GINTARAS
KITAIP

Įvairios tautos gintarą
vadino ir tebevadina
skirtingai. Vokiškasis
„Bernstein“ sudarytas
iš brenen („degti”) ir
Stein („akmuo“). Senovės
skitai gintarą vadino
„sakrium“, o išnykusi prūsų
gentis – „sackis“ (sakai). Iš
čia, manoma, kilęs ir egiptiečių
gintaro pavadinimas „sacal“.

Gintaro
inkliuzas

Gintare amžiams įstrigę
įvairūs gyvūnai (inkliuzai)
senovėje pagimdė mitą, kad
gintaras – tai iškeliavusių
sielų prieglobstis.

Gintaras
dega

ĮŽANGA
Žodžio „gintaras“ kilmė
siejama su veiksmažodžiu „ginti“.
Gintaras – ginantis, saugantis,
todėl pirmiausiai jis buvo
naudojamas kaip amuletas.

Saulės ženklas

Sakoma, kad meilė gintarui daugeliui lietuvių yra įgimta,
jų gyslomis teka gintaras... Jie žino šio Baltijos aukso
vertę, nes tai yra tautos pažinimo šaltinis. O kitų kultūrų
žmonės, kurie galbūt gintarą atranda tik dabar, turi jį
suprasti. Tačiau gintaro pasaulis toks platus, gilus ir
mįslingas, kad visada į jį galima pažvelgti kitaip. Sužinoti
tai, kas virpina širdį, audrina protą, sukelia šypseną ar
nuostabą, pagarbą bei tą magišką susižavėjimą Lietuvą
garsinančiu vienu iš jos ryškiausių simbolių. Atvėrus
senų kaip pasaulis mitų, baltiškosios mitologijos skrynią
gintaras nušvinta dar neregėtomis spalvomis. Žilos
praeities legendas lydi naujųjų laikų istorijos,
kurios po kurio laiko taip pat virs gintarine
tautosaka. Turbūt nė viena tauta neturi tiek
daug raktų nuo gintaro paslapčių, kaip
lietuviai. Jų protėviai prieš tūkstančius
metų pirmieji pasaulyje išmoko žvelgti
į gintarą kaip į dievišką dovaną iš
neramios Baltijos jūros dugno. Dabar
gintaras labiau atlieka estetinę funkciją,
o senovėje jis buvo magiška vertybė. Iš
jo pagaminti amuletai saugojo, gynė, nešė
sėkmę, buvo aukojami dievams ir protėvių
atminimui. Gintaras buvo pirmoji ir svarbiausia
Baltijos pajūrio gyventojų prekė, kurios geidė karaliai,
faraonai, Romos gladiatoriai ir gražiausios moterys.
Gintaras atvėrė plačius prekybos ir pažinimo kelius
į platųjį pasaulį. Kartu tai buvęs ir šventasis akmuo,
kuris smilkdavo baltiškose alkvietėse, su gintaru buvo
tuokiamasi, vykstama į karo žygius, su juo ir mirštama.
Šis unikalus, apie 50 mln. metų senumo įstabiausių
istorijų liudytojas pulsuoja gyvybe ir šiandien.

JUODKRANTĖS
LOBIO PASLAPTYS
Antropomorfinė
figūrėlė

Prieš beveik 50 metų buvo aptiktas
Europoje plačiai žinomas Šventosios neolitobronzos amžiaus gyvenviečių kompleksas su
gintaro dirbinių bei ruošinių prekybai lobiu.

Gintaro
įlanka XIX a.

Jei ne
gintaras
ir jį lydėjusi
europinio masto archeologinė
sensacija, galbūt unikalioji, į UNESCO pasaulio
paveldo sąrašą įtraukta Kuršių nerija dar ilgai
nebūtų susilaukusi kurortinio rojaus šlovės.
Būtent gintaras mažą, kuklų žvejų kaimelį
Juodkrantę pavertė vienu mėgstamiausių rytinio
Baltijos regiono kurortų, davusių impulsą ir kitoms
nerijos gyvenvietėms virsti rekreacinėmis oazėmis.

Juodkrantės
gintaro lobis

O viskas prasidėjo laikais, kai pusiasalis priklausė
Prūsijos Karalystei. XIX a. viduryje Kuršių mariose gilinant
farvaterį laivams plaukti netyčia aptikta gintaro gysla. Iš
marių dugno kartu su smėliu bei dumblu ėmė byrėti gintaro
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gabalai. Netrukus firma „Stantien & Becker“ ėmė verstis
gintaro gavyba ties Juodkrante. 1862–1890 m. iš marių
dugno prie Juodkrantės iškasta 2 250 tonų gintaro.
Kasant Baltijos auksą suformuotas ir gintaro
kasimo mašinų uostelis, dabar žinomas Gintaro
įlankos vardu. Ji yra gyvas legendinio Juodkrantės
lobio, išgarsėjusio visame pasaulyje, atminimas.
Mariose plaukiojusios garo mašinos, naudotos Baltijos
auksui išgauti, rausė ir dideliais kaušais sėmė smėlį,
sijojo jį. Vienu metu mariose pūškavo 21 garinė
žemsemė, pasamdyta buvo iki 1 000 darbininkų.
Kartu su gintaro luitais darbininkams į rankas
patekdavo ir nematyti neregėti gintariniai dirbiniai:
tarsi sagos su skylutėmis, šiaudelių formos karoliai,
skridiniai, įvairiausios trapecijos. Bet didžiausią
nuostabą kėlė žmonių ir gyvūnų pavidalo figūrėlės.
Iš pradžių net nesuvokta, jog atsitiktinai pavyko rasti
vieną reikšmingiausių pasaulyje neolito-bronzos amžiaus
gintaro dirbinių lobį. Darbininkai figūrėles dovanojo
šeimos nariams ir artimiesiems, mainė, pardavinėjo kaip
keistenybes į Juodkrantę atvykusiems lankytojams.
Tik po trejų metų žiniai apie neįtikimus gintarinius
radinius iš Kuršių marių dugno pasiekus Karaliaučiaus
universiteto mokslininkų ausis, nekontroliuojamas
gintarinių artefaktų savinimasis liovėsi. Įsigaliojo
prūsiška tvarka, darbininkams buvo uždrausta
išsinešti bet kokius gintarinius radinius.
Vis dėlto griežtos taisyklės ir priežiūra nepadėjo
apsisaugoti nuo vagių: žemkasių darbininkai ir gintaro
rūšiuotojai įsigudrino jį slėpti... duonos kepaluose.
Mokslininkams pavyko surinkti ir aprašyti net 435
dirbinius iš Juodkrantės. Archeologų ir kolekcininkų
bendruomenėje šis lobis prilygo bombos
sprogimui: garsas plačiai pasklido po pasaulį.

