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Langobardai
Baisus šaltis dvelkia nuo langobardų
Sėdi tvirtai atsilošę perėjos balne
Kairiąja laiko rytmečio pamaldas
Dešinėj bizūnas pliekia ledinius nešulinius gyvulius
Laužo traškesys žvaigždžių pelenai kilpų švytuoklės
Po nagais po akių vokais
Svetimo kraujo gurvuoliai juodi ir kieti kaip titnagas
Degančios eglės vambrijimas žirgo pelenai
Prie skardžių pamauna žaltį ir skydą
Galvas iškėlę traukia iš šiaurės bemiegiai
Veik aklos moterys sūpuoja virš laužų raudonus vaikus
Baisus šaltis dvelkia nuo langobardų
Jų šešėlis išdegina žolę kai užgriūva slėnį
Šaukdami savo pratisą nothing nothing nothing
Vertė Eugenijus Ališanka1

Prūsiškosios kronikos, pasakojančios apie prūsų etnosą sudarysiančių genčių
atsikraustymą į busimąją Prūsiją, kalba apie jų persikėlimą Baltijos jūra iš Got
1Herbert Z. Dvejojanti Nikė. - V: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001. - P. 144-145.
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lando, vadinamo Kimbrija (Cymbria) arba Skandija (Scandia). Pasak Simono
Grunau, tai buvę skandai ar kimbrai, kurie užtikę vietinius gyventojus, ulmiganus. Po kiek laiko ne be vidinių konfliktų susiformuoja daugmaž vieninga
brutų ar brutenų tauta, vėliau imama vadinti prūsais. Atsikraustėliams kimbrams vadovavę du broliai, Brutenis ir Videvutis.
Kol kas apsistosime prie S. Grunau pasakojimo. Jame esama dalykų, sutam
pančių su langobardų atsikraustymo į žemyną legenda. Pagal ją, langobardų pro
tėviai gana sunkiai datuojamu laiku, bet, regis, dar prieš gotus, atsikėlė į žemyną
iš salos Scandanan (pavadinimas gali reikšti ir Skandinaviją, ir Gotlandą), ojuos
vedė du broliai. Jie išsikėlė Vyslos žemupyje. S. Grunau minimi prūsų protėviai Prėgliaus ar Nemuno žemupyje, palei Aistmares ar Kuršių marias. Langobardai
sutikę autochtonus vandalus, prūsų pirmtakai - ulmiganus.
Tolesni įvykių aprašymai irgi turi tam tikrų sutapimų, kurie gali būti paaiš
kinti tik tuo, kad prūsiškosios kronikos, rašytos XVI a., atspindi kai kuriuos fak
tus, atpasakojamus ir langobardų legendose, gimusiose VIII a. Ir vieni, ir kiti
tekstai - tai sakytinės tradicijos užrašymai, tik langobardų legendas nuo V a.
pabaigos jau galima patikrinti istoriškai, kadangi penktasis jų karalius jau išties
realus istorinis asmuo. Tikra Prūsijos įvykių istorinė verifikacija yra labai vėly
va - nuo pirmųjų misijų, lenkų ir Teutonų ordino kronikų. Tačiau jų autoriams
istorinė praeitis, ypač prūsų, nerūpėjo, legendinis tautos susiformavimas taip ir
lieka tamsiame užkaboryje. Langobardų priešistorė bei istorija mums gali padėti
suvokti ne tik prūsų, bet ir lietuvių priešistorę, bent jau suteikti tam tikrų kon
tūrų tam, kas istorikų žemėlapiuose tepažymėta terra incognita. Legendos pačios
savaime nėra istorinis šaltinis. Bet kalba jos - apie istoriją.
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Iškeliavimas
Langobardų atsikraustymas į žemyną datuojamas IV a., kartais - III a. pr.
Kr., t. y. gerokai prieš gotų atvykimą. Tas laikotarpis nėra jau toks visiškai tam
sus - pvz., apie langobardus Elbės žemupyje užsimena Tacitas, bet žinios - frag
mentiškos. Apie visą tarpsnį tarp IV ar III a. pr. Kr. iki V a. pabaigos kalba le
gendos. Per tą laiką keliaujanti tauta, žinoma, galėjo nuveikti daug ir pabuvoti
daug kur. Legendose viskas sutraukta į kompaktišką pasakojimą. Pačiai legen
dai dažnai neaišku, ką daryti su vienu ar kitu valdovu, nes, paminėdama jo
vardą ir kartais - valdymo trukmę, ji negali pasakyti, nei kur jis viešpatavo, nei
kas tuo metu nutiko, o ir papasakoti apie jo valdymą nėra ko. Tai rodo, kad le
gendinė dalis nėra pramanyta, ojos įtrūkiai - tai iškritusi atmintis: tose vietose,
kur nieko nebežinoma, tekstas tyli. Tai - patikimumo ženklas. Geriausiai legen
dos prisimena pradžią, pačią pradžią - tam legendos ir egzistuoja, kad ją pri
mintų ir praeitimi grįstų dabartį - ypač paskutiniuosius šimtmečius. Įvykiai
viduryje - tarp pradžios ir pasakotojo laiko - stipriausiai išblukę.
VII a. karaliaus Rotario įstatymų knygos pratarmė trumpai išdėsto lango
bardų istoriją. Ji pradedama nuo to, jog Šiaurėje esančioje Scandanano saloje
kadaise gyveno daugybė tautų. Tarp jų buvo tautelė, kuri vadinosi vinilais (Winniler). Jų valdovė moteris, vardu Gambara, turėjusi du sūnus: vieno vardas buvo
Iboras (t. y. Šernas, nuo Eber), antrojo - Agio. Jie valdė vinilus drauge su moti
na. Vandalų hercogai Ambris ir Assis su savąja tauta užpuolė vinilus ir pareiškė
jiems, kad pastarieji gali pasirinkti - arba mokėti vandalams duoklę, arba
susikauti su jais. Iboras ir Agio atsakė, kad verčiau kausis, bet duoklės nemokės.

Vandalų hercogai paprašė dievo Vodano pergalės busimajame mūšyje. Vodanas atsakė suteiksiąs pergalę tiems, kuriuos jis ryte, saulei tekant, pamatysiąs
pirmiausia. Tuo pat metu Gambara ir jos sūnūs atėjo pas deivę Frėją, Vodano
sutuoktinę, prašyti, kad ji padėtų vinilams.
Frėja patarė vinilams saulei tekant išeiti mūšin drauge su savo moterimis,
kurios savo kasas tegul suriša pasmakrėje, idant atrodytų it barzda. Dangui
šviesėjant, Frėja pasuko savo sutuoktinio Vodano lovą į Rytus ir pažadino jį.
Atsibudęs Vodanas pamatė vinilus ir jų moteris, kurių plaukai supo veidus. Jis
paklausė: „Kas tokie šie ilgabarzdžiai (Langbarte)?“ Frėja tarė Vodanui: „Vieš
patie, jei tu davei jiems vardą, tai suteik ir pergalę“. Dievas dovanojo jiems per
galę, ir vinilai nuo to laiko ėmė vadintis langobardais.
Tuomet langobardai pradėjo keliauti: pirmiausia pasiekė Golaidą ir užvaldė
žemes - Anthaibą, Bainaibą ir Burgundaibą. Pasakojama, kad jie savo karaliu
mi išrinko Agelmundą, Ajos sūnų, priklausiusį Guginger giminei.
Pojo valdė Lamicho, o paskui keturias dešimtis metų viešpatavo Lėtas (Leth).
Tada valdžia atiteko Godehokui (Godehoc).
Tuo metu Odoakras su alanais iš Ravenos iškeliavo į Rugilandą, nugalėjo
rugijus ir užmušė Thevaną, rugijų karalių. Tada langobardai irgi pajudėjo iš savo
žemių ir kurį laiką gyveno Rugilandoje2. Tuometinė Rugija buvo Panonijoje. Nuo
šio momento langobardai istorijos akiratyje išlieka iki pat savo karinio triumfo
Siaurės Italijoje, Lombardijoje, kol čia susimaišo su romėnų ir įvairiausių genčių
palikuonimis; tačiau prie šių įvykių, kurie yra dokumentuoti ir Pauliaus Dia
kono, ir kitų autorių, neapsistosime. Mus kol kas domina tik istoriškai neveri
fikuojama dalis, t. y. laikas nuo langobardų išsikraustymo iš gimtųjų vietų iki jų
atsiradimo Panonijoje 490 m. ir kovų su gepidais, herulais, avarais.
Legendą apie tą laikotarpį pateikia ir Paulius Diakonas savo veikale „Lan
gobardų istorija“(Historia Langobardorum). Kai kurios detalės, palyginti su ka
raliaus Rotario teisyno preambule, skiriasi. Paulius Diakonas - tai istorikas,
labai skeptiškai žiūrėjęs į neaiškius dalykus, bet, kaip ir Herodotas, juos užfik
suodavęs, kad ir su įtarumu. Langobardų priešistorė Diakonui abejonių nekėlė,
išskyrus Odino-Frėjos epizodą ir dar kelias mitologines vietas (tai suprantama autorius buvo krikščionis). Legendinė dalis, kuri kalba apie kraustymąsi ir kara
lius, atpasakota be jokio skepsio iki pat istorinio epizodo, kai langobardai pasiro
do Panonijoje, ištuštėjusioje po Odoakro žygio prieš rugijus. Diakonas nevengia
pridėti įdomių epizodų, jūrininkų folkloro, nutolti nuo temos ir vėl prie jos
grįžti.Mes sutelksime dėmesį į tai, ką jis dėsto „Langobardų istorijos“I skyriaus
1-3 ir 7-19 skirsniuose3.
Istorikas langobardų gimtąją salą tiesiai vadina Skandinavija, bet iš jo
pasakojimo anaiptol neatrodo, kad pateikiama medžiaga tokią versiją patvirtin
tų. Diakono apie langobardų-vinilų apleistą salą pasakyta, kad esą tai toji pati
sala, apie kurią užsimena Plinijus Vyresnysis knygose apie daiktų prigimtį, o
istoriko amžininkai, tenai apsilankę, teigia, kad ši žemė „iš tikrųjų nėra jūroje,
tikją apsupa jūros potvyniai, užliejantys lėkštą pakrantę“. (Non tam im mari ėst
posita, ąuam marinis fluctibus propter planiciem marginum terras ambientibus
circumfusa4.)
2Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. VIII Jh. Paulus Diakionus und die ūbrigen
Gescbichtsschreiber der Langobarden / Ūbersetzt von Otto Abel. - Berlin, 1849. - P. 1-5.
3Ten pat. - P. 12-13; 16-21.
4Ten pat. - P. 12.
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Neaišku, kokią salą Paulius Diakonas iš tikrųjų turi omenyje. Plinijus mini
kelias salas ar kelis tos pačios salos vardus. Plinijaus „Gamtos istorijoje“
(Historia Naturalis TV, 13) rašoma, kad prieš Skitiją vienos dienos atstumu yra
sala, vadinama Bannomanna, į kurią, pasak Timėjaus, pavasarį bangos išmeta
gintaro. Ksenofontas Lampsakietis teigia, kad trečiąją dieną plaukiant nuo Skitijos pakrantės pasirodo didžiulė sala Baltija (.Baltia), kurią Pitėjas vadino Bazilija. Plinijaus „Gamtos istorijoje“(XXXVII, 2) perteikiama Pitėjo žinia, kad ties
Mentonomono įlanka, vienos dienos kelio atstumu, yra Abalo sala, į kurią iš
metama gintaro, o vietos gyventojai jį vartoja kurui ir parduoda artimiausiems
teutonams; užsimenama, kad, pasak Metrodoro Skepsiečio, Germanijoje ir Bal
tijos saloje randama gintaro. Čia antikos geografai aprašo greičiau dvi salas:
vieną - pasiekiamą per trijų dienų kelionę jūra (tai, be didesnės abejonės, ati
tiktų Gotlandą), antrą - esančią „priešais“, „šalia“, vienos dienos kelionės atstu
mu. Tai tikriausiai būtų Sambijos pusiasalis, apsuptas patvinstančios upės,
Prėgliaus pelkynų ir jūros, tad pakankamai panašus į salą. Abi vietos gali būti
painiojamos, ypač antikos geografų, menkai tenusimaniusių šiose platumose, ta
čiau gintaras renkamas Sambijos pusiasalyje, Semboje, kur iki dabar, nepaisant
kelių tūkstantmečių eksploatacijos, veikia gintaro kasyklos.
Kurią salą turi omenyje Paulius Diakonas? Jei patikėsime VIII a. keliauto
jais, aplankiusiais vinilų salą, ji pasirodė jiems specifiška. Tas mačiusiųjų įspū
džių atpasakojimas neprimena Skandijos (Gotlando) - keliautojai buvo labai arti
kranto esančioje saloje, kuri iš tikrųjų „nėra jūroje“, non tam in mari ėst posita.
Tai būtų panašu į Sembą, kuri antikos laikais tradiciškai laikyta sala. Ir dar karaliaus Rotario įstatymų knygos įvade nekalbama apie jokį vinilų-langobardų
plaukimą, jie tiesiog „pakilo“ ir iškeliavo. Žinoma, tai gali būti ir Kuršių nerija,
ir Aistmarių, ir galų gale sąnašinės salos Elbės žemupyje, tačiau Scandanano
salos lokalizavimą baltų pakrantėse patvirtina daugmaž visuotinai priimta
nuomonė, kad langobardai pateko į Vyslos žiočių teritoriją, kadangi kaip tik
Vyslos žemupyje, atrodytų, plačiai pasklidę gyveno vandalai. Jie buvo tiesiogi
niai aisčių, vakarinių baltų, kaimynai. Nuo Vyslos žiočių iki Sembos ir reikėtų
plaukti jūra maždaug vieną dieną.
Kaip toliau „Langobardų istorijos“I skyriaus 2-3 skirsniuose dėsto Diakonas,
toje saloje gyventojų taip pagausėjo, kad pritrūko erdvės. Teko, pasidalijus į tris
grupes, mesti burtus, kuriai reikės palikti salą. Tie, kuriems krito burtas, iš
sirinko vadovais du brolius, Iborą ir Agio, pasiekusius pačios vyro brandos am
žių. Jų motiną Gambarą gentainiai laikė išmintinga ir ryžtingos dvasios, į jos
patarimus būdavo įsiklausoma.
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Moteris vadė
Gyventojų pagausėjimas - dažnas bet kokio ankstyvųjų viduramžių pasako
jimo apie tautos klajones arba vidines pervartas preambulė; ji tiesiog atspindėjo
realias aplinkybes. Simono Grunau, Erazmo Stelos kronikos, Petro Dusburgiečio
aprašymai, istoriniai faktai apie mergaičių žudymą Prūsijoje liudija tą patį pie
tinio Baltijos pakraščio tautų rūpestį - buvo sunku išmaitinti gentį, tautą. Kitų
genčių klajonės irgi prasidėjo dėl gyventojų pertekliaus. Burtų lemtos genties
dalybos ar žemių pasidalijimai žinomi ir E. Stelai - taip, anot jo, buvo pa
siskirstyta Prūsija.

Šis pasakojimas įdomesnis kuo kitu - vinilams vadovauja moteris, vardu
Gambara, ir dujos sūnūs, kurie vėliau, Gambarą palengva eliminuodami, tampa
tautos vedliai. Žodinei tradicijai tiek eliminavimas, tiek aukščiausia Gambaros
padėtis vinilų visuomenėje buvo keblūs klausimai. Legenda negali išmesti hero
jės moters, bet turi paaiškinti, kaip ir kodėl ji yra tokia žymi. „Langobardų istori
joje“ sakoma, kad ji buvusi „išmintinga ir ryžtingos dvasios“ ir kad į jos pata
rimus būdavo įsiklausoma. Archaiškesnę, lakoniškesnę langobardų kilmės versi
ją pateikiančioje Rotario įstatymų knygos pratarmėje nieko neaiškinama - Gam
bara suvokiama natūraliai, jai nepridedami jokie epitetai, ji tiesiog valdo drauge
su sūnumis. Diakonas jau turi aiškinti Gambaros autoriteto priežastis - ji buvusi
išmintinga, ryžtinga, t. y. jai pridedamos vyriškos, „valdoviškos“, charakteris
tikos. Matyt, šitaip siekiama padaryti Gambaros valdymą suprantamu dalyku,
atsižvelgiant į VIII a. langobardų visuomenės patricentrinį modelį, ypač
sustiprėjusį per karus ir klajones, pateikti moters valdovės faktą kaip mažiau
šokiruojantį. Antra vertus, antikos laikų keltų ir germanų moterys tokios socia
linės nelygybės kaip tikraisiais viduramžiais nejuto, jos buvo daug laisvesnės ir
savarankiškesnės. Tačiau Gambaros padėties neišeina paaiškinti vien laisvesniu
socialiniu statusu. Kalbant apie tautos vedlius, Rotario teisyno preambulėje
pasakojimas pradedamas nuo jų motinos - „buvo maža tauta, vadinama vinilais,
ir pas juos buvo moteris, vardu Gambara, ir ji turėjo du sūnus - vienas buvo
vardu Iboras, kitas - Agio“. Diakonas elgiasi atvirkščiai - pradeda nuo brolių
tautos vedlių ir, tik juos apibūdinęs, prabyla apie Gambarą. Bet ir jam „Lan
gobardų istorijos“ legendinėje dalyje moters valdovės nutylėti neišeina - kad ir
dėl to, jog ji atlieka ne tik tautos pramotės, bet ir - kartu su deive Frėja - krikš
tamotės vaidmenį. Be Gambaros, Odino-Frėjos epizodas būtų nepilnas. Vandalai
kreipiasi tiesiai į Odiną, Gambara - į Frėją. Tai daug intymesnis ir veiksminges
nis kreipimasis.
Gambara turėtų būti suprantama kaip sakralinė lyderė, galimas dalykas,
sankcionuojanti tam tikrą valdymo struktūrą ir turinti valdymo svertus - į jos
patarimus įsiklausoma. Ji labai primena kitą sakralinę vadovę, tik jau iš prūsų
istorijos. R Dusburgietis mini vieną Galindos viešpatę, kuri buvo laikoma šven
tąja ir žyne, ir „pagal jos nurodymus buvo tvarkomi šios žemės gyventojų
reikalai“. Lotyniškame tekste ji vadinama domina, apibūdinama kaip sacra et
prophetissa (BRMS, 11., p. 333, 343), t. y. jai priskiriamos pranašavimo galios. Iš
esmės tai - Gambaros antrininkė. Kuriems laikams priskirtinas Galindos viešpatės valdymas, sunku pasakyti. R Dusburgietis jo nedatuoja, pateikia kaip pa
sakojimą, kuriuo paaiškinamas Galindos žemės ištuštėjimas ir sūduvių įsikraustymas į ją. Apytikrį istorinį laiką gal ir galima nustatyti, bet mūsų užduo
tis - kita.
Ši Galindos pranašė turi daugiau atitikmenų Prūsijos legendinėje tradicijoje.
S. Grunau mini dar vieną panašią figūrą - Pogezaną (Poggezana), kuri kaip
nekalta mergelė, vaidilutė, visą amžių gyveno ąžuolyne, ir ką ji įsakydavo, buvo
dievų žodis; ji šokdavusi su dievais, kurie jos valia žmonėms duodavo viską, ko
žmonės norėdavo (BRMŠ, II t., p. 63-64; 101). Žodžiu, šventa moteris, kurios prie
sakų klausoma, turinti su dievais ypač artimą kontaktą, kuris apibūdinamas
kaip šokis (turbūt ekstatiškas), po kurio Pogezana pranešdavo, ką girdėjusi; čia
šamanistinio kulto elementas ne tik tikėtinas, bet netgi ryškus. Taigi langobar
dų Gambara turi du atitikmenis prūsų tradicijoje - galindų pranašę ir valdovę
bei Pogezaną, šventąją moterį, dėl sakralinio autoriteto įgijusią nemažą įtaką
socialiniam gyvenimui. Galime konstatuoti - langobardų istorijas ir prūsų le
v
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gendas sieja žynės, turinčios autoritetą genčiai ir tvarkančios jos žmonių rei
kalus, figūra.
Įtikėtina, kad tai labai archaiškos gyvensenos, moteriškosios valdžios pa
veldėjimo linijos reliktai. Kiek žinoma, ir langobardai, ir prūsai moteriškojo pra
do savo visuomenėje neprivilegijavo. Priešingai, prūsų panteone nėra nė vienos
moteriškos dievybės. Beje, prūsų pranašė ir žynė gyveno Galindoje, kurioje kurį
laiką buvo apsistoję ir langobardai su Gambara ir dvyniais genties priešaky.
Galima įtarti, kad Galindos prophetissa ir Gambara turi kažką bendro.
Pasakojimuose apie genčių kilmės ištakas tokios moterys dažnai sutinkamos.
Jų senovinė sakralinė-socialinė reikšmė patricentrinėse bendruomenėse turėjo
būti grindžiama tradicijos archetipais. Kitaip tariant, jų neįprastą statusą lėmė
genčiai pradžioje vadovavusios sakralinės motinos, pramotės archetipas.
Pramotė turėjo iš esmės deivės statusą, galėjo būti su kokia nors deive siejama
ar painiojama. Įsidėmėtina, kad Gambara kalba su Frėja visų vinilų vardu, visi
galindai irgi paklūsta šventosios moters valiai - ji turi galią kalbėti visų vardu,
įsakinėti visai genčiai. Tai germanų pramotės, jos antrininkės, balsas. Pasak
Tacito, germanai tikėję, kad moterys turi pranašavimo ir tam tikra prasme šven
tų galių, tad jų patarimų neniekinę („Germanija“, VIII).
Čia reiktų prisiminti dar ir kitą Tacito liudijimą apie germanų tikėjimus: jie
manė, kad yra kilę iš dievo Tuisto, išaugusio iš žemės (Tuistonem, deum terra editum). Žemė čia atlieka gimdytojos, pramotės, vaidmenį, kuris savarankiško dei
vės įsikūnijimo čia neįgyja, bet neišnyksta - žemė gimdytoja yra tokia universali
figūra, kad jos dar labiau mitologizuoti nebūtina. Tacito liudijimu, germanų
genezė toliau klostėsi taip - Tuisto sūnus Mannus turėjo tris sūnus, nuo kurių
prasidėjo trys giminės: Ingevonai, labiausiai nutolę į Vakarus, viduryje esantys
Herminonai ir tolesnieji - Istevonai. Kartais pridedama, kad sūnų galėję būti
daugiau, ir galbūt kiekvienas iš jų davęs pradžią atskirai genčiai - Marsams,
Gambrivijams, Svebams, Vandilams („Germanija“, II). E. Stela pasakoja apie
panašią prūsų visuomeninės sąrangos pradžią, kai pirmojo prūsų valdovo Videvučio sūnūs Pomezamas, Galingas, Natangijus tarpusavyje pasidalijo valdomas
žemes, o ketvirtąjį ir vyriausiąjį - Litalaną - iš šių dalybų išvijo. Jam liko
Lietuva (BRMŠ, II t., p. 17-18, 212-23). Atkreipkime dėmesį, kad žemės čia
skaičiuojamos iš Vakarų į Rytus, kaip Tacito „Germanųoje“, o S. Grunau, minė
damas jau dvylika Videvučio sūnų, jų valdų vardijimą pradeda nuo Rytų ir baigia
Vakaruose. Galimas dalykas, kad realūs baltų, germanų žemių pasidalijimo
veiksmai rėmėsi mitiniais precedentais. Kartais baltų atveju mums nėra visiškai
aišku, ar skaitome žinias apie tikrus įvykius, ar apie mitus, kadangi ir tikrieji
veiksmai turėjo būti grindžiami pirmapradėmis, archetipinėmis dalybomis,
žinomomis iš mitų ir legendų. Kita vertus, ilgi, šimtmečius užtrukę, procesai
pasakojant galiausiai būdavo suvedami į vieną precedentinį įvykį, istoriją sukon
centruojant legendoje, sustruktūrinant pagal mitinius provaizdžius.
Tačiau nei prūsų, nei lietuvių kultūrinės tradicijos, kur dvyniai valdovai daž
ni tiek legendose, tiek valdymo struktūrose, neturi jokių moterų - genties pramočių vaizdinių.
Prūsų broliai valdovai Videvutis ir Brutenis yra iškilę „patys savaime“, apie
jų tėvus nekalbama. Brutenis, steigdamas prūsų religinę santvarką, eliminuoja
visas moteriškas struktūras. Minėtosios legendos moterims suteikia ne tik pramočių, bet sakralinių valdovių vaidmenį. Tad galima spėti, kad toks edipiškas
Brutenio elgesys liudija ryškų motinos įtakos išstūmimą. Jei Prūsijoje buvo taip
stipriai, net žiauriai įtvirtintas patricentrinis pradas, vadinasi, reikėjo labai

daug ką išstumti. Galimas dalykas, siekta eliminuoti prūsų sakralinių dvynių
motiną, Gambaros atitikmenį. Išties S. Grunau pateikta dvyniškos prūsų kilmės
versija ypač verta dėmesio —tikriausiai ji kalba apie tą momentą, kai buvo iš
stumta dvynių motina, kurios valdžia netiko kaip precedentas kuriant patricentrinę religinę ir socialinę sąrangą. Įdomu, kad tėvas irgi nepasirodo, dvyniai išky
la „patys savaime“. Bet mitologijoje dieviškieji dvyniai tokie ir būna. E. Stelos
versija apskritai eliminuoja vieną iš dvynių, Brutenį (regis, dirbtinai). S. Grunau
pateikia pilnesnę dvynių valdymo versiją, bet, atrodo, su eliminuota moteriška
figūra už brolių. Matyt, labai stipria, jei nuo jos įtakos teko vaduotis, steigiant
patricentrinę mitologiją, kultą, visuomenę.
Aisčiai, garbinę dievų motiną, gal ir buvo ta religinė bendrija, kurios aplinkon
pateko pradėję kraustytis prūsų ir langobardų protėviai. Tacitas „Germanijoje“
langobardus mini greta savotiškos septynių germanų genčių religinės amfiktionijos, garbinančios deivę Nerthus („Germanija“, XL), bet duoda suprasti, kad
langobardai prie jos neprisijungė. Jie apibūdinami taip: „Langobardus išgarsina
tai, kad jų nedaug: apsupti daugelio ir labai stiprių genčių, jie apsigina ne nuo
laidžiaudami, bet kovomis ir puldami į pavojus“5.
Mažumos pojūtis langobardų legendinėje istorijoje labai ryškus, apie tai vė
liau. Grįžkime prie Pauliaus Diakono.

Vardai ir žemės
Toliau „Langobardų istorijoje“ pasakojama, jog iš savo tėvynės vinilai, va
dovaujami Iboro ir Agio, atvyko į šalį, vadinamą Scoringa, ir čia gyveno kelerius
metus. Tuo tarpu ten pat gyvenę vandalai, vadovaujami Ambri ir Assi, visus ap
linkinius kraštus sutelkė prieš atvykėlius. Tikri dėl savo pergalės, vandalai at
siuntė pasiuntinius ir pasiūlė vinilams arba mokėti duoklę, arba rengtis karui.
Iboras ir Agio, jų motinai Gambarai pritariant, nusprendė geriau laisvę ginsią
ginklu, nei susitepsią duoklės mokėjimu; pasiuntiniams taip ir buvo atsakyta.
Visi vinilai ėmė rengtis mūšiui, nors jų buvo nedaug - tai tik trečdalis žmonių iš
ne itin didelės salos.
Ultimatumai dėl duoklės, agresyvus susitarimai dėl santykių pobūdžio,
atvykėlių ir vietinių genčių jėga nustatomi busimieji santykiai ankstyvaisiais
viduramžiais buvo įprastas reiškinys. Mums įdomiausia, kad šitokie įvykiai sie
jami su atvykėlių iš Skandijos atsikraustymu į Baltijos pietinę pakrantę. Lygiai
tokį patį ultimatumą gavo Videvučio ir Brutenio vadovaujami skandai, kimbrai
Gotlande. „Gotų kunigaikštis Visbius išsiuntė į Kimbriją pas skandus pasiun
tinius ir liepė jiems pasakyti, kad kunigaikštis Teodotas jiems išnuomojo jų
[skandų] apgyventas žemes, kurias gotai už išpirką priėmė, o jei jie nenorį pri
pažinti jų [gotųl savo valdovais <...>, ką jie apie tai mano: ar jie Kimbriją palik
sią geruoju, o galbūt panorėsią taikiai su jais gyventi ir mokėti jiems duoklę, o
gal norėsią susikauti“ (BRMŠ, II t., p. 52-53; 91, S. Plaušinaičio vert.). Vandalai
lygiai taip pat kreipėsi į atvykėlius vinilus-langobardus. Tačiau pastarieji pasi
rinko kovą, o skandai, kiek padvejoję, išplaukė, Brutenis ir Videvutis „susirinko
su kilmingaisiais pasitarti, ką daryti: būti tarnais, kai jie buvo gimę ponai, - tai
jiems per daug įžeidžiantis dalykas, - ar kovoti, žinant, kad pralaimėsi? Irjie visi
nutarė, ir Brutenis jų galingųjų dievų vardu paskelbė, kad jiems reikią palikti
5Tacitas P. K. Rinktiniai raštai. - V., 1972. - P. 26.

Kimbriją ir kad jie kur nors tapsią galingesni negu čia“ (BRMŠ, II t., p. 91). Ir
vienų, ir kitų sprendimas, kaip pasielgti, siejamas su dievų valia. Gambara tari
asi su Frėja, Brutenis ir Videvutis - su savo dievais. Tai yra natūrali elgsena:
tautai keičiant gyvenamąją vietą ar išeinant į žūtbūtinį karą, dievų patarimai ir
leidimai būtini.
Toliau „Langobardų istorijoje“ įterpta, kaip Paulius Diakonas sako, juokinga
pasaka. Jis kaip krikščionis turi atsiprašinėti, kad toks pasakojimas iš genties
istorijos neišmetamas, nes tai jos pradžia. Tai jau mums girdėtas pasakojimas,
kaip vandalai ir vinilai kreipiasi į Vodaną bei Frėją prašydami pergalės. Tik
Diakonas papildomai pastebi, jog vinilai-langobardai Vodaną vadino Vuodanu,
pridėdami vieną garsą.
Frėja ir Vodanas-Odinas čia lemia langobardų likimą. Odinas suteikia mūšiui
sėkmę, tačiau jam nesvarbu, kuri gentis laimėsianti, o gal jis laikosi savito neut
ralumo. Jei langobardai ir vandalai yra germanai, išpažįstantys tą patį kultą,
Odino išankstinis palankumas vienai genčiai būtų menkinęs jo, kaip visų genčių
dievo ir visų pergalių teikėjo, reputaciją.
Vinilai išties turėjusi būti menka tautelė, bet, virtę langobardais, jie pradėjo
didelę ir šaunią istoriją, nors dėl gyventojų ir ypač karių trūkumo jiems buvo
nelengva ilgą laiką. Taigi vinilai galėjo būti viena iš germanų ar anuometinio aistiško masyvo genčių (plg. vandalų, vandilų, vidivarijų gentinius vardus Vyslos
žemupyje). Istorikai, kalbėdami apie langobardų vardo kilmę, suprantama, miti
nę „Odino-Frėjos hipotezę“ atmeta. L. Schmidto teigimu, pradinis langobardų
vardas turėjęs būti tiesiog Barden6, taigi bardai, bartai. Akivaizdu, kad tai pri
mena bartus, prūsų gentį, ir jų gyvenamąją sritį Bartą, Bartherlandt (BRMŠ,
II t., p. 99), bet šią problemą dar atidedame.
Skoringos krašte vinilai-langobardai ėmė kęsti badą ir iškeliavo į Mauringą,
bet kelią jiems pastojo priešai. Langobardų vis dar buvo nedaug, priešų kariuo
menė juos smarkiai pranoko. Tad jie paskleidė gandą, kad jų stovykloje esama
kinokefalų, žmonių šunų galvomis, kurie žiauriai kaunasi, geria žmonių kraują,
ojei nesučiumpa priešų - geria nuosavą. Įspūdžiui sustiprinti jie naktį savo sto
vykloje praplatino palapines ir uždegė daug daugiau laužų nei išties reikėjo. Tai
sužinoję, priešai nesiryžo stoti į kovą, tačiau atsiuntė nepaprastai narsų vyrą,
kuris pasiūlė langobardams dvikovą: jei jis laimėsiąs, langobardai pasuksią
atgal, jei langobardų karys - jie galėsią praeiti. Tačiau tarp langobardų tokio
galingo vyro nebuvo. Tada pasisiūlė vienas jų vergų su sąlyga, kad pergalės atve
ju jam ir jo palikuonims bus suteikta laisvė. Langobardai mielai sutiko, ir vyras
nugalėjo.
Kai langobardai atvyko į Mauringą, jie iš nelaisvės paleido daug vergų, kad
pagausintų kovotojų skaičių. Norėdami vergus prilyginti laisvai gimusiems, lan
gobardai atliko atitinkamas apeigas, įšventindami juos strėle ir tardami ati
tinkamus žodžius.
Išvykę iš Mauringos, langobardai pateko į Golandą, kur, kaip pasakojama,
praleido ilgesnį laiką. Čia jie valdė Anthaibą, Banthaibą ir Burgundhaibą - kaip
teigia Paulius Diakonas, tai galėtų būti vietovių ar žemių vardai, bet jis pats jų
identifikuoti nebegali.
Išsyk norisi pateikti paralelę iš S. Grunau teksto - Brutenis ir Videvutis,
atvykę į Ulmiganiją, „saviškai statėsi pilis ir kaimus“, o po to autoriaus specia
V"

6 Schmidt L. Allgemeine Geschichte der germanischen Volker. - Mūnchen und Berlin,
1909. - P. 78.

liai išskirta - „pastatė Honedos, Peilpeillo, Nangasto, Wustoppos ir Gallonso
pilis“(BRMŠ, II t., p. 91). Rotario įstatymų knygos preambulė dar lakoniškiau ir
greičiau išdėsto įvykių seką ir lokalizaciją, praleisdama ištisą „smulkmenų“ se
riją: „Ir pakilo langobardai, ir atėjo į Golaidą, ir kaip aldionus7valdė Anthaibą ir
Bainaibą, ir Burgundaibą“. Atvykėliai plačiai užvaldo kažkokias pilis, centrus,
kur tiksliai identifikuoti neįmanoma. Iš „Langobardų istorijos“galima atpažinti
tik eros pradžioje burgundų apgyvendintą teritoriją tarp Oderio ir Vyslos aukš
tupių. Tai ir būtų tas Burgundhaibas, kurį jie valdo iš Golandos, Galindos - nuo
tolis nėra pernelyg didelis, juolab kad jų išsikelta kažkur Vyslos žiočių teritori
joje, o gal ir labiau į Rytus. Iš Galindos galima per Narevą, vėliau Būgą, patekti
į Vyslą, taigi užvaldžius vandens kelius - susisiekimas neblogas. Anthaibas gali
reikšti tuometinių antų, t. y. Šiaurėn pajudėjusių slavų protėvių teritorijas; beje,
eiba senųjų vokiečių aukštaičių kalboje reiškia „apylinkę“, „žemę“kaip teritorinį
darinį. Bantaibą identifikuoti pernelyg sunku, bet atrodo, kad teritorijos tekste
vardijamos iš Rytų į Vakarus, nuo antų iki burgundų. Tikėtina, kad Bantaibas
buvo kažkur viduryje. Tai gali būti Bohemija, Banatas Panonijoje, gali būti ir
koks menkesnis ir artimesnis darinys labai neapibrėžtose langobardų valdose iki
V a. pabaigos. Jei laikytume, kad tai baltams artimos teritorijos, jei langobardų
gyvenama Galindoje, Bantaibas galėtų priminti Bandavos sritį Latgaloje, bet,
kartoju, tai tėra prielaidos.
Vietovardžiai - Skoringa, Mauringa, Golanda, - su kuriais susiduriame „Lan
gobardų istorijoje“, yra tarsi langobardų kelionės tarpinės stotys, iš kurių svar
biausia pirmoji kaip atvykimo, įsikūrimo žemė, ir, žinoma, Golanda - čia lango
bardai gyvena „ilgesnį laiką“ir iš čia valdo kažkokias bazes, galimas dalykas, su
pačia Golanda tiesiogiai teritoriškai nesusijusias. Vargu ar turėtume abejoti, kad
tai - Galinda, viena iš prūsų žemių, kuri tiek P. Dusburgiečio, tiek legendinėse
kronikose vaizduojama kaip ištuštėjusi po kažkokios galindus ištikusios katast
rofos. Kaip minėta, nei laiko, nei aplinkybių vienareikšmiškai nustatyti čia neį
manoma. P. Dusburgietis pasakoja apie galindų vyrų ir moterų konfliktą, po
kurio vyrai išeina į mūšį beginkliai ir priešų išžudomi. S. Grunau pasakoja dar
painesnę istoriją: galindai išžudę savo vaikus, kad jie netrukdytų dirbti ir ka
riauti, bet vėliau visi kiti prūsai susitarė juos už tokį poelgį pačius išnaikinti.
Brutenis su Videvučiu, padvejoję su savo dievais drauge, galiausiai perdavė
sprendimą - tegul galindai išeina į kovą su mozūrais, o dievai būsią su jais.
Galindai išžygiavo, buvo sumušti, mozūrai puolė Galindą ir visus ten likusius
išnaikino, o prūsai už tokius patarimus ant savo dievų gerokai supyko (BRMŠ,
II t., p. 83-84, 120). Ar šie legendų įvykiai susiję su langobardų valdymu
Galindoje, ar su įsiveržimu į ją, sunku pasakyti. Tai irgi įtikėtina, bet gal visus
šiuos įvykius reikėtų nukelti į daug vėlesnius VII-VIII a., į archeologų užfiksuotą
krizės laikotarpį, kai Prūsija ištuštėja ir sumenksta.
Langobardai atsikelia kažkur netoli vandalų gyvenamos Vyslos žemupio te
ritorijos, Pamario. Šis faktas neabejotinas. Jie išstumia vandalus į Pietus, o patys
pasiekia Elbės žemupį. Tačiau langobardųjudėjimas yra pertraukiamas sėslumo
periodų Golandoje ir tais laikotarpiais, kai apie valdovų veiklą bei kovas nieko
nepranešama. Pati pirmoji žemė, Skoringa, gali patvirtinti mūsų baltiškas
prielaidas - tai gali būti Skalvija ar panašiai vadinama kažkokia baltų teritori
ja. S. Grunau mini penktąjį Videvučio sūnų Skalvį (Scalawo), kurio valdos įsiter
7Aldionai pagal langobardų teisę reiškė pusiau priklausomus asmenis, apgyvendintus sveti
mose teritorijose ir žemėse. Ten pat. - P. 1.

pia tarp Priegliaus, Nemuno, Kuršmarių. Šios žemės vadinamos Scalawonia
(BRMŠ, II t., p. 61, 98). Jeigu dėl Golandos lokalizacijos Prūsijoje didesnių
abejonių mums nekyla, tai Pauliaus Diakono minima Skoringa irgi gali būti
laikoma viena iš vakarinių baltų žemių, galbūt Skalvija, Nemuno žemupio teri
torija. Langobardų išsikėlimo vieta čia visai tikėtina, kaip ir galimas susidūri
mas su gana dideliame plote į Rytus nuo Vyslos gyvenusiais vandalais. Alkis,
kurį čia tenka kęsti langobardams, gali būti paaiškinamas - Nemuno žemupys
yra ^pelkėta, miškinga vieta, nors, antra vertus, dar S. Grunau pastebi, kad čia
yra gausybė medžiojamų žvėrių (BRMŠ, II t., p. 61, 99). Jei Scandia, Scandananas kaip langobardų gimtoji vieta būtų tapatinama su Sambija, Sembos
pusiasaliu, tai Skalvija, pirmasis kelionės taškas, - čia pat.
Mauringa - sunkiai identifikuojama teritorija, tyrinėtojai ją sieja su markomanais, Moravija, mes galime siūlyti Neringą - su tokiu pačiu tikslumu ir rezul
tatyvumu. Vis dėlto po Mauringos ateinama į Galindą, o tai - tikriausias lango
bardų buvimo Prūsijos žemėje įrodymas. Nors jie čia buvo sustoję, dar nereiškia,
kadjie nejudėjo atskiromis grupėmis ar trumpais žygiais, pasiekdami tolimesnes
ar net labai tolimas teritorijas.
Situacijų, kai vergams arba belaisviams būdavo suteikiamas laisvųjų sociali
nis statusas, kartkartėmis pasitaikydavo. Vergvaldinėje Romoje susiformavo išti
sa atleistinių kategorija, genčių socialiniame gyvenime tokie dalykai irgi nutik
davo (tiesa, ypatingomis sąlygomis). Panašų atvejį aprašo S. Grunau: atvykėliai
kimbrai stengiasi priversti vietinius ulmiganus jiems tarnauti, tačiau šie prieši
nasi ir sukyla, tada vadai kimbrai pasistengia suvienyti ulmiganų ir kimbrų
tautą įstatymais: suteikia teisę ulmiganų kilmingiesiems vesti kimbres, gauti
tokį patį socialinį statusą ir įsilieti į kimbrų kilmingųjų luomą (BRMŠ, II t.,
p. 94).
Kinokefalai (šungalviai, geriantys žmonių kraują) buvo žinomos karių folk
loro pabaisos, gąsdinusios visus, nepaisant luomo. Kokį įspūdį jas primenantys
„pokštai“ darė, liudytų ir Amiano Marcelino pasakojimas apie įvykį gotams pri
artėjus prie Konstantinopolio 378 m. Kai pagalbinis saracėnų (arabų) būrys, A.
Marcelino žodžiais, tikęs vien antpuoliams, o ne taisyklingam mūšiui, užpuolė
gotus, vyko apylygė kova, kol vienas iš saracėnų, nuogas iki juostos, dusliai
kriokuodamas, su kinžalu įsiveržė į gotų būrį, papjovė priešą ir, prisiglaudęs
lūpomis prie jo gerklės, ėmė siurbti trykštantį kraują. Po šio epizodo gotų ryžtas
smarkiai krito (Amianas Marcelinas, „Istorija“, XXXI, 16, 6į. Gotai, kaip žinia,
nebuvo kokie ypatingi jautruoliai.
Tolesnis Pauliaus Diakono pasakojimo įvykis - hercogų Iboro ir Agio, atve
dusių langobardus į Golandą, mirtis. Dabar langobardai nebenorėjo būti daugiau
valdomi hercogų ir nutarė pagal kitų tautų pavyzdį išsirinkti karalių. Iš pradžių
valdė Agelmundas, Agio sūnus, priklausęs Gunginger giminei, laikomai ypač
aukštakilme. Trisdešimt trejus metus jis buvo langobardų karalius.
Abu broliai, Iboras ir Agio, atitinka prūsų legendinės tradicijos dvynius
skandų arba kimbrų vadus Brutenį ir Videvutį. Vienas turėtų būti labiau sieja
mas su sakraline valdžia (Brutenis ir Iboras), antrasis - su pasaulietine (Videvutis ir Agio). Videvučio sūnūs, pasak S. Grunau, išsidalija Brutenijos-Prūsijos
žemes, jo palikuonys ima valdžią; lygiai taip ir Agio palikuonis Agelmundas
tampa langobardų karaliumi. Brutenio sakralioji galia prūsų tradicijoje labai
stipriai išryškinta - tai krivių krivaitis, išleidęs įstatymus, teisyną, nustatęs
kultą etc., tačiau apie Iborą mes daugiau nieko nežinome. Galimas dalykas,
todėl, kad langobardų istorija, jau ir taip turinti pasakojimą apie Odiną bei

Frėją, krikščioniškajai aplinkai nebegalėjo būti perteikta su visais pagoniškai
siais elementais, bet mums gana ir to, kad Brutenis ir Iboras pastatomi val
dančiojo dvejeto kairėje, t. y. maginėje, sakralinėje pusėje. Iboro vardas, kildina
mas nuo Eber (Šernas), turi aiškią sakralinę prasmę ne tik germanų mitologijo
je, bet ir baltų - prisiminkime Tacitą, kuris teigė, kad aisčiai garbinę Dievų mo
tiną ir kaip savo tikėjimo ženklus nešioję šerno atvaizdus („Germanija“, XLV).
Tuo metu, I a. po Kr., langobardai kaip tik ir turėjo gyventi kažkur aisčių kraš
tuose. Videvutis ir Agio tampa pasaulietinių dinastijų pradininkai. Kadangi val
dančioji diada susideda iš pirmojo, kairėje pusėje stovinčio, magiško suverenumo
principo reprezentanto, o dešinėje yra valdovas, pasaulietinės funkcijos suvere
nas, tai paralelė Brutenis/Iboras-Videvutis/Agio visiškai įtikėtina.
Jau minėjome, kad mitiniai precedentai gali legendose susipinti su istoriniais
įvykiais. Matyt, dvynių valdomos genties atsikraustymo istorija sietina su dvy
nių kultu, diadiniu ar diarchiniu valdymu, kurio egzistavimas minimas ir Tacito
„Germanijoje“. Jis rašo, kad germaniška nahanarvalų gentis kulto apeigas at
lieka giraitėje, ritualui vadovauja žynys moteriškais drabužiais, o jų dievai
atitinka Kastorą ir Poluksą. Dievų-dvynių vardas Alei, taigi Alkai. Jų atvaizdų
nėra, bet jie garbinami kaip broliai, kaip jaunuoliai („Germanija“, XLIII). Šis
fragmentas mums labai įdomus, kadangi žynys moteriškais drabužiais gali
reikšti tą pačią Gambarą, dvyniai Alkai - brolius Iborą ir Agio. Žodis „Alkai“
skamba, be abejo, baltiškai.
Ir langobardų, ir prūsų legendos pasakoja, kad abu broliai tautai vadovauja
nepaprastai ilgai (prūsų Videvutis sulaukia 116, Brutenis - 132 metų). Po brolių
mirties langobardai išsirenka karalių Agelmundą, Agio sūnų, po Videvučio ir
Brutenio susideginimo Videvučio sūnūs išsidalija Prūsijos žemes. Prūsų atvejis
specifinis - vyriausias Videvučio sūnus dėl žynių hierarchijos intrigų nustumia
mas nuo įpėdinystės, ir „karaliaus“vieta, kurią nominaliai užėmė jo tėvas, lieka
tuščia. Prūsija išsidalijama į žemes, atskiras savarankiškas provincijas, vienija
mas tik priesaikos Rikojoto dievams ir krivių krivaičiui. Vyriausias Videvučio
sūnus Litalanas, kaip rašo E. Stela, neradęs bendros kalbos su prūsais, su savo
žmonėmis vyksta į šiauresnes alanų žemes, kur ima valdyti Lietuvą, pavadintą
nuo jo vardo Litalani, vėliau Litfani (BRMŠ, II t., p. 17, 22-23). S. Grunau taip
pat pasakoja apie vyriausią Videvučio sūnų Litvą (Lyttpho), išvykusį valdyti
busimosios Lietuvos žemes tarp Bugo, Nemuno ir Thansoano miško, tačiau pats
pastebi, kad tai yra ne pagrindinė Lietuvos teritorija, o, kaip autorius įvardija,
Žemutinė Lietuva arba „Mažoji Lietuva“, (Undir- arba Kleinlittaw), kurios cent
ras pagal Litvo sūnaus vardą pavadintas Gartho, vėliau vokiškai vadinamas
Grottna, Gartz, t. y. Gardinas (BRMŠ, II t., p. 59, 97). Šie vardai nelaikytini au
tentiškais, nes jais labiau siekiama pagrįsti Lietuvos vardo kilmę. Pastebime,
kad prūsų legendos, nors ir pabrėždamos bendrą su lietuviais kilmę, jų legen
dinius protėvius stumte išstumia už Prūsijos ribų, t. y. jie tremiami. Regis, Lietuva iš Prūsijos perspektyvos matoma kaipjos domenas, lygiai kaip ir Žemaitija.
Tai jau atskiro nagrinėjimo verta tema. Bet tam tikri dalykai turi būti priimtini
domėn - Litvas S. Grunau kronikoje toli gražu negauna visos Lietuvos ant
padėklo, jis valdo tik Gardiną ir jo apylinkes. Tad legendos netiesiogiai sako, kad
toliau Šiaurėje, tarkime, Aukštaitijoje dabartine ir dar platesne prasme, „kažko
esama“. Ten, matyt, gyvena labiau konsoliduotos gentys, kurių savo valdžion
Litvas nepaima.
Kad Litvo vardas akivaizdžiai dirbtinis - abejonių nekyla. Tačiau trečiasis
langobardų karalius irgi buvo vardu Lethu. Apie jį težinome, kad valdė keturias
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dešimt metų, ir atrodo, kad langobardai tuo metu gyveno sėsliai, nes jokie nuo
tykiai, jokie įvykiai jo laikais neaprašomi. Su Lietuva karaliaus Lethu vardo sieti
neturime pagrindo, bet, galimas dalykas, kad Lyttpho ir Litalano asmenvardžiai
su juo susiję kaip reminiscencija. Viskas lieka net ne prielaidų, o sąskambių lyg
menyje. Langobardų istoriniai karaliai save kildina kaip tik iš Lethu, jie buvo
Lethingeriai.
Dabar ir vėl grįžkime prie langobardų istorijos tąsos. Toliau Paulius Diakonas
pasakoja: viena kekšė pagimdė septynis vaikus ir įmetė juos į žuvų tvenkinį, kad
juos pražudytų, bet karalius Agelmundas kaip tik jojo pro tą tvenkinį ir paste
bėjo vieną vaiką. Sustabdęs žirgą pajudino jį savo ietimi, o kūdikėlis įsikibo į ją
rankutėmis. Nustebęs ir kupinas užuojautos Agelmundas tarė, kad tai bus didis
vyras, liepė vaikelį ištraukti iš tvenkinio, atiduoti žindyvei ir įsakė kuo rūpestin
giausiai jį globoti. Kadangi jis buvo ištrauktas iš tvenkinio, kuris langobardų
kalba vadinamas Lama (dumblas, molis, vok. Lehrn), Agelmundas davė jam
vardą Lamissio. Kai berniukas užaugo, jis tapo narsus ir kovingas karys, kurį po
Agelmundo mirties langobardai išsirinko karaliumi.
Vladimiras Toporovas plačiame straipsnyje apie lam-at šaknies žodžius
nagrinėja Lamatos žemės vardo kilmę ir užsimena baltų-geimanų kontaktų ga
limybę8. Apie lemovius specialų straipsnį paskelbęs E. Gudavičius9 šį klausimą
taip pat aptaria, bet palieka jį atvirą, pripažinęs rytų germanų buvimo Lietuvos
pietiniame pajūryje galimybę.
V. Toporovas konstatuoja, kad vakarų baltų žemė Lamata, Lamotina, minima
XIII-XTV a. šaltiniuose ir vėliau iš jų išnykusi, buvo kraštas tarp skalvių ir kur
šių, apskritai turėjęs svarbią strateginę reikšmę kaip Nemuno intakus, Neringos
pietinę dalį kontroliuoti leidžianti teritorija. Ji gali būti siejama su Tacito mini
mais lemoviais. Dėl prasmės ir kalbinio konteksto daugialypumo V Toporovas
formuluoja alternatyvius teiginius: „Jeigu Lamato siesime su lemoviais, tada tai
arba germaniškas žodis, baltų paveldėtas per topoantroponiminę vartoseną, arba
baltiškas žodis, ir tuomet Tacito lemovii greičiausiai - kažin kokia ankstyvųjų
baltų gentis. Kad ir kaip ten būtų, kalbinės situacijos kontekste šaknis Lamatturi būti vertinama kaip baltiška, o etnogeografiniame kontekste Lamatos žemės
gyventojai irgi kaip baltai, nors čia, strategiškai labai svarbioje vietoje, prie
Nemuno intakų į jūrą, visiškai negalima atmesti ir kažkokios germaniškos gen
ties egzistavimo, ypač daug ankstesniais laikais“10. Vietovardžių šaknis lama-,
Lame-, Lamo- paplitusi tiek Lietuvoje, tiek lenkų Pamaryje, tiek Šiaurės
Ispanijoje, Pietų Prancūzijoje, Graikijoje, Mažojoje Azijoje, Ilyrijoje, Italijoje.
Lotyniškai lama - „pelkė, įduba“. Mums ši šaknis asocijuojasi su žodžiu „loma“,
„įlomė“. Čia ir K. Būgos „lamatas“kaip „gabalas“, kaip kažko atlauža.
E. Gudavičius teigia, jog „labai galimas daiktas, kad į baltų masyvą buvo įsi
terpusios germanų gyvenvietės, kurios ilgainiui buvo asimiliuotos“11, ir lemoviai
apskritai galėjo būti tiek baltai, tiek germanai, o Tacito informacija nepriešta
rauja jų lokalizavimui Lietuvos pamaryje.
Mes, nebetęsdami svarstymų dėl Lamatos žemės, kurių yra buvę nemaža, ga
lime tvirtinti, kad visos šios nuomonės neprieštarauja galimybei su langobardų
buvimu sieti ne tik Galindą ir bartus, bet ir Skoringą, kuri, jei priimsime Sko8TonopoB B. IIpyccKHH h3 i>ik: CjioBapb (JI) - MocKBa, 1990. - C. 55-61.

9Gudavičius E. Lemoviai // Iš lietuvių etnogenezės. - V, 1981. - P. 75-83.
10TonopOB B. Min. veik. - P. 57.
n Gudavičius E. Min. veik. —P. 80.

ringos kaip Skalvijos hipotezę, Šiaurėje turėjo ribotis su Lamata - Skalvija buvo
pietinė jos kaimynė, tai dvi Nemuno žemupyje tiesiogiai susiliečiančios sritys. O
jeigu Lamissio siejame su Lamata, tada šalia iškyla ir Mauringa-Neringa, ir
turime išdėstytą visą Nemuno žemupio geografiją podraug su Galinda. Tada rim
tai, remiantis vientiso geografinio komplekso atpažinimu, ne vien atsitiktinio
sąskambio pagrindu, reiktų grįžti prie Lethu klausimo, kurį bent jau dabar
turėsime palikti nuošalyje - be archeologų ir kalbininkų entuziazmo, kurio čia
vargiai sulauksime, problemos neišspręsime.
(Bus daugiau)
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