
supanti pasauli ir gyvenimq jame. Remiantis archeologijos saltiniais, galima stebeti 
visq tq pasauleziiiriniq principq istorijq, t. y. jq atsiradimq ir perimamumq is kartos 
i kartq, perprasminimo eigq, naujoviq daigus, jq raidq, isiviespatavimq arba suny
kimq. 

Todel archeologas gali pazinti ir tokius archaiskus musq tolimq proteviq reli
ginius mitologinius vaizdinius, kurie jau seniai isdil~ is liaudies atminties ir kuriq 
pedsakq neisliko nei folklore, nei etnografijos saltiniuose. Taip sakydami, turime 
galvoje miisq aptartuose meno dirbiniuose pavaizduotq gyviinq simbolikq senoliq 
ritualuose ir tikejimuose, susijusiuose su pomirtinio pasaulio jsivaizdavimu ir to
kiomis gentines religijos formomis, kaip proteviq, vadq kultai. Tik archeologi
niq paminklq kasinejimai gali pateikti konkreciq pavyzdziq, liudijanCiq, kaip ano 
meto mqstytojai suprato visatos struktiirq ir kaip kosmoso vizijq menininkai iam
zino savo kuriniuose. 

Sitaip garsinant archeologinitl saltinhl ypatingq reiksm~ ikikrikscioniskos Lie
tuvos visuomeniq pasaulejautai pazinti, privalu pabrezti, kad ne vienq sioje kny-
~~eleje aprasytq dirbini yra surad~ ir simtmeciq smiltis nuval~ kartu su archeo-
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logais ekspedicijose dirb~ moksleiviai ir studentai (XXXI, XXXII pav.), kad jie, 
kastuvas po kastuvo, per dau~eli vasarq yra supyl~ didziq didziausius kalnus ze
miq, kurios storu sluoksniu ilgiems amziams buvo uZklojusios ne kartq knygoje 
minetus Pagrybio, Plinkaigalio, Jauneikiq ir kitus senkapius. Ir tas juodas 
darbas- kasdieninis, kruop5tus- ne vienam jaunuoliui buvo lemtingas. Mat 
pa:lintis su kadaise gyvenusiq zmoniq paprociais, jq buities reikmenimis, meno 
dirbiniais archeologq talkininkams paliko neisdildomq jspiidi, ir kai kurie andai
nyksciai ekspedicijq dalyviai niinai yra diplomuoti istorikai, archeologai. Kele
tas jq jau patys rengia ekspedicijas ir vadovauja piliakalniq, sventvieciq, 
senoviniq gyvenvieciq ar kapinynq tyrinejimams. 

J\T~gali geru zod.Ziu nepamineti viso biirio meno mokyklq aukletiniq, kiauras 
dienas piesdavusiq i dienos sviesq is perkasq dugno iskeltus zalvarinius ir sidab
rinius papuosalus, gelezinius ginklus ir darbo jrankius, gintaro dirbinius ir kera
mikq, tvairius namq apyvokos reikmenis ir rakandus. 0 kur dar galybe bre
ziniq, kuriuose piesejai iamzino vieno ar kito radinio padeti tiriamame plote. 
Visa toji grafine medziaga- svarbus archeologijos mokslo saltinis, niekuomet 
neprarandantis isliekamosios vertes. 
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