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UNIVERSALUSIS SVASTIKOS SIMBOLIS 
baltų archeologinėje medžiagoje 

Audronė BLIUJIENE 

Straipsnio objektas - universalusis svastikos simbolis, pa
plitęs daugelyje pasaulio kultūrų. Tikslas - aptarti svastikos 
vietą baltų ornamentikoje, parodant jos plitimo į mūsų kultū
rą šaltinius. Metodas - faktologinis lyginamasis. Išvada: svas
tikos simbolis į Europą bus atkeliavęs iš Artimųjų Rytų IV tūks
tantmetyje prieš Kristų, tačiau baltų kraštus jis pasiekė gana 
vėlai ir nėra itin būdingas baltų metalų laikotarpio taikoma
jam menui. 

Svastika yra vienas iš pačių įdomiausių archetipinių sim
bolių žmonijos istorijoje. Ją lengva atpažinti, bet sunku vie
nareikšmiškai apibrėžti, o dar sunkiau paaiškinti įvairialypę 
jos prasmę. Matyt, taip yra todėl, kad pats archetipas kaip 
toks prasmės neturi, bet ją įgyja tik vienaip ar kitaip įprasmi
namas konkrečioje istorinėje patirtyje. Taigi archetipas „pra
byla" konkrečioje kultūrinėje terpėje, kurioje jis ir pagimdo 
simbolį. Galbūt todėl karts nuo karto vis randasi naujos ir 
atgyja senos teorijos, savaip aiškinančios šio vieno iš seniau
sių žmonijos simbolių kilmę, prasmę, pasirodymą bei išnyki
mą įvairiose kultūrose. Svastika paprastai siejama su aukš
čiausiais dievais, ugnimi, šviesa, žaibu, saulės kultu, gimimu, 
moterimi, keturiais metų laikais, keturdale pasaulio erdve, 
astronominiais reiškiniais, karinėmis vėliavo
mis, heraldiniais ženklais, 4-iomis Indijos kas
tomis, laikoma tiesiog puošybos elementu ir kt. 
Daugelis tyrinėtojų pabrėžia, kad svastika, nors 
ir yra kompleksinis simbolis, su saule susijusi 
itin artimai. 1 Baltų pasaulėžiūroje svastika sie
jama su aukščiausiomis dangaus dievybėmis 
Dievu, Perkūnu, Svaikstiku, dangiškąja šviesa, 
Saule. 2 Ji laikoma Perkūno ugniniu kryžiumi. 
Panašiai skandinavai svastiką sieja su vieno iš 
aukščiausių savo dievų atributu-griausmaval
džio Toro kūju. Senovės keltų panteone tas pa
čias funkcijas atliko Sucelas. 3 Taigi pagrindiniai 
pagoniškieji indoeuropiečių dievai ir jų funk
cijos buvo gana panašūs. 

Ankstyvosios krikščionybės laikais svastika 
buvo viena iš kryžiaus formų, sudaryta iš 4 grai
kiškų raidžių Г ir vadinta cruxgammata. Todėl 
svastika buvo ir vienas iš ankstyvosios krikščio
nybės simbolių. Visos šios svastikos interpre
tacijos konkrečiame kultūriniame kontekste yra 
teisingos, tačiau sąlygiškos. Galima sakyti, kad 
ženklas visuomet yra „mažesnis" už idėją, ku

rią jis iš tikrųjų žymi. Tuo tarpu simbolis visuomet mena dau
giau nei jo akivaizdi tiesioginė reikšmė. 

Svastika kaip lygiakryžmis kryžius ar kryžius apskritime 
(1 pav.) žinoma daugelyje Azijos ir Europos kultūrų, Egipte 
- j a u IV-II tūkst. pr. Kr. 4 Žinota ji ir ikikolumbinės Ameri
kos indėnų. 5 Svastika būdinga ir daugeliui indoeuropiečių kul
tūrų. Taigi svastika yra universalus, bendražmogiškas simbo
lis. Pats žodis svastika yra kilęs iš sanskrito kalbos ir reiškia 
sėkmę, gerus palinkėjimus. Indijoje svastika yra vienas iš brah
manizmo ir budizmo ženklų. Apskritai simbolių, ypač svasti
kos, keliai kultūros istorijoje yra painūs ir ne visai aiškūs. Ir 
mechaniškas to paties ženklo skirtingose, skirtingų laikmečių 
kultūrose palyginimas neįneša aiškumo, o tik dar labiau su
painioja ir taip keblias, daugiaplanes problemas. Juk ne ka
žin kiek bendro turi IV tūkstantm. pr. Kr. ir vėlesnių laikų 
Indijos, Pakistano, Egipto ar Kinijos ir, kita vertus, senovės 
baltų kultūros. Todėl ir svastika skirtingose įvairių laikų kul
tūrose lygintina tik tiek, kiek ji apskritai yra bendražmogiš
kas simbolis. 

Svastika Europoje. Svastikos istoriją Europoje reikėtų pra
dėti keltų Halštato (VIII - V a. pr. Kr.) ir La Teno (450 - 350 
m. pr. Kr.) archeologinių kultūrų meno dirbiniais. Čia svastika 

1 pav. Svastikos įvairiose pasaulio kultūrose. 
I - I I : kairinė ir dešninė svastika; I I I - I V : indiškos svastikos; V: svastika, rasta Kobanc, 
Kaukazas; V I : svastika, randama ant čerkesų žirgų kamanų ir graikiškų vazų; VII : svastika, 
puošusi smeigtuko iš Kaukazo galvutę; VII I : svastika, plačiai paplitusi senajame ir 
naujajame pasauliuose; IX: svastika, randama Mažosios Azijos kultūrose ir ant graikiškų 
vazų; X : svastika iš Kinijos; X I : svastika, randama ant Šiaurės Amerikos kriauklės pavidalo 
diskų; X I I : svastika, randama ant indiškų monetų; X I I 1 - X 1 V : svastika iš Šiaurės Amerikos 
indėnų kultūrų; X V : svastika, randama ant graikiškų vazų (pagal Mackenzie D . A., 1996). 



2 pav. Halštato archeologinės 
kultūros segė (pagal Mackenzie 
D. A., 1996). 

dažnai jungiama su spirale (2 pav.). Keltų taikomajame mene, 
kurio pagrindu susiformavo daugelio vėlesnių Europos kultū
rų menai, svastika naudota kaip atskiras motyvas (keltų mo
netos, antskydžių dekoras). 6 Bet žinomas čia ir vadinamasis 
keltiškas mazgas - dvi persipinančios elipsės, kurių centre įkom
ponuota svastika (3 pav.: 1 - 3). Keltiškas mazgas aptinkamas 
daugelyje kultūrų (3 pav.: 4). Įvairių pavidalų svastika gana 
paplitusi graikų mene, ypač keramikos puošyboje. Graikai svas
tiką pradėjo jungti į meandros, rakto skylutės pavidalo pynu
tes. Tokiomis pynutėmis graikai ir romėnai mėgo puošti vazas, 
jos buvo įkomponuojamos 
į pastatų mozaikas. Svasti
ka randama ir ant šių kul
tūrų papuošalų. 7 Su Ro
mos ir jcs provincijų kul
tūrine įtaka svastika išplin
ta įvairiose germanų gen
tyse (4 pav.). Svastika žino
ma iš II - III a. Anglijos ro
mėniškojo laikotarpio vilų 
mozaikų. 8 Matyt, su anti
kos pasaulio kultūrine įta
ka „klasikinė svastika" bei 
meandros pavidalo svasti
kų pynutės atsirado ant Pševorsko, Vielbarko urnų ir pasiekė 
baltiškąsias urnas (5 pav.). 9 Kelios svastikos puošia senojo ge
ležies amžiaus pabaigos urną iš Nočios (Voronavo raj., Balta
rusija) kapinyno (6 pav.). 1 0 III - IV a. svastikomis 
puošiamos kai kurių tipų segės ir smeigtukai Vo
kietijoje, Skandinavijoje, šiaurinėje Kroatijoje. 1 1 

IV-VI a. svastikos randamos ant Gotlando ir an
glosaksų urnų. 1 2Tačiau svastikos motyvo nėra ant 
kalstymo technika dekoruotų Skandinavijos ir Eu
ropos germanų senojo geležies amžiaus arba ro
mėniškojo laikotarpio papuošalų. 1 1 Taigi vėlyva
jame romėniškajame laikotarpyje svastika Euro
pos genčių ornamentikoje nėra pernelyg dažna. Di
džiojo tautų kraustymosi laikais (375 - 550 m.) 
svastikų ypač pagausėjo ant germanų ir šiaurės ger
manų papuošalų, keramikos. 

