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Pa le mo no le gen dos tu ri nys, kaip rašyta1, be maž ne ty
ri nė tas. Ga li my bę ja me įžvelg ti tam tik rą ste re o ti pą, 
apie pa čią le gen dą in for muo jan tį dau giau nei pa sie
kia ma klau si mais, kas ką pri gal vo jo, be ne vie nin te
lis iš is to ri kų iš nau do jo Eli gi jus Rai la: „vi si gar bin gi 
Pa le mo no nuo ty kių ko men tuotojai, kal bė da mi apie 
le gen dą, iš akių iš lei do be ne es min giau sią kū ry bi nės 
pa ieš kos ga li my bę – kal bė ti iš pa čios le gen dos“2. Rai la 
pa siū lė sa vo skai ty mo bū dą, kaip žvelg ti į le gen dą bib
li nės tra di ci jos po žiū riu. Tai be ne pir mas mė gi ni mas 
kur ti hi po te zę apie tai, kas le gen do je pa sa ko ja ma. 
Ma nau, pa le mo nia no je to kių skai ty mo bū dų ir rak tų 
pa ieš kos ne ga li ap si ri bo ti vie na ar ki ta hi po te ze. Prieš 
mė gi nant nors su si vok ti, de ra su kur ti ke lias ga li mas 
skai ty mo ver si jas, tarp ku rių Pa le mo no le gen da įgytų 
jei ne ve ri fi kuo ja mą, tai bent pra smin go ir į gi les nių 
reikš mių lau ką nu ro dan čio teks to po bū dį. 

 Čia no rė čiau pa nag ri nė ti vie ną ga li mą mąs ty mo 
ir ly gi ni mo ter pę – kel tų, kon kre čiai ai rių, le gen di nę 
mi to lo gi nę tra di ci ją. 

 
PiR ma Fa zė. iŠ vy ki mas, ke lio nė 

iR at vy kė liai 
 
 Ai rių le gen di nė tra di ci ja, gy vuo jan ti sa go se, teks

to lo gi niu po žiū riu ga na kom pli kuo ta. Tai ir le gen dos 
apie ai rių kil mę, die vus, did vy rius, ir mi tai ar jų nuos
ka los, ir pa pras čiau sios pa sa kos, anek do tai, ir vi sa 
tai – jau per sunk ta krikš čio niš kais in tar pais, is to ri
niais ir pseu dois to ri niais ko men ta rais. Šiuos da ly kus 
ran da me ir Lie tu vos met raš ty je, tik dėl anks ty ves nio 
už ra šy mo lai ko čia ne pa ly gin ti dau giau mi to lo gi nės 
me džia gos. Ai rių sak mės iš žo di nės tra di ci jos už ra šy
tos maž daug X–XV a., jo se gau su šok čio ji mų, ver si jų, 
is to ri nių, bib li nių, le gen di nių, mi to lo gi nių sam py nų, 

Gin ta ras Be res ne vi čius

Mi to Lo Gi ja

Pa le mo no le Gen Dos Pe Ri Fe Ri nis 
tu Ri nys (2) 
lie tu vių ir ai rių at si kraus ty mo le gen dų pa ra le lės

ta čiau mums įdo mu tai, kad ai riai tu ri tvir tą tra di ci
ją, pa sa ko jan čią apie pen kias Ai ri jon at si kraus čiusių 
at vy kė lių ban gas.

„Ai ri jos už ka ria vi mų kny ga“ (Le bor Ga ba la Erenn) 
tei gia, jog ai rių pro tė viai kel tai goi de lai ke lia vo nuo 
Ba bi lo no bokš to lai kų, yra at ėję iš Egip to, Ski ti jos, 
Meo  ti dės iki Ti rė nų jū ros, Kretos, Si ci li jos, ga liau siai 
jie už gro bė Is pa ni ją, iš ku rios ir per si kraus tė į Ai riją3. 
Į akis kren ta ir kiek per pla ti ge og ra fi ja (nors kel tų 
pa  sau ly je tai re a li, ne vien ke lia vi mo, bet ir gy ve nimo 
erd vė), ir Ski ti jos bei Me o ti jos (t. y. Azo vo) jū ros apy 
lin  kių są sa ja, jau iš Ka li ma cho pa žįs ta ma „bos po
rėniška“ jung tis (Li bo ni jus – at si kraus tė lių kel tų, 
keltoskitųva das, o Li ben yra vie no iš at si kraus tė lių 
žmo nos var das4). 

Smul kiau tai nu sa ko ma kny go je „Ta ros val dų nu sta
ty mas“ (Fal lsi gud Te glach Ta ra), plg. vie no iš Ai ri jos 
ka ra lių, Ko nain go Be kek la cho, pa sa ko ji mą: 

„...iš grai kų kil di na me sa vo gi mi nę. Po to, kai buvo 
pa sta ty tas Nim ro do bokš tas ir su si mai šė kal bos, atėjo
me į Egip tą, pa kvie tė mus fa ra o nas, šios ša lies valdo
vas. Ne las, Fe ni jaus sū nus, ir Goi de las Gla sas val dė 
mus, kol bu vo me pie tuo se. Mes va di na mės fe nais nuo 
Fe ni jaus ir goi de lais nuo Goi de lais Gla so. [...] [Ai
rių pro tė viai su žy dais] pa bė go nak tį de šim čia fa ra
o no lai vų per Rau do no sios jū ros są siau rį ir be kraš tį 
van deny ną, į šiau rės va ka rus per Kau ka zo kal nus, 
per Ski ti ją ir In di ją, per te nykš tę jū rą, ku ri va di na si 
Kas pi jos, per Me o ti jos pel kes, Eu ro pą iš piet ry čių į 
piet va ka rius, Ti rė nų jū ra, kur kai rėj pu sėj Af ri ka, pro 
He rak lio stul pus į Is pa ni ją, o jau iš čia į šią sa lą“5.

„Lie tu vos met raš ty je“ ra šo ma, kad po Ne ro no gi mi
nai čio Pa le mo no kon flik to su im pe ra to riu mi jis „iš
plau kė Vi dur že mio jū ra [...]. Plau kė jis lai vais per 
jū rą į šiau rę ir, ap len kę Pran cū zi ją ir An gli ją, įplau kė 

1 Be res ne vi čius G., „Pa le mo no le gen dos pe ri fe ri nis tu ri nys: lie
tu vių kil mės te ori ja Xi i i–Xv a.“, in: NaujasisŽidinys-Aidai, 2000,  
nr. 7–8, p. 373–382.

 2 Rai la e., „lie tu vos at ra di mas, ar ba Pa le mo no pro le go me nai“, in: 

NaujasisŽidinys-Aidai, 1995, nr. 5, p. 299.
 3 PredanijaimifysrednevekovojIrlandii, mosk va, 1991, s. 49.
 4 Ibid., s. 51.
 5 Ibid., s. 80–81.
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į Da ni jos ka ra lys tę. O Da ni jos ka ra lys tė je įplau kė į 
jū rąvan de ny ną ir jū ravan de ny nu pri plau kė žio tis, 
kur Ne mu no upė įte ka į jū rąvan de ny ną“6. Nie ko čia 
ypa tin ga,  at si kraus tė liai tie siog tu ri ke liau ti, ir le
gen do je apra šo ma ke lio nė. Pa le mo no ir ai rių le gen dų 
su ta pi mas sa vai me nie ko ne reiškia.

