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P R O M E T Ė J A S

Dangus ir žemė jau buvo sukurti; jūra bangavo tarp krantų, o žuvys nardė joje; pa-
dangėse čiulbėjo sparnuoti paukščiai; žemėje visur knibždėte knibždėjo visokio gy-
vio. Tačiau dar trūko būtybės, kurios kūnas būtų toks, kad jame galėtų dvasia įsikurti 
ir iš ten valdyti žemę. Tada čia nužengė Prometėjas, žemėje gimusio Urano sūnaus 
Japeto vaikas, kilęs iš senos, Dzeuso nuo sosto nuverstos dievų giminės, labai suma-
nus ir išradingas. Jis gerai žinojo, kad žemėje glūdi dangaus sėkla, todėl paėmė mo-
lio, sušlapino jį upės vandeniu, išminkė ir nulipdė iš jo būtybę, iš pažiūros panašią į 
dievus, pasaulio viešpačius. Norėdamas tam savo molio gumului įkvėpti gyvybę, jis 
visur prisiskolino iš gyvulių sielų tiek gerų, tiek blogų ypatybių ir sudėjo jas į žmo-
gaus krūtinę. Tarp dangaus gyventojų Prometėjas turėjo draugę, Atėnę, išminties 
deivę. Ši labai nustebo, pamačiusi titanų sūnaus kūrinį, ir įkvėpė tam pusgyviam sta-
bui dvasią, dieviškąjį pradą.

Taip atsirado pirmieji žmonės, ėmė daugintis ir netrukus pripildė žemę. Bet ilgą 
laiką jie nežinojo, ką veikti su savo gerom kūno galiom ir iš dievų gauta kibirkštim. 
Žiūrėjo jie, bet nematė, klausėsi, bet negirdėjo. Klaidžiojo lyg kokios sapnų būtybės 
ir nežinojo, kaip gyventi. Nemokėjo jie nei akmenų laužti, tašyt, nei plytų iš molio 
degti, nei trobų iš prisikirstų miške medžių 
ręst, nei kaip kitaip sau namų statytis. Tar-
si kokios skruzdės knibždėjo jie po žemę, 
tamsiuose urvuose, kur niekada neįeidavo 
saulė. Nei žiemos, nei žydinčio pavasario, 
nei vaisingos vasaros neatskirdavo jie iš 
metų laikams būdingų žymių. Kad ir ko jie 
imdavosi, nieko doro neišeidavo. Susirūpi-
no Prometėjas savo kūriniais ir išmokė juos 
stebėti, kaip teka ir leidžiasi žvaigždynai, 
išrado jiems būdą skaičiuot, išgalvojo rai-
des; pamokė, kaip prisijaukinti gyvulius, 
kad lengviau būtų dirbti, pripratino žirgus 
prie žąslų ir ratų; išrado valtis ir bures, kad 
žmonės galėtų plaukioti jūrom. Aprūpino 
jis savo kūrinius ir visokiais kitais gyvenimo 
reikmenimis. Anksčiau, kai kuris nors susirgdavo, tai nežinodavo jokio vaisto nei ką 
jam sveikiau valgyt ar gert, nežinojo jokio tepalo, kuriuo galėtų sumažinti savo skaus-
mus; o be vaistų mirdavo jie kaip musės. Todėl Prometėjas parodė žmonėms, kaip pa-
sidaryti saldžių vaistų mišinį, kuriuo galima apsiginti nuo visokiausių ligų. Paskui jis 
išmokė juos pranašaut, išaiškino, kaip reikia suprasti likimo ženklus ir sapnus, kaip 

Pandoros sukūrimas
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atspėti ateitį iš paukščių plasnojimo ir iš aukai papjauto gyvulio vidurių. Toliau jis nu-
kreipė jų akis į žemės gelmes ir padėjo surasti čia varį, geležį, sidabrą ir auksą; žodžiu, 
jis supažindino žmones su visais gyvenimo patogumais ir gudrybėmis.

Danguje tuo metu jau viešpatavo su savo vaikais Dzeusas, neseniai nuvertęs nuo 
sosto savo tėvą Kroną ir seną dievų giminę, iš kurios ir Prometėjas buvo kilęs.

Vos tik atsirado žmonės, jais tuoj susidomėjo naujieji dievai. Jie pareikalavo, kad 
tos žemės būtybės garbintų dangaus gyventojus, už tai pažadėję jas globoti. Tad vieną 
dieną į Mekonę Graikijoje ir susirinko mirtingieji ir nemirtingieji nustatyti žmonių 
teisių ir pareigų. Tame susirinkime Prometėjas pasirodė kaip savo žmonių užtarėjas. 
Jis rūpinosi, kad dievai už mirtingųjų globą neįsigeistų apkrauti šių per daug sunkio-
mis prievolėmis. Ir pamago tada titanų sūnui pagudrauti. Jis paskerdė savo kūrinių 
vardu didelį jautį, iš kurio dangaus gyventojai turėjo pasirinkti, ko jie norėtų. Bet, su-
kapojęs paaukotąjį gyvulį, jis sukrovė skerdieną į dvi krūvas; vienoj pusėj padėjo mėsą, 
vidurius ir lajų, įsupęs viską į jaučio odą, ant viršaus užmetė skrandį, o kitoje – plikus 
kaulus, dailiai įvyniotus į aukos taukus. Ir toji krūva buvo didesnė už pirmąją. Dzeu-
sas, visa žinąs dievų tėvas, iš karto kiaurai permatė tą jo apgaulę ir tarė:

– Japeto sūnau, šviesiausiasis karaliau, gerasis drauge, kaip nelygiai tu padalinai!
Prometėjas tik dabar patikėjo, jog tikrai pasisekė apgauti dievų tėvą, nusišypsojo 

sau ir atsakė:
– Šviesiausiasis Dzeusai, aukščiausias iš visų amžinųjų dievų, pasirink tą dalį, ku-

rią tau širdis krūtinėje pataria imti.
Dzeusas perpyko, bet tyčia stvėrė abiem rankom baltus taukus. Tik perspaudęs juos 

ir pamatęs plikus kaulus, jis apsimetė pagaliau pastebėjęs klastą ir piktai prabilo:
– Matau, kad tu, drauge Japetonidai, vis dar neatpratai apgaudinėt!

Ir Dzeusas pasiryžo atkeršyti 
Prometėjui už tą jo vylių ir nebesi-
teikė duoti mirtingiesiems pasku-
tinės dovanos – ugnies, kurios jiem 
labiausiai reikėjo. Bet ir čia gudrusis 
Japeto sūnus žinojo, ką daryt. Jis 
paėmė ilgą ilgą stipraus pankolio 
stiebą, prisiartino su juo prie pra-
važiuojančiųjų saulės ratų ir uždegė 
nuo jų tą pagaikštį. Su šiuo deglu jis 
nužengė ant žemės, ir netrukus iš 
čia pirmasis laužas ėmė rodyti dan-
gui liepsnos liežuvius. Baisiai su-
skaudo širdį Dzeusui, kai jis pama-
tė, kad tarp žmonių užsiplieskia toli 
aplinkui sklindantis ugnies spinde-

sys. Už tą ugnį, kurios jau nebebuvo kaip atimti iš mirtingųjų, jis tuoj pat jiem išgal-
vojo naują bėdą. Nagingumu pagarsėjusiam ugnies dievui Hefaistui jis pavedė iškalt 
iš akmens gražios jaunos mergaitės atvaizdą. Pati Atėnė, ėmusi pavydėti Prometėjui, 
užmetė ant skulptūros baltą, spindintį drabužį, pridengė jai veidą banguojančiu šydu, 

Dievai ir žmonės stebisi Pandoros gražumu
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kurį mergaitė prilaikė praskėstom rankom, ant galvos uždėjo gyvų gėlių vainiką, o lie-
menį sujuosė auksine juosta, kurią tas pat Hefaistas, įsiteikdamas savo tėvui, buvo 
meistriškai padirbęs ir labai gražiai išpuošęs margom gyvulių figūrom. Hermis, dievų 
pasiuntinys, turėjo tai dailiajai statulai suteikti kalbą, o Afroditė – nuostabų žavesį. 
Taigi Dzeusas sukūrė akinantį blogį, pridengtą gėrio skraiste. Tą gražuolę jis pavadino 
Pandora, atseit visų apdovanotąja, 
nes kiekvienas iš nemirtingųjų buvo 
įdavęs jai kokią nors dovaną, kuri 
atneša nelaimę žmonėm. Paskui jis 
nukėlė tą merginą ant žemės, kur 
mirtingieji gyveno pramaišiui su 
dievais. Visi kartu jie ėmė stebėtis ta 
su nieku nepalyginama būtybe. Bet 
ši, nesidairydama į nieką, nužings-
niavo tiesiai pas Epimetėją, atvires-
nį ir ne tokį gudrų Prometėjo brolį, 
norėdama įteikti jam Dzeuso dovaną. Veltui šį brolis buvo įspėjęs niekuomet nepriim-
ti jokių dovanų iš Olimpo valdovų ir liepęs jas tuojau siųsti atgal, kad per jas neištik-
tų žmonių kokia nelaimė. Epimetėjas, pamiršęs tuos žodžius, su džiaugsmu pasitiko 
gražuolę ir pajuto nelaimę tik tada, kai ši jau buvo užgriuvusi jį. Mat ligi tol žmonių 
gentys, Prometėjo patariamos, gyveno be jokių bėdų, be sunkaus darbo, be skausmin-
gų, kankinančių ligų. O moteris atėjo nešina dovana – dideliu uždengtu indu. Vos atė-
jusi pas Epimetėją, Pandora atvožė tą indą, ir iš jo urmu išskrido ištisas būrys visokių 
blogybių, kurios žaibo greitumu pasklido po žemę. Viena vienintelė gėrybė – viltis – 
tebuvo ant paties dugno tame inde 
paslėpta; tačiau, laikydamasi dievų 
patarimo, Pandora, dar nespėjus 
vilčiai išlėkti lauk, dangtį vėl už-
trenkė ir visiem laikam uždarė ją. O 
tuo tarpu visokiausių vargų vargelių 
pritvino pilna žemė, oras, jūra. Li-
gos ėmė visur dieną naktį slankioti 
tarp žmonių, paslapčiom, patylom, 
nes Dzeusas jom nedavė jokio bal-
so. Pulkas įvairiausių drugių apgulė 
žemę, o mirtis, anksčiau tik palen-
gvėliais šliaužiojusi apie mirtinguo-
sius, pasidarė labai veikli.

Paskui Dzeusas ėmė keršyti pačiam Prometėjui. Jis atidavė nusikaltėlį Hefaistui ir 
jo tarnam, Kratui ir Bijai (Stiprumui ir Prievartai). Šie turėjo nutempti jį skitų dyku-
mon ir ten prikaustyti nesutraukomom grandinėm prie stačios Kaukazo kalno uolos 
viršum baisios prarajos. Nemiela tai buvo daryti Hefaistui, nes jis mylėjo titanų sūnų, 
savo giminaitį, tos pačios kilmės dievų atžalą, kilusią iš to paties protėvio Urano. Žiau-
riųjų savo tarnų išbartas už pasmerktajam rodomą užuojautą, pagaliau jis leido šiem 

Pandora atvožia indą

Hefaistas su Kratu ir Bija prikausto Prometėją
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imtis to šiurpaus darbo. Taip Prometėjas atsidūrė ant tos niūrios akmeninės kalno 
sienos ir turėjo kyboti prie jos stačiom, be miego, niekuomet nesulenkdamas pavar-
gusių kelių.

– Veltui tu aimanuosi, veltui vaitosi, – tarė jam Hefaistas, – Dzeusas nepermaldau-
jamas ir kietaširdis kaip ir visi dar tik neseniai pasigrobę valdžią*.

Ir iš tikrųjų to belaisvio kančios turėjo būti amžinos arba trukti bent jau ne ma-
žiau kaip trisdešimt tūkstančių metų. Nors ir garsiai vaitodamas, nors ir šaukdamasis 
vėjų, upių, šaltinių ir jūros bangų savo kentėjimų liudininkais, vis dėlto jis nepalūžo.

– Ką likimas užkrovė, – sakydavo jis, – turi nešt, jei supranti, kad būtinybės galia 
neįveikiama.

Nepalenkė to kankinio ir jokie Dzeuso grasinimai, kuriais tasai norėjo privers-
ti Prometėją tiksliau paaiškinti savo miglotą pranašystę, jog naujoji dievų viešpaties 
santuoka jį tikrai pražudys. Dzeusas tesėjo piktą savo žodį. Jis nusiuntė pas prikaus-

tytąjį erelį, kuris kasdien galėjo kapo-
ti Japeto sūnaus kepenis, o šios išlestos 
tuoj pat vėl ataugdavo. Toji kančia turėjo 
trukti tol, kol kas nors pats sutiks pakeisti 
Prometėją ant uolos ir numirti vietoj jo.

Tas laikas atėjo anksčiau, negu pa-
smerktasis pagal dievų tėvo nuosprendį 
galėjo tikėtis. Kai jis jau buvo iškabėjęs 
ant uolos daugybę metų, ėjo pro šalį He-
raklis, traukęs tuo metu pas hesperides 
obuolių. Keleivis iš tolo pamatė dievų 
vaikaitį, kybantį ant Kaukazo, ir panūdo 
gaut iš jo gerą patarimą. Bet kai priėjo 
arčiau, jam suspaudė širdį dėl nelaimin-
gojo dalios: kaip tik tuo metu, atsitūpęs 
ant Prometėjo kelių, rijo jo kepenis ere-
lis. Heraklis pasidėjo ant žemės kuoką ir 
liūto kailį, įtempė lanką, paleido strėlę ir 

nušovė tą žiaurų paukštį. Paskui jis atrišo geležinius pančius ir nusivedė išvaduotąjį 
su savim. Norėdamas įvykdyti Dzeuso sąlygą, jis pastatė Prometėjo pakaitu kentaurą 
Cheironą, pasisiūliusį toj vietoj numirti, mat ligi tol tasai buvo nemirtingas ir niekaip 
negalėjo baigti savo gyvenimo. O kad Kronido nuosprendis, pagal kurį Prometėjas 
buvo pasmerktas kyboti ant uolos kur kas ilgesnį laiką, vis dėlto neliktų neįvykdytas, 
Japeto sūnus turėjo nuolat mūvėti geležinį žiedą, ant kurio buvo pritaisytas akmenėlis 
iš anos Kaukazo uolos. Taigi Dzeusas galėjo girtis, kad jo priešas vis dar tebegyvena 
prikaustytas prie Kaukazo.

* Dzeusas nuvertė nuo sosto Kroną (Saturną), savo tėvą, o su juo kartu ir senąją dievų dinastiją, ir 
užėmė Olimpą jėga. Japetas ir Kronas buvo broliai, Prometėjas ir Dzeusas – pusbroliai.

Dzeusas nustumia Prometėją prarajon
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Ž M O N I J O S  A M Ž I A I *

Pirmieji žmonės, kuriuos sukūrė dievai, buvo aukso amžiaus padermė. Kol dangui 
vadovavo Kronas (Saturnas), jie gyveno panašiai kaip dievai, neturėjo jokių rūpes-
čių, leido dienas be darbo ir vargo. Svetimos jiems buvo ir senatvės negalios; visada 
buvo žvalūs, jų nekankino rankų, kojų, sąnarių skausmai, neslėgė kitokios ligos; jie 
linksmai puotaudavo sau nuo ryto ligi vakaro. Mylėjo juos laimingieji dievai ir rū-
pinosi, kad jiems netrūktų derlingų lankų, pilnų gražiai įmitusių gyvulių. Kai atei-
davo laikas skirtis su gyvenimu, tie žmonės ramiai užsnūsdavo amžinu miegu. Bet 
kol gyvi, turėjo į valias visokiausio 
labo. Vešli žemė gausiai parūpin-
davo jiems visų įmanomų vaisių, ir 
žmonės, nekvaršindami sau galvos, 
pertekę visko, ko tik širdis trokšta, 
švęste šventė savo kasdienybę. Ilgai-
niui šitos padermės žmonės likimo 
valia dingo nuo žemės, virto romiais 
dievais globėjais, kurie, įsisiautę į 
tirštas miglas, klajoja po pasaulį, 
darydami gera, žiūrėdami teisybės 
ir keršydami už nusižengimus.

Paskui nemirtingieji sukūrė an-
trąją – sidabro amžiaus – žmonių 
padermę; ji daug kuo skyrėsi nuo 
pirmosios ir neprilygo jai nei kūnu, 
nei dvasia. Visą šimtą metų lepus ir 
vis dar nenuovokus vaikas augdavo 
motinos globojamas tėvų namuose 
ir kai pagaliau pasiekdavo jaunikai-
čio amžių, tai jam būdavo nekiek 
telikę gyventi. Neišmintingi poelgiai 
įstumdavo šiuos naujosios pader-
mės žmones į bėdas, nes jie nebe-
galėjo sutramdyti savo aistrų ir per 
išdykumą prikrėsdavo vienas kitam 
eibių. Ir vyresniųjų dievų jie nebenorėjo gerbti deramomis aukomis. Dėl to Dzeusas 
šios padermės žmones išvijo iš žemės. Tačiau ir sidabrinio amžiaus žmonės nebuvo 
jau tokie niekam tikę, kad būtų neverti jokios pagarbos ir turėtų lyg mirtingi daimonai 
blaškytis po pasaulį.

Tada tėvas Dzeusas sukūrė trečiąją padermę – žalvario amžiaus žmones. Jie anaip-
tol neprilygo sidabro amžiaus padermei, buvo žiaurūs, smurtininkai, nuolat tarp sa-
vęs kariavo, tik ir žiūrėjo, kaip nuskausti kits kitą. Jie bodėjosi valgyti laukų vaisius ir 

* Šita sakmė yra kito galo: joje žmonijos atsiradimas aiškinamas kitaip negu sakmėje apie Prometėją.

Aukso amžius

Sidabro amžius
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mito gyvulių mėsa. Tai buvo užsispy-
rėliai, kietaširdžiai, baisiai negrabaus 
sudėjimo; rankos jiems buvo išaugu-
sios iš pečių vien tam, kad niekas ne-
galėtų prie jų prisiartinti. Jų ginklai 
buvo žalvariniai, būstai iš rūdos, ir 
žemę jie dirbo žalvariniais padargais, 
nes tada geležies dar nebuvo. Kad 
kiek, tuoj pešdavosi. Nors buvo dideli 
ir nuožmūs, vis tiek negalėjo atsispir-
ti juodajai giltinei ir, skirdamiesi su 
skaisčiąja saulės šviesa, nugarmėda-
vo į kraupią požemio karalystės naktį.

Kai žemė ir šią padermę priglobė, 
Dzeusas, Krono sūnus, paleido į pa-
saulį ketvirtąją padermę. Ši giminė 
jau buvo kilnesnė ir teisingesnė už 
ankstesniąją. Tai buvo dieviškųjų di-
dvyrių padermė, kurią protėviai va-
dino pusdieviais. Bet galiausiai ir jie 
išnyko dėl nesantaikos – vieni žuvo 

kariaudami dėl karaliaus Oidipo valdų prie septynerių Tėbų vartų, kiti – Trojos lau-
kuose, į kuriuos būrių būriais buvo atplaukę laivais dėl gražiosios Helenės. Kai šitoks 
žemiškasis jų gyvenimas kovose ir varguose pasibaigė, tėvas Dzeusas liepė jiem įsikur-
ti visatos pakrašty, vandenyne, palaimintųjų salose. Tenai po mirties jie gyvuoja sau 
laimingi be jokių rūpesčių, mėgaudamiesi medaus saldumo vaisiais, derančiais toje 

našioje žemėje tris kartus per metus.
– O, kad aš būčiau ne iš penktosios 

padermės, kuri dabar žemėn atėjo! – 
dūsauja senasis poetas Hesiodas, pa-
sakojantis šią sakmę. – Geriau būčiau 
anksčiau numiręs arba vėliau gimęs! 
Nes naujoji padermė yra geležies am-
žiaus žmonės! Jie visiškai sugedę, nei 
dieną, nei naktį negauna atvangos 
nuo graužaties ir negandų; vis nau-
jus ir naujus rūpesčius siunčia jiems 
dievai. Bet ir patys sau tie žmonės yra 
didelė kankynė. Tėvas nemielas sū-
nui, sūnus – tėvui; svečias nekenčia 
vaišingo šeimininko, bendražygis – 
bendražygio, o brolių nebesieja nuo-
širdi meilė kaip kadaise. Net žilam 
tėvų plaukui ir tam niekas nejaučia 

Žalvario amžius

Geležies amžius

Gėda ir Drova pabėga į Olimpą
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pagarbos – gėdingai apkalbinėja, žiauriai elgiasi. Nuožmieji žmonės, negi pamiršo-
te dievų teismą, kad nebereiškiate padėkos iškaršusiem savo tėvam ir jų nebežiūrit? 
Kur tik galit, keliat kumštį; jums rūpi tik nuniokoti vieni kitų miestus. Ne tą gerbiate, 
kas prisiekia tiesą, kas geras ir teisingas, ne, piktadarį, niekingą nusikaltėlį gerbiate; 
nebepaisote teisės, nebejaučiate saiko; pikčiurna gali įžeisti garbingą žmogų, apgauti 
klasta, nedora priesaika. Dėl to šie žmonės ir yra tokie nelaimingi. Juos persekioja 
piktdžiugiškas, juodas pavydas. Gėdos ir tyro drovumo deivės, kurios ligi šiol žemė-
je dar būdavo sutinkamos, liūdnai apsisiaučia savo gražų kūną balta skraiste, palieka 
žmones, slepiasi nuo jų tarp amžinųjų dievų.

Mirtinguosius slegia vien liūdnas vargas, ir nėra ko laukti išsigelbėjimo iš šios ne-
gandos.

D E U K A L I O N A S  I R  P I R A

Kada žemėje gyvavo žalvario amžiaus žmonių padermė ir Dzeuso, pasaulio viešpaties, 
ausis pasiekė gandas apie žmonių giminės piktadarybes, jis nutarė pats, pasivertęs 
žmogum, pavaikščioti po žemę. Tačiau tikrovė, kurią jis ten aptiko, pasirodė dar blo-
gesnė, negu jam buvo pasakota. Vieną vakarą, jau visai sutemus, užsuko jis nakvynės 
pas nesvetingą arkadiečių karalių Likaoną, kuris garsėjo kaip nepaprastai žiaurus. 
Stebuklingais ženklais Dzeusas parodė, kad yra dievų viešpats, ir minia puolė ant ke-
lių. Bet Likaonas ėmė tyčiotis iš tos nuolankios maldos.

– Pažiūrėsim dar, – tarė jis, – ar čia mirtingasis, ar dievas!
Tai sakydamas, širdyje Likaonas pasiryžo svečią vidurnaktį, kai šis užsnūs, iš pa-

salų nudobti. Tačiau dar prieš tai jis paskerdė vieną vargšą įkaitą, kurį jam buvo at-
siuntusi molosų tauta, pašutino verdančiam vandeny pusgyves kūno dalis ir sudėjo 
ateiviui ant stalo per vakarienę. Dzeusas, visa kiaurai permatęs, atsikėlė nuo stalo ir 
pasiuntė keršto liepsną ant to akiplėšos pilies. Išsigandęs karalius išbėgo į tyrus lau-
kus. Jo aimana nuaidėjo kaip kauksmas, drabužiai pavirto gaurais, o rankos – kojom; 
iš žmogaus pasidarė kraujo ištroškęs vilkas.

Dzeusas sugrįžo, pasitarė su dievais ir ketino tą nedorą žmonių giminę išnaikint. 
Jau buvo bepaberiąs savo žaibus į visas šalis, bet pabūgo, kad neužsiliepsnotų eteris ir 
nesudegtų visatos ašis. Tad jis vėl padėjo į šalį kaukspenius, jam kiklopų nukaltus, ir 
nutarė iš dangaus ant visos žemės paleisti staigią liūtį ir paskandinti mirtinguosius. 
Vėjų valdovas Ajolas tuoj pat uždarė į savo daubas šiaurį kartu su visais kitais debesis 
gainiojančiais vėjais ir išsiuntė tik pietį. Tasai lašančiais sparnais bematant nuplas-
nojo žemyn, baisų jo veidą aptraukė juoda lyg degutas tamsa, barzda apsunko nuo 
debesų, nuo žilos galvos papliupo tvanas, miglos nugulė kaktą, iš krūtinės taip pat 
ėmė kliaukte kliaukti vanduo. Pietys mostelėjo padange, užgriebė ranka visur ten ky-
bančius debesis ir kad ims juos sunkti. Sudundėjo suriaumojo griaustiniai, ir baisus 
lietaus gūsis pasipylė iš dangaus. Įsisiautėjusi vėtra iškočiojo javus, palaidojo žem-
dirbių viltį, suniokodama ilgą, sunkų visų metų darbą. Ir vandenų dievas Poseidonas 
atskubėjo padėti broliui Dzeusui griaudėti, sušaukė visas upes ir tarė:
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– Atleiskit savo pavadžius, pulkit į namus, ardykit užtvankas!
Tos bematant padarė ką lieptos, o pats Poseidonas taip dūrė savo trišakiu į žemę, 

kad ši ėmė drebėt, o įlinkusią ją pradėjo semti jūros potvyniai. Upės paplūdo per lygius 
laukus, užliejo dirvas, rovė medžius, šlavė nuo žemės šventyklas ir namus. Jei kur ir 
išliko kokie rūmai, tai netrukus vanduo apsėmė jų kraigą, ir net aukščiausi bokštai 
paniro verpetuose. Nedaug teko laukti, kad nebegalėtum atskirti, kur jūra ir kur žemė: 
visur vien marios ir marios, jokių krantų. Žmonės bandė gelbėtis, kaip kas išmanė: 
vieni lipo ant aukščiausių kalnų, kiti sėdo į luotus ir irklavo per savo paskendusių 
namų stogus ar vynuogynų kalvų viršūnes, kliūdami už jų valčių dugnais. Tarp miško 
medžių šakų ėmė vinguriuoti žuvys; šerną, bėgantį nuo vandens briedį sumedžiojo 
potvynio banga. Ištisas tautas nusinešė vanduo, o kas tuo tarpu išliko gyvas, netrukus 
numirė iš bado ant nedirbamų tyrlaukių viršūnių.

Dvi tokio aukšto kalno smailumos kyšojo Fokidės šalyje viršum visa užliejusios jū-
ros bangų. Tai buvo Parnasas. Į jį valtele atplaukė su savo žmona Pira Deukalionas, 
kurį tėvas Prometėjas buvo įspėjęs ir pastatęs jam laivą. Nebūtum radęs nė vieno vyro, 
nė vienos moters, kurie būtų tokie teisingi ir nuolankūs dievams kaip juodu. Kai pa-
galiau Dzeusas, pažvelgęs iš dangaus žemyn, išvydo pasaulį, virtusį tyvuliuojančiu 
vandeniu, o iš nesuskaitomų tūkstančių tūkstančių teišlikusią vieną vienintelę porą 
žmonių, tuos du nenubaustus dievų garbintojus, jis sudraskė juodus debesis, paleido 
šiaurės vėją ir liepė jam išpūkštyti miglas. Dangaus viešpats vėl parodė dangų žemei, 
o žemę dangui. Ir Poseidonas, marių kunigaikštis, pasidėjo trišakį, sumažino tvaną. 
Jūra vėl įgijo krantus, upės sugrįžo į savo vagas, o miškų medžiai iškišo savo dumbli-
nas viršūnes iš gelmių, paskui pasirodė kalvos, po jų ėmė lįsti iš vandens nusekusios 
lygumos, ir štai pagaliau visa žemė kaip buvusi.

Deukalionas apsidairė. Žemė tįsojo nusiaubta, tvyrojo kapų tyla. Ašaros pasruvo 
vyrui per skruostus nuo tokio reginio, ir jis tarė savo žmonai Pirai:

– Mieloji mano, vienintele gyvenimo drauge! Į kurį tik kraštą bežiūriu, kurion pa-
saulio šalin bežvelgiu, nė gyvos dvasios negaliu pamatyt. Mes vieni du telikom visoj 
žemėj, visi kiti žmonės žuvo per tą tvaną. Bet ir mes dar nesam visiškai tikri dėl savo 
gyvybės. Kiekvienas debesis, kurį tik pamatau, tebegąsdina mane. O jei pavojus jau ir 
būtų praėjęs, ką mes, vieni du vargšeliai, veiksim toj ištuštėjusioj žemėj? O, kad mano 
tėvas Prometėjas būtų išmokęs mane lipdyti žmones ir įkvėpti gyvybę suminkytam 
molio gabalui!

Sulig tais žodžiais abu jie pradėjo verkti; paskui atsiklaupė prieš pusiau sugriuvusį 
deivės Temidės aukurą ir ėmė tą dangaus gyventoją maldaut:

– Sakyk mum, o deive, kaip atgaivinti tą žuvusią žmonių gentį? Padėk prigėrusiam 
pasauliui vėl atsigaut!

– Eikit sau nuo mano aukuro, – suskambo deivės balsas, – šydu prisidenkite galvas, 
atsileiskite diržus ir mėtykite per petį savo motinos kaulus.

Ilgai abu jie stebėjosi tais mįslingais deivės žodžiais. Pira prašneko pirmoji.
– Atleisk man, didžioji deive, – sako ji, – jei aš tavęs nepaklausysiu, nes bijau, kad 

šitaip darydama galiu įžeisti savo motinos vėlę!
Bet Deukalionui staiga dingtelėjo viena mintis, tarsi koks spindulys būtų galvoj su-

švitęs. Jis švelniai nuramino žmoną:
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– Arba aš nebesusigaudau, arba tie deivės žodžiai nereiškia jokios piktadarystės. 
Mūsų didžioji motina – tai žemė, jos kaulai yra akmenys. Juos, Pira, mes ir turime 
mėtyti per petį!

Dar ilgai abu jie dvejojo. Bet pabandyti juk galima, pamanė. Paskui paėjėjo į šalį, 
apsisupo galvas, atsijuosė drabužius ir ėmė mėtyt, kaip jiem buvo liepta, akmenis per 
petį. Ir atsitiko didis stebuklas: akmenys pradėjo minkštėt, nustojo trapumo, pasidarė 
lankstūs, ėmė augti, virsti kitokiais pavidalais; iš jų pradėjo ryškėti žmogaus kūno for-
mos, bet dar neaiškios, panašios į negrabiai padarytus atvaizdus ar menininko dar tik 
paviršutiniškai aptašytas figūras. Drėgnos ar žemėtos akmenų vietos pavirto į mėsą; 
iš to, kas kieta, išėjo kaulai. Akmenų gyslos liko gyslom. Per trumpą laiką vyro mesti 
akmenys įgavo vyrišką pavidalą, o moters mesti – moterišką.

Šios savo kilmės žmonių giminė neneigia; tai kieta padermė, įveikianti bet kokį 
darbą. Kas valandėlę ji prisimena, iš kokio kamieno yra išaugusi.

I J O

Inachas, senos pelasgų kunigaikščių šeimos atžala ir tos tautos karalius, turėjo dukte-
rį, tikrą gražuolę, vardu Ijo. Ganydama tėvo bandas Lernos pievose, ji krito į akį Dzeu-
sui, Olimpo valdovui. Dievas karštai pamilo tą mergaitę, pasivertęs žmogum atėjo pas 
ją ir ėmė gundyti meiliais suvedžiotojo žodžiais:

– O mergužėle, laimingas bus, kam tu teksi; bet nėra tokio mirtingojo, kuris būtų 
vertas tavęs, tau tik aukščiausiojo dievo nuotaka būti! Tad žinok, aš esu Dzeusas. Ne-
bėk nuo manęs. Vidurdienio karštis taip kepina. Eikš su manim į paunksnį, į tą didin-
gą girią, kuri ten kairėj mus kviečia savo pavėsin. Ką čia tu veiksi per tokią kaitrą? Gal 
baugu tau žengt į šį tamsų mišką, į tuos tarpeklius, pilnus laukinių žvėrių? Nebijok, 
juk tavęs užstoti atėjau aš, dievas, savo rankoj turįs dangaus skeptrą ir svaidąs į žemę 
laužytus žaibus.

Bet mergaitė šoko bėgti, kiek tik kojos neša, ir, išgąsčio genama, būtų pabėgus nuo 
jo, jeigu besivejąs ją dievas nebūtų piktam panaudojęs savo galią, apgaubdamas žemę 
tamsa. Merginą iš visų pusių apsupo tiršta migla, ir netrukus ji turėjo sustoti, kad 
neatsitrenktų į kokią uolą ar neįkristų kur į upę. Taip nelaimingoji Ija pateko į dievo 
rankas.

Hera, dievų motina, jau seniai buvo apsipratusi su nusigręžusio nuo jos meilės ir 
susižavėjusio pusdievių ir mirtingųjų dukterimis savo vyro neištikimybe. Bet ji nie-
kaip negalėjo suvaldyti savo pykčio, sutramdyti pavydo ir budriai, be atvangos sekda-
vo kiekvieną dievo žingsnį žemėje. Taip ir dabar ji žiūrėjo žemyn tiesiai į tas apylin-
kes, po kurias be jos žinios vaikštinėjo Dzeusas. Labai nustebus, ji staiga pamatė, kad 
giedrą dieną vienoj vietoj užtemo nakties migla, kuri nekyla nei iš jokios upės, nei 
nuo drėgnos žemės, nei atsiranda dėl kokios nors kitos aiškios priežasties. Staiga ji 
prisiminė vyro apgavystes; apsidairė, peržvelgė visą Olimpą, bet jo niekur nėra. „Arba 
aš klystu, – perpykusi sako ji pati sau, – arba jis, nedorėlis, vėl man šunybes krečia!“ 
Nieko nelaukdama, ji sėdo ant debesio, nusileido iš eterio aukštybių ant žemės ir lie-
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pė rūkui, kuris laikė apgaubęs grobiką su savo laimikiu, išsisklaidyti. Dzeusas pajuto, 
kad atskuba žmona, ir, norėdamas apsaugoti savo mylimąją nuo pačios keršto, bere-
gint pavertė gražiąją Inacho dukterį dailia sniego baltumo karve. Tačiau ir tokia ši 
mieloji būtybė buvo graži. Hera, iš karto supratusi savo vyro gudrybę, pagyrė tą puikų 
gyvulį ir, tartum nieko tikro nežinodama, paklausė, kieno, girdi, ta karvė ir kokios ji 
veislės. Dzeusas, prispirtas prie sienos ir norėdamas, kad pati liautųsi kamantinėju-
si, griebėsi melo ir atsakė, kad karvė kilus iš žemės. Hera apsimetė esanti patenkin-
ta, bet paprašė vyro padovanoti tą karvę jai. Ką gi turėjo daryti apgavikas? Jeigu jis 
atiduos karvę, tai po mylimosios; o jei neduos, tai tikrai sukels savo žmonai įtarimą 
ir ši netruks padaryti tai nelaimingajai galą! Tad jis pasiryžo tą kartą atsisakyti mer-
gaitės ir padovanojo savo žmonai žvilgančią karvę; jis vylėsi, kad Hera jos neatpažino. 
Dievų motina, dėdamasi laiminga, užrišo tam dailiajam gyvuliui ant kaklo saitą ir 
džiūgaudama nusivedė vargšelę, kurios krūtinėje beviltiškai plakė žmogaus širdis. 
Tačiau toji vagystė trikdė ir pačią deivę, ir ji nerimo tol, kol surado savo varžovei labai 
gerą sargą. Deivės manymu, tai tarnybai itin gerai tiko Argas, Arestoro sūnus, tikras 
pabaisa. Mat Argas turėjo šimtą akių, iš kurių tik viena pora pakaitom teužsimerk-
davo pailsėt, o visos kitos, tarsi žibančios žvaigždės, išbarstytos po visą galvą tiek iš 
priekio, tiek ir iš užpakalio, spoksodavo. Jį Hera ir pristatė saugoti vargšelės Ijo, kad 
Dzeusas negalėtų vėl pasigrobt išplėštos savo mylimosios. Stebima šimto akių, Ijo, 
paversta karve, ganydavos per dieną puikioj, vešlioj pievoj. Argas stoviniuodavo arti 
jos, bet kad ir kažin kur jis būtų, visuomet matydavo tą jam patikėtą gyvulį; net jei 
nusigręždavo ir atsukdavo Ijo savo pakaušį, toji vis tiek neišnykdavo jam iš akių. O 
kai nusileisdavo saulė, Argas ją uždarydavo ir dar pririšdavo už kaklo sunkiom gran-
dinėm. Mito nelaimingoji karčiom žolėm ir medžių lapais, gulėdavo ant kietos, net 
neapžėlusios žemės, gerdavo iš dumblinų klanų. Ijo dažnai užsimiršdavo nebesanti 
žmogus ir, prašydama pasigailėt, kartais norėdavo ištiesti rankas į Argą, tik staiga 
susizgribdavo, kad nebeturi rankų. Kartais ji, žiūrėk, panors ko maldauti graudžiais 
žodžiais, bet tik taip subaubia, kad pati savo balso išsigąsta: mat šis primena, kad ji 
per to grobiko savimylą gyvuliu pavirto.

Bet Argas nestovėdavo su ja vienoj vietoj, nes Hera buvo liepusi jam kilnotis su ta 
karve vis kitur ir kitur, tikėdamasi šitaip geriausiai išsaugoti ją nuo savo vyro akių. To-
dėl jos sargas ir klajojo po visą kraštą. Tokiu būdu kartą Ijo atsidangino su tuo baidykle 
ir į savo senąją tėviškę, ant upės kranto, kur kitados, vaikystės metais, taip dažnai buvo 
žaidusi. Čia ji netikėtai pirmą kartą pamatė savo atspindį vandeny; susitikus akimis su 
raguota gyvulio galva, spoksančia iš vandens, ji krūptelėjo ir šoko bėgti pati nuo savęs. 
Ilgesys atginė ją prie seserų, pas tėvą Inachą, bet šie jos nebepažino. Tiesa, Inachas 
paglostė gražųjį gyvulį ir atkišo jam lapų, priskintų nuo gretimo krūmo. Ijo atsidėko-
dama palaižė jam ranką ir sudrėkino ją savo pabučiavimais bei tyliom žmogaus aša-
rom. Tačiau ką glamonėjo ir kas jam meilinosi, senis nė nenujautė. Pagaliau vargšelei 
Ijo, kurios protas nuo to užbūrimo nepasikeitė, šovė į galvą laiminga mintis. Ji pradėjo 
koja žemėje kažką rašyt ir tais savo judesiais patraukė tėvo dėmesį; šis bematant dul-
kėse perskaitė, kad priešais stovi jo paties dukra.

– O, koks aš nelaimingas, – sušuko senis, pakibęs ant savo vaitojančios mergaitės 
ragų ir sprando, – štai kur tu, kurios ieškojau po visus kraštus, visas šalis! Vargas man! 
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Mažiau skaudėjo širdį, kol ieškojau, negu dabar, tave suradus! Tu tyli? Negali man pra-
tarti nė vieno paguodos žodelio, nors vienu subaubimu atsiliepti! Kvailys aš. Kitados 
sukdavau galvą, kaip tau parvest kokį kilnų jaunikį, tesvajojau tik apie nuotakos deglą, 
jungtuves. O dabar tu kaimenės vaikas! 

Argas, tas žiaurusis Ijo sargas, nedavė aimanuojančiam tėvui nė pabaigti, išplėšė 
ją iš senio rankų ir nusitempė šalin, į tuščias ganyklas; paskui pats užlipo ant kalno 
viršūnės ir ėmė budėt, įsispoksojęs į visas keturias šalis tuo šimtu savo akių.

Dzeusas nebegalėjo daugiau pakęst Inacho dukters kančių. Jis pasišaukė savo 
mylimąjį sūnų Hermį, liepė jam 
griebtis klastos ir užmerkti tam 
nekenčiamam sargui akis. Sūnus 
užsimovė kojasparnius, stvėrė ga-
linga ranka savo migdančią rykštę, 
užsidėjo kelionės skrybėlę ir išlėkė 
iš savo tėvo rūmų į žemę. Ten jis 
nusiėmė ir pasidėjo skrybėlę bei 
kojasparnius, liko tik su virbu. Ap-
simetęs piemeniu, jis ėmė vilioti 
prie savęs ožkas ir ginti jas į tuos 
nuošalius laukus, kur ganėsi Ijo, 
saugoma Argo. Atsidūręs ten, jis 
išsitraukė dūdelę, vadinamą sirin-
ge, ir pradėjo taip gražiai ją pūsti, kad vargu ar kada išgirsi šitaip dūduojant žemės 
piemenis. Pradžiugino Heros tarną tie neįprasti širdį glostą garsai, jis atsistojo ant 
savo uolos viršūnės ir sušuko žemyn:

– Mielasis dūdoriau, kad ir kažin kas tu būtum, gali drąsiai pas mane ant šios uolos 
pailsėt. Niekur kitur nerasi vešlesnės žolės savo gyvuliam; matai, koks jaukus pavėsis 
piemenim po šiais tankiai suaugusiais medžiais!

Hermis padėkojo tam, kuris jį kvietė, užlipo ant uolos, atsisėdo prie sargo, ėmė su 
juo karštai šnekėtis, ir abu taip rimtai įsileido į kalbas, kad Argas nė nepastebėjo, kaip 
praslinko diena. Jam užėjo snaudulys, akys ėmė merktis. Hermis vėl stvėrėsi dūdelės 
ir mėgino savo muzika visiškai užliūliuoti Argą. Bet šis, prisiminęs, kaip supyktų jo 
šeimininkė, jeigu jis praganytų savo belaisvę, pradėjo spirtis miegui, ir jei snaudulys 
dalį jo akių ir užmerkdavo, tai kitos nuolat budėjo. Pagaliau susiėmė iš paskutiniųjų 
ir paklausė, kas toks tą dūdelę išrado; mat ji dar tik neseniai tebuvo pasirodžiusi tarp 
piemenų.

– Aš tau mielai papasakosiu, – sako Hermis, – jei tik tu šį vėlyvą vakarą išteksi 
kantrybės ir atidumo manęs klausytis. Snieguotuose Arkadijos kalnuose gyveno viena 
garsi miškų nimfa, vardu Siringė. Girių dievai ir satyrai, jos grožio apkerėti, ilgą laiką 
nedavė jai ramybės su savo piršlybom, bet ji vis sugebėdavo nuo jų pasprukti. Mat ji 
bodėjosi santuokos jungo ir norėjo, kaip ir Artemidė, leisti savo dienas medžioklėj ir 
likti netekėjus. Kartą, besibastydamas po tas girias, šią nimfą pamatė galingasis die-
vas Panas. Jis tuoj prikibo prie jos ir ėmė prašyti rankos; piršosi jis prisispyręs, išdi-
džiai pasikliaudamas savo galybe. Bet nimfa tik pasišaipė iš jo maldavimų ir leidosi 

Sapnas skelbia Ijo Dzeuso meilę
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bėgti per neaprėpiamus tyrlaukius. Bėgo bėgo, kol galų gale atsidūrė prie smėliu už-
neštos Ladono upės, kur vandens vis dar buvo tiek, kad mergaitė negalėjo perbrist. 
Ir ji priprašė savo seseris nimfas pasigailėti jos ir paversti ją į ką nors kita. Tuo tarpu 
atskrido dievas ir, pamatęs ją bestovinčią ant kranto, stvėrė glėbin. Bet kaip jis nuste-
bo, pajutęs, kad vietoj nimfos laiko apkabinęs nendrę. Sudejavo suvaitojo Panas, o jo 
aimanas šimtais garsų ėmė kartoti nendrės, suliedamos juos į vieną duslų, skausmin-
gą šlamesį. 

„Na, gerai, užburtoji nimfa! – sušuko jis, skausmingai pradžiugęs, – ir dabar mūsų 
sąjunga turi likti neišardoma!“

Ir kad ims drožti iš pamiltosios nendrės visokiausias dūdeles; paskui suklijavo jas 
vieną prie kitos vašku ir praminė tą taip gražiai skambančią fleitą maloniosios nimfos 
vardu. Nuo to laiko ši piemenų dūdelė ir vadinasi siringė…

Šitaip pasakodamas, dievų pasiuntinys nė valandėlės neišleido iš akių šimtaakio 
sargo. Sakmė dar nebuvo baigta, kai jis pastebėjo, kad Argo akys viena po kitos mer-
kiasi ir kad pagaliau visą šimtą tų žibintų užgesina gilus miegas. Hermis nutilo, palietė 
savo stebuklingąja lazdele vieną po kitos visą šimtą tų akių, kad Argas jų nebepravertų. 
Nusvirus giliai įmigusio šimtaakio galvai, dievų pasiuntinys vikriai išsitraukė kardą, 
kurį nešiojosi paslėptą po piemens švarku, ir nukirto sargui palinkusį sprandą ties ta 
vieta, kur kaklas prieina prie pat galvos. Pirma galva, o paskui ir liemuo nusirito nuo 
uolos žemyn ir nudažė akmenis kraujo čiurkšlėm.

Ijo Hermis atpančiojo ir paleido. Nors dar ir neatversta, ji nušuoliavo sau. Tačiau 
nuo akylų Heros žvilgsnių nepaspruko niekas, kas dėjosi žemai. Ji tuoj sugalvojo įky-
rią kančią savo varžovei ir pasiuntė jai aklį, kuris nelaimingąjį gyvulį savo gylimu ėmė 
tiesiog iš proto varyt. Toji rykštė, be atvangos badydama, įbaugintą karvę vijo iš šalies 
į šalį per visą žemę, nuginė pas skitus, prie Kaukazo, pas amazones, į kimerų sąsmau-
ką, prie Meotidės jūros, paskui tolyn į Aziją ir pagaliau, po ilgo beviltiško gainiojimo, 
į Egiptą. Atsidūrusi ant Nilo krašto, Ijo atsiklaupė ant priekinių kojų ir, užrietusi ka-
klą ant nugaros, pakėlė nebylaus skausmo pilnas akis aukštyn į Olimpą ir priekaiš-
tingai pažvelgė į Dzeusą. Šiam suspaudė širdį tat pamačius; jis tuoj nuskubėjo pas 
savo žmoną Herą, apkabino jos kaklą ir ėmė prašyt, kad ši pasigailėtų tos nelaimingos 
mergaitės, nekaltai nubaustos klaidžiot, ir prisiekė jai, kaip įprasta dievams, požemio 
karalystės vandeniu nuo šiolei visiškai liautis jos geidavus. Jam bemaldaujant, Hera 
išgirdo taip gailiai baubiant karvę, kad jos balsas net Olimpą pasiekė. Suminkštėjo 
dievų motinai širdis, ir Hera leido savo vyrui grąžinti sudarkytai mergaitei žmogaus 
išvaizdą. Dzeusas nuskubėjo žemėn prie Nilo. Čia jis ranka paglostė karvei nugarą. 
Nuostabu buvo žiūrėt: plaukai bematant nulakstė nuo gyvulio kūno, ragai susitraukė, 
akys susiaurėjo, snukis susiklostė į lūpas, vėl grįžo pečiai ir rankos, nagos taip pat din-
go, neliko nieko, kas primintų karvę, išskyrus gražią baltą spalvą. Jau visiškai kitokia 
pakilo Ijo nuo žemės ir atsistojo, švytėdama žmogiškuoju grožiu. Prie Nilo tėkmės 
pagimdė ji Dzeusui Epafą. Ją, stebuklingai atverstą ir išgelbėtą būtybę, žmonės ėmė 
garbinti kaip deivę, užtat ji ilgus metus viešpatavo toje šalyje kaip kokia kunigaikš-
tienė. Bet ir tada ji neišvengė Heros pykčio. Ši sukurstė laukinę kuretų tautą pagrobti 
jauną Ijo sūnų Epafą. Tada ši vėl išsirengė ilgon ir nevaisingon kelionėn ieškoti savo 
vaiko. Pagaliau, kai Dzeusas žaibais ištrankė kuretus, ji surado pagrobtąjį sūnų prie 
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Etiopijos sienos, grįžo su juo atgal į Egiptą ir leido jam drauge su ja valdyti šalį. Epafas 
vedė Memfidę, o ši pagimdė jam Libiją, kurios vardu buvo pavadinta ir šalis. Motinai ir 
sūnui numirus, Nilo tauta pristatė jų garbei šventyklų ir ėmė juos šlovinti kaip dievus. 
Tada ji ten imta vadinti Izide, o jis – Apiu.

F A E T O N T A S

Parimus ant didingų kolonų, stovėjo karališkoji saulės dievo pilis. Ji žėrėjo tviskan-
čiu auksu ir raudonuojančiais lyg žarijos brangiaisiais akmenimis. Jos viršūnę laikė 
apkabinusi akinančio baltumo dramblio iltis, dvigubos durys žvilgėjo sidabru, o ant 
jų galėjai sočiai prisižiūrėti gražiausių puikaus darbo vaizdų iš pasakų apie visokius 
stebuklus.

Į tuos rūmus atėjo Faetontas, saulės dievo Foibo sūnus, ir pasisakė norįs pasikalbėti 
su tėvu. Bet atsistojo jis atokiai, nes iš arti nebūtų galėjęs ištverti skaisčiai spindinčios 
šviesos. Jo tėvas Foibas, apsisiautęs purpuro skraiste, sėdėjo kunigaikščio kėdėje, nu-
sagstytoje žibančiais smaragdais; jam iš dešinės ir iš kairės stovėjo išsirikiavusi paly-
da: diena, mėnuo, metai, šimtmečiai ir horos; toliau jaunatviškasis pavasaris su žiedų 
vainiku ant galvos, vasara, apsikaišiusi varpų pynėm, vynaspalvis ruduo, speiguotoji 
žiema sniego baltumo plaukais. Foibas, sėdėdamas tarp jų, greitai pamatė savo visare-
gėm akim vaikiną, nuščiuvusį dėl tokios daugybės stebuklų.

– Kas prispyrė tave išsirengti į šventąsias vietas, – paklausė jis, – kas atvedė tave į 
dieviškojo tėvo rūmus, mano sūnau?

Faetontas atsakė:
– Šviesiausiasis tėve, iš manęs žemėje šaiposi, šmeižia mano motiną Klimenę. Ten 

sako, kad aš tik dedąsis kilęs iš dangaus, o iš tikrųjų esąs tamsaus tėvo sūnus. Todėl atė-
jau prašyti iš tavęs ženklo, iš kurio visas pasaulis matytų, kad aš tikrai esu tavoji atžala.

Kai jis tai pasakė, Foibas tuoj nusiėmė spindulius, sklindančius į visas puses nuo 
galvos, ir liepė sūnui prieiti arčiau, paskui apkabino jį ir tarė:

– Tavo motina Klimenė teisybę tau sakė, mano sūnau, ir aš prieš pasaulį tavęs nie-
kuomet neišsiginsiu. Bet kad tu toliau neabejotum, prašyk sau dovanos! Prisiekiu 
Stiksu, ta požemių upe, kuria visi dievai prisiekinėja, – tavo prašymas, kad ir kažin 
koks, bus išpildytas!

Vos spėjo tėvas ištarti šiuos žodžius, Faetontas skubiai prašneko:
– Tad išpildyk karščiausią mano norą ir patikėk man tik vieną dieną pavadelėti tavo 

sparnuotuosius ratus.
Išgąstis ir susikrimtimas pasirodė dievo veide. Tris keturis kartus papurtęs spindu-

liuojančią galvą, pagaliau jis sušuko:
– O sūnau, per tave man išsprūdo neišmintingas žodis! Ir kam aš daviau tokį paža-

dą! Tu reikalauji dalyko, kuris ne tik ne tavo jėgoms; tu per jaunas, tu mirtingas, o tai, 
ko tu nori, yra tik nemirtingųjų darbas! Tikrai, tu sieki daugiau, negu kitiem dievam 
pasiekti lemta. Juk niekas kitas negali nustovėti ant karščiu trykštančios ašies, tik aš, 
o kelias, kuriuo mano ratai turi važiuot, yra labai status, vargais negalais kopia juo 
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ankstų rytą dar nepavargę mano žirgai. Jo vidurys eina pačiomis dangaus aukštybė-
mis. Tikėk manimi, kai atsiduriu ten stačias ant savo ratų, dažnai mane patį apima 
siaubas, ir iš paskutiniųjų turiu laikytis, kad neapsisuktų galva, kai pažvelgiu žemyn į 
kone bedugnėn nugrimzdusią jūrą ir žemę. Galop takas ima vis stačiau leistis žemyn, 
ir ten reikia itin tvirtai vadelėt. Pati marių deivė Tetidė, kuri visuomet pasirengusi pri-
globti mane savo vandenyse, paprastai paskui vis būgštauja, kad aš galėjau ištikšti nuo 
tokios aukštybės. Ir dar nepamiršk, kad dangus nuolat verčiasi per galvą, o aš turiu 
važiuoti prieš tą smarkų sukimąsi. Argi tu galėtum tat padaryt, jeigu aš ir duočiau tau 
savo ratus? Todėl, mylimasis sūnau, nereikalauk tokios blogos dovanos ir pakeisk savo 
pageidavimą, kol dar nevėlu. Pasižiūrėk į persigandusį mano veidą. Kad tu galėtum 
pažvelgti pro mano akis į tą susirūpinimo pilną tėvo širdį! Reikalauk ko nors kito, ko 
tik nori iš visų kitų dangaus ir žemės gėrybių! Prisiekiu tau Stiksu – viską gausi! Ko tu 
taip karštai spaudi mane savo glėbyje?

Bet vaikinas neatsisakė savo prašymo, o tėvas buvo šventai prisiekęs jį išpildyti. Tad 
jis paėmė sūnų už rankos ir nuvedė jį prie saulės ratų, nuostabiai Hefaisto padarytų. 
Ašys, grąžulas ir ratlankiai buvo iš aukso, o stipinai sidabriniai; jungas žėrėjo chrizo-
litais ir kitais brangiaisiais akmenimis. Faetontui besistebint šiuo stebuklingu darbu, 
paraudusiuose rytuose nubudusi aušra atidarė purpurinius savo vartus ir priešakinę 
salę, pilną žirgų. Žvaigždės pamažu ėmė nykti nuo dangaus, Aušrinė paskutinė paliko 
savo vietą, o mėnulio ragų pakraščiai vis labiau bluko. Štai jau Foibas įsako sparnuo-
tosiom horom kinkyti žirgus. Šios veda karščiu prunkštaujančius gyvulius, prišertus 
ambrozijos, nuo didingų ėdžių ir mauna jiem puikias kamanas. Tuo metu tėvas šventu 
aliejum ištepė savo sūnui veidą, kad jis galėtų ištverti liepsnos karštį; plaukus apgaubė 
jam savo spindulių saule, paskui atsiduso ir sako:

– Atsargiai, vaikeli, su botagu, tvirčiau laikyk žąslus, nes žirgai eiklūs, bėga ir taip, 
ir reikia nemaža pastangų juos lekiančius nulaikyt; kelias eina įkypai, toli išsiriečian-
čiu lanku; tiek šiaurės, tiek pietų ašigalio turi vengti. Tu aiškiai matysi ratų vėžes. 
Nenusileisk per žemai, nes užsidegs žemė; ir per aukštai nekilk, kad nesupleškintum 
dangaus. Lipk, tamsa jau bėga, imk vadeles į rankas; o gal… dar nevėlu, apsigalvok, 
mielas vaikeli, duok ratus man, leisk nuvežti pasauliui šviesą, o tu pasižiūrėk!

Vaikinas dėjosi nė negirdėjęs šių tėvo žodžių, vienu liuoktelėjimu užšoko ant ratų 
ir, labai nudžiugęs, kad pagaliau vadžios jo rankose, greit ir mielai padėkojo nepaten-
kintam tėvui, guviai linktelėdamas galvą. Sužvingo, sukaukšėjo kanopom į grindinį 
keturi sparnuoti žirgai, ir nuo jų karščiu tvoskiančio balso įšilo oras. Nieko nenujaus-
dama apie savo vaikaičio likimą, Tetidė, Klimenės motina, atkėlė vartus, ir berniukui 
prieš akis atsiskleidė pasaulis, dunksantis begalinėj erdvėj, žirgai pasileido įprastu ke-
liu aukštyn, skrosdami priešais juos niūksančias ryto miglas.

Arkliai iš karto pajuto, kad šiandien vežimas daug lengvesnis ir kad jungas spau-
džia mažiau nei paprastai. Kaip ir laivai, neturėdami reikiamo svorio, jūroje svyrinėja, 
taip ir tie ratai ėmė šokinėti ore, švystelėjo aukštyn ir nuriedėjo tartum tušti. Tai pa-
stebėję, žirgai pasileido bėgti, nebesilaikydami kelio, neišvažinėtom erdvių vietom. 
Faetontas ėmė drebėt, jis nežinojo, kur sukti vežimą, nežinojo kelio, nesumanė, kaip 
reikia tramdyti tuos pašėlusius žirgus. O kai pažvelgė iš dangaus aukštybių žemyn, į 
toli toli po juo dūluojančias šalis, vargšelis visas išbalo, keliai pradėjo virpėti iš didelio 
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išgąsčio. Jis žvilgtelėjo atgal – jau daug dangaus jam už nugaros, bet dar daugiau prie-
šais. Išmatavo vaikinas akimis abu ruožus. Nebežinodamas, ko griebtis, jis įsmeigė 
akis tolumon, bet vadeles laikė kaip laikęs: nei jų atleido, nei labiau įtempė. Norėjo 
sušukti žirgam, bet nežinojo vardų. Faetontas peržvelgė keistai išsisėjusius žvaigž-
dynus, kuriais nukabinėtas visas dangus, ir šaltas siaubas nukrėtė jį. Nelaimingasis 
paleido vadžias, o kai arkliai pajuto jas palaidas ant savo nugarų, visiškai nebepaisė 
kelio, pasuko į šalį ir ėmė klaidžioti po svetimas erdvių platybes, čia kildami aukštyn, 
čia vėl smarkiai leisdamiesi žemyn. Šit ratai atsitrenkė į nejudrias žvaigždes ir, stai-
giai pasukę, nudardėjo žemyn, jau kone prie pat žemės. Va jau įsmuko jie į pirmąjį 
debesų klodą, šis bematant užsidegė ir ėmė garuot. Vis žemyn ir žemyn lėkė ratai, iš 
netyčių vos neužkliuvo už aukšto kalno. Nuo karščio žemė pradėjo trokšte trokšti, visa 
suskeldėjo ir, staiga išdžiūvus paskutiniem syvam, ėmė gruzdėt. Tyrlaukių žolė nuba-
lo, pagelto ir nusvilo, paskui kiek žemiau suliepsnojo miško medžių lapai, ir netrukus 
karštis užplūdo lygumą, čia užsiplieskė javų laukai ir kaipmat liko pliki; ėmė pleškėti 
ištisi miestai, šalys taip išsvilo, kad ten nė gyvos dvasios nebesurastum. Visur aplinkui 
degė pleškėjo kalvos, miškai, kalnai. Sako, kad tuomet ir negrai pajuodę. Upės išseko 
arba išsigandusios pabėgo atgal į savo šaltinius. Net pati jūra sumažėjo, susitraukė, o 
kur neseniai tyvuliavo ežeras, dabar beliko vien sausi smėlynai.

Faetontas pamatė, kad visas žemės skritulys ugny. Netrukus karštis ir jam pačiam pa-
sidarė nebepakenčiamas, tartum iš pačių kamino gelmių traukė jis krūtinėn tvilkinantį 
orą, o padais jautė, kaip sklinda karštis nuo įkaitusių ratų. Pagaliau plikinantys garai ir 
žemės gaisro aukštyn svaidomi pelenai užėmė jam kvapą, dūmai ir juoda lyg degutas 
tamsa apsiautė jį, – ir užsiplieskė jo plaukai. Vaikinas išvirto iš ratų ir liepsnodamas ėmė 
virpuliuoti oru žemyn lyg kokia žvaigždelė, kuri kartais švysteli danguje giedrą naktį. 
Toli nuo tėviškės priglobė vargšelį plati Eridano upė ir apiplovė jam spirgantį veidą.

Foibas, tėvas, kuris į visa tai turėjo taip pat žiūrėt, prisidengė galvą gedulu. Sako, 
kad tada viena žemės diena prabėgusi be saulės šviesos. Švietęs vien didžiulis, neap-
rėpiamas gaisras.

E U R O P Ė

Tyro ir Sidono žemėje, atskirta nuo žmonių savo tėvo rūmuose, užaugo mergaitė  
Europė, karaliaus Agenoro duktė. Kartą jai dangus po pusiaunakčio, kada mirtinguo-
sius lanko neklaidingi sapnai, atsiuntė keistą sapną. Ji sapnavo dvi pasaulio dalis, abi 
moters pavidalo, Aziją ir tąją, kuri guli priešais. Tos moterys susiginčijo dėl mergaitės, 
savindamosi ją ir viena, ir kita. Viena jų atrodė kaip svetimšalė, o kita – tai buvo Azija –  
iš išvaizdos ir laikysenos buvo panaši į vietinę. Pastaroji su motinos įkarščiu stojo už 
savo kūdikį Europę, sakydama pati pagimdžius ir išpenėjus tą mylimą savo dukrą. O 
svetimšalė apglėbė ją kaip auką galingom rankom ir nusitempė su savimi; Europė ne-
spėjo nė pasipriešinti.

– Eikš, mieloji, su manim, – sakė ta ateivė, – nešu tave kaip grobį skydo drebintojui 
Dzeusui. Taip tau likimo lemta.
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Tvaksinčia širdim pabudo Europė ir atsikėlė iš patalo, nes naktis buvo šviesi kaip 
diena. Ilgai ji sėdėjo nejudėdama, į kažką įsižiūrėjusi, o priešais plačiai atvertas jos 
akių žvaigždes dar tebestovėjo anos dvi moterys. Tik gerokai palūkėjus, ji pravėrė lū-
pas ir ėmė bugščiai kalbėti pati su savim:

– Kuri gi dangaus būtybė, – sako ji, – bus atsiuntusi man tuos reginius? Kas per 
keisti sapnai išgąsdino mane, saldžiai ir ramiai bemiegančią tėvo namuose? Kas gi 
tokia ta svetimšalė, kurią aš mačiau per sapną? Koks nuostabus jausmas bunda mano 
krūtinėj? Juk aš imu ilgėtis jos. Kaip mielai ji pati mane sutiko ir kaip motiniškai šyp-
sojosi, net jėga nusitempdama mane! Tepakreipia laimingieji dievai man tą sapną į 
gera!

Išaušo rytas, skaisti dienos šviesa išblukdė nakties sapną mergaitės sieloje, ir Eu-
ropė pakilo prie savo mergaitiškų darbų ir džiaugsmų. Netrukus ėmė būriuotis aplink 
ją vienmetės ir žaidimų draugės, kilmingiausiųjų namų dukros, kurios paprastai ly-
dėdavo į šokius, aukojimo apeigas ir pasivaikščiojimus. Ir šį kartą jos atėjo pakviesti 
savo valdovės į gėlėtas pajūrio pievas, kur apylinkės merginos rinkdavosi ištisais bū-
riais pasidžiaugti vešinčiom gėlėm ir jūros ošimu. Visos mergaitės turėjo rankoj po 
pintinėlę žolynam rinkti. Pati Europė nešėsi auksinį krepšį, papuoštą puikiais vaiz-
deliais iš dievų padavimų; jis buvo Hefaisto darbo, sena sena žemės drebintojo Posei-
dono dovana, kurią jis kadaise įteikė Libijai, jai piršdamasis. Iš jos ši puošmena per 
rankų rankas atėjo kaip paveldėjimas į Agenoro namus. Pasidabinusi šiuo nuotakos 
papuošalu, skubėjo žavingoji Europė, savo žaidimo draugių lydima, į pajūrio lankas, 
sėte nusėtas marguojančiom gėlėm. Krykštaudamas pasklido mergaičių būrys į visas 
puses, kiekviena ieškojo sau tokios gėlės, kuri jai labiausiai prie širdies. Viena nusisky-
nė blizgantį narcizą, kita pasuko prie balzamu kvepiančio hiacinto, trečia pasirinko 
švelnesniu kvapu dvelkiančią žibutę, dar kitai patiko nosin duriantis čiobras, atsirado 
ir tokia, kuri nusiskynė geltoną, viliojantį kroką. Žaidimų draugės tik skraidžiojo šen 
bei ten, o Europė, greitai suradusi ko ieškojusi, sustojo tarp savo draugių kaip kokia iš 
putų gimusi meilės deivė, už visas jas aukštesnė, ir iškėlė į viršų ranką su visa puokšte 
žėruojančių rožių.

Iki valiai prisiskynusios gėlių, merginos, nieko blogo nenujausdamos, susėdo 
aplink savo kunigaikštytę stačiai ant žolės ir ėmė pinti vainikus, kuriuos ketino, at-
sidėkodamos pievų nimfom, iškabinėt ant žaliuojančių medžių. Bet neilgai jom teko 
džiaugtis gėlėm – giedrą, jokių rūpesčių nedrumsčiamą Europės jaunystę iš netyčių 
palietė likimo ranka, kurią jai išpranašavo praėjusios nakties sapnas. Į Dzeusą, Krono 
sūnų, dievų viešpatį, netikėtai pataikė meilės deivės šūviai, kurie vieni tegalėjo įveikt 
ir tą nenugalėtąjį dievų tėvą; jį pavergė jaunosios Europės grožis. Bet kadangi dan-
gaus valdovas bijojo užrūstinti pavydulingąją Herą ir neturėjo vilties apsukti galvą 
tai nekaltai mergelei, kurią ką tik įsižiūrėjo, tad sumanė klastą. Jis pasivertė jaučiu. 
Bet kokiu jaučiu! Ne tokiu, kokie vaikščioja po paprastą pievą arba, palinkę po jungu, 
tempia prikrautą vežimą; ne, dideliu, puikaus sudėjimo, su pūpsančiais raumenimis 
ant sprando ir paliaukiu ant krūtinės. Jo ragai buvo dailūs, mažučiai, tarsi rankom 
nutