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I SKYRIUS

I S K Y R IU S

LIETUVIŲ KILMĖS TEORIJOS
„IKI PALEMONO"
(XIII-XV a.)

įvadas
Palemono legenda, žinoma iš Lietuvos metraščio (Bychovco kroni
kos), M. Strijkowskio, A. Vijūko-Kojelavičiaus ir vėlesnių romantinių
redakcijų - standartinė XVI a. legendinė etninė ideologema. Tai šiandien
istoriografiškai pripažinta, ir šia studija už šio teiginio ribų išeiti netu
riu nei noro, nei kokio nors pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima
nutarti kaip nors antraip. Bet darbo tikslas - ne darsyk partrenkti Pale
moną ant menčių, šis istoriografinis grubus ir neskoningas dziudo veiks
mas jau nusibodęs. Norėčiau susitelkti ne tiek į kritiką, kiek į analizę,
nes Palemono legendos turinio niekas taip ir nepamėgino analizuoti, o
kritika dažniausiai taikoma ne legendai, o jos išraiškos priemonėms,
analizuojant ne legendą, o jos perrašinėtojų mentalitetą ir perrašomų
fragmentų perėjimą iš vieno šaltinio kitan.
Šiame skyriuje norėčiau susitelkti ties lietuvių (prūsų, žemgalių) ir
apskritai baltų kilmės versijomis, kurios Lietuvoje, Lenkijoje ir Vakarų
Europoje buvo žinomos „iki Palemono", arba iki Lietuvos metraščio
sudarymo, iki atsirandant išlikusioms „prūsiškosioms" kronikoms, t.y. iki XVI a. pirmosios pusės. Visi legendiniai kronikų intarpai dažnai kri
tikuojami kaip vėlyvos istoriografijos produktas, vien jau dėl to savai
me nepatikimas. Vis dėlto stipriai pražiūrima, kad kritiką sutelkus į
XVI a. šaltinius, ir ją atgaline data sutelkus ir į XV a. informaciją, nepai
soma lietuvių romėniškosios kilmės teorijos pobūdžio konkrečiai XV a.
šaltiniuose. Remiantis XVI a. kompiliacijų mėgėjiškumu, išmalami dan
tys ir XV a. šaltiniams, iš kurių tam tikra dalimi įkvėpimo sėmėsi kompi
liatoriai. Bet ar kas meta aukso gabalą, jei jį patvarko prastas juvelyras?
Išties, Palemono legenda nėra lengvas riešutas, nesirengiu jo per— kąsti, bet norėčiau parodyti, kad šitas riešutas tik trankytas į sieną, o
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nepasinaudota nuo Jono Dlugošo laikų istorikų parankėje gulinčiomis
žnyplėmis. Kita vertus, daugelis dalykų daugiau negu suprantami.
Mokslas turi remtis verifikuojamais faktais. Daugelio faktų istoriškai
nepatikrinsi. Tačiau tai yra natūrali kiekvieno pirmojo metraščio bė
da - jis prasideda nuo legendinės istorijos, nes užrašo tai, kas užrašy
mo laikais buvo pasakojama apie senuosius. Legendinė istorija nėra pa
tikrinama iš istorijos mokslo pozicijų, ir tai natūralu, kitaip legendos
būtų įtrauktos į istorijos apyvartą. Ir nebūtų legendos. Tačiau ir tokiu
atveju už jų vis vien slypėtų kitas, dar gilesnis ir tolimesnis legendinis
laukas. Mums gi svarbu, kad, kaip vėliau pamatysime, legendose slypi
religijų istorijos medžiagos pagalba verifikuojamas laukas, taigi jos at
spindi žodinę tradiciją, kuri koreliuoja su lietuvių bei prūsų mitologija.
Mitologinė koreliacija yra lygiai toks pat tikslus metodas kaip ir filolo
ginė koreliacija. Ir tie dalykai, mitologiniai atitikmenys, leidžia kelti prie
laidą, kad jų buvimas Lietuvos metraštyje yra pagrįstas tradicija. Tai
yra, legendos atpasakojo ir niekus, ir laiko sąlygotas kompiliacijas, ir
datavo netiksliai, tačiau jos perpasakojo tradiciją. Ji lūžo užrašinėtojų
sąmonės prizmėje, buvo redaguojama, buvo verčiama, ir dar gerai, kad
per vieno vertimo nuotolį; pačios fundatorių nuostatos ir ideologijos
keitė tradicijos pavidalą ją užrašant, o ir pati tradicija gi buvo pasakoja
ma iš lūpų į lūpas, bet tai turėjo būti tradicija. Tai, kas tebuvo likę lietu
vių sąmonėje, - nuoskalos, netinkamos istorikui kaip statybinės ply
tos. Tačiau ir suskilusi plyta kalba apie pastatą. Mes kol kas pamėginsi
me ne tiek tą pastatą rekonstruoti, kiek atstatyti tai, kas buvo pasakoja
ma. Iš to, kas buvo užrašyta. Šiame tarpsnyje tarp vieno iš tradicijos
perpasakojimų varianto ir teksto pranyko ir detalės, ir stambūs elemen
tai, ir labiausiai gaila smulkmenų, kurios buvo atmestos kaip trukdan
čios ręsti damų lietuvių kilmės iš romėnų rūmą. Jos, tos smulkmenos,
tuo metu negalėjusios „populiarinti lietuvių įvaizdžio", buvo atmes
tos, bet atrodo, kad mes jas aptinkame palyginti netoli, tame pačiame
metraščių ir vienalaikių šaltinių lauke, ne plytų, o nuoskalų pavidalu.
Ir apytiksliai atsekti, kas buvo tradicijoje, tikrai nėra neįmanoma. Dėl
to mes programiškai ir žiūrėsime į pačių legendų periferiją, kur kaip tik
ir išsibarsčiusios smulkutės nuoskalos, liudijančios, kas buvo atmesta
ir vardan ko. Ir kodėl, negrabiai kalant sistemą, teko atmesti tą, kas jai
trukdė. O hermeneutiniam žvilgsniui duženos labiausiai pravarčios.
Taip, Palemono legenda neatitinka istoriografinės kritikos. Tai aki
vaizdu, tik kodėl neatitinka?
Subrendusi valstybė privalo turėti savo ideologiją, savo protėvius
didžiavyrius, savo istorinį ab ovo. Šiuo požiūriu nepaprastai pasisekė
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romėnams, radikalios istorinės savimonės tautai, graikams, - jų etni
niai ideologiniai valstybiniai poliniai civilizaciniai religiniai dariniai tu
rėjo precedentus. Didele dalimi už tą reikia dėkoti Homerui, Vergilijui,
Titui Livijui, didele dalimi - patiems graikų ir romėnų protėviams, ku
rie išties blaškėsi nuo Kolchidės iki Gibraltaro stulpų, svilindavo ran
kas ant ugnies, pasižymėdavo narsa ir dorybėmis etc. Graikai ir romė
nai buvo rašto tautos, spėjo jomis tapti (indoeuropiečių kontekste) la
bai anksti, tai, ką atsiminė, jie spėjo užrašyti, ir ši sueiliuota, ar tikriau į
hegzametrą sudėta, tradicija tapo baziniu kiekvieno romėnų vaiko ir
jaunuolio lavinimo pagrindu - precedentai, precedentai, precedentai.
Šita precedentinė savimonė nuvedė taip toli, kad įvykis, neparem
tas precedentu, išvis negaliojo (tai antika perdavė ir viduramžiams tik precedentika jau tapo kita, iš esmės biblinė). Graikų karaliukai, tiro
nai, įkopę sostan ar dar prieš kopdami, susirasdavo savo mitinį protė
vį, nors toli ieškoti nereikėdavo - Romoje ir Graikijoje daugybė „nor
malių šeimų" rimtu veidu kildindavo save jei ne iš Dzeuso, tai bent iš
Heraklio. Pritempimai būdavo juokingi, nors kartais ir pasiremiant ko
kiu žinomu mito fragmentu, dažniausiai būdavo tiesiog laisvai fanta
zuojama. Tačiau be mitinės genealogijos užnugario paprasčiausiai ne
būdavo įmanoma apsieiti.
Ir vis dėlto šiandien moksle niekam neateina į galvą tokia nu
trūktgalviška metodologinė eskapada: paėmus sumeistrautą kokios an
tikinės šeimos mitinę legendinę tradiciją, kildinančią ją iš Heraklio, išsityčioti iš chronologinių šuolių, vardų ir vietovardžių makalynės, is
torinių nesusipratimų - ir oriai pareikšti, kad šitokie nonsensai reiškia,
jog Heraklis graikų mitologijoje buvo nežinomas, kad jį susikūrė ta pa
ti pablūdusi šeimynėlė, susėdusi sau prie kiaušinienės kur Beotijos kai
melyje. Kad kaimynai pavydėtų.
Manding kažkas panašaus lietuvių ir lenkų istoriografijoje dedasi
su Palemono legenda. Čia, demaskavus šeimos mėgėjišką mitinę ideo
loginę žaismę, iš visos mitologijos išmetamas Heraklis. Su visom prie
jo prilipusiomis mitologinių, legendinių, istorinių barščių liekanomis.
Jei šeima kreivai susirašė savo genealogiją, tuo blogiau Herakliui.
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Is t o r io g r a f ijo s p r ip a ž įs t a m o s le g e n d o s iš ta k o s :
J o n a s D lu g o š a s i r s t u d e n t a i

Konstantinas Avižonis savo išsamų straipsnį apie lietuvių kilimo
iš romėnų teoriją pradeda stipriai sukaltu ir aiškiu sakiniu:
„XV a. Lietuvoj susidarė ir plėtojosi įdomi teorija, tvirtinanti, esą
Lietuvos kunigaikščių dinastija ir aukštoji bajorija yra kilę iš romėnų
didikų, užklydusių į Lietuvą. Ta teorija šiandien jokios kritikos neišlai
ko ir yra įdomi tik kaip tų laikų istoriografijos padaras. Tačiau savo
laiku ji buvo tiek stipriai įsigalėjusi Lietuvoje ir kaimyninių valstybių
visuomenėje bei istorijos veikaluose, jog net 400 metų buvo laikoma
tikru ir neužginčijamu istorijos faktu"1.
Pasak istoriografijos, pirmasis lietuvius iš romėnų ėmėsi kildinti
Jonas Dlugošas (1415-1480), pabrėžiant, jog veikiau jis pirmasis šią tra
diciją užrašė. Vėliau visas dėmesys dažnai sukoncentruojamas į J. Dlu
gošą ir Jogailą, kaip vėliau, Lietuvos metraščio atveju - į Goštautus, bet
ne į pačią informaciją. Niekaip istoriografiškai neprieinama prie natū
ralaus klausimo: kokia informacija slypi už Palemono legendos? Atsa
kymas visada toks: ji buvo reikalinga ir atitinkamai buvo padaryta, aiš
kinama, kokią žioplystę ar chronologinį riktą įterpė ar pašalino vienas
iš legendos kompiliatorių, juokiamasi iš naivumo ir kvailumo, o kai
naivumo ir kvailumo konkrečiu atveju nematyti, teškiama lemiama kor
ta - melas.
Bet jeigu seniai mirusių žmonių pasakojimo nesuprantame, argi bū
tina savo nesupratimą išspręsti, kitus melagiais apšaukiant... ir istoriog
rafija, daugybę pastangų padėjusi besiaiškindama nesvarbius niekus ar
iš patrankų žudydama Palemono kūdikėlius, niekaip nesurezga nė vie
no sakinio apie tai, kas už legendos galėjo slypėti. Norėčiau pasakyti:
niekas nesiteikė įsiskaityti į tekstus, kad ir į tą patį J. Dlugošą. Informaci
ja gi paviršiuje, J. Dlugošas neslepia nieko, jį reikia perskaityti.
Pamėginkime be istoriografinės išankstinės angažuotės tiesiog per
skaityti, ką apie lietuvių bei prūsų kilmę rašo J. Dlugošas.
Ties 997 m. data, aprašydamas šv. Adalberto-Vaitiekaus kankinys
tę Prūsijoje, pateikia kiek informacijos apie Prūsiją, čia jis kompiliuoja
Petrą Dusburgietį2 (jei juo tiesiogiai ir nesinaudojo, matyt informaciją
sėmė iš Nikalojaus iš Jerošino) ir prideda savo pasamprotavimus:
„Prūsai turėjo savitą kalbą, kilusią iš lotynų, giminingą lietuvių kai-
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bai ir į ją panašią, garbino beveik tuos pačius dievus, turėjo tuos pačius
papročius bei apeigas ir vieną tikrą vyriausią apeigų žynį, gyvenantį jų
valstybės svarbiausiame mieste, pavadintame Romowe; tas pavadini
mas kilęs iš Romos
Pripažįstama, jog prūsai, lietuviai ir žemaičiai
turi tuos pačius papročius, vieną kalbą ir yra gentainiai. Kilus pilieti
niams karams tarp Cezario ir Pompėjaus, Italijai liepsnojant, jie, palikę
seniausias gyvenvietes, atkeliavę į šiuos kraštus, kuriuose dabar tebe
gyvena, įsirengę sau būstus giriose, apleistose vietose, paupiuose, se
nuosiuose raistuose ir pelkynuose. Įkūrę svarbiausią miestą, jie pava
dino jį Romos pavyzdžiu Romove ir apgyvendino čia vyriausiąjį savo
apeigų žynį. Ir nors pačių genčių pavadinimai, kaip kad lenkų, čekų,
rusų, skiriasi, tačiau, nepaisant to, jos daug kuo panašios. Vis dėlto ma
noma, jog kilusios jos ne iš to paties kamieno ir kalbėjusios ne viena
kalba: sakoma, jog prūsų kilmė buvusi kitokia negu lietuvių bei žemai
čių [...] (toliau pasakojama istorija apie Hanibalą ir Bitinijos Mažo
sios Azijos šiaurėje karalių Prūsijų - aut.). Sumuštas ir nugalėtas Prūsijus su savo Bitinijos gentimi bėgo nuo romėnų ir nuvyko į šiaurės šalį,
kurią pavadino savo vardu Prūsija. Beje, Bitinijos tautos pėdsakai išli
ko ir iki šių dienų, nes kai kuriuos prūsus, išlaikiusius senąją kalbą,
galima suprasti iš eoliečių, dorėnų, atikiečių ir jonėnų kalbų žodžių"
(BRMŠ I 545-546, 565-566 - čia ir toliau, cituojant J. Dlugošą - Daivos
Mažiulytės vertimas).
Kokią pozityvią informaciją gauname iš J. Dlugošo „prūsiškojo"
fragmento? Istorijas apie Cezarį, Pompėjų, Hanibalą ir Prūsijų atmeta
me (nors Prūsijaus-Bitinijos atvejis nagrinėtinas filologiškai ir mitolo
giškai, kaip dar pastebėsime, ir istoriškai-geografiškai, jo čia neliečiame). Tai akivaizdi kompiliacija, istorinės medžiagos pritempimas. Tad
pozityvus turinys:
1. J. Dlugošo filologinė, gal net kalbotyrinė kompetencija leidžia
jam a) nustatyti prūsų, žemaičių, lietuvių giminystę, b) lyginti šių etno
sų kalbas su lotynų kalba ir graikų dialektais, c) grįsti tuo mintį apie šių
tautų kilmę iš Romos ar Mažosios Azijos. Tačiau jis pagrindžia tą idėją,
bet ne ją sukuria. Tai filologinė verifikacija, tačiau verifikuojamas
kažkoks jau egzistuojantis X-as. Kas tai?
2. Tai jau žinomas, pripažintas faktas, plg.: „Pripažįstama, jog [...]
kilus pilietiniams karams tarp Cezario ir Pompėjaus..." etc., „vis dėlto
manoma, jog", „sakoma, jog". Regime pakankamai susiformavusią žo
dinę tradiciją: sakoma, manoma, pripažįstama, kurią J. Dlugošas aprašinė
ja, papildydamas ir pagrįsdamas sava filologine kompetencija. Tai aki
mirka, kai žodinė tradicija užrašoma. Tačiau kokia jos fazė, kokia ap-
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linka, iš kurios lūpų ji užrašoma - esminis klausimas, prie jo grįšime.
3. J. Dlugošas pastebi, kad prūsų ir lietuvių, nors šiaip giminingų
tautų, kilmė aiškinama skirtingai. Jis pats mėgina tuos skirtumus kaž
kaip paaiškinti, tačiau prie subtilybių neapsistokime, pastebėkime tik
tiek, kad J. Dlugošui žinoma, kad (jam) bemaž bendrakalbių prūsų ir
lietuvių kilmę grindžia skirtingos tradicijos. J. Dlugošui tai neparanku,
jis mėgina kažkaip iš šios prieštaros išsisukti - tačiau jos neslepia: „sa
koma, jog prūsų kilmė buvusi kitokia negu lietuvių ir žemaičių".
4. J. Dlugošas, aiškindamas romėniškąją hipotezę, įveda RomosRomovės paralelę. Ji artima Dusburgiečio žinioms, tačiau J. Dlugošas
ją sujungia su atvykėliais, kurie „atkeliavę...įkūrę Romovę...apgyven
dino čia...vyriausiąjį savo apeigų žynį".
Čia jau turime kreiptis į patį Dusburgietį (ir pastebime: tai radikali
romėniškosios hipotezės vieta). Jis teigia: „Šios klastingos tautos [gy
venamų žemių] viduryje - Nadruvoje - buvo vieta, kurią vadino Romoiv, gavusi savo vardą nuo Romos, o ten gyveno žmogus, vadinamas
kriviu, kurį gerbė kaip popiežių, mat kaip jo šventenybė popiežius val
do visuotinę tikinčiųjų Bažnyčią, taip ir krivio valiai bei žodžiui paklu
so ne tik suminėtos gentys, bet ir lietuviai bei kitos gentys, gyvenančios
Livonijos žemėje [...]. Be to, jie garbino, kaip buvo įprasta senovėje,
negęstančiąją ugnį" (BRMŠ1333-334, 344 - vertė Leonas Valkūnas).
Keli klausimai. Dusburgietis pats priklauso Ordinui, emociškai bei
ideologiškai su juo susisiejęs radikaliai, tą matome iš jo Kronikos ir gau
sybės ideologinių intarpų, kur jis keikia prūsus, lietuvius ir kitus pago
nis. Ir štai - šią vietą jis palieka be deramo komentaro. Šiaip RomosRomovės paralelė būtų puiki proga pakalbėti apie Velnią, beždžioniau
jantį dieviškiems dalykams ar pan. Tačiau Dusburgietis tiesiog pasako:
Romoiv, trahens nomen suum a Roma (BRMŠ I 334) ir šio - pasakytume
religinio geografinio, akibrokšto nekomentuoja.
Išskaidykime ir pamatysime, kad čia yra dvejopa informacija:
a) buvo vieta, kurią vadino Romove, gavusi savo vardą nuo Ro
mos;
b) o ten gyveno žmogus, vadinamas kriviu, kurį gerbė kaip popie
žių, mat kaip,.. .taip ir.. .etc. Pastaroji informacija iš pirmo žvilgsnio ga
li pasirodyti patvirtinanti ir paaiškinanti a) informaciją, bet tada turė
tume tikėtis žodžio „nes", „kadangi" - to nėra, tiesiog tęsiama: in quo
habitat quidam, dictus Criwe. Dusburgietis, kyla įspūdis, skubiai it karšta
bulve atsikrato Romovės-Romos temos. Ar dėl to, kad kažkokia
Romovės-Romos etimologinė tradicija Ordine buvo žinoma, tad nerei
kėjo jos eksplikuoti, ar atvirkščiai, dėl to, kad pačiam Dusburgiečiui
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buvo neaiškus šis sutapimas. Gali būti ir kitos priežastys, bet sutikime,
jog ne viskas Dusburgiečio fragmente taip jau aišku. Nagi kodėl Romovė savo vardą gavo nuo Romos? O gal jau Dusburgiečio laiku egzistuo
ja legendinė tradicija, kurioje žmonės, matę Romą ar apie ją bent jau
gerai girdėję, pagal Romos provaizdį įkuria religinį centrą. Jei Dusburgiečiui ši informacija buvo žinoma, jis vargiai galėjo ryžtis ją aprašinėti.
Tai barbarams, prūsų pagonims būtų pridėję per daug teigiamų bruo
žų.
Suprantu, jog mano išvedžiojimai gali neįtikinti, nes išties RomovęRomą gal paaiškina krivio-popiežiaus sankabėlė. Bet tada dar gražiau:
turime ne tik Romovę-Romą, bet ir ištisą kompleksą: Romovę-krivį,
Romą-popiežių. Dusburgietis jo juolab nepaaiškina.
Arba jam kažkas neaišku, arba jis kažką nutyli, arba jis nesiruošia
užrašinėti trivialybių, ir taip žinomų visai Prūsijai. Arba - tas įspūdis
stiprus - šioje vietoje yra kupiūra, Dusburgietis cenzūruotas - tai pa
aiškintų daug ką, bet įspūdis, net stiprus, ne argumentas. O kad Dus
burgietis jautė cenzūros galimybę ir iš anksto su ja skaitėsi, liudija jo
dedikacija Ordino magistrui „Prūsijos žemės kronikos" pradžioje, kur
jis iš anksto sutinka su cenzūra3.
Bet vien tik šis fragmentas kelia įtarimą, kad 1323 m., Dusburgiečiui sudarinėjant „Prūsijos žemės kroniką", kažkokie gandai apie „ro
mėnišką" legendinę tradiciją Prūsijoje sukinėjasi. Žinia, tai prielaidos,
mes hipotezės vien Dusburgiečio skaitymu nesukursim, tačiau norė
dami matyti ateiviškos, romėniškosios (romiškosios) legendos egzista
vimą XIV a. ir anksčiau, dar rasime kitų, visiškai paviršiuje esančių šal
tinių, kurie netiesiogiai galės parodyti legendinio konteksto egzistavi
mą keli šimtmečiai iki J. Dlugošo, prie kurio ir vėl grįžtame.
Baigdami svarstyti „prūsiškąjį" J. Dlugošo fragmentą, pastebėsime
dar vieną keistenybę, kurią J. Dlugošas sąžiningai pamini, tačiau neko
mentuoja: atvykėliai italai, iš esmės turėdami „legendinę galimybę" ap
sigyventi pakrantėje, aukštumose (o kas gali trukdyti valdovų kilčiai
jos užimtame krašte?), padaro kažką visiškai netikėto, atvykėliai: „įsi
rengę sau būstus giriose, apleistose vietose, paupiuose, senuosiuose
raistuose ir pelkynuose" (BRMŠ I 545, 565 - „apleistose vietose" desertis locis vertime gal reiktų keisti į dykras, tuščias teritorijas tarp genčių,
žinomas iš Prūsijos archeologijos). Ši J. Dlugošo informacija aukso ver
tės.
Atvykėliai romėnai ar italai, atsikėlę į baltų teritorijas, randa ten
gyvenančius vietinius gyventojus, tai akivaizdu, nors J. Dlugošas (šioje
vietoje) to ir nepabrėžia. Nereikia gilios hermeneutikos, kad suvoktu-
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me, jog gyventojai kažkur gyvena - geriausiose vietose, pakrantėse, upių
santakose, prie miškų, o ne miškuose, tarp derlingų žemių. Tad atvykė
liai, apsigyvendami kemsynuose, šabakštynuose ir dykrose - paliudi
ja, kad jie atkako ne su tokiu triumfo žygiu, kaip būtų galima numany
ti, ir kad jiems teko apsigyventi tuo metu neužimtose, taigi prasčiausiose vietose. Vadinasi, J. Dlugošas žino daugiau nei rašo arba tiesiog
nesusimąstęs perduoda žodinę legendinę tradiciją, kurioje yra ir apsi
gyvenimo blogiausiose vietose motyvas. Vadinasi, legendinė žodinė
tradicija egzistuoja bent jau J. Dlugošo laikais. Mes turime jos gabalėlį,
bet jis jau dedasi į mozaiką:
5.
Atvykėlių nei labai daug, nei jie pernelyg pajėgūs kariškai, nes
nesugeba užimti pilių, kaimų, didesnių gyvenviečių, nesugeba įsikurti
pakrantėje. Jiems, berods, leidžiama įsikurti daugmaž kemsynuose. Tai
J. Dlugošas pasako nenorėdamas, o gal ir netyčia. Jis italus vaizduoja
su didesne pompa, nei tikriausiai teigia mums nežinoma tradicija, ku
rią jis mėgina pritaikyti savo meto ideologijos, genealogijos bei politi
kos interesams.
Žvelkime toliau, J. Dlugošas romėnų/italų hipotezę dar rutulioja
keliose kitose vietose. Vėl daugel sykių J. Dlugošas demonstruoja savo
filologinę kompetenciją bei antikinės istorijos išmanymą, dviemis ke
liais modeliuodamas romėniškąją lietuvių kilmės versiją. Skyriaus „Lie
tuvių kilmės, jų tikėjimo bei senųjų papročių aprašymas" pirmieji saki
niai tokie:
„Nors ir mažai žinoma, kadangi to neminėjo nė vienas rašytojas,
kaip, kokiu būdu ir kada lietuvių ir žemaičių gentys atsikraustė į šį
šiaurės kraštą, kuriame dabar gyvena, ir iš kokios giminės ar genties
save kildina, tačiau tam tikri posakiai, kalbos skambesys ir įvairių daiktų,
reiškinių pavadinimų panašumas į lotynų kalbą leidžia spėti, kad lie
tuviai ir žemaičiai yra lotynų kilmės. Atsiradę jeigu ir ne iš romėnų, tai
bent iš kurios nors lotynų giminės per pilietinius karus, kurių pirmasis
vyko tarp Marijaus ir Sulos, o po to tarp Julijaus Cezario ir didžiojo
Pompėjaus; karų dalyvių įpėdiniai bėgo iš senųjų gyvenviečių ir tėvy
nės, manydami, jog visa Italija pražūsianti nuo pilietinių žudynių; li
kusieji gyvi su žmonomis, gyvuliais ir šeimynykščiais pasitraukė į tuš
čias ir negyvenamas, nuolatinių šalčių kaustomas, tik laukinių žvėrių
lankomas sritis, į šiaurės kraštus, kuriuos rašytojai vadina užkampiu"
(BRMŠ I 555, 575). Toliau J. Dlugošas etimologizuoja Lietuvos vardą
(nuo Litalija), pasakoja apie romėnams ir lietuviams bendrus dievus
(„sulotynindamas" lietuvių dievus), papročius, ritualus (mirusiųjų de
ginimą, giraitėse atliekamas religines apeigas etc.). Matome, kaip J. Dlu
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gošas nuolat spaudžia ir sunkia duomenis, ir bet kokia kaina nori lietu
vius parodyti vienų ar kitų laikų romėnų ar bent italikų palikuonimis,
šis fragmentas mūsų ieškomo X-o paieškoms nėra pernelyg vertingas,
nebent pabrėžimas, kad italų emigrantai atkanka į tuščias, tegu ir at
šiaurias, nežinomas - bet negyvenamas žemes. Matome, kad J. Dlugo
šui reikia pabrėžti atvykėlių pirmapradiškumą, nors ankstesniame frag
mente (plg. mūsų komentarą Nr. 5) jam prasprūdo nelabai atvykėliams
palanki frazė. Kalbėdamas apie lietuvių ir žemaičių kilmę J. Dlugošas
atvirai pasako, jog apie ją „mažai žinoma". Idant žinias padaugintų,
pagausintų, jis elgiasi visiškai moksliškai - įsiveda filologinį ir istorinį
aparatą. Vis dėlto „mažai žinoma" nelygu „nieko nežinoma". J. Dlugo
šui tas aparatas reikalingas ne tam, kad jis sukurtų kažkokią lietuvių
kilmės versiją, o tam, kad antikinės genealogijos blizgučiais apkabinė
tų kažką jau esama.
Kitame skyriuje, „Lietuviai įkuria Vilniaus miestą [...]", J. Dlugo
šas pradeda: „Lietuviai, žemaičiai ir jotvingiai, kad ir skirtingai pasiva
dinę, kadaise buvo viena gentis, kildinanti save iš romėnų ir italų"
(BRMŠ I 557-577). Čia jau be jokių apylankų šaunama - „kildinanti",
bet tai darsyk nurodo egzistuojančią - tikriausiai žodinę - tradiciją. To
liau J. Dlugošas, nelabai mėgindamas suvesti galą su galu (ką tik jis
kalbėjo apie italikus, pabėgusius Marijaus ir Sulos kivirčų laikais), pa
sakoja: „Šie žmonės buvo romėnai, pabėgę įsiliepsnojus pilietiniams
karams tarp Julijaus Cezario ir Pompėjaus. Per tas kovas jie buvo Pompėjaus pusėje, bet kai Pompėjus buvo nugalėtas [...] jie, palikę Romą,
su visu turtu ir vergais septyni šimtai keturiasdešimtaisiais metais nuo
Romos įkūrimo patraukė į šiaurės kraštus, kad ten saugiai ir be pavo
jaus galėtų gyventi" (BRMŠ I 557, 578). Išties matome, kad J. Dlugošas
tempte tempia ant romėniško kurpalio, bet ir vėl tempia kažką. Nume
tus visas antikines grožybes, pro tą tradiciją prasimuša toks sluoksnis:
Į šiaurę, ieškodami saugaus prieglobsčio, su šeimomis, gyvuliais,
vergais, slenka kažkokia grupė - labai apytikriai - iš vakarų ar pietų.
Atvykę jie turi tam tikrų, nežymių problemų su vietos gyventojais, vė
liau asimiliuojasi, gal ir įgyja politinę įtaką. Tačiau apie jokį antplūdį,
užkariavimą, etninės situacijos pakeitimą, berods, nėra kalbos.
Šita situacija nenurodo nei į Romą, nei į Bitiniją - tai nėra koks ro
mantiškas Sulos ar Marijaus šalininkų šuolis pas hiperborėjus, ne - tai
greičiau klasikinis tautų kraustymosi epochos epizodas. Nieko čia ypa
tingo, Europoje tokios grupės keliaudavo iš krašto į kraštą, kol galiau
siai nusėdo, suformuodamos šiuolaikinių etnosų pagrindus ar dažniau
detales. Romos ir netgi XV a. Krokuvos ar Vilniaus požiūriu (juolab -
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XIV a., kai lietuviai Europai ir taip, „savaime" buvo barbarai pagonys)
kažkokios „barbariškos ordos" atsikraustymas ideologiškai buvo ne
tinkama legenda. Toks įspūdis - ją reikėjo pakeisti. XV a. tam darbui
mobilizuotas J. Dlugošas. Jis stengėsi:
„Lietuviai anksčiau save vadino litalais, bet laikui bėgant v buvo
pridėta, o / pasikeitė į n, taigi kitos gentys juos ėmė vadinti litvanais lietuviais. Iš Romos ir Italijos išvaryti pilietinių karų bei riaušių, slapčia
užėmė tuščias, negyvenamas vietas tarp Lenkijos, Rusios, Livonijos ir
Prūsijos, kurias didesnę metų dalį kaustė labai stiprūs žiemos šalčiai.
Ten jie įkūrė pirmąjį miestą Vilnių, kuris ir šiandien yra svarbiausias to
krašto miestas, pavadintas kunigaikščio Vilijaus vardu, kadangi jo va
dovaujami paliko Italiją ir atvyko į šias žemes. Šį miestą juosia Vilijos ir
Vilnios upės, gavusios pavadinimą nuo to paties kunigaikščio vardo"
(BRMŠ I 558, 578).
Tačiau šis „gabalas" lietuviams netiko. J. Dlugošas jiems pakišo ro
mėną Vilijų, lengvai paaiškinantį ir sostinės, ir priedo dviejų upių var
dų kilmę - niekam Lietuvoje to Vilijaus neprireikė, šis pasiūlymas žlu
go - lietuviai turėjo savo legendas, jos kirtosi su akivaizdžiai sukonst
ruota versija - ir lietuviai jos „gatavos", paruoštos, išblizgintos, nepasi
ėmė. Tai simptomiška - melas legendoje nebuvo reikalingas, buvo ga
lima modeliuoti, aiškinti, plėsti jau esančią tradiciją, bet nieku gyvu ne
kurti naują. Darsyk J. Dlugošas pabrėžia „tuščias" žemes. Neaišku, ar
jos reikalingos jam, kaip darnios teorijos kūrėjui, ar Krokuvos-Vilniaus
ideologinei ašiai, jogailaičiams - norima parodyti, kad lietuviai „gry
naveisliai" romėnai, su vietinėmis gentimis nesumišę, nes jų nebuvo.
Tai iš dalies kertasi su J. Dlugošo ištarme ties prūsų kilmės aiškinimu kad atvykėliai apsigyveno miškuose ir pelkėse, vadinasi, prasčiausiose
vietose (t.y., geresnėse kažkas jau gyveno), iš dalies - atskleidžia patį
tuo siekiamą tikslą: nutylėti, užtušuoti vietinius gyventojus atvykėlių
pirmapradiškumo labui. Dar: šiame fragmente J. Dlugošas jau nebeteigia: „pasakojama, kad", o rėžia tiesiai - „užėmė", „atvyko". Toliau
J. Dlugošas rašo:
„Iš pradžių, kaimynams nesikišant, gyveno naudodamiesi savo teise
kaip norėjo, o paskui, kai smarkiai padaugėjo gyventojų, nusiaubė že
mutinį kraštą prie Prūsijos (kurį savo kalba pavadino Žemaitija, tai reiš
kia žemutiniu kraštu), prisišliejusį prie tolimiausių Lenkijos žemių, ku
rias jie vadina Jarašonais" (BRMŠ I 558, 578).
Taigi iš Vilniaus, Rytų Lietuvos, Lietuvos siaurąja prasme, veržia
masi į vakarus. Tai legendinė tradicija. Štai kita citata, iš šiuolaikinio
akademinio istorijos veikalo: „Rytų baltai I tūkstantmečio viduryje ėmė
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veržtis į šių dienų vidurio, o vėliau į vakarų Lietuvą, asimiliuodami
vietinius gyventojus. Šitaip lietuvių gentis praplėtė savo teritoriją ir pa
traukė naujų žmonių"4.

1 K. Avižonis. Lietuvių kilimo iš romėnų teorija XV ir XVI a. / / K. Avižonis. Rinktiniai raštai.
T. 3. Roma, 1982. P. 245-275; P. 245.
2 Nepaisant įsigalėjusios nuomonės, kad Dusburgiečio kronika Dlugošas tiesiogiai nesinaudo
jo, šiandien istoriografijoje šia teze kartais stipriai abejojama, plg. A. Semenčiuk, kuri tiesiog
lentelėmis išdėsto sutampančius Dlugošo ir Dusburgiečio tekstų fragmentus: A. Semenčiuk.
Folklomyje tradiciji Velikogo kniažestva Litovskogo v polskich chronikach XVI veka / /
Senosios raštijos ir tautosakos sąveika: kultūrinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės patirtis.
V., 1998, P. 202-203 ir kt.
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3 Plg.: „niekas negali būti savo darbu patenkintas, kad būtų galima pataisyti, jeigu joje kas
taisytina, ir kad būtų paskelbta šitaip pataisyta..." - P. Dusburgietis. Prūsijos žemės kronika.
V., 1985. P. 58.
E. Gudavičius. Lietuvos istorija. T. 1. Nuo seniausių laikų iki 1569 metų. V., 1999. P. 23.

LIETUVIŲ KILMĖS TEORIJOS „IKI PALEMONO" (XIII-XV a.)