Jau pirmaisiais amžiais po Kristaus gimimo 
svastika įtraukiama į ankstyvosios krikščionybės 
meną. Ji ne tik puošia pirmųjų krikščionių kata
kombas. Kiek vėliau svastikos motyvas įkompo
nuojamas į kai kurių ankstyvųjų germanų bažny
čių fasadus, puošia kolonų kapitelius, laidojimo 
kriptas. 1 4 Kai kada svastika randama ant šio lai
kotarpio liturginių rūbų. Pavyzdžiui, Švento Vito 
(San Vitale, 546 - 547 m.) bažnyčioje Ravenoje 
viena iš mozaikų vaizduoja imperatorių Justini-
janą, archivyskupą Maksmilijaną ir valstybės ta
rybos narius. Įdomu tai, kad arkivyskupo stulos 
galuose pavaizduota svastika. 1 5 Svastika dažnai 
aptinkama ir ant sparčiai plintančios krikščioniš
kosios kultūros papuošalų. 1 6 Taigi svastika gali bū
ti puikus kultūrinio sinkretumo pavyzdys. 

Europos taikomajame mene žinomos svastikos zoomorfi
niais galais. Pirmosios tokio pavidalo svastikos pasirodo ant 
keltų monetų. 1 7 Po visą Europą ir Skandinaviją zoomorfizuo-
tos svastikos išplito VI-VII a. 1 8 Zoomorfizuotų svastikų iš
plitimas Šiaurės, Vidurio ir Vakarų Europos mene sutapo ap
skritai su zoomorfinių stilių atsiradimu (ypač stilių II-III pa
gal B. Saliną). 1 9 Kaip tik tuo metu atsiranda nemažai apskri
tų papuošalų (apskritos frankų, anglosaksų, Gotlando segės 
ir įvairūs kabučiai bei brakteatai Skandinavijoje). 2 0 Taigi svas
tika įgyja pagrindinę savo jungtį - apskritimą. Svastikos mo-

3 pav. Keltiškieji mazgai ir dvi persipinančios elipsės. 1-3: keltiškieji 
mazgai (pagal Mackenzie D. A., 1996); 4: apkalas iš Nydamo, Danija 
(pagal Salin В., 1904, abb. 393); 5-6: dvi persipinančios elipsės (pagal 
Zemltis G., Rozenbergą V, 1991, att. 4: 9). 

4 pav. 
1897, 

, Segė iš Havcno, Meklenburgo sritis, Vokietija (pagal Almgren O., 
Tafel X: 234). 
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5 pav. Urnos iš Nienadovo kapinyno, Lenkija. 1: kapas 483; 2: kapas 149 (pagal Ziemlińska-OdojowaW., 1999). 

6 pav. Urna iš Nočios kapinyno, 
Voronavo raj., Baltarusija (pagal 
Antoniewicz W., 1930., Т. 2, 
s. I l l , fig. 9: 1). 

tyvas ypač paplito 
apotropėjinės pa
skirties VI a. antro
sios pusės - VII a. 
alamanių irbajuva-
rių (bavarų) mote
rų apskritų kiaura-
raščių kabučių puo
šyboje (7 pav.). Šių 
genčių moterų ne
šioti apskriti kabu
čiai, puošti įvairaus 
pavidalo svastiko
mis, sudaro apie 
ketvirtadalį visų pa
skelbtų kabučių. 2 1 

V-VII a. svastikos 

motyvu retkarčiais buvo dekoruojamos germanų 
kryžinės segės. 2 2Šiuose papuošaluose svastika, kaip 
ir pats papuošalas, yra reljefinė. VI-VII a. Skandi
navijoje svastikos motyvas randamas ant diržų sag
čių ir jų apkalų, kalavijų rankenų, taip pat žirgo ka
manų apkalų ir kitų daiktų. 2 3 Tuomet svastikos galai 
dažnai užbaigiami gyvūnų, dažniausiai roplių, gal
vomis (7 pav.: 1-3,5 pav.). Germanų zoomorfiniai 
stiliai, ypač II, į svastikos erdvę įtraukė ir keturkojų 
gyvūnų kūnų dalis. Germanų zoomorfiniai stiliai iš
populiarino ir trijų dalių svastiką - trikvestą (7 pav.: 
1; 8 pav.) 2 4 . Tačiau baltų gentys, skirtingai nuo savo 
kaimynų, trikvestą ornamentikoje naudojo labai re
tai. II a. antrosios pusės - III a. mozūrų regione, 
Kočekų (Koczek, buv. Valderzė) kapinyne (Lenki
ja) moters kape rastas retas dirbinys - trikvestu 
puoštas kabutis (9 pav.). Tai vos ne vienintelis baltų 
gyventame regione rastas trikvestas - trijų dalių 
svastika. Tačiau šis dirbinys, kaip ir kiti senojo gele
žies amžiaus kiauraraščiai, nors ir gamintas sekant 

Romos juvelyrais, vis dėlto yra pačių (vakarų) baltų meistrų 
gaminys. O štai keturiais trikvestais puoštas V a. antro
sios pusės - VI a. kabutis amuletas iš Taurapilio (Utenos 
raj.) „kunigaikščio" kapo - importuotas iš germanų ar hu
nų gyventų teritorijų. Šis kabutis amuletas, matyt, buvo 
prikabintas prie kalavijo rankenos. 2 5 

3 cm 

7 pav. Alamanių ir bajuvarių apskriti kabučiai. 1: Kaiscraugsto kapinynas, kapas 
126, Šveicarija; 2: Mažasis Vilbrahamas, Kcmbridžas, Anglija; 3: Tocanas, Stc 
Aprc, Prancūzija; 4: Tiksli radimo vieta nežinoma, saugomas Lozanos muziejuje, 
Šveicarija; 5: Mckcnhcimas, Bonos apskritis, Vokietija (pagal Renner D., 1970, 
Tafel 20: 415, 418,426; 22: 467; 30: 612). 



Vėlyvojo geležies amžiaus, arba vikingų laikų Skandinavi
jos, Vidurio ir Vakarų Europos ornamentikoje svastikos moty
vas nėra labai paplitęs. Besisukanti 8 ar 6 dalių svastika tarp 
400-1100 m. žinoma Skandinavijos, ypač Gotlando akmenų 
dekore. 2 6 Gana dažnai svastikos puošė kai kurių X a. Gotlando 

8 pav. Brakteatas iš Lyngby, 
Jutlandijos pusiasalis, Danija (pagal 
Gaimster M., fig. 21: c; M 2:1). 

pasaginių segių keturkampes galvutes 
(10 pav.: 1). Svastika pasitaiko Gotlan
do ir Birkos kaulinių šukų dekore. 2 7 Zo-
omorfizuotomis svastikomis ar trikves-
tais puošiamos Gotlando dėžutės pavi
dalo segės. Kaip tik tokia importuota 
segė rasta Lazdininkų kapinyne (tirta 
1976 m.), k. 14 (11 pav.). Taigi įvairių 
pavidalų svastiką Europoje išplatino 
germanų ir šiaurės germanų gentys. Iš 
dalies svastikos plitimas šių genčių de
kore sietinas būtent su krikščioniškųjų 
germanų valstybių kūrimusi. 