Kone 6 tūkstančių metų senumo dirbiniai iki šiol
garsina Juodkrantę ir Lietuvos pamarį. Kai kurie
gintaro amuletai, žmogaus pavidalo figūrėlės
laikomi seniausiais ir meistriškiausiais plastinio
meno Lietuvoje pavyzdžiais. Dalies jų kopijas
galima išvysti Palangos gintaro muziejuje.
Iš kur atsirado unikalieji gintaro amuletai? Manoma,
kad ties Juodkrante kadaise buvęs reikšmingas ir ilgai
naudotas alkas. Gintaro amuletai galėjo būti metami
į vandenį ar buvusias šlapynes kaip aukos dievams.
Dalis Juodkrantės amuletų yra vaisingumo simboliai,
dalis susiję su žūkle ar medžiokle. Spėjama, kad
žmogaus formos amuletai, kuriuos galėjo nešioti žyniai,
buvo sudievintų protėvių, to meto gyvenimo globėjų
ar įsivaizduojamų pasaulio viešpačių atvaizdai.
Senieji Kuršių nerijos gyventojai pasakoja, kad žmogaus
pavidalo gintaro amuletai niekur nedingo ir šiandieną.
Neretai gintaro dirbinių prekyvietėse galima
išvysti mažus gintarinius žmogeliukus su
skylutėmis „pažastyse“. Tai – vaikų amuletai.
Senoliai pasakoja, kad tokius žmogučius tėvai arba
krikštatėviai dovanodavo ką tik gimusiam kūdikiui.
Įdėdavo gintaro amuletą į lopšį, pakabindavo prie
vaiko lovelės tikėdami, kad šis apsaugos vaiką nuo
piktos akies, pagrobimo, ligų, mažylis augs stiprus.
Teigiama, kad vėliau ant kaklo nešiojamas gintarinis
žmogeliukas lydėdavo žmogų visą gyvenimą.
Žaismingas gintarinis žmogutis gali ne tik teikti apsaugą,
nešti sėkmę, bet ir reikšti ypatingą ryšį su tėvais, kurie
jam kabutį dovanojo. Šie kabučiai kaip unikali dovana
ar lauktuvė, skirta vaikams, populiarūs ir šiandieną.
O Gintaro įlankoje artimiausioje ateityje
planuojama įrengti XIX a. gintaro gavybos
ekspoziciją su veikiančia senovine žemkase.
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PERKŪNO
ŽAIBAI,
JŪRATĖS
AŠAROS

Gintaro magiškąją galią pažinusios pasaulio
tautos nuo seno kūrė mitus ir legendas apie
jo atsiradimą. Kol mokslas nebuvo taręs savo
žodžio, žėrinčiojo mineralo kilmė vieningai buvo
priskiriama dievybėms, antgamtiniams reiškiniams.
Ko gero, nėra įtaigesnės istorijos už baltų
kraštuose iki šiol sekamą romantišką padavimą
apie jūrų deivę Jūratę, narsų pajūrio žveją
Kastytį ir senovės baltų dievą Perkūną.
Seniai, labai seniai Baltijos jūros dugne gyveno
neišpasakyto grožio deivė, jūrų karalienė puikioji
Jūratė. Jos pilis vandens gelmėse buvusi ištaiginga,
gintarinė, su aukso slenksčiais, stogu iš žvynų.
Deivės svita – jūrų nimfos ir undinės.
Jos turėjusios stebuklingą balsą ir
savo dainavimu užburdavusios,
prisiviliodavusios gražius jaunuolius.
Glamonėdavusios juos tol, kol šie
pažadėdavę gyventi su undinėmis jūros
dugne. Kas tik neatsispirdavo tokioms
vilionėms, tą nimfos apkerėdavusios
ir pasmaugdavusios savo glėbyje.
Tačiau pati karalienė Jūratė viliodavusi retai,
todėl ilgai ilgai nepažinusi žmogiškos meilės.

Metamas
gintaras

Apie gintarą rašoma net Homero
„Odisėjoje“, kurioje karaliaus rūmai
buvo išpuošti gintaru, auksu, dramblio
kaulu ir sidabru, o Penelopė
nešiojo gintaro ir aukso
vėrinį kaip saulę.
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O jūroje, prie Šventosios upės žiočių, tais
neatmenamais laikais gyvenęs ir žuvis stipriais
tinklais gaudęs drąsus, dailus jaunikaitis
Kastytis. Jis buvo tas vienintelis, kurį jūrų
deivė nusižiūrėjusi ir karštai pamilusi. Ji su
didele nimfų palyda gintarinėmis valtimis
traukdavusi į krantą. Viliojo, šypsojosi, dainavo
nimfos, visaip gundė jaunąjį Kastytį, tačiau
šis buvo nepalaužiamas. Dėl to Jūratė tik dar
labiau jį įsimylėjusi, pajutusi dar didesnę aistrą

drąsiajam žvejui, net savo dievišką kilmę pamiršusi.
Neatsispyrė jaunikaitis nežemiško grožio Jūratės kerams,
o ši atsidavusi jam, mirtingajam, ir kiekvieną vakarą
atplaukdavusi į krantą. Jiedu užlipdavę ant aukšto kalno,
kurį žmonės iki šiol vadina žvejo Kastyčio vardu, ir laimingi
ištisas valandas būdavę kartu. Jų meilė buvo tyra, tarsi
skaidrus gintaro lašelis, siūbuojamas jūros bangų. Iš laimės
spindėjo jiedu tarsi prašmatnūs rūmai jūros gelmėse.
Gintaro pilis.
Alfredo Jonušo
kūrinys