Is t o r io g r a f in ė m it o lo g ija

Taigi - į legendinę tradiciją reikia žiūrėti su derama pagarba, ten,
kur jos neužgožia pseudoromėniški barškučiai, ji pasirodo informatyvi
ir patikima.
Arogantiškas romėniškų legendų atmetimas nerodo deramos pa
garbos tradicijai - su vandeniu išpilamas ir kūdikis, visiškai nesirūpi
nant tuo, kad legendos be pseudoistorinių arabeskų visada turi gelmę,
užnugarį, istorinį, religinį-istorinį ir visų pirma ideologinį turinį. At
metant Palemono legendas, kritikos smaigalys krypsta į XV-XVI a. ideologemas, polaisves fantazijas lietuvių kilmės tema. Bet pati legendi
nės tradicijos tema neliečiama. Lyg priėję prie paveikslo keiktume rė
mus, neatitinkančius mūsų skonio ir laiko dvasios, - bet juk paveiks
las, tegu ir potamsis, - prieš mūsų akis. Ir mes neblogai atsekame laiką,
kada jis buvo įrėmintas, ir turime sutikti, kad XV-XVI a. aplinkoje su
kurti rėmai tegalėjo būti vien tokie.
Kaip, istorikų nuomone, atsiranda Palemono legenda? Nesiekia
me aprėpti nė dalies bibliografijos, tai nėra labai svarbu, nes kritika
visuomet daugmaž vienoda, kartojasi. Chrestomatinis pavyzdys būtų
jau minėtoji K. Avižonio studija. Su daugeliu dalykų, o gal net ir su
absoliučia dauguma argumentų, pastebėjimų ir kritikos negalima ne
sutikti, esmė čia - niuansuotė, akiploto pasirinkimas.
Pasak K. Avižonio, „XIV a. gale ir XV a. pradžioj, vis dažniau susi
duriant su lotynų kalba, negalima buvo nepastebėti jos panašumo į lie
tuvių kalbą. Šiuo panašumu susidomėjo ypač Lietuvos šviesuoliai, ku
rie jau XIV a. pabaigoj ėmė lankytis po užsienius [...] Arčiau susipaži
nę su lotynų kalba ir susidomėję jos panašumu į lietuvių kalbą, lietuvių
šviesuoliai humanizmo įtakoje pradėjo tyrinėti senovės romėnų istori
ją ir raštus. Čia jie taip pat rado panašumų tarp senovės romėnų ir pa
gonių lietuvių tikybų. Belyginant abiejų tautų kalbas, tikybas ir papro
čius, kilo mintis, ar tik lietuvių proseniai nebus turėję kokių artimesnių
ryšių su Italija. Taip pamažu kilo ir susidarė ypatinga, mums šiandien
gana keistai atrodanti teorija, pagal kurią lietuviai būsią ainiai romėnų,
žiloje senovėje į Lietuvą atkeliavusių, o lietuvių kalba - tai tik per am
žius apkitusi lotynų kalbos tarmė"5. Kodėl gi ne - tai įtikėtina, tačiau
joks šaltinis iki J. Dlugošo (ne lietuvio, žinia) to nepatvirtina, visa ši
citata tai prielaidų virtinė, į XIV-XV a. pradžią suprojektuojanti XVI a.
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humanistų idėjas, sąlygotas jau visai kitokios politinės, ideologinės, re
liginės ir bendrakultūrinės (renesansas!) aplinkos. Pagrindinė prielai
da: pastebėjus panašumus, „kilo ir susidarė teorija". Ši prielaida lygiai
taip pat pagrįsta kaip ir teiginys, jog Palemonas išvyko iš Romos Nerono siautėjimų metais. Jos nei paneigti, nei įrodyti neįmanoma, taigi - ši
prielaida ne mokslinė. Ši aksioma reikalinga tam, kad ja remiantis kaž
kaip pasisektų paaiškinti viso ideologinio etninio legendinio komplek
so atsiradimą tuščioje vietoje, iš niekur.
Kita vertus, akivaizdu, jog šviesuomenės susidūrimas su lotynų
kalba, antikos istorija, religijomis - negalėjo nepalikti pėdsakų, Kroku
vos ar Italijos universitetuose studijuojantys lietuviai negalėjo nepaste
bėti europinio susižavėjimo antika. Ir jiems identifikacija su antikine
tradicija išties galėjo pasirodyti fantastišku keliu patiems tapti jei ne
tiesioginiu žavėjimosi objektu, tai bent tarpiškai, susitapatinant su an
tikos, konkrečiai Romos tradicija.
Kitas klausimas - kodėl sukta Romos, Italijos link? Lotynų kalba?
Gal ir taip, bet Dusburgietis Romovę su Roma gretino dar 1323 m., kai
prūsai ir lietuviai aršiai kovojo su Europa, o ne studijavo klasikinę filo
logiją Pizoje.
Toliau K. Avižonis perpasakoja J. Dlugošo filologines ir istorines
motyvacijas, gana aiškiai atskleisdamas, kaip J. Dlugošas klijuoja deta
les. Puikus jo pastebėjimas, pereinant prie Lietuvos metraščio - lygin
damas pastarojo šaltinio sąsajas su J. Dlugošo pateikiama medžiaga,
K. Avižonis pastebi: „Dlugošas romėnų bėglių vadu buvo sugalvojęs
kažkokį Vilių, įsteigusį Vilniaus miestą, kas aiškiausiai prieštaravo lie
tuvių tautos padavimams, anot kurių, Vilnių įsteigė Gediminas"6. Čia
gi prieinama prie legendų ciklo esminio turinio: juk yra mokslingos
apnašos, yra ir tradicija, tiedu dalykai skirtini. Nėra ko kalbėti, kad
K. Avižonis čia neapsistoja - taip elgiasi visi istorikai. Toliau K. Avižo
nis puikiai nagrinėja legendos sklaidą vėlesniais amžiais, Mykolą Lie
tuvį, Motiejų Stryjkovvskį, kitus autorius. Išties, nesunkiai matoma, kaip
legenda aplipdoma, pritaikoma prie tuometinių dinastinių, ideologi
nių etc. poreikių, ir šie procesai savaime suprantami. Tik „giliau Dlu
gošo" ir menamų studentų sugalvotų teorijų (kuo ne XIX a. pr. „moky
ti žemaičiai"?) neinama. Tad visa studija skirta vienam klausimui - lie
tuvių romėniškos kilmės bei konkrečiai Palemono legendos variacijoms
XV-XVI a. O straipsnio pabaigoje, darsyk grįžtant prie teorijos atsira
dimo laiko ir aplinkybių, konstatuojama: „Aš manau, kad teoriją ir bus
sudarę lietuvių didikai XV a. pirmoje pusėje"7. O J. Dlugošas negalėjo
jos apeiti net norėdamas: „Matyti, tais laikais ta teorija jau taip labai
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buvo paplitusi, kad net J. Dlugošas, išėjęs didelio Lietuvos priešo Zbignievo Olesnickio politinę mokyklą, atpasakojo ją kaip neginčijamą fak
tą"8. Tačiau visi tie pasakojimai iš esmės niekai ir kliedesiai, palyginti
su paskutiniu studijos sakiniu: „Taip labai anuomet buvo paplitusi le
gendinė teorija, šiandien jokios kritikos nebereikalinga ir istorijos mokslo
be pasigailėjimo atmesta"9.
Kokia istoriografinio mito esmė: puse sakinio - sugalvojo studen
tai ir Jonas Dlugošas, vėliau visi jau šėlte pašėlo būti romėnais. Kiek
įtakos valstybės tradicijai ir ideologijai galėjo turėti keliolika jaunų vy
rukų ir keli rankraščio egzemplioriai?
Bet negi sunkus, įmantrus, painus Lietuvos metraščio siužetas yra
gryno „sugalvojimo", laisvų asociacijų lietuvių-romėnų tema vaisius?
Sėdėjo karta po kartos prie midaus ir rašė, rašė? Vytauto ar Jogailos
aplinka, ar studentai Paduvoje sykį prie vyno ąsočio susėdo ir nutarė:
imkim, vyrai, ir sugalvokim, kad lietuviai kilę iš romėnų. Tokius galvo
čius, paskelbusius savo teoriją, pats Vytautas būtų išjuokęs, o apie len
kus ir teutonus nėra kalbos. Barbarai, besipustantys stručio plunksno
mis? Priešingai nei gali atrodyti, meluoti labai sudėtinga. Net meluoja
ma „apie kažką"... Grynas melas neegzistuoja.
Jei J. Dlugošui teko pačiam aiškintis, modeliuoti romėnų hipotezę,
tuo pačiu karts nuo karto paaiškinant, kad lietuviai nesiprausę, buki,
klastingi, žiaurūs etc. - vadinasi, jis dirbo su tradicija, kurios apeiti bu
vo neįmanoma.
Jos turinys galėjo būti trys keturi sakiniai. Iš esmės Lietuvos met
raščio legendinė dalis ir yra trijų keturių sakinių eksplikacija, pasire
miant gal dar giminių tradicijose saugoma skirtinga legendine infor
macija apie protėvius, kurią metraštininkai turėję koreguoti, jungti, kar
tais peršokdami šimtmečius ir įvesdami fantastiškus personažus. Prie
do - kelios liaudiškos vietovardžių etimologijos, tarsi susiėjusios viską
visumon (tokių etimologijų, dar ir anekdotiškai žaidybinių, iki dabar
gausu, plg. Še-Du-Va, Panie-Vėžys etc.).
Tarkime, tradicija galėjo būti tokia: tam tikra grupė į Lietuvos/Prūsijos teritorijas atvyksta - grubiai tariant - pirmo tūkstantmečio po Kr.
pirmoje pusėje. Atvyksta su šeimom, vergais, turtais, jie ginkluoti, pa
tyrę, tačiau išsyk jų per mažai, kad jie imtų konfliktuoti su juos pra
nokstančiais vietos gyventojais ar juolab mėgintų juos pavergti, atvy
kėliai turi savo problemų. Jie apsigyvena tuščiose vietose, dykrose ar
ba vietose, kurios menkiau apsigyvenimui tinkamos - laisvose teritori
jose, gal tiesiog ten, kur jiems leidžiama. Prasideda asimiliacija, atvykė
liai ima naudoti atsigabentus patyrimo, karinius, turtinius išteklius ir
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palengva apjungia aplinkines gentis, iš pirmojo savo centro maždaug
Vilniuje (jo vietoje), Lietuvoje siaurąja prasme - įsigali iš esmės busi
mosios Mindaugo Lietuvos teritorijoje.
Tai informacija, slypinti už J. Dlugošo romėniškosios teorijos. At
imkime iš gana padrikų J. Dlugošo fragmentų žodžius „romėnai", „Ita
lija", filologinius žaidimus, istorinius vardus kaip Cezaris, Pompėjus lieka būtent toks destiliatas.
Dar dėl visų painiavų su romėnais ir kitų etnogenezės versijų, su
kuriomis susidursime vėliau. Tarkime, ankstyvaisiais viduramžiais, Ro
mos griūties kataklizme, kai šimtatūkstantinės daugiagentės barbarų
ordos kas keliolika metų pakeičia ne tik dislokacijos vietą, bet ir žemy
ną, per genčių ir tautų sumaištį grupė - nesvarbu, kokios etninės pri
klausomybės (gal greičiau tektų kalbėti ne apie etnosą, o apie vyrau
jančią karinių komandų kalbą, kuri galėjo būti nesusijusi su kelių gen
čių kalbomis), taigi tokia grupė prasimuša iki baltų masyvo ir ten nusė
da, įsitvirtina, perima vietinę kalbą, siekia įsitvirtinti, išgyventi, kovoti
su naujais priešais. Po šimtmečio tos genties palikuonys mėgina susi
vokti - kas jie, iš kur atėjo. Tegu ir po pusšimčio metų ar po penkių
šimtų. Etninė situacija bus pasikeitusi. Net artimiausi kaimynai bus pa
sikeitę tris keturis kartus, o maišalynė Tautų kraustymosi katile Euro
pos centre ir vakaruose pakeitusi situaciją iš esmės. Europa išvis išme
tusi seną genčių kortų kaladę, žaidžia naujai gimstančios tautos, kurių
saviidentifikacija jau visiškai kitokia. Ką tokia grupė per penkių ar de
šimties kartų atminties miglas gali įžiūrėti? Ji nebežinos, kokiai genčiai
jų protėviai priklausė, juolab jei ta gentis (labiausiai tikėtina) etniškai
buvo efemeriška. Ką jie atsimins, kokia vizija jiems iškils, kokia vizija
gali išlikti po Tautų kraustymosi? Jie jausis kaip pasakos herojus, pra
miegojęs septynis šimtmečius ir pakirdęs suvokęs, kad viskas aplink
pasikeitė nebeatpažįstamai. Keli atminties ženklai galėjo likti. Tarki
me, Roma. Bet ne Roma iš romėnų pusės, tai būtų greičiau jau Roma
barbarų akimis, amžinas miestas, vienintelė paštovybė, likusi po Tautų
kraustymosi sumaišties, Roma, į kurią galima įsikabinti ir taip išlikti
istorijoje. Tai Roma, kurioje proprotėviai gotai, galai, langobardai, herulai, gal ir kokie letovici galėjo lankytis ir lankėsi, gal ją ir siaubė, ir
vieną dieną - išvyko šiaurėn, su visais atsiminimais.
Tik tie protėviai nebuvo kilnūs Romos patricijai, tai buvo barbarai.
Jie perdavė bendrą nuovoką palikuonims, apie savo atvykimą jie sekė
kiek ar tiesiog smarkiai pagražintus padavimus. Jie nusistovėjo, nors
giminės, gentys, teritorijos, galėjo turėti skirtingas legendos versijas. Ši
legenda įvairiom atmainom galėjo funkcionuoti ir IX, ir XIV amžiuje.

LIETUVIŲ KILMĖS TEORIJOS „IKI PALEMONO" (XIII-XV a.)

Tik susidūrus su naujai viduramžių kūne atgimstančios Romos civili
zacijos periferija, artėjančia prie baltiškų žemių, ši kieki miglota legen
dinė tradicija galėjo atgimti, suklestėti ir būti permąstyta ir Paduvoje, ir
Krokuvoje, ir Vilniuje. Ją tada prireikė „priregistruoti", kas ir buvo pa
daryta, negrabiai montuojant - J. Dlugošo, stipriai, kiek per kategoriš
kai - Lietuvos metraščio, grakščiai - M. Stryjkowskio, kurtuaziškai A. Kojelavičiaus.
Atrodo, kad daugelis autorių tiesiog žinojo skirtingas kilmės versi
jas, ir tą žinojimą mėgino patikrinti - t.y. jie elgėsi kaip XV-XVI a. moks
lininkai, visiškai sąžiningai verifikuojantys hipotezes - filologiniu, kul
tūriniu istoriniu, specifiniu istoriniu pagrindu. Žinomą tradiciją jiems
reikėjo patikrinti, ir jie ją (jas) tikrino pagal savo laiko metodus. Daugy
bė priekaištų Jonui Dlugošui ar vėlesniems autoriams turėtų būti tai
komi nelabai gerai lyginamosios kalbotyros situacijai XV a. Jie naudojo
sau prieinamus metodus, kitokių gi nebuvo, - o dabar už visiškai sąži
ningą mokslišką laikyseną apšaukiami patologiškais melagiais, pramaniūgais.

5 K. Avižonis. Min. veik., P. 246.
6 Ibid., P. 251.
7 Ibid., P. 268.
8 Ibid., P. 272.
9 Ibid., P. 273.
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Pilypas Kalimachas (Philippus Callimachus Buonaccorsi, 14371496), įdomaus likimo italų intelektualas, ne vienerius metus praleidęs
Lietuvoje, apie 1479-1480 m. parašė menkai Lietuvoje tenagrinėtą tekstą
„Kardinolo Zbignevo gyvenimas ir būdas". Čia sutinkame reto blaivu
mo ir intelektualumo šaltą legendinės lietuvių kilmės versijos pristaty
mą. Ir kas svarbiausia - ne versijos, bet versijų.
„Kadangi nėra vienos nuomonės dėl šios [t.y. lietuvių] genties kil
mės, todėl čia verta išdėstyti, ką apie tai mano įvairūs žmonės.
Dauguma teigia, kad toji gentis atėjusi iš Italijos; tačiau šis įsitikini
mas greičiau yra jokiais tikrais faktais neįrodytas prasimanymas. Kur
kas tikslesnė prielaida tų, kurie lietuvius kildino iš galų. Jie sako, kad
tada, kai keltų viena dalis nuėjo į Italiją, tuo pat metu kita dalis, vado
vaujama Lemonijaus, kartu su vaikais ir žmonomis pajudėjo Šiaurės
Okeano link, užėmė Europos pakraščius ir iš pradžių įsikūrė būtent
tuose kraštuose; netrukus jis [t.y. tas kraštas], pakeitus vado Lemoni
jaus vardą, buvo pavadintas Livonija, jeigu galima tuo patikėti. O kai
vėlesniais laikais kimbrai kraustėsi Bosforo link, jis buvo jų pramintas
Kimerų [Bosforu], tarsi Kimbrų [Bosforu]. Keltai, palikę savo gyven
vietes vidurio Sarmatijoje, persikėlė į tas žemes, kurias ir šiandien už
ima. Tenykščiai gyventojai, menkai teišmanantys apie žemdirbystę, ma
tydami, kad dauguma jų atsidėję šiam darbui, pavadino juos Litifani lietuviais, pagal žemės vaisius, kuriems savo kalboje jie turi bendrą pa
vadinimą litifa. Bet kai kas mano, kad lietuvių (Lituani) vardas kilęs iš
pakrantės (litus) okeano, nuo kurio jie esą kilę [...] Beje, graikai, nežino
dami tikros jų [t.y. lietuvių] kilmės, davė jiems keltoskitų vardą, kuris
reiškia ir senąją, ir naująją jų tėvynę. Kadangi su kitomis gentimis jie
susidurdavo be galo retai, tik esant būtinam reikalui, - keltoskitų var
das buvo užmirštas ir išliko tik tas, kuriuo juos vadina žmonės, susiję
su jais nuolatiniais glaudžiais tarpusavio ryšiais" (BRMŠ1600-601,603,
vertė Juozas Tumelis).
Kalimachas italas, jam itališka versija akivaizdžiai pritempta, tai
prasimanymas. Ja gal galima patikėti Sarmatijos ūkanose, bet ne Italijo
je. Kalimachas pademonstruoja kritišką požiūrį, čia pat pastebėdamas,
jog „tikslesnė versija" ta, kuri lietuvius kildina iš galų. Tai mums iš
pirmo žvilgsnio irgi netikėta. Keltų kraustymasis, kai jie pajuda iki Ro
mos ar Mažosios Azijos, Britų salų, žinomas istorinis faktas, datuoja-
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mas V-II a. pr. Kr., gal ne tiek faktas, kiek procesas. Keltiškos kultūros
baltų teritorijas siekia, Silezijoje, apie Vroclavą, gyvuoja stiprus keltų
kultūros centras, apie kurio sąsajas su baltais lyg ir nėra rašyta. Galai galindai, Lietuvoje paplitę vietovardžiai su -gala... Kalimachas čia kiek
paaiškina šalių, genčių pavadinimų kilmę ir pateikia gana keblų ilga
laikio kraustymosi legendinį aprašą, kuriame ne taip jau viskas aišku ir
jam pačiam. Čia vėl istorija prikabinama prie vardų, ir vardai sąlygoja
siužeto raidą, bet čia viską galima atmesti kaip XV a. mokslo sąlyginu
mus. Vis vien lieka nei iš šio, nei iš to išnirę keltai, ir - keltoskitai. Pasak
Strabono, tai gentis, gyvenusi į šiaurę nuo Dunojaus žiočių. Gal „Dunojėlis" į lietuvių dainas atėjo ne iš trakų? Patvirtindamas gališką/kel
tišką versiją, Kalimachas, be abejo, susipažinęs su Cezariu, su kitais
antikiniais autoriais, rašo, jog gališką lietuvių kilmę patvirtina ir jų reli
gija: „Religinis paprotys, kaip ir galų druidų, laikyti šventais miške
lius, neturint jokių šventyklų" (BRMŠ1601, 603). Dėl šventyklų klausi
mas iki dabar lieka atviras, bet kad giraitės kulte turėjo labai didelę
reikšmę, patvirtina daugybė šaltinių. Mes kol kas šią hipotezę palieka
me nuošaly, tik pastebime - greta romėniškosios versijos yra ir keltiš
ka, ir bosforėniška. Trys legendinės tradicijos.
Pagal Kalimachą, argumentų „netrūksta ir tiems, kurie teigia, kad
jie kilę iš bosforėnų" (BRMŠ I 601, 603). Čia jis pateikia esą panašius
lietuvių ir bosforėnų papročius, religinius dalykus, bet joks panašu
mas, kaip šiandien, lyginamųjų disciplinų dėka, žinome, nėra giminys
tės ar genezės argumentas. Bosforėnai čia tikriausiai būtų Kerčės pu
siasalyje gyvavusi daugiagentė Bosforo valstybė (V a. pr. Kr.-IV a. po
Kr.). Ši hipotezė gal būtų J. Dlugošo pateiktosios Bitinijos versijos at
maina, nors chronologiškai tą versiją pirmiau iškėlė vokiečių kroniki
ninkas Laurynas Blumenau: „Prūsijos vardas kilo nuo Prūsijaus, Bitini
jos, kuri dar vadinosi Biticija ir Bukcinėja, karaliaus" (BRMŠ 1507-508).
Vienaip ar kitaip, Bosforas Šiaurės Pajuodjūryje, Bitinija pietinėje pa
krantėje duoda tam tikrą nuorodą - tai Juodosios jūros kryptis.
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Baltramiejus Anglas (Bartholomaeus Anglicus, apie 1190-po
1250 m.), viduramžių enciklopedistas, apie 1240 m. surašęs veikalą
„Apie daiktų savybes" (De proprietatibus rerum). Jo informacija suran
kiota iš Europoje žinomų gandų, betarpiška „baltiška" informacija var
gu ar remiasi, tačiau tuo metu Europos kontaktai su baltais buvo gana
intensyvūs, nors ir apsiribojo daugiausia karinėmis misijomis. Kryžiaus
žygių dalyviai Magdeburge, kur nuo maždaug 1230 m. gyveno Baltra
miejus, turėjo lankytis.
Lietuvą jis vadina Skitijos provincija, Sembą - Mezijos provincija
Europoje, kuri plyti žemutinėje Skitijoje (BRMŠ I 232-233). Akivaizdu,
kad čia, mėginant baltus įjungti į europinę geoistorinę orbitą, retros
pektyviai remiamasi Herodotu, Strabonu ir vėlesniąja Romos provin
cijų geografija (Mezija išties, menamai pratęsus ją į šiaurę, pasibaigtų
maždaug Prūsija), šitaip Europos vakarai kažkaip galėjo gaudytis, apie
kokias teritorijas jos šiaurrytiniame pakraštyje kalbama.
Tačiau dėl žiemgalių esame priversti suklusti. Skyriuje „De Semigallia" Baltramiejus teigia, kad Žiemgala taip „vadinama todėl, kad jo
je gyvena galatai, kurie ją užgrobė ir sumišo su šios žemės (vietiniais)
gyventojais. Štai kodėl žiemgaliais vadinami tie, kurie kilo iš galų, arba
galatų, ir vietinių žmonių" (BRMŠ I 232-234, vertė Juozas Tumelis).
Čia galėtume įžiūrėti Kalimacho gališkos/keltiškos versijos išta
kas. Pačios legendos dar nėra, yra principinė atsikraustymo idėja. Kalimachas kalba apie keltų kelionę per Sarmatiją, joje tarsi užgriebiamas
Bosforas, gal ir apie dvi bangas, ir skiria keltus bei galus, jam čia keltai,
jungdamiesi su vietiniais gyventojais, pagrindžia lietuvių etnosą, Bal
tramiejus mini galus ir galatus, kurie, sumišę su autochtonais, pagrin
džia žiemgalius, arba „semi-galus", „pusiau galus", semi lotyniškai nu
rodo „pusę", „pusiau". Abi versijos skirtingos, viena kalba apie keltus,
kita - apie galus, o tai ne tas pats, galai būtų maždaug „Vercingetorikso galai", Galijos provincijų galai. Įmanoma, kad Baltramiejus, kaip
mokslinguose sluoksniuose visuomet buvo populiaru, užsibūrė tikrai
keistai skambančiu etnonimu semi-gales ir pats sukūrė žiemgaliams jų
entnogenezės hipotezę, remdamasis vien tik „pusiau galų" idėja. Prie
laida įtikėtina. Tačiau čia jau prasideda samprotavimai. Kalimachas gi
apie žiemgalių kilmę nešneka, jam lietuviai atsiradę, keltams sumišus
su vietiniais gyventojais, ir Kalimachas savo filologinėje žaismėje ne-
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panaudoja semi-gales, kas galėtų jo prezentuojamą hipotezę patvirtinti
ar praplėsti (antra vertus, jis kalba apie lietuvius). Gali būti, jog Baltra
miejus apie 1240 m. žino gandą apie baltų/keltų/galų sąsajas, ir jį su
montuoja su semi-gales, žiemgalių etnonimu. Iš Magdeburgo žvelgiant,
tos gentys vienodos.
Bet kad Baltramiejus gali naudotis tuo pačiu keltišku/gališku le
gendiniu šaltiniu, netiesiogiai liudija tai, kad jis nedetalizuodamas, ta
čiau aiškiai kalba ne tiek apie galus, kiek apie galatus. Kas kas, o vidu
ramžių enciklopedistas tuos dalykus turėjo skirti. Įsiskaitykime:
„Semigallia [...] sic uocata quasi a Galatis ipsam occupantibus cum incolis terrae mixtis ėst inhabitata. Unde Semigalli sunt dicti, qui ex Gailis, siue
Galatis, et illis populis processerunt" (BRMŠ1232-233). Du sykius Baltra
miejus pamini galatus, vieną kartą - galus. Galatia, Galatae (su viena
„1") tai Galatija, galatai, Gailis (dvi „1") aišku, galai. Kad Galija tai mūsų supratimu Prancūzija, Belgija, Šveicarija, Baltramiejus negalėjo
nežinoti, kaip ir negalėjo nežinoti, kad Galatija - tai Romos provincija
Mažojoje Azijoje (mūsų supratimu Turkijoje), kurion iš Europos III a.
pr. Kr. prasimušę keltai-galatai kurį laiką sugebėjo politiškai ir kariškai
sėkmingai veikti, kol juos nugalėjo Pergamo karalius Atalas. Galatai
apsigyveno Mažojoje Azijoje, kur nuo 25 m. pr. Kr. įsteigta Romos Galatijos (Galatia) provincija. Bet tai kiti Europos kampai, net jei Mažąją
Aziją laikysime Europa.
Baltramiejus Anglas ne paprastai kildina žiemgalius iš galų, kas
būtų greita bei logiška, aiškinant semi-gali atsiradimą. Jis nurodo, kad
joje gyvena „galatai, kurie ją užgrobė", a Galatis occuppantibus, pasyve
verčiant „Galatų užimta". Baltramiejus šiuo pasako, kad Žiemgalą už
ėmė galatai. Kitam sakinyje jis, berods, kiek sutrinka, nes Semigallia gra
matiškai iš Galatia, Galatae neišvedama. Tad jis tiesiog deda lygybės
ženklą: Gailis siue Galatis. Tarsi galatai - tai tie patys galai (kažkuria
prasme galatai irgi galai, jei galus laikysime visų keltų sinonimu, tai
neteisinga, bet daroma dažnai, o ir galatai irgi save įvardijo pagal gaili).
Jei galatai Baltramiejui trukdė, kyla klausimas, kodėl jis juos valkioja
po tekstą, jis galėjo tarti „Gaili" ir jokių galatų nebūtų reikėję.
Išvada: Baltramiejus Anglas 1240 m. remiasi versija, pagal kurią į
baltų kraštus yra atsikraustę galatai.
Kad taip yra (gal) liudija ir (perrašymo?) klaida, kuri simptomiška.
Pradėjus aiškinti, kad Semba - Mezijos provincija, tas pats lyg ir turėtų
atsikartoti apie žiemgalius kalbant, tačiau čia vietoje „Mesia" įsiterpia
„Asia" (BRMŠ I 232-234). Jei kalbama apie galatus, asociacija su Azija
yra pagrįstesnė nei su Mezija. Gal tai lapsus calami, bet simptomiškas
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apsirikimas. Galatai juk Mažosios Azijos gyventojai.
O Kalimachas, kalbėdamas apie keltų atsikraustymą (galus jis pa
mini tik kad būtų aiškiau, apie ką kalbama), daugsyk šneka apie Bosfo
rą, bosforėnus, J. Dlugošas - apie Bitiniją.
Betgi šią akimirką viskas jungiasi. Galatijos provincija ribojasi su
Bitinijos ir Ponto provincija šiaurės vakaruose ir šiaurėje. Iki Juodosios
jūros nuo Galatijos nuo 50 iki 200 km, o tiesiai į šiaurę nuo Galatijos ir
rytinės Bitinijos - Bosforas. Graikiška Bosforo karalystė, bosforėnai.
Pats suprantu, kad viskas atrodo pernelyg fantastiškai. J. Dlugošas
mini Bitiniją, neminėdamas galatų ir bosforėnų. Kalimachas, atmesda
mas J. Dlugošą ar juo nesinaudodamas, mini Bosforą ir keltus. Baltra
miejus kalba apie galatus, neminėdamas Bosforo ir Bitinijos. Bet žemė
lapyje viskas išsirikiuoja viena linija. Galatija ribojasi su Bitiniją, į šiau
rę nuo Bitinijos, nuo gausybės jos uostų, tiesiu taikymu per Juodąją
jūrą, nuo argonautų laikų raižyte išraižytą graikų, ir Romos vidinį eže
rą - Bosforo karalystė (aplink dab. Kerčės sąsiaurį).
Kaip tuos sutapimus paaiškinti: prasimanymams, net mokslin
giems, čia daug daugiau peno duotų graikai, Troja, Enėjas, bent jau
Dakija, Trakija. Kažkodėl - ne, žiūrima į antraeiles Romos provincijas
rytuose, kurios, trijų nesusijusių skirtingų autorių nuo XIII iki XV a.
išvardytos, kažkodėl ima ir išsirikiuoja viena linija, viena virš kitos?
Galų gale kodėl, tarkime, ne Ponto Bosforas, ar kitaip Trakų Bosforas,
jungiantis Viduržemio ir Juodąją jūras, o nors ir jo akumuliuotos grūdų
prekybos dėka klestintis, bet vis vien su civilizaciniais prekybiniais cen
trais palyginti provincialus Kimerų Bosforas, apie kurio vietą dar rei
kia aiškinti ir aiškinti, užuot prakilniai tvojus Trojos ar Atėnų korta?
Šia korta XV-XVI a. ir buvo pasinaudota - Romos korta, bet tradici
ja privalėjo būti.
Kodėl Kimerų Bosforas? Kuo jis svarbus? Čia pat - Boristeno, Dnepro žiotys. Dnepro aukštupis, o kai kada gal ir vidurupiui artimos terito
rijos - baltiškos. Čia Gintaro kelias, antikos laikų autostrada su kontro
liuojamu, gana saugiu maršrutu į gintaro radimvietes vakarų baltų te
ritorijose. Ir ko tiems menamiems protėviams prireikė Pabaltijy? Atro
do, labai paprasto dalyko - priartėti prie Gintaro kelio ištakų. Nuo Ga
latijos iki Galinduos, Žiemgalos, Baisogalos ar Vandžiogalos kelias gali
eiti netgi upėmis.
Jei visa tai prasimanymai, kodėl gi trys nesusiję šaltiniai telpa į vieną
gretą?
Tarkime, L. Blumenau ir J. Dlugošas mini Bitiniją, atrodytų, tik dėl
sutapimo Prūsija-Prūsijus, kuris čia nesvarbus ir tikriausiai atsitiktiniu
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sąskambiu remiasi. Bet ir apie romėniškąją kilmę aiškindamas J. Dlu
gošas remiasi kalbiniais bei istoriniais duomenimis. Gal jis kažkokią
legendos atšaką tiesiog pamėgino verifikuoti filologiškai-istoriškai, o
toje atšakoje būta Bitinijos, ar jai artimų teritorijų, kur J. Dlugošas sura
do čia derantį Prūsijų?
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K im e r ų B o s fo ro v e r s ija

Ji atrodo nutrūktgalviška, einanti visiškai kita kryptimi nei „derė
tų", be to, niekas nesiteikė net jos paneigti, gal dėl to, kad ir lietuvių etnogenetinė saviieška XVI a. neabejotinai nukrypo į Romos pusę. Tačiau XV a.
ta hipotezė egzistavo. Kalimachas, beje, pakankamai kritiškai nusiteikęs
autorius, parodo, kad egzistuoja ir Bosforo kryptis: „Tačiau kaip tie, ku
rie lietuvius kildino veikiau iš galų negu iš romėnų, savo nuomonei pa
grįsti turi daug argumentų, lygiai taip jų netrūksta ir tiems, kurie teigia,
kad jie [lietuviai] kilę iš bosforėnų, kadangi pastarųjų gyvenimo dėsniai
ir taisyklės apskritai yra tokie pat kaip ir pirmykščių lietuvių" (BRMŠ I
601-604). Čia nesiaiškiname, kokius papročius ar religinius dalykus gre
tina Kalimachas. Viena vertus, jie ne visiškai teisingai atspindėti, antra,
net panašiai gyvenančių bei tikinčių etnosų tapatumai toli gražu nerodo
bendros jų kilmės.
Vis dėlto Kalimachas, kalbėdamas apie Bosforą, nepamini to, ką ga
lėtų - matyt, jam tai nežinoma. Bet šiandien žinome mes: tarp Bosforo
valstybės karalių buvo keli Polemonai. Bosforo karalystė, siekdama iš
laikyti savo nepriklausomybę, laviravo tarp Ponto karalystės (štai ir Bitinija, Bosforo ryšiai su Pontu buvo stiprūs, iki ilgalaikių karinių sąjungų),
vėliau tarp Romos ir - tarp skitų, sarmatų, Meotidės pakrantės genčių,
kartais sekdavosi, kartais ištikdavo ilgalaikės ekonominės ir politinės kri
zės, kaip, tarkime, 62 m. po Kr. Neronas uždraudžia Bosforo valdovams
ant jų kaldinamų auksinių monetų dėti jų monogramas, juos teko pa
keisti Nerono monograma (faktiškas nepriklausomybės praradimas). Štai
ir Neronas su „krikščionių persekiojimais" iš Lietuvos metraščių versijų --v
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Žinoma, krizių būta daugiau. III a. pr. Kr. pabaigoje dėl karinės/
ekonominės krizės dalis Bosforo gyventojų, tarkime, persikelia šiauriau,
pas kimerus10. O kas šiauriau kimerų? Sarmatai. O kas šiauriau sarma
tų? Ir kas tie sarmatai?
Žinoma, čia rašymas ant vandens, reikalinga speciali Bosforo istori
jos studija, beje, gal labiau tikėtina, kad kažkokia emigracija galėjo vykti
jau Tautų kraustymosi epochoje, kai koks būrys iš Bosforo galėjo būti
gotų ar hunų įsuktas ir pamėtėtas šiaurėn.
Jei laikysime, kad kraustomasi vis dėlto dėl ekonominių ar politinių
priežasčių, t.y. sąlygiškai ramiai ir organizuotai, galima prisiminti Lietu
vos metraščio pabrėžiamą Palemono plaukimą upe aukštyn. Tada supran-
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tama: kelios dienos kelionės Nemunu negalėjo įsitvirtinti kaip kažkoks
įsikertantis, esminis kelionės branduolys. Juk Lietuvos Metraščio legen
dose, tarkime, nekalbama apie nuotykius, tariamai plaukiant pro Vaka
rų Europą, Britaniją, Jutlandiją, ilgą ir pavojingą kelionę. Ne - tai elimi
nuojama, pasakojama apie iš tikrųjų gal kelių dienų kelionę vis dėlto
neilgu Nemunu. Bet jeigu Palemono plaukimo Nemunu aukštyn pro
vaizdis buvo Polemono kelionė aukštyn Dnepru? Jam, tiesa, tai būtų Boristenas.
Taip - čia prielaidos, labai pakibusios, ir čia jų net nesirengiu įrodi
nėti nei komentuoti - tik pastebiu, kad Polemono/Bosforo versija ima
aplipti medžiaga, klausimynu, net nepradėjus nuoseklios studijos. Kalimachas kažką žinojo. Iš lietuvių ar lenkų, jis žinojo ne viską, bet kryptį
nusakė aiškiai. Kodėl Polemonas valdo Bosfore, iš kurio Kalimachas kil
dina vieną ateivių šaką? Kodėl Kalimachas nemini Polemono? Tai istori
nis asmuo (asmenys). Ir kodėl Bosforo versija - netikėta ir neįtikėtina iš
pirmo žvilgsnio - ima ir pasipildo Polemono asmeniu?
Ir - vėl sutapimai?
M. Michelbertas, rašydamas apie ankstyvąjį geležies amžių Lietuvo
je, tarp kitko pamini: „Panašių į Lietuvos radinius dalgių [...] aptikta ir
Bosforo karalystės vėlyvojo antikos laikotarpio gyvenvietėse"11. Apskri
tai baltų ryšiai su Pajuodjūriu I-IV a. intensyvūs, vyksta per Dneprą, plg.:
„baltų gentims svarbiausias kelias buvo Dnepro kelias, kuris aukštupyje
galėjo skirtis į du: Nemuno ir Dauguvos kelią"12. Dar M. Michelberto
citata, ilgėlesnė, bet įsidėmėkime - apie Lietuvos gyventojų kontaktus
su Šiaurės Pajuodjūriu: „Daugiau duomenų turime apie Lietuvos gyven
tojų ryšius su Čemiachovo kultūra, kuri buvo paplitusi taip pat Žemuti
nėje Padneprėje, prie Dnestro ir Dunojaus žemupyje. Lietuvoje aptikta
Čemiachovo kultūrai tipiškų žiestų indų (Veiviržėnai). Tiek Lietuvoje,
tiek Čemiachovo kultūros teritorijoje pasitaiko tų pačių emaliuotų dirbi
nių, lankinių segių lenkta kojele, gintarinių kabučių. Galimas daiktas, iš
Čemiachovo ar Pševorsko kultūros į Lietuvą pateko kibiro pavidalo ka
bučių. Vidurio Padneprės lobiuose aptikta (...) vytinių antkaklių kilimais
galais, kurias chronologiškai dar galima sieti su Čemiachovo kultūra.
Taip pat dalis centrinės Lietuvos gyventojų galėjo migruoti į Čemiacho
vo kultūros teritoriją. Taigi Lietuvos gyventojai bei čemiachoviečiai pa
laikė įvairius ryšius, kurie pasekami III-IV amžiuje"13. Žinoma, Čemia
chovo kultūra toli gražu ne Bosforo karalystė, nors pietryčių kampe be
tarpiškai ribojasi su Bosforo karalyste, mes prie jos dar grįšime, šią citatą
pateikiame idant paaiškėtų, kad kontaktai su Dnepro žemupiu buvo in
tensyvūs, ir ši kryptis archeologiškai tiek ženkli, kad netgi kalbama apie
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galimas gyventojų migracijas. Čia, galimas dalykas, susiduriama su go
tų invazija, bet tie kontaktai su Dnepro žemupiu ankstesni už gotų atsi
kraustymą. O kad kraustytasi ir šiaurės krytimi, į baltų teritorijas, netie
siogiai rodo ir Čemiachovo kultūrai būdingų žiestų indų atsiradimas:
vargu, ar dužūs moliniai indai buvo gera eksporto prekė, čia greičiausiai
juda technologija, o technologiją neša žmonės... Įdomu ir tai, kas į Nau
jininkus Utenos apskrityje atnešė 35 Ponto ir Partų varinių monetų lobį,
monetos nuo Mitridato III iki Artabano V (III a.)1
012314. Pontas ir Bitinija Ro
moje buvo sujungti į vieną provinciją. Vėl tas pats „pontinis" ruožas.
Kol kas nieko nesiruošiu teigti, tačiau darbinė išvada tokia: Bosforo
karalystė su Lietuvos teritorija (ir baltais) ryšius palaikė. Techniškai ke
lionė nuo Dnepro žemupio iki Nemuno ne tik buvo įmanoma, tuo keliu
pirkliai ar gal ir ištisos gentys keliavo ir kraustėsi iš tikrųjų. Kalimacho
Bosforo versiją, jam pačiam nežinant, papildo Bosforo karaliaus Polemono vardas. Žinoma, apie realias keliones, chronologiją, istorinius asme
nis kalbėti pernelyg anksti, bet kokių dar reikia įrodymų, kad susiduria
me ne su pramanais?
Jei Bosforo-Polemono legenda būtų kažinkodėl padirbta XV a. (tik
kas gali paaiškinti - kodėl? Kokia ideologinė prasmė Europos periferijo
je dar ir kildintis iš svieto pakraščio?), ir Bosforas ir Polemonas būtų išni
rę išsyk, komplekte. Bet Bosforas pasirodo XV a., o Palemonas (ne Pole
monas) - jau kompiliacinėje romėniškoje lietuvių kilmės versijoje XVI a.
Taigi yra bendras šaltinis. XVI a. jis ištaršomas, kelias versijas prie
varta apjungiant į Palemono-Romos kryptį. Bet tas šaltinis (greičiau šal
tiniai) turėtų būti žodinė tradicija, Lietuvoje gyvuojanti XV a. Užrašant ji
buvo iškreipta ideologiškai - patriotiškai ją persukant Romos kryptimi
(kas nieku gyvu nereiškia, kad vakarų, pietvakarių kryptis diskredituo
ta, atvirkščiai, ji taip stipriai archeologiškai paliudyta, kad mes jos tiesiog
nenagrinėjame, palikdami šią kryptį jos autoritetui V. Šimėnui).
Visi tyrinėtojai nepastebi to, kas XV a. šaltiniams aišku, kad Lietuvo
je egzistuoja kelios lietuvių ar kitų artimų etnosų kilmės versijos. Jos,
skirtingos, skirtingas etnogenezės gijas nusakančios, skirtingus laikotar
pius atspindinčios, vėliau mechaniškai kiek mėgėjiškai sukalamos „Lie
tuvos metraštyje".
10 Ibid., P. 532.
11 M. Michelbertas. Senasis geležies amžius Lietuvoje. Vilnius, 1986. P. 202.
12 Ibid., P. 217.
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13 Ibid., P. 221.
14 Lietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai I—
XIII a. Vilnius, 1972. P. 124.
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K e lt ų p ė d s a k a s