 At si kraus tė lių Ai ri jon bū ta pen kių ban gų, vie na 
iš jų pra si dė jo nuo Part ho lo no, ant ros per si kė lė lių 
ban gos va do: „Iš Grai ki jos at plau kė Part ho lo nas, sū
nus Se ro so, ku ris bu vo Sru, Es ru sū naus sū nus, o jis 
bu vo Goi de lo Gla so, iš ku rio ki lo vi si goi de lai, sū nus. 
Kai dėl pa li ki mo už mu šė jo mo ti ną, tė vą ir bro lius, 
jis ėmė kla jo ti po pa sau lį iš vie no kraš to į ki tą, kol 
ga liau siai at vy ko į Ai ri ją. Pri plau kė prie jos ties Inis 
Sai mer iš ky šu liu, ir bu vo su juo ta da aš tuo ni žmo nės. 
Jie ten gy ve no, kol ne pa si bai gė jų at sar gos, po to ėmė 
me džio ti šer nus ir paukš čius bei gau dy ti žu vį. Vi so je 
Ai ri joje nė vie no je upė je Part ho lo nas ne ga lė jo pa gau ti 
žu vies, kol ne nu vy ko prie In ber Bu a dos ir ne ra do jos 
čia. Ta da Part ho lo no pa ly do vai pa sa kė: „Iš ties, šio se 
žio ty se ge rai kim ba!“ „Te gu nuo šiol ir va di na si In
ber Bu a da!“ – at sa kė į tai Part ho lo nas. Nuo to lai ko 
ir sa ko ma In ber Bu a da“7. 

 Part ho lo nas, Se ros sū nus – Spe ra, Pa le mo no sū nus? 
Ži no ma, Part ho lo nas – tai ne Pa le mo nas, Spe ra – ne 
Se ra, bet lai kai ir nuo to liai, fi lo lo gi niai ir kal bi niai 
trik  džiai... Aki vaiz du, kad vie no var do su ta pi mas ga
li bū ti at si tik ti nis, ta čiau čia yra du ar ti mi var dai 
(Spe ra ga li bū ti tie siog „at ga li ne da ta“ su lo ty nin tas 
var das. Spe ro lot. k. – „ti kiuo si“, „vi liuo si“. „Vil tis“ 
– tin ka mas var das le gen di niam pra di nin ko sū nui.) 
Be to, šią gran di nę pa pil do tre čias su ta pi mas: Se ra/
Part ho lo nas ir Pa  le mo nas/Spe ra su si ję tė vosū naus 
san ty kiu. Per so na žus sie ja at vy ki mas į nau ją že mę, 
Ai ri ją ar Lie tuvą. Pa le mo no/Part ho lo no iš vy ki mą iš 
tė vy nės są ly go ja tam tik ros vie ti nės ne lai mės, per se
kio ji mai. Ar ne per daug su ta pi mų? Pen ki at si tik ti niai 
su ta pi mai – jau struk tū ros su ta pi mas. 

An tra, Part ho lo no va do vau ja ma per si kė lė lių ban ga 
ke lio nę bai gia liūd nai, plg. vi są Ai ri jos ap gy ven di nimo 
is to ri ją (is to ri jas) at si me nan čio Fin ta no gies mę kny go
je „Ta ros val dų nu sta ty mas“ (Fal lsi gud te glach Ta ra). 
Fin ta nas pa sa ko ja apie įvy kius iš syk po Tva no:

Po to pa si ro dė Part ho lo nas,
Iš grai kų ša lies, iš ry tų, 
Aš vi sus jo pažinau pa li kuo nis,
Nors ir il gas bu vo jo ke lias.8

ŠŠią tau pią in for ma ciją Fin ta nas pra ple čia ki to je 
tos pa čios kny gos vie to je:

Po to [po tva no] at vy ko šlo vin ga gry niau sia tau ta,
Gy ve nu si In ber Bair chė je,
Aš ta pau kil min gos mo ters vy ru,
Ai fės, Part ho lo no duk ters.

Trumpą laiką po to 
Bu vau Part ho lo no amžinin kas,
Kol iš jo ne ki lo
Pa li kuo nys gau sūs, be skai čiaus.

Nuo dė min gas ma ras už klu po juos,
Į ry tus nuo Sliab El pos [...]
Tris de šimt me tų pra ėjo po to
Iki Ne me do pa li kuo nių at ėji mo.9

 Su Ne me du vėl iš ti sa is to ri ja. Kaip api ben dri na ma 
kel tų mi to lo gi jos są va de, ži no ma, kad jis nuo Kas pi
jos ar Juo do sios jū ros pa kran čių at vyks ta iš syk po 
Part ho lo no su ke tu riais sū nu mis, su žmo na Ma cha ir 
duk te rė čio mis (at kreip ki te dė me sį – yra pen ki vy rai). 
Ne me das yra va das, jo var das reiš kia „šven ta sis, pa
švęs ta sis“. Jis ko vo ja su fo mo rų gen ti mi, jo val dy mo 
me tu Ai ri jo je at si ran da nau jos ly gu mos, nau ji eže rai, 
ta čiau Ne me das mirš ta nuo epi de mi jos, be va do li ku
sius at vy kė lius ima spaus ti fo mo rai, rei ka lau jan tys 
dvi ejų treč da lių kas me ti nės duok lės, at vy kė liai su
ky la, bet po lai ki nų sėk mių pra lai mi, iš si gelbs ti tik 
vie no lai vo įgu la10. 

 Te odo ras Nar bu tas (be je, keis ta – Pa le mo no mi to
lo gi jos nie kuo ne pra tur ti nan tis), kiek už si mi nęs apie 
Pa le mo ną, ki tą skir snį ski ria Ne mu nui, Ne mon. Tai 
esąs „gar sus jū ri nin kas, ku rio at mi ni mą di džiai gerbė 
Ne mu no že mu pio lie tu viai, at ei vis, kaip anks tes ny sis 
[t. y. Pa le mo nas]“. To liau nu pa sa ko ja ma Ne mu no ir jo 
pa ly do vų ke lio nė aukš tyn Ne mu nu, Du by sa, o paly do
vai va di na mi jū ri nin kais ar ka rei vi ja. Dar pa ste bi ma, 
kad pa gal iš li ku sį pa da vi mą jis „bu vęs gar bi na mas 
kaip die vas ir tu rė jęs sa vo šven tyk lą Ne mu nai ty je, 
ant Ne mu no kran to [...]. Pus die vio ir Ne mu no var do 
pa na šu mas per ša min tį, jog tas gar su sis at ėjū nas, 
kaip pir ma sis jū ri nin kas, šia upe ke lia vęs, bus da vęs 
upei sa vo vardą“11. 

Tai gi ke li es mi niai su ta pi mai. Nar bu tui Ne mu 
nas – ka rin gų jū ri nin kų „ke liau to jų va das“, kaip ir 
Nemedas yra pa ly gin ti ne gau sios ka rin gos jū ra at
vy ku sios gru pės va das (kel tų mi to lo gi jos ty ri nė to jai 
net pa brė žia – ne ka ra lius, o va das). Ne me das sie ja mas 
su re li gi niais da ly kais, jo var das ir reiš kia „šven tą jį“, 
„pa švęs tą jį“, o štai Ne mu nui net gi pa sta to ma šven
tyk la... Įsta bu, kad Nar bu tas Ne mu no su Pa le mo nu 
ne ta pa ti na, nors ir ga li. 

6 Lietuvosmetraštis.Bychovcokronika, vil nius, 1971, p. 42.
7 Predanijaimify..., s. 236.
8 Ibid., s. 77.
9 Ibid., s. 84–85.

10 Bot he ro yd s. ir P. F.,LexikonderkeltischenMytologie, münchen, 
1995, s. 250.

11 nar bu tas t., Lietuvių tautos istorija, t. 1, vil nius, 1992, p. 
168–169.
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Lie tu vos met raš tis nu ro do at si kraus tan čių ro mė nų 
skai čių: 

„Ku ni gaikštis, var du Apo lo nas, taip pat bu vęs ta
me mies te, [bė go su jais], vis ką pa si ė męs, o su juo 
– penki šim tai vien Ro mos pa tri ci jų. Tar p jų sa lo je 
pa sirodė be san čios ke tu rios Ro mos pa tri ci jų gi mi nės: 
Kentau ro her bo – Dausp run gas, Stul pų her bo – Pro
spe ras Ce za ri nas, Meš kos her bo – Ju li jo nas, o Ro žės 
her bo – Hek to ras“12. Ne si aiš ki na me, ko dėl čia „sa la“, 
ar tai dar vie nas su ta pi mas, ne kal ba me apie var dus, 
her bus, ge ne a lo gi ją, – tie da ly kai at ro do kaip pra ma
nas. Ta čiau ap si sto ki me prie skai čių. Tie 500 tu rė tų 
bū ti pra smin gas skai čius: „vie ną da ly ką se no liai at
kak liai tvir ti na: at ei vių ita lų esą bu vę pen ki šim tai 
kil min gų jų“13. 

