
KAS KOPĪGS “OS SACRUM” AR KRUSTU UN SVĒTUMU – 
 īss pārskats par kaulu terminu pirmsākumiem

Manā dzīvē daudzas ļoti saistošas sarunas ir raisījušās tieši ar mediķiem, kad, apbrīnojot viņu darbu, esmu
izrādījis par to savu pacienta ziņkārību. Kādā no sarunām par mugurkaula tēmu ievirzījās krustu kaula
virzienā, un es, izdzirdējis tā apzīmējumu "os sacrum", sāku tincināt ārstu tālāk. Es teicu: “Vārds “sacrum”
apzīmē svētumu, uz kā balstās reliģiskās sakralitātes jēdzienu kopa. Kādēļ mugurkaula lejasdaļu jāapzīmē
ar svētuma jeb sakralitātes vārdu? Un, ja nez kādu iemeslu dēļ os sacrum – svētais kauls – ir pārtulkots kā
“krusta  kauls”,  kas  nav  viens  un  tas  pats,  tad  kas  gan  kopīgs  “os  sacrum”  ar  krustu  un  svētumu?"
Nespēdams uzreiz atbildēt uz maniem jautājumiem, viņš aizvirzīja manu ziņkāri akadēmiķes Māras Pilmanes
un  anatomikuma  virzienā.  Pēc  pāris  mēnešiem  es  saņēmu  Rīgas  Stradiņa  universitātes  Morfoloģijas
katedras asociētās profesores Dzintras Kažokas skaidrojošu rakstu, par ko laikraksta “Zinātnes Vēstnesis”
redkolēģijas  vārdā  pateicos,  vienlaikus  atvainojoties  par  laikraksta  ierobežotās  ietilpības  diktētiem
īsinājumiem.  Esmu  pārliecināts,  ka  daudziem,  kuriem  medicīna  nav  viņu  specialitāte,  raksts  atklās
interesantus faktus. 

LZA viceprezidents, akadēmiķis Ojārs Spārītis

Zināms, ka anatomija ir noteikti vecāka nekā tās nosaukums “anatomē”, kas grieķu valodā nozīmē
“sagriežu, sadalu”. Sagrieztām daļām arī bija jābūt nosaukumam. Kādu ilgāku laika periodu cilvēki,  kas
runāja anatomijas terminos, bija balzamētāji,  jo viņi “pieskārās” cilvēku ķermeņiem, kā arī  priesteri,  kas
lasīja nākotni dzīvnieku iekšās, un burvji, kas gatavoja ārstnieciskos burvju līdzekļus no dažādām cilvēku,
dzīvnieku vai augu sastāvdaļām.

Medicīniskā etimoloģija attiecas uz medicīnisko terminu izcelsmi un attīstību, galvenokārt no grieķu
un latīņu valodām. Etimoloģijas pētījums palīdz ārstam iegūt noderīgu ieskatu ķermeņa daļās un slimībās,
sasaistot tās ar cilvēces vēsturi. Ķermeņa kauliem ir interesanta un izdomas bagāta etimoloģija, un kaulu
sistēmai ir viena no izšķirošām lomām cilvēku rases un kultūru evolūcijā. 

Izgudrojuši  rakstību,  agrīnie  ēģiptieši  un  mezopotāmieši  vēlējās,  lai  ķermeņa  daļām  piešķirtu
konkrētus nosaukumus. Tomēr joprojām ir grūti tos saprast, jo viņi uzskatīja, ka katra ķermeņa daļu apdzīvo
konkrēts dievs. Neskatoties uz to, daži no viņu izmantotiem vārdiem būtiski ietekmēja valodu, kas veidojās
Eiropas dienvidaustrumu stūrī, t.i., grieķu valodu.

Šodien publicētajām oficiālajām terminoloģijām ir savas saknes senās medicīnas tradīcijās. Ir svarīgi
saprast to vēsturi, lai izsekotu dažkārt nevienmērīgu un sarežģītu anatomisko terminu izstrādei. Termini un
nosaukumi, kas tika izvēlēti, neizbēgami atspoguļoja tā laika zināšanas un medicīniskās prakses klāstu, kā arī
kultūras attieksmi pret ķermeņa daļām. Vēsturisku iemeslu dēļ tika speciāli veidoti oficiāli saraksti latīņu
valodā.