Tacitas teigė, kad aisčių kalba primenanti britų kalbą (Germania,
45, BRMŠ 1143,145). Britanija Tacito laikais buvo keltiška. Esu keliose
vietose pastebėjęs, kad prūsų religija nežinia kodėl atitinka keltų religi
nę organizaciją, o krivio kirvaičio (krivaičio) bei vaidelotų institucijos
bei jų socialinis-religinis funkcionavimas Prūsijoje (Simono Grunau ir
kitų „prūsiškųjų" kronikininkų duomenimis) gali būti gretinamas ar
net tapatinamas su keltų druidų institutu.
Vis dėlto keltiškas/gališkas pėdsakas irgi atrodo dirbtinis, Baltra
miejus Anglas ir Kalimachas tiesiog paisto niekus. Bet viskas ne taip
paprasta. Ar mes norime, kad keltai, kadaise prasiveržę į baltų teritori
jas, paliktų įsmeigę čia savo vėliavą? Kad savo pasienio upę pavadintų
keltiškai, kokiu nors Nemunu? (Nem- šaknis keltiškai „šventas", Nemetona keltų deivė, Nemain - karo dievo Neito sutuoktinė15, plg. sla
vų Nieman, Neman), kad į Nemuną įtekėtų Neris (Nėra keltų mitologi
joje keliautojo į pomirtinę karalystę vardas, o jo mitas bemaž pažodžiui
atkartoja Sovijaus mito siužetą16), kad pirmoji legendinė valstybės sos
tinė būtų pavadinta keltiškai (Kerną - airiškas vietovardis, pagal airių
knygą „Vietų senovė", Dindsenchas, reiškiąs „Gausybę didvyrių"17), kad
Airiogala gali reikšti „įkaitus duodančius pavaldinius", Airgialla18. Jei
gu mes norime ko panašaus, tai turime.
Keltai IV-III a. pr. Kr. skirtingomis bangomis įsiveržia į Balkanus,
Dunojaus žemupį, gyvena dabartinės Rumunijos teritorijoje, Vengrijo
je, Čekijoje, jų stiprus centras gyvuoja Silezijoje, apie dab. Vroclavą.
Vidurio Europoje jie iš esmės baltų pašonėje, kaimynystėje, bet atrodo,
kad toliau į šiaurės rytus jie neprasimuša. Bent jau iš vakarų ar pietva
karių krypties. Archeologai neskaito archeologinės medžiagos keltišku
požiūriu, bet kiek žinau, Vidurio Europoje daugybė dalykų gali būti
tiek priskiriami keltams, tiek ne, lateninės kultūros gali būti etniškai
keltiškos, bet gali ir nebūti.
Nenorėčiau būti neteisingai suprastas - aš ne ieškau lietuvių kil
mės, o tik pagrindo keltiškai lietuvių kilmės legendinei versijai.Tad ke
lios citatos ne pro šalį. Darsyk legendą persakys Kalimachas: „Kai kel
tų viena dalis nuėjo į Italiją, kita dalis, vadovaujama Lemonijaus, kartu
su vaikais ir žmonomis pajudėjo Šiaurės okeano link, užėmė Europos
pakraščius ir iš pradžių įsikūrė būtent tuose kraštuose; netrukus jis,
pakeitus vado Lemonijaus vardą, buvo pavadintas Livonija [—] O kai
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vėlesniais laikais kimbrai kraustėsi Bosforo link, jis buvo jų pramintas
Kimerų Bosforu [...] Keltai, palikę savo gyvenvietes vidurio Sarmatijoje, persikėlė į tas žemes, kurias ir šiandien užima [...] graikai, nežino
dami tikros jų [lietuvių] kilmės, davė jiems keltoskitų vardą, kuris reiš
kia ir senąją, ir naująją jų tėvynę" (BRMŠ I 600-603).
M. Gimbutienė apie situaciją baltų ir aplinkinėse teritorijose II a.
pr. Kr.-II a. po Kr.:
„Bendra politinė Europos situacija - keltų ir germanų veržimasis į
rytus - galėjo turėti įtakos Zarubincų kultūros žmonių migracijai. III—
II a. pr. Kr. keltai siekė Vakarų Lenkiją, net Kujaviją"19. „Zarubincų kul
tūros žmonių paplitimas pasekamas pagal kapinynus [...] Kapuose ap
tikta daug žalvarinių keltiško stiliaus segių; pagal jas Zarubincų kultū
ros paplitimas Volynėje ir Dnepro vidurupyje datuojamas II—Ia. pr. Kr.
[...]. Zarubincų tipo radinių, daugiausia ūminių kapų, atsiranda pas
kutiniaisiais a. pr. Kr. Volynėje ir Dnepro vidurupio baseine aplink Ki
jevą, o eros pradžioje jie paplinta palei Desną, Seimą iki Okos ir Dnepro
aukštupio baseine [...] Vidurio Rusijos galindai, metraščiuose minimi
iki XI-XII a., siejami su prūsų galindais. Kadangi jokia kita migracija,
išskyrus slavų VI-VII a. į Desnos baseiną archeologiškai nežinoma, spė
jama, jog Zarubincų kultūros žmonės turi būti prūsų galindai"20.
Pakeiskime Vidurio Rusiją, Volynę, Dnepro vidurupį žodžiu „Sarmatija", kas visiškai teisėta antikinės geografijos (ir viduramžiškos) po
žiūriu, o žodį „Zarubincų kultūra" keltoskitais. Galindų net keisti ne
reikia.
Arba dar citata apie Zarubincų kultūrą, iš kito akademinio veikalo:
„Iš sukauptos medžiagos matyti, kad Zarubincų kultūrą palikusios gen
tys palaikė glaudžius ryšius su antikinės kultūros centrais prie Juodo
sios jūros, taip pat su keltais"21. Štai ir Bosforo-Ponto linija, štai ir kel
tiškas pėdsakas. Kalimachas XV a. puikiai perteikė sampyną: keltai/
Bosforas. Ta sampyna atsekama archeologiškai.
Tad galėtume tarti: XV a. tikrai egzistavo legendinė tradicija, kildi
nanti lietuvius iš galų/keltų ir (ar) Šiaurės pajuodjūrio. Jos egzistavimą
įrodo ne vien Kalimachas, bet ir archeologija rodo, kad tokia legendinė
tradicija neprašovė pro šalį.
Deja, politiniai-ideologiniai motyvai šią versiją persuko Romos link.
Tokia yra šio skyriaus išvada.
Atrodytų, šioje vietoje galėtume dėti tašką, bet yra ne taip. Istorikai
ne veltui savo uosle nujautė - už Palemono kažkas slypi, kažkokia autentika, bet tą pačią akimirką atšokdami atgal, vėlgi istoriko intuicija
jausdami: ne tai čia, tai ne istorinis tekstas. Gal istorikams sunku susi
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vokti teksto žanre - ne šaltinis tai, bet ir ne pasaka.
Ir šią akimirką, visiškai netikėtai, bet prasideda pagrindinė tema,
pačios Palemono legendos turinio tema. Būtent - atvykimo tema. Vėl
reikia grįžti prie Palemono legendos, tokios, kokia ji yra, su visu jos
turiniu, kuris - ir man pačiam tai tam tikras smūgis ir netikėtumas nėra sugalvota ar sudėliota. Jos specifika verčia konkretizuoti konteks
tą, ir kontekstas, kuriame Palemono legenda pirmapradžiame lygme
nyje turėtų būti sprendžiama, - airiškas.

,s S. Botheroyd und F. Paul. Lexikon der keltischen Mythologie. 2 Aufl.Munchen, 1995. P. 250251.
16 Ibid., P. 251-252.
17 Predanija i mify srednevekovoj Irlandii. Moskva, 1991. P. 234.
18 Ibid., P. 276.
19 M. Gimbutienė. Baltai. V., 1985. P. 86.
20 Ibid., P. 85.
21

Lietuvių etnogenezė. V., 1987. P. 113.
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LIETUVIŲ IR AIRIŲ ATSIKRAUSTYMO
LEGENDŲ PARALELĖS
Palemono legendos turinys, kaip jau užsiminta, bemaž nėra tyrinė
tas. Kad jame galima įžvelgti tam tikrą Stereotipą, informuojantį apie
pačią legendą daugiau nei samprotavimai, apsiribojantys klausimais,
kas ką joje prigalvojo, bene vienintelis iš istorikų tuo tikėjęs Eligijus
Raila, 1995 m. straipsnyje „Lietuvos atradimas, arba Palemono prolegomenai"22 pastebėjo: „Visi garbingi Palemono nuotykių komentato
riai, kalbėdami apie legendą, iš akių išleido bene esmingiausią kūrybi
nės paieškos galimybę - kalbėti iš pačios legendos"23. E. Raila pasiūlė
savą skaitymo būdą, kaip biblinio stereotipo panaudojimą legendoje.
Tai bene pirmas mėginimas kurti hipotezę apie tai, kas yra legendoje
pasakojama. Manau, kad palemonianoje tų skaitymo būdų ir raktų pa
ieškos negali apsiriboti viena ar kita hipoteze, prieš mėgindami kažką
čia susivokti, turime sukurti kelias galimas skaitymo versijas, kelias hi
potezes, kurių lauke Palemono legenda įgytų jei ne verifikuojamą, tai
bent prasmingo ir į už savęs esančių reikšmių lauką nurodančio teksto
kvalifikaciją.
Tęsdamas pirmajame skyriuje pradėtus samprotavimus, norėčiau
apsistoti ties viena galima mąstymo ir lyginimo terpe - keltų, konkre
čiai airių, legendine mitologine tradicija.

22 E. Raila. Lietuvos atradimas, arba Palemono prolegomenai / / Naujasis židinys-Aidai, 1995.
Nr. 5. P. 298-303.
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23 Ibid., P. 299.
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P ir m o ji fa z ė . Iš v y k im a s , k e lio n ė i r a t v y k ė lia i

Airių legendinė tradicija, įsitvirtinusi sagose, yra gana komplikuo
ta tekstologinė realija. Čia ir legendos apie airių kilmę, dievus, didvy
rius, ir mitai ar jų nuoskalos, ir paprasčiausios pasakos, anekdotai, ir
visa tai - užrašyta krikščionybės epochoje, persunkta jau krikščioniš
kais intarpais, istoriniais ir pseudoistoriniais komentarais. Tai yra, vis
kas kaip ir Lietuvos metraštyje, tik kadangi užrašyta viskas buvo sąly
giškai anksti, nepalyginamai daugiau mitologinės medžiagos. Airių sak
mės užrašomos (iš žodinės tradicijos, suprantama), maždaug X-XV a.,
jose gausu šokčiojimų, versijų, istorinių, biblinių, legendinių, mitologi
nių sampynų, tačiau mums įdomu tai, kad airiai turi tvirtą, ašinę legen
dinę mitologinę tradiciją, pasakojančią apie Airijon penkis sykius atsikraustančias atvykėlių bangas.
„Airijos užkariavimų knyga", Lebor Gabala Erenn, teigia, jog airių
protėviai keltai goidelai keliavo nuo Babilono bokšto laikų, yra atėję iš
Egipto, Skitijos, Meotidės, iki Tirėnų jūros, Krito, Sicilijos, galiausiai jie
užgrobė Ispaniją, iš kurios ir persikraustė į Airiją24. Į akis krenta ir kiek
per galinga geografija (nors keltų pasaulyje tai reali, ne vien keliavimo,
bet ir gyvenimo erdvė), ir - susietos Skitija bei Meotijos jūros apylin
kės, mums jau iš Kalimacho pažįstama Skitijos/Meotijos (t.y. Azovo
jūros) „Bosforėniška" jungtis. Jei dvejodami prisijungsime prie Kali
macho dvejojimo (Libonijus - atsikraustėlių keltų, keltoskitų vadas, ga
lime pastebėti panašų, tiesa, moters vardą - Liben yra vieno iš atsikraus
tėlių žmonos vardas25). Smulkiau tai nusakoma knygoje „Taros valdų
nustatymas", Fallsigud teglach Tara, plg. vieno iš Airijos karalių, Konaingo Bekeklacho pasakojimą:
„.. .nuo graikų vedame savo giminę. Po to, kai buvo pastatytas Nimrodo bpkštas ir susimaišė kalbos, atėjome mes į Egiptą, pakvietė mus
faraonas, šios šalies valdovas. Nelas, Fenijaus sūnus ir Goidelis Glasas
valdė mus, kol mes buvome pietuose. Mes vadinamės fene nuo Feni
jaus ir Goidelais nuo Goidelio Glaso [praleidžiamas fragmentas, pagal
kurį airių protėviai su žydais gelbstisi nuo faraono rūstybės]...pabėgo
jie naktį dešimčia faraono laivų, per Raudonosios jūros sąsiaurį ir be
kraštį vandenyną, į šiaurės vakarus per Kaukazo kalnus, per Skitiją ir
Indiją, per tenykštę jūrą, kuri vadinasi Kaspijos, per Meotijos pelkes,
Europą iš pietryčių į pietvakarius, Tirėnų jūra, kur ties kaire ranka Af
rika, pro Heraklio stulpus į Ispaniją, o jau iš čia į šią salą"26.
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Plg. „Lietuvos metraštį" - po Nerono giminaičio Palemono kon
flikto su imperatoriumi jis „išplaukė Viduržemio jūra [...] Plaukė jis
laivais per jūrą į šiaurę ir, aplenkę Prancūziją ir Angliją, įplaukė į Dani
jos karalystę. O Danijos karalystėje įplaukė į jūrą-vandenyną ir jūra van
denynu priplaukė žiotis, kur Nemuno upė įteka į jūrą-vandenyną" (vertė
Rimantas Jasas)27. Nieko čia ypatingo, atsikraustėliai tiesiog turi ke
liauti, ir legenda turi įjungti kelionės aprašą. Palemono legenda ir airiš
kosios tai daro visiškai natūraliai, šis sutapimas pats savaime dar nieko
nereiškia.
Atsikraustėlių Airijon būta penkių bangų, viena iš jų prasidėjo nuo
Partholono, antrosios persikėlėlių bangos vado, plg. fragmentą iš kny
gos „Vietų senovė", Rennes Dindsenchas 134: „Iš Graikijos atplaukė
Partholonas, sūnus Seros, kuris buvo Sru, Esru sūnaus sūnus, kuris bu
vo Goidelo Glaso, iš kurio kilo visi goidelai, sūnus. Kai dėl palikimo
užmušė jo motiną, tėvą ir brolius, jis ėmė klajoti po pasaulį iš vieno
krašto į kitą, kol galiausiai neatvyko į Airiją. Priplaukė prie jos ties Inis
Saimer iškyšuliu, ir buvo su juo tada aštuoni žmonės. Jie ten gyveno,
kol neišsibaigė jų atsargos, o po to ėmė medžioti šernus ir paukščius
bei gaudyti žuvį. Ir visoje Airijoje nė vienoje upėje Partholonas negalė
jo pagauti žuvies, kol nenuvyko prie Inber Buados ir nerado jos čia. Ir
tada Partholono palydovai pasakė: - Išties, šiose žiotyse gerai kimba! Lai nuo šiol ir bus vadinama Inber Buada! - atsakė į tai Partholonas.
Nuo to laiko ir sakoma Inber Buada"28.
Partholonas, Seros sūnus - Spera, Palemono sūnus? Žinoma, Part
holonas tai ne Palemonas, Spera tai ne Sera, bet laikai ir nuotoliai, filo
loginiai ir kalbiniai trikdžiai... Akivaizdu, kad vieno vardo sutapimas
gali būti atsitiktinis, bet čia turime du artimus vardus (Spera gali būti
tiesiog „atgaline data" sulotynintas vardas. Spero lot. k. - „tikiuosi",
„viliuosi", Viltis - tinkamas vardas legendiniam pradininko sūnui). Ga
lime pripažinti, kad Sera/Partholonas ir Palemonas/Spera irgi sutapi
mai, tačiau šią grandinėlę dar papildo trečias sutapimas - jie susieti
tėvo - sūnaus santykiu. Ketvirtas - personažus sieja atvykimas į naują
žemę, Airiją ar Lietuvą. Penktas - Palemono/Partholono išvykimą iš
tėvynės sąlygoja kažkokios vietinės nelaimės, persekiojimai. Ar ne per
daug sutapimų? Penki atsitiktiniai sutapimai - jau struktūros sutapi
mas.
Antroji, Partholono vadovaujama persikėlėlių banga baigia liūd
nai, plg. visą Airijos apgyvendinimo istoriją (istorijas) atsimenančio Fintano giesmę knygoje „Taros valdų nustatymas", Fallsigud teglach Tara. Fintanas pasakoja apie įvykius, sekusius išsyk po Tvano:

LIETUVIŲ IR AIRIŲ ATSIKRAUSTYMO LEGENDŲ PARALELĖS

Po to pasirodė Partholonas,
iš graikų šalies, iš rytų,
aš visus jo pažinau palikuonis,
Nors ir ilgas buvo jo kelias29.
Šią taupią informaciją Fintanas praplečia kitoje tos pačios knygos
vietoje:
Po to [po tvano] atvyko šlovinga gryniausia tauta,
gyvenusi Inber Bairchėje,
aš tapau kilmingos moters vyru,
Aifės, Partholono dukters.
Nemenką laiką po to
buvau Partholono amžininkas,
kol iš jo nekilo
palikuonys gausūs, be skaičiaus.
Nuodėmingas maras užklupo juos,
į rytus nuo Sliab Elpos [...]
Trisdešimt metų praėjo po to
Iki Nemedo palikuonių atėjimo30.
Su Nemedu vėl ištisa istorija. Kaip apibendrinant pastebima keltų
mitologijos sąvade, apie jį žinoma, kad jis nuo Kaspijos ar Juodosios
jūros pakrančių atvyksta išsyk po Partholono, su savo keturiais sūnu
mis, savo žmona Macha ir dukterėčiomis (pastebėkime - vyrai yra penki,
tai mums pravers). Nemedas yra vadas (ne karalius), jo vardas reiškia
„šventasis, pašvęstasis", jis buvo susijęs su religiniais dalykais. Jis ko
voja su fomorų gentimi, jo valdymo metu Airijoje atsiranda naujos ly
gumos, nauji ežerai, tačiau Nemedas miršta nuo epideminės ligos, be
vado likusius atvykėlius ima spausti fomorai, reikalaujantys dviejų treč
dalių kasmetinės duoklės, atvykėliai sukyla, bet po laikinų sėkmių pra
laimi, išsigelbsti tik vieno laivo įgula31.
T. Narbutas (beje, keista - Palemono mitologijos visiškai nepratur
tinantis), kiek užsiminęs apie Palemoną, kitą skirsnį skiria Nemunui,
Nemoti, pagal T. Narbutą, tai „garsus jūrininkas, kurio atminimą di
džiai gerbė Nemuno žemupio lietuviai, ateivis, kaip ankstesnysis [t.y.
Palemonas]". Toliau nupasakojama Nemuno ir jo palydovų kelionė
aukštyn Nemunu, Dubysa, jo palydovai įvardijami kaip jūrininkai ar
kareivija, dar pastebima, kad pagal tebeišlikusį padavimą jis „buvęs gar
binamas kaip dievas ir turėjęs savo šventyklą Nemunaityje, ant Nemu
no kranto [...] Pusdievio ir Nemuno vardo panašumas perša mintį, kad
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tas garsusis atėjūnas, kaip pirmasis jūrininkas, šia upe keliavęs, bus
davęs upei savo vardą" (vertė R. Jasas)32.
Sutapimai keli, esminiai. T. Narbutui Nemunas karingų jūrininkų
„keliautojų vadas", kaip ir Nemedas yra palyginti negausios karingos
jūra atvykusios grupės vadas (keltų mitologijos tyrinėtojai net pabrė
žia - ne karalius, o vadas). Nemedas siejamas su religiniais dalykais, jo
vardas ir reiškia „šventąjį", „pašvęstąjį", pagal T. Narbutą Nemunui
netgi pastatoma šventykla... Įstabu, kad T. Narbutas Nemuno su Pale
monu netapatina, nors visas tam galimybes turi.
Lietuvos metraštis, kalbėdamas apie atsikraustančius romėnus, pa
teikia jų skaičių:
„Kunigaikštis, vardu Apolonas, taip pat buvęs tame mieste, [bėgo
su jais], viską pasiėmęs, o su juo - penki šimtai vien Romos patricijų. Jų
tarpe saloje pasirodė besančios keturios Romos patricijų giminės: Ken
tauro herbo - Dausprungas, Stulpų herbo - Prosperas Cezarinas, Meš
kos herbo - Julijonas, o Rožės herbo - Hektoras"33. Nesiaiškinam, ko
dėl čia „sala", tarkime, tai dar vienas sutapimas, nekalbam apie var
dus, herbus, genealogiją, šie dalykai turi daug pramano požymių. Ta
čiau apsistokime prie skaičių. Tie 500 nėra tuščias skaičius, jis turėtų
būti prasmingas ir priklausyti pačiai tradicijai, plg. vertingą A. Kojela
vičiaus pastabą: „vieną dalyką senoliai atkakliai tvirtina: ateivių italų
esą buvę penki šimtai kilmingųjų" (vertė Leonas Valkūnas)34.
E. Raila savo įdomioje studijoje apie Palemono legendas šmaikš
tauja, kad penketas - tai tipiškas biblinis skaičius, nors įrodymui tenka
500 dalyti iš šimto ir po to penketą dalyti į dvejetą ir trejetą35. Jei rimtai,
būtent E. Railos pastebėjimas įkvepia pažvelgti į skaičių: taip, penke
tas, o išties du penketai, 500 patricijų, Palemonas plius 4 giminės irgi
duoda penketą. Kaip atsikrausto airių protėviai? Kiek jų? Atsakymas
aiškus. Partholono atvykimas - kaip neužilgo matysime - apibrėžia
mas kaip penkių asmenų grupės atsikraustymas.
Atsikraustant Erimono vadovaujamai bangai (vis dėlto Pale-monas, Eri-monas...) minima, kad iš jo kilo Le Kuinas ir keturi Temros
sūnūs, Konalas, Eoganas, Kolmanas, Aed Slanė („Airijos užgrobimų
knyga")36. Yra penkios Airijos dalys, penki Airijos šventieji medžiai,
penki akmenys sudaro krūvą, buvo penki Airijos užkariavimai, penki
pomirtinio gyvenimo valdovai, didvyriai nešioja penkis žiedus etc.37.
Penketas apskritai yra indoeuropietiška realija, labai stipri, plg. sans
kritišką patarlę panctam idant šarvam, „viskas yra penkete", t.y. penke
tas yra visų struktūrų pagrindas etc. Tačiau airiuose tas penketas ypač
stiprus.
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Penketai duoda airiškas, lietuviškas, indoeuropietiškas nuorodas,
dažniausiai susijusias su erdve ir struktūra. Įkuriant, įsikuriant penketainė struktūra ir turi būti užvedama, Palemonas ir Erimonas tą ir daro.
Kiekvienas su trimis savo sūnumis, tačiau trejetas jau pernelyg univer
sali kategorija, kaip ir devyni ar dvylika, šios skaičių simbolikos nelie
sime.

24 Predanija i mify srednevekovoj Irlandii. Moskva, 1991. P. 49.
25 Ibid., P. 51.
26 Ibid., P. 81.
27 Lietuvos metraštis. Bychovco kronika. V., 1971. P. 42.
28 Predanija i mify..., P. 236.
29 Ibid., P. 77.
30 Ibid., P. 84-85.
31 S. Botheroyd und F. Paul. Lexikon der keltischen Mythologie. Munchen, 1995. P. 250.
32 T. Narbutas. Lietuvių tautos istorija. T.l. Vilnius, 1992. P. 168-169.
33 Lietuvos metraštis... P. 42-43.
34 A. Vijūkas-Kojelavičius. Lietuvos istorija. Kaunas, 1989. P. 59.
35 E. Raila. Lietuvos atradimas, arba Palemono prolegomenai / / Naujasis židinys, 1995. P.
298-303.
36 Predanija i mify...57.
37 S. Botheroyd... P. 131.
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Keltų mitologijos tyrinėjimuose apie Partholoną apibendrinant ra
šoma: „Partholonas, Seros sūnus, tėvažudys ir karalžudys. Jo tėvas pa
darė jį vienaakiu ir išvijo, už tai Partholonas padegė savo tėvų namus,
„idant jo brolis galėtų perimti karaliaus valdžią", ir išvyko iš savo tėvy
nės, Sicilijos ar Graikijos.
Jį lydėjo trys jo sūnūs ir tarnas, arba jo keturi sūnus, vienaip ar
kitaip jų iš viso buvo penki, jo žmona ir dukterėčia. Jie pirmieji po tva
no išsilaipino Airijoje"38. Anksčiau matėme kiek kitaip sudėstytus skai
čius ir Partholonas nebuvo laikytas žudiku, bet čia vertimo ir tradicijos
niuansai, apibendrinant apie Partholoną sakoma taip.
Kol kas mums to užtenka, Partholono nuotykiai Airijoje, pasibaigę
jo mirtimi nuo epideminės ligos, mums čia nesvarbūs - pamėginkime
apsistoti prie mitologinio Partholono/Palemono fono. Manyčiau, kad
šiedu asmenys sietini mitologiškai.
Tačiau pradėkime nuo vienintelio mitologinio Palemono, kurį
mums pavyksta aptikti, ir tai graikų dievas Palemonas, - įdomu, kad
Palemonas graikų mitologijoje atsišakoja dvejopai.
Pirmoji šaka - tai Palemonas jūros dievas. Jis buvo jūros deivės Leukofėjos sūnus Melikertas, bet čia istorija ilga. Eolietis Afamantas buvo
Sizifo ir Salmonėjaus brolis, valdęs Beotiją. Jis pamilsta Kadmo dukterį
Ino, kuri pagimdo jam du sūnus, Learchą ir Melikertą. Tačiau jo žmona
Nefelė tuo pasipiktina, į kerštą įsitraukia ir Hera, po sudėtingų peripe
tijų Heraklio užtarimu Afamantas išneša sveiką kailį, tačiau Hera at
ima iš Afamanto protą, Afamantas paklaikęs iš lanko strėle nukauna
savo sūnų Learchą, manydamas, kad tai elnias, o po to ima plėšyti sū
naus kūną į gabalus. Ino, pačiupusi jaunylį Melikertą, šoka į jūrą ir pa
skęsta, tačiau Dzeusas už jos paslaugas Dionisui, jos šešėlio neišsiunčia
į Hadą, o padaro jūros deive Leukofėja, o jos sūnų Melikertą padaro
dievu Palemonu ir nusiunčia į Korinto Istmą raitą ant delfino. Jo garbei
Sizifas įsteigia Istmo žaidynes, vykstančias kas ketverius metus39.
Viskas painu, bet ar tokie trečiaeiliai mitologiniai personažai galėjo
padėti pagrindą lietuviškam Palemonui? Istmiečiams, be abejo, Pale
monas buvo svarbus, dar svarbesnis Tirui, Sicilijai, Kartaginai - tai Melkartas. Partholono atvykimas iš Sicilijos ar Graikijos ir tam tikras svy
ravimas tarp šių galimybių čia irgi įdomus, nes Palemonas/Melkartas
yra „graikas ir pūnas", jis Palemono vardu buvo garbinamas Istme,
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Melkarto - Tire, Sicilijoje ir Kartaginoje. Tačiau kokia sąsaja tarp grai
kų Palemono, Partholono ir lietuvių legendos Palemono? Peršasi min
tis - visiems jiems bendra išsilaipinimo, atsiradimo iš jūros, iš vandenų
tema. Palemonas raitas ant delfino (Melkartas irgi vaizduojamas raitas
ant jūros arkliuko), Palemonas/Portholonas - plaukia laivu. Tik ar ne
būtų čia kažkokia indoeuropietiška mitologinė realija? Ją patvirtina ir
Partholono tėvažudystė, graikišku atveju - sūnaus Learcho nužudy
mas, t.y. esama kažkokių nesuprantamų paralelių, kažkokiu būdu be
sipinančių į mitologinį kamuolį. Palemono atveju galėtume laikyti jį
artimu saulinei dievybei, tapatinti su Melkartu - tačiau tai per ilgas ke
lias, be to, Tiro ir Kartaginos dievo mitologinė aplinka neleidžia nusta
tyti šio motyvo tarpstočių. Dar vienas graikiškas niuansas, siejantis jį
su keltišku Partholonu: Afamantas po sūnaus nužudymo išvyksta į šiau
rę, Delfų orakulas jam liepia su saviškiais išvykti į šiaurę ir apsistoti
ten, kur laukiniai žvėrys pavaišins jį vakariene, Afamantas ir jo paly
dovai Tesalijos dykrose aptinka vilkus, bedraskančius avis, jo išbadėję
palydovai puola prie avių, Afamantas čia įkuria Aloso miestą, visa sri
tis imama vadinti Afamanija40. Kyla mintis, ar lietuviškoje ir keltiškoje
tradicijoje kartais nepasinaudojama legendiniu mitologiniu kelionės ir
įkūrimo motyvu, kažkiek standartizuotu jau tam tikrame indoeuropie
čių bendrumo tarpsnyje?
Tačiau yra dar ir kitas Palemono mitologijos graikiškas atsišakoji
mas. Palemonas - tai Heraklio jaunystės vardas. Būtent Palemonu jis
vadinamas iki pat savo (Heros atsiųsto) beprotystės priepuolio, kurio
metu jis nužudo šešis savo vaikus, palaikęs juos priešininkais, ir dar du
jų žaidimų draugus, po to, jam atgailaujant, Delfuose pitija pirmąsyk
kreipiasi į jį Heraklio vardu, šį vardą (nuo Heros) jam suteikia Apolo
nas41. Žinome dar vieną Palemoną, tai vienas iš keturiasdešimties ar
gonautų, Palemonas, Hefaisto sūnus42. Vėlgi plaukiojimas. Žinoma, ga
lima tarti, kad Lietuvos metraščio kūrėjai Palemoną nurašė nuo argo
nautų sąrašo. Bet kam? Ir kodėl mums žinomoje tradicijoje Palemono/
Heraklio linija nepajudinama, o ji galėjo būti žinoma, nesinaudojama ir
Palemono Istmiečio/Melikerto mitologine linija, kuri toli gražu ne pir
maeilė graikų mitologijoje, bet pasiknaisiojus ją buvo galima aptikti.
Gal dėlto, kad abi jos perdėm aiškiai veda į Graikiją, o lietuviai apsi
sprendė būti romėnais? O gal į nuodugnias mitologines studijas niekas
nesiruošė leistis, nes turėjo savą legendinę tradiciją, ir ją reikėjo ne ga
minti iš naujo, ieškant vardų, siužetų, paralelių, o tiesiog įkurdinti še
šioliktame amžiuje? Palemonas lietuviškoje tradicijoje turėjo egzistuo
ti - jam tiesiog ieškota užnugario, ir tikriausiai ne mitologijoje, o istori-
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nėję medžiagoje, ir surastas artimiausias - Publijus Libonas, Pompėjaus laivyno vadas. Tačiau tai rodo, kad pritempinėta iki Palemono,
prie šio vardo. Jis nelabai panašiai skamba, toli gražu. Beje, jei XVI a.
kas būtų aptikęs Heraklio/Palemono vardą, būtų juo pasinaudojęs. Jei
ne tradicijai praturtinti, tai bent mokytumui pademonstruoti ar pratur
tinti retoriką. Tad atrodytų, kad Palemono vardas galėjo priklausyti
lietuviškai tradicijai, ir nėra perkeltas nei iš graikų, nei iš romėnų (ten
tokio nerasta), ir matyt ne iš airių legendų, anuomet savo valandos dar
laukiančių airių vienuolynų bibliotekose.
Partholonas nužudo tėvus, Afamantas nužudo sūnų, Palemono bro
lį, Heraklis/Palemonas nužudo savo vaikus. Tada prasideda kelionė
(Heraklio atveju - jo tarnystė ir jo laukiantys žygdarbiai). Lietuvių Pa
lemonas nieko nežudo (to dar betruktų valstybės grindimo legendoje,
ir taip galinčioje sukelti draugų ir nedraugų pamfletinį įkarštį), tačiau
apie jo tėvus nieko nežinome, į kelią jis jų nepasiima. Sūnų jis susilau
kia Lietuvoje. Apie jo tėvus, žmoną (ir lietuvišką ar/ir iki tol buvusią,
eventualiai - kur jo „itališki" vaikai?) nekalbama. Romėniškų proskripcijų aukos, gal leidžiama numanyti. Bet genealogiškai Palemonas „nuo
gas". O jo išvykimo fone - tikėtinos kažkokios žudynės, persekiojimai.
Apskritai neaišku, koks graikų mitologinio Palemono ir Palemono
lietuvių legendose santykis. Istmo Palemonas, Bosforo karaliai Palemonai, Palemonas/Heraklis.
Heraklio atvejis primintų tai, kad jis yra skitų protėvis, būtent iš jo
ir moters/ gyvatės gimė Agatirsas, Gelonas, ir Skitas, mitologinis skitų
protėvis. Gelonai - skitų šiaurinės periferijos gentis, įtikėtina, baltiška;
Gelonas - budinu genties tvirtovė. Kažkoks Gelonas, gelonai skitų/baltų
paribyje, Heraklio sūnus Gelonas. Tai jungtųsi į labai jau menamą gran
dinėlę Heraklis/Palemonas - Skitas skitų, Gelonas gelonų, Agatirsas
agatirsų protėvis. Gal būta tradicijos, kuri mūsų nepasiekė ar kurios
mes neįžiūrime?
Tada galėtume samprotauti, kad „gelonai" kilę iš Gelono, Heraklio
sūnaus, turi teisę laikyti save Heraklio palikuonimis, taigi - Palemono.
Heraklis/Palemonas - Gelonas. Gal čia ir įžiūrėtume „romėno Palemo
no" profilį? Tačiau - tokiu atveju - kodėl Heraklis tradicijoje būtų va
dinamas Palemonu? Ar jo pirmasis vardas atitrūko nuo antrojo kažko
kių mitologinių perturbacijų dėka? Ar norint pabrėžti, kad kildintasi iš
Palemono-Heraklio pirmosios gyvenimo pusės, ar - kas irgi įmanoma už Heraklio-Palemono ir Palemono-graikų jūros dievo yra dar kažkoks
bendras provaizdis? Ar gal istoriškai religiškas užnugaris čia įžiūrėtinas? Graikų kolonistai, išvykdami steigti kolonijos, pirmiausia pasi-
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klausdavo Delfų orakulo, kur jiems vykti, Delfų orakulas pasirūpinda
vo dievų globa keliautojams, būdavo paskiriamas vienas laivais persikraustančių kolonistų vadas... Bet čia prieiname prie graikiškos linijos,'
kurią dar tikrai reikia atskirai nagrinėti, grįžkime prie temos.

w Ibid., P. 266.
39 R. Greivs. Mify drevnej Grecii. Moskva, 1992. P. 177-178.
40 Ibid., P. 178.
41 Ibid., P. 337, 347-348.
42 Ibid., P. 431.
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Kada Palemonas su bendražygiais priplaukia busimosios Lietuvos
žemes, šias vietas jie konstatuoja esant geras, čia esama visko, ko reikia
apsigyvenimui, įsikurdinimui:
„Plaukdami Nemunu aukštyn, pasiekė Dubysos upę ir, įplaukę į tą
Dubysos upę, pamatė abipus aukštus kalnus, o už tų kalnų - plačias
lygumas ir vešlius ąžuolynus, lūžtančius nuo gausybės visokių žvėrių,
visų pirma taurų, stumbrų, briedžių, elnių, stirnų, lūšių, kiaunių, la
pių, voverių, šermuonėlių ir įvairių kitų, o čia pat upėse aibę nepapras
tų žuvų - ne tik tų, kurios veisiasi tose upėse, bet daugybę įvairių ir
nuostabių žuvų, atplaukiančių iš jūros, nes netoli Nemuno žiotys, kur
Nemunas įteka į jūrą. Prie šitų upių - prie Dubysos, prie Nemuno ir
prie Jūros - apsigyveno ir ėmė daugintis"43.
Kada į Airiją atplaukia pirmosios, žvalgybinės persikraustėlių ban
gos vadas Itas, Breogano sūnus, jis irgi keliauja: „Itas vyko per Korku
Duibne, per Kiarraige Luachra, per Luachair Dedad, per Mag Kliach,
per Eile, per Tir Kel, Per Mide [...]. „Geografinis vietų išskaičiavimas
baigiasi konstatavimu: „išties geros jūsų žemės: gausybė čia vaisių ir
medaus, javų ir žuvies, nekankina nei kaitra, nei šaltis"44, - taria Itas.
Vietiniai gyventojai, deivės Danu gentys, suvokę, kuo jiems toks pasi
gėrėjimas gresia, Itą nužudo. Panašūs geografiniai išskaičiavimai ir pa
stebėjimas, kad žemės geros ir tinkamos gyventi, sutinkamos ir kitur;
galima manyti, kad tai paprasta legendinė logika - atplaukiama ir pa
stebima, kad „čia yra gera", o plaukiama visada per kažkokias vietas ar
pro jas. Bet visi tie natūralūs dalykai lietuviškoje ir airiškoje tradicijose
dėstosi paeiliui - krizės sąlygotas išvykimas, geografiniai klaidžiojimai,
pripažinimas, kad vieta yra gera ir tinkama gyventi.
Tik galimas dalykas, kad Partholono plaukiojimo įvaizdis susijęs
su biblinių tvano pasakojimu. Gal - ir Palemono, nes vis dėlto į Lietuvą
atsikraustoma laivais, kažkodėl nepasinaudojama sausumos kelio ga
limybe. Į Airiją, kaip žinia, tokio kelio nėra, o Stela, Davidas, A. Kojela
vičius pasakoja apie prūsų protėvių atsikraustymą sausuma, kaip sau
suma į Lietuvą atkanka ir alanas Litalanas, Litvanas, Litvas. Palemono
legenda gi visuomet prasideda atplaukimu. Gal tai išties būtų nuoroda
į kažkokią tvano mitologemą? Tik tvano pasakojime turėtų būti akcen
tuojama pora, o ne 500 kilmingųjų. Ir siužetas pernelyg pasaulietiškas,
politizuotas. Jei tai ir tvanas, tai ne biblinis, o regimas iš kitos tvano
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tradicijos, gal daugiau indoeuropietiškos, ir daugiau sietinas su graikų
Palemonu, vis dėlto jūros dievu, ne tiek su tvanu, kiek su jūromis, van
denimis. Tačiau ta sąsaja nėra aiški, koks jos religinis užnugaris, su
prasti sunku.
Lietuvių legendinėje tradicijoje atvykėliai duoda vardus miestams,
gyvenvietėms, įkuria juos. Apie tų įvardijimų pagrįstumą kalbėti ne
būtina, čia vyksmas svarbus. Lietuvos metraštyje miestus kuria Barkus
ir Kūnas, tradicija iki T. Narbuto jiems priskiria anekdotines vietovar
džių etimologijas, bet legendos ir čia sutampa su airių sagomis, kur
daugsyk atvykėlių vardais pavadinamos žemės, laukai, gyvenvietės
(daug tokių motyvų yra „Airijos užkariavimų knygoje" ir „Vietų seno
vėje"). Atvykėliai jaučiasi vardų požiūriu tuščioje vietoje, ir tas tuštu
mas išgyvenamas metafiziškai giliai iki fizinio pasaulio - jiems atvy
kus, savaime atsiranda nauji ežerai, ištrykšta upės.43