Įdo mio je stu di jo je apie Pa le mo no le gen dos ir bib li
nės sti lis ti kos są ry šius Eli gi jus Rai la šmaikš tau ja, jog 
pen ke tas – tai ti piš kas bib li nis skai čius, nors įro dy mui 
500 ten ka da ly ti iš šim to, po to pen ke tą – į dveje tą ir 
tre je tą14. Iš tik rų jų kaip tik Rai los pa ste bė ji mas įkve
pia pa žvelg ti į skai čių: taip, pen ke tas, o iš ties – du 
pen ke tai, 500 pa tri ci jų, Pa le mo nas ir 4 gi mi nės – taip 
pat pen ke tas. Kaip at si kraus to ai rių pro tė viai? Kiek 
jų? At sa ky mas aiš kus. Part ho lo no at vy ki mas, kaip ne
tru kus ma ty si me, api brė žia mas pen kių as me nų gru pe.

At si kraus tant Eri mo no va do vau ja mai ban gai (vis 
dėl to Pa lemo nas, Erimo nas...) mi ni ma, kad iš jo kilo 
Le Kui nas ir ke tu ri Tem ros sū nūs, Ko na las, Eoga nas, 
Kol ma nas, Aed Sla nė („Ai ri jos už gro bi mų kny ga“)15. 
Yra pen kios Ai ri jos da lys, pen ki Ai ri jos šven tie ji me
džiai, pen ki ak me nys su da ro krū vą, bu vo pen ki Ai ri jos 
už ka ria vi mai, pen ki po mir ti nio gy ve ni mo val do vai, 
did vy riai nešio ja pen kis žie dus etc.16 Ap skri tai pen
ke tas – in do eu ro pie tiška re a li ja; pri si min ki me sansk
ri tišką pa tarlę panc tam idam sar vam, „vis kas yra 
pen ke te“, t. y. pen ke tas yra vi sų struk tū rų pa grin das. 
Ta čiau ai rių tra di ci jo je pen ke tas ypač pa brė žia mas. 

as muo. mi to lo Gi nis Pa le mo no/PaRt Ho lo
no Fo nas

Kel tų mi to lo gi jos ty ri nė ji muo se apie Part ho lo ną api 
ben dri nant ra šo ma: „Part ho lo nas, Se ros sū nus, tė va
žu dys ir ka ral žu dys. Jo tė vas pa da rė jį vie na a kiu ir 
iš vi jo, už tai Part ho lo nas pa de gė sa vo tė vų na mus, 
„idant jo bro lis ga lė tų per im ti ka ra liaus val džią“, ir 
iš vy ko iš sa vo tė vy nės, Si ci li jos ar Grai ki jos. 

Jį ly dė jo trys jo sū nūs ir tar nas, ar ba jo ke tu ri sū nūs, 
vie naip ar ki taip, jų iš vi so bu vo pen ki, jo žmona ir 
duk te rė čia. Jie pir mie ji po tva no iš si lai pi no Ai ri jo je“17. 

Anks čiau ma tė me kiek ki taip su dės ty tus skai čius, ir 
Part ho lo nas ne bu vo lai ko mas žu di ku, bet čia jau ver
ti mo ir tra di ci jos niu an sai.

Kol kas mums to pa kan ka, Part ho lo no nuo ty kiai 
Ai ri jo je, pa si bai gę jo mir ti mi nuo epi de mi jos, čia ne
svar būs, – pa mė gin ki me ap si sto ti prie mi to lo gi nio 
Part ho lo no/Pa le mo no fo no. 

Pra dė ki me nuo vie nin te lio mi to lo gi nio Pa le mo no, ku
rį mums pa vyks ta ap tik ti. Tai grai kų die vas Pa le mo
nas, – grai kų mi to lo gi jo je čia esa ma dvi ejų at ša kų. 

Pir ma ša ka – Pa le mo nas, jū ros die vas. Jis bu vo jū ros 
dei vės Leu ko fė jos sū nus Me li ker tas, bet tai il ga is to
ri ja. Eolie tis Afa man tas, val dęs Be oti ją, bu vo Si zi fo 
ir Sal mo nė jaus bro lis. Jis pa mils ta Kad mo dukte rį 
Ino, ku ri pa gim do jam Le ar chą ir Me li ker tą. Ta čiau 
jo žmo na Ne fe lė tuo pa si pik ti na, į kerš tą įsi trau kia 
ir He ra, po su dė tin gų pe ri pe ti jų He rak lio už ta ri mu 
Afa man tas iš ne ša svei ką kai lį, ta čiau He ra at ima iš jo 
pro tą. Pa klai kęs Afa man tas iš lan ko strė le nu kau na 
sa vo sū nų Le ar chą, ma ny da mas, kad tai el nias, po 
to ima plė šy ti sū naus kū ną į ga ba lus. Ino, pa čiu pu si 
jau ny lį Me li ker tą, šo ka į jū rą ir pa skęs ta, ta čiau Dzeu
sas už pa slau gas Dio ni sui jos še šė lio ne iš siun čia 
į Hadą, o pa ver čia jū ros dei ve Leu ko fė ja, o jos sū nų 
Me li ker tą – die vu Pa le mo nu ir nu siun čia į Ko rin to 
Ist mą rai tą ant del fi no. Jo gar bei Si zi fas įstei gia Ist mo 
žai dy nes, vyks tan čias kas ket ve rius me tus18.

Vis kas pai nu, bet ar to kie tre čia ei liai mi to lo gi niai 
per so na žai ga lė jo pa dė ti pa grin dą lie tu viš kam Pa le mo
nui? Ist mie čiams, be abe jo, Pa le mo nas bu vo svarbus, 
dar svar bes nis Ti rui, Si ci li jai, o Kar ta gi nai – Mel kar
tas. Part ho lo no at vy ki mas iš Si ci li jos ar Grai ki jos šiuo 
at žvil giu ir gi įdo mus, nes Pa le mo nas/Mel kar tas yra 
„grai kas ir pū nas“, jis Pa le mo no var du bu vo garbi na
mas Ist me, Mel kar to – Ti re, Si ci li jo je ir Kar ta gi no je. 
Ta čiau ko kia są sa ja tarp grai kų Pa le mo no, Part ho
lo no ir lie tu vių le gen dos Pa le mo no? Per ša si min tis 
– vi siems jiems ben dra iš si lai pi ni mo, at si ra di mo iš 
jū ros, iš van de nų te ma. Pa le mo nas rai tas ant del fi no 
(Mel kar tas ir gi vaiz duo ja mas rai tas ant jū ros ar kliu
ko), Pa le mo nas/Port ho lo nas – plau kia lai vu. Ar čia 
ne eg zis tuo ja ko kia nors in do eu ro pie tiš ka mi to lo gi nė 
re a li ja? Ją pa tvir tin tų ir Part ho lo no tė va žu dys tė, grai
kų at ve ju – sū naus Le ar cho nu žu dy mas. Dar vie nas 
są sajoms pa lan kus grai kiš kas niu an sas: Afa man tui 
po sūnaus nu žu dy mo Del fų ora ku las lie pia su sa viš
kiais iš vyk ti į šiau rę ir ap si sto ti ten, kur lau ki niai 
žvė rys pa vai šins jį va ka rie ne. Afa man tas ir jo pa ly
do vai Tesa li jos dyk ro se ap tin ka vil kus, dras kan čius 
avis, jo išba dė ję pa ly do vai puo la prie avių, Afa man tas 

12 Lietuvosmetraštis..., p. 42–43.
13 ko je la vi čiusvi jū kas a., Lietuvosistorija, kau nas, 1989, p. 59.
14 Rai la e., op.cit., p. 298–303.
15 Predanijaimify..., s. 57.
16 Bot he ro yd s. ir P. F., op.cit., s. 131.

17 Ibid., p. 266.
18 Greivs R., MifydrevnejGrecii, mosk va, 1992, s. 177–178.
19 Ibid., s. 178.
20 Ibid., s. 337, 347–348.

Pa le mo no le Gen Dos Pe Ri Fe Ri nis tu Ri nys (2) 
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čia įku ria Alo so mies tą, vi sa sri tis ima ma va din ti 
Afa ma ni ja19. Ga li ma spė ti, ar lie tu vių ir kel tų tra di
ci jo je kar tais ne pa si nau do ja ma mi to lo gi niu ke lio nės 
ir įkū ri mo mo ty vu, jau šiek tiek stan dar ti zuo tu tam 
tik ru in do eu ro pie čių ben dru mo tarps niu? 

Ta čiau esa ma ir ki tos Pa le mo no mi to lo gi jos grai kiš
kos ša kos. Pa le mo nas – tai He rak lio jau nys tės var das. 
Kaip tik Pa le mo nu jis va di na mas iki pat sa vo (He ros 
at siųs to) be pro tys tės prie puo lio, ku rio me tu nu žu dė 
še šis sa vo vai kus, pa lai kęs juos prie ši nin kais, ir dar 
du jų žai di mų drau gus. Po to, jam at gai lau jant, Del
fuo se pi ti ja pir mą syk krei pia si į jį He rak lio var du, šį 
var dą (nuo He ros) jam su tei kia Apo lo nas20. Ži no me 
dar vie ną Pa le mo ną – vie ną iš ke tu rias de šim ties ar
go nau tų, He tais to sū nų21. 

Vėl plau kio ji mas. Ži no ma, ga li ma tar ti, kad Lie
tuvos met raš čio kū rė jai Pa le mo ną nu si ra šė nuo ar
go nau tų są ra šo. Bet kam? Ir ko dėl mums ži no mo je 
tra di ci jo je Pa le mo no/He rak lio li ni ja ne pa ju di na ma? 
O ji ga lė jo bū ti ži no ma. Ne si re mia ma ir Pa le mo no 
Ist mie čio/Me li ker to mi to lo gi ne li ni ja, ku ri to li gra žu 
ne pa grin dinė grai kų mi to lo gi jo je, bet pa si knai sio jus 
ją bu vo ga li ma ap tik ti. Gal dėl to, kad abi jos per

ne lyg aiš kiai ve da į Grai ki ją, o lie tu viai ap si spren dė 
bū ti ro mė nais? O gal į nuo dug nias mi to lo gi nes stu
di jas nie kas ne si ruo šė leis tis, nes tu rė jo sa vą le gen
di nę tra di ci ją. Ją rei kė jo ne su kur ti iš nau jo, ieš kant 
var dų, siu že tų, pa ra le lių, o tie siog įkur din ti XVI a.? 
Pa le mo nas lie tu vių tra dici jo je tu rė jo eg zis tuo ti – jam 
tie siog ieš ko ta už nu ga rio ne mi to lo gi jo je, o is to ri nė
je me džia go je, ir su ras tas ar ti miau sias – Pom pė jaus 

lai vy no va das Pub li jus Li bo nas. Ta čiau tai ro do, kad 
me džia gą steng ta si pri temp ti prie Pa le mo no var do. 
Jis ne la bai pa na šiai skam ba, anaip tol. Be je, jei XVI a. 
kas nors bū tų ap ti kęs He rak lio/Pa le mo no var dą, bū tų 
juo pa si rė męs, jei ne tra di ci jai pra tur tin ti, tai bent 
mo ky tu mui pa de monst ruo ti ar re to ri kai su stip rin ti. 
Tad at ro dy tų, jog Pa le mo no var das ga lė jo pri klau sy ti 
lie tu vių tra di ci jai ir ne buvo per kel tas nei iš grai kų, 
nei iš ro mė nų (ten to kio neras ta), ir, ma tyt, nei iš 
ai rių le gen dų, anuo met sa vo valan dos te be lau kian čių 
Ai ri jos vie nuo ly nų bib lio te ko se. 

Part ho lo nas nu žu do tė vus, Afa man tas – sū nų, Pale
mo no bro lį, He rak lis/Pa le mo nas – sa vo vai kus. Ta da 
pra  si de da ke lio nė (He rak liui – jo tar nys tė ir lau kian
tys žyg dar biai). Lie tu vių Pa le mo nas nie ko ne žu do (tai 
vi sai ne tik tų vals ty bės įkū ri mo le gen do je, ir taip galin
čio je su kel ti drau gų ir ne drau gų pam fle ti nį įkarš tį), 
ta čiau apie jo tė vus, žmo ną (ir lie tu viš ką ar/ir iki tol 
bu  vu sią; even tu a liai – kur jo „ita liš ki“ vai kai?) nie ko 
ne ži no me, į ke lią jis jų ne pa si i ma. Sū nų jis su si laukia  
jau Lie tu vo je. O šiaip ge ne a lo giš kai Pa le mo nas „nuo
gas“; jo iš vy ki mo fo ne ti kė ti nos ko kios nors žu dy nės, 
per se kio ji mai. 

He rak lis ypa tin gas dar ir dėl to, kad jis yra ski tų 
pro tė vis, kaip tik iš jo ir mo ters/gy va tės gi mė Aga
tir sas, Ge lo nas ir mi to lo gi nis ski tų pro tė vis Ski tas. 
Ge lonai – ski tų šiau ri nės pe ri fe ri jos gen tis, at ro do, 

aleksandras tarasevičius. lietuvos kunigaikščių genealoginis medis. 1675

21 Ibid., p. 431.
22 Lietuvosmetraštis..., p. 42–43.
23 Predanijaimify..., s. 49–50.
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baltiš ka;  Ge lo nas – bu di nų gen ties tvir to vė. Vi sa tai 
ga lima su jung ti į me na mą gran di nę: He rak lis/Pa le
mo nasSki tas – ski tų, Ge lo nas – ge lo nų, Aga tir sas 
– aga tir sų protė vis. Gal bū ta tra di ci jos, ku ri mū sų 
ne pa sie kė ar kurios mes ne įžvel gia me? 

Ta da ga lė tu me sam pro tau ti, kad „ge lo nai“, ki lę iš 
Ge lo no, He rak lio sū naus, tu ri tei sę lai ky ti sa ve He rak
lio, taip pat Pa le mo no pa li kuo ni mis. Tai gi – Herak lis/
Pa le mo nas – Ge lo nas. Gal čia ir įžiū rė tu me „ro mė no 
Pa le mo no“ pro fi lį? Ta čiau ko dėl He rak lis tra di cijo je 
va di na mas Pa le mo nu? Ar no ri ma pa brėž ti, kad jis 
taip pa va din tas Pa le mo noHe rak lio pir mo je gy ve ni mo 
pu sė je, ar – kas ir gi įma no ma – už He rak lioPa le
mo no ir Pa le mo nograi kų jū ros die vo sly pi dar koks 
nors ben dras pro vaiz dis? Grai kų ko lo nis tai, iš vyk da mi 
steig  ti ko lo ni jos, pir miau sia pa si klaus da vo Del fų ora
ku lo, kur jiems vyk ti, o šis pa si rū pin da vo die vų globa 
ke liau to jams, bū da vo pa ski ria mas vie nas lai vais per si
kraus tan čių ko lo nis tų va das... Bet čia pri ei na me prie 
grai kų li ni jos, ku rią dar rei kia nag ri nė ti at ski rai.

an tRa Fa zė. Įsi kūR i mas

Pri plau kę bū si mo sios Lie tu vos že mes, Pa le mo nas 
su ben dra žy giais ap tin ka jas esant ge ras, čia esa ma 
vis ko, ko rei kia ap si gy ven ti ir įsi kur ti:

„Plauk da mi Ne mu nu aukš tyn, pa sie kė Du by sos upę 
ir, įplau kę į tą Du by sos upę, pa ma tė abi pus aukš tus 
kal nus, o už tų kal nų – pla čias ly gu mas ir ver žlius 
ąžuo ly nus, lūž tan čius nuo gau sy bės vi so kių žvė rių, 
visų pir ma tau rų, stumb rų, brie džių, el nių, stir nų, 
lū šių, kiau nių, la pių, vo ve rių, šer muo nė lių ir įvai rių 
ki tų, o čia pat upė se ai bę ne pa pras tų žu vų – ne tik 
tų, ku rios vei sia si to se upė se, bet dau gy bę įvai rių 
ir nuo sta bių žu vų, at plau kian čių iš jū ros, nes ne to li 
Ne mu no žio tys, kur Ne mu nas įte ka į jū rą. Prie ši tų 
upių – prie Du by sos, prie Ne mu no ir prie Jū ros – ap
si gy ve no ir ėmė dau gin tis“22.