Tačiau visa reginti dievo Perkūno akis pastebėjo
įsimylėjėlius ir užmegztą jų neteisėtą ryšį tarp
deivės ir mirtingojo žvejo. Ir įtūžo Perkūnas, žaibų ir
griausmo dievas. Dundėdamas iš pykčio jis svaidė
vieną po kito žaibus į Baltijos gelmes tol, kol į
šipulius sudaužė žėrinčius Jūratės gintaro rūmus.
Deivės kerams neatsispyręs Kastytis žuvo.
O nepaklusniąją dievų įstatymams Jūratę įpykęs Perkūnas
prirakinęs prie jos rūmų griuvėsių sienos. Po deivės
kojomis paguldęs mylimojo Kastyčio kūną. Širdis plyšo
Jūratei iš skausmo ir sielvarto, ir visą jos ilgesį bei
nesiliaujančią raudą perėmusios šaltos Baltijos bangos.
Tad iki šiol, kai audra šiaušia jūroje keteras,
įsiūbuoja Baltijos vandenis ir siautulingos
bangos dūžta į krantą, išplaunamos ir
gintaro rūmų skeveldros. Nemirtingoji
Jūratė blaškosi gelmėse, aprauda
žuvusį mylimąjį ir jųdviejų
draugystę, o jos gintarinės ašaros
nusagsto smėlėtus paplūdimius.
Įkvėpti šio gražaus padavimo lietuvių
poetai, kompozitoriai, dailininkai sukūrė
ne vieną nuostabų kūrinį – nuo poemos
iki baleto, nuo dainų iki roko operos, nuo
vitražo iki skulptūros, ir dabar stovinčios
Palangoje, Jūratės ir Kastyčio skvere prie jūros tilto.
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AMATAS, UŽ KURĮ
BAUSDAVO
Šių dienų
gintaro
žvejai

Iškastas grynas
gintaras gali gyvuoti
iki 300 metų, tačiau
vėliau jis pradeda irti.

Gintarautojai
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Šie žmonės yra tarsi gyvasis pajūrio paveldas,
išsaugotas per tūkstančius metų ir puoselėjamas
Lietuvoje. Tai – gintaro žvejai, arba gintarautojai. Reto,
egzotiško ir pavojingo amato atstovai. Savo žinias
kruopščiai slepiantys, perduodantys iš kartos į kartą, o
jų veikla bei nuotykiai jau seniai apaugę legendomis.

atleidimą nuo privalomosios karo tarnybos, o vagis
siųsdavo į kovų įkarštį kaip rekrūtus.
Ir tik nuo 1867 metų mūsų pajūryje vėl buvo leidžiama
visiems rinkti gintarą, jį žvejoti, bet kurį laiką parduoti
jį buvo galima tik valdžiai.

Viduramžiais dabartines Lietuvos, buvusias baltų
genčių, žemes užvaldžius kryžiuočiams, gintarą pajūryje
rinkti buvo uždrausta. Atėjūnai buvo monopolizavę
beveik visą Baltijos aukso apdorojimo ir pardavimo
verslą.

Manoma, kad Lietuvoje gyvena keliasdešimt vien
gintaro žvejyba ir jo pardavimu besiverčiančių žmonių.
Ir jiems nesvarbu, lyja ar sninga, diena ar naktis, jie
laukia tinkamo vėjo, audros ir tik į jiems žinomas vietas
skuba gaudyti gintaro. Ne tik retas, bet ir pavojingas
tai amatas, nes bangos gali parblokšti gintarautoją,
įsiurbti jį į jūrą. O ir sunkus, varginantis, atimantis
sveikatą: gintaro žvejai senatvėje neretai kenčia nuo
sąnarių ligų.

Pajūryje buvo įvesta gintaro regalija, pagal kurią visas
surinktas gintaras turėjo būti pristatomas valdžiai. Jį
rinkti galėję tik duoklę mokėję pakrančių gyventojai. XV
a. pr. už žaliavą mokėdavo druska: kokio dydžio gintaro
gabalas, tokio dydžio gabalą druskos gaudavo. Gintaro
rinkėjus akylai sekdavo raiti ir pėsti žvalgai.

Tačiau viską atperka Baltijos aukso karštinės apimtų
gintarautojų sėkmė: per dieną jie gali pagauti
tiek gintaro, kad užtenka vestuvių puotai iškelti.
Gintaro žvejybą pajūryje gali išmėginti ir azarto
ištroškę turistai, kuriems organizuojamos specialios
ekskursijos.

Veikė net vadinamieji gintaro teismai, kurie žiauriai
bausdavo už gintaro pasisavinimą. Už 2 svarus (senovėje
– apie 700 gramų) nelegaliai surinkto gintaro buvo
baudžiama išplakant ar mirties bausme pakariant,
o už didesnio jo kiekio surinkimą – pačiu baisiausiu
viduramžių kankinimo būdu: gyvo sulaužymu ant rato.
Sklinda legendos, jog net XIX amžiuje budeliai kai
kuriuose didesniuose pajūrio miestuose vykdė mirties
bausmes už savavališką gintaro rinkimą.

Rinkti Baltijos auksą reikia ne per audrą, bet po jos.
Mat tada, nurimus bangoms, srovės dugnu ridena taip
geidžiamus gintaro grynuolius. Ten, kur paukščiai po
audros sukasi, skraido, o bangose supasi tamsios jūros
šiukšlių dėmės, ten ir gintaras. Jo galima aptikti ir
gausiose jūros dumblių, pagaliukų sąnašose, juostomis
nusidriekusiose palei krantą. Bet tik senieji retojo
amato žinovai jaučia, kada išties pučia „gintarinis“
vėjas ir kada galima išvysti kumščio dydžio grynuolius,
žėrinčius bangose...

Dabar Baltijos pajūryje galima laisvai vaikščioti ir rinkti
gintarą, jį gaudyti graibštais bangose, tačiau taip buvę
ne visuomet.

Vienu metu buvo net uždrausta vaikščioti pajūriu:
pagautas praeivis, net ir neturėjęs gintaro, buvo
baudžiamas. Iki pat XIX a. pradžios gintarą galėjo rinkti
tik samdiniai arba prievolininkai, baudžiaunininkai,
kurie pasižadėdavo nė vieno gabaliuko neparsinešti ir
skųsti tai padariusius. Geriems skundikams dovanodavo

Didžiausias Lietuvoje
saugomas Baltijos
jūroje sužvejoto gintaro
grynuolis sveria 3,8 kg.
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GINTARO KAMBARIO
PĖDSAKAI LIETUVOJE
Gintaro kambario
fragmentas.
Rekonstrukcija
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1997 m. Vokietijos policija
demaskavo nacių kareivio
sūnų, kuris bandė parduoti
autentišką Gintaro kambario
mozaikos fragmentą.