43 Lietuvos metraštis...P. 42-43.
44 Predanija i mify...P. 49-50.
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Kol kas į keltų ir lietuvių legendinės tradicijos paraleles buvo gali
ma ir reikėjo žiūrėti kaip į atsitiktinius sutapimus, bet sutapimai tęsia
si. Tai ne kalkės, bet ir ne archetipai. Esama skirtumų, individualių per
sonažų, istorinių ir pseudoistorinių, mitinių elementų variacijų, bet as
menų šerdinis apibūdinimas ir jų funkcionavimas nepaprastai artimi.
„Lietuvos metraštis" pasakoja apie palemonidų kovas su totoriais, ru
sais, tarpusavio kivirčus, tačiau kai kada pasitaiko aiškūs ideologiniai/
mitologiniai intarpai, kuriuose valdančioji dinastija pasirūpina savo di
nastijos religiniu užnugariu ir kultinėmis inovacijomis.
Pradėkime nuo Pajautos:
„Didžiajam Lietuvos ir Žemaičių kunigaikščiui Kukovaičiui būnant
didžiuoju Naugarduko kunigaikščiu (po Skirmanto mirties), mirė Lie
tuvos ir Žemaičių didžiojo kunigaikščio Kukovaičio motina Pajauta,
sulaukusi žilos senatvės. Ir didysis kunigaikštis Kukovaitis, mylėda
mas savo motiną, jos atminimui pagerbti pagal jos išvaizdą pastatė sta
bą ir pastatė tą savo motinos Pajautos vardo stabą ties Žaslių ežeru. O
tą jos stabą garbino ir Pajautą laikė deive. Paskui tas stabas supuvo, ir
toje vietoje išaugo liepos. Tąsias liepas garbino ir iki mūsų dienų jas
tebedievina, minėdami tą Pajautą"45.
Airiškas šaltinis, minėta knyga „Vietų senovė" Rennes Dindsenchas, 99, apie vietovardžio Taltiu kilmę:
„Kodėl taip vadinama Taltiu?
O štai kodėl. Duacho Teinmino sūnaus Eochu Garbo žmona buvo
Taltiu, Magmoro duktė. Šis Eochu pastatė Įkaitų Tvirtoves Taroje. Ji
buvo Lugo, Skal Balb sūnaus augintoja. Ji paprašė savo vyro išvalyti jai
Kuano mišką, idant žmonės galėtų rinktis aplink jos kapą. Ir mirė ji
rugpjūčio pradžioje ir Lugaidas surinko prie kapo žmonės, idant ap
raudotų ją kaip dera. Nuo to ir sakome mes Lugnasad.
Tai atsitiko penkiolika šimtmečių prieš Kristų, ir, iki Airijoje nepa
sirodė Patrikas, nebuvo karaliaus, kuris nebūtų rinkęs žmonių prie ka
po [...].
Trys geišai buvo susiję su Taltiu: geisas žiūrėti į ją per kairį petį,
geisas važiuoti pro ją, nenulipant ant žemės, geisas ką nos be reikalo
numesti ant jos po saulės laidos"46.
Geišai - tai religiniai draudimai, kuriuos dažniausiai uždėdavo
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druidai, bet būdavo ir tradicijos sankcionuotų geišų. Tokių draudimų,
susijusių su piliakalniais ir pan. Lietuvoje daug. Bet čia esmė - sutam
pa funkcinis Taltiu ir Pajautos nekrokultas. Įžymios moters palaidoji
mo vieta tampa kultiniu centru, kuriame žmonės renkasi labai ilgą lai
ką - airiškoje tradicijoje - iki Patriko, lietuviškoje - „iki mūsų dienų".
Ir Pajautos ir, beje, Birutės atveju mirusios žymios moters kapavie
tė ar jos apylinkėse esantis geografinis objektas pavadinamas jos var
du. Plg. dar ir Dindsenchas, 94: „Kodėl taip vadinama Ard Macha? Mi
rė čia Macha, Nemedo, Agnomano sūnaus, žmona, ir buvo palaidota
šiame slėnyje, dvyliktame, kurį apvalė Nemedas ir atidavė savo žmo
nai, idant būtų pavadintas jos vardu"47. Tas apvalymas irgi reikšmin
gas, gal tai krūmokšnių iškirtimas ar pan., gal kitaip Airijoje ir Lietuvo
je neišeina, plg.Gerimantas, Šventaragio sūnus: „apvalė aikštę, iškirsdamas visus medžius, ir ją, paisydamas visų apeigų, paskelbė laidotu
vių vieta"48.
Arba palyginkime kelis kitus panašius nekrokulto steigimus. Taip
po Speros, trečiojo Palemono sūnaus, mirties valdiniai „jo atminimui
romėnų papročiu pastatė stabą ir praminė jį Spera. O paskui tie žmo
nės, gyvenantys aplinkui, ėmė jam atnašauti aukas ir laikyti jį dievu.
Paskui, kai tas stabas sutrūnijo, jie garbino tą ežerą bei vietą ir laikė
dievu"49, arba, Kukovaičiui mirus, jo sūnus Utenis „savo tėvui atminti
padirbo stabą ir pastatė jį prie Šventosios upės ant vieno kalno, netoli
Deltuvos. Ir tąjį garbino ir laikė dievu. Paskui tas stabas supuvo, o ten
išaugo miškas. Ir žmonės garbino tą mišką ir pavadino jį savo valdovo
Kukovaičio vardu"50. Airiški atitikmenys, plg.: „Šen Germaną užpuolė
keturi Datos sūnūs, ir užmušė jį, ir iškasė jam kapą. O prieš mirtį jis
prašė jų rengti Raudų sueigas prie jo kapo ir amžiais vadinti tą vietą jo
vardu" (Dindsenchas, 18)51. Rinkimasis apie didvyrio, valdovo ar val
dovės kapą, vardo vietovei suteikimas, ilgalaikis nekrokultas - būdin
gi tiek airiams, tiek lietuviams.
Esama gal ne tokių artimų „personalinių" paralelių, bet jos irgi nu
rodytų jei ne asmenų, tai bent vaizdinių apie juos sutapimą.
Šventaragis patenka į Lietuvos metraščio legendinę dalį kaip kuni
gaikštis, inicijavęs mirusių valdovų deginimo papročio centralizavimą
Vilniuje. Apie Šventaragio religinę reformą, semantiką, vardo etimolo
giją rašyta daug. Tačiau ne kaip religinis asmuo, o kaip valdovas jis
menkai tepasižymėjo, net legendos sąlyginis laisvumas neįkvėpė jam
istoriškumo dvasios. Jis stipriai mitologizuotas, kartais darytos prielai
dos, kad Šventaragio legenda - tai lietuviškas (Rytų Lietuvoje įsigalė
jęs) Sovijaus mito variantas ar atmaina.
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A. Vijūkas-Kojelavičius apie Šventaragį pasakoja:
„Rimgaudas [...] Uteniui, Lietuvos ir Poleksijos kunigaikščiui [...]
mirus, tapo išrinktas kunigaikščio Šventaragio, beveik kūdikio, globė
ju"52.
„Pirmas iš lietuvių valdovų didžiuoju kunigaikščiu pasiskelbė Rim
gaudas, Palemono vaikaičio Gimbuto sūnus [...] teisėtas paveldėtojas
Šventaragis, globos dingstimi beveik visai nušalintas nuo valdymo, buvo
verčiamas tol laukti jam priklausančios valdžios, kol per klastą ir ap
gaulę viešpatavo Rimgaudo palikuonys53. Rimgaudui mirus, „rodos,
Šventaragiui turėjo nušvisti viltis atgauti tėvoniją: nė viena piliečių gru
pė nebūtų rodžiusi nepalankumo tiems pasikeitimams, jei kunigaikštis
tam būtų ryžęsis. Tačiau dėl jauno amžiaus, o gal dėl perdaug švelnaus
būdo, būdamas, be to, nedrąsus, jis pasikliovė atsargių žmonių patari
mais, pasitenkindamas Žemaitija, kurią jam neseniai buvo užleidę val
dyti, ir ginčo dėl Lietuvos nepradėjo"54. Po to kalbama jau apie senyvą
Šventaragį, ramiai nuošalyje pragyvenusį jam skirtus metus ir gilioje
senatvėje kelerius metus dar pavaldžiusį, ir sūnui Gerimantui (kitur tai
Skirmantas) liepusiam jį palaidoti Neries ir Vilnelės santakoje. Apie šį
priesaką jau kalbėta daug, susitelkime ties Šventaragio biografijos įva
du - jaunas, pernelyg jaunas neryžtingas kunigaikštis, nustumtas nuo
valdžios, jo vardas - Šventa-Ragis.
Dabar pažvelkime vėlgi į „Vietų senovę", Dindsenchas, 88:
„Kodėl taip vadinama Kam Furbaide ir Etne?
O štai kodėl. Etnė, Eochaido Fetlecho dukra, Konchobaro, Neso sū
naus žmona, buvo Furbaidės motina. Ir pasakė druidas Klotru, kitai
Eochaido Feidlecho dukrai, kad ji žus nuo jos sesers sūnaus rankos.
Tada Etnė iš rytų išsiruošė į Kruachaną, idant ten pagimdytų, tačiau ją
aplenkė Lugaidas Sriabas Dergas, Klotru sūnus ir paskandino Etnę upė
je, kuri dabar vadinama jos vardu. Po to Lugaidas iš jos įsčių išrėžė
sūnų, kuris buvo vardu Furbaidas Fur Benas, nes du ragai augo jam
ant smilkinių. Kai buvo pagrobtas jautis iš Kualngės, jam buvo septy
niolika metų. Jis tada išvyko atkeršyti už savo motiną, ir Klotru krito
nuo jo rankos. Lugaidas leidosi vytis Furbaido, ir užmušė jį ant Sliab
Uilen viršūnės ir pastatė ten kaimą, po vieną akmenį kiekvienam, ku
ris buvo su juo [.. .]"55.
Žinoma, šioje versijoje su Šventaragiu Furbaidą sieja tik jaunumas
ir ragai, bet turėkime omenyje stiprų tradicijos perinterpretavimą, A. Ko
jelavičiui stengiantis maksimaliai suistorinti legendą: gal Šventaragį taip
sunku buvo įkišti į valdovų sąrašą, kad jis legendoje tiesiog mirė, žuvo
jaunas? Su Furbaido mirtimi siejamas kalnas, ant kurio surenčiamas
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akmeninis kaimas, t.y. nekrokulto statinys, Šventaragio laidotuves ly
di Skirmanto/Gerimanto įsteigta šventovė - tiesa, viskas, atrodo, po
kalnu, pakalnėje, o ne ant jo. Be to, Šventaragiui ir Furbaidui būdinga
tai, kad jie jaunystėje eliminuojami iš žaidimo. Kodėl lietuviškoje tradi
cijos versijoje Šventaragis vis dėlto sugrąžinamas į sceną ir jam leidžia
ma sulaukti gilios senatvės - specialiai nagrinėtinas klausimas.
Dar vienas siužetinis sutapimas. Lietuvos metraščiuose, kalbant apie
valdovų kaitą, jie išsyk netituluojami didžiaisiais kunigaikščiais, o tai
įdomu: kas gi trukdė prasimanant Palemoną padaryti išsyk didžiuoju
kunigaikščiu - ar, beje, karaliumi? Bet ne - didieji kunigaikščiai skai
čiuojami tik nuo Rimgaudo, plg. A. Kojelavičiaus paaiškinimą: „Pir
masis iš lietuvių valdovų didžiuoju kunigaikščiu pasiskelbė Rimgau
das, Palemono vaikaičio Gimbuto sūnus"56. Plg. airių knygą „Auklėji
mas dviejų taurių namuose", Altram Tige Da Medar, pirmuoju Airijos
karaliumi tampa tik paskutinės atvykėlių bangos vadas Erimonas: „Jį
vadino Erimonu Didžiuoju, Milio sūnumi [—] jis buvo pirmasis Airijos
karalius" etc.57. Vėl sutapimai, kurie atskirai, patys savaime nebūtinai
turėtų būti laikomi esminiais, tačiau jų kompleksai atsitiktinumo gali
mybę mažina labai stipriai. Prisiminkime dar ir grandinėlę Partholonas (Sera)/Nemedas, Palemonas (Spera)/Nemunas.
Atvykėlių srautai Airijoje suteikia vardus ir pavadinimus upėms,
ežerams, jie atsiranda jų palaidojimo vietose. Apskritai atvykėliai kei
čia reljefą ir konkrečia veikla (išvalydami teritorijas nuo krūmynų, miš
kų), ir „fiziškai/metafiziškai" - tiesiog jiems išsilaipinus ar neužilgo
atsiranda nauji slėniai, nauji ežerai, kartais jų atsiradimas siejamas su
didvyrių žūties vietomis, palaidojimais ir pan.
Lietuvoje puikiai žinomi panašūs padavimai. Tiesa, jie su Palemo
nu ar kokiais atvykėliais nederinami, dažnai tesakoma, kad tai atsitiko
seniai, o kartais net prieš keliasdešimt metų ar prieš šimtmetį.
Airių knyga „Vietų senovė", 40, apie Loch Garmano ežero atsiradi
mą: „Garmanas Glasas, Dega sūnus, buvo čia palaidotas, ir, kai rausė
jam kapą, išsiveržė laukan ežeras"58. Arba, kalbant apie Loch Ojrbseno
ežero atsiradimą: didvyris Ojrbsenas „buvo nukautas šioje kovoje ir
stovintis palaidotas prie Kujliu, tačiau iš po jo ištryško ežeras ir užtvin
dė kapą" („Vietų senovė", 159)59. Plg. lietuvių padavimus, kur ežeras
atsiranda netyčiom atspėjus jo vardą, plg. „Kai tik ištarė „juodas", atsi
rado iš kaži kur vanduo ir, kur buvo jų grikiai, paplūdo ežeras. Tame
ežere nuskendo ir ta motina su mergaite, kuri ištarė žodį „juodas", ar
ba: „tuojau iš upelio išsipylęs vanduo, užsėmęs tą kaimą ir viską, kas
tik buvo"60. Tiesa, airių sakmėse ežeras, šaltinis užtvinsta ne atspėjus
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jo vardą, bet mums įdomu, kad tie padavimai apie konkrečių ežerų
atsiradimą airių tautosakinėje tradicijoje yra didesnių segmentų dalys,
siejami su pirmųjų atsikraustėlių veikla. Bet ir airiams, ir lietuviams
visiškai suprantama, kad ežeras gali atsirasti „istoriškai", tačiau ne pa
laipsniui formuodamasis, o prapliupdamas, užklupdamas. Įtikėtina, kad
lietuvių padavimai yra kažkokio didelio segmento, mitologinio legen
dinio ciklo detalės. Tarkime, lygiai kaip lietuvių Velnias, keičiantis ir
pertvarkantis reljefą lietuvių sakmėse ir padavimuose, kraštovaizdį tvar
ko airių dievas Dagda.61
Plg. vieną lietuvių padavimą, siejamą su konkrečiais dviem akme
nimis:
„Labai seniai gyveno du broliai. Nusibodo jiems kartu gyventi, to
dėl sumanė persiskirti. Jie buvo medžiotojai. Todėl sumanė persidalinti mišką, kuriame medžiodavo. Vieną kartą nuėjo abu į mišką. Bet kaip
jiems persidalint - giria didelė ir tanki, jos viduriu eina bala. Vienas
sako: „Einam prie tos balos, vienas paimkim į rytus, o antras į vakarus
nuo tos balos, ši riba skirs mus". Antrasis brolis pritarė. Nuėjo prie tos
balos, palaužė keletą šakelių ir buvo perdalintas miškas. Bet kuriam
dabar paimti į vakarus, ir kuriam į rytus, taip ir negalėjo nuspręsti. Į
rytus buvo tankesnis miškas, jame buvo daugiau ir žvėrelių, todėl abu
norėjo paimti. Taip jiems besiderant, iš kažkur atsirado senelis su žila
ilga barzda. Priėjęs prie brolių, užklausė jų, kokiu reikalu jie taip gar
siai derasi. Broliai visą reikalą ir sumanymą išdėstė seneliui. Senelis
tarė: „Mieli vaikučiai, mums Dievas liepė būti vienybėje, vienas nuo
kito niekur nesiskirti, o kartu gyventi, nes vienybė yra galybė". Bro
liams tai baisiai nepatiko, norėjo senelį primušti. Vienas užsimojo laz
da ir buvo bešeriąs seneliui, o antras griebė strėlę. Bet senelis atsitrau
kęs tarė: „Jei jau jūs taip norit persiskirti, tai šekit - dabar iki pasaulio
pabaigos nesusieisita!". Taip tarus, broliai pavirto akmenimis, o tarp jų
virto gilus griovys. Tie du akmenai ir tas griovys ir dabar dar tebėra
Suodžių kaimo miške, vidury balos"62.
Dabar airių legenda iš knygos „Fingeno regėjimas", Aime Fingein.
Fingenas šventąją Samain šventės naktį regi slapčiomis visoje Airijoje
vykstančius slėpiningus dalykus, kas tai yra, jam paaiškina žynė mote
ris, tarp jų: „Du neliesti kapai Sliab Mise. Juose palaidoti du Milio Espaino sūnūs, Eberas ir Eremonas, kurie tarp savęs pasidalijo Airiją ir
paėmė žemes, vienas į rytus nuo kalno, kitas į vakarus. Ir išpranašavo
Milio sūnūs, kad, kol jų kapai nesusieis į vieną vietą, Airijoje nebus
vieningos valdžios. Du druidai palaidojo brolius - Uaras ir Eitiaras jų
vardai. Šią naktį kapai susiėjo į vieną..."63. Milis Espainas tai Milis iš
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Ispanijos, legendinis Airijos valdovų Eremono ir Ebero, penktosios atsikraustėlių bangos valdovų tėvas, bet mums svarbu, kad čia Airijoje
užsibaigia Lietuvoje ištartas prakeikimas, o mes matome dar ir šalies/
teritorijos dalijimosi perpus principą - rytai/vakarai. Žinoma, folkloro
elementų sutapimai nėra kas keisto, bet čia galima atsekti, jog sutampa
ne tik detalės, bet iš tų detalių susidėsto artimi kompleksai.

45 Lietuvos metraštis...P. 51-52.
46 Predanija i mify... P. 232.
47 Ibid., P. 231.
48 A. Vijūkas-Kojelavičius. Min. veik., P. 129.
49 Lietuvos metraštis...P. 44.
50 Ibid., P. 51-52.
51 Predanija...P. 221.
52 A. Kojelavičius...P. 92.
Ibid., P. 94.
54 Ibid., P. 98.
ss Predanija i mify...
56 A. Kojelavičius...P. 94.
57 Predanija i mify...P. 87.
58 Ibid., P. 225.
59 Ibid., P. 239.
60 Ežeras ant milžino delno. Lietuvių liaudies padavimai. Vilnius, 1995. P. 63-64 ir kt.
61 Predanija i mify...P. 63.
62 Ežeras..., P. 55-56.
83 Predanija i mify... P. 147.
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Išvados būtų formuluojamos:
a) Lietuviškų Palemono legendų turinys nėra sugalvotas tuščioje
vietoje, nėra pramanas. Legenda susideda iš mitologiškai-religiškai ve
rifikuojamų dėmenų, atitinkamai galima spręsti, kad Palemono legen
da remiasi autentiška religine mitologine tradicija, kurios turinyje, tikriau
siai, pranešimas apie mitinius pirmeivius, kuriančius, pertvarkančius
reljefą, steigiančius miestus, gyvenvietes, teikiančius vardus gamtos ob
jektams. Metraščiuose ir kronikose sutinkama Palemono legenda yra
perdaryta, įterpiant jon istorinius ir sunkiai istoriškai verifikuojamus
asmenis, lygiai kaip ir mitinius personažus, ir dėl ideologinių sumeti
mų nukreipta konkrečiai Romos pusėn. Tačiau ji pati (išsidėstanti ne
tik Lietuvos metraščių pradžioje, bet toliau, įterpta ir daugelyje mitolo
ginių segmentų) turi atitikmenų lietuvių padavimuose ir apskritai tau
tosakoje.
b) Palemono legendos mitologiškumas nėra nei argumentas prieš
jos istorinį turinį, nei argumentas už - jei lietuviai ar jų protėviai turėjo
gyvas, gyvybingas legendas apie savo protėvių atsikraustymą, jos ne
galėjo nebūti mitologizuotos, t.y. jos negalėjo nebūti suderintos su tra
dicijoje vyraujančiais religiniais mitologiniais vaizdiniais.
c) Palemono legendos lyginimas su airiška tradicija leidžia spėti,
kad nemaža dalis lietuvių padavimų yra susiję su platesniu kontekstu,
t.y. kai kurie padavimai yra platesnio vientiso legendinio mitologinio
pasakojimo detalės, šiuo metu išbyrėjusios iš konteksto.
d) Lietuviškų Palemono atsikraustymo legendų turinys yra atsira
dęs jungiant ir kompiliuojant vaizdinius iš tų pačių mitologinių vaizdi
nių komplekso, iš kurio vaizdinius sėmėsi ir airių padavimai bei legen
dos apie Airijos užkariavimus. Kitaip tariant, airiškos ir lietuviškos le
gendos remiasi bendra provaizdžių sistema.
Pastarąją išvadą kol kas galima formuluoti tik šitaip, nes toliau
prasideda prielaidų sritis. Galimas dalykas, čia indoeuropietiška legen
dinė mitologinė tradicija, susijusi su pirmaisiais atvykėliais, didžiavy
rių, pirmųjų žmonių, gal tvano laikais, laikais po pasaulio atsiradimo,
tačiau šią prielaidą vis dėlto neigtų daug specifiškų airiškos/lietuviš
kos tradicijos sutapimų. Antra vertus, nors jų sąlygiškai pakankamai,
kad galėtume konstatuoti, stebėti ir lyginti fenomenus, jų pernelyg mažai, kad galėtume daryti prielaidą apie tiesioginius intensyvius lietu-
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vių-airių kontaktus (kas nėra neįmanoma, airių legendose gausu ne
identifikuotų užjūrio žemių rytuose, tarkime, Lochlanas, kurį tyrinėto
jai laiko buvus Germanijoje ar Skandinavijoje, iš Lochlano kyla viena iš
ateivių bangų etc. - iš principo keliauta dideliais atstumais ir sąlygiš
kai gausiomis grupėmis). Vis dėlto šią prielaidą pagrįsti vargu ar kada
pasisektų. Trečia prielaida, mano supratimu, siūlytų vaisingiausią ke
lią, kurio tam tikrame tarpsnyje būtų galima kiek pasiaiškinti ir antrąją.
Tai - keltų/baltų, keltobaltų prielaida, kuri turėtų būti tikrinama arche
ologiškai, istoriškai, filologiškai (ką reiškia, beje, ir keltiškai paaiškina
mų vietovardžių gausa Lietuvoje, frazeologizmai, „kad jį kur galas",
pvz.) ir galiausiai religiškai mitologiškai. Mūsų dabartiniai pasamprotavimai lietė tik perdirbtą, pertvarkytą, istoriškai ideologiškai keitinėtą
legendinę „palemoninę" tradiciją, kuri galingame keltobaltiškų religi
nių analogijų žemyne yra tik periferinis pusiasalis. Čia Palemono tra
dicija tik susitinka su keltobaltiška. O pats Palemono laukas turi būti
tikrinamas „pagal Palemoną", tai yra pagal Palemono legendos ištakas
Antikos oikumenoje, kuriai jis pats genetiškai priklauso. Bet tai, kad
Palemono tradicija perėjusi per keltišką prizmę, dar nereiškia, kad jos
kilmė yra keltiška. Ji ar jai gimininga legenda veikė keltobaltiškoje ter
pėje, tačiau pats Lietuvon atplaukęs Palemonas yra atskiros legendos
personažas, lietuviškas, ar lietuviškai-romėniškas.
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BOSFORO PALEMONAS
Grįžkime prie antrosios versijos, kurią lokalizuoti galime kažkur
apie Kimerų Bosforą, Pontą, Bitiniją, t.y. apytiksliai apie Juodosios jū
ros baseiną antikos laikais. Kad čia nukrypstame nuo Romos, neturėtų
trikdyti. Kaip vėliau pamatysime, tas nukrypimas yra labai vaisingas
šuolis, kuris vienu metu ir reikiamu laiku sugrąžins prie Romos temos,
bet jau su daug didesniu įdirbiu.
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Graikai kolonijas kūrė dėl įvairių priežasčių - gyventojų pertek
liaus, socialinių neramumų, politinių aplinkybių, siekiant plėsti miesto-metropolijos įtaką, dėl prekybinių sumetimų. Plaukta dažniausiai
laivais; miestas, išsiunčiantis kolonistus, iš savo piliečių skirdavo kolo
nijos vadą, taip vadinamąjį oikistą, Oiycmję, arba jį rinkdavosi patys
kolonistai. Jo pareigos - išdalinti kolonijos žemes, vadovauti kuriant
kolonijos konstituciją, kuri vėliau pagal aplinkybes galėjo būti keičia
ma. Jei koloniją steigdavo grupuotė, pralaimėjusi metropolijoje vyku
sioje kovoje ar pilietiniame kare, kolonijos steigti vykdavo nugalėto
sios pusės piliečiai drauge su šeimomis. Jei kolonija būdavo steigiama
valstybiniu mastu, valdžia turėdavo teisę atsirinkti tik tam tikrų socia
linių sluoksnių atstovus ar visi piliečiai traukdavo burtus.
Pirmasis kolonijas ėmėsi kurti Jonijos pakrantėje esantis stambus ir
įtakingas Miletas, apskritai pasižymėjęs polinkiu į nuolatinius pilieti
nius neramumus. 670 m. pr. Kr. Miletas Helesponto (Dardanelų) aziji
nėje pakrantėje įkuria Abido miestą. VII a. pirmoje pusėje Propontidės
(Marmuro jūra) pietuose įkurtas Kizikas, vėliau, įsitvirtinęs sąsiauriuose,
Miletas ėmė skverbtis į visą Pontą (Juodąją jūrą). VII-VI a. pr. Kr. įsiku
ria kolonijos vakarinėje Ponto pakrantėje - Apolonija, Odesas, Tomajis, Istrija, Tirą, visos kolonijos iš Mileto. VI a. pr. Kr. pirmoje pusėje
įkuriama Olvija dešiniajame Bugo upės krante, ties jo intaku į DneproBugo žiotis.
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Miletas kolonizavo ir Kimerų Bosforą (Kerčės sąs.), jo europinę ir
azijinę dalį (Kerčę ir Tamanę). VI a. įkuriama Feodosija, Pantikapėjus
(dab. Kerčė), azijinėje Bosforo dalyje - Kepai. Neužilgo aplink Bosforą
išauga ganėtinai daug smulkesnių ir stambesnių kolonijų, kurių dau
gumą kūrė išeiviai iš Jonijos64.

B.A. Gaidukevič. Istorija antičnych gorodov Sevemogo Pričemomorja / / Antičnyje goroda
Sevemogo Pričemomorja. Očerki istorii i kultury. Leningrad, 1986. P. 23-147, P. 27.
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Graikų kolonizacijos laikotarpiu buvo skiriamos dvi naujai įkuria
mų gyvenviečių rūšys. Viena tai buvo „kolonijos apgyvendinimui", iš
esmės agrarinio pobūdžio, antra rūšis - faktorijos ar emporijos, t.y. pre
kybinės kolonijos65. Pantikapėjus arba Kimerų Bosforas išsyk įgavo abie
jų bruožų - agrarinis pagrindas jungėsi su intensyvia nuo pat miesto
įkūrimo vystoma ir ilgais laikotarpiais klestinčia prekyba.
Bosforas, skirtingai nuo kitų graikų kolonijų, apėmė ne vieną polį,
o daugelį, o savo klestėjimo laikmečiu užėmė dideles teritorijas. Keis
damas ribas, dinastijas, priklausomybės periodus kaitaliodamas su oku
pacijų ir vasaliniais santykiais, Bosforas kaip karalystė ar archontystė
išsilaikė gana ilgą epochą - nuo VI a. pr. Kr. iki IV a. po Kr., kai jis krito
nuo klajoklių genčių antpuolių.
Bosforo vardas kilęs nuo sąsiaurio, jungusio Juodąją jūrą su Azovo
(dab. Kerčės sąs.), o seniau sąsiauris vadintas Kimerų Bosforu, kurie
čia gyveno apie IX-VIII a. pr. Kr., bet ir vėliau šiauriniame Pajuodjūryje pasirodydavo ar kimerų ar kimbrų vardais (ar išties kimerai ir kimbrai iš bendros šaknies, nėra iki galo aišku, bet antikiniai ir vėlesnieji
autoriai juos sykiais tapatindavo).
Miestui įsikurti, atrodo, teko gauti aplinkinių skitų genčių pritari
mą; įtikėtina, kad palankų sprendimą, kaip ir kitų graikų kolonijų, be
sikuriančių galingų barbarų pašonėse, atveju, lėmė skitų diduomenės
ekonominiai interesai66, o be to, karinio pavojaus smulkios faktorijos ar
gyvenvietės, kartais net neapjuostos sienomis, nekėlė. Tarkime, iki III a.
pr. Kr. Bosforo graikų gyvenvietėse nėra įtvirtinimų67. Suprantama, to
kia ideali santarvė bemaž niekur netruko amžinai, tačiau po konfliktų
dažniausiai vėl būdavo randamas kažkoks koegzistencijos principas,
nes prekyba ir kontaktai paprastai duodavo naudos abiems pusėms.
Kimerų Bosforo tėvonija - Miletas. Po socialinių neramumų iš Mi
leto pasitraukė pralaimėjusi pirklių aristokratijos grupė - tačiau, kaip
užsiminėme ir kaip matyti iš vėlyvesnės Bosforo istorijos, šis pirkliškas
pagrindas miesto ir karalystės plėtrai išėjo į naudą. Vėliau Bosforas pa
traukia eoliečius iš Lesbo salos, kitas smulkesnes graikų grupes, aziji
niame krante įkuriamas Fanagorijos miestas, pavadintas vieno iš oikistų Fanagoro vardu. Svarbiausiu miestu tampa Pantikapėjus, atlikusi
ekonominio ir politinio centro vaidmenį. Būtent joje stovėjo pagrindinė
Bosfore Apolono šventykla, o ir pats Pantikapėjus buvo vadinamas Ki-
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merų Bosforu, kaip ir sąsiauris.
Bosforą supo vietinės gentys. Kerčės pusiasalyje, kaip ir visose Kry
mo stepėse, viešpatavo karališkieji skitai, Tamanės pusiasalis priklau
sė sindams, kurie gyveno iki dabartinės Anapos, anksčiau čia stovėjo
Gorgipija. Piečiau sindų gyveno toretai, Kubanės žemupyje - dandarijai, šiauriau, prie Azovo - psesai. Kubanės žemupyje ir Meotidės pa
krantėse gyvenusios gentys vadinosi bendru vardu meotai.
Pradžioje Bosforo poliai susivienijo kaip federatyvinė sąjunga - simachija; tai įvyko neužilgo prieš įsitvirtinant Archeanaktidams V a. pr.
Kr. aštuntame dešimtmetyje, kai, atrodo, neseniai įsteigtieji graikų po
liai susidūrė su skitų ekspansija. Po graikams sėkmingos karo baigties
simachija egzistuoja toliau, tačiau įgavusi jau gynybinės sąjungos po
būdį. Bosforas kaip vieningas darinys formuojasi palengva ir pakanka
mai natūraliai suartėjant netolimiems, bendrus interesus ir, matyt, ben
dras ištakas pripažįstantiems miestams. Suartėjimo pavyzdys iš numiz
matikos srities: VI-V a. pr. Kr. sankirtoje Pantikapėjus ir Mirmekija iš
leidžia monetas, vienodas iš vienos pusės, dar vieną tokią emisiją atlie
ka Apolono šventykla. Formuojasi taiki Bosforo polių konfederacija,
kuri drauge buvo ir karinė simachija, religinė amfiktionija ir monetari
nė sąjunga656768.
Pirmoji Bosfore valdžiusi dinastija vadinosi Archeanaktidai, gal
būt jos atsiradimas siejamas su kažkokiu dinastijos pradininku Archeanaktu. VI a. pr. Kr. taip vadinamas vienas iš žymių Mileto magistratų
sūnus. Galbūt vienas kažkoks Archeanaktas ir buvo oikistas, t.y. Pantikapėjų įkūrusių kolonistų vadas. Iš pradžių valdžia telkėsi archonto
rankose - pastarasis buvo vienas vyriausiųjų miesto magistratų, ir ėmė
pereidinėti iš tėvo sūnui, iki gyvos archonto galvos, apie jokį remkamumą nebuvo nė kalbos; tironas valdydavo drauge su broliais ar sū
numis.