Visiem mūsu aptuveni 206 kauliem ir savi nosaukumi, kas atvieglo to aprakstīšanu. Varētu būt vieglāk
atcerēties vārdus, ja tie būtu pazīstami kā cilvēku vārdi, taču šādas iespējas nav. Latīņu valoda bija zinātnes
oriģinālvaloda, tāpēc daudzi kauli ieguva latīņu nosaukumus. Tomēr daži no tiem tika atvasināti arī no grieķu
valodas.  Viss  bija  aprakstoši  un  plaši  saprotams ar  nosacījumu,  ja  tiks  runāts  latīņu  valodā.  Piemēram,
lāpstiņa (scapula) pārsvarā ir plakana un trīsstūrveida. Līdz ar to anatoms mazliet padomāja un nolēma, ka
tas atgādina lāpstu. Viņš to nosauca par lāpstiņu latīņu valodā. Astoņi plaukstas kauli (ossa carpi) ir vēl viens
labs piemērs. Sākumā tos vienkārši numurēja, bet pēc tam viņi ieguva latīņu vārdus, t.i. os scaphoideum, os
lunatum, os triquetrum un os pisiforme. Šos latīņu vārdus mums ir grūti atcerēties, bet tie tikai apraksta kaulu
formas: attiecīgi laivveida (kā laiva), mēnessveida (kā pusmēness), trīsstūrveida (kā trīsstūris) un zirņveida
(kā zirņa forma).

Kauliem  ir  ne  tikai  aprakstoši  nosaukumi,  bet  tādi  ir  arī  visiem  to  izciļņiem,  pauguriem  un
nelīdzenumiem. Piemēram, pleca gals jeb  acromion, kur vārds ir atvasināts no grieķu valodas “acro”, kas
nozīmē “augstākais” vai “augšējais” (tāpat kā “akropole” – “augstā pilsēta”), un no “omion”, kas nozīmē
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“plecs”.  Knābjveida  izaugums  lāpstiņas  priekšpusē  atgādina  vārnas  knābi,  un  tas  ir  saistīts  ar  vārdu
“coracoid” (1. attēls).

1. attēls. Lāpstiņas knābjveida izaugums (zaļā krāsā) un pleca gals (sarkanā krāsā).
https://www.journal-cot.com/article/S0976-5662(17)30482-4/pdf

Arī “olecranon”, kas nozīmē “elkoņa paugurs”, ir cēlies no grieķu valodas, t.i. “olene” jeb elkonis un
“kranion” jeb galva.  Arī  bijību izraisošais termins “foramen magnum” jeb vienas collas diametra atvere
galvaskausa pamatnē, no kuras parādās muguras smadzenes, ir apsverams. “Foramen magnum” izklausās
grandiozi un svarīgi, varbūt pat maģiski, vai ne? Tomēr angļu valodā tas tiek tulkots kā “lielā atvere”.

Bet kā ar izvirzījumiem abās apakšstilba pusēs? Tās ir potītes jeb “malleoli”, bet “malleus” nozīmē
āmurs. Jāņem vērā, ka gūžas locītavas dziļais iedobums iegurnī ir oficiāli pazīstams kā “acetabulum” jeb
diezgan dīvains  nosaukums citās  valodās  runājošajiem.  Tomēr  tas  ir  vienkārši  nosaukts  ar  līdzību  etiķa
kausam:  “acetum”  jeb  etiķis  un  kopā  ar  “abulum”  jeb  trauks.  Mūsdienās  ārsti  gan  obligāti,  gan  pēc
nepieciešamības  izmanto  grieķu  un  latīņu  valodas  nosaukumus.  Izmantojot  vienotu  terminoloģiju,
profesionāļi var saprast dažādas diagnozes, prezentācijas un rakstus visā pasaulē. Tas noteikti padara iegūtās
zināšanas vērtīgas.

Grieķu valoda kļuva par rietumu mediķu valodu 4.  gadsimtā pirms mūsu ēras,  bet  latīņu – vēlāk
politiskās  un  lingvistiskās  ietekmes  ziņā.  Grieķu  dzejnieki  (Homērs),  filozofi  (Aristotelis)  un  ārsti
(Hipokrāts) jau lietoja anatomijas terminus, ko vēlāk struktūru apzīmēšanai nostiprināja arī citi anatomi.