Aštuntasis pasaulio stebuklas ir
viena didžiausių Antrojo pasaulinio
karo paslapčių. Tokiais epitetais
vadinamas legendomis apipintas garsusis
Gintaro kambarys. Jo nesėkmingai ieškoma
jau 70 metų, o paslapties gijos veda ir į Lietuvą.
Beveik 8 mln. dolerių įvertintas meno šedevras
buvo sukurtas XVIII a. pradžioje. Jį Prūsijos karaliui
Friedrichui I pagamino vokiečių ir danų meistrai. Šio
įspūdingo meno kūrinio sienos buvo išpuoštos gintaro
mozaikomis ir aukso lakštais, specialiai pritvirtintais
prie gintarinių plokštelių. Taip gintaras ypatingais
atspalviais lauždavo nuo aukso atsispindinčią šviesą.
Gintaro kambario sienos ir lubos buvo puoštos
freskomis, ornamentais ar skulptūriniais vaizdais.
1716 metais Gintaro kambarį Friedricho I sūnus
Friedrichas Vilhelmas padovanojo Rusijos imperatoriui
Petrui I. Prašmatnusis meno kūrinys buvo įrengtas
imperatorienės Jekaterinos rūmuose Sankt Peterburgo
priemiestyje. Tačiau Antrojo pasaulinio karo metais
Vokietijai įsiveržus į Sovietų Sąjungą, vokiečiai
pagrobė prūsų dovaną ir išvežė ją į Karaliaučiaus
pilį. Pasibaigus karui šio pasaulinio stebuklo
niekas daugiau nebematė. Gintaro kambarys tapo
tarsi miražu, geidžiamiausiu ir ieškomiausiu lobiu,
kurį lydi prakeiksmas: ne vienas atkakliausias jo
ieškotojas mįslingomis aplinkybėmis žuvo...

Iki šiol sklando viena iš daugelio
legendų, kad Gintaro kambarys
slapta buvo išardytas dalimis ir
paslėptas Baltijos jūros pakrantėje.
Šią versiją sustiprina ir ta aplinkybė,
kad paskutinė žinoma šedevro
buvimo vieta – kaimynystėje
esantis Kaliningrado miestas.

1998 metais visų Gintaro kambario
legenda tikinčių jo medžiotojų akys
buvo nukreiptos į mažą jaukų žvejų
kaimelį Preilą Lietuvoje, Kuršių nerijoje.
Prireikė ne vienerių metų intensyvių
derybų su mūsų šalies valdžia, kol vokiečių
lobių ieškotojai gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės
leidimą žvalgyti nedidelį plotą Kuršių marių pakrantėje.
Mat po ilgų dešimtmečių prabilo vienas senas vokietis,
per Antrąjį pasaulinį karą 1944-aisiais Preiloje slapčia
stebėjęs neeilinį įvykį. Jis, būdamas jaunuolis, kartu su
bičiuliais netyčia ties Preilos gyvenviete išvydęs laivus.
Iš jų tyliai buvo kraunamos 24 geležimi kaustytos
didžiulės dėžės ir slapčiomis gabenamos į krantą.
Vėliau mįslingasis krovinys buvo slepiamas giliuose
požeminiuose ledo rūsiuose. Juos vietiniai išsikasdavo
dar rudenį, o žiemą pripildydavo marių ledo, kad
šiltuoju metų laiku turėtų kur laikyti sugautas žuvis.
Sukrovę sunkias dėžes po žeme ir jas užkasę,
mįslingieji prašalaičiai pasišalino. O regėtas vaizdas
ilgam užminė mįslę įvykio liudininkams, mat tais
pačiais 1944-aisiais buvo dingęs ir Gintaro kambarys.
1998-ųjų ekspedicijos metu žvalgant marių
pakrantę buvo atitverti vandens plotai, iš jų
išsiurbtas vanduo, kasamas dugnas, tačiau viskas
– veltui. Entuziastingi vokiečiai nieko nerado,
bet tai nereiškia, kad ten nieko nebuvo...
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GINTARO
ICHTIANDRAI

Senovinis
gintaravimas
Gintaro
kasimas.
1870 m

Gintaro
luitai

Gintaras minimas dar X amžiuje
prieš mūsų erą parašytame asiriečių
dantiraštyje, kuriame sakoma, kad
jūroje, kur šiaurės vėjai mainosi (Persų
įlankoje), pirkliai perlus gaudo, o jūroje,
kur Šiaurinė žvaigždė šviečia (Baltijos
jūroje), jie geltonąjį gintarą renka.
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Kiek toli gali žmogus eiti, kokiems žygiams
ryžtis, norėdamas gauti taip trokštamo šiaurės
aukso, puikiai atskleidžia XIX amžiaus istorija
apie neįtikimą gintaro paieškų būdą.
Prancūzija, Paryžius, 1867 metai. Į technikos stebuklų
parodą atvyksta du bičiuliai ir verslo partneriai
vokiečiai Friedrichas Wilhelmas Stantienas ir Moritzas
Beckeris. Jų firma su dešimtimis pavaldinių jau
penkmetį kasa gintarą iš Kuršių marių dugno ties
Juodkrante, ir jiems vis negana, nors gintaro iškasama
dešimtimis tūkstančių kilogramų. Verslininkai savo
auksinę vištą nori priversti dėti dar daugiau kiaušinių.
Todėl Paryžiuje jie nusižiūri tiems laikams itin
novatorišką išradimą: naro kostiumą. Apsukrūs
gintaro magnatai žino, kad pasitelkiant narus gintarą
buvo bandoma iš jūros ar marių dugno ištraukti dar
nuo 1725 m. (Kaliningrado srityje esančiame Sembos
pusiasalyje), tačiau darbas buvo nevaisingas dėl itin
pavojingų žmonėms sąlygų, narų kostiumų netobulumo.
Išradus sandarius skafandrus, viskas gali pasikeisti...
Ir verslininkai nusiperka narų įrangą, atsiveža
ją į Juodkrantę kartu su dviem prancūzų naraisinstruktoriais. Šie apmokė vietinius, tačiau patys
ilgiau baltiškame pajūryje ir pamaryje neužsibuvo.
Prancūzai gana greitai atsisakė dirbti dėl, jų manymu,
itin atšiauraus klimato, šalto vandens, nuolatinių vėjų.
Kitaip nei atsparieji pamario gyventojai, kurie buvo
užsigrūdinę ir tvirti baltiškojo klimato akivaizdoje.