65 O.L. Aleksandri. Nekotoryje voprosy istorii i kultury Bosforskogo gosudarstva / / Problemy
istorii i kultury Sevemogo Pričemomorja v antičnuju epochų. Moskva, 1991. P. 62-89, P. 64.
66 B.A. Gaidukevič. Op. cit., P. 95.
67 E.V. Jakovenko. Ob etnokultumoj prinadležnosti naselenija chory Bosforą Evropeiskogo//
Demografičeskaja situacija v Pričemomorje v period Velikoi Grečeskoi kolonizacii. Chaltubo, 1979; 248-249, P. 256 ir t.
68 O.L. Aleksandri. Op. cit., P. 64 ir t.
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438/437 m. pr. Kr. baigiasi Archeanaktidų valdymas; Bosforo val
dovu tampa Spartokas, pagal vardą - trakas, kiti dinastai turėjo arba tra
kiškus arba graikiškus vardus. Įtikėtina, kad spartokidai atėjo perver
smo keliu; spėjama, kad arba atėjusi trakų gentis įsigalėjo Pantikapėjuje - tačiau ši hipotezė neįrodoma, arba labiau tikėtina, kad iš trakų sam
dinių ar kariaunos pačiame Bosfore iškilusi grupuotė perėmė valdžią69.
Spartokidai vedybų keliu giminiavosi su vietinių genčių diduome
ne, įsitvirtinę, tęsdami pirmtakų politiką, ėmėsi plėsti Bosforo teritori
jas. Ekonomikos pagrindas buvo žemės ūkis, tad reikėjo naujų žemės
plotų. Iš pradžių spartokidai paėmė Nimfėjų ir pasistengė išsyk likvi
duoti pavojingą konkurentę pašonėje - Feodosiją, turinčią gerą uostą,
eksportuojančią grūdus, turinčią gerus ryšius tiek su aplinkinėmis gen
timis, tiek su Graikijos miestais; kova buvo nelengva, nes kare su Bos
foru stiprią Feodosiją palaikė dar ir Ponto Heraklėja. Satyras I, Bosforo
archontas 433-389 m. pr. Kr. nesugebėjo paimti miesto ir mirė ar žuvo
jo apsiausties metu. Tą padaryti pavyko Leukonui I (389-349 m. pr. Kr.),
kuris ėmė tituluotis „Bosforo ir Feodosijos archontu". Buvo toliau ple
čiamos valdos Azijoje - palei Kubanę ir palei Azovą. Besipriešinančios
gentys numalšinamos. IV a. pajungiama Sindika, stipriai hėlenizuota ir
valstybės linkui pažengusių genčių teritorija (galutinai pajungta IV a.
pr. Kr. pab.), IV a. pr. Kr. pirmoje pusėje spartokidai pajungia Meotidės gentis tiuretus, dandarijus, psesus. IV a. pr. Kr. pabaigoje Bosforas
tampa didele tiems laikams valstybe su heterogenišku etnosu. Valsty
bė laikosi stabiliai, nes spartokidai sumaniai laviruoja tarp graikų po
lių ir vietinio barbarų pasaulio70, o tarp jų valdinių yra ir vieni, ir kiti.
IV a. pr. Kr. viduryje Bosforas rytuose driekėsi iki dabartinio Novorosijsko. Šiaurėje, apimdamas Kubanės ir jos intakų žemupio ir vi
durupio teritorijas bei ten gyvenančias meotų gentis, užgriebė ir šiauri
nę Azovo pakrantę. Prie vienos Dono deltos atšakos įkurtas stambus
atsparos taškas, dab. Jelizavetskajos stanicos apylinkėse. Per čia į pre
kybą su Bosforu įtraukiamos ir skitų bei sarmatų gentys. Helenistiniu
laikotarpiu, intakui užakus, tas centras perkeltas šiauriau (Tanajis).
Ekonomika rėmėsi milžinišku grūdų eksportu, antroje vietoje džiovinta žuvis ir gyvulininkystės produktai. Derlingos Pajuodjūrio že
mės, Strabono liudijimu, duodavo puikų derlių, vienas pasėtas grūdas
atnešdavo 30 (Strabo XI, 2, 4).
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Nuo V a. pab. svarbiausiu Bosforo partneriu užsienio prekyboje
tampa Atėnai, po karo su Peloponesu praradę Sicilijos duonos rinką.
Atėnų pagrindiniu tiekėju tampa Bosforas. Siekiant šią prekybą atpi
ginti ir duoną padaryti labiau prieinamą, sudaryta prekybos sutartis
tarp Atėnų ir Bosforo, pagal kurią duonos eksportas iš Bosforo į Atė
nus nebuvo apmokestinamas, o pirkliai, krovę grūdus Atėnams Bosfo
ro uostuose būdavo leidžiami pasikrauti be eilės. Abipusės Atėnų ir
Bosforo privilegijos, nuolaidos, Bosforo valdovams Atėnuose rodyta
didžiulė pagarba, keistasi dovanomis. Atėnų akropolyje ir agoroje Bos
foro valdovams statytos skulptūros; Leukonui I ir jo palikuonims su
teiktos Atėnų piliečių teisės. 347/346 m. pr. Kr. Leukono sūnūs Spartokas, Perisadas ir Apolonijus Atėnų liaudies susirinkimo potvarkiu bu
vo vainikuoti auksiniais vainikais. Iš Atėnų Bosforėnai prašydavo ir
gaudavo patyrusių jūrininkų.
Bosforas ir pats buvo nemaža rinka - pramonės dirbiniams, pra
bangos prekėms, audiniams, vynams, aliejui, keramikai. Specialistai į
Bosforą keldavosi iš Mažosios Azijos bei Graikijos - amatininkams čia
atsiverdavo didžiulės galimybės.
Žemė, išskyrus tą, kuri priklausė polių gyventojams, buvo Bosforo
valdovų nuosavybė. Ji būdavo dalijama tiek pasižymėjusiems, tiek di
džiūnams, tiek imigrantams - pastarieji ją gaudavo kleruchų teisėmis,
t.y. jie privalėdavo atlikti karinę tarnybą. Žinoma, dirbo ir vergai. Bos
foro turtai plaukė ir iš duoklių, kurias mokėjo Bosforui pavaldžios meotų gentys Pakubanėje, Tamanėje ir Kerčėje, o kiti žemdirbiai už teisę
naudotis valdovo žeme atsiskaitydavo produkcijos dalimi.
Aplink polius 7-10 km spinduliu driekėsi miesto gyventojams pri
klausantys žemės plotai, tačiau daugiausia žemės ūkio produkcijos ga
mindavo vietinės gentys, kurios dirbdavo karaliui ar valstybei priklau
sančią žemę. Laikui bėgant klajokliai, supę Bosforą, darėsi sėslesni ir
ėmė daugiau užsiimti žemdirbyste. Būta įvairių žemės dirbimo ir pri
klausymo formų, ją dirbo ir laisvi, ir priklausomi žemdirbiai, buvo tiek
didelės latifundijos, tiek maži sklypai, o nuo I a. po Kr., matyt, dėl daž
nų išorės neramumų dideli žemės sklypai atsirado netgi pačiuose po
liuose, miesto ribose.
Valdant pirmiesiems spartokidams, po karaliaus-archonto mirties
valdžią paveldėdavo vyriausias sūnus, o jaunesnieji tapdavo bendravaldžiais. Spartokidų valdymo forma buvo tironija, bet laikėsi 300 me
tų - graikiškais mastais neįtikėtinai ilgai - ir buvo lyginama su tokiais
pozityvios tironijos atvejais kaip Hierono tironija Sicilijoje ar Kipselidų
Korinte - geriausiais pavyzdžiais. Beje, Bosforo miestuose dažnai išlik-
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davo ir polio struktūros elementų, tarkime, liaudies susirinkimai, ku
rie visiškai natūraliai sugyvendavo su realia tironija.
IV-III a. pr. Kr. sandūroje Bosforo valdovai ima vadintis jau nebe
archontais, o karaliais - tą pastebime iš jų įrašų, monetų, ir nepriklau
somų šaltinių - 286 m. pr. Kr. Atėnų dekrete Spartokas III vadinamas
karaliumi.
IV-II a. pr. Kr. sankirtoje Bosfore įvyksta kažkokie pokyčiai. 370 m.
pr. Kr. imti kaldinti auksiniai Bosforo staterai - apie 300 m. pr. Kr. jie
baigiami leisti. Tuo pat metu liautasi kaldinti ir sidabrines monetas,
lieka varinės, ir naujesnės laidos to paties nominalo monetos sverdavo
vis mažiau. Tik III a. pr. Kr. antroje pusėje atnaujinamas sidabrinių mo
netų kaldinimas, o nuo III a. pr. Kr. pab. - vėl pasirodo auksinės Bosfo
ro monetos, kaldintos Bizantijoje.
Nuosmukio priežastys tikriausiai slypėjo ekonomikoje. Visų pir
ma, atsirado naujos pigių grūdų rinkos Ptolemėjų Egipte, o Atėnai pra
rado centrinę reikšmę; Bosforėnai sukosi, pereidami prie vietinio vyno
spaudimo (parduoti skitams), keramikos, vietinių amatų.
Atsigaunama maždaug šimtmečiui, bet II a. pr. Kr. išryškėja nau
jas ekonomikos nuosmukis, kurį sąlygoja jau nebe ekonominės prie
žastys. Kryme susiformuoja skitų valstybė. Skitai, sarmatų spaudžia
mi, puola ir Chersonesą, ir Bosforą. Iškilus mirtinam pavojui, Chersonesas kreipiasi į Ponto karalių Mitridatą VI Eupatorą. Šis pasiunčia Diofantą su ekspedicija į Šiaurės Pajuodjūrį; dėl pagalbos sąlygų Diofantas
derasi ir su Bosforo karaliumi Perisadu V. Antroji ekspedicija sumuša
skitus ir Perisadas, aplinkybių verčiamas, valdyti Bosforą patiki Mitridatui. Diofantui tebesiderant Pantikapėjuje, 107 m. pr. Kr. Saumako va
dovaujami, europinėje Bosforo dalyje sukyla skitai vergai. Sukilėliai nu
žudo Perisadą, Diofantas laivu pabėga į Chersonesą. Iš Ponto po pus
mečio vėl Diofanto vadovaujama ekspedicija siunčiama į Krymą; ją su
daro ir karo laivynas, ir reguliarioji sausumos kariuomenė. Diofantas
nugali, Saumakas paimamas nelaisvėn, išsiunčiamas į Pontą ir ten nu
baudžiamas mirties bausme.
Spartokidų dinastija baigiasi sukilimų, karų ir didžiųjų galių inte
resų susikirtimo lauke; ateinantis šimtmetis atneša daugybę karų bei
logiškų ir neįtikėtiniausių politinių pervartų.
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Po sukilimo numalšinimo visame Šiaurės Pajuodjūryje valdo Mit
ridato skirti vietininkai, o pats valdovas čia rengiasi priešintis Romos
rengiamai ekspansijai į Mažąją Aziją. Mitridato ir Romos kovoje Bosfo
ras Ponto karaliui teikia gyvąją jėgą, žaliavas, grūdus ir t.t. Bosforo eko
nomika vis smunka, auga nepasitenkinimas; Pirmojo Mitridato karo
metu Bosforas, nutaikęs palankų momentą, pasiskelbia nepriklauso
mu, bet 80 m. pr. Kr. Mitridatas vėl susigrąžina Bosforą ir jį bei kitas
Šiaurės Pajuodjūrio sritis valdyti paveda savo sūnui Macharui.
III Mitridato kare 74-63 m. pr. Kr. Roma sutriuškina Mitridatą, šis
patyręs sutriuškinimą Mažojoje Azijoje, per Kaukazo pajūrį bėga į Bos
forą. Bosforą valdęs Macharas, laikęs Mitridato pralaimėjimą neišven
giamu, išduoda tėvą ir pasiskelbęs Romos sąjungininku, iš Bosforo Sinopę apsiautusiam Lukului nusiunčia maisto atsargas, Bosfore sukaup
tas Mitridato kariuomenei. Tačiau Mitridatas nenuleidžia rankų; jis įsi
tvirtina Pantikapėjuje, Macharas sprunka į Chersonesą, bet pavejamas
ir nužudomas.
Mitridatas aplink Bosforą ima telkti vietines ir šiauresnes gentis,
rengdamasis pulti Romą iš Pajuodjūrio, persikelti per Dunojų, patraukti
savo pusėn keltus ir, perėjus Alpes, įsiveržti į Romą. Mitridatas mobili
zuoja ir laisvuosius, ir vergus, telkia visus įmanomus rezervus ir vis
kelia mokesčius.
Roma tuo metu surengė jūros blokadą ir visiškai sustabdė bet ko
kią prekybą. Pirkliai ir miestiečiai visų bėdų šaltinį įžvelgė Mitridato
asmenyje; kai Mitridatas kariuomenės dalį pasiuntė postoviui į Fanagoriją, mieste įvyko sukilimas; keli Mitridato sūnūs ir dukros pateko į
sukilėlių rankas. Paskui sukilo ir Nimfėjus, Feodosija ir Chersonesas,
ėmė bruzdėti ir pati Mitridato kariuomenė. Mitridato sūnus Famakas,
matydamas tragišką tėvo padėtį, perėjo į romėnų pusę ir slapta ėmė
kurstyti kariuomenę išdavystei. Kareiviai pakėlė maištą. Mitridatas, ma
tydamas, jog padėtis beviltiška, ir nenorėdamas būti išduotas romė
nams, įprašė vieną savo asmens sargybinių idant tasai jį nužudytų ka
laviju.
Žinia apie Mitridato mirtį Romoje sukėlė džiūgavimą. Iš esmės Bos
foro ir kitų Pajuodjūrio miestų pozicija ir nulėmė Mitridato likimą bei
išlaisvino nuo rimtos grėsmės iš šiaurės. Bosforo miestų sukilimas prieš
Mitridatą 63 m. pr. Kr. praktiškai reiškė perėjimą į romėnų pusę.
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Šiaurės Pajuodjūrio kontrolės raktu romėnai pasirinko Bosforą, ku
rio karalius, pasak Strabono (Strabo VII, 4, 7), skyrė romėnai.
Pirmuoju tokiu karaliumi paskirtas Famakas, Mitridato sūnus, žen
kliai prisidėjęs prie tėvo žūties. Jis valdė visas Bosforo žemes, išskyrus
Fanagoriją. Bosforo protektoratu tapo Chersonesas. Kelių vietinių gen
čių mėginimus ištrūkti iš Bosforo valdžios Famakas numalšino.
Tačiau Romoje prasidėjus pilietiniam karui tarp Cezario ir Pompėjaus, Famakas nutarė atimti iš romėnų buvusias savo tėvo valdas Ma
žojoje Azijoje ir kartu pilnai atkurti buvusią Mitridato
Ponto karalystę. Iš pradžių jis apsupa ir paima Fanagoriją; 48 m.
pr. Kr. išvykdamas į žygį Mažojon Azijon, Bosforo karalystės vietinin
ku jis palieka savo bendražygį Asandrą. Famakui pradėjus kovas su
romėnais Mažojoje Azijoje, Asandras apsiskelbia savarankišku Bosfo
ro valdovu. Famakas, Cezario sumuštas prie Zelų, bėga į Sinopę, kur
užsidaro, bet iš apsupusių romėnų išsidera galimybę atidavęs miestą
išvykti su nedideliu karių būriu. Famakas siekia susigrąžinti valdžią
Bosfore; remdamasis skuirtų bei sarmatų būriais jis paima Feodosiją ir
Pantikapėjų, tačiau Asandro kontrpuolimas jį sustabdo, Famakas pra
laimi, sužeidžiamas ir 47 m. pr. Kr. miršta nuo žaizdų.
Asandras iš Cezario negauna savo valdžios patvirtinimo, kadangi
veikė savavališkai. Cezaris siunčia kariauną į Bosforą išvyti Asandrą,
tačiau šis iš Pergamo atsiųstąjį būrį atremia, pastarojo ekspedicinio kor
puso vadas Mitridatas Pergamietis žūva mūšyje.
Vidinė padėtis Romoje tokia, kad ne Bosforas jai rūpi, ir galiausiai
Asandras įsitvirtina faktiškai, bet, liudydamas nuolankumą romėnams,
pasivadina archontu, kaip ankstesnieji Bosforo valdovai.. Jis veda Farnako dukterį Dinamiją, ir romėnams nelieka nieko kito nei galiausiai jį
pripažinti karaliumi, bet tai bus vėliau, ir Asandras kaip teisėtas kara
lius valdys iki savo mirties 17 m. pr. Kr., ir valdžia pereis Dinamijai
(17-14 m. pr. Kr.), o kol kas Roma sprendžia savo problemas.
Po mūšio prie Akcijaus 31 m. pr. Kr. daugelis Rytų valstybių ir sri
čių, anksčiau palaikiusių Antonijų, pereina į Oktaviano pusę. Ši aplin
kybė sąlygojo, kad Oktavianas 31-29 m. pr. Kr. užsiėmė Rytų politika.
Nesiekdamas užkabinti didžiųjų galybių, kaip kad Partai ar jų interesų
srityje esančios Armėnija, jis užsiėmė valdžios pertvarka tose teritori
jose, kurios anksčiau priklausė Romai ar kur Romos įtakos įtvirtinimas
negalėjo sukelti didesnių problemų.
20 m. pr. Kr. pasirašoma taikos sutartis su Partija, Armėnija perei
na Romos interesų zonon. Rytinių Imperijos sričių valdymas patikėtas
Agripai, kuris Rytuose buvo ganėtinai mėgstamas; kai kurie romėnų
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kariniai junginiai pavadinti Agripos vardu, Erodas dvi savo naujųjų
rūmų iškilmių sales pavadina Augusto ir Agripos menėmis. Atstatęs
Antedono miestą, Judėjos karalius suteikia jam Agripijaus vardą.
Taikos įtvirtinimas sąlygojo Oktaviano Augusto populiarumą. Dau
gelyje Rytų miestų (Mile, Nišoje, Mitilenėje ir kt.) statomi altoriai Au
gustui. Galimas dalykas, panašūs procesai apie 20 m. pr. Kr. pasiekia ir
Šiaurės Pajuodjūrį. Bosforą valdanti Dinamija (17-14 m. pr. Kr.) savo
įraše Augustą vadina „Visų žemių ir jūrų valdovu"71.
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14 m. pr. Kr., valdant Dinamijai, Mitridato anūkei, Famako dukrai,
Bosfore prasideda sukilimas. Kažkoks Skribonijus, romanizuotas grai
kas, remdamasis savo tikra ar tariama giminyste su Mitridatu Eupatoriumi (nesantuokinis sūnus) ir imperatoriaus Augusto globa, ima verž
tis į Bosforo sostą. Agripa, baimindamasis, kad valdžios kaita Bosfore
gali neišeiti Romai į naudą, ima kovoti su uzurpatoriumi; neturėdamas
tiesioginėje dispozicijoje pakankamai karinių pajėgų, jis pasistengia pa
sinaudoti kita galimybe - į sostą pasodinti savo kandidatą ir jo ranko
mis susidoroti su Skribonijumi. Tiesioginis Mitridato palikuonis, „Mit
ridato anūkas" Bosfore, iš kur ką tik Romai grasė pats Mitridatas Eupatoras buvo visiškai nepageidautinas, kaip ir visi kiti pretendentai pagal
Mitridato liniją. Bosforo sostan turėjo teisių ir graikai bei sarmatai, gi
miningi valdžiusiai dinastijai, Bosforo sostu nuolat domėjosi trakai, vi
sada siekę plėsti savo įtaką į rytus. Bet drauge po visų Mitridato karų,
perbėgimų ir sukilimų reikėjo žmogaus, atitinkančio vietos ir laikme
čio reikalavimus, populiaraus, nesiekiančio atgaivinti Mitridato planų,
galinčio apjungti skirtingus visuomenės sluoksnius, palaikyti graikiš
kus elementus prieš vietinius ir tuo pat metu, svarbiausia - ištikimybė
Romai.
Tokiu asmeniu Agripa pasirenka Polemoną, retoriaus Zenono sū
nų, pagal kilmę - Ponto graiką. Polemonas, pasižymėjęs įvairiuose ka
ruose ir kovojęs keliose pusėse, tuo metu buvo ištikimas romėnų bei
imperatoriaus Augusto sąjungininkas ir žymus valdovas, jau turėjęs
karvedžio, valdovo ir politiko patirtį.
Polemono kilmė ir iškilimas Strabono dėka nėra paslaptis, tačiau
daugelis aplinkybių paverčia jas papildomų mįslių šaltiniu. Strabonas
apie Polemono karjerą užsimena, tačiau ir tais pervartų ir kūlverstom
likimų šokinėjančių likimų laikais tai vis vien nebuvo eilinė asmenybė.
Įdomus jo tėvo asmuo. Strabonas, kalbėdamas apie Laodikėją, kalba,
kad ją išpuošė ir svarbiu miestu pavertė Hieronas, liaudžiai palikęs apie
2000 talentų, papuošė miestą daugybe pastatų, po to retorius Zenonas
ir jo sūnus Polemonas, kuris už savo narsą buvo pakeltas į karališkąjį
luomą - iš pradžių Antonijaus, po to Cezario Augusto (Strabo XII, VI,
16)72. Strabonas pamini dar kelias smulkmenas, Polemonas su Likomedu, kitu karaliumi, paėmęs Ikizario tvirtovę, į pietus nuo Galatijos paminima Ikonijaus gyvenvietė, buvusi Polemono valdžioje (Strabo XII,
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V, 38; XII, VI, l)73. Tai rodo Polemono veiklą, geografinius taškus, ta
čiau paties Polemono jaunystė ir giminė lieka uždengtas neaiškia sun
kiai perregima skraiste - Polemonas, retoriaus sūnus (lengvai įsivaiz
duojame, išsilavinęs, tačiau retorius daugiau nei išsilavinimo savo sū
nui negalėjo duoti, vargu ar eilinis retorius Zenonas galėjo būti turtuo
lis). Tuo metu tarp Laodikėjos fundatorių po tokio lygio fundatoriaus
kaip Hieronas minimas retorius Zenonas ir vėliau jo sūnus Polemonas,
į karališkąjį luomą prasimušęs savo narsa. Nuo kada retoriai ar filoso
fai sugeba lygiai su valdovais funduoti, puošti miestą? Tokiu atveju
Zenonas negalėtų būti laikomas paprastu retoriumi, o bent jau turtin
gu, kilmingu asmeniu, atitinkamai ir Polemonas nebūtų vaikinas „iš
gatvės", aplinkybėm stebuklingai susiklosčius tapęs karaliumi. Atro
do, kad Polemonas ir Zenonas priklausė kažkuriai Mažosios Azijos vals
tybių karališkajai linijai. Atrodo, Kilikijos, nes tokių užuominų istori
kai radę. Arba kita versija - Zenonas fundatoriumi tapo jau Polemonui
karaliaujant.
Versija, kad Polemonas buvo retoriaus Zenono sūnus ir kad jo tėvo
vardas bei užsiėmimas autentiški, netiesiogiai pasitvirtina vardų seko
je. Pagal Straboną, filosofas Polemonas (273 m. pr. Kr.) buvo Atėnų fi
losofo Zenono mokytojas74; nieko nuostabaus, kad (gal atėniečio Zeno
no filosofinei mokyklai artimas) retorius Zenonas savo sūnų pavadina
Polemono vardu. Tai galėjo būti ir giliau siekianti retorių/filosofų šei
mos tradicija - vienas iš Polemono I sūnų vardu Zenonas - žinoma, se
nelio garbei, kitas - Polemonas - tėvo; bet ta tradicija giminėje galėjo
tęstis kelis šimtmečius - šeimoje kaitalioti Polemono ir Zenono vardus.
Pakankamai pagrįstai galime spėti, kokiai mokyklai priklausė Polemo
no tėvas - tikriausiai, paties „tikrojo", „pirmojo" Zenono Elėjiečio 490430 m. pr. Kr., Parmenido mokinio, tų pačių garsiųjų Zenono aporijų
autoriaus, kuris antikoje buvo laikomas dialektikos pagrindėju; tad Ze
nonas iš Laodikėjos, retorius, tikriausiai priklausė tai pačiai Zenono įkur
tai dialektikos mokyklai. Vis vien, kvalifikavę Zenoną kaip filosofą, ne
randame jokio politinio užnugario Polemono iškilimui, tačiau greičiau
siai pripažintina, kad, kaip minėta, jis kažkokios dinastijos šakai, gal
būt šalutinei, priklausė ir gal turėjo paveldimas valdas Kilikijoje ar Ponte,
tik, žinia, ne tokio masto, kokias jis įgijo pilietinių karų metu ir vėliau
nukariavo pats.
Dar apie 36 m. pr. Kr. Antonijus Polemonui, Kilikijos dinastui, su
teikia Ponto valstybę75 už šiojo pagalbą kare su partais. Polemonas gau
na Romos pilietybę su visomis jos teikiamomis teisėmis.
Tuo metu monetose Polemonas kaldinasi savo vardą - M. Antoni-
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jus Polemonas, be abejo, kiek pasiskolintą iš Marko Antonijaus M. Avxoviov IIoXepovoę. Monetose, leistose jau po 36 m. pr. Kr., mato
me jau kitą užrašą. Karalius Polemonas. notaųovoę Baoilecoę.
Antonijus, toliau vykdydamas savo politiką - remtis aristokratiniais
Rytų sluoksniais, - savo dukrą Antoniją išleidžia už turtingo graiko iš
Tralų Pitodoro. Ši Antonijos ir Pitodoro dukra, Pitodoridė, vėliau taps
Polemono žmona.
Antonijaus ir Oktaviano karų metu Polemonas - vienas stipriausių
Rytų valdovų, kuriais remiasi Antonijus. Šiam pralaimėjus prie Akcijaus, Polemonas subtiliai pereina į Oktaviano pusę, ir taip diplomatiš
kai, kad jam lieka visos Antonijaus jam perleistos valdos (Ponto pro
vincija ir Mažoji Armėnija).
Vėliau Polemonas - ištikimas Augusto šalininkas, vadina jį dievu,
dievybės sūnumi, šalia net neminėdamas savojo karaliaus titulo, kuk
liai pasivadindamas „Polemonas, Zenono iš Laodikėjos sūnus" Ilo^eųovoę toū Ziįvtovoę Aao5ixėoę.
Polemonas Ponte buvo labai populiarus (Strabo XII, 8,16). Būtent
jam Agripa pavedė surengti ekspediciją į Bosforą, už tai žadėdamas
Bosforo karaliaus titulą.
Bosforo gyventojai, ką tik patys susitvarkę su Skribonijumi, prie
šiškai sutiko Ponto valdovą ir jam teko susikauti su vietinėmis pajėgo
mis. Agripa negalėjo pasiųsti savo statytiniui romėnų legionų, tačiau
surinko iš Azijos uostų laivyną ir jį sutelkęs Sinopėje rengėsi plaukti į
Bosforą.
Agripos laivynas kėlė realų pavojų, bosforėnai pasidavė ir pripaži
no Polemoną savo karaliumi.
Šiuos įvykius lakoniškai aprašė Dionas Cassius LIV, 24: „Patyręs
apie tai [Skribonijaus maištą], Agripa pasiuntė prieš jį Polemoną, kara
lių, valdžiusį Pontą Kapadokijoje. Polemonas Skribonijaus jau neapti
ko gyvo, nes Bosforėnai anksčiau jį nužudė, patyrę apie jo kėslus. Kai
jie Polemonui parodė pasipriešinimą, bijodami jo valdžios, jis stojo su
jais į kovą ir nugalėjo. Kada jie sužinojo apie Agripos žygį, pasidavė
Polemonui. Ir Dinamija tapo jo žmona, tikriausiai, Augusto sprendimu .
Taigi Polemonui, siekiant, idant jo valdžia būtų teisėta, tenka vesti
Dinamiją, iki Skribonijaus maišto valdžiusią Bosforą ir kaldinusią savo
monetas. Vis dėlto Polemonas turi atiduoti duoklę Dinamijai kaip Mitridato palikuonei, kai kuriose jo monetose - antroje pusėje Pegasas, Mitridato simbolis. Kitos monetos vienoje pusėje talpina užrašą „Karalius
Polemonas", BaioiZecoę noAųcovoę, kitoje pusėje - Agripa.
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Polemonas laviruoja, bet jo padėtis netvirta, o laviravimai bergždi;
Dinamiją liaudis laiko tikrąja valdove, karalių karaliaus Mitridato palikuone. Polemonas tevaldo 6 metus, 14-8 m. pr. Kr. ir visas jo valdymo
laikotarpis praeina kariaujant ir slopinant maištus. Nepaisant nieko,
Polemono kaip karvedžio sugebėjimai verti pagarbos. Jis sėkmingai ka
riauja su Meotidės gentimis, ir, kas palieka amžininkams didžiausią
įspūdį - užima ir iki pamatų sugriauna Tanajo miestą Dono žiočių at
šakoje.
Atrodo, kad žygio priežastimi buvo tai, kad Tanajis, remdamasis
vietiniais gyventojais ir aplinkinėmis gentimis, atsimetė nuo Bosforo.
Tanajis iš pat pradžių buvo įkurtas graikų persikėlėlių iš Bosforo,
netoli Dono žiočių ir atrodo turėjo emporijos statusą, siekiant pagyvin
ti prekybą su Dono pakrantėse gyvenusiais skitais ir sarmatais. Arche
ologiniai duomenys liudytų, kad miestas įkurtas III a. pr. Kr. Tai hele
nistinis, gana savarankiško miesto egzistavimo laikotarpis, klestėjimo
metas, pasibaigiantis, kai 8 m. pr. Kr. jį paima ir sutriuškina Polemonas
(Strabo XI, II, 3)76. Atrodo, sutriuškinimas toks totalus, kad miestą at
statyti tapo įmanoma tik I ar II a. po Kr. ir [ar] kitoje vietoje. Mokslinin
kų nuomone, Tanajis vis dėlto buvo sugriautas labai smarkiai, bet ne
visiškai. Tačiau miesto istorija aiškiai skiriasi „iki Polemono" ir „po Po
lemono"77. Tam tikra prasme tai buvo ir jėgos pademonstravimas, tam
tikra prasme ir konkurento pašalinimas, nes Tanajis buvo bendras Azi
jos ir Europos klajoklių prekybos centras su graikų poliais, kurio funk
ciją siekė apvaldyti Bosforas. O tyrinėtojai pastebi, kad nuolat pasireiš
kiančias Tanajaus separatistines tendencijas sėkmingiausiai malšino Farnakas, Asandras, Polemonas78. Tą separatizmą, viena vertus, skatino
tikrai didžiulė per Tanajį einanti prekybinė apyvarta ir reikia manyti,
ganėtina turtų sankaupa; antra, tanajiečiai, tyrinėtojų nuomone, buvo
ypatingai susimaišę ir solidarūs su vietiniais gyventojais, ne taip, kaip
kituose poliuose, kur graikus ir barbarus tuose pačiuose poliuose bent
jau pirmaisiais kolonizacijos amžiais skyrė nemenki kultūriniai ir so
cialiniai barjerai (išskyrus helėnizuotą gentinę diduomenę), be to, ap
link Tanajį dėl įtakos miestui nuolat kovėsi graikai, aplinkinės gentys,
meotai79. Taigi Tanajo separatizmą skatino jo paties pajėgumas, čia be
sikertančių interesų gausa, leidžianti politiškai laviruoti tarp galių ir
įgyti politinio subjekto statusą. Polemonas, iki pamatų sugriaudamas
Tanajį, taip elgėsi tikriausiai ne dėl beprasmio žiaurumo, o dėl to, kad
Tanajis politiškai buvo tiesiog užprogramuotas separatizmui Bosforo
atžvilgiu - dėl ganėtino nuotolio nuo Pantikapėjaus, tam tikros geog
rafinės izoliacijos, ir vietinių gyventojų bei graikų susitelkimo į gana
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vieningą politinį darinį. Polemono žygis buvo Gordijaus problemos atmezgimas, sunaikinant patį mazgą.
Strabonas apie miestą ir jo reikšmę liudija pakankamai iškalbingai:
„Upėje ir ežere yra to paties varo miestas Tanajis, įkurtas Bosforą val
džiusių graikų. Neseniai jį sugriovė karalius Polemonas. Tai buvo ben
dras Azijos ir Europos klajoklių centras, iš vienos pusės, iš kitos - at
vykstančių laivais į ežerą iš Bosforo; pirmieji atgabena vergus, odas ir
kitus daiktus, kuriuos galima aptikti pas klajoklius, antrieji mainais pri
stato drabužius, vyną ir visus kitus kultūringo apsiėjimo dalykus" (Stra
bo XI, II, 3)80. Apskritai Tanajaus sunaikinimas turėjo reikšmės visai
prekybai Donu ir jo pakrantės gentims - Strabono liudijimu, Tanajaus
upe, t.y. Donu, aukštyn plaukti sunku dėl maisto stokos ir šalčių, be to,
vietiniai klajokliai uždarę visus praėjimus į šalies vidų ir užvėrę visus
laivybai tinkančius vandenis, be to, vietiniai klajokliai vengia bendra
vimo su aplinkinėmis gentimis bei graikais (Strabo XI, II, 2)81. Tad Ta
najaus svarbą prekyboje ir santykiuose su šiaurinėmis teritorijomis sun
ku pervertinti. Padonės gentys, norinčios toliau bendrauti su graikų
pasauliu, privalėjo rinktis Bosforą ir jo polius.
Polemonas strategiškai siekė pajungti gentis, gyvenančias Meotidės pakrantėse. Jis valdė Šiaurinį ir Pietinį Pontą, ir sujungti teritorijas
į vieną galėjo per rytinio Ponto pakraščio užkariavimą. Iš esmės Pole
monas kūrė valstybę, tegu ir romėnams palankią, sąjungininkišką, ta
čiau savo paties valdomą, savo karalystę, galinčią prilygti Mitridato
valdytoms teritorijoms ir jau tikrai realiai pranoko Famaką. Bent jau
todėl, kad jam priklausė svarbi rytinio Pajuodjūrio dalis - Kolchidė,
kuri, žlugus Mitridato valstybei, atiteko Polemonui (Strabo XI, II, 18)82.
Bet to, dar pridėkime ilgą laiką nepriklausomą Chersonesą, kuriame
po ilgų kovų Bosforo karalius Asandras įtaiso savo statytinį, bet proce
są pabaigė Agripa, 14 m. pr. Kr. iš Sinopės perdavęs Chersoneso val
dymą Bosforui ir Polemonas, galutinai ir realiai Chersonesą pajungęs83.
Trumpai tariant, trumpas Polemono valdymas ir pavaldinių anti
patija buvo atvirkščiai proporcingas jo pasiekimams, karalystės dydžiui
ir juolab planams. Juolab Bosforas nebuvo nei Romos provincija, nei
vasalinė valstybė, Polemonas irgi aiškiai ir tvirtai palaikydamas Romą,
Bosforo savito savarankiškumo nė negalvojo naikinti ar mažinti. Tai
buvo Romai sąjungiška ir draugiška valstybė, tačiau ne vasale, tarki
me, Romos kariuomenei Bosforas žmonių neteikė, o Bosfore Romos le
gionai Polemono laikais nestovėjo.
Po Dinamijos mirties (pagal kai kurias versijas ji tik nusišalino nuo
valdymo reikalų ir grįžo vėliau) Polemonas apie 12 m. pr. Kr. antrą kartą
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vedė Pitodoridę, Antonijaus anūkę, su kuria susilaukė dviejų sūnų ir
dukros. Tačiau Polemonui žuvus, vaikai tebebuvo mažamečiai ir apie
sosto paveldėjimą negalėjo būti jokios kalbos, juolab Polemonas buvo
laikomas jėga primestu romėnų statytiniu. Bet kokiu atveju, išties, Po
lemonas per antrąsias vedybas įėjo į Romos valdantįjį klaną, TiberijųJulijų giminę.
Atrodo, prieš Polemoną buvo labai nusistatę vietiniai gyventojai,
meotiečiai, ir konkreti jų gentis aspurgai tą pademonstravo praktiškai.
Strabonas, „Geografijoje" vardydamas meotų gentis (joms priski
riami ir Europoje, ir Azijoje gyvenantys), aprašo ir Polemono žūties
aplinkybes: „Meotams priklauso patys sindai, ir dandarijai, toreatai,
agrai ir arechai, o taip pat tarpetai, obidiakenai, sitakenai, doskai ir kai
kurie kiti. Jiems priskiriami ir aspurgai, gyvenantys 500 stadijų plote
tarp Fanagorijos ir Gorgipijos. Kai karalius Polemonas, užpuolęs juos
draugystės sutarties sudarymo dingstimi, visgi nesugebėjo paslėpti sa
vo užmačių, jie pergudravo jį ir, paėmę į nelaisvę, nužudė" (Strabo XI,
II, 11J84. Matome Polemono veržimosi kryptį - Pietų Pajuodjūrio link,
kur prasideda jo valdos, Ponto provincija, Mažoji Armėnija, Kolchidė.
Mastai milžiniški, ir neatrodo, kad Polemonas buvo toli nuo realaus
savo planų įgyvendinimo. Beje, Strabonas toje pačioje vietoje pažymi,
kad tarp daugiausia nukariavusių Bosforo karalių - Famakas, Asandras ir Polemonas. Ši trijulė apskritai ženkliai išsiskiria tarp visų Bosfo
ro archontų ir karalių grandinės. Vis dėlto Polemonas, valdęs Juodo
sios jūros šiaurę, pietryčius, pietus, į kurio valdas be tradicinių Bosforo
teritorijų įėjo dar ir Kolchidė, Mažoji Armėnija, Pontas, ar jo nemaža
dalis, buvo Bosforo galybės įsikūnijimas. Tai buvo Bosforo istorijos ir
teritorijos viršukalnė - tik jau po romėnų erelio ženklu, o Polemonas,
užuot Bosforėnų garbstomas bent jau už kovas Meotidės apylinkėse ir
Tanajo sutriuškinimą, nebuvo mėgiamas ir galų gale buvo nužudytas
vasalinių genčių teritorijose.
Neatrodo, kad palankumo jis būtų sulaukęs iš Dinamijos, kuri, pa
ti tiesioginė Mitridato Eupatoriaus palikuonė, buvo priversta, idant iš
saugotų Bosforą sau ir savo aplinkai, ištekėti už pikčiausio Mitridato
dinastijos priešo - romėnų statytinio.
Ši neapykanta, kaip matysime, atsilieps dar kone po pusšimčio me
tų, po Polemono I žūties; Kaligulos valdymo metais.
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Po Polemono mirties ir erų sankirtoje ryšiai tarp Bosforo ir Romos
nutrūksta, iš dalies tai lemia Romos problemos kituose imperijos pa
kraščiuose (Varo legionų sutriuškinimas Germanijoje, sukilimai Padunojyje), tačiau Romos šešėlis jaučiamas - po Polemono viešpatavę Bos
foro valdovai titulavosi archontais, o ne karaliais, kadangi šį titulą ga
lėjo suteikti tik imperatorius. Tuo Romai gal norėta parodyti, kad Pole
mono nužudymas nieko nepakeitė Bosforo draugiškuose santykiuose
su Roma, kad uzurpatorius - ne maištininkas, o nuolankus Romos drau
gas ir bičiulis, nedrįstantis prisiimti tik Romos jurisdikcijai priklausan
čių karališkųjų regalijų.
Po Polemono nužudymo Bosforo istorijoje tamsokas periodas. Duo
menys dažniausiai imami iš numizmatikos srities, tačiau Bosforo archontai ir karaliai auksines monetas kaldina, nenurodydami savo var
do, tik monogramas, kurios nėra lengvai iššifruojamos. Bet kokiu atve
ju monogramų rūšys keturios, o vienoje pusėje visada kaldinamas val
dančiojo Romos imperatoriaus profilis.
Vis dėlto nustatoma apytikslė eilė būtų tokia: pirmasis po Polemo
no, galimas dalykas, uzurpatorius, inicijavęs paties Polemono nužudy
mą, valdantis 8 m. pr. K r-7 m. po Kr. Jo monograma - savotiški „žir
geliai", tai gali būti Asandrochas, gal aspurgiečių vadas, užėmęs sostą,
gal vyresnysis Asandro brolis; 8-9 m. po Kr. valdo Asandrocho sūnus
Asandras, 10-36 m. po Kr. - Aspurgas, kuris 13 m. gauna iš romėnų
karaliaus titulą, ir nuo tų metų pasivadina Reskuporidu I, nors apskri
tai visa eilė tamsi; gali būti, kad čia kažkur įsiterpia dar „prisikėlusi"
Dinamija (gal pirmasis periodas po Polemono nužudymo priklauso jai),
tad nors žinomos keturios monogramos, valdovai gali būti ir trys (archonto titulą karališkuoju pakeitęs Aspurgas galėjo pakeisti ir monog
ramą)85.
Polemono palikuonys negauna Bosforo sosto, tačiau apskritai ne
galima sakyti, kad palemonidai įsitaisę prastai ar Romos administraci
jos bei imperatorių užmiršti. Be to, Pitodoridė paveldi didelius Mažo
sios Azijos ir rytinio Pajuodjūrio plotus.
Strabonas praneša, kad po Polemono mirties jo žmona Pitodoridė
valdė Kolchidę, kuri viešpatavo kolchams, Trapezundo miestui ir Farnakijai bei aukščiau esančioms barbarų sritims (Strabo XI, II, 18)86. Ki
tur jis apie Pitodoridę ir jos bei Polemono palikuonis pasakoja smul-
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kiau: „Tibarenus ir chaldėjus iki Kolchidės, Famakijos ir Trapezundo
valdo Pitodoridė, išmintinga moteris, sugebanti vadovauti valstybi
niams reikalams. Ji Pitodoro iš Tralų duktė. Ištekėjusi už Polemono, ji
kurį laiką buvo jo bendravaldė; po vyro žūties taip vadinamų aspurgiečių šalyje [viena iš barbarų genčių, gyvenančių netoli Sindikos], ji
paveldėjo jo valdžią. Nuo Polemono ji susilaukė dviejų sūnų ir dukros.
Pastaroji ištekėjo už sapėjiečio [odrisų karaliaus] Kočio, po to, kai Kotis
buvo išdavikiškai nužudytas, ji liko našlė su vaikais, kurių susilaukė
nuo jo. Vyriausiasis sūnus dabar valdo šalį [Trakiją]. Kas link Pitodoridės sūnų, tai vienas jų padeda motinai valdyti kaip privatus asmuo
[Polemonas II], kitas ne per seniausiai tapo Didžiosios Armėnijos kara
liumi [Zenonas]. Pati Pitodoridė ištekėjo už Archelajaus ir gyveno su
juo iki mirties [17 m.]. Dabar ji našlė, valdo paminėtąsias ir dar kultū
ringesnes sritis" (Strabo XII, III, 29)87.
Čia reikalingi keli paaiškinimai. Strabono prabėgomis paminėta Po
lemono ir Pitodoridės dukra tai labai svarbi asmenybė, Antonija Trifena, ištekėjusi už Trakijos karaliaus Rimitalko sūnaus Kočio (Kotiso), ir
būtent jiems gimė Polemonas II, klaidingai tapatintas su antruoju prie
Pitodoridės paminėtu Polemono I sūnumi, tikriausiai, irgi Polemonu
(Polemonas-Zenonas, polemonidų giminėje vardai keičia ir papildo vie
nas kitą), tačiau Polemonu II, vėlesniu Bosforo karaliumi tapo ne Pole
mono sūnus Polemonas, o Polemono I anūkas Polemonas II, Antonijos
Trifenos ir Kočio sūnus, kurio brolis tapo Trakijos karaliumi.
Tad polemonidai dinastiškai susieja Trakiją ir Bosforą. Tai buvo
nuo seno vykusių procesų rezultatas. Trakų dinastijos ir trakų kariai
Bosforo karalystėje amžininkų buvo suprantami kaip visai natūralūs
istoriniai reiškiniai (spartokidų dinastija, trakiški kai kurių karalių var
dai - tarkime, Rimetalkas, Kotis).
Zenonas ima valdyti Armėniją, kai Tiberijus pertvarkęs savo san
tykius su Rytais, užsiima ir Armėnija; kai krito Armėnijos karalius Vononas, Germanikas, atstovavęs Imperijai Rytuose, gavęs proromėniškai nusiteikusių sluoksnių paramą, Armėnijoje pasodino Polemono I
sūnų Zenoną, kuris Armėnijoje tapo karaliumi Artaksijumi Artaxias
(36 m. po Kr.)88. Polemono sūnų Zenoną tapus Armėnijos karaliumi
paliudija ir Publijus Kornelijus Tacitas savo „Analuose"(Annales II, 56).
Neaiškus Polemono sūnaus, spėtinai, irgi Polemono likimas - jį Strabonas ir, beje, Dionas Kasijus mini kaip „Polemoną II", laikinai pade
dantį valdyti kaip privatus asmuo, bet tai apsirikimas, nes šis Polemo
nas Bosforo negavo, Bosfore vyko kiti dinastiniai ir politiniai procesai,
į kuriuos Pitodoridės „dvaras" nesikišo. Arba Polemonas - kas būtų
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logiška - būtų gavęs tiesioginį tėvo palikimą - Polemono Pontą, ar kaip galima spėti - dinastijai priklausančią Kilikijos dalį, kaip vėliau
buvo pasiūlyta Polemonui II. Vėliau, atrodo, Tacitas jį minės kaip Ponto karalių.
Polemono sūnaus atstūmimas nuo reikalų gali būti aiškinamas jau
nu amžiumi - jis juk padeda tvarkyti valstybės reikalus, tačiau keista,
kad neužsimenama, kad jis yra tegu ir nominalus ar būsimas kažkieno
valdovas - viskas sutelkta Pitodoridės rankose. „Privatus asmuo" gali
reikšti nušalinimą dėl jauno amžiaus, tačiau bet koks titulas rytuose,
kur anksti bręstama, galėjo būti jam lengvai paskirtas. Gal Pitodoridė jį
laikė visų savo valdomų teritorijų paveldėtoju, ir tiesiog mokė valdy
mo gudrybių, kol kas neduodama nieko į rankas, bet kaip tada jos ant
rasis sutuoktinis Archelajus ir eventuali jo giminė bei aplinka, kuri irgi
gali pretenduoti į Pitodoridės kraitį - ar nebus čia Polemono sūnus ne
mylimo sūnaus vietoje? Polemonas žuvo 8 m. pr. Kr., Strabonas rašo
apie laikmetį kažkiek po 17 m. po Kr., kai Archelajus jau miręs. Tad
antrasis Polemono sūnus ganėtinai suaugęs, kad imtų valdyti, vesti ge
rą partiją etc. Bent jau ganėtinai suaugęs, kad „padėtų valdyti". Tad tas
„privataus asmens" statusas mums lieka neaiškus. Bent jau Strabonas
Pitodoridės nei Polemono paveldėtoju nevadina.
Baigiant apie Pitodoridę, labai tinka jos ir jos aplinkos paveikslas,
su gana įdomia simpatija nupieštas Strabono (Polemonui jokios simpa
tijos jis nejautė): „Pitodoridė valdo Ponto sritį, vadinamą Fanarėja, taip
pat Zelitidę ir Megalopolitidę. Valdo ir Kabirų miestą, kurį Pompėjus
pavertė miestu, pavadinęs Diospoliu [Dzeuso miestu], Pitodoridė dar
labiau jį išpuošė ir pervadino Sebasta [lot. Augusta], kuri tapo jos sosti
ne. Mieste stovi Meno šventykla, vadinama famakietiška, Amerijos vie
tovė, su daugybe šventyklos vergų ir šventuoju sklypu, kurio visos
įplaukos priklauso žyniui. Karaliai nepaprastai garbino šią šventyklą ir
kalbėdavo vadinamąją karališkąją priesaiką: [Prisiekiu] „Karaliaus lai
me ir Famako Menu" [Menas - Mėnulio dievas, aut.]. Ši šventykla yra
Selenės šventykla, kaip ir pas albanus ir Frigijoje", Selenei skirtos ir
kitos gretimos šventyklos (Strabo XII, III, 30)89.
Pitodoridė ir jos aplinka Strabono fragmentuose piešiama kaip iš
esmės administravimu tebeužsiimanti, bet nuo didžiosios politikos nu
sitolinusi dama, visiškai nedeganti noru keršyti, puošianti miestus ir,
kiek galima spręsti iš konteksto, - užsiimanti daugiau religijos nei poli
tikos dalykais.
Polemonidų politika tęsiama šiaurėje, kur ji tampa bendra su tra
kais (Pantikapėjuje, sprendžiant iš įrašų, stovi trakų kariai)90 ir Romo-
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je, kuri Polemono I ir Bosforo neužmiršta. Tiberijui valdant, Antonijos
Trifenos vaikai, busimieji Trakijos ir Bosforo valdovai, Romos impera
torių giminaičiai, Tiberijai-Julijai, auklėjami Romos imperatoriaus dva
re, beje, jų žaidimų ir mokyklos draugų, ir busimieji Judėjos karaliai.
Mirdamas Aspurgas Bosforo sostą palieka savo sūnums Mitridatui ir Kotisui (Mitridatas - užuomina į Achemenidų liniją, Kotis - į ry
šius su trakais, kur šis vardas paplitęs). Tačiau nepaisydamas jokių pa
veldėjimo teisių, Gajus Kaligula 38 m. į Bosforo sostą Senato nutarimu
pasodina Polemoną II (Dionas Kasijus (LIX, 12) jį klaidingai vadina Po
lemono I sūnumi91), Polemono I anūką, Antonijos Trifenos sūnų, bet jis
sulaukia Bosforėnų pasipriešinimo, kaip ir jo tėvas. Imperatorius Klau
dijus 41 m. Polemoną II atšaukia ir Bosforą atiduoda valdyti Mitridatui, kilusiam iš Mitridato VI; Polemonui II atitenka dalis Kilikijos pro
vincijos92. Taigi Polemono įpėdiniui neatitenka nė dalelė paties senelio
užkariautų žemių, kurias valdo Pitodoridė, nei Polemono Pontas, o kaž
kurį nežymi dalis Kilikijos, kuri tikriausiai ir taip priklausė Zenono ir
Polemono I giminei. T.y., Polemonas II, užuot gavęs Bosforą su Pontu,
tėvo valdas, numetamas į politikos pašalę, gauna tai, nuo ko pradėjo
Polemonas. Polemono II brolis Kotis tuo metu, tikriausiai, dar maža
metis, nes Tacitas (Ann XII, 15) mini, kad 40-siais jis vis dar buvo jau
nuolis.
Vėliau Bosforą valdęs Mitridatas VII mėgina išsilaisvinti iš Romos,
tačiau jo brolis Kotis (abu jie Aspurgo sūnūs) jo planus išduoda Klaudi
jui ir pats tampa Bosforo karaliumi. 61-62 m. Neronas Pontą ir Bosforą
pakeičia eilinėmis Romos provincijomis, atima teisę kaldinti auksines mo
netas, o nuo Nerono laikų Bosfore jau nuolat stovi Romos garnizonas.
Polemonidai nueina nuo scenos.
Bosforo aplinkoje jie nebepasirodo, galbūt jų giminė šlovingus lai
kus mena Mažosios Azijos užkampiuose, ir tik viena šaka nelabai aiš
kiai susisieja su Trakija ir ten gali turėti savo atskirą likimą. Bet kuriuo
atveju, trakų karaliaus žmona ir karalaičio motina - Polemono dukra.
Polemono II likimas mums lieka paslaptis. Įtikėtina, kad jis, susijęs
su Trakija (jo tėvas ir brolis Kotis buvo Trakijos karaliai) ir su Roma bei
jos jaunąja diduomene (augo ir buvo auklėjamas Romoje), į Kilikiją
trauktis neturėjo jokio noro. Su Kilikiją Polemono II niekas nesiejo, grį
žimas į Bosforą vargu ar galėjo būti bent kiek tikėtinas, turint omenyje
karčią ir savo paties, ir senelio patirtį. Jo dėdė valdė Armėniją, tėvas ir
brolis Trakiją, senelė turtingus Mažosios Azijos miestus ir ištisas pro
vincijas, jis liko karaliumi be sosto. Kaligula, matyt, jautęs jaunuoliui
simpatiją, buvo žuvęs, Klaudijus į jį žiūrėjo jei šaltai ir abejingai, Nero-
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nas po dviejų dešimtmečių panaikino ir Bosforo, ir Ponto savarankiš
kumą, Pontą paversdamas Imperijos provincija, Bosforas liko ūkiniu
Romos priedėliu, kurio archontai buvo mažateisiai Romos vasalai. Bū
tent tuo laiku, kai Polemonas pasiekė brandą, Neronas panaikino Pon
to ir Bosforo savarankiškumo likučius ir Polemonas II, jau seniai nega
lėjęs rimtai tikėtis Bosforo, prarado net teorines galimybes kada nors
gauti Pontą, senelio palikimą ar Pitodoridės valdas, irgi paverstas ar
prijungtas prie provincijų, administruojamų Romos pareigūnų.
Polemonui II liko trys išeitys - likti Romoje ir gana nerūpestingai
gyventi iš pajamų Kilikijos valdose (jei jos jam liko, Kilikijai virtus pro
vincija), juolab Roma jam turėjo būti artima it gimtasis miestas; antro
ji - dėtis su trakais, kur jis tebebuvo karališko kraujo diduomenės na
rys, karaliaus sūnus ir karaliaus brolis, Kilikija, su savo provincijos kva
pu ir pralaimėjimo kartėliu, reiškianti visų aspiracijų ir siekių pabaigą.
Nesiryždami spręsti už Polemoną jaunesnįjį, galime tik nuvokti, jog
paskutinioji išeitis buvo mažiausiai viliojanti. Dvi pirmosios galėjo teikti
kažkokias perspektyvas, gal labiausiai, laikui bėgant, net Roma. Traki
jos karalystė 46 m. paversta provincija, ir joje paskutiniųjų karalių gi
minės atstovai nebuvo reikalingi. Juolab būtent Augustas, Tiberijus Rytų
karalystes atkakliai vertė eilinėmis Romos provincijomis (Kilikija, Komagena), Gajus Kaligula, rėmęsis Rytų valdovų jėgomis bei įtaka, grą
žino daug valdų, paverstų provincijomis, būtent iš Kaligulos Kotisas ir
Remetalkas, Trakijos karaliai, gavo Mažąją Armėniją ir Trakiją (Mažąją
Armėniją, matyt, kaip senelio Polemono I valdą), o Polemonas II, Polemono I anūkas, gavo savo tėvo valdytas teritorijas (Dio Cass. LIX, 12,
2) - žinome, kad bosforėnai jį atstūmė ir Klaudijus, vėl viską grąžinęs į
senąją Romos administracijos Rytuose stiprinimo vagą, Polemoną II at
šaukė iš Bosforo. Nuo 41 iki 63 m. palemonidai gal Kaligulos dėka tu
rėjo dar šiokių tokių karališkos valdžios liekanų Ponte, neaišku, kuris
iš Polemonų yra Tacito minimas Ponto karalius Polemonas Nerono val
dymo metais (Annales XIV, 26, pig. Hist. III, 47). Tacito „Analų" XIV
knyga apima laikotarpį nuo 59 iki 62 m. po Kr. Greičiausiai tai Polemo
nas II, kuriam tuo metu galėjo būti apie 70 metų. Ten pat greta Polemo
no minimi ir Pontą valdę Farasmanas, Aristobulas, Antiochas - atrodo,
kad tai Romos statytiniai tose teritorijose, o Polemonas (II?) gal išties
karaliavo visame Ponte, išlaikydamas arba „Polemono Pontą" arba vi
są Ponto karalystę savo valdžioje (pastarasis atvejis mažai tikėtinas).
Tačiau viską bet kokiu atveju po Klaudijaus turėjo užbaigti Nero
nas, 63 m. Pontą ir Bosforą drauge pavertęs provincijomis ir pastatęs
čia Romos garnizonus.
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Taigi Polemonas, Nerono giminaitis, Romoje augęs ir būsimu ka
raliumi auklėtas kilmingasis, 63 m. turėjo priežasčių įsiusti ant Nero
no, o Neronas - priežasčių tą įtarti. Bet kokiu atveju dėl Polemono II
teisių į Bosforo sostą galėjo vykti įvairios diskusijos ir dar reikėjo turėti
omeny ten valdžiusią Bosfore pakankamai populiarią Mitridato dinas
tiją, tai Pontas ar bent jo dalis, Polemono Pontas, jau buvo teisėta Pole
mono II nuosavybė. Neronas, perėmęs Pontą kaip vientisą Romos pro
vinciją, su visais mums žinomais imperatoriaus įtarumo priepuoliais,
tapo mirtinai pavojingas Polemonui, o tas, Romos imperijos politinius
žaidimus puikiai pažįstantis, nuo mažumės tarp kilmingųjų besisukantis
ir Nerono charakterį žinąs, galėjo arba laukti klastingo mirtino impera
toriaus smūgio - arba...arba - bėgti?
„Vienas Romos kunigaikštis, vardu Polemonas, kuris buvo Nero
no giminaitis, susiruošė su žmona ir vaikais ir su savo lobiais ir su pa
valdiniais savo, su šiuo kunigaikščiu susirinko 500 kilmingųjų su žmo
nomis ir vaikais ir su daugeliu žmonių. Ir paėmę su savimi vieną astro
nomą ir išplaukė laivais jūra saulės laidos link, norėdami sau rasti že
mėje tinkamą vietą, kur galėtų gyventi ir gyventi ramiai...".93