Į Ai ri ją at plau kian tis pir mo sios, žval gy bi nės per
si kraus tė lių ban gos va das Itas, Bre o ga no sū nus, ir
gi ke liau ja. Ge og ra fi nis vie tų iš var di ji mas bai gia si 
kon sta ta vi mu: „iš ties ge ros jū sų že mės: gau sy bė čia 
vai sių ir me daus, ja vų ir žu vies, ne kan ki na nei kait ra, 
nei šal tis,“23 – ta ria Itas. Vie ti niai gy ven to jai, dei vės 
Danu gen tys, su vo kę, kuo jiems toks pa si gė rė ji mas 
gre sia, Itą nu žu do. Pa na šūs ge og ra fi niai iš var di ji mai 
ir pa ste bė ji mas, kad že mės ge ros ir tin ka mos gy ven ti, 
ap tin ka mi ir ki tur; ga li ma ma ny ti, jog tai pa pras ta 
le gen dos lo gi ka – at plau kia ma ir pa ste bi ma, kad „čia 
yra ge ra“, o plau kia ma vi sa da per ko kias nors vie tas 
ar pro jas. Bet vi si tie na tū ra lūs da ly kai lie tu vių ir 

ai rių tra di ci jo se iš si dės tę pa ei liui – kri zės są ly go tas 
išvy ki mas, ge og ra fi niai klai džio ji mai, pri pa ži ni mas, 
kad vie ta yra ge ra ir tin ka ma gy ven ti.

Ga li mas da ly kas, Part ho lo no plau kio ji mo įvaiz dis 
su si jęs su bib li niu tva no pa sa ko ji mu. Gal ir Pa le mono, 
nes vis dėl to į Lie tu vą at si kraus to ma lai vais, ka žin 
ko dėl ne pa si nau do ja ma sau su mos ke liu. Į Ai ri ją, kaip 
ži nia, to kio ke lio nė ra, o Ste la, Da vi das, Ko je la vi čius 
pa sa ko ja apie prū sų pro tė vių at si kraus ty mą sau su ma, 
taip į Lie tu vą at kan ka ir ala nas Li ta la nas, Lit va nas, 
Lit vas. Ta čiau Pa le mo no le gen da vi suo met pra si de
da at plau ki mu. Gal taip iš ties nu ro do ma ko kia nors 
tva no mi to lo ge ma? Tik tva no pa sa ko ji me tu rė tų bū ti 
ak cen tuo ja ma po ra, o ne 500 kil min gų jų. Ir siu že tas 
per ne lyg pa sau lie tiš kas, po li ti zuo tas. Jei tai ir tva
nas, tai vei kiau ne bib li nis, o pa rem tas ki ta tva no 
tra di ci ja, gal la biau in do eu ro pie tiš ka. Tai la biau sie
ti na ne tiek su tva nu, kiek su grai kų Pa le mo nu, vis 
dėl to jū ros die vu. Ta čiau ši są sa ja ne aiš ki, ir sun ku 
su pras ti jos re li gi nį fo ną.

Lie tu vių le gen di nė je tra di ci jo je at vy kė liai duo da var
dus mies tams, gy ven vie tėms, įku ria juos. Čia svar
biau ne įvar di ji mų pa grįs tu mas, o vyks mas. Lie tu vos 
met raš ty je mies tus ku ria Bar kus ir Kū nas, tra di ci ja 
iki Nar  bu to jiems pri ski ria anek do ti nes vie to var
džių etimo lo gi jas, bet le gen dos ir čia su tam pa su ai rių 
sago mis, kur daug syk at vy kė lių var dais pa va di na
mos že mės, lau kai, gy ven vie tės (daug to kių mo ty vų 
yra „Airi jos už ka ria vi mų kny go je“ ir „Vie tų se no vė je“). 
At vykėliai var dų po žiū riu jau čia si tar si tuš čio je vie
to je, ir tas tuš tu mas iš gy ve na mas me ta fi ziš kai gi
liai – jiems at vy kus, sa vai me at si ran da nau ji eže rai, 
iš trykš ta upės.

tRe čia Fa zė. vie tų aP val Dy mas iR Di nas ti
niai (nek Ro)kul to stei Gi niai

Kol kas į kel tų ir lie tu vių le gen di nės tra di ci jos pa ra
le les bu vo ga li ma ir rei kė jo žiū rė ti kaip į at si tik ti nius 
su ta pi mus, ta čiau jie tę sia si. Tai ne „kal kės“, bet ir ne 
ar che ti pai. Esa ma in di vi du a lių per so na žų, is to ri nių ir 
pseu dois to ri nių, mi ti nių ele men tų skir tu mų, bet as
me nų api bū di ni mas ir jų funk cio na vi mas ne pa pras tai 
ar ti mi. Lie tu vos met raš tis pa sa ko ja apie pale mo ni dų 
ko vas su to to riais, ru sais, tar pu sa vio ki vir čus, ta čiau 
kai ka da pa si tai ko aiš kių ide o lo gi nių mi to lo gi nių in
tar pų, ku riuo se val dan čio ji di nas ti ja pa si rū pina sa vo 
re li gi niu už nu ga riu ir kul to ino va ci jo mis. Pra dė ki me 
nuo Pa jau tos:

„Di džia jam Lie tu vos ir Že mai čių ku ni gaikš čiui Ku ko
vai čiui bū nant di džiuo ju Nau gar du ko ku ni gaikš čiu (po 
Skir man to mir ties), mi rė Lie tu vos ir Že mai čių di džio jo 
ku ni gaikš čio Ku ko vai čio mo ti na Pa jau ta, su lau ku si 
ži los se nat vės. Ir di dy sis ku ni gaikš tis Ku ko vaitis, my

24 Lietuvosmetraštis..., p. 51–52.
25 Predanijaimify..., s. 232.
26 Lietuvosmetraštis..., p. 44.
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lė da mas sa vo mo ti ną, jos at mi ni mui pa gerb ti pagal 
jos iš vaiz dą pa sta tė sta bą ir pa sta tė tą sa vo mo ti nos 
Pa jau tos var do sta bą ties Žas lių eže ru. O tą jos sta
bą gar bi no ir Pa jau tą lai kė dei ve. Pas kui tas sta bas 
su pu vo, ir to je vie to je iš au go lie pos. Tą sias lie pas 
garbi no ir iki mū sų die nų jas te be die vi na, mi nė da mi 
tą Pa jau tą“24.