šaltyje ir nuolatinio pavojaus akivaizdoje. Tačiau gintaro
ichtiandrai pasiekė savo: jie išsiaiškino, kad gintaringas
sluoksnis ties Juodkrante yra 5 metrų gylyje (2,5 metro
po žeme). Ir virė darbas tiek krante, tiek ant vandens,
tiek po juo. Narai darbavosi ir jūroje, ir mariose.
Tačiau jie negalėjo žinoti, kokia iš tiesų yra taip
trokštamo saulės akmens kaina. Kad ir kokia tiems
laikams moderni buvo narų apranga, dėl slėgio kentėjo
žmonių plaučiai, ausys, kai kurie narai net apkursdavo.
Vis dėlto narų darbas buvo atliktas pavyzdingai:
bebaimiai žmonės su skafandrais išžvalgydavo
didžiulius jūros dugno plotus, rasdavo vadinamąją
mėlynąją žemę (gintaringą sluoksnį), o toliau
jau darbuodavosi speciali technika su kastuvais
ir kabliais, ir taip buvo kasamas gintaras.
Gintaro ichtiandrų epopėja tęsėsi iki XIX amžiaus
pabaigos, beveik ketvirtį amžiaus, kol gintaro iškasama
buvo vis mažiau ir mažiau (1882 m. – tik 7864 kg). Dėl
šios priežasties ir dėl jūros dugno, krantų gadinimo
firmai teko nutraukti sutartį su Prūsijos karalyste.
Turbūt vienos unikaliausių Europoje profesijų
atstovai paliko savitą ir labai įdomų pėdsaką gintaro
gavybos bei Kuršių nerijos istorijoje. Dar neatsirado
drąsuolių, kurie ir XXI amžiuje bandytų pakartoti
gintaro ichtiandrų žygio į jūros ir marių dugną –
atkakliai jį žvalgytų, kastų bei ieškotų tarsi saulės
spindulys tamsoje žėrinčių gintaro grynuolių.

1869–1885 m. vokiečių valdoma Baltijos aukso gavybos
bendrovė turėjo net 50 nedidelių laivelių, iš kurių
buvo gintaraujama, taip pat 60 nardymo aparatų ir
net 300 žmonių, tokiu būdu ieškojusių gintaro.
Tačiau ir su aniems laikams modernia narų įranga
darbas buvęs sunkus, pavojingas. Iš pradžių buvo tik
žvalgomas jūros ir Kuršių marių dugnas. Beveik tamsoje,

Gintaro
grynuolis
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GINTARO ŠUKUČIŲ
SLĖPINYS
Senovės lietuvių jaunikiai rinkdavo
geltoną gintarą prieš vestuvių
ceremoniją savo nuotakoms, jį
suverdavo, o papuošalą uždėdavo
žynys. Nuotakos savo išrinktiesiems
dovanodavo raudonojo gintaro amuletus.
Jaunavedžiai ceremonijos metu būdavo
aprūkomi smilkstančio gintaro dūmais.

Perkūno
kirvelis

Gintaro
šukos

Manoma,
kad gintarą su
žolelių fragmentais
nešiodavo žynio
padėjėjas – žolininkas.
Toks kabutis turėjo padėti
jam kalbėtis su augmenijos
pasaulio dvasiomis ir teisingai atrinkti
reikalingus augalus bei juos dozuoti.
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Kuršiukas

Lietuvos pajūrio žemė prieš tūkstantį metų drebėjo
nuo kovų. Tai buvę legendinių vikingų, karaliavusių
Baltijos jūroje ir pajūryje VIII–XI amžiais, laikai.
Baltų vikingai. Taip vadinama kadaise galinga ir
turtingiausia iš baltų genčių buvusi kuršių gentis.
Būtent kuršiai buvo tiesioginiai atėjūnų iš Šiaurės
oponentai. Kuršiai dažniausiai iš baltų genčių buvo
minimi archajiškiausiuose rašytiniuose Šiaurės Europos
šaltiniuose, daugiausiai – nemariose skandinavų sagose.
Jose aprašomos baisios kovos su kuršiais, kurie
plaukiojo vikingams būdingais ilgaisiais karo laivais,
nenusileidžiančiais garsiesiems drakarams. Vienoje
iš Danijos bažnyčių net buvo meldžiamasi tokiais
žodžiais: „Dieve, apsaugok mus
nuo bado, maro ir kuršių.“
Gintaras karingiesiems
kuršiams turėjo
ypatingą prasmę.
Turtingų pajūrio
Šukutės prie
karių kapuose
kalavijo
yra rasta kelios
dešimtys vieno
mįslingiausių gintarinių
amuletų – šukučių formos
kabukų. Tai būdavę meistriškai
pagaminti amuletai. Su paslaptingomis apvaliomis
duobutėmis ir raštais, ornamentais. Kabučius darė
trikampius, stačiakampius, pusapskritimio formos,
apačioje jie turėjo išdrožtus ar įrėžtus dantukus.
Randami išskirtinai vyrų-karių kapuose, pririšti prie
diržų, kalavijų ar kovos peilių rankenų. Viename
karžygio kape – tik po vieną tokį amuletą. Nė
viena pasaulio tauta ar gentis tokių simbolinių
šukų, pagamintų iš šiaurės aukso, neturėjo.
Senieji pajūrio gintaro meistrai gali padėti įminti