Hipokrāta (460.-370. g. p. m. ē.) un Galēna (129.-216. g. m. ē.) medicīnai veltītie traktāti pieder pie
sengrieķu dabaszinātņu tekstiem. Lai gan sākotnēji varētu šķist, ka Hipokrāta un Galēna traktātus var dēvēt
nevis par dabaszinātņu, bet medicīnas tekstiem, tomēr Senajā Grieķijā 5. un 4. gs. p. m. ē. medicīnas teorija
vēl nebija nostiprinājusies kā atsevišķa disciplīna. Senie grieķi meklēja vienotu pasaules uzbūves principu,
kā arī uzskatīja, ka cilvēks veidots līdzīgi kosmosa pasaulei.

Pēc Galēna nenotika būtiska medicīnas attīstība, bet viņa devums joprojām tika studēts un komentēts.
Galēna traktāti līdz pat 19. gs. bija topošo ārstu pamatstudiju materiāls. 

Tas ir sekmējis sengrieķu medicīnas tekstos esošo vārdu pārnesi medicīnas terminoloģijā mūsdienās.
Šis process noteica jaunu terminu izveidi, jo tas, kas 5. gs. p. m. ē. bija jauns un iepriekš nezināms, bija
jānosauc kādā vārdā. Te arī saskatāms mūsdienu medicīnas terminu pamats. 

Šeit  uzmanība pievēršama Aristoteļa  sacītajam,  ka jauns darināts vārds  var būt  lietots  arī  termina
nozīmē. Tā, piemēram, Galēna traktāts “Iesācējiem par kauliem” (Περὶ ὀστῶν τοῖς εἰσαγομένοις / De ossibus
ad tirones;  7165 vārdi)  nav tulkots latviešu valodā,  taču ir  pieejams šī  traktāta  tulkojums angļu valodā.
Galēna traktāts “Iesācējiem par kauliem” ir vienīgais antīkās pasaules anatomiskais traktāts, kas balstīts uz
cilvēka skeleta izpēti (2. attēls). Lielākā daļa anatomisko terminu aizgūti tieši no šī traktāta. 
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2. attēls. Galēna traktāts “Iesācējiem par kauliem”.
http://www.preliber.com/libri-antichi/de-ossibus-ad-tyrones-liber

Lai topošie ārsti varētu kaulus atšķirt un iegaumēt to vietu cilvēka skeleta uzbūvē, tie pārsvarā tiek
raksturoti, veidojot vizuālu salīdzinājumu ar kādu priekšmetu vai grieķu alfabēta burtu. Galēns darina daudz
jaunu vārdu, balstoties uz salīdzinājumu, ka kauls, šuve vai kāds izaugums var būt atšķirīgi.

1315. gadā Mondino de Liuzzi Boloņas universitātē uzsāka cilvēka anatomijas mācīšanu, pamatojoties
uz  līķu  sekcijām.  Pirmo  anatomisko  ķermeņa  daļu  nosaukumus  asīriešu  un  babiloniešu  leksikas  un
etimoloģijas  izpētē  publicēja  H.  Holma  1911.  gadā.  Šajā  vārdnīcā  pārsvarā  bija  specifiski  termini,  kas
attiecas uz cilvēka ķermeni, piemēram, spārns, nags, krēpes. Tajā tika iekļauti arī daži patoloģiski termini.
No cilvēka anatomijas 120 jēdzieniem, kas bija uzskaitīti vārdnīcā, tikai 12 tieši bija saistīti ar iekšējiem
orgāniem, piemēram, aknas,  plaušas,  sirds,  smaganas,  traheja,  kuņģis,  anālais sfinkteris,  zarnas,  dzemde,
nervs un medulla. Pārējie termini identificēja anatomiskas vienības, kuras ir viegli redzamas no ārpuses.