Ai riška me šal ti ny je apie vie to vardžio Tal tiu kilmę 
rašoma:

„Ko dėl taip va di na si Tal tiu?
O štai ko dėl. Du a cho Tein mi no sū naus Eochu Gar bo 

žmo na bu vo Tal tiu, Mag no ro duk tė. Šis Eochu pa sta
tė Įkai tų Tvir to ves Ta ro je. Ji bu vo Lu go, Skal Bal bo 
sū naus au gin to ja. Ji pa pra šė sa vo vy ro iš va ly ti jai 
Ku a no miš ką, idant žmo nės ga lė tų rink tis ap link jos 
ka pą. Rug pjū čio pra džio je ji mi rė, ir Lu gai das su rin ko 
prie ka po žmo nes, kad ap rau do tų ją, kaip de ra. Dėl 
to ir sa ko me Lug na sad.

Tai at si ti ko pen kio li ka šimt me čių prieš Kris tų, ir, 
kol Ai ri jo je ne pa si ro dė Pa tri kas, ne bu vo ka ra liaus, 
ku ris ne bū tų rin kęs žmo nių prie ka po [...].

Trys gei sai bu vo su si ję su Tal tiu: gei sas žiū rė ti į ją 
per kai rį pe tį, gei sas va žiuo ti pro ją, ne nu li pant ant 
že mės, gei sas ką nors be rei ka lo nu mes ti ant jos po 
Sau lės lai dos“25.

Gei sai – tai re li gi niai drau di mai, ku riuos dažniau
siai pa skelb da vo drui dai, bet bū da vo ir tra di ci jos 
sankcio nuo tų gei sų. To kių drau di mų, su si ju sių su pi
lia kal niais ir pan. da ly kais, Lie tu vo je daug. Bet čia 
svar biau sia – funk ci nis Tal tiu ir Pa jau tos ne kro kulto 
su ta pi mas. Įžy mios mo ters pa lai do ji mo vie ta tam pa 
kul to cen tru, ku ria me žmo nės ren ka si la bai il gą laiką, 
pa gal ai rių tra di ci ją – iki Pa tri ko, pa gal lie tu vių – 
„iki mū sų die nų“.

Tu rint ome ny je Pa jau tą ir, be je, Bi ru tę, mi ru sios 
žy mios mo ters ka pa vie tė ar jos apy lin kė se esan tis 
ge o g ra fi nis ob jek tas pa va di na mas jos var du. 

Pa ly gin ki me ke lis ki tus pa na šius ne kro kul to stei gi
nius. Po tre čio Pa le mo no sū naus Spe ros mir ties val
di niai „jo at mi ni mui ro mė nų pa pro čiu pa sta tė sta bą 
ir pra mi nė jį Spe ra. O pas kui tie žmo nės, gy ve nan tys 
ap lin kui, ėmė jam at na šau ti au kas ir lai ky ti jį die
vu. Pas kui, kai tas sta bas su trū ni jo, jie gar bi no tą 
eže rą bei vie tą ir lai kė die vu“26, o Ku ko vai čiui mi rus, 
jo sū nus Ute nis „sa vo tė vui at min ti pa dir bo sta bą ir 
pa sta tė jį prie Šven to sios upės ant vie no kal no, ne to
li Del tu vos. Ir tą jį gar bi no ir lai kė die vu. Pas kui tas 
sta bas su pu vo, o ten iš au go miš kas. Ir žmo nės gar
bi no tą miš ką ir pa va di no jį sa vo val do vo Ku ko vai čio 
var du“27. Ai riš ka me šal ti ny je tei gia ma: „Sen Ger ma ną 

už puo lė ke tu ri Da tos sū nūs, už mu šė jį ir iš ka sė jam 
ka pą. O prieš mir tį jis pra šė jų reng ti Rau dų su ei gas 
prie jo ka po ir am žiais va din ti tą vie tą jo var du“28. 
Rin ki ma sis apie did vy rio, val do vo ar val do vės ka pą, 
var do vie to vei su  tei ki mas, il ga lai kis ne kro kul tas – 
bū din ga tiek ai riams, tiek lie tu viams.

Šven ta ra gis pa ten ka į Lie tu vos met raš čio le gen
dinę da lį kaip ku ni gaikš tis, pra dė jęs mi ru sių val do vų 
degi ni mo pa pro tį Vil niu je. Apie Šven ta ra gio re li gi nę 
refor mą, se man ti ką, var do eti mo lo gi ją ra šy ta daug. 
Ta čiau kaip val do vas jis men kai te pa si žy mė jo, net 
le gen dos są ly gi nis lais vu mas ne įkvė pė jam is to riš ku
mo dva sios. Jis la bai mi to lo gi zuo tas, kar tais da ry tos 
prie lai dos, kad Šven ta ra gio le gen da esan ti lie tu viš kas 
(Ry tų Lie tu vo je įsi ga lė jęs) So vi jaus mi to va rian tas 
ar at mai na.

Al ber tas Vi jū kasKo je la vi čius apie Šven ta ra gį pa sa
ko ja: „Rim gau das [...] Ute niui, Lie tu vos ir Po lek si jos 
ku ni gaikš čiui [...] mi rus, ta po iš rink tas ku ni gaikš čio 
Šven ta ra gio, be veik kū di kio, glo bė ju“29. „Pir mas iš 
lie tu vių val do vų di džiuo ju ku ni gaikš čiu pa si skel bė 
Rim gau das, Pa le mo no vai kai čio Gim bu to sū nus. [...] 
teisė tas pa vel dė to jas ŠŠven ta ra gis, glo bos dings ti mi 
be veik vi sai nušalin tas nuo val dy mo, bu vo ver čia mas 
tol lauk ti jam pri klau san čios valdžios, kol per klastą 
ir ap gaulę viešpa ta vo Rim gau do pa li kuo nys“30. Rim
gau dui mi rus, „ro dos, Šven ta ra giui tu rė jo nu švis ti 
vil tis at gau ti tė vo ni ją: nė vie na pi lie čių gru pė ne bū tų 
ro džiu si ne pa lan ku mo tiems pa si kei ti mams, jei ku ni
gaikš tis tam bū tų ry žę sis. Ta čiau dėl jau no am žiaus, 
o gal dėl per daug švel naus bū do, bū da mas, be to, 
ne drą sus, jis pa si klio vė at sar gių žmo nių pa ta ri mais, 
pa si ten kin da mas Že mai ti ja, ku rią jau ne se niai bu vo 
už lei dę val dy ti, ir gin čo dėl Lie tu vos ne pra dė jo“31. Po 
to jau kal ba ma apie se ny vą Šven ta ra gį, ra miai nuo
ša ly je pra gy ve nu sį jam skir tus me tus ir gi lio je se nat
vė je ke lis me tus dar pa val džiu sį ir sū nui Ge ri man tui 
(ki tur tai Skir man tas) lie pu siam jį pa lai do ti Ne ries ir 
Vil ne lės san ta ko je. Apie šį prie sa ką jau kal bė ta daug, 
bet su si tel ki me ties Šven ta ra gio biog ra fi jos įva du – 
per ne lyg jau nas ne ryž tin gas ku ni gaikš tis, nu stum tas 
nuo val džios, jo var das – Šven taRa gis.

Da bar vėl pa žvel ki me į „Vie tų se no vę“:
„Ko dėl taip va di na si Karn Fur bai dė ir Et nė?
O štai ko dėl. Et nė, Eochai do Feidle cho duk ra, Kon

cho ba ro, Ne so sū naus žmo na, bu vo Fur bai dės mo ti na. 
Ir pa sa kė drui das Klot ru ki tai Eochai do Feid le cho 
duk   rai, kad ji žus nuo jos se sers sū naus ran kos. Tada 
Et nė iš ry tų iš si ruo šė į Kru a cha ną, idant ten pa gim dy
tų, ta čiau ją ap len kė Lu gai das Sria bas Der gas, Klot ru 

27 Ibid., p. 51–52.
28 Predanija..., s. 221.
29 Kojelavičius..., p. 92.
30 Ibid., p. 94.

31 Ibid., p. 98.
32 Predanijaimify..., s. 230.
33 Kojelavičius..., p. 94.
34 Predanijaimify..., s. 87.
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sū nus, ir pa skan di no Et nę upė je, ku ri da bar va dina
ma jos var du. Po to Lu gai das iš jos įsčių iš rė žė sūnų, 
ku ris bu vo var du Fur bai das Fur Be nas, nes du ra gai 
au go jam ant smil ki nių. Kai bu vo pa grob tas jautis iš 
Ku aln gės, jam bu vo sep ty nio li ka me tų. Jis tada iš vy
ko at ker šy ti už sa vo mo ti ną, ir Klot ru nu kri to nuo jo 
ran kos. Lu gai das lei do si vy tis Fur bai do ir užmu šė jį 
ant Sliab Ui len vir šū nės ir pa sta tė ten kairną, po 
vie ną ak me nį kiek vie nam, ku ris bu vo su juo [...]“32.