85 E.S. Golubcova. Op. cit., P. 113-117.
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87 Ibid., P. 521-522.
88 Th. Mommsen. Romische Geschichte. Bd. 5. Berlin, 1921. 9 Aufl., P. 375-376.
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Dabar turime progą kiek panagrinėti Lietuvos metraščio tekstų są
sajas su geografinėmis realijomis. Palemono kelionė Lietuvos metraš
tyje aprašyta kaip kelionė į nežinomas žemes. Norint galima ją suvokti
ir kaip nedrąsų kabotažinį plaukiojimą. Tačiau tarkime keltų legendos
piešia milžiniškus persikraustymus jūromis, tautų „jūrinį kraustymąsi", nors daugeliu atveju tų persikraustymų mastai be abejo padidinti.
Palemonas gi plaukia nedidele grupe, ir tas turi atkreipti mūsų dėme
sį - legenda nepasinaudoja proga perdėti, paminėti bent jau šimtą lai
vų, tarkime. Ne, - legenda kuklinasi, ji tiesiog pasirenka sakralizuotą ir
mitologiškai prasmingą skaičių. Tas kuklinimasis irgi rodytų, kad le
genda yra tradicijos dalis, o ne pramanas. Dar viena proga - čia užbė
gant už akių laikui, bet neišeinant iš pačios legendos rėmų, galima pa
kalbėti ir apie Palemono atvykėlio ir krikščionybės santykį. Iš dalies
mums tą leis ir žemiau praskleidžiama slaviška legendinė hagiografinė
geografija ir jos maršrutai, turintys su Palemono maršrutu bendrų są
lyčio taškų.
Tad nutolę nuo Bosforo realijų, prisiminkime legendų teiginius apie
Palemono krikščioniškumą, apie tai, kad jis, krikščionis, bėgo nuo ro
mėnų ar Atilos persekiojimų. Ar buvo Palemonas krikščionis - klausi
mas, į kurį išsyk galime atsakyti kitu klausimu - ar buvo Palemonas?
Tačiau kolei kas apsistokime ties kitais reikšmenimis ir paklauskime ir
apie kontakto su krikščionybe „per Palemoną" galimybę, ir apie kelius,
kuriais tas kontaktas galėjo vykti.
Kada lietuviai pirmąsyk susidūrė su krikščionybe? Atsakymas 1009 metai, žinoma, vienintelis tiesiogiai įrodomas, tačiau akivaizdu,
kad susidurta buvo ir anksčiau.
Tūkstantis metų nuo Kristaus gimimo pakankamai ilgas laiko tar
pas, kad tie susidūrimai būtų vykę - ne Brunono misijų masto ir pobū
džio, bet, tarkime, sporadiški, atsitiktiniai, neplanuoti ar teužtrukę aki
mirksnį.
Klausimą modeliuoti galėtume pirm nusistatę, kas gi tie lietuviai.
Archeologų, kalbininkų duomenimis, kuriuos iš esmės tenka perimti ir
istorikams, lietuvių teritorija, kalba ima aiškiau išsiskirti (imkime apytik-
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rę datą) pirmojo tūkstantmečio po Kr. viduryje, apytiksliai - po 500-ųjų
metų po Kr. To ir laikysimės, bet baltai ar aisčiai, nesvarbu, o vienaip ar
kitaip lietuvių protėviai su krikščionybe galėjo susidurti anksčiau.
Kada pirmieji baltai pirmąsyk krikštijosi, pasakyti neįmanoma, ta
čiau jei kai kurios gentys ar karių grupės dalyvavo tautų kraustymesi,
jie turėjo apsikrikštyti drauge su kitom barbarų gentimis, o jos krikš
čionybę perėmė gana anksti, V-VI a. didžioji dalis šių genčių buvo for
maliai krikščioniškos (tarkime, gotai visi krikščionimis tampa iki IV a.
pab.). Jų religingumo pobūdis vargiai ar atitiko dogmatiką, vargu ar
buvo gilus ir vargu ar jie labai kvaršindavo galvas religinėmis proble
momis (išskyrus politinius lyderius, barbarų karalius, kuriems išpa
žinti Arijaus ereziją ar oficialią Romos krikščionybę reiškė pasirinkti
vienus ar kitus sąjungininkus ir atitinkamai priešus).
Jei V-VI a. Lietuvos teritorijose atsiradę atsikraustėliai atvyko iš
Vidurio ar Vakarų Europos, turėtume pripažinti, kad didelė dalis jų
buvo formaliai krikštyta, nesvarbu, po kokių genčių sąjungos vėliavo
mis šie atvykėliai gyveno ir kovėsi.
Numanytina, kad plonas krikščionybės luobas atsikraustymo vie
toje labai greitai ištirpo, juolab kad atsikraustėliams vargu ar religiniai
reikalai buvo patys svarbiausi. Tikėtinas tam tikras trumpalaikis sin
kretizmas gal vienos kartos ribose; tačiau jį įsiurbė vietinio religingu
mo masyvas. Mes galime prisiminti Lietuvos metraščio išsitarimą apie
lietuvių tikėjimą - esą, būdami pagonys, jie tikėjo, „kad ateisianti teis
mo diena, ir vaizdavosi, kad ateisiąs Dievas, kurs, ant aukšto kalno sė
dėdamas, teisiąs gyvuosius bei mirusiuosius", ir dar daugiau, reziu
muojant: „Nors jie buvo pagonys, bet visuomet taip įsivaizdavo ir tikė
jo vieną Dievą, kad būsianti (Paskutiniojo) teismo diena, ir tikėjo miru
siųjų prisikėlimą, ir vieną Dievą, ateisiantį gyvųjų ir mirusiųjų teisti"
(vertė Rimantas Jasas)94.
Kad pagonys tikėjo katekizmo tiesomis, neįtikėtina; apie „vieną Die
vą" dar kalbėsime - tačiau lietuvių tradicijoje išties stiprus Kalno mo
tyvas, ir šis kosminis Kalnas siejamas ir su pomirtiniu pasauliu. Kalnas
yra universalus kosmologijos motyvas daugelyje religijų, tačiau ant Kal
no sėdinčio ir teisiančio Dievo motyvas retas. Lietuvių pomirtinio gy
venimo įvaizdis teigia, kad po mirties kopiama į aukštą kalną, kabi
nantis į jį nagais, savais ir plėšrūnų. Teismas vyksta ne tiesiogiai, ant
kalno reziduojančiam Dievui pasmerkiant mirusįjį, bet tarsi „savaime",
nusidėjėliams, neteisiesiems nuslystant nuo to kalno. Tokie vaizdiniai
būdingi Irano arijams ir būtų bendraeuropietiškos kilmės, o Dievo ir
kalno jungimas vėlgi universalus religinis fenomenas.

IV SKYRIUS

Tačiau Dievo/Kalno/pomirtinio teismo jungtis gali priklausyti tiek
krikščioniškiems vaizdiniams, tiek universaliems. Jei Kalno, pomirti
nio teismo, Dievo ant kalno motyvai atskirai paimti yra universalūs
fenomenai, pavieniui žinomi tiek izoliuotoms gentims, tiek graikų reli
gijai ar zaratustrizmui, tai jų junginys gali būti interpretuojamas kaip
specifinis atvejis. Šie vaizdiniai gali susidėlioti draugėn visiškai natū
raliai, bet lygiai taip pat galima teigti, kad tam įtakos turėjo krikščioniš
ki atitikmenys.
Kitas klausimas - ar tai negali būti jau krikščionybės-senosios reli
gijos pynimosi bei painiojimo, tarkime, XV-XVI a. rezultatas - tačiau
šis atvejis, nors ir įmanomas, susiduria su tuo faktu, kad kalno-nagųkopimo-Dievo-(savito) teismo-laidotuvių laužo-laidotuvių ritualo mo
tyvai tarpusavyje labai susisieję ir gyvuoja komplekse, kuriame negin
čytini senieji religiniai vaizdiniai dominuoja ir tai liudytų ilgalaikį jų
funkcionavimą pagoniškame religiniame komplekse.
Tad galėtume teigti - yra tam tikra tikimybė, kad V-VI a. kažkokia
gan paviršutiniškai krikščioniškai orientuotų atvykėlių terpė, susidū
rusi su vietinėmis religijomis, jose atsekė kažką bendro savam tikėji
mui - Aukščiausiojo Dievo įvaizdį; galimas dalykas, kai kurios lietu
vių mitologijos bei religijos detalės tegu ir silpnai, bet yra paveiktos ar
išryškintos būtent kontakto su krikščioniška reminiscencija.
Suprantu, kad visa ši problema atrodo bereikalinga spekuliacija tačiau jei archeologijoje pripažįstamas pajėgių atvykėlių iš krikščioniš
kos Europos atsikraustymas V-VI a., klausimas apie krikščioniškas
(greičiau kai kurių krikščioniškų vaizdinių įtaką) negali nekilti.
Logiškai ją sprendė A. Vijūkas-Kojelavičius. Lietuvos metraščio ideologemą apie lietuvių pagonių vienadievystę, praktiškai sutampančią
su krikščionybės mokymu, jis stipriai sušvelnino: „Senovės lietuviai,
beveik visiškai nenusivokdami apie dieviškus dalykus, turėjo vis dėlto
šiokį tokį supratimą, kad ir nemokšišką bei prietaringą, apie kitą gyve
nimą, kurį mirtingieji gyvensią po mirties, ir apie vėlių grįžimą į savo
kūnus, kai kažin koks Dievas, jiems nežinomas, pašauksiąs iš kapų į
aukštą kalną teisti visą žmonių giminę" (vertė Leonas Valkūnas)95 - čia
A. Kojelavičius greičiau pasirėmė ne Lietuvos metraščio tiesmuka in
terpretacija, o viduramžiais bei renesanse gana populiariais svarsty
mais apie prigimtinę religiją, pagonių nuojautas, kartais artinusias juos
prie tikrojo Dievo, tačiau be Apreiškimo taip ir klaidžiojusias priete
moje. Ir tai nieku gyvu ne vienadievystė. Tai antikos filosofų „nežino
mas Dievas", kuriam Atėnuose buvo pastatytas altorius, tačiau apie
kurį niekas nieko nežinojo.
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A. Kojelavičius, kuris Palemono atėjimą į Lietuvą išvis datuoja
924 m. ir palemonidus laiko italais, bėgusiais nuo karinių ir politinių
audrų, aiškiai suvokia problemą - kodėl krikščionys italai, atvykę į Lie
tuvą, ne tik neįdiegė čia krikščionybės, bet apskritai nepaliko jokių sa
vo krikščioniškumo pėdsakų. Ir atsakas iš esmės vienintelis įmanomas,
pasak A. Kojelavičiaus, „nors Italijos gilumoje niekas galbūt nesimeldė
kitaip nei leidžia krikščionių apeigos, tačiau greta Alpių esančiose že
mėse [...] atkakliai laikėsi visokiausių prietarų liekanos. Daug kartų iš
naujo imdavo garbinti stabus tie, kurių šeimoms pradžią yra davę herulų, gepidų, gotų ar langobardų likučiai. Šie paveldėtus prietarus per
duodavo vėlesnėms kartoms. Tadgi Palemonas, iš tokių ir kilęs, nepa
naikino Lietuvoje daugelio dievų garbinimo: senąsias apeigas jis dargi
papildė naujais prietarais"96. A. Kojelavičius laikė, kad krikščionybė Ita
lijoje dar X a. galėjo būti paviršutiniška ar ją net galėjo užgožti senųjų
kultų liekanos - ši prielaida juolab stipresnė, jei kalbame apie V-VI a.
„Lietuvos metraščio" legendinė dalis nėra taip jau lengvai atmesti
na kaipo grynas pramanas. Pažvelkime kad ir į tai - Metraštis aiškiai
ideologizuoja, norėdamas lietuvius paversti monoteistais iš prigimties,
jis įdeda specialų komentarą. Tačiau komentaras ryškiai atkrenta nuo
pakankamai sąžiningai ką tik atpasakotų palemonidų religinės veiklos
epizodų - mirusių valdovų stabų statymo ir kulto, besitelkiančio ap
link juos, mirusiųjų deginimo ir pan. Jokios kalbos apie kažkokį krikš
čionybės diegimą ar Palemoną, jei ne krikščionį tai bent monoteistą atvirkščiai - visa šių valdovų religinė veikla perdėm pagoniška, ir ko
mentaras akivaizdžiai (akivaizdžiai jau A. Kojelavičiui) pakibęs ore.
Apibendrinant tartume: jei į Lietuvą atvykę ar grįžę būriai ir buvo
apsikrikštiję, jų krikščioniškumas buvo labai paviršutiniškas ir labai grei
tai užgeso, nepalikęs ženklesnės įtakos. Kita vertus, numanytina, jog
kažkokios struktūrinės inovacijos įmanomos - pagal krikščionybės pa
vyzdį, tarkime, galėjo būti įvestas vienas religinis centras, Romanova ar
Petro Dusburgiečio minima prūsų Romovė, apie kurią pats teutonų met
raštininkas aiškiai teigia, kad ji gavusi savo vardą nuo Romos.
Tiesa, geografiškai ankstyvaisiais viduramžiais buvo dar viena Ro
manova - Konstantinopolis, Bizantijos sostinė, tais laikais nuolat tvirti
nanti ne tik antrosios Romos, bet Naujosios Romos ideologiją.
Pastebėkime: dar XIII a. Europoje yra Roma, ir dvi Romanovos Europos Šiaurėje ir Bizantijoje. Romovė ir Konstantinopolis. Žinoma,
dalykai nelygintini. Bet istoriosofiškai žvelgiant - Romos idėja pasislin
kusi į Šiaurę ir nusėdusi Romovėje, Romanovoje.
Reikia įdėti daug pastangų, kad šioje vietoje apsistotume ir neplė-
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toti pernelyg stiprių pagundų daryti pernelyg toli siekiančias išvadas.
Šiaip ar taip net Dusburgietis pripažįsta, kad Romovės Krivio valios
klausė ir Prūsijoje, Lietuvoje, ir Livonijoje gyvenančios gentys. Terito
rija nėra maža, net jei laikysime, kad ir baltiškai slaviška krivičių gen
tis, vėliausiai paklususi Rusios krikštui ir ilgai išlaikiusi savitumą, ne
buvo Krivio įtakoje.
Bet kokiu atveju tai baltų genčių Roma.

94 Lietuvos metraštis. Bychovco kronika. V., 1971. P. 61.
95 A. Vijūkas-Kojelavičius. Lietuvos istorija. Kaunas, 1989. P. 130.
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96 Ibid., P. 62.

PALEMONO RATAS

V i k i n g ų r a ta s

Mūsų sąmonėje baltų teritorijos uždaros, iš visų pusių jas supa ne
praeinamos girios, pelkės, jų geografinė padėtis tai visiška izoliacija,
kuri ir sąlygoja, tarkime, kalbos archaiškumą ir drauge visišką uždaru
mą, „civilizacinį skaistumą", kuris išsilieja, pavyzdžiui, valstybės netu
rėjimu, technologiniu atsilikimu ir pan. Juolab tai taikytina tiems lai
kams, kai Europoje siaučiant Romos žlugimą lydintiems karams, per
visą žemyną slankioja šimtatūkstantinės barbarų ordos, tradiciniai ke
liai darosi nebesaugūs. Juolab baltų kaimynystėje įsikūrė ir „baltus už
darę" gotai. Juolab ankstyvaisiais viduramžiais, kai trūkinėja senieji ry
šiai, kas šimtmetis toje pačioje teritorijoje pasikeičia kelios valstybės,
keliolika genčių.
Bet visi šitie argumentai pražiūri vieną aplinkybę: tokia situacija
Europoje skatino ne izoliaciją, o mobilumą.
Hermanariko ratas. IV a. gotų valdovas Hermanarikas buvo sukūręs
valstybinį junginį, kurio užimama teritorija, Jordano duomenimis,
milžiniška - nuo aisčių ir Baltijos pakrančių šiaurėje iki Kaukazo prieš
kalnių bei Šiaurės Pajuodjūrio pietuose, Volgos rytuose ir Germanuos
vakaruose. Tai ne imperija, tai greičiau efemeriškas genčių junginys,
kuris, jei išties egzistavo, subyrėjo sulig Hermanariko mirtimi, niekur
nepalikęs jokių pėdsakų, išskyrus Jordano „Getiką". Mes šiuosyk ne
kalbame apie šios „Hermanariko imperijos" realumą, pravartu būtų vien
pastebėti, kokias gentis esą nukariavęs Hermanarikas ir kokia tvarka
jos vardijamos.
Rusų mokslininkas B. Rybakovas savo monumentaliame veikale
„Senosios Rusios pagonybė" daro įdomią prielaidą - esą genčių išvar
dijimas yra paremtas tam tikra struktūra, kuri greičiau primintų tam
tikrą itinerarijų, kelionės maršrutą, prasidedantį nuo Baltijos pakran
čių ir besibaigiantį Pajuodjūryje, Kolchidėje. Jordanas išvardija gentis
tokia seka: Golthescytha, Thiudos, Inaunxis, Vasinabroncas, Merens,
Mordens, Imniscaris, Rogas, Tadzans, Athaul, Navego, Bubegenas, Coldas - jų atitikmenys būtų galindai, čiudai (estai), ižoriečiai (prie Lado
gos), vėpsai (geografiškai artima ugrofinų gentis), meriai (Volgos aukš
tupio gentis), mordviai (palei Volgą, dab. Nižnij Novgorodo srityje),
iškarai (galbūt, mariai, gyvenantys žemiau Volgos tėkme, plg. JoškarOla, Marių respublikos sostinė), urgai (Strabono minimi pusiau žem
dirbiai, pusiau klajokliai ties Volgos vidurupiu), Tadzans neidentifi-
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kuojami, Athaul - tiurkų gentis Volgos žemupyje, gal hunų avangardi
nė gentis, veinachai (veinachai-ingušai, Šiaurės Kaukazas), bibranai (vie
na iš Kaukazo genčių, gyvenusių ties Albanų Vartais - perėja, vedan
čia per Kaukazą, keliaujant nuo Volgos žemupio pusės) ir galiausiai
kolchai (Kolchidė, dabartinė Gruzija).
B. Rybakovas teigia, kad tai gotų kelionės aprašymas - ji prasideda
rytiniame Baltijos pakraštyje, nuo galindų žemės, kurie gotams gyve
nant Vyslos žemupyje buvo jų artimiausi kaimynai, ir per Ladogą, Vol
gą, Šiaurės Kaukazą veda į Kolchidę, gotams gerai pažįstamos Juodo
sios jūros rytinę pakrantę, kurią jie žinojo iš savo jūrinių žygių (255 ir
256 m. gotų laivynas užpuola Pitiuntą (dab. Picunda), pultas Fasis, Trapezundas).
Taigi - konstatuoja B. Rybakovas - tai kelionė, žvalgybinė, atlikta
kariniais ar prekybiniais tikslais, prasidedanti nuo Nemuno žiočių, per
Volgą atvedanti iki Kaspijos (atitinkamai - atsiveria Rytų kelias) ir per
Kaukazą atvedanti iki Juodosios jūros. Tai 3500 km vandens kelias, ku
riame tėra viena vienintelė pervalka tarp Ladogos baseino ir šiaurinių
Volgos intakų97.
Mums svarbiausia, kad kelionė atliekama nuo Nemuno žemupio
(gali būti ir Prėgliaus, jei kalbama apie galindus), ir atveria kelią į Ro
mos valdas ir potencialiai - Persiją ir dar toliau.
Apaštalo Andriaus (Andrejaus) ratas. Apaštalo hagiografijose miglo
tai užsimenama apie jo misijinę veiklą Skitijoje, tai davė pagrindą šv.
Andrejų paskelbti Rusijos globėju. Deja, nei apie jo veiklos teritorijas
(„Skitija" gali reikšti labai daug, ypač pirmaisiais a. po Kr.), nei misijų
sėkmę, nei aplinkybes nieko nežinoma. Išimtis būtų pirmojo Rusios is
toriko Nestoro „Laikinųjų metų pasakojime" aprašyta apaštalo kelionė
per Rusią - jos metu jis nekrikštija, tik pranašauja ir laimina. Mums
įdomus pats kelionės maršrutas.
Andrius, pamokslaudamas Sinopėje (Mažosios Azijos šiaurinės pa
krantės uostas), išgirdo, kad netoli nuo Korsunės (graikų Chersonesas) - Dnepro žiotys, ir panoro nukeliauti į Romą. Atplaukęs prie Dnepro
žočių jis upe leidžiasi aukštyn. Sykį jis sustoja prie pakrantės kalnų,
išlipęs užkopia ir savo mokiniams pranašauja, kad čia stovėsiąs Dievo
laiminamas didis miestas su daugybe cerkvių, palaimino šiuos kalnus
ir pasimeldęs pastatė kryžių; čia vėliau ir atsiradęs Kijevas. Po to apaš
talas vėl keliauja Dnepru aukštyn, kol pasiekia slavus, gyvenusius bu
simojo Naugardo vietoje, po to keliauja į variagų šalį, iš ten atvyksta į
Romą, papasakoja ką matęs ir vėl grįžta į Sinopę.
Čia mums įdomūs keli dalykai - Andrius į Romą vyksta neįtikėti-
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nai aplinkiniu keliu, jis veda iš Mažosios Azijos uosto, per Dnepro žio
tis, iki Dnepro aukštupio pervalkų į Baltijos jūrą ir per Romą atgal į
Sinopę. Tai ratas, kuris keliose vietose užkabintų baltiškas teritorijas Dnepro aukštupyje ar Baltijos (piet)rytinėje pakrantėje. Jei tai būtų tik
ras Andriaus kelias. Tačiau duomenų tokio teiginio patvirtinimui netu
rime. Bet Andrius nebuvo šio kelio Kolumbas.
Tai tiesiog kelias iš variagų pas graikus.
Vikingų ratas. Tas pats „Laikinųjų metų pasakojimas" XII a. pr. ap
rašo kelią „iš Variagų pas Graikus - ir iš Graikų per Dneprą, o Dnepro
aukštupyje - pervalka iki Lovotės, o per Lovotę galima patekti į Ilmenį,
didelį ežerą; iš šio gi ežero išteka Volchovas ir įteka į ežerą didelį Nevo,
ir to paties ežero žiotys išeina į Variagų jūrą. Ir šia jūra galima plaukti
iki Romos, o nuo Romos galima priplaukti ta pačia jūra iki Cargrado
[Konstantinopolio], o nuo Cargrado galima atplaukti į Ponto jūrą, į ją
gi įteka Dnepro upė. Dnepras gi išteka iš Okos miško ir teka į pietus, o
Dvina [Dauguva] iš to paties miško išteka ir teka į šiaurę, ir įteka į Va
riagų jūrą. Iš to paties gi miško išteka Volga į rytus ir septyniasdešimčia atšakų įteka į Chvalisos [Kaspijos] jūrą. Taip pat iš Rusios galima
plaukti Volga pas [Volgos] bulgarus, ir į Chvalisą ir toliau į rytus pa
siekti Simo paveldą, o per Dviną - variagus, nuo variagų iki Romos, o
nuo Romos gi ir Chamo gentį"98.
Tai gana nuodugnus ilgą laiką funkcionuojančio ratu besisukančio
maršruto aprašymas. Juo naudojosi vikingai, maždaug nuo IX a. pra
džios ėmę skverbtis į žemyno gilumą, bet jis neabejotinai „veikė" daug
anksčiau, tarkime, ryšiai tarp Skandinavijos ir vidurinio Pavolgio atse
kami jau nuo žalvario a., perduodami iš kartos į kartą jie vėliau iš es
mės nenutrūko, jų vėlesnį intensyvumą rodo ir ta aplinkybė, kad arabų
autorių duomenimis rusai (t.y. variagai/vikingai) dar VII a. minimi kaip
chazarų samdiniai, kariaujantys su arabais, o kai kuriems arabų geog
rafams apskritai atrodė, kad Baltijos ir Juodąją jūras betarpiškai jungia
jūros sąsiauris99.
Šiame Nestoro aprašytame kelyje gyvavo stiprūs atsparos ir pre
kybos centrai, tarp kurių galėtume išskirti dab. Gnezdovą vakariau Smo
lensko, kur Dnepro aukštupyje kryžiavosi daugelis vandens kelių. Kaip
teigia vokiečių istorikas Joachimas Herrmanas, Gnezdove, kur pervalkos sujungdavo Baltijos jūrą (per Ladogą) ir Juodąją bei Kaspijos jūras,
ne vėliau IX-X a. susiformavo didelė gyvenvietė, kur buvo tvarkomi
laivai ir, rengiantis tolesnei kelionei, praleidžiama kažkiek laiko. Kaip
teigia J. Herrmanas, „čia gyveno vietinių, Dnepro aukštupio baltų gen
čių atstovai, slavai ir skandinavai". Gyvenvietėje buvo atskiri amati-
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ninku, pirklių, karių, valstiečių kvartalai, pati gyvenvietė užėmė dide
lę teritoriją, o radiniai liudija ryšius ir su žemutiniu Oderiu100.
Mums galbūt sunku suvokti, bet ši pervalkų sistema ar BaltijosDnepro jungtis veikė kaip šiuolaikinė magistralė, o kad Gnezdovo cen
tras nuo senų laikų substratiškai buvo baltiškas, leidžia mums apskri
tai peržiūrėti nuomonę apie baltų genčių izoliuotumą ankstyvaisiais
viduramžiais. Magistralės pradžioje ir pagrindinėje kryžkelėje gyve
nančios gentys negali būti laikomos izoliuotomis.
Būtent šia magistrale judėjusios vikingų grupės pasiekdavo ir Vol
gą, ir Juodąją jūrą, ir Viduržemio jūros baseiną, ir Europos pakrantes.
Ir šis ratas, ar jo aprašymai visada užgriebdavo Romą. Itinerarijai,
kaip ir Nestoro pateiktasis, mini Romą, kaip atskaitos tašką, nuo kurio
galima pasukti į Chamo valdas (Afriką) ar Konstantinopolį - Romos
paminėjimas tokiame itinerarijume tiesiog mitologiškai-geografiškai bū
tinas - net ir tada, kai Romos realus maršrutas neužgriebia.
O ratas sukasi, grubiai tariant, taip: Roma-Viduržemio jūra-Šiaurės
jūra-Baltija-Dnepras-Juodoji jūra-Viduržemio jūra-Roma. Judėti juo,
suprantama, galima abiem kryptimis ir pradėti judėjimą - nuo bet ko
kios Rato vietos.
Palemono ratas yra ne kas kita kaip šio didžiojo rato detalė. Plg. Lie
tuvos metraščio žinias apie Palemono maršrutą: „Ir išplaukė jis Vidur
žemio jūra, pasiėmęs su savimi vieną astronomą, kuris nusivokė apie
žvaigždes. Plaukė jie laivais per jūrą į šiaurę ir, aplenkę Prancūziją ir
Angliją, įplaukė į Danijos karalystę. O Danijos karalystėje įplaukė į jū
rą-vandenyną ir jūra-vandenynu priplaukė žiotis, kur Nemuno upė įteka
į jūrą-vandenyną"101. Taigi Palemonas atsiranda ties Nemuno žiotimis,
toje pačioje vietoje, kur Hermanariko ratas prasideda. Palemono kelionė
tad būtų judėjimas tuo pačiu ratu, ir nėra kas pritrenkiančio iš legen
dos ir istorijos konteksto iškrentančio. Tai nėra „ezoterinė kelionė" į
niekur. Tas pats ratas, jei Palemonas juo būtų judėjęs toliau, jį būtų at
vedęs į Gnezdovą, Dneprą, Pontą, Konstantinopolį, Romą. Šis vandens
kelias buvo „išvažinėtas". Net nesvarbu, iš kurios vietos Palemonas
bebūtų startavęs, ir kuria kryptimi - tarkime, iš Kimerų Bosforo šiaurėn, ir kuriais laikais - nuo žalvario a. šis ratas sukosi, o jam vienoje
vietoje užsikirtus, vis vien veikdavo milžiniškos jo atkarpos.
Realus maršrutas nebūtinai atitinka itinerarijų - startuoti Palemo
no rate galima iš bet kurios vietos - jis besisukdamas vis vien vienu
metu išsvies į Baltiją. Ir laivai, plaukiantys šiuo ratu, iš Skandinavijos į
Konstantinopolį, Pontą, Olviją ar Bosforą, Romą, ir vėl atgal, visada
tam tikru kelionės tarpsniu pasukę kiek į rytus, per dieną pasiekti Prėg-
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liaus, Nemuno, Dauguvos žiotis. Palemono išplaukimą dramatizuojantis
Lietuvos metraštis kalba apie astronomą, tarsi norėdamas paaiškinti,
kaip anais laikais Palemonas galėjo orientuotis nežinomose, svetimose
jūrose. Bet laivui turi komanduoti kapitonas profesionalas, ir net bėg
liai nebūtų išplaukę be įgulos ir juolab kapitono. O menamais legendo
je laikais vargu ar laivo kapitonas galėjo sau leisti nemokėti gaudytis
pagal žvaigždes. Čia Lietuvos metraščio autorius tarsi mėgina paaiš
kinti savo skaitytojui, kaip jie galėjo nepasiklysti.
Bet jeigu orientuojamasi pagal žvaigždes - tai plaukiama ne aklai,
o žinant kur. Ir nepasiklysti kaip ir pasiklysti galima tada, kada plau
kiama į tam tikrą tikslą.
Gotų ir Andriaus itinerarijai - tai tas pats ratas, gotai startuoja nuo
Nemuno, Palemonas į Nemuną įplaukia.
„Palemono kelias" - tai ne „Palemono maršrutas", o vienas iš itinerarijų.
Visų ratų centras, ištaka ir pabaiga - Romoje, kiekvienas kelias už
kabina Romą.
Šį ratą uždaro krikščionybė, sutramdydama vikingus ir baltų kraš
tus apsupdama krikščioniško išpažinimo žiedu. Jį stengiasi atidaryti
didieji kunigaikščiai - praktiškai mėgindami Dneprą paimti savo kontrolėn - ir paima.
Skyriaus išvada būtų apytiksliai tokia - jei Palemonas bėglys kaip
toks iš tikrųjų egzistavo ir jis išvyko iš Romos, jo itinerarijus buvo iš
anksto žinomas; jei jis startavo iš Bosforo ar Pajuodjūrio - privalėjo ke
liauti Dnepru iki „pravažinėtais" vandens keliais pasiekė Baltiją. Bet ir
tada - tai buvo „kelias iš Romos", nes maršrutas, gotų ratas, busimasis
vikingų ratas ar Andriaus ratas (beje, legendiškai Apaštalas Andrius
būtų Palemono amžininkas, kas, kad Nestoras jo kelionę iš Sinopės
Dnepru aukštyn aprašinėja per didelį laiko nuotolį). Ir karalius be ka
ralystės, kunigaikštis Polemonas net kildamas Dnepru aukštyn turėjo
vykti ir atvykti „iš Romos". Net ir tuo atveju, jei tas kelias vedė ne iš
Italijos, o iš Pajuodjūrio, Sinopės, Olvijos ar Trakijos gilumos. Tai buvo
kelias į Romą, net jei vedė prie Baltijos.