Krustu kaula etimoloģija ir saistīta ar daudzām pretrunām, un vēsturnieki ir snieguši tik daudz dažādu
skaidrojumu dažādos rakstos.  Vārds  “krustu kauls”  apzīmē vairāk vai  mazāk plakanu kaulu ar  astoņām
atverēm, un tas cēlies no latīņu valodas “os sacrum”. Vārds “sacrum” ir atvasināts no latīņu vārda “sacer”,
kas nozīmē “svētu lietu” vai “templi”. Daži gan apgalvo, ka nosaukums nozīmē arī “stiprs”, atsaucoties uz
kaula lielo izmēru (“vertebra magna”) vai ir iegūts no “upurēšanas”, jo tas bija dzīvnieku daļa, kas tika
upurēta reliģiskos rituālos. Nosaukuma vispieņemtākā nozīme ir “sakrāls” vai “svēts”, un kaulu agrāk arī
sauca par “svēto kaulu”. Svētība kaulam tiek piedēvēta dažādos veidos, piemēram, citi uzskata, ka tas pārklāj
vai aizsargā reproduktīvos orgānus, kas ir svēti orgāni, bet atsevišķi uzskati ir saistāmi ar pārliecību, ka tur
dzīvo cilvēka dvēsele. Līdz ar to “sakra” ir termins, ko var izmantot dažādos veidos. 

Anatomijā tas ir nosaukums krustu kaulam (3.-4. attēls), kas sastāv no skriemeļiem, kas savienoti kopā
un, veidojot savienojumu ar citiem kauliem, veido  iegurni. Pagarinājumā to, kas ir saistīts ar šo ķermeņa
zonu un atrodas mugurkaula apakšējā daļā, raksturo kā krustu. Lai gan lielākā daļa kaulu nosaukumu viegli
atklāj to izcelsmi, jau sen ir noslēpums, kāpēc krustu kauls (“os sacrum”) jāsauc par “svēto kaulu”. Pastāv arī
sabiedrības, kas ir tālu viena no otras, taču nosauc krustu kaulu par “svētu” vai “svēts” kauls. Tā tulkojums
no grieķu “hieron osteon” tikai novirza minējumus atpakaļ no pirmās latīņu valodas lietošanas ap 400. gadu
līdz Hipokrāta laikam. Izmantojot vairākas skaidrojošas hipotēzes par izcelsmi vārdam “sacrum”, viena no
tām ir tā, ka krustu kauls pēc tradīcijas bija nepieciešams kā kauls augšāmcelšanās gadījumā, identificējot to
kā “mandeli” jeb “luz” ebrejiem un “ajb” arābiem. Tomēr savus konceptuālos pamatus tas iegūst no senajiem
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ēģiptiešiem. Krustu kauls ir atbalsta punkts cilvēka ķermenim, un tas ir veidots tā, lai izturētu lielu fizisko
slodzi.

3. attēls. Krustu kaula atsevišķas anatomiskās struktūras
(skats no priekšpuses).

1 – krustu kaula pamatne
2 – pārkare (radze)
3 – sānu daļa
4 – iegurņa virsmas atveres
5 – krustu kaula virsotne
6 – šķērslīnijas

4. attēls. Krustu kaula atsevišķas anatomiskās struktūras
(skats no mugurpuses).

1 – krustu kaula kanāls
2 – krustu kaula nelīdzenums
3 – ausveida virsma
4 – sānu šķautne
5 – vidusšķautne
6 – krustu kaula kanāla apakšējā   atvere
7 – krustu kaula rags
8 – mugurējās krustu kaula atveres

Daudz  svarīgāk  no  simbolikas  un  kultūras  nozīmes  viedokļa  ir  tas,  ka  kauls  atrodas  blakus
reproduktīvajiem orgāniem. Vairākas kultūras (īpaši senie ēģiptieši un dažas Indijas kultūras) visā pasaulē
pieņem, ka krustu kauls tieši piedalās vairošanās procesā, palīdzot novadīt sēklas šķidrumu caur mugurkaulu
uz dzimumlocekli. Jau Leonardo da Vinči, izprotot cilvēka anatomiju, attēloja līdzīgu pieņēmumu, jo viņš
savā zīmējumā vīrietim sēklas kanālu izvietoja tā, ka tas iet no muguras smadzeņu apakšas caur krustu kaulu
uz dzimumlocekli.