Ži no ma, šio je ver si jo je su Šven ta ra giu Fur bai dą sie
ja tik jau nu mas ir ra gai, bet tu rė ki me ome ny je, kad 
Ko je la vi čius ki taip aiš ki na tra di ci ją, steng da ma sis 
su teik ti le gen dai kuo is to riš kes nį po bū dį: gal Šven
ta ra gį taip sun ku bu vo įterp ti į val do vų są ra šą, kad 
jis legen do je tie siog žu vo jau nas? Su Fur bai do mir ti mi 
sie ja mas kal nas, ant ku rio su ren čia mas ak me ni nis 
kairnas, t. y. ne kro kul to sta ti nys. Šven ta ra gio lai
do tu ves ly di Skir man to/Ge ri man to įsteig ta šven to vė 
– tie sa, vis kas, at ro do, vyks ta pa kal nė je, o ne ant 
kal no. Šven ta ra giui ir Fur bai dui bū din ga ir tai, kad 
jie jau nys tė je pašalina mi iš žai di mo. Ko dėl lie tu vių 
tra di ci jo je Šven ta ra gis vis dėl to su grą ži na mas į sce ną 
ir jam lei džia ma su lauk ti gi lios se nat vės – at ski rai 
nag ri nė ti nas klau si mas.

Dar vie nas siu že ti nis su ta pi mas. Lie tu vos met raš
čiuo se, kal bant apie val do vų kai tą, jie iš syk ne ti tu
luoja mi di džiai siais ku ni gaikš čiais, o tai įdo mu: kas 
trukdė pra si ma nius Pa le mo ną pa da ry ti iš syk di džiuo
ju ku ni gaikš čiu ar, be je, ka ra liu mi? Bet di die ji ku
ni gaikš čiai at si ran da tik su Rim gau du. Ko je la vi čius 
aiški na taip: „Pir ma sis iš lie tu vių val do vų di džiuo ju 
ku ni gaikš čiu pa si skel bė Rim gau das, Pa le mo no vai kai
čio Gim bu to sū nus“33. Pa gal ai rių kny gą „Auk lė ji mas 
dvi ejų tau rių na muo se“ pir mu Ai ri jos ka ra liu mi tam
pa tik pas ku ti nės at vy kė lių ban gos va das Eri mo nas: 
„Jį vadi no Eri mo nu Di džiuo ju, Mi lio sū nu mi [...], jis 
buvo pir mas Ai ri jos ka ra lius“34. Vėl su ta pi mai, ku
rie sa vai me ne bū ti nai tu rė tų bū ti lai ko mi es mi niai. 
Pri si min ki me dar ir gran di nę: Part ho lo nas (Se ra)/
Ne me das, Pa le mo nas (Spe ra)/Ne mu nas.

At vy kė liai Ai ri jo je su tei kia var dus ir pa va di ni mus 
upėms, eže rams, jie kei čia rel je fą – tiek kon kre čia 
veik   la (iš va lo te ri to ri jas nuo krū my nų, miš kų), tiek 
ir „fi ziš kai/me ta fi ziš kai“ – tie siog jiems iš si lai pi nus 
ne tru  kus su si for muo ja nau ji slė niai, eže rai, kar tais 
jų at si ra di mas sie ja mas su did vy rių žū ties vie to mis, 
pa lai do ji mais ir pan.

Lie tu vo je pui kiai ži no mi pa na šūs pa va di ni mai. Tie
sa, jie su Pa le mo nu ar su ko kiais nors at vy kė liais ne
de ri na mi, daž nai te pa sa ko ma, kad tai at si ti kę se niai, 

o kar tais net prieš ke lias de šimt me tų ar šimt me tį.
Ai rių kny go je „Vie tų se no vė“ apie Loch Gar ma no eže  

ro at si ra di mą ra šo ma: „Gar ma nas Gla sas, De ga sū nus, 
bu vo čia pa lai do tas, ir, kai rau sė jam ka pą, iš si ver žė 
lau kan eže ras“35. Ar ba kal bant apie Loch Oj rbse no 
eže ro at si ra di mą: did vy ris Oj rbse nas bu vo nu kau tas šio je 
ko vo je ir sto vin tis pa lai do tas prie Kuj liu, ta čiau iš po 
jo iš tryš ko eže ras ir už tvin dė ka pą“36 („Vie tų se no vė“, 
159). Lie tu vių pa da vi muo se eže ras at si ran da ne ty čia 
at spė jus jo var dą: „kai tik iš ta rė „juo das“, atsi ra do iš 
ka ži kur van duo ir, kur bu vo jų gri kiai, pa plū do eže ras. 
Ta me eže re nu sken do ir ta mo ti na su mer gai te, ku ri 
iš ta rė žo dį „juo das“, ar ba: „tuo jau iš upe lio iš si py lęs 
van duo, už sė męs tą kai mą ir vis ką, kas tik bu vo“37. 
Tie sa, ai rių sak mė se eže ras, šal ti nis už tvins ta ne at
spė jus jo var dą, bet mums įdo mu, kad tie pa davi mai 
apie kon kre čių eže rų at si ra di mą ai rių tau to sa ki nė je 
tra di ci jo je yra di des nių seg men tų da lys, sie ja mi su 
pir mų jų at si kraus tė lių veik la. Bet ir ai riams, ir lie
tu viams vi siš kai su pran ta ma, jog eže ras ga li at si ras ti 
„is to riš kai“, ta čiau ne laips niš kai for muo da ma sis, o 
pra pliup da mas, už klup da mas. Įti kė ti na, kad lie tu vių 
pa da vi mai yra mi to lo gi nio le gen di nio cik lo de ta lės. 
Pvz., kaip lie tu vių Vel nias, kei čian tis ir per tvar kan tis 
rel je fą lie tu vių sak mė se ir pa da vi muo se, taip kraš to
vaiz dį tvar ko ir ai rių die vas Dag da38.

Štai vie nas lie tu vių pa da vi mas apie ak me ni mis pa
vers tus bro lius:

„La bai se niai gy ve no du bro liai. Nu si bo do jiems kar
tu gy ven ti, to dėl su ma nė per si skir ti. Jie bu vo me
džio to jai. To dėl su ma nė per si da lin ti miš ką, ku ria me 
me džio da vo. Vie ną kar tą nu ė jo abu į miš ką. Bet 
kaip jiems per si da lint – gi ria di de lė ir tan ki, jos vi
du riu eina ba la. Vie nas sa ko: „Ei nam prie tos ba
los, vie nas pa im kim į ry tus, o ant ras į va ka rus nuo 
tos ba los, ši ri ba skirs mus“. Ant ra sis bro lis pri ta rė. 
Nu ė jo prie tos ba los, pa lau žė ke le tą ša ke lių ir bu vo 
per da lin tas miš kas. Bet ku riam da bar pa im ti į va
ka rus, ir ku riam į ry tus, taip ir ne ga lė jo nu spręs ti. 
Į ry tus bu vo tan kes nis miš kas, ja me bu vo dau giau 
ir žvė re lių, to dėl abu no rė jo pa im ti. Taip jiems be
si de rant, iš kaž kur at sira do se ne lis su ži la barz da. 
Pri ėjęs prie bro lių, už klausė jų, ko kiu rei ka lu jie taip 
gar siai de ra si. Bro liai vi są rei ka lą ir su ma ny mą iš
dės tė se ne liui. Se ne lis ta rė: „Mie li vai ku čiai, mums 
Die vas lie pė bū ti vie ny bė je, vie nas nuo ki to nie kur 
ne si skir ti, o kar tu gy ven ti, nes vie ny bė yra ga ly bė“. 
Bro liams tai bai siai ne pa ti ko, no rė jo se ne lį pri muš
ti. Vie nas už si mo jo laz da ir bu vo be še ri ąs se ne liui, 
o ant ras grie bė strė lę. Bet se ne lis at si trau kęs ta rė: 

35 Predanijaimify..., s. 225.
36 Ibid., s. 239.
37 Ežerasantmilžinodelno.Lietuviųliaudiespadavimai, vil nius, 

1995, p. 63–64 ir kt.