Svastikos pavidalai. Skiriamos ke
leto pavidalų svastikos. „Klasikinė" 
svastika - lygiakryžmis kryžius su sta
čiu kampu pratęstais galais. Taigi svas
tikoje kryžma akcentuoja centrą. Kar
tais dėl stilistinių ypatumų svastikos 
centrą žymi apskritimas, rombas (4; 7: 
5; 19:1,4 pav.). Visi keturi svastikų ga
lai užbaigiami pagal laikrodžio rodyk
lę (dešininės; 1: II-V, X, XIV-XV; 5: 
2; 6; 7: 4; 8; 17: 2; 18: 3; 24 pav.) arba 
prieš ją (kairinės; 1: I, VIII-IX; 5: 1; 
18:2 pav.). Kai kuriose kultūrose deši
ninėms ir kairinėms svastikoms priski
riama priešinga prasmė. Kaip keturda-
lio pasaulio modelis, svastika akivaiz
džiai atspindi Saulės kelią dangaus 

skliautu. O kairinė svastika siejama su naktimi. 2 8 Baltų mitolo
gijoje, be minėtų bendražmogiškųjų svastikos interpretacijų, 
svastika papildomai siejama su tokiomis dvasinėmis sąvoko
mis kaip laimė, gyvybingumas, gėris. 2 9 Be to, dešininė svastika 
interpretuojama kaip vyriškoji, o kairinė - kaip moteriškoji. 3 0 

Kaip atskirą tipą reikėtų išskirti 
svastiką užapvalintais galais (4; 14-
15; 19:4; 20:2-3 pav.). Tokio pavida
lo svastikose aiškiai juntama didžiulė 
energija. Tai iš tiesų veržliai judan
tis simbolis. Būtent užapvalintus 
svastikų galus vėlesniais laikais im
ta užbaigti zoomorfiniais motyvais 
(7:2-3,5; 19:2-3; 20:1,4; 21 pav.). 
Be minėto trikvesto, ornamentiko
je yra naudotos 5, 6, 8 dalių svasti
kos (1: XI pav.). Atskiru svastikos ti
pu reikėtų laikyti ir minėtą „keltiš
ką mazgą", kuriuo dekoruota nema
žai germanų papuošalų (3: 4 pav.). 
Kaip sakyta, svastika dažnai pasle
piama įvairiose pynutėse, spiralėse 

9 pav. Kabutis iš Kočeko 
kapinyno, buv. Valderzė, Lenkija 
(pagal Gaerte W., 1929, p. 216). 

10 pav. Pasaginės segės. 1: Sandre, Gotlandas, Švedija (pagal SHM kartoteka, 8329); 2: Ciemalde 
Jaunsvirlaukas, Jelgavos raj„ Latvija (pagal LPA); 3: Palanga, k 88; 4: Palanga, k. 98 (pastarieji du -
Audronės Ruzicnės piešiniai, LNM AR K). 



11 pav. Segė iš Lazdininkų kapinyno kapo 14, 
tirta 1976 m. Donato Butkaus fotonuotrauka. 

(5 pav.). Paplitusios ir įvairiomis 
kryptimis išplėtotos svastikos, „šako
tieji kryžiai". Tokios svastikos labiau 
primena dekoratyvinius puošybinius 
elementus (12-13; 15: 1; 18: 1, 4 
pav.). Baltų genčių ornamentikoje 
„šakotieji kryžiai" randami tik že
maičių ir žiemgalių rankogalinių 
apyrankių, latgalių vilainių puošybo
je. Latvių ir lietuvių etnografinėje 
medžiagoje „šakotieji kryžiai" žino
mi ir juostų raštuose. 3 1 Tačiau juos
tų, dekoruotų šakotomis svastiko
mis, baltų archeologinėje medžiago
je nėra rasta, o ir etnografinėje me
džiagoje tokių juostų nėra daug. 

Remdamiesi „klasikine svastika" 
ir jos artumu lygiakryžmiam kryžiui 
bei apskritimui, tyrinėtojai neretai 
išvis netipologizuoja įvairių jos pa
vidalų. 3 2 Galbūt skirtingiems svasti
kos pavidalams atsirasti įtakos turė
jo jos paplitimas iš skirtingų kultū
rinių šaltinių. Tai ypač pasakytina 
apie Vakarų ir Vidurio Europos kul
tūrų VI - VII a. „klasikines" svasti
kas, kurių dalis gali būti krikščioniš
kos kilmės. 3 3 Skirtingose kultūrose 
svastika įgauna skirtingas išraiškas 
(1 pav.). Tai ypač akivaizdu iš „ša
kotųjų kryžių" paplitimo kai kuriuo
se žiemgalių, žemaičių, latgalių VI I -
XII a. dirbiniuose. 

Svastikos dinamizmas. Svastika 
- „judantis", dinamiškas ženklas. Su 
tuo sutinka visi tyrinėtojai 3 4, bet at
sakyti, kodėl svastika „juda", - sun
kiau. Įtikinamiausias paaiškinimas 
būtų paprastas: svastika gaunama 
pasukus lygiakryžmį kryžių. Kitaip 
sakant, lygiakryžmis kryžius - tai su
stingusi svastika. Reikšminga ir tai, 

kad svastika slypi tokiuose dinamiškuose motyvuose kaip spira
lė, meandra. 3 5 Taikomajame mene ekspresyviausiai judėjimą, 
sukimąsi išreiškia kaip tik svastikos, įkomponuotos į meandros 
pavidalo pynutes, bei įvairūs svastikos ir spiralės junginiai (2; 
5 pav.), taip pat svastikos užapvalintais galais (4; 14-15 pav.). 
Svastikos dinamizmą rodo ir jos buvimas ant judėjimą reiškian
čių daiktų. Pavyzdžiui, svastika įkomponuota į (laidotuvių) veži
mo ratus (VIII a. pr. Kr., Graikija), kurie, be abejo, reiškia 
judėjimą (22: 3 pav.). „Žyniai", bandantys įsukti saulės diską, 
t. y. išjudinti sustingusią saulę ar įsivaizduojamą pasaulio erdvę, 
pavaizduoti ant kai kurių pietų Švedijos bronzos amžiaus (1800 

12 pav. „Šakotieji kryžiai", ar išplėtotos svastikos, iš Stamcricnos kapinyno Madonas raj Latvija 
(pagal Kraukle D., 1993, p. 46). ' ''' 



i 

grąžina svastiką, išaugusią 
iš taško, j pirminę vienio 
būseną. 

Iš vakarų baltų žemių 
mus pasiekė gana poetiškai 
pateikta šiuo atžvilgiu gal 
verta dėmesio žinia. Petro 
Dusburgo „Prūsijos žemės 
kronikoje" rašoma: „1329 
Viešpaties metais, paskuti
nės sausio mėnesio dienos 
naktį prieš grabnyčias, vie
nas prūsas, ėjęs sargybą 
Girdavų pilyje, išgirdo 
griaudžiant ir išvydo žai
buojant, o paskui pamatė 
ore daugybę vyrų, švytuo
jančių iš makščių ištrauk
tais kalavijais, o paskui pa
matė didžiulę šviesą ketu
riose žemės šalyse, o švie
sos viduryje - švytintį kry
žių, kurio stiebo viršus, pir
miausia pasirodęs, nutįso į 
rytus, po to lėtai nutįso į va
karus apačia, paskui deši
nysis kryžmas - į pietus, o 

13 pav. 
att. 26): 

XII a. latgalių vilainės. 1: Stamerienos kapinynas, Madonas raj., Latvija (pagal Ginters V., 1936, 
• 2: Kastranės Skubinų kapas 3, Ogreso raj., Latvija (Zarina A., 1970, att. 56). 

- 500 pr. Kr.) akmenų piešinių (pav. 22:1 -
2 pav.). 

Manoma, kad svastiką, kaip ir visą kos
mosą, įsuka tas pats „pirmasis judintojas", 
t. y. pats Dievas. 3 6 Baltų pasaulėžiūroje tai 
galėtų būti Perkūnas, Svaistikas ar koks ki
tas iš aukščiausių dievų, kurie yra susiję su 
svastika, kryžiumi, ratu. Judėdama svastika 
savaime „įsisuka" į ratą. 3 7 Judėjimas tarsi 

o i 3 c m 

14 pav. Segė iš Vijascicmio, Latvija (LII, 
Fototeka, inv. Nr. 45742). 

15 pav. Kiauraraščiai diržų apkalai. 1: 
Stragnų kapinynas, Klaipėdos raj., atsitiktinis 
radinys (pagal Kulikauskienė R., Rimantienė 
R., 1958, pav. 154); 2: Dzumenų, dabar 
Tlimianų, kapinynas, Lenkija (pagal Okulicz 
J., 1973, pav. 246: m). 