gintaro šukų mįslę, kuri pirmiausiai nuvingiuoja į
pasakų pasaulį. Archajiškose lietuvių liaudies kūrybos
istorijose šukų motyvas pirmiausiai siejamas su
apsauga. Yra išlikęs gražus pasakų motyvas apie nuo
priešo beviltiškoje situacijoje bėgantį karį. Arba nuo
raganos – vaiką, našlaitėlį. Ir jie sviedžia per petį
šukas, kurių vietoje užaugąs tankus, neįžengiamas
persekiotojams miškas, ir blogis jo neįveikia.
Tačiau rasti atsakymą, kodėl būtent šukos buvo
pasirinktos kaip vienas galingiausių karingųjų baltų
vikingų amuletų, galima tik pasinėrus į mitologijos jūrą.
Dar ir dabar prietaringi seni žmonės savo vaikams ir
anūkams neleidžia išmesti sušukuotų plaukų. Liepia
juos sudeginti. Antraip plaukai piktose rankose gali
būti panaudoti kaip kerai, užkeikimai jų savininkui.
Gintaro šukos nuveda ir prie legendų apie
blogio tarnus ir žmonių kovą su jais.
Vienoje iš pasakų žmonės nugali nuožmų
slibiną pastatydami ugnies, vandens
ir miško sienas. Ir gali būti, jog nuo
neatmenamų laikų gyvavęs miško sienos,
kaip užkardo nuo blogio, vaizdinys ir buvo
pasirinktas kuršių. O miškas – tai plaukai!
Lietuvių kalboje yra net posakis „šukuoti
mišką“, kuris naudojamas ko nors labai kruopščiai
ieškant, dažniausiai – žmogui pasiklydus, patekus
į nelaimę. Tad ir gintaro šukų paslaptis gali vesti į
tą mitologinį mišką, kuris išauga metus šukas per
petį. Mišką, kurio vaizdiniu pasirinkti plaukai.
Šis amuletas – apsauga nuo blogio, pavojų. Ne tik sau,
bet ir savo kraštui. Seni žmonės juokauja, kad patys
kuršių kariai tikrai gintaro šukų negamindavo ir jų
nepirkdavo. Tai būdavusi mylinčių moterų dovana savo
vyrams, broliams, vaikams. Moterų, kurios nuo seno
garsėja kerais ir burtais... Tik šįkart – baltąja magija.
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PASAULIS –
PLOKŠČIAS KAIP
SKRIDINYS
Skridinys

Senovėje buvo
tikima, kad
danguje švietė
dvi Saulės. Vieną jų
dievai nuleido į jūrą,
kur ji ataušo, atsitrenkė
į dugną ir suskilo į begalę
gintaro - Saulės akmens - gabalėlių.
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Verpstukai

Turbūt nėra populiaresnio baltiško gintarinio
dirbinio, kaip skridinys. Dar vadinamą saulyte,
jį taip mėgsta gaminti bei siūlo pasipuošti
auksarankiai gintaro meistrai. O vertingiausi
yra tie skridiniai, kurie išmarginti į
keturias puses nusidriekusiomis
mažų duobučių eilutėmis.
Kiekvienas archajiškas gintaro
amuletas (jis saugo) ar
talismanas (jis neša sėkmę)
turi savo paskirtį ir užima
savo vietą senojo
pasaulio kultūroje.
Skridinys ant
Lęšio formos skridiniui
kuršės kaklo
tenka ypatingas
vaidmuo, nes jo išvaizda
išliko beveik nepakitusi nuo akmens
amžiaus iki šiol. Skridiniai yra tarsi
jungtis tarp protėvių ir dabarties, nes
jie puošia ne vieno lietuvio kaklą.
O atkeliavęs skridinys yra iš tų laikų,
kai žemė buvo... plokščia, besilaikanti
ant dviejų susikertančių ašių. Ilgus
amžius žmonės tikėjo ją tokią esant, todėl
ir skridinio forma neatsitiktinai pasirinkta
būtent tokia, kokią protėviai manė buvus žemę.
Arba Saulę. Geltono, žaižaruojančio šviesoje skridinio
vaizdinys galėjo reikšti ir Saulės diską. Akmens amžiuje
neretai skridiniai buvo dedami mirusiesiems ant
užmerktų akių kaip pomirtinės Saulės šviesos ženklas.
Kartu tai ir Mėnulio vaizdinys, nes šie dangaus
kūnai tvarkė pasaulį, nuo jų priklausė žmogaus
gyvenimo ritmas, darbai ir poilsis.
Tačiau viskas būtų pernelyg paprasta, jei tose
gintarinėse saulytėse nerastume ir mistinių į keturias
puses, beveik statmenai viena kitai pažirusių

taškelių juostų. Manoma, kad senovės žmonės
taip miniatiūriniame pasaulio modelyje – kabutyje
vaizdavo keturias pasaulio dalis. Arba keturis metų
laikus. Tai taip pat galėjo simbolizuoti keturias
Mėnulio fazes arba rytą, vakarą, dieną bei naktį.
Kai kurie tyrinėtojai linkę manyti, kad taškučių
sistema buvusi ir kalendoriaus rūšis,
simbolizuojančio du lygiadienius ir dvi saulėgrįžas.
Skridinyje užkoduota ir dar viena žinutė,
perduodama iš kartos į kartą ir pasakojanti
apie prieš tūkstančius metų gyvenusių žmonių
pasaulėžiūrą. Tai – regis, tik praktinę pakabinimo
funkciją atliekanti skylė per vidurį. Senieji pajūrio
žmonės porina, jog tai – nemirtingumo simbolis.
Pasaulio ir gyvenimo cikliškumas buvo ir tebėra žmogų
verčiantis susimąstyti apie esminius dalykus reiškinys.
Saulė ir Mėnulis, diena ir naktis, gimimas ir mirtis. Štai
toji skylutė skridinyje simboliškai tarsi jungė du polius.
Gyvas žmogus vienoje skridinio, arba pasaulio, pusėje,
miršta – pro skylutę persikelia į kitą, ir gyvenimo ratas
sukasi toliau. Tokia filosofija paslėpta iš pažiūros
paprastame gintaro dirbinyje. Matyt, ne veltui iki šiol
Lietuvoje sakoma, kad miręs žmogus „iškeliavo anapus“.
Panašūs į skridinius buvo ir gintariniai verpstukai
(smagračiai): tarsi mažytės, iš Baltijos aukso
pagamintos girnos, kurios sukosi verpiant siūlus.
Verpstukus iš gintaro dėdavo ir mirusiesiems į
kapus. Kaip nutrūkusio gyvenimo siūlo simbolį ir
darbo įrankį pomirtiniame gyvenime. Smagračius,
išmargintus įvairiais ornamentais, taip pat mėgsta
gaminti ir turistams siūlyti Lietuvos gintaro meistrai.
Gintarinio skridinio ar verpstuko formos kabučiai vėl
grįžta į unikalių papuošalų madą, o su jais – ir mitas apie
plokščią pasaulį ir gyvenimo cikliškumą. Šilto, magiško
mineralo virsmas daugiaprasmiu talismanu tarsi leidžia
pajusti tikrąjį gintaro svorį. Neišmatuojamą gramais.
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NEPAPRASTA
VABALO ODISĖJA