97 B.A. Rybakov. Jazyčestvo drevnej Rusi. Moskva, 1987. P. 30-37.
98 Povest vremennych let. Vertimas į rusų k. In: Kak byla krešcena Rusj. Moskva, 1989. P. 169.
99 I. Henman. Slaviane i normanny v rannej istorii Baltijskogo regioną. In: Kak byla...P. 241-242.
100 Ibid., P. 242.
101 Lietuvos metraštis...P. 42.
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Jazygai. Gajus Plinijus Vyresnysis savo 77 m. po Kr. datuojamoje
„Gamtos istorijoje" (Historia naturalis, IV, 80) rašo, jog „į šiaurę nuo Du
nojaus visos gentys skitiškos, tačiau arčiau pakrantės [Juodosios jūros]
esančias vietas užėmė skirtingos gentys; vienose gyvena getai, kuriuos
romėnai vadina dakais. Kitose - sarmatai, graikiškai sauromatai [tarp
jų hamaksobijai arba aorsai], trečiose - išsigimę ir iš vergų kilę skitai
arba trogloditai, ir toliau - alanai ir roksolanai. Aukščiau tarp Danuvijaus ir Herkinijos girios iki Panonijos žiemos stovyklų Kamunte ir tų
vietų, kur germanų riba, laukus ir lygumas užima jazygai-sarmatai, o
kalnus ir miškus iki Patiso upės - jų išvytieji dakai". Jazygai kaip sar
matai čia nėra privaloma skaitymo versija, jie tyrinėtojų laikomi ir ger
manais ir nežinomos priklausomybės gentimi, bet antikoje jazygai ta
patinti su sarmatais. Taip pat ir kitų genčių „skitiškumas" nėra patiki
mas, čia greičiau remiamasi Herodoto istorine tradicija, patys antiki
niai autoriai prisipažindavo, kad šiaurėje jiems apskritai vietos ir gen
tys pažįstamos labai menkai ar visai nežinomos, o ir pats Plinijus Vy
resnysis toliau (IV 80-81) rašo, jog „vardas „skitai" nuolatos pereina
sarmatams bei germanams. Šis senasis pavadinimas įsitvirtino labiau
siai nutolusioms gentims, kurios gyvena, likdamos beveik nežinomo
mis likusiems mirtingiesiems". Tas pats nuo antikos iki viduramžių
galiojo ir skitų, ir sarmatų, ir germanų vardams, nekalbant jau apie ge
tų / gotų koncepciją pas Jordaną ir kitų stambių genčių junginių vardų
permetimo atvejus, kai istorikai ar amžininkai netikėtai jų akiratyje iš
nirusias gentis pavadindavo kitų, čia anksčiau gyvenusių ar apskritai
geriau žinomų genčių ar jų konglomeratų vardais, nelabai rūpindamiesi
etnine jų priklausomybe.
Publijus Kornelijus Tacitas „Istorijoje" I a. po Kr. kelissyk pamini
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jazygus, kuriuos pilietinio karo metu romėnai svarsto pasisamdyti kaip
sąjungininkus; jazygai čia minimi kaip raiteliai, valdantys aplinkines
gentis; matyt, jų karine jėga neabejojama, tačiau idėjos atsisakoma, nes
nutariama, kad priešininkui pasiūlius daugiau, jazygai gali persimesti
į jo pusę.
„Analuose" Tacitas jazygus mini kaip sarmatų raitelius Panonijoje,
kuriuos svebai, pasitelkę nuosavą pėstiją, samdosi kaip kavaleriją; ka
ro peripetijose svebų menkesnėms jėgoms tenka laviruoti, išsisukinėti
nuo mūšio, galiausiai užsidaryti įtvirtinimuose, tačiau jazygai, nepakęsdami apsupimo neveikios, išsiveržė iš tvirtovės į atviras kautynes ir
stojo į kovą su pranokstančiomis priešininkų, lugijų ir hermundurų pa
jėgomis, įtraukdami mūšin ir atviros kovos vengiančius savo sąjungi
ninkus (Tacitas, Ann. XII, 29, 30).
Strabonas, kalbėdamas apie gentis, gyvenančias tarp Germanijos ir
Boristeno ir Šiaurinio Pajuodjūrio, mini bastamus, jazygus ir roksolanus, tiesa, dėl jų dislokacijos vietų ir dėl savo žinių tikrumo šiek tiek
dvejodamas (Strabo, VII, II, 4). Išties, antikos geografams tai buvo tam
sios žemės, bet jose numanomi jazygai, kurie vėliau išties pasirodo nuo
Dunojaus, Tisos iki Šiaurės Pajuodjūrio, ir į Romos ir genčių politikos ir
kovų orbitą patenka. Tiesa, Klaudijus Ptolemėjas II a. jazygus ir roksolanus aiškiai talpina palei visą Meotidės pakraštį, - [Et] per totum Meotidis latus lazyges ac Roxolani [Ptolemaios, Geographia, II, III, 5 - cit. Iš BRMŠ
1 150-151].
Jau Tacito paminėjimas „Analuose" apie jazygus, kurie negali išsė
dėti įtvirtinimuose ir veržiasi į atvirą kovą (ko paprasta mažiausiai lau
kiama iš samdinių), mums primena jotvingių charakterį, kaip jį prime
na ir pats vardas.
Jonas Dlugošas, XV a. aprašydamas 1264 m. Lenkijos kunigaikščio
Boleslovo Droviojo pergalę prieš jotvingius, iš esmės sutriuškinus visą
gentį, juos apibūdina kaip artimus lietuviams bei prūsams ir kalban
čius taip, kad šie gali jotvingius suprasti, pačią gentį apibūdina taip:
„Jotvingiai nepaprastai aukšti ir karingi žmonės ir taip geidžia šlovės
bei išlikti [žmonių] atmintyje, kad dešimt jų kaunasi su šimtu priešų ir
guodžiasi vienui viena viltimi, kad jiems žuvus ar mirus artimieji pa
gerbs giesmėmis jų šaunius žygius. Tas karingumas jiems buvo labai
pražūtingas, nes dauguma lengvai gali įveikti mažumą; taigi pamažu
visa tauta žuvo pralaimėjusi karo lauke, nė vienam nepasitraukus iš
nelygios kovos ir nesistengus pabėgti iš pradėto mūšio", ir mūšio pa
baigos aprašymas puikiai iliustruoja J. Dlugošo apibendrinimus: „Kai
jotvingiai buvo įveikti, jie dar iš paskutiniųjų nepaprastai atkakliai sten-
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gėsi laimėti, tačiau lenkai, kurių buvo dauguma, žvalius ir sveikus sta
tė pailsusių ar norinčių pailsėti vieton ir nugalėjo jotvingius, jotvingių
kariuomenė pagaliau pasidavė. Jų vadas Skomantas, vėl panorėjęs at
naujinti kovą, dar karščiau kovėsi, bet buvo lenkų sučiuptas ir subady
tas durklais. Nei jų vado Skomanto žuvimas, nei išsklaidyta ir išretėju
si rikiuotė neprivertė likusių jotvingių pasitraukti iš mūšio: visi lig vie
no buvo sutriuškinti ir išžudyti. „[...] Ir per visą mūšį beveik visa jot
vingių gentis, visi žmonės buvo taip išžudyti ir išnaikinti, kad išliku
sieji [gyvi], tai yra saujelė kaimiečių, sužeistieji ir pasidavusieji lietuvių
valdžion ir tie, kurie prisijungė prie lietuvių, net jotvingių vardo neiš
laikė" (BRMŠ I 568-589, vertė Daiva Mažiulytė).
Taigi matome jotvingių istorijos pabaigą, kai jų pačių vardas dingsta
iš istorijos arenos, o dalis jų, kaip lengva numanyti iš J. Dlugošo, prisi
jungia prie lietuvių ir atitinkamai prisideda prie etnogenetinių proce
sų. Be didesnės abejonės, jotvingiai įtakoja dzūkų atsiradimą. Gal ir jų
karingumą, nuostabiai derantį su pietietišku švelnumu ir sentimenta
lumu; prisiminkime dzūkus partizanus, Pietų Lietuvoje partizaninis ju
dėjimas, nepaisant jokių socialinių sąlygotumų (skurdžiausia Lietuvos
dalis) buvo pats intensyviausias ir ilgiausiai laikęsis net aiškiai pralai
mėtoje situacijoje.
Bet grįžtame prie etnonimo. Kazimieras Būga jotvingius kildina iš
tokių žodžių kaip rus. Jatvo „žuvų tuntas", serbų jata „žvėrių, paukščių
banda, būrys", „gausybė žmonių", „spūstis". Visi šie žodžiai apibūdina
mi ir vok. k. žodžiu Zug, kuris labai daugiareikšmiškas, bet pagrindinė jo
reikšmė „judėjimas", „traukimas", tame tarpe Zug turi karinę semanti
ką. Pasak K. Būgos, „Jotvingai reikštų tą patį, ką ir suomių Karjalaiset [plg.
karja - „būrys"]" (K. Būga. Rinktiniai raštai, T. 1., V, 1958, p. 410).
Tad prasmė būtų „būrys", „karinis būrys", „traukiantis būrys". Jazygų vardas čia lyg ir neįsiterpia, nebent Zyg- laikytume „žygio" ati
tikmeniu. Vis dėlto galima rasti ir lietuvišką žodį, nereikalaujantį etno
nimo skėlimo, tai jažgė „tokia žuvis", jezas, jezdas, jezda „užtvaras sker
sai upės sulaikyti žuvims, perkaląs" (LKŽ), semantiškai susijęs su ju
dėjimu ir su gausa, būriu, žūklės laimikiu; jazygai, jezygai galėtų būti
suprantami kaip „žūklautojai", „užtvarų", „tinklų statytojai", kas gali
reikšti ekonominę veiklą, kuria gentis užsiima, lygiai kaip ir - gentį,
ieškančią laimikio, perkeltine prasme - ir karinio. Arba - jei norime „gausą", „žmonių gausą", gretimą „žuvų tunto", prasmei. Tad jazygai
ir jotvingiai semantiškai gali būti laikomi tais pačiais etnonimais, savo
prasme nurodančiais į gausą, judėjimą, grobio ieškojimą, karingumą,
karinį būrį.
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Nežinomo autoriaus panegirikoje imperatoriui Konstancijui 297 m.
(Incerti. Panegyricus Constantio Caesari dictus) minima sutrypta Alemanija, kelis sykius Sarmatija, daugelį kartų parblokšti jutungai, kvadai, karpai, kai pakluso ir taikos paprašė gotai - plg. seką, po Alemanijos, Sarmatijos eina Iuthungi, Quadi, Carpi [...] Gotho102. I a. pr. Kr.
autorius, parašęs „Žemės aprašymą", anonimas, bet kaip numanoma,
Skirtinas iš Chioso, jazamatus, gyvenančius greta sarmatų, laiko meotų
gentimi103. T.y. apgyvendina juos šalia Meotidės, Azovo jūros apylin
kėse. Iš esmės jazygai, jazamatai yra sarmatų kaimynai, bet kartais jie
atsiduria Meotidės srityje, kartais Padunojyje, kas klajoklių raitelių gen
čiai nieko nepaprasto nėra. Tik klausimas, ar jazygai, jutungai, jazama
tai - ta pati gentis, artimos gentys ar „trys atsitiktiniai sąskambiai".
Amianas Marcelinas, 330 m. gimęs Antiochijos graikas, parašęs is
toriją, kurios mums liko tik dalis, Rerum gestarum libri, aprašo IV a. vi
durio padėtį Šiaurės Pajuodjūryje; čia jis mini Kimerų Bosforą, toliau
Tanaidę, kur gyvena amazonės, už Tanaidės plačiai išsiplėtę sauromatai. Apsistodamas ties Meotide jis rašo, jog čia daug skirtingų genčių jaksamatai, meotai, jazygai [lazyges], roksolanai, alanai [Halani], melanchlenai, gelonai [Gelonis], agatirsai (Amm. Marc. XXII, 30)104. Jaksama
tai čia skiriami nuo jazygų aiškiai, nors ir gyvena tik vienos genties,
meotų perskirti.
Jaksamatai - etnonimas, atrodytų išties atmestinas mūsų jotvingiš
kose etimologijose, jį galime palikti skitams ar sarmatams ir atsiriboti
nuo jo, vis dėlto jaksamatai kad ir kaip „sarmatiškai" beskambėtų, pats
lietuviškiausias žodis. Greta kitų artimų LKŽ pateikiamų reikšmių čia
pa teiktini tokie kaip jaksėti „loti, skalyti", plg.: „Šuva, vydamas kiškį,
jaksi", „Ko tu jaksi kaip šuo, kiškį varinėdamas?", nujaksėti „nubėgti
skalijant", plg.: „Šunys nujaksėjo - kiškį nusivijo", jakšinti, užsijakšinti
„ko nors užsimanyti, užsigeisti", „Ot vaikelis, kad užsijakšins ko, tai
nors iš žemės kask", „Kiaulės kad užsijakšina namo bėgti, tai nė nemislyk jų perimt [užstoti, sulaikyti]", šis „norėjimas", „užsigeidimas" kaip
užsijakšinimas reiškia labai didelį norą, geidimą, troškimą, t.y. energingą
norą, kaip ir grobį besivejančių skalikų atveju. Čia semantika nepaprastai
tinka karingai klajoklių genčiai nusakyti, kad ir kokį aspektą bepaimtume; bet tikriausiai jaksamatai savo genties pavadinime pabrėžė skalikišką, grobuonišką charakterį. Tiesa, yra ir žodis jakšis „kirvis", tačiau
LKŽ greta jo nurodomas ir galimo skolinio atvejis, plg.: lenk. Oksza,
vok. Axt „kirvis". Tačiau ir taip jaksamatams apibūdinti mums žodžių
semantikos daugiau nei pakanka. Šiuo atveju ir jazygai kaip „žūklautojai", „grobio ieškotojai", „žūklės laimikio" ieškantys suartėtų su me-
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džioklės, skalikų įvaizdžiu. Taigi jazygai ir jaksamatai būtų arba vie
nos ir tos pačios genties skirtingi pavadinimai, arba tai būtų vienos gen
ties dvi kiltys, atskalos, giminingos ir it kamertonas etnonimuose at
spindinčios viena kitos charakterius. Tačiau mes turime dvi Pietinio
Pajuodjūrio gentis, tikriausiai baltiškas - juk J. Dlugošas rašė, kad jot
vingius lietuviai ir prūsai suprasdavę, o jovingių baltiškumą kalbinin
kai bei istorikai pripažįsta be menkiausių dvejonių. Tad jazygai ir jazamatai, pripažįstant jų artumą jotvingiams, - baltų gentys.
Kitas klausimas - ar jazygus, jaksamatus, jotvingius kiek nors ati
tiktų ir jutungai, minimi romėnų šaltiniuose vėlyvuoju Imperijos peri
odu. III a. po Kr. jie gyvena šiauriniame Dunojaus krante, lotyniškai
įvardijami Jutungi, Iuthungi, jų etninė priklausomybė tyrinėjimuose nė
ra nustatyta.
Vis dėlto įdomu, kad jie atsiranda tose vietose, kuriose atsiranda
jazygai, maždaug I a. po Kr. pirmoje pusėje į vidurio Europą atsikraus
tę iš Meotidės apylinkių.
Iš šiaurės slenkant burgundams ir jų spaudžiamiems lugijams, iš
savo vietų II a. vid. pajuda markomanai ir kvadai, bent jau taip savo
žygius į Romos provincijas motyvavo jie patys; tačiau atrodo, ne ma
žesnę įtaką veržimuisi darė grobio troškimas. Romėnai, atremdami iš
šiaurės judančius barbarus, kariavo vadinamąjį karą su germanais, bei
tum Germanicum [166-167,169-173]. Markomanai, kvadai ir jazygai veikė
išvien, tampriai siedami savo veiksmus romėnai šią vienalaikę invaziją
turėjo laikyti karinės sąjungos rezultatu105, [166] markomanai ir kvadai
peržengė Dunojų ir, sumušę prefekto Furijaus Viktorino kariuomenę,
įsiveržė į šiaurinę Italiją ir sugriovė Akvilėją; imperatorius Markas Au
relijus drauge su broliu Veru [Verus] nuskubėję į Akvilėją, išstūmė bar
barus iš Italijos, ir [167] iš transalpinių provincijų. Su įsiveržėliais buvo
sudaryta taika, kuri, [169] Romos provincijose įsisiautėjus marui, buvo
sulaužyta, markomanai įsiveržė į šiaurines provincijas, iš kurių vėl bu
vo išstumti imperatoriaus Marko Aurelijaus, kuris su savo reorgani
zuota kariuomene [171] puldamas persikėlė į kairįjį Dunojaus krantą;
su nugalėtais kvadais buvo sudaryta taika, kurios sąlygos reikalavo su
grąžinti pagrobtus belaisvius ir galvijus ir atsisakyti bet kokių santykių
su markomanais ir jazygais. Pasitelkę germanų sąjungininkus, romė
nai [172] nugalėjo markomanus ir [172-173] žiemą - jazygus. Tačiau
šios gentys nerimo, ir vėl sukilo prieš romėnus, kurie pradėjo Sarmatų
karą, bellum Sarmaticum [174-175], kuris baigėsi nauju kvadų ir markomanų pralaimėjimu, daug griežtesnėmis taikos sąlygomis, savo gyvenvietes jie turėjo atitolinti nuo Dunojaus ne arčiau kaip per 7 km ir pri-
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imti romėnų įgulas. Nugalėjus ir jazygus [174-175] imperatorius [176]
gruodžio 23 surengė triumfo žygį, skirtą pergalei prieš germanus ir sarmatus. Sarmatais čia tradiciškai buvo įvardyti jazygai. Vis dėlto romė
nų įgulų įžūlumo ir plėšikavimo įsiutinti, kvadai ir markomanai suki
lo, ir buvo Marko Aurelijaus numalšinti [177]; jazygai gi tuo pačiu gavo
palankesnes taikos sąlygas, idant būtų palenkti romėnų pusėn ir gavo
federatų, Romos sąjungininkų statusą, ir nuo to laiko apie juos negir
dėti, nors kvadai ir markomanai nenurimo nei II nei III a. 270/271 m.,
valdant imperatoriui Aurelianui, jutungai ir alamanai įsiveržia į Italiją,
tačiau be markomanų pagalbos, bent jau tai neminima106.
Jutungai. Jutungai (įraše yra ir versija Euthungeri) pasirodo aukštutiniojo Dunojaus kairiajame krante, kur anksčiau gyveno Tacito minė
tieji hermundurai, t.y. dab. Bavarijos teritorijoje, todėl kai kada jie lai
komi tais pačiais hermundurais ar svebais107. Ar Europa, kuri tuo metu
centre ir šiaurėje jau maišėsi vandalų, langobardų, burgundų, rugijų
etc. gentims persistumdant, išlaikė Tacito nužymėtus kontūrus, sunku
pasakyti. Čia vargiai tie patys jazygai, tačiau genčių vardai, ypač joms
bendraujant su romėnais ar, tarkime, atamanais galėjo būti išsakomi,
ištariami kitaip; jazygai, tapę Imperijos federatais, galėjo kažkiek pa
keisti vardą, juolab jie galėjo būti suinteresuoti tuo, nes jazygai roma
nams automatiškai reiškė sarmatus, nepaisant tikrosios etninės padė
ties (kad ir kokia ji bebūtų), be to, Dunojaus pakrante jie galėjo per šimt
metį ir pajudėti; o ir pirmo istorinio išnirimo, susitikimo su romėnais
vieta nereiškia gimtinės, ypač antikos ir ankstyvųjų viduramžių san
dūroje. Pagal Leopoldą Schmidtą, jutungai pasirodymo laikotarpiu pa
laikė su romėnais sąjungininkų santykius ir siųsdavo romėnams savo
karinius būrius, už tai kasmet gaudami atitinkamus pinigus108. Tačiau
tai tokie patys santykiai su Roma, kurie buvo apibrėžti dar Marko Au
relijaus laikais su jazygais. Suprantama, ne viena pasienio gentis turėjo
sąjungininkės statusą, o nemažas skaičius, bet ir ne kiekviena. Jei laiky
sime, kad jutungai ir jazygai artimi ne tik etnonimais, bet ir sąjunginin
kų statusu, siejančiu juos su Roma, gyvena Padunojyje, tiesa, kiek aukš
čiau, galėtume juos, tiesa, atsargiai, vadinti ir jotvingių protėviais. Ga
limais.
Vis dėlto sąjungininkų statuso jutungai neišlaikė - jų pačių tvirti
nimu, dėl gyventojų pertekliaus įsiveržė į Recijos provinciją Padunojy
je, iš kur jie pajudėjo Italijos link. Pačių jutungų skaičiavimu, jų kariuo
menę sudarė 120 000 žmonių, - akivaizdžiai perdėta, bet net ir dešimtsyk sumažintas, skaičius nemenkas. Išgirdę apie besiartinančią impe
ratoriaus Aureliano kariuomenę, jie traukiasi, tačiau sulaikomi prie Du-
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nojaus, stipriai sumušami ir iš dalies atkertami nuo tėvynės, jutungus
nuo visiško sutriuškinimo išgelbėjo tik vienalaikis sarmatų ir vandalų
įsiveržimas į Panoniją 270 m. pradžioje. Kol Aurelijanas kariavo Panonijoje, jutungai, sudarę sąjungą su alamanais, su kuriais jie ir vėliau
daugsyk pasirodys arenoje, įsiveržė į Italiją, nusiaubė Milano apylin
kes ir užėmė Placenciją, ties šiuo miestu romėnai patyrė skaudų pralai
mėjimą. Visa Šiaurės Italija perėjo į barbarų rankas, kilo pavojus pačiai
Romai, tuo metu dar nenugalėtai nė sykio ir neapjuostai mūro siena.
Galiausiai grįžęs Aurelianas dviejuose mūšiuose sutriuškino barbarus
ir išlaisvino Italijos šiaurę (270/271 m. žiema). Po Aureliano mirties
(275 m. rugsėjį) alamanai, frankai ir kitos germanų gentys siaubė Ro
mos provincijas, tačiau jutungai čia nepaminėti ar neišskirti. Šios alamanų kovos tęsėsi visą III-IV a.
358 m. jutungai įsiveržia į Recijos provinciją, tačiau patiria pralai
mėjimą, vėliau 370 m. juos puola pati Roma, karvedžio Teodosijaus ka
riauna prieš jutungus pajuda iš Recijos, paima daug belaisvių ir juos
apgyvendina Italijoje, Po slėnyje. Darsyk apie juos girdime 384-aisiais,
kai imperatorius uzurpatorius Maksimas juos sukursto įsiveržti į Reciją prieš Valentianą II. Paskutinįjį sykį apie jutungus girdėti 430 m., kai
jų antpuolį lengvai atremia Aecijus109.
Įtikėtina, kad tautų kraustymosi bangos atmeta jutungus į šiaurės
rytus, kur juos aptinkame kaip jotvingius. Įtikėtina, kad tai „sueuropėję" jazygai ar atskira jų atšaka. Vis dėlto ar jaksamatai, ar jazygai - visų
jų judėjimo kryptis iš Meotidės apylinkių neša juos šiaurėn, į šiaurės
vakarus.
Motiejus Stryjkowskis, pasakojantis apie jotvingių kilmę, drauge
su kitomis gentimis kildina juos iš kimbrų ir gotų genčių ir iš Meotidės
apylinkių:
Cymbrowie i Gotty waleczny narod,
Z Gomera wyszli, a u Meotskich wod,
Gdzie vvpada Tanais, miejsca swe mieli,
Tam się zmnozyli
Potem lepszych miejsc szukające w te kraje
Przyszli gdzie Dzwina, Wisla, Dunaj, wstaje
Drudzy Dnepr, YVolgę, Bug, Niestr, Pont osiedli,
Z Greki boj wiedli.
Polowcy, Jaczwingowie s tegoz rodu,
Osiedli w Rusi, Cymbrowie ku wschodu...110.
Kalbėdamas apie jotvingių kilmę, M. Stryjkowskis bemaž neabejo
damas kildina juos iš jazygų, mogli tez bye ei jatwiezowie z Jazygami Meta-
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nasti jednego rodu, ir čia jis mini, kad dar jo laikais, t.y. XVI a. vid., Veng
rijoje palei Tisą gyvenantys valstiečiai jazygais tebevadina haidukus111*,
kas mums pasiūlo dar vieną mintį. Panonijoje, t.y. šiuolaikine prasme
Vengrijoje ir apie ją, gyvenę jazygai paliko prisiminimus apie save, ar
timus haidukams - raiteliams bajorams. Tai sutinka su antikinių šalti
nių pranešimu apie jazygus kaip raitelius, ir galime jotvingių etimolo
giją padaryti mažiau painią - kariai raiteliai, nuo „joti". M. Stryjkowskis cituoja ankstesnį autorių, Cromerį, kuris nedvejodamas teigia, kad
jazygai ir jotvingiai yra tas pats etnonimas, ir kad jie kalba lietuviams
artima kalba: Iaziges vero sive Jazvingi, ejusdem cum Litvanis linguae, ut
volunt nonnulli, eorundumcjuae morum et religionis fuere.m M. Stryjkowskis pakartoja lenkų autorių žinias apie jotvingių karingumą ir genties
skerdynes 1264 m. Dar įdomiau M. Stryjkowkis kitoje vietoje lietuviams
artimomis gentimis laiko polovcus ir pečenegus, pastarąsias vėlgi kil
dindamas iš gotų ir kimbrų, drauge su ankstesniais ir vienalaikiais is
torikais teigia, jog pečenegai, polovcai ir jotvingiai yra vienos giminės
su lietuviais113; tą teigiant daugiausia remiamasi bendrame horizonte
iškylančiu kadainykštės „lietuviškos-jotvingiškos" migracijos nuo Juo
dosios jūros, Dono-Tanaiso žemupio ir žiočių, Meotidės įvaizdžiu. Po
lovcai taip praminti rusų pagal gyvenimo būdą, besiremiantį medžiok
le stepėse, laukuose, rus. Pole, o patys jie kalbėjo maišyta rusų, lietuvių
ir volosų kalba (język woloski, t.y. romėnų rytinėse provincijose vartota
darkyta lotynų kalba, iš kurios atsirado, tarkime, rumunų k.). Tai viena
iš genčių, pasilikusių čia, kitoms migravus į šiaurę.
Tad atsargiai teigdami, kad jazygai ir jaksamatai galėjo būti jotvin
gių protėviai, kad jazygai Europoje galėjo virsti jutungais, prieiname
prie tos pačios problemos, kurią mums piešia Bosforo karalystės linija.
Nuo Pajuodjūrio į šiaurę slinkusios gentys galėjo būti baltiškos kilmės.
Kai kurios. O Polemonas galėjo įstrigti toms gentims, kurios gyveno
Tanajaus žemupyje, kurios puikiai girdėjo apie Bosforą ir kurioms, tar
kime, Bosforo karaliaus paimtas ir sugriautas Tanajaus miestas buvo
įspūdingas įvykis padaręs įtakos kas be ko ir jų gyvenimui. Viena iš
tokių genčių galėjo būti jazygai, tačiau jų slinktis tik nedidelis epizodas
visame tautų katile tarp Pajuodjūrio ir Baltijos pakrantės, tarp Herkinijos girios ir Dono.
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103 Scythica et Caucasica et veteribus sriptoribus Gracas et Latinis. Collegit et cum versione
Rossica edidit Basilius Latyschev. Vol. 1. Scriptores Graeci. Sankt-Peterburg, 1890, P. 88 ir t.
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P o n ta s i r B a lt ija - d v ip u s is ju d ė jim a s