3 cm 
_1 

16 pav. Segė iš Pangcsų kapinyno, Klaipėdos 
raj. (pagal Ginters V., 1963, att. 3). 



17 pav. Apyrankės iš Požerės kapinyno, Šilalės raj. 1: kapas 
58; 2: kapas 100 (pagal A. Tautavičiaus 1966 m. kasinėjimų 
ataskaitą, LII . F. 1, byla Nr. 256). 

jiniais galais (2 pav.), tačiau baltų kraštų 
tokios svastikos nepasiekia. Ankstyvojo 
geležies amžiaus baltų genčių dekore svas
tikų taip pat nerandama. Senajame gele
žies amžiuje svastikos motyvų baltų orna
mentikoje yra, bet nedaug. Jie jau minėti, 
tai urna iš Nočios kapinyno (Voronavo raj., 
6 pav.) ir kiauraraščiai papuošalai bei dir
žų apkalai (14-16 pav.). Tačiau archeolo
ginėje literatūroje įsigalėjusi nuomonė, 
esą Latvijos archeologinėje medžiagoje 
svastikos motyvas žinomas nuo III a. ir yra 
labai paplitęs, bent jau labiau nei Lietu
voje. 4 4 Tačiau latviškoje medžiagoje iš se
nojo geležies amžiaus žinomos tik dvi to
kios kiauraraštės segės, vienas kiauraraš-
tis antkaklės kabutis ir dar vienas kabutis, 
matyt, buvęs prijungtas prie smeigtukų. 4 5 

Senajame geležies amžiuje tiek Latvijoje, 
tiek Lietuvoje, tiek ir Sembos pusiasalyje 
bei Mozūrų regione svastikos motyvas 
dažniausiai žinomas iš kiauraraščių papuo
šalų ir diržų apkalų (14-16 pav.). Baltų 
kraštuose kiauraraščiai antkaklių kabučiai, 
apskritos segės, diržų apkalai, randami tur
tinguose įkapėmis II-III a. kapuose, yra 
baltų juvelyrų sekimas Romos imperijos 

kairysis - į šiaurę. Galop užėjo didelis sūkurys, kuris viską 
susukęs nunešė į rytus, į Lietuvą" 3 8. Panašu, jog čia kalba
ma apie svastiką. 

Svastika baltų genčių taikomajame mene. Archeolo
ginėje literatūroje gana paplitusi nuomonė, kad svastika 
ypač būdinga baltų metalų laikotarpio archeologinėms 
kultūroms, apskritai pagoniškajai pasaulėžiūrai, liaudies 
menui. 3 9 Tačiau pati archeologinė medžiaga ir gausus liau
dies meno palikimas rodo priešingai. 4 0 Svastika baltų kul
tūrai nėra pernelyg būdinga, nors įvairiais laikais yra nau
dota kai kurių papuošalų, drabužių (vilainės) puošyboje. 
Be to, baltų, kaip ir kitų Europos genčių, kultūra, kaip 
neatsiejama bendraeuropinių kultūros procesų dalis, pri
ėmė ir integravo Romos bei jos provincijų, vėliau - di
džiojo tautų kraustymosi ir vikingų laikų kultūrines įta
kas. Todėl ir svastikos paplitimą baltų genčių ornamenti
koje reikėtų nagrinėti remiantis konkrečia medžiaga. Vis 
dėlto svastikos motyvą papuošaluose baltai naudojo žy
miai rečiau nei germanai ar kitos gentys. Todėl svastika 
niekaip negali būti baltiškumo požymis. 4 1 

Baltų kultūros ištakose, neolito taikomajame mene 
svastikos motyvo nėra. 4 2 Tuomet saulės, keturdalės pasau
lio erdvės simboliką išreiškė kitas universalus žmonijos sim
bolis - lygiakryžmis kryžius apskritime. Šiai idėjai atstova
vo plačiai žinomi gintaro skridiniai ir grandys. Žalvario 
amžiaus baltų, kaip ir kitų Europos genčių, taikomasis me
nas - tai ištisa odė spiralei ir įvijai.43 Europos Halštato 
[keltų - red. past.] laikotarpio mene žinomos svastikos įvi-

18 pav. Apyrankės iš Požerės kapinyno, Šilalės raj. 1: kapas 91; 2: 
kapas 78 (pagal Tautavičius A., 1984, t. 3, pav. 13: 3; 14: 3; 
ZcmitisG., 1995, att. 3). 



19 pav. Apskritos segės. 1: Anduliai, atsitiktinis radinys 
(pagal Gaerte \V, 1929, abb. 254: c); 2: Laiviai, k. 10; 3: 
Palanga, k. 333 (abu A. Ruzienės piešiniai, LNM AR K); 
4: Vilkėno kaimas, Šilutės raj., KrM inv. Nr. I l l 
(Virgilijaus Truklicko piešinys). 

Noriko ir Panonijos provincijų analogiškais dirbi
niais. 4 6 Savo ruožtu graikai ir romėnai kiauraraščius 
papuošalus kaip meninę įtaką perėmė iš keltų. Keltų 
kultūroje įvairūs kiauraraščiai papuošalai žinomi nuo 
La Teno laikotarpio. 4 7 

Keli senojo geležies amžiaus svastikomis puošti 
žalvariniai kiauraraščiai diržų apkalai žinomi iš Strag-
nų kapinyno (Klaipėdos raj., 15: 1 pav.). Dar vieno 
svastika dekoruoto apkalo tiksli radimo vieta neži
noma. Labai puošni raudonu ir geltonu emaliu da
binta kiauraraštė segė su 4 „klasikinėmis" svastiko
mis rasta Vijasciemyje (Latvija, 14 pav.). Svastikos 
užapvalintais galais rastos ant apskritos kiauraraštės 
segės iš Pangesų (Klaipėdos raj., 16 pav.) ir diržo ap
kalo iš Stragnų kapinynų. 4 8 Penkių dalių svastika yra 
puošti kiauraraščiai kabučiai iš Živa Voda (Lenkija) 
pikapyno, pilkapio Nr.14, k. I . 4 9 Baltų kraštuose V -
VI a. rasti tik keli svastikomis dekoruoti dirbiniai. 
Be to, tų dirbinių ornamentikos, stiliaus kilmė ir pa
gaminimo vieta tebekelia diskusijas.5 0 Pavyzdžiui, Pa
šušvio (Kėdainių raj.) V-VI a. geriamojo rago smai
galio apkalo dugne rasta 5 stipinų svastika. 5 1 Euro
poje tokio pavidalo svastikos datuojamos IV-V a. 5 2 

V-VI a pradžioje baltų genčių metalinių papuošalų 
dekore svastika randama kartu su žvaigždės motyvu. 

Pastaruoju motyvu puošiamos lankinių segių 
žvaigždinės kojelės, diržų sagčių apkalai. 5 3 Žvaigž
dės motyvas, kaip ir svastikos, baltų genčių taiko
majame mene išnyksta VI a. pab. Žvaigždės mo
tyvas iš baltų metalo laikotarpio ornamentikos iš
nyksta visiškai. Svastika, bent jau nuo VII-VIII 
a., vėl grįžta į baltų papuošalų dekorą. Tačiau bal
tų gyventose srityse svastikomis dekoruotų dirbi
nių ir vėlesniais laikais nėra gausu. VII-VIII a. 
svastikomis puošiamos žemaičių, žiemgalių ran-
kogalinės apyrankės (17-18 pav.). Bet svastikomis 
dekoruotų šio tipo apyrankių nėra daug. Ant bal
tų papuošalų randamos svastikos yra labai įvairios 
- nuo grafiškai paprastų iki sudėtingiausių, įvai
riausiai išplėtotų (šakotieji kryžiai), sujungtų su 
rombais. Latvijoje užfiksuota bent 14 ar net 20 įvai
rių svastikos tipų. 5 4 Vien 1898 m. Stamerienos ka
pinyne (Madonas raj., Latvija) rasta XII a. vilai-
nė, papuošta 37 svastikomis, kurių išskirta 20 va
riantų. 5 5 Šis radinys ne tik tvirtai įėjo į istoriogra
fiją, bet ir sukūrė mitą apie išskirtinę svastikos 
reikšmę latvių, o gal ir visų baltų ornamentikai. 
Prie svastikos mitologizavimo ypač prisidėjo Er
nestas Brastinis, XX a. 3-4 dešimtmečių Latvijos 
dievturių ideologas. E. Brastinis ir jo pasekėjai, 
kurdami bei gaivindami pagoniškąją baltų pasau-