Gintaro
vabalas.
Kopija
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Pasaulyje plačiai žinomas Gintaro kelias, vedęs
nuo Baltijos pajūrio iki Romos imperijos ir net
Egipto, gali tilpti į vieną mažą gintarinį vabaliuką.
Jį baltai pavertė savotiška legenda, neduodančia
ramybės senojo pasaulio tyrinėtojams Lietuvoje.
Nedideliame archajiškame Vakarų Lietuvos kapinyne
buvo rasti intriguojantys IV mūsų eros amžiaus
kabučiai – gintaro vabalai. Vyriško nykščio nago
dydžio, berniuko ir žirgo kapuose. Kokią reikšmę savyje
slėpė toks išskirtinis papuošalas, suprasti galima
tik nutiesus tiltą į senovės faraonų pasaulį Egipte.
Prisiminkime egiptiečių legendą apie skarabėją:
šventą vabalą, kuris užrideno Saulę į dangų.
Egiptiečiai savąjį šventąjį vabalą laikė Saulės
dievo, atgimimo simboliu. Todėl skarabėjo formos
kabučius dėdavo mumijoms į sarkofagus.
Šie amuletai buvo tokie žinomi, kad jų mada dar
prieš Kristaus gimimą išplito ir Europoje, Romos
imperijoje. O joje gintaras buvo itin vertinamas
ir geidžiamas. Todėl ne be priežasties
gintaro vabalų gamybos pėdsakų rasta
garsiame senovės Romos imperijos
gintaro apdirbimo ir prekybos
centre Akvilėjoje. Gintariniais
skarabėjais vadinamų vabalų
formos kabučių prašmatniuose
kaklo vėriniuose būta ir pačių
senovės italų, etruskų kultūrose.
Gintaro

vabalai.
Artefaktai

Bet baltiškasis vabalas turi
savo istoriją. Manoma, kad tai
nebuvęs tiesiog importas iš Akvilėjos,
o vietinių žmonių gamintas kabutis. Ir kaip
paaiškinti dykumų skarabėjo vaizdinio atsiradimą
nuostabiame plačių miškų, upių ir ežerų krašte?
Atsigręžkime į gamtą. Europoje itin paplitęs forma

stebėtinai į gintaro vabalus panašus vabzdys
karkvabalis. Jo lervos trejus ketverius metus gyvena
po žeme. Ir kai išsirita vabalai, jie tarsi skėrių debesys
nutamsina dangų, poruojasi ir masiškai žūva. Ištisi
Baltijos pajūrio smėlynai kai kuriais metais būna nukloti
kritusiais vabalais. Įsivaizduokime, kaip tai turėjo
atrodyti žmonėms, dar labai menkai žinantiems gyvosios
gamtos dėsnius prieš 1,5 tūkstančio metų... Tai, kas
nepaaiškinama, tradiciškai būdavo laikoma dieviška.
Gal todėl, kad dalį savo gyvenimo vabalas (jo
lerva) praleidžia po žeme, po to išlenda į paviršių
ir tarsi išsilaisvinusi iš požemių pasaulio siela
nuskrenda į dausas, ir buvo pasirinktas vabalo
motyvas. Kaip galimos sielos įsikūnijimo formos
įvaizdis, sielos keliavimo simbolis. Tarsi būtų tikėta,
kad įdėjus gintaro vabalą mirusiajam į kapą šis
padės ir sielai išsivaduoti iš tamsos ir nusklęsti į
dangaus platybes. Palydėti į amžinąjį gyvenimą.
Baltų kultūroje iki šių dienų populiaru tam tikrus
vabzdžius sieti su antgamtinėmis galiomis. Boružėlės
vadinamos Dievo karvytėmis. Simbolinę reikšmę
per archajišką Rasų, arba Joninių, šventę turi ir
vasaros naktimis švytintis jonvabalis. Tad baltų
kultūroje vabalo sakrališkumo idėja nėra svetima.
Žinoma, įrodyti ar paneigti gintarinio vabalo sąsajas
su egiptietiškuoju skarabėju sudėtinga, tačiau
mitologiniame pasaulyje šie abu vabalai turi bendrą
simbolinę reikšmę. Tai – tarpininkai tarp dangaus ir
žemės. Unikalu yra tai, kad gintariniai vabalo formos
kabučiai iš Lietuvos leidžia suvokti, koks glaudus ryšys
tarp visiškai skirtingų kultūrų galėjo būti.
Baltai nebuvo uždari ir pasaulio
nepažįstantys žmonės, bet
imlūs ir per gintarą tarsi
bendraujantys su
plačiuoju pasauliu.
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„SAULĖS AKMUO“ IR
AMŽIAUS VAGYSTĖ

Baltijos gintaras
traukia ne tik
jo mėgėjus,
vilioja turistus,
bet ir masina
Saulės akmuo.
vagis. Lietuvoje
Gintaro muziejus
yra vienas išskirtinis
gintaro luitas, kurio
detektyvinė istorija dar ir
šiandien skamba iš lūpų į lūpas
bei virsta XX amžiaus legenda. Tai – garsusis
grafo Tiškevičiaus rūmuose įsikūrusiame
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kruopščiai apžiūrėjo muziejaus patalpas,
išanalizavo vietovę vaizdingame
Birutės parke ir ėmėsi plano.
Gintaras įsirėžė istorijos puslapiuose pirmą
kartą rašytiniuose šaltiniuose minint lietuvių
protėvių aisčių vardą. 55-120 mūsų eros metais
romėnų rašytojas Tacitas rašė, kad aisčiai
sekliose Baltijos jūros vietose ir pakrantėse
renka gintarą, gabena į tolimus kraštus ir ten jį
parduoda. Gintarą Tacitas vadina „glesum“.

Gintaro muziejuje Palangoje saugomas gintaro luitas,
pavadintas „Saulės akmeniu“. Jis – vienas didžiausių
pagal svorį gintaro gabalas Europoje ir sveria 3
kilogramus 526 gramus. O savo vardą gavo dėl apvalios,
Saulę primenančios formos ir geltonos spalvos.
Išgarsėjo šis pasaulyje unikalus grynuolis per... jo
vagystes. Savo išskirtine išvaizda iš Kaliningrado
gintaro kasyklų atkeliavęs „Saulės akmuo“
pirmiausiai vagis suviliojo dar 1990 metais. Tada
ilgapirščiai muziejuje pasislėpė iš vakaro ir, įveikę
nesudėtingą signalizaciją, naktį pavogė bei išsinešė
vertingiausią eksponatą. Ilgapirščiai įkliuvo po metų.
2002-aisiais įvykdyta antroji garsiojo gintaro
vagystė. Ir ji organizuota taip sumaniai, kad priminė
kino filmo scenarijų, o policijos pareigūnų buvo
pavadinta amžiaus vagyste. Kai kas ją vadina ir
vagyste su kvailiausia įmanoma pabaiga...
„Saulės akmens“ vagystės planą sukurpė vienas
Vakarų Lietuvos vyriškis, tačiau darbavosi vagys
dviese. Tarsi iš kriminalinių vadovėlių jie pirmiausiai

Patekti į antrame muziejaus aukšte
esančias ekspozicines patalpas nutarta
per tame pačiame aukšte esantį balkoną.
Į jį patekta atsigabentomis kopėčiomis.
Tamsią rugsėjo naktį vagišiai pirmiausiai ėmė darbuotis
prie kelių, vedančių į Tiškevičiaus rūmus, muziejų.
Po lapais jie paslėpė iš anksto pasigamintus spąstus
policijai: prie skardos plokštelių pritvirtintas vinis
mašinų padangoms pradurti. Taip pat naktį nupjovė
stambius medžius ir jais užtvėrė privažiavimo kelius.
Apsidrausdami, kad iš patalpų neišeitų naktinis sargas,
gintaro vagys užrakino visas muziejaus išorines duris.
Toliau viskas vyko žaibiškai: per 20 sekundžių vagystės
sumanytojas užlipo, kirviu išdaužė balkono durų
stiklą, pateko į muziejų, pagrobė „Saulės akmenį“ ir
specialiai prikabintu lynu staigiai nusileido žemyn. Kai
atvyko policija, vagių ir pėdsakai jau buvo ataušę...
Nešinas unikaliu visame pasaulyje gintaro grynuoliu,
vagis bėgo pajūrio krantu, vandeniu, nenorėdamas
palikti pėdsakų šunims. Radęs įsimintiną storą medį,
ilgapirštis kopose užkasė žmogaus galvos dydžio gintarą
ir su bendrininku grįžo namo. Kitą dieną vagis grįžo
į Palangą, išsikasė muziejinę vertybę ir ją parsivežė.
Pradžioje saugojo užkasęs sode, vėliau – namie.
„Saulės akmens“ vagys planavo gintarą už milijoną
litų parduoti turtingam arabų šeichui. Tačiau įkliuvo
į paspęstus žurnalistų spąstus. Už informaciją apie
eksponatą buvo pažadėta solidi premija. Vagis ja
susiviliojo ir sutiko už pinigus grąžinti grynuolį. Vos
atvykęs į sandorio vietą prie muziejaus amžiaus
vagystės organizatorius buvo greitai sulaikytas
policijos. O „Saulės akmuo“ – grąžintas į savo vietą.
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Ne veltui labiausiai vertinamas natūralus ir termiškai
nepaveiktas gintaras. Nes tik tokiame slypi tai, ką
galima laikyti gintaro siela: tai stebuklingoji gintaro
(sukcinito) rūgštis. Apie jos magišką poveikį žmogaus
savijautai ir sveikatai žinota dar antikiniais laikais.
Baltijos gintare iš kelių šimtų pasaulyje randamų
gintaro rūšių gintaro rūgšties koncentracija yra
didžiausia, todėl jis laikomas vertingiausiu.

20 Gintaras kitaip

Sovietų laikais išsamios žinios apie sukcinito rūgštį
buvo griežtai įslaptintos, nes ji įėjo į kosmonautų,
narų reabilitacijos priemones. Naujos energijos
suteikianti esencija buvo naudojama ten, kur reikėjo
ištverti didelius fizinius ir psichologinius krūvius.
Lietuvoje taip pat nuo seno naudojama žmogaus
ląstelių kuru ar jaunystės eleksyru vadinama
gintaro esencija, kurios išgavimas turi gražų ritualą,
atkeliavusį iš Kuršių nerijos. Jo gyventojai, kamuojami
nepriteklių, senovėje tinklais medžiodavo varnas.
Pagavęs varną, žmogus perkąsdavo jai pakaušį.
Štai tuomet burną reikėdavo praskalauti švelniai
gelsvu skysčiu: gintaro trauktine. Mat stiprus
alkoholis iš gintaro gabaliukų ištraukia sukcinito
rūgštį, ir ji su skysčiu patenka į organizmą.
Ne bet kaip būdavo ruošiama tokia
trauktinė. Smulkių gintaro ašarėlių tekdavo
prisirinkti pajūryje pačiam. Tuomet kelias
stiklines gintariukų sudėdavo į smarkiai
jūros druska pasūdytą vandenį. Gintaras
sūriame vandenyje išplaukia į paviršių, o
į jį panašūs akmenėliai nuskęsta. Išgriebus
gintarą, jis vėl būdavo merkiamas, tik jau į prėską
vandenį. Gintaras nuskęsta, o šiukšlės išplaukia.
Jas pašalinus delnuose suspindi grynas gintaras.
Tik jam dar reikia saulės šviesos, gintaro ašarėlės
turi būti dieną džiovinamos po atviru dangumi.
Taip gabaliukai pasikrauna saulės energijos.
Ir tik tokį kelią nuėjęs gintaras būdavo užpilamas
stipriu, skaidriu alkoholiu. Ir laikomas nuo kelių
mėnesių iki pusmečio ar metų. Gėrimas tampa
švelnios gintaro spalvos, pradeda kvepėti daugiau
ar mažiau intensyviu (priklauso nuo išlaikymo) pušų
sakų kvapu. Dar ir dabar ne vienas žemaitis ar pajūrio
gyventojas vaišina svečius šiuo unikaliu gėrimu.
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