38 Predanijaimify..., s. 63.
39 Ežeras..., p. 55–56.
40 Predanijaimify..., s. 147.

Pa le mo no le Gen Dos Pe Ri Fe Ri nis tu Ri nys (2) 
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„Jei jau jūs taip no rit per si skir ti, tai še kit – da bar 
iki pa sau lio pa bai gos ne su ei si ta!“ Taip ta rus, bro liai 
pa vir to ak me ni mis, o tarp jų vir to gi lus grio vys. Tie 
du ak me nai ir tas grio vys ir da bar dar te bė ra Suo džių 
kai mo miš ke, vi du ry ba los“39.

Da bar ai rių le gen da iš kny gos „Fin ge no re gė ji mas“: 
Fin ge nas šven tą ją Sa main šven tės nak tį re gi slap čio
mis vi so je Ai ri jo je vyks tan čius slė pi nin gus da ly kus, 
kas tai yra, jam pa aiš ki na žy nė mo te ris: „Du ne lies ti 
ka pai Sliab Mi se. Juo se pa lai do ti du Mi lio Es pai no 
sū nūs, Ebe ras ir Ere mo nas, ku rie tarp sa vęs pa si da
li jo Ai ri ją ir pa ė mė že mes, vie nas į ry tus nuo kal no, 
kitas į va ka rus. Ir iš pra na ša vo Mi lio sū nūs, kad, kol 
jų ka pai ne pa virs vie na vie ta, Ai ri jo je ne bus vie nin
gos val džios. Du drui dai pa lai do jo bro lius – Uaras 
ir Eitia ras jų var dai. Šią nak tį ka pai pa vir to vie na 
vie ta...“40 Mi lis Es pai nas – tai Mi lis iš Is pa ni jos, le
gen dinis Ai ri jos val do vų Ere mo no ir Ebe ro, penk tos 
at sikraus tė lių ban gos val do vų, tė vas, bet svar bu, kad 
Airi jo je pa si bai gia Lie tu vo je iš tar tas pra kei ki mas, ir 
ma to me dar ša lies/te ri to ri jos pa da li ji mą į ry tus ir va
ka rus. Ži no ma, fol klo ro ele men tų su ta pi mai ne ste bi na, 
bet čia ga li ma pa tir ti, jog su tam pa ne tik de ta lės, bet 
ir es mi niai da ly kai.

išVa doS

a) Lie tu viš kos Pa le mo no le gen dos tu ri nys nė ra 
pra ma nas. Ji su da ry ta iš mi to lo giš kai ir re li giš kai 
ve ri fi kuo ja mų dė me nų, ir ga li ma spręs ti, kad Pa le
mo no le gen da re mia si autentiškareliginemitologine
tra di ci ja, ku rios tu ri nys tur būt yra pra ne ši mas apie 
mi ti nius pir mei vius, ku rian čius, per tvar kan čius rel
je fą, stei gian čius mies tus, gy ven vie tes, tei kian čius 
var dus gam tos ob jek tams. Met raš čiuo se ir kro ni ko se 
ap tinka ma Pa le mo no le gen da yra per da ry ta, įter pus 
is to ri nių ir sun kiai is to riš kai ve ri fi kuo ja mų as me nų, 
taip pat mi ti nių per so na žų, ir dėl ide o lo gi nių su me
ti mų nu kreip ta į Ro mos pu sę. Ta čiau pa ti le gen da 
tu ri ati tik me nų lie tu vių pa da vi muo se ir ap skri tai 
tau to sa ko je.

b) Pa le mo no le gen dos mi to lo giš ku mas nei pa nei gia, 
nei pa tvir ti na jos is to ri nį tu ri nį, – jei lie tu viai ar jų 
pro tė viai tu rė jo gy vy bin gų le gen dų apie sa vo pro tė
vių at si kraus ty mą, jos ne ga lė jo ne bū ti mi to lo gi zuo tos, 
t. y. ne bū ti su de rin tos su tra di ci jo je do mi nuo jan čiais 
re li gi niais mi to lo gi niais vaiz di niais.

c) Pa le mo no le gen dą pa ly gi nus su ai riš ka tra di ci
ja, ga li ma spė ti, kad ne ma žai lie tu vių pa da vi mų yra 
pla tes nio vien ti so le gen di nio mi to lo gi nio pa sa ko ji mo 
de ta lės, šiuo me tu iš by rė ju sios iš kon teks to.

d) Lie tu viš kų Pa le mo no at si kraus ty mo le gen dų tu
ri nys yra at si ra dęs jun giant ir kom pli kuo jant vaiz
dinius iš tų pa čių mi to lo gi nių vaiz di nių kom plek so, 
kuriuo rė mė si ir ai rių pa da vi mai bei le gen dos apie 
Ai ri jos už ka ria vi mus.

Ki taip ta riant, ai rių ir lie tu vių le gen dos re mia si 
ben d ra pro vaiz džių sis te ma. Pas ta rą ją iš va dą kol kas 
ga li ma for mu luo ti tik taip, nes to liau pra si de da prie
lai dų sri tis. Ga li mas da ly kas, in do eu ro pie tiš ka le gen
di nė mi to lo gi nė tra di ci ja čia su si ju si su pir mai siais 
at vykė liais, di džia vy rių, pir mų jų žmo nių, gal tva no 
lai ko tar piu, lai kais po pa sau lio at si ra di mo, ta čiau šią 
prie lai dą vis dėl to pa neig tų daug spe ci fiš kų ai rių ir 
lie tu vių tra di ci jos su ta pi mų. An tra ver tus, jų per ne lyg 
ma žai, kad ga lė tu me da ry ti prie lai dą apie tie sio gi nius 
in ten sy vius lie tu vių ir ai rių kon tak tus (tai nė ra ne įma
no ma, airių le gen do se gau su ne iden ti fi kuo tų už jū rio 
že mių ry tuo se, pa vyz džiui, Loch la nas, ku rį ty ri nė to jai 
ma no buvus Ger ma ni jo je ar Skan di na vi jo je, iš Loch la
no ky la vie na iš at ei vių ban gų). Vis dėl to šią prie lai dą 
pa grįs ti var gu ar ka da pa si sek tų. Tre čia prie lai da, 
ma no su pra ti mu, siū ly tų vai sin giau sią ke lią, ku riuo 
re miantis bū tų ga li ma kiek pa si aiš kin ti ir an trą. Tai 
kel tų/bal tų, keltobaltų, prie lai da, ver tin ti na ar che o
lo gi niu, isto ri niu, fi lo lo gi niu (ką reiš kia, pa vyz džiui, 
kel tiš kai pa aiš ki na mų vie to var džių gau sa Lie tu vo je) 
ir ga liau siai re li gi niu ir mi to lo gi niu žvilgs niu. Mū sų 
sam pro ta vi mai pa lie tė tik per dirb tą, is to riš kai ir ide
o lo giš kai pa keis tą le gen di nę Pa le mo no tra di ci ją, ku ri 
ga lin ga me kel to bal tiš kų re li gi nių ana lo gi jų že my ne 
yra tik pe ri fe ri nis pu sia sa lis.

Gin ta Ras Be Res ne vi čius