20 pav. Apskritos segės. 1: Laiviai, k. 53; 2: Pryšmanciai I, VDKM 23; 3: 
Palanga, LNM AR 396: 2729; 4: Pryšmanciai I, VDKM 41 (Virgilijaus 
Truklicko piešiniai). 
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21 pav. Apskrita segė iš Žąsino kapinyno kapo 129, Šilalės 
raj. (Kazimiero Vainoro fotonuotrauka, LNM F). 

lėžiūrą, populiarino senąją baltų, ypač latvių kul
tūrą. Tačiau dievturiai savo ideologijoje ne vi
sada atsižvelgdavo į tikrą archeologinę bei et
nografinę medžiagą, gana laisvai, o dažnai ir vi
sai nepagrįstai ją interpretavo. Taip atsirado ro-
mantizuotas, dirbtinai mitologizuotas praeities 
vertinimas. Vis dėlto tokios pažiūros įsitvirtino 
ne tik visuomenėje, bet ir moksliniuose darbuo
se. Toks romantiškas mitologizavimas lydi ir 
svastikos baltų kraštuose tyrinėjimus: dažnai 
kartojama niekuo nepagrįsta aksioma pradeda 
virsti neginčytina tiesa. Kaip minėta, svastikos 

motyvo baltų ornamentikoje nėra daug. Stamerienos vilainė kaip tik ir 
pagarsėjo tuo, kad joje iš tikrųjų yra 20 svastikos variantų, kaip tik todėl 
ji ir buvo publikuojama daugelyje leidinių (13: 1 pav.) . 5 6 Kitos latgalių 
vilainės tokia svastikų ir jų variantų gausa anaiptol nepasižymi. 5 7 Puoš
niausios iš jų - daugialypės svastikos, šakotieji kryžiai (12-13 pav.). 5 8 Ga
na sudėtingomis svastikomis dabintos ir VII-VIII a. žemaičių moterų ran-
kogalinės apyrankės. 5 9 

Kai kurie tyrinėtojai dviejų persipinančių elipsių, arba mazgo, moty
vą irgi priskiria svastikoms, įžiūrėdami jame svastikos atmainą - „keltiš
ką mazgą". 6 0 Tačiau „keltiško mazgo" (3:1-3 pav.) ir dviejų persipinan
čių elipsių (3:5-6 pav.) vidinė struktūra vis dėlto kitokia. 6 1 Net ir ne visai 
taisyklingos dvi persipinančios elipsės netapatintinos su „keltišku maz
gu" - svastika (23 pav.). 

Baltų kraštuose svastika, nors pasitaiko savarankiška, irgi dažniausiai 
jungiama su apskritimu, kartais su rombu (19:4 pav.). Nors, kaip minėta 
aukščiau, pagrindinė svastikos jungtis yra apskritimas. Nuo senojo gele
žies amžiaus pabaigos iki pat IX a. apskritų baltiškų papuošalų beveik 
nėra. Taigi ir svastika čia neturi būdingiausios savo jungties. Išsiskiria tik 

22 pav. Judančios svastikos. 1: Laidotuvių vežimo 
ratas. Detalė iš laidotuvių procesijos piešinio. 
Graikija, antra VIII a. pr. Kr. pusė (mastelis 
nenurodytas, pagal Wilson E., 1998, fig. 1: 51); 2: 
Piešiniai ant pietų Švedijos akmenų. Bronzos amžius 
(1800 - 500). Fragmentai iš kelių akmenų piešinių 
(mastelis nenurodytas, pagal Green M., 1991, fig. 25). 

23 pav. Apgalvis iš Pavirvytės kapinyno kapo 137, Mažeikių raj. (pagal 
Vaškevičiūtė L, 1992, t. 8, pav. 11: b). 

VII-VIII a. rankogalinės apyrankės ir XI-XII a. vilainės, kur svastikai yra 
pakankamai kompozicinės erdvės. 

Gana paprastos stilistiniu požiūriu svastikos kuršių ornamentikoje. Kiek 
labiau šis motyvas išplito IX-X/XII a. kuršių žalvario papuošaluose, nors 
apskritai kuršių ornamentikai jis nėra būdingas. Svastika kuršių kultūroje 
ėmė plisti IX a. kartu su apskritomis plokštinėmis segėmis (19-20 pav.). O 
šio segių tipo atsiradimas baltų kraštuose siejamas su skandinaviška įta
ka . 6 2 Plokštinės segės randamos kuršių, lamatiečių, skalvių kapinynuose. 
Viena kita plokštinė segė aptinkama ir žemaičių, žiemgalių, aukštaičių ka
pinynuose. 6 3 Kartu su zoomorfinio stiliaus paplitimu ornamentikoje, plokš
tinių segių svastikų galai pradėti dekoruoti zoomorfiniais motyvais ( 1 9 : 1 -
3; 20:1 ,4; 21 pav.). Tai ypač pastebima kuršių plokštinėse segėse. Plokšti
nė segė, puošta gana realistiškomis gyvūnų galvutėmis užsibaigiančia svas
tika, rasta žemaičių Žąsino (Šilalės raj.) kapinyne, kape Nr. 129 (21 pav.). 
Svastikos galai užbaigiami 4 stilizuotų roplių galvutėmis. Nors kai kuriose 
šio tipo segėse gyvūnas beveik neatpažįstamai schematizuotas (19: 3-4 
pav.). Svastikos ir zoomorfinio motyvo jungtis reikšminga pasaulėžiūros 
požiūriu. Panašu, jog čia matome iš „pasaulio centro" į 4 pasaulio šalis 
šliaužiančius roplius. Šie ropliai kuria ir keturdalio pasaulio modelį, „kos
mosą", kuriame žmogus jaučiasi saugus, todėl šie papuošalai galėjo būti 
amuletai. 



II tūkstantmečio pradžioje baltų gentys pradėjo gausiai ne
šioti pasagines seges. Tačiau svastikų pasaginėse segėse ne ka
žin kiek padaugėjo. Svastikomis pradėta puošti pasagines se
gės daugiakampiais galais. Tarp daugelio šio tipo baltų pasagi-
nių segių dabintų svastikomis yra tik keliolika (10:2-4 pav.). 

Dekoro požiūriu unikalūs yra diržo apkalai, rasti turtin
game kuršio kape Genčų I kapinyne (k. 23). Kape buvo rasti 
du diržai. Vieno iš diržų apkalus puošė dvi besisukančios j 
kairę svastikos (24 pav.). Čia svastikos, matyt, irgi atliko ap
sauginę funkciją. Prie diržo kartais buvo kabinamas gintaro 
karolis ar gintarinis kabutis. Pastarieji taip pat, matyt, buvo 
amuletai. Taigi prie diržo prikabinti kabučiai amuletai bei diržą 
puošusios svastikos visapusiškai saugojo karį, laidavo jam sėk
mę. Apie tai, kad svastika gali atlikti apsauginę funkciją, ži
noma iš antikinio meno pavyzdžių (25 pav.). Diržai kuršių ka
puose randami ne ant juosmens, bet padėti mirusiajam ant 
krūtinės ar galvūgalyje. Akivaizdu, kad nešioto gyvenime ir 
dedamo j kapą diržo simbolinė prasmė pakinta. Jis nebeatlie-
ka gyvenimiškos fukcijos - sujuosti drabužį, jam belieka ma-

24 pav. Diržo iš Genčų I kapinyno kapo 23 dalys (pagal Merkavičius A., 1983 m., LH. F. 1, byla Nr. 1082). 

ginė - amuletais bei apsauginiais simboliais, 
kaip antai svastikomis, apsaugoti karį gyve
nimo nuotykiuose ir ypač pomirtinėje ke
lionėje. 

XIII a. antrojoje pusėje - XIV a. Rytų 
Lietuvoje moterys nešiojo kepuraites ar ap
galvį, kurio pakraštį kartais puošdavo meta
linėmis plokštelėmis. Kernavės-Kriveikiškių 
kapinyne, k. 157, rastos metalinės stačiakam
pės plokštelės, kurių kelios dekoruotos į kai
rę, o kelios į dešinę besisukančiomis svasti
komis. 6 4 Panašaus dekoro apgalvio plokšte
lės rastos Kuklių (Voronavo raj., Baltarusi
ja) kapinyne jotvingės mergaitės kape Nr. 
8. 6 5 Kapas datuotas XII-XIII a. Kernavės-
Kriveikiškių kapinyne, XIII - XIV a. k. 82 ir 216 rasti sidabri
niai žiedai, kurių masyvios rombinės akutės dekoruotos deši
ninėmis svastikomis. 6 6 Kartais šio laikotarpio puodų dugnai 
irgi puošiami svastikomis, kurios, matyt, atstoja puodžių žy
mes. 6 7 Tačiau svastikos motyvas ir vėlesniais laikais baltų kraš
tuose išlieka nepopuliarus. Etnografiniai duomenys rodytų, kad 
svastikos motyvas kiek populiaresnis tik juostų puošyboje. 6 8 

Aptarti beveik visi svastikomis ornamentuoti dirbiniai. 
Kaip universalus simbolis svastika baltų taikomajame mene 
randama. Tačiau baltų metalų laikotarpio taikomajam menui 
svastikos motyvas nėra būdingas. 

Išvados: 
Svastika yra vienas iš pačių įdomiausių archetipinių simbo

lių žmonijos istorijoje. Ji paprastai siejama su aukščiausiais 
dievais, ugnimi, šviesa, žaibu, saulės kultu, gimimu, moteri
mi, keturiais metų laikais, keturdale pasaulio erdve, astrono
miniais reiškiniais, karinėmis vėliavomis, heraldiniais ženklais, 
4-iomis Indijos kastomis, laikoma tiesiog puošybos elementu 
ir kt. Baltų pasaulėžiūroje svastika priskiriama aukščiausioms 
dangaus dievybėms - Dievui, Perkūnui, Svaikstikui, Saulei. 
Ankstyvosios krikščionybės laikais svastika interpretuojama 
kaip kryžiaus atmaina iš 4 graikiškų Г raidžių {crux gamma-
ta). Visos šios svastikos interpretacijos konkrečiame kultūri
niame kontekste yra teisingos, tačiau sąlygiškos. Galima sa
kyti, kad ženklas visuomet yra „mažesnis" už idėją, kurią jis iš 
tikrųjų žymi. Tuo tarpu simbolis visuomet mena daugiau nei 
jo akivaizdi tiesioginė reikšmė. 

Svastika yra ne tik bendražmogiškas, bet ir indoeuropietiš
kas simbolis (1 pav.). Europoje ji žinoma iš La Teno ir Halšta-
to archeologinių laikotarpių keltų meno, kur, be savarankiš

kos svastikos, aptin
kamas dar ir „keltiš
kas mazgas" (2; 3 : 1 -
4 pav.) . Svastikos 
motyvas buvo gana 
populiarus senovės 
Romos kultūroje, iš 
kurios po įvairių Eu
ropos tautų kultūras 
paplito meandros bei 
rakto skylutės pavi

dalo pynutės (5 pav.), o 
kartu su kiauraraščiais pa
puošalais - ir kitų pavida
lų svastikos (12-15 pav.). 
Didžiojo tautų kraustymo
si laikais svastika buvo ga
na populiari germanų ir 
šiaurės germanų kraštuose 
(7-8 pav.). Svastika, kaip 
vienas iš kryžiaus pavidalų, 
buvo įjungta ir į ankstyvo
sios krikščionybės meną. 

Meta lų l a iko ta rp io 
baltų taikomajam menui 
svastika nebūdinga, nors ir 

naudota papuošaluose (6; 9; 10: 2-4; 11-24 pav.). Svastikos 
atmaina „šakotaisiais kryžiais" buvo puošiamos žemaičių ir 
žiemgalių rankogalinės apyrankės, latgalių vilainės (12-13; 
17-18 pav.). Kiek labiau svastika išplito IX-XII a., pradėjus 
nešioti apskritas plokštines seges (19-21 pav.). Straipsnyje ap
tarti beveik visi svastikomis ornamentuoti dirbiniai, pateikia
mos iliustracijos. 

Kaip universalus simbolis svastika baltų kultūroje, matyt, 
susijusi su pagoniškąja pasaulėžiūra. Kiekvieno laikmečio kul
tūrinė erdvė svastikai suteikia savitą prasmę, kurią reikėtų 
nagrinėti atskirai. 

25 pav. Karys, dėvintis klubų raištį, puoštą svastika. Detalė iš 
graikiškos vazos (matmenys nenurodyti, pagal M. Green. 
1991., fig. 29). 



NUORODOS: 

1. Gimbutienė M. Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene. - Vil
nius, 1994. - P. 27-28, 47, 125-126; Green M. The Sun-Gods of 
Ancient Europe. - London, 1991. - P. 46-48. 

2. Ginters V. Senlatviešu simboliškas problemas // Ieskatitais in atzi-
tais. - Stockholm, 1963; Gimbutienė M. Baltai priešistoriniais lai
kais. - Vilnius, 1985; Beresnevičius G. Baltų simbolių dinamika // 
Senovės baltų kultūra. - Vilnius, 1992. - P. 42 - 55. 

3. Green M. Min. veik. - P. 47. 
4. Gimbutienė M. Senovinė simbolika... - P. 27-28,47; Wilson E. 8000 

Years of Ornament. An Illustrated Handbook of Motifs. - London, 
1994. - P. 46. - Fig.l: 49; Gombrich E. H. The Sense of Order. A 
Study of the Psychology of Decorative Art.-Oxford, 1984.-P. 139. 
- Fig.154,155. 

5. Mackenzie D. A. The Migration of Symbols and their Relation to 
Beliefs and Customs // The history of Civilization. - London, 1996. 
- P. 40. 

6. Megaw R., Megaw V. Early Celtic Art in Britain and Ireland. - Lon
don, 1994. - Plate 8; Gaimster M. Vendel Period Bracteates on Got
land. On the Significance of Germanic Art // Acta Archaeologica 
Lundensia. - Series in 8, No 27. - Lund, 1998. - P.120. 

7. Wilson E. Min. veik. - P. 47. 
8. Kendrick T. D. Anglo-Saxon Art to A. D. 900. - London, 1938. -

Plate XVII: 2; Wilson E. Min. veik. - Fig. 1: 47-48. 
9. Ziemlińska-Odojowa W. Ein Gräberfeld der Przeworsk - und Wiel

bark - Kultur in Nordmasowien. - Kraków, 1999. 
10. Antoniewicz W. Czasy przedhistoryczne i wczesnodziejowe ziemi 

Wileńskiej // Wilno i ziemia wileńska. - Wilno, 1930. - T. 1. - S.l 11. 
-Fig . 9: 1. 

11. Almgren O. Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten 
nachchristlichen Jahrhunderten. - Stockholm, 1897. - Tafel X: 231 
- 235; Äberg N. Den Historiska Relation Mellan Senromersk tid 
och Nordisk Folkvandringstid. Stockholm, 1956. - P. 93. - Fig. 89-
90; J0rgensen L. Jüngere Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit in 
Skandinavien // Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 
- Band 8. - Lieferung 5/6. - Berlin-New York, 1994. - P. 527. -
Abb. 121; Migotti B. Evidence for Christianity in Roman Sout
hern Pannonia (Northern Croatia) // A cataloque of finds and si
tes. BAR International Series 684. - 1997. - P. 61-62, 68. 

12. Moberg C. A. Über die Dreiekswirbel und andere Ornamentikde
tails// Meddelanden Frän Lunds Universitets Historiska Museum. 
- Lund, 1957. - P. 124; Hills C. The Anglo-Saxon Cemetery at Spong 
Hill. North Elmham. Part I. // Catalogue of Cremations, Nos. 20 -
64 and 1000 - 1690. - Norfolk, 1977. 

13. Andersson К. Romartida guldsmide I Norden III. Ovriga smycken, 
teknisk analys och verkstadsgrupper. - Uppsala, 1995. - P. 183. -
Fig. 201; Corsten M. Die stempelverzierten Metallgegenstände der 
Merowingerzeit. - München, 1995. 

14. Jung E. Germanische Götter und Helden in christlicher Zeit. -
München, 1922. - Abb. 104 - 105. 

15. The Transformation of the Roman World AD 400 - 900 / Ed.: Webs
ter L., Brown M. - British Museum Press, 1979. - Plate 26. 

16. Migotti B. Min. veik. - P. 61-68. 
17. Gaimster M. Min. veik. - P. 120. 
18. Renner D. Die durchbrochenen Ziescheiben der Merowingerzeit. -

Mainz, 1970. - Kat. Nr. 22 - 23,65, Zern. 15; Gaimster M. Ten pat. 
19. Salin B. Die altgermanische Thierornamentik. - Stockholm, 1904. 
20. Salin B. Min. veik. - P.161-165, Abb. 380; Äberg N. Kalmar Läns 

Förhistoria. - Uppsala, 1923.- P. 151. - Fig. 292; Jenny W. A. Die 
Kunst der Germanen in frühen Mittelalter. - Berlin, 1940. - P. 56; 
Nerman B. Die Vendelzeit Gotlands.- Stockholm, 1969. -Taf. 104: 
875-880; Gaimster M. Min. veik. - Fig. 20, 36. 

21. Renner D. Min. veik. - Taf. 1-34. 
22. Äberg N. Anglosaxons in England. - Uppsala, 1926. - P. 51. - Fig. 

84; Holmqvist W Germanie Art During the First Millenium A. D. 
- Stockholm, 1955. - Plate XII: 30; Migotti B. Min. veik. - P. 61. 

23. Salin В. Min. veik. - P. 102. - Abb. 250; Äberg N. Min. veik. - P. 
143. - Fig. 272; Nerman B. Min. veik. - Taf. 80: 692. 

24. Moberg C. A. Min. veik. - P. 123-144. 
25. Tautavičius A. Taurapilio „Kunigaikščio" kapas // LA, 1981. - P. 

18-32, pav. 14. 
26. Lindqvist S. Gotlands Bildsteine. - Stockholm-Uppsala, 1941. -

Tafel 3: 5-6. 
27. Arbman H., Birka I. Die Gräber. Tafeln. - Uppsala, 1940. - Tafel 

161:11. 
28. The New Encyclopedia Britanica.-Chicago, 1991.-Vol. 11 . - P. 433. 
29. Beresnevičius G. Min. veik. - P. 42-52; Tumėnas V. Eglutės ir svas

tikos simbolika Lietuvoje // Senovės baltų kultūra. - Vilnius, 1992. 
-P . 6 1 - 6 4 . 

30. Lietuvių enciklopedija. - Bostonas, 1963. - T XXIX. - P. 255. 
31. Paegle Ed. Josta ar uguns krustiem // Latvijas saule. Mäkslas in 

senatnes menešraksts. - 1923, Nr. 10, p. 89-93; Kraukle D. Orna
ments. - Riga 1993. - P. 44-49; Zemitis G., Rozenbergą V. Senču 
raksti. Izstädes katalogs. - Riga, 1991. - 1 6 att.; Tumėnas V. Lietu
vių liaudies rinktinių juostų ornamento simbolika // Menotyra. -
1994, Nr. l ,p . 44-45. 

32. Амброз А. К. Раннеземледельческий культовый символ („ромб 
с крючками")//CA. - 1965, No. 3, с. 14-27; Даркевич В. П. 
Симболика небесных светил в орнаментике Древней Руси// 
CA. - 1960, No. 4, с. 56-67; Zemitis G. Soläräs un lunäräs simbo
likas izpausmes Latvijas archeologiškąja materialu // Ornaments 
Latvija. Materiali mäkslas vėsturei. - Riga 1995. - P. 16-22. 

33. Ramonienė D. Krikščioniškosios ikonografijos žodynas. - Vilnius, 
1997.-P. 168. 

34. Gombrich E. H. Min. veik. - P. 138-139; Beresnevičius G. Min. 
veik. - P. 42-55; Gimbutienė M. Min. veik. - P. 48; Zemitis G., 
Rozenbergą V. Senču raksti. Izstädes katalogs. - Riga, 1991. - P. 12. 

35. Wilson E. Min. veik. - P. 48. - Fig. 1:51. 
36. Beresnevičius G. Min. veik. - P. 42-52. - Pav. 1:1,2. 
37. Ten pat. - P. 42-52. 
38. Dusburgietis P. Prūsijos žemės kronika. - Vilnius, 1985. - P. 326. 
39. Brastinš E. Latviešu ornamentika. - Riga, 1923; Zemitis G., Ro

zenbergą V. Min. veik. - P. 12; Dziarnovičius A., Kviatkouskaja A. 
„Svastika" kaip kosmologinis simbolis ir etninis požymis // Liau
dies kultūra. - 1999, Nr. 3, p. 49-52; Амброз A.K. Min. veik. - P. 
14-27. 

40. Latvijas raksti tautas mäksla uzvalkos, audumos, būvės, ponieclba. 
U.T.T. - Riga, leidimo metai nenurodyti; Usačiovaitė E. Lietuvių 
liaudies ornamentai. Valstiečių baldų puošybos ir simbolikos bruo
žai. - Vilnius, 1998. - P. 34; Griciuvienė E. Baltiškojo ornamento 
beieškant. - Vilnius, 1991. - P. 3; Bliujienė A. Vikingų epochos 
kuršių papuošalų ornamentika. - Vilnius, 1999. - P. 41-44. 

41. Dziarnovičius A., Kviatkouskaja A. Min. veik. - P. 49-52. 
42. Latvijas archaiologija / F. Baloža redakcija. - Riga, 1626; Gaerte W. 

Urgeschichte Ostpreussens. - Königsberg, 1929; Okulicz J. Pradzie
je ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n. е. - Wroclaw-
Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1973. - P. 67-160; Rimantienė R. Šven
toji. Narvos kultūros gyvenvietės. - Vilnius, 1979. - P. 87-119; Šven
toji. Pamarių kultūros gyvenvietės. - Vilnius, 1980. - P. 45-45; Lozc 
I. Akmens laikmeta mäksla austrumbaltijä. - Riga, 1983; Lietuva iki 
Kristaus. - Vilnius, 1995; Girininkas A. Baltų kultūros ištakos. - Vil
nius, 1994. 

43. Gaerte W. Min. veik. - Abb.49: d - f; 50 d; 60: e, g; 72: b - c; 73: a -
c; 76: b; Okulicz J. Min. veik. - P. 160 - 238; Grigalavičienė E. 
Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje. - Vilnius, 1995. 
-P . 163-192. 

44. Brastinš E. Min. veik. - P. 48-52; Zemitis G., Rozenbergą V. Min. 
veik. - P. 12 ; Griciuvienė E. Min. veik. - P. 3. 

45. Moora H. Die Eisenzeit in Lettland bis Etwa 500 N. Chr. I. Teil: 
Die Funde. -Tartu-Dorpat, 1929. - Tafel. VII: 2,9; XI: 1; Latvijas 
archaiologija... - Att. 25:11 - 10; Latvijas PSR Arhcologija.- Riga, 
1974. - P. 113. - Att. 51; Zemitis G., Rozenbergą V. Min. veik. - P. 
12-13.-Att. 4: 1-3. 



46. Michelbertas M. Prekybiniai ryšiai su Romos imperija // Lietuvos 
gyventojų prekybiniai ryšiai I - XII a. - Vilnius, 1972. - P. 91; Oku-
licz J. Powiązania pobrzeźa wschodniego Bałtyku i centrum sam-
bijskiego z południem w podokresie wczesnorzymskim // Kultury 
archeologiczne i strefy kulturowe w Europie środkowej w okresie 
wpływów rzymskich. - 1976. - P. 191-198. - Rys. 5-8. 

47. Shetelig H. Classical Impulses in Scandinavian Art from Migration 
Period to Viking Age. - Oslo, 1949. - P. 16; Cunliffe B. The An
cient Celts. - Oxford-New York, 1997. - P. 117. - Fig. 88. 

48. Kulikauskienė R., Rimantienė R. Lietuvių liaudies menas. Seno
vės lietuvių papuošalai. - Kn. I. - Vilnius, 1958. - Pav. 153-154. 

49. Gimbutienė M. Baltai... - P. 93. - Pav. 52: 2. 
50. Vaitkunskienė L. Mitologiniai ir ritualiniai simboliai m. е. I tūks

tantmečio vidurio Lietuvos metalo plastikoje (2. Kosmogoniniai 
vaizdiniai) // MAD, A. T. 4(101). - 1987, p. 52-53; Kazakevičius V 
Unikalus V a. pab. geriamasis ragas iš Plinkaigalio (Kėdainių raj.) 
kapinyno // MAD, A. - 1981, t. 3 (76), p. 81-91; Plinkaigalio kapi
nynas // LA. - Vilnius, 1993,1.10, p.136; Tautavičius A. Vidurinis 
geležies amžius Lietuvoje (V-IX a.). - Vilnius, 1996. - P. 272-274; 
Simniškytė A. Geriamieji ragai Lietuvoje // LA. - Vilnius, 1998, t. 
15, p. 214-216. 

51. Kulikauskienė R., Rimantienė R. Min. veik. - pav. 365. 
52. Corsten M. Min. veik. - P. 28. 
53. Äberg N. Ostpreussen in der Völkerwanderungszeit. - Uppsala, 

1919. - P. 47. - Abb. 43: 2-3; Nowakowski W. Das Samland in der 
römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen 
Reich und der barbarischen Welt. - Marburg-Warszawa, 1996. -
Tafel 15: 7-9; 16: 4, 6-7. 

54. Zemitis G., Rozenbergą V. Min. veik. - P. 12; Амброз А. К. Min. 
veik.-P. 16-17. 

55. Ginters V. Latviešu tautas terpi. - Riga, 1936. - P. 28-32. - Att. 
21-26. 

56. Ginters V. Ten pat; Latviešu konversucijas vardnica. - Riga, 1933-
1934. - Т. X. - P. 20290; Zarina A. Seno latgalu apgerbs 7. - 1 3 . gs. 
- Riga, 1970; Zemitis G., Rozenbergą V. Min. veik. - Att. 13; Krauk-
le D. Min. veik.-Att. 5. 

57. Ginters V. Min. veik. - Att. 44; Zarina A. Min. veik. - Att. 44-41,56. 
58. Qinters V. Min. veik. - Att. 49. 
59. Tautavičius A. Požerės plokštinis kapinynas // LA. - Vilnius, 1984, 

t. 3, p. 114, pav. 13: 3; 14: 3-4; Zemitis G. Min. veik. - Att. 3. 
60. Zemitis G., Rozenbergą V. Min. veik. - P. 4: 8-9; Ornaments Latvi-

jas dzelzs Iaikmeta senlietäs un ta simbolika // Latvijas zinätnu 
akademijas vestis. Letonika: Etnografija. - 1995, Nr. 5/ 6 (574-
575), p. 21-28. 

61. Bliujienė A. Min. veik. - P. 51-52. - Lent. 4: Ш-Ш а. 
62. Puzinas J. Naujausių proistorinių tyrimų duomenys (1918-1938 metų 

Lietuvos proistorinių tyrinėjimų apžvalga). - Kaunas, 1938. - P. 
138; Hoffmann J. Die spätheidnische Kultur des Memellandes (10-
12 Jahrh. n. d. Zw.). - Königsberg, 1941. - P. 61-65; Tautavičius A. 
Min. veik.-P. 221. 

63. Vaitkunskienė L. Plokštinės segės // Lietuvos TSR archeologijos 
atlasas. - Vilnius, 1978. - Т. IV. - P. 66-69. - Žem. 39: 1-8. 

64. Vėlius G. Kcrnavės-Kriveikiškių kapinyno 1998 m. tyrinėjimo ata
skaita. LII. F, byla Nr. 3154. 

65. Kviatkovskaja A. Jotvingių kapinynai Baltarusijoje (XI a. pab.-XVII 
a.).-Vilnius, 1998.-P. 141-143.-Pav. 47; 56:5; 57; Dziarnovičius 
A., Kviatkouskaja A. Min. veik. - P. 51, pav. 1: 11. 

66. Vėlius G. Kcrnavės-Kriveikiškių XIII-XIV a. kapinynas // Baltų 
archeologija. - 1998, Nr. 1 (11), 2 (12). - P. 42-43, pav. 6: 24; G. 
Vėliaus informacija. 

67. G. Vėliaus informacija. 
68. Dziarnovičius A., Kviatkouskaja A. Min. veik. - P. 51; Latvijas PSR 

arhcologija. - Riga, 1974 - P. 256 - 257, att. 155. 
69. Zemitis G., Rozenbergą V. Min. veik. - Att. 16; Tumėnas V. Lietu

vių liaudies rinktinių juostų ornamento simbolika // Menotyra. -
1994, Nr. 1, p. 44-45. 

SANTRUMPOS: 
Įstaigos: 
KrM - Kretingos muziejus 
LII. F. 1 - Lietuvos istorijos institutas. Fondas 1. 
LNM AR K - Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, 

kartoteka 
LNM AR F - Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, 

fototeka 
SHM - Nacionalinis Stokholmo senienų muziejus 
VDKM - Vytauto Didžiojo karo muziejus, Kaunas. 

Leidiniai: 
LA - Lietuvos archeologija, Vilnius. 
MAD, A - Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, serija A 
LPA - Latvijas PSR archeologija. - Riga, 1974. 

The universal symbol of the svastika in the 
archaeological material of the Baits 

Audronė BLIUJIENĖ 

Swastika is one of the most interesting archetypie symbols 
throughout the entire history of the humanity. It is usually 
linked with the supreme deity, fire, light, lightning, the cult of 
the sun, birth, woman, four seasons, the four-part world space, 
astronomical phenomena, military flags, heraldic signs, four 
Indian castes; it is also considered a mere decorative element 
etc. In the world conception of the Baits swastika is ascribed 
to the supreme heavenly deities - God, Perkūnas (the Thun
der), Svaikstikas, the Sun. In the early period of Christianity 
swastika was regarded as a variety of the cross consisting of 
four Greek letters of the type Г (crux gammata). Considering 
the concrete cultural context all of these interpretations of the 
swastika are proper, however, they are conditional ones. It may 
be said that the sign is always „smaller" than the idea which is 
actually marked by it. Whereas, the symbol always means more 
than its evident and direct meaning. 

Swastika is the symbol common not only to all mankind 
but it is also the Indo-European symbol (pict.l). In Europe it 
is known from the Celtic art of the La Tenas and Halstatas 
archaeological period where, apart from the independent swas
tika, the „Celtic knot" could be also raced (2; 3; 1-4 pict.). The 
motif of the swastika was very popular in the culture of the 
ancient Rome from which the meandras and plaits of the type 
of the keyhole (pict. 5) as well as together with the latticed 
adornments the swastika of other types (pict. 12-15) spreaded 
throughout the diverse cultures of European nations. During 
the period of the Great migration of Nations the swastika was 
rather popular among both Teutonic and North Teutonic na
tions (pict. 7-8). Swastika as one of the shapes of the cross was 
included into the art of the early Christianity. Swastika was 
not characteristic of the applied arts of the Baits during the 
metals' period (6; 9; 10; 2-4; 11-24 pict.) By the variety of the 
swastika called the „branchy crosses" the armlets of the 
Žemaičiai and Žiemgaliai as well as the vilainės of the Latgaliai 
used to be ornamented (11-12; 17-18 pict.). In the 9 , h - 1 2 , h 

centuries the spread of the swastika became greater with the 
appearance of flat fasteners (19-21 pict.). Almost all of the 
artifacts decorated with swastika are discussed in the article as 
well as the illustrations of them are presented. 

It may be supposed that the swastika as a universal symbol 
in the culture of the Baits is linked with the pagan world per
ception. The cultural space of each period gives the swastika a 
peculiar sense which should be investigated separately. 
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