Tačiau tas pats Amianas Marcelinas kai kurias Pajuodjūrio gentis
netikėtai perkelia gerokai į šiaurę, ir kas įdomu, tas procesas vyks ir
vėliau. O gelonai, tikriausiai, tie patys prūsų galindai, čia kaip tik ne
minimi šiaurėje, kur juos dažniausiai matome, ir „savo vietoje" paste
bėsime vėliau pas tą patį Marceliną, bet pastebimi Pajuodjūryje. II a.
Klaudijus Ptolemėjus galindus ir sudinus mini esančius į rytus šalia
venedų (BRMŠ 1150-151), t.y. į rytus nuo maždaug dab. Lenkijos teri
torijos. T.y., galime konstatuoti, kad tarp baltų etninio masyvo ir šiau
rinio Pajuodjūrio vyksta judėjimas į abi puses?
Pagal Marceliną, ten, kur baigiasi Ripėjų kalnai (antikinėje geogra
fijoje Ripėjų kalnai gali reikšti labai daug ką, bet čia - akivaizdžiai Kar
patai, nes į šiaurę minimos upės leidžia šitaip teigti pakankamai aiš
kiai), gyvena arimfėjai (arimphaei), žmonės teisingi ir žinomi savo ro
mumu, per jų žemę teka upės Chronius ir Visula (Chronas antikinėje
geografijoje Prėglius ar Nemunas, Visula ar Vistula - Vysla), greta gy
vena masagetai, alanai, sargetai (Massagetae, Halani et Sargetae) ir kitos
tamsios (obscuri) tautos, kurių kalbos nei papročiai mums nežinomi. Po
gana didelio atstumo atsiveria Carcinites įlanka, su to paties pavadini
mo upe ir šiose žemėse garbinama Trivijos giraite (Hekatė). Po to Boristenas, prasidedantis rytiniuose nervijų kalnuose (a montibus oriens
Nerviorum), su daugybe intakų, vis platėjantis, ant jo miškingų krantų
stovi Boristeno miestas, po to Kefalonis (Cephalonesus) ir altoriai, pa
švęsti Aleksandrui Didžiajam ir Cezariui Augustui. Po to jau minima
Meotija, sindai etc.114
Amianas Marcelinas čia mums nupiešė teritoriją, kurią apjungia
Dnepras, graikų vadintas Boristenu. Ir nuo Diepro „tiesiu taikymu"
posūkis į Meotidę, kaip šalia Bosforo susitelkusį politinį ūkinį centrą ar
konglomeratą su miestais, tegu tuo metu ir nusmukusiais, gausia že
mės ūkio produkcija.
Bet įsidėmėkime: Marcelinas čia nupiešė ne ką kita, o kelią nuo
Bosforo iki Nemuno ir atitinkamai Baltijos jūros. Tai kelias, jungiantis
graikų-romėnų šiaurinio Pajuodjūrio miestus su Nemunu (Prėgliumi)
ir Baltijos jūra, jei norime, Bosforą su Lietuva. Alanai, halani, tiesa, čia
minimi ir Pajuodjūryje ir kaip Vyslos-Nemuno/Prėgliaus tarpupyje gy
venančių arimfėjų kaimynai. Amianas Marcelinas tą alanų dislokavi
mą komentuos kitoje vietoje, tačiau mums pakanka pastebėti, kad ta
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pati gentis čia sutinkama tiek Meotidėje, tiek baltų pašonėje. Kas liudy
tų šiuo atveju alanų kraustymusi, judėjimą baltų žemių link, IV a. alanai jų kaimynystėje.
Arimfėjai gali reikšti nebūtinai vieną gentį ar kelias, tačiau jų cha
rakteristikos, tiek psichologinės, tiek religinės gali reikšti tuos pačius
aisčius, ar bent jau į arimfėjų kategoriją dalis baltų patekti turėjo. Tai
liudytų jų kaip teisingų ir romių apibūdinimas (Adomas Bremenietis,
tiesa, tūkstantmečiu vėliau sembus apibūdina kaip homines humanissimi), o Trivijos/Hekatės giraitės paminėjimas leidžia prisiminti šventą
sias giraites, žinomas baltuose kaip kulto centrus, Žvorūną/Medeiną,
XIII-XIV a. lietuvių svarbiausiąją deivę, siejamą su mišku, Tacitą, tei
gusį aisčius garbinus Dievų motiną.
Carcinite, žinoma, primintų kuršius, tačiau to įrodyti neišeina.
Massagetae ir halani čia dar neatskirti, kitoje vietoje kaip tuojau
pastebėsime, Marcelinas kalba apie jų susiliejimą.
Greta gyvenantys kiti kaimynai, be neįvardytų, atrodo, būtų gimi
ningi getams - sargetai ir masagetai, abiejuose etnonimuose yra san
das getae, tai šioje geografinėje platumoje, kur minimi ir nervijai, tik
riausiai giminingi Herodoto neurams, visiškai įtikėtina; masagetais, beje,
vėliau bus vadinami žemaičiai. Tai maždaug Karpatų-Dnepro viduru
pio linija.
Tiesa, kalbant apie masagetus yra dar viena problema: imperato
rius Julijanas kalboje savo kariuomenei (ją Amianas Marcelinas pats
girdėjo) pareiškė, kad masagetai dabar vadinami alanais (Amm. Mare.
XXIII, 5,16). Priežastys nėra labai aiškios, bet tarp numanomų - genčių
susijungimas, prisijungimas ar gal vis didėjantis žodžio etnonimo „alanai" amorfiškumas ar greičiau plotis. Pažvelkime, ką apie alanus Amia
nas pasakoja kitoje vietoje.
Alanai, anksčiau masagetai, daug kariavo Skitijos teritorijose, nu
kariavo daug genčių, ir savo vardą išplėtė daugybei tautų, kaip kad
persai. Netoliese, ant aukštų ir stačių kalnų, ant kurių viskas stingsta
nuo šalčio ir siautulingų šiaurės vėjų, gyvena kaimynai neurai. Už jų
gyvena vidinai (vidini) ir ypatingai laukiniai gelonai, kurie nuo nužu
dytų priešų nudiria odą ir iš jos darosi drabužius sau ir pakinktus žir
gams. Greta gelonų - agatirsai, mėlynai dažantys savo kūnus ir plau
kus - kuo turtingesni, juo intensyvesnė mėlyna spalva. Už jų klajoja
melanchlenai ir androfagai, mintantys žmogiena - todėl jų kaimynai
nuo jų atsitolino. Greta amazonių gyvena alanai, rytinėje dalyje priei
nantys prie Indijos, jie turi tik vežėčias, kuriose ir gyvena (Amm. Mare.
XXXI, 12-21)115. Jie apibūdinami kaip aukšti ir gražūs, šviesiaplaukiai,
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puldinėja kaimynus; laimingu pas juos laikomas tas, kuris žūsta mūšy
je, meldžiasi jie kalavijui, Marsui, valdovui žemių, po kurias jie klai
džioja.
Apie ateitį jie spėja taip: renka tiesius ievos stiebelius, tam tikru
būdu juos išdėsto, kažką šnabždėdami, ir tokiu būdu aiškiai atspėja,
kas atsitiks (XXXII12, 24).
Amianas Marcelinas čia kartais kompiliuoja žinomus autorius, tar
kime, Marso garbinimą kalavijo pavidalu kaip skitišką paprotį pirma
sis mini Herodotas, po to šią mitologemą naudoja skirtingi autoriai,
rašydami jau ne vien apie skitus, tačiau kalavijo garbinimas klajoklių
karingose gentyse nėra nežinomas ar retas atvejis, Europoje savitas ka
lavijo kultas apskritai išsilaikė iki krikščioniškųjų viduramžių pabai
gos, kur kalavijai sieti su antgamtinėmis galiomis, vandenų fėjomis,
burtais, užkeikimais, runomis, jie galų gale turėdavo vardus etc. Tad
alanų ir skitų susiliejimas Amianui Marcelinui gali būti kažkiek natū
ralus, nepastebimas. Alanai kaip amazonių kaimynai, visai įtikėtini, nes
amazonės lokalizuotos greta sarmatų, o alanai Šiaurės Kaukazo prieš
kalnėse pastebimi nuo senų laikų; alanų išplitimas „iki Indijos" grei
čiau būtų perdėjimas, liudijantis jų didelį nutolimą į rytus, tačiau mūsų
atveju alanai išties rodosi pakankamai įdomūs baltišku požiūriu; ne
klausdami apie jų baltiškumą ir greičiau manydami, kad, kaip ir teigia
Marcelinas, tai genčių konglomeratas, vis dėlto galime pastebėti jungtį,
kuri paaiškintų kai kurių ypač vėlyvesnių iranėniškų ir indiškų religi
nių reiškinių galimą perdavimo kelią - tie patys alanai gyvena netoli
Vyslos ir Nemuno/Prėgliaus, tie patys - kažkur toli rytuose priartėja
prie Persijos. Ir apskritai - anksčiau toks pat tik specifiškai iranėniškas
tiltas buvo skitai (dar anksčiau - galbūt kimerai).
Apie alanų baltiškumą kol kas nekalbėdami - tam galiausiai nėra
aiškių duomenų, galime vis dėlto teigti, kad tame „alanų konglomera
te" galėjo būti ir baltiškų elementų, plg. vieno alano vardą Viderichi,
Viderichus (Amm. Marc. XXII 3, 1), šaknis Vid-, Vyt- puikiai žinoma,
kaip ir Videvučio (pagal Erazmą Stelą - alano) vardas, o kita šaknis
rich-, rik-, tegu primena ir Rikojotą ir pan. Irgi - su Videvučiu siejamą.
Dažnas genčių išdėstymas eina Pajuodjūrio link, ir - Boristenu, Pajuodjūrio link leidžiasi žemyn, „civilizuoto pasaulio" link. Vienas vėly
vas autorius, eilėmis išdėstęs pasaulio aprašymą, vienoje vietoje mums
teikia įdomų apibūdinimą, kitoje - netikėtai atmeta Palemonidų religi
nių vaizdinių link, centrinių, beje, nes šio vaizdinio link judėjo visų
palemonidų gyvenimai.
Rufius Festus Avienus, IV a. antros pusės autorius savo veikale Desc-
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riptio orbis terrae 214-254 eilutėse mini Boristeno ištakose gyvenančius
melanchlenus, agatirsus - mes juos jau pažįstame, tačiau dar pas Amianą
Marceliną jie gyvena ne Boristeno ištakose, o Meotideje, t.y. į rytus nuo
Boristeno žiočių, ne žemupio srityse, o aukštupyje. Vadinasi, arba jie
pajudėjo, arba apskritai judėta Boristenu aukštyn žemyn, ir tos pačios
gentys savo „kolonijas" galėjo turėti ir aukštupyje, ir žemupyje. Ten
pat, aukštupyje, paminėti ir „greitieji gelonai" - Rufijus čia pataiko į
patį tašką, nes gelonų zujimo iš vieno Europos galo į kitą greitis išties
pritrenkia ir mūsų dienų istorikus. Beje, gelonai, kaip pamename, ne
seniai to paties Marcelino paminėti Medotidėje. Ir Amianas Marceli
nas, ir Rufijus gelonus mini tiek Meotideje, tiek Boristeno ištakose, tie
sa, Marcelinas greta neurų, t.y. maždaug Dnepro vidurupyje, bet ir toje
zonoje susitelkę gelonai, melanchlenai, agatirsai, ir šios pačios gentys
Marcelino minimos Meotideje, Azovo jūros pakrantėje!
Taigi Marcelinas maždaug Dnepro vidurupyje mini daug genčių,
bet maždaug greta yra gelonai, melanchlenai, agatirsai. Jie kitoje vieto
je - tarp kitų genčių - minimi Meotideje, Bosforo pašonėje. Tai gali reikšti
kelis dalykus. Arba klaidą kompiliuojant kitus autorius, telkiant nevie
nalaikes žinias, kas visiškai įmanoma. Antra galimybė - tos gentys, ku
rias Amianas Marcelinas mini Dnepro vidurupyje, tęsiasi į pietus iki
pat Meotidės ir sudaro galingus masyvus, matomus ir žiūrint iš pietų,
ir iš šiaurės. Trečias atvejis - tos gentys migruoja iš pietų į šiaurę, nuo
Meotidės, Bosforo, Dnepru kildamos į viršų iki pat neabejotinai baltiš
kų Dnepro ištakų. Ketvirtas atvejis - tai visų trijų prielaidų mišinys.
Tas pats Rufijus mums darsyk primena, kad esame ant teisingo
tako paribio. Eilėmis aprašęs Boristeno, taigi Dnepro, ištakas jis tęsia ir
tarp kitko aprašydamas žemupį, 720-733 eilutėse pasako, kad šios upės
žiotyse yra Leukos viršukalnė, ir čia po mirties gyvena teisiųjų vyrų
sielos:
Si hie laeva dehinc Euxini marmora sulcet,
Ora Borysthenii qua fluminis in mare vergunt,
Fregione procul spectabit culmina Leuces.
Leuce cana iugum, Leuce secles animarum:
Nam post fata virum semper versarier illic
Insontes aiunt animas Į...]116
Taigi čia turime tą pačią mirusiųjų kalno viršukalnę iš Lietuvos met
raščio. Ir ji konkreti - Leukos sala, jos kalnas. Atitinkamai dar kartą gali
me įsitikinti, kad Lietuvos metraščio mitologiniai legendiniai intarpai sie
jasi su Šiaurės Pajuodjūriu, jo kontekste įgauna aiškumą ir detales. Šįsyk
geografiškai galime lokalizuoti lietuvių legendų pomirtinį kalną!
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Jei grįžtame prie Kimerų Bosforo ir apskritai Pajuodjūrio temos,
svarbus yra tegu ir sąlygiškai vėlyvas, bet visą sistemą pateikiantis
M. Stryjkowskio požiūris apie lietuvių kilmę ir etnogenetinius proce
sus. Jis aiškina lietuvių kilmę, aiškiai naudodamas antikinių autorių
medžiagą, geriau ar blogiau šįsyk ne taip svarbu - mums įdomiausia,
kurlink jis kreipia legendinės etnogenezės srautą, kryptį; neabejotinai
M. Stryjkowskiui buvo žinoma žodinė tradicija apie lietuvių kilmę, jau
nebe vien legendomis, bet ir (anuometiniu) moksliniu aparatu apipin
ta, jis, atrodytų, ją naudoja ir perteikia, kažko slėpti jis tikrai neketina,
tačiau mums svarbu, kad jis perteikia foną, įrėminantį tą žodinę tradici
ją, kartais ir pats nepastebėdamas, kad daugelis dalykų kertasi, nesuei
na, o labai dažnai - pastebėdamas ir mėgindamas tą paaiškinti. M. Stryjkowskis įdomus tuo, kad jo liudijimas iš esmės mažiau ideologizuotas
nei Lietuvos metraščio, ir jis yra paskutinysis, kuris dar yra susilietęs
su žodine „palemoniška" tradicija, apdirbta ir perdirbta pagal meto rei
kalavimus, bet nors jis ir atkakliausiai laikosi Palemono romėno hipo
tezės, Pajuodjūrys jo išdėstyme yra labai svarbus lietuvių etnogenezės
židinys. Be to, jis jungia visas legendas - prijungdamas ir pasakojan
čias ir apie prūsų genezę.
Mat visos Europos tautos išėjo iš Kimerų Bosforo, kimbrų, kuriuos
M. Stryjkowskis ir laiko pačiais tolimiausiais lietuvių protėviais, kurie
vėliau drauge su gepidais - kita busimųjų lietuvių etnine šaka kovojo
Europoje ir įsiliejo į būsimą lietuvių etnosą, kuris vis dėlto antikoje tu
rėjo būti tapatinamas su alanais (pas Stellą - Litalanai) ir apskritai - „Lie
tuva laikui bėgant buvo ne vienos tautos prieglobstis"117, o apskritai po
ilgų samprotavimų, versijų, kitų autorių nuomonių pateikimo, tai pri
imdamas jas, tai atmesdamas, M. Stryjkowskis galų gale apsisprendžia
ir konkretizuoja - pagrindiniai Lietuvos ir žemaičių protėviai - tai kimbrai, gotai, gepidai, alanai118.
Pirmasis iš istorikų jis pastebėjo tai, kad Palemonas atvyko ne į tuš
čią, kažkokią negyvenamą vietą, ir čia jau buvo gyvenama; jungdamas
antikinių autorių žinias, bet neužmiršdamas ir Stellos, M. Stryjkowskis
paaiškina, kas čia gyveno: „nuo senovės tuose kraštuose, kur šiandien
Žemaitija, Latvija, senieji prūsai ir Lietuva, gyveno gepidai, getai, sainagetai, sūduviai, galindai, alanai, litalanai etc. ir kiti vyriškųjų kimbrų
ir gotų palikuonys, grubios, girių tautos". Jie kalbėjo kitaip nei Palemo
nas ir jo bendražygiai, turėjo kitus papročius ir apskritai buvo paprasti,
nežinantys teisės, neturintys vadų, ir italų dėka šios dvi tautos susivie
nijo, liejantis ir papročiams ir kalboms, kurių lotynai vis dėlto čia neiš
laikė, nes keliaujant tenka taikytis prie vietinių papročių, o ne vežiotis
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savus, kaip teigia patarlė. Nepaisant to, liko daug lotyniškų žodžių ir
prie Nemuno (sic!) ateivių įkurta Roma nova, Naujoji Roma, kurią kry
žiuočiai, pasak Dusburgiečio, sudegino 1283 m., kurią vėliau jų pali
kuonys vadino Romnove ir Romove, ir „anksčiau tie patys italai" buvo
įkūrę Prūsijoje ir kurioje gyveno pagonių patriarchas Kiriekiriejto ir ku
rią sudegino Boleslovas Narsusis 1017 m. Atvykėliai kūrė miestus ir
gerumu bei kilnumu suvienijo čia gyvenusius paprastus, grubių tautų
ir genčių likučius į vieną tautą119.
Romėniškas impulsas suvienija Lietuvoje tai, kas čia buvo iš tautų
kraustymosi.
Tačiau etnogenezė atveriama pajuodjūrinė. O pastaroji yra anks
tesnė už patį tautų kraustymąsi. Kodėl - mes matėme. Jazygai migruo
ja į Romos imperijos provincijas, į šiaurę anksčiau, nei į Baltijos pakran
tę atsikrausto gotai, nuo kurių pajudėjimo - jau iš Juodosios jūros pa
krančių - ir prasideda „oficialusis" tautų kraustymasis, sukėlęs sumaištį
Romos imperijoje ir jos struktūrose (ne griuvėsiuose) pagimdęs šiuolaikę Europą. Lygiai taip pat nuo Pajuodjūrio traukiasi gentys, kurios
čia minimos Herodoto ir iš dalies Strabono laikais, o II-IV a. jos jau
daug labiau į šiaurę. Tokiu būdu besiformuojanti mūsų išvada galėtų
skambėti taip - net nesvarbu, ar konkretus Palemonas II ar jo palikuo
nis išsivedė būrį romėniškos savimonės žmonių į Baltijos pakrantes,
svarbu tai, kad Palemono legenda šifruoja vieną iš baltų ir lietuvių et
nogenezės fragmentų - traukimąsi nuo Pajuodjūrio šiaurės link. Bosfo
ras, Ponto baseinas, Meotidė buvo savo metu dalies baltų ir artimų jiems
genčių išeities taškas.
Dabar pateiksime tikrai stiprų argumentą, kurio nejudinome, nes
mums užteko Kalimacho versijos, nurodančios Bosforo karalystės kryp
tį, kuri savaime buvo vaisinga, o per anksti pateiktas mūsų šaltinis ga
lėjo nukreipti į klaidingą pusę. Dabar, turėdami kontekstą, visai kitaip
galime pažvelgti į Jono Lasickio „palemonišką" atsikraustymo versiją
iš XVI a.:
„Senieji pasakoja, kad žemaičių (jie patys save taip vadina) protė
viai buvę italai. Imperatorius Neronas, ketindamas traukti į karo žygį,
norėjo šaukti karo tarnybon taip pat romėnų tremtinius, gyvenančius
nederlingoje Giaro saloje. Tačiau šie, bijodami imperatoriaus žiauru
mo, išžudė du ar tris kartus atplaukusius pas juos šauklius, o patys jų
laivais nuplaukė į Juodąją jūrą. Iš čia jie per miškingas stepes, kur kita
dos romėnai traukdavo pamedžioti - šiandien didelė dalis tų miškų
jau iškirsta, o tos vietos vadinamos Rusia, Podole ir Lietuva, - prasi
skverbė iki Baltijos jūros..." (BRMŠ II 577-78, 590).

TARP PONTO IR BALTIJOS: TAUTŲ KRAUSTYMASIS IKI TAUTŲ KRAUSTYMOSI EPOCHOS

Matome, kad J. Lasickis tiesiog verste verčia romėnus starto aki
mirkai atvykti į Pajuodjūrį, o jau po to jie ritasi per kontinentą šiauriau.
Tradicija, kuriai J. Lasickis atstovauja, čia yra artima tai pačiai žodinei
tradicijai, kurią kaip vieną iš versijų pateikė Pilypas Kalimachas šimt
mečiu anksčiau. J. Lasickis derina romėnus, kurie čia būtini kaip naujai
performuotos tradicijos detalė, su Pajuodjūriu kaip išvykimo vieta.
Mįslinga Giaro sala ir istorija apie romėnų tremtinius. Neatrodo,
kad tą Giaro salą J. Lasickis pats žinotų: „exsules Romanos, qui in d a 
ros sterili quadam insula habitabant" (BRMŠII578). Greičiausiai tai Ver
gilijaus tremties, renesanso epochoje puikiai žinomos, analogija. Gal
išties kokios tremties salos Trakijos pakrantėje (vėlgi, beje, Pontus Euxinus) ar kitos realijos - tai nieko nekeičia. Dėl išeities taško Palemo
no kelionėje nėra viskas aišku. Tai, kad XV a. tas išeities taškas nusa
kytas kaip Bosforas, legendiniu požiūriu visiškai teisinga, nors fakti
niu labiau nei abejotina. Bosforo įpėdinis Polemono vaikaitis galėjo
išvykti iš neapibrėžtos vietos Trakijoje, kuri savo ruožtu gali reikšti
nepalyginamai daugiau nei dabartinė Bulgarija ar buvusi Romos Tra
kijos provincija. Ir vis vien jis buvo Bosforo karalius, tik be sosto. To
dėl legendoje ir atsirado svyravimai. Juolab kad Bosforėnų įvedimas į
XV-XVI a. ideologinę apyvartą nieko nebūtų davęs nei polemikai, nei
savimonei. Kas kita - romėnų patricijai iš pačios Romos, dargi vos ne
krikščionys ar „monoteistai iš prigimties". Tas legendos posūkis kiek
uždengė akis ir tyrinėtojams, istorikams, kurie labai rimtai perskaitė
pažodinę legendos versiją ir ją atmetė. Jei jie būtų gavę apyvarton
Bosforo versiją, manau, istorikų kalba būtų visai kita. Tačiau kitos
versijos XV-XVI a. negalėjo būti. Istorijos dalies virtimo ideologija me
tu tam tikri tradicijos nuostoliai neišvengiami. Bosforas buvo nuskal
dytas nuo legendos, bet tebeskaldant mes gavome labai vertingas at
mestąsias detales, kurios, turint omenyje Bosforo karaliaus Polemo
no I kilmę ir Polemono II, jo vaikaičio likimą, vertė juos ir bosforėnais, nors jie tokiais nebuvo, ir Ponto valdovais, kokiais jie buvo, ir romėnų patricijais, ir tam tikra prasme romėnų tremtiniais. Polemonai nukentėjo dėl savo lojalumo Romai. Bet romėniška savimonė juo
se liko. O tai, kad legendos dar iki Palemono vardo išnirimo šalti
niuose minėjo Pontą (provinciją ar karalystę) ir Bosforą, ir Juodosios
jūros šiaurines pakrantes, praktiškai regimas iš Trakijos pusės - galė
jo būti laikomos išties spėjimais ar paistalais. Tačiau XVI a. šaltiniuo
se išnyranti Polemono figūra šiandien viską suveda vienon vieton jis buvo ir Bosforėnas, ir pontietis, ir susijęs su Šiaurės Pajuodjūriu.
Ir - pilietine sąmone romėnas. Savo kilme greičiausiai graikas. Iš aris-
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tokratų filosofų giminės, davusios karalius Armėnijai, Pontui, Bosforui, Trakijai ir...ir kunigaikštį Lietuvai.

113 Ibid., P. 168-169.
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Iš v a d o s

Nieku gyvu nevertėtų pasiduoti entuziazmui ir kalbėti apie Polemono karalystę šiaurėje ar apie tai, kad Polemonas leidžia nukelti Lie
tuvos valstybės datą visu tūkstantmečiu. Vargu ar Palemono laikais
buvo kažkas panašaus į Lietuvą ankstyvąja mindaugine prasme, iki to
meto dar turėjo praeiti daugybė socialinių, etninių, kultūrinių, politi
nių procesų. Mažai tikėtina, kad čia įsikūrusi atvykėlių patricijų grupė,
galbūt apsupta trakų karių palydos, kurią Polemonas II galėjo gauti iš
bendravaldžių Kotisų ir Remetalkų, čia būtų atlikusi dideles reformas
ir įgyvendinusi antrąją Romą. Greičiau nuosmukis ištiko išsyk. Bet dau
giau nei tikėtinas yra tam tikras „administracinis karinis resursas", per
keltas į šiaurę ir galėjęs leisti atsikėlėliams pakankamai saugiai įsitvir
tinti nedidelėse teritorijose. Patį Polemoną rinktis šias vietas galėjo pa
skatinti Gintaro kelias, viena ar kita jo atšaka vis vien buvo galima pa
siekti Nemuną. Jei Polemonas II siekė Gintaro kelio kontrolės, jis tam
neturėjo galių. Bet vieną iš Gintaro kelio pabaigos taškų kontroliuoti jis
pajėgė. Ar bent galėjo to tikėtis.
Išvada yra ne ta, kad Palemonas atvyko, sukūrė čia Lietuvą ir ėmė
si valdyti. Išvada ta, kad busimosios Lietuvos teritorijos nebuvo izo
liuotos nei nuo Romos, nei nuo jos vidinių problemų, nei nuo graikų
kolonijų Pajuodjūryje, nei nuo Gintaro kelio. Jos virė politiniame etni
niame katile, ir Romos egzistavimas jautėsi stipriai. O Polemonas II grei
čiausiai ir buvo atvykėlių vadas. Prisiminkime, Tiberijų-Julijų giminei
atstovaujantis ir Nerono giminaitis, kurio senelis, Polemonas I buvo ki
lęs iš Mažosios Azijos Kilikijos provincijos, vėliau gavęs valdas Ponte,
graikas ar gal kilikietis; senelė - Antonijaus anūkė Pitodoridė, romėnė
Polemono I žmona (o Polemono II dėdė Zenonas - Armėnijos karalius).
Polemono II motina buvo Pitodoridės ir Polemono I dukra Antonija Trifena, ištekėjusi už Trakijos karaliaus Rimitalko sūnaus Kočio, kai Kotis
buvo nužudytas, ji valdė Trakiją kaip karalienė, o vėliau perdavė val
džią vyriausiam sūnui Kočiui. Tad Polemonas II - jo brolis buvo Traki
jos karalius, jis pats kurį laiką - Bosforo valdovas, bet greičiausiai no
minalus. Mes net nežinome, ar jis bent jau buvo atvykęs į Bosforą. Pole
monas II po Kaligulos mirties neteko Romos atramos, o Trakija, Pontas, Bosforas buvo intensyviai verčiami iš karalysčių provincijomis. Tad
Polemonas II buvo romėnas auklėjimu, nes auklėtas buvo Romoje, tra
kas pagal tėvą, jo tėvas buvo Trakijos karalius, brolis buvo Trakijos ka-
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ralius, motina buvusi Trakijos karalienė, jis pats atitinkamai galėjo būti
romėniškos savimonės, kol turėjo teises į Bosforą ir Pontą, bet Nerono
laikais galėjo atbusti trakiška. Tad jei Polemonui II kas nors ir pagelbė
jo, tai labai įtikėtina, kad tai buvo trakai, kurių požiūriu jis buvo savas
kunigaikštis, karaliaus sūnus ir brolis. Ir trakų požiūriu Polemono II
migracija šiaurėn buvo nelabai tolima ekspedicija, kuriai jie galėjo kaž
ką pridėti ir pagelbėti. Ypač jei starto vieta buvo Trakija ar Polemonas
keliaudamas šiaurėn užsuko į Trakiją. Tačiau jei laikysime, kad Pole
monas II buvo Ponte iki 62 metų (nors ten, Ponte, galėjo valdyti ir jo
pusbrolis iš senelės Pitodoridės pusės, irgi Polemonas), tą pagalbą ga
lėjo suteikti pontiečiai, gal ir kilikiečiai Romoje, suprantama, ir trakai,
ir romėnai vaikystės draugai, tačiau kelionėje jį galėjo lydėti arba tra
kai, arba pontiečiai, galimas dalykas, dalis iš keliautojų išties buvo ro
mėnai iš Romos. Bet tik dalis. Tačiau legendos apibūdinimas „patricijai"
tinka.
Kelionės laivu atvejis yra tikėtinas, toks kabotažinis plaukiojimas
nebuvo nieko nuostabaus romėnams, kurie valdė visą Viduržemio jū
ros ir Ponto baseiną, Britaniją, Belgiją, savo valdomis priartėdami prie
Fryzijos, Danijos sąsiaurių per kelis šimtus mylių. Jei Polemonui būtų
tekę išties sprukti gana paskubomis, kelionė raitomis, didele grupe bū
tų kaip mat sustabdyta ir traktuota kaip išdavystės įkaltis. Jei jam rei
kėjo plaukti, reiškia, skubėta. Tuo atveju nėra neįtikėtina, kad Polemo
nas, vargu ar labai gerai geografijoje nusimanydamas, siekė priartėti
prie Trakijos iš šiaurės pusės, ir tokiu atveju būtų turėjęs atramą užnu
garyje. Arba manėsi atplaukęs išsikviesti trakų pajėgas. Tuo galimybių
ir prielaidų skaičiavimu aš noriu tik paryškinti, kad Polemono II savi
monė galėjo būti trakiškai romėniška. Ir Romainiai, Romovė, ir Trakai
nėra kas pritrenkiančio tokios savimonės „dinastinėse valdose". Tuo
pačiu atsiminimai apie Polemoną Lietuvoje labiau gravitavo į RomosBosforo pusę, reminiscencijose jis dar XV a. galėjo būti prisimenamas
kaip Ponto ar Bosforo valdovas (tačiau niekur, minint Pontą ar Bosforą
kaip galimą lietuvių protėvynę, neišniro jo vardas). Tačiau kai vardas
išniro, XVI a. jis tapo grynakraujų romėnu, bet tai jau pagal vietos, lai
ko ir ideologijos reikalavimus. Jei būtų tekę užuot kuriant teorijas ir
hipotezes perdavinėti autentiškąją versiją, būtų buvę sunku (jei ji kaip
tokia dar pasiekė XVI a.). Pontas, Bosforas, Roma, Trakija - ne viskas,
matyt, jau tada mezgėsi, o papildomų ideologinių žavesių Bosforo-Trakijos linija nebūtų davusi. Tad pasiremta viena - „romėniška" lietuvių
kilmės versija, nors šiam reikalui teko atkirsti autentiškus tradicijos lui
tus, jie išliko, ir kaip tik tie atkirsti dalykai, pasiekę mus per Kalimachą,
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J. Dlugošą, Lasickį, kitus romėniškos kilmės hipotezės periferiją pertei
kiančius autorius, leido atkurti Ponto-Bosforo-Romos-Trakijos liniją.
Suprantu, kad dabar stipriai užbėgu už akių. Tai spekuliacijos, bet
jeigu atsižvelgiame į atvykimo raportus, sugedusio telefono principu
perduotus iki XIII-XVI a. ir išvykimo duomenis, pateiktus antikos isto
rikų bei geografų, galime teigti: taip, Polemono legenda gali būti pa
tvirtinta ir verifikuota. Jos vienintelis įmanomas herojus - Polemonas
II, Bosforo karaliaus Polemono I anūkas. Galima prielaida, kad tai ne
pats Polemonas II, o, tarkime, jo sūnus. Bet tai jau paskutinė tikėtinu
mo riba. Iki 60-ųjų metų po Kr. Polemono I, Tanajo nugalėtojo šlovė
tebeskambėjo visame Šiaurės Pajuodjūryje, o Ponte, Trakijoje ir nomi
naliai Bosfore laikėsi Polemonidų teisės, sostai, įtakos. Po 70-ųjų jie bu
vo tik neįtakingi, nuversti, pašalinti provincijų karaliukai, kokių impe
rijoje buvo apstu ir kurie net 500 žmonių ekspedicijos nebūtų pajėgę
organizuoti. Taigi Polemono II atvykimas datuotinas apytiksliai sep
tintojo dešimtmečio po Kr. viduriu.
Kiek Polemonui II buvo metų? Jo motina Antonija Trifena ir jos du
broliai Pitodoridei ir Polemonui turėjo gimti tarp 12-8 m. pr. Kr. (iki
Polemono I žūties). Skaičiuojant labai apytiksliai - pridėkime du de
šimtmečius Antonijos Trifenos santuokai su Kočiu - Polemonas II tu
rėjo gimti apie 8-12 m. po Kr. Tad 62/63 metais Polemonui II turėjo
būti apytiksliai penkiasdešimt metų. Romoje - tikrai dar ne senolio am
žius. Mūsų moderniu požiūriu - pati branda. Legenda irgi nedaro iš
Palemono senolio. Įtikėtina, kad jis buvo kiek jaunesnis. Bet kokiu at
veju legendos versijose jis jau Lietuvoje susilaukia sūnų, ir tai reiškia,
kad ta aplinkybė patvirtinta. Mes jo nematome kaip senolio, patriar
cho, bent jau atvykimo metu.
Pietų linija - tai dalykas, kurį atradome. Konkrečiai - Juodosios jū
ros šiaurinis pakraštys. Gotai čia patraukia tada, kai į Lietuvą atsikrausto
Palemonas, jei tą atsikraustymą datuosime Nerono valdymo metais.
Taigi tai, grubiau tariant, maždaug 62-63 m. gautas impulsas ir atsi
kraustymas turėjo įvykti ne anksčiau 63/64 m. po Kr. ir vargu ar būtų
įmanomas jau kokiais 70-siais ar 80-siais.
Ar buvo Palemonas? Tai yra, ar Polemonas virto Palemonu? Mato
me, kad pretendentas išvykimui istoriškai išryškėja antikinėje oikume
noje, matom, kad jis „sutinkamas" lietuvių legendinėje tradicijoje.
Ar buvo jungtis, ar kelionė buvo? Manau, reikia atsakyti, kad ji
labai tikėtina. Pastarosios versijos labui liudija ne pats Lietuvos met
raštyje įterptas Palemono legendos tekstas, kuris yra dirbtinis, bet tos
pastabos, kurios lietuvių atsikraustymo legendoje buvo skelbiamos XV-

107

IŠVADOS

XVI a., tačiau į oficiozinę legendą nepateko, ir būtent jos - nuoskalos,
legendos periferija - ūmai susilipdo apie istorinio Polemono asmenį.
Jokiam kitam asmeniui, vadinamam Palemonu, netinka Pontas, Bosfo
ras, Roma, Šiaurinis Pajuodjūrys, romėniška savimonė, tremtis ar bėgi
mas. Kito tokio asmens mes nerasime. Tad tai - asmuo, istorijoje žino
mas kaip Polemonas II, Bosforo ir Ponto karaliaus ir Antonijaus anū
kės Pitodoridės vaikaitis, kurio motina, Polemono I ir Pitodoridės duk
ra ir vėliau Trakijos karalienė Antonija Trifena, tėvas - Trakijos kara
liaus Rimitalko sūnus Kotis, anksti žuvęs Trakijos karalius. Pats Pole
monas II buvo Bosforo karalius 38-41 metais, jo ir jo palydos emigraci
jos laikas greičiausiai 63 m. Išvykta iš kažkurio taško, pradedant nuo
Juodosios jūros uostų, šiauriniu Pajuodjūriu, labai plačia Trakija, bai
giant Roma. Pastaroji versija labiausiai tikėtina - karaliui be karalystės.
Čia jis galėjo laikytis vaikystės draugų Romos patricijų ir panašaus liki
mo valdovų be karūnų rate. Įsiterpti į Romos patricijų gyvenimą jam
galėjo padėti ne tik svarbi aukštų vaikystės pažinčių įtaka, bet ir ta ap
linkybė, kad jis per motiną giminiavosi su Julijais-Tiberijais. Tačiau Nerono valdymo metu vietoj privilegijų ši giminystė tapo mirtinos grės
mės šaltiniu. Ponto ir Bosforo vienalaikis pavertimas Romos provinci
jomis tapo smūgiu, po kurio buvo galima laukti tik tiesioginio Nerono
dėmesio po ranka esančiam nepatenkintam aristokratui.
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Gelonai, melanchlenai, agatirsai tai gentys, kurios keliauja Palemono
apytiksliu maršrutu, į jų tarpą įjungę jazygus, galime manyti, kad Pale
mono legendos „pajuodjūrinė" atšaka turi dar platų foną - genčių kraustymąsi dėl bado Šiaurės Pajuodjūryje, kurį galėjo sąlygoti ir sausros,
kurios tikrai ištiko šiuos plotus, ir plėšikiška Mitridato iš Bosforo visa
me Šiaurės Pajuodjūryje vykdyta ekonominė politika. Gentys traukėsi
Romos link ar slinko į šiaurę, iš kurios, beje, jos pačios kadaise galėjo ir
būti išėjusios, bet tai jau prielaidos. Ne prielaidos - gelonai prie Meotidės ir galindai prie Baltijos, alanai ir vėlyvosiose kronikose laikomi lie
tuvių protėviais, pasislinkę tuo pačiu maršrutu, bet apie alanus jau kita
kalba. Matyt, mes, kalbėdami apie įvykius, „nusėdusius" Lietuvos teri
torijose, turime rimtai pasvarstyti Pajuodjūrio šaką. Ji iš dalies atmestų
mus prie lateninių kultūrų. Keltiškų legendų. Trakų-keltų paribio, keltų-baltų temos, kuriai reikia daug dėmesio, ką parodė jau tas faktas,
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kad pati Palemono legenda, nors ir pasakojanti apie palemonidų veiklą
Lietuvoje, perteikia tą veiklą kontekste, kuris artimas ir keltiškajam (kū
rimosi ir religinių steigimų sferoje).
Iš esmės dabar, nustačius Šiaurės Pajuodjūrio versijos patikimumą
ir imant numanyti, kad Palemono legenda turi istorinį pagrindą, reikia
iš naujo perskaityti Meotidės genčių paplitimą iki Baltijos, naujai per
žvelgti tuos pačius duomenis apie Bosforo ryšius su Trakija, ir ką reiš
kia, kad kelis šimtus metų Bosforą valdė trakų kilmės karaliai? Pramaišiui su graikais ar išeiviais iš Mažosios Azijos, bet trakų hegemonija
Bosfore buvo vienas iš Trakijos valdovų siekių. Geopolitika buvusiame
skitų regione, kur veikia Romos interesai ir gentys nuo Baltijos iki Ponto ir Meotidės, Trakija, ir jos valdovai, kur kyla alanai, - ir visa tai dar
keli šimtmečiai iki „oficialaus" Tautų kraustymosi periodo pradžios.
Anuometinė globalizacija buvo silpna, bet ji egzistavo. Mitridato veik
la iškėlė atsparos poreikį ir taip Bosforo soste iš Ponto atsirado Polemonas, savo ruožtu iškilęs Romos pilietinių karų metu. Nerono puikybės
poreikis sąlygojo ir gintaro ekspediciją, iš kurios atgabentais gintaro
gabalais jis papuošė cirką savo rengiamoms grandiozinėms gladiato
rių žaidynėms. Ta romėnų ekspedicija turėjo būti žinoma Romoje, ir
Polemonas neišvengiamai turėjo apie ją patirti, o pasakojimai galėjo
jam priminti hiperborėjų šalį. Mitinę Apolono tėvoniją, teritoriją, nuo
Herodoto minimą ramioje šiaurėje. Galimas dalykas, tikslas buvo bū
tent Gintaro kelio pabaiga ar viena iš vietų, kur randamas gintaras. Upės
žiotys kaip tik ir gali liudyti, kad Polemonas ieškojo Bazilėjos ar pana
šios salos, buvo girdėjęs apie Prėgliaus, Vyslos, gal ir Nemuno žiotis,
kurios buvo siejamos su gintaro radimvietėmis. Bet tai prielaidos.
Mums ryškėjanti tolimesnė tyrimo sritis - aisčių pakrantė I-II a. po
Kr., ten vykstantys etniniai ar gentiniai procesai, kuriuose dar iki gotų
dalyvauja Pauliaus Diakono aprašomi langobardai, galindai, sūduviai
(Ptolemėjaus sudinai), gal ir melanchlenai, gal ir skirai, ir girai (skalviai
ir giruliai, antikos herulai?), gyvenantys už venedų, laikomi trakų/keltų mišriomis gentimis (sic!) ir užimantys teritorijas tarp Vyslos (Vistulos) ir Baltijos jūros. Čia neapsieisime ir be archeologijos, nors greiti
judėjimai plačiose teritorijose palieka mažai pėdsakų. Bet kaip tik šiuo
metu formuojasi Centrinės Lietuvos kultūra, Nemuno žemupio kultū
ra. Jos nepanašios į romėnų atsikraustymo pėdsakus, tačiau ką buvo
galima atvežti pritrenkiančio, tarkime, trimis laivais ir greičiausiai iš
trakų sudaryta leibgvardija? Greičiausiai nebūta net romėniškos legio
nierių ginkluotės, nes reguliarių dalinių Polemonas nesivežė. Bosforo
monetų antplūdžio nėra - jo ir negalėjo būti. Polemonas II ilgą laiką su
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Bosforu jokių reikalų neturėjo, net romėniškų turtų greičiausiai nebu
vo perdaug. Laivai turėjo kainuoti, kaip ir maisto atsargos kelionei, įgu
los samdymas. Kyšiai uosto pareigūnams, jei bėgta slapčia ir greitai. Ir
kažin ar Polemonas su palyda nusėdęs Lietuvos teritorijose galėjo da
ryti didelę įtaką tiek Lietuvoje, tiek ieškant santykių su romėnais. Šie
naujomis sąlygomis galėjo duoti daug mažiau nei, tarkime, trakų šiau
rinių atšakų paieškos - jos kaip tik buvo sąlygiškai netolimos, ir joms
Rimetalko, Kočio vardai turėjo tebebūti žinomi, kaip ir pažįstamas Antonijos Trifenos, trakų „karalienės motinos" autoritetas.
Tai samprotavimai, ką Polemonas galėjo daryti, ketinti. Tačiau rea
lybė buvo, atrodo, pakankamai kieta. Daug jis čia nepasiekė, jokio poli
tinio vieneto tikriausiai nesukūrė, nors tam tikras impulsas duotas bu
vo. Negalėjo nebūti. Polemono II versija, jei mes ją priimame, leidžia
mums teigti vieną dalyką - baltų genčių izoliacija yra mitologinė. Ji bu
vo, bet baltų žemėse vykę procesai jautė anuometinės globalizacijos
bangas, ir čia atsiliepdavo įvykiai, nutikę tolimoje Romoje, ar, tarkime,
imperatorių būdo bruožai. Nerono tuščiagarbystė sąlygojo gintaro eks
pedicijos atvykimą, pilietiniai karai ar nepritekliai prie Juodosios jūros
išjudindavo genčių masyvus, ką jau bekalbėti apie Darijaus žygius prieš
skitus ar Mitridato karą. Visų įvykių bangos vienokia ar kitokia forma
atsirišdavo iki baltų genčių, beje, - jei laikome Herodoto budinus baltų
gentimis, kaip ir gelonus, tai vėl galime matyti, kad, tarkime, gelonai ir
budinai (drauge su sarmatais) prisijungia prie skitų žygio prieš Darijų,
neurai gi agatirsai, androfagai, melanchlenai atsisako; bet gelonai ir bu
dinai vien jau - sakykime - stipriai praplečia savo akiratį. Mes jau mo
rališkai pasiruošę priimti Tautų kraustymosi epochos įvykių atspin
džius baltų teritorijose, bet ankstesni įvykiai dar sunkiai priimami. „Izo
liacija" - tai dar vienas mitas. Kokia galėjo būti izoliacija Romos impe
rijai egzistuojant? 700 km nuo jos sienos? O Roma pulsavo.
Grįžtant prie Palemono - tai viena tokių geopolitinių Romos įvy
kių atšaižų, kuri galėjo užlėkti ir į baltiškas teritorijas. Šituo „galėjo" ir
baigiame Lietuvos metraščio periferinio turinio analizę, kuri pasirodė
net daug vaisingesnė nei patys tikėjomės pradžioje. Būtent periferinė
informacija ir yra šiuo atveju svarbiausia, nes įgavome dvi perspekty
vias tyrinėjimų sritis - keltobaltiškų paralelių lauką ir Palemoną Ant
rąjį-
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