Šī kaula svētums ir saistīts arī ar dažādās pasaules malās sastopamajiem uzskatiem, kas raksturo, ka
krustu  kauls  ir  “augšāmcelšanās  kauls”.  Cilvēkam  pēc  nāves  paliekošais  izejvielu  atlikums  atdzims,
domājams, piesaistot tajā dzīvojošo garu. Šis jēdziens var izrietēt no novērojuma, ka krustu kauls kā īpaši
ciets kauls laika gaitā pretojas sabrukšanai, un tas ir bieži starp pēdējām redzamām ķermeņa atliekām, kas
atstāta uz zemes vai kas ir tikusi atrasta ilgi pēc apbedīšanas.

Atbilstoši  atsevišķām etnogrāfiski  dokumentētām tradīcijām un to  interpretācijām,  kas  saistītas  ar
krustu  simboliku,  iespējams,  ka  krustu  kaula  nozīmei  ticēja  saistībā  ar  kāda nomedīta  dzīvnieka garīgo
būtību, kas, iespējams, tradicionāli vienlaikus tika uzskatīts atrodamies citā pasaulē. Rituālos ir redzamas
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rūpes par šo kaulu, lai nodrošinātu panākumus medībās, pamatojoties uz nodomiem nesadusmot ne dzīvnieka
saimnieku, ne pašu dzīvnieka garu, kā arī izmantot līdzību ar dažām pašreizējām tradīcijām.

Ir valstis, kur mūsdienās svinīgās maskas dažreiz izgatavo no dzīvnieku iegurņa kauliem, līdz ar to
pastāv uzskati, ka kamieļa krustu kauls (5. attēls), iespējams, tika izmantots arī kā maska sejas priekšā. Tas
liek domāt par to, ka daži vidus amerikāņi tur ir pamanījuši līdzību starp galvaskausu un iegurņa joslu, t.i.,
starp galvu un iegurni.

5. attēls. Kamieļa krustu kauls, kas atgādina zīdītāju galvaskausu.
http://research.famsi.org/aztlan/uploads/papers/stross-sacrum.pdf

Atsevišķos  avotos  ir  minēts,  ka  cilvēka  ķermenim  ir  divi  “galvaskausi”  (“bakeltik”)  –  viens
mugurkaula augšdaļā (“bakel hol”) un viens apakšā (“bakel kub”) un ka šos galvaskausus savieno “čūska”
(“chan”), kas ir muguras smadzenes vai mugurkauls.

Abi galvaskausi ir svēti un rituāliem svarīgi, jo tiek uzskatīts, ka tie satur cilvēka būtību. Visvairāk
svētie ķermeņa punkti ir mute vai galvas augšdaļa un mugurkaula pamatne, jo pa šiem ceļiem dvēsele ienāk
un atstāj ķermeni.

Patstāvēja arī “šamaniski” pasaules uzskati, ietverot īsu diskusiju par cilvēka krustu kaula kontekstu
iegurnī un tā vietu šajā pasaules skatījumā. Krustu kauls kā iegurņa jostas fokusa daļa ir kosmiskā portāla
metafora, kas saista šo pasauli ar pārējo pasauli, vienlaikus uzsverot dzīves cikla ģeneratīvo vai (pro) radošo
aspektu, tāpat kā augžokļa kauls (kā galvaskausa fokusa daļa) ir cita kosmiskā portāla metafora.

Vertikāls  vai  apgriezts  krustu  kauls  (īpaši  tā  apakšējā  puse)  drīzāk  izskatās  pēc  galvaskausa  ar
izvirzījumiem un atverēm, kas aptuveni atdarina galvenās sejas īpašības.

Daži  maiju nosaukumi iegurņa kauliem vai mugurkaula reģionam liecina,  ka  iegurnis,  kas ir cieši
saistīts ar jaunas dzīves radīšanu cilvēka ķermenī, maiji pagātnē identificēja kā “uguns” figūru, kas sastāv no
astes kaula (os coccygis) jeb tēlaini kā iegurņa “pavarda akmeņi”, kur trīs bija tradicionālais akmeņu skaits.
Divi no iegurņa “pavardiem” jeb gūžas kauli pēc formas ir līdzīgi kā spoguļattēli, savukārt trešais, krustu
kauls, ir atšķirīgs. Iegurnis, kas ir cieši saistīts ar jaunas dzīves radīšanu, nedaudz atgādina galvaskausu. 

Daudzi pētījumi saista ķermeņa simboliku, reliģisko pieredzi un vizuālo attēlojumu, izmantojot krustu
kaula  un  apkārtējās  iegurņa  joslas  nozīmi  kosmoloģiskajās  tradīcijās.  Krustu  kauls  pārstāvēja  vienu
vispārīgāku, bet dažādi manifestētu “portālu” vai durvju ailes, kas ļāva šamaņus, garus un dievības pārvietot
starp pasaulēm vai kosmosu.
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6. attēls. Svēts kauls jeb krustu kauls, kas izveidots no koka
(autore Ellen Harmscha, 2016).

https://bodyandmind.amsterdam/en/skin-wood-sacral-bone/

Krustu  kauls  ir  pagrieziena  punkts,  balsts  un  fokusa  centrs  cilvēka  ķermenī  (6.  attēls).  Atsevišķi
ornamentu veidotāji izvēlējās konkrēto cilvēka krustu kaula formu (7. attēls), signalizējot valkātāja spēku un
simbolizējot viņa kontroli pār durvīm uz viņpasauli (8. attēls), kur dzīvo senči, un viņa kontroli pār dzemdību
vietu, kur atrodami pēcnācēji. Astoņas atveres krustu kaulā, četras katrā pusē, pastiprina tā līdzību ar cilvēka
krustu.

7. attēls. Cilvēka krustu kauls un astes kauls mākslā.
https://www.amazon.com/Human-anatomy-SACRUM-SACRAL-conqueror/dp/B07P5NBLNN
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8. attēls. Krustu kaula simboliskā sasaiste ar dažādām pasaulēm.
https://bodydivineyoga.wordpress.com/2012/10/16/the-sacred-spine-our-axis-between-heaven-and-earth/

Vēl nesen mūsdienu medicīniskajā literatūrā varēja atrast atsevišķus apgalvojumus, ka astes kauls ir
veidojums ar vismazāko nozīmi. Diezgan nabadzīga vai izkliedēta informācija par astes kaulu šobrīd ir arī
mūsdienu anatomijas mācību grāmatās, tomēr tā uzbūve kopā ar apkārtējiem veidojumiem ir būtiska ne tikai
anatomiem, bet arī traumatologiem, ķirurgiem, anesteziologiem, onkologiem un algologiem.

Cilvēku astes kaula (9. attēls) forma, izmēri un garums ir variabli. Astes kaulu veido saauguši 3-4-5
skriemeļi, kas noslēdz mugurkaula pēdējo daļu (10. attēls).
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9. attēls. Krustu kauls un astes kauls kopā un atsevišķi cilvēka ķermenī.
https://www.crossfit.com/essentials/the-sacrum-coccyx

70-80%  cilvēku  tas  sastāv  no  četriem  segmentiem.  Virzienā  uz  leju  tas  pēc  masas  samazinās.
Sievietēm astes kauls ir platāks un mazāk izliekts nekā vīriešiem. 

10. attēls. Astes kaula atsevišķas anatomiskās struktūras 
(skats no priekšpuses un mugurpuses).

1 – astes kaula rags
2 – astes kaula skriemeļi
3 – sānu izaugums

Interesants ir arī astes kaula nosaukums kā “os coccygis” jeb “coccyx” (“dzeguze”), jo kauls atgādina
dzeguzes  knābi  (11.  attēls).  Citur ir  arī  atrodams tā nicinošs  nosaukums jeb “svilpes  kauls”,  pateicoties
svilpei līdzīgām skaņām, kas tiek “atskaņotas” atsevišķos brīžos caur anālo atveri. Ir nedaudz uzjautrinoši, kā
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divi blakus esošie kauli (krustu kauls un astes kauls) tiek tik atšķirīgi uztverti – vienu sauc par “svēto kaulu”,
bet otru – par “svilpes kaulu”… 

11. attēls. Astes kaula salīdzinājums ar dzeguzes knābi.
https://www.journal-cot.com/article/S0976-5662(17)30482-4/pdf

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja RSU AAI Morfoloģijas katedras

asoc. prof. Dzintra Kažoka

Avots: “Zinātnes Vēstnesis”, Nr. 6 (611), 2021. gada 28. jūnijs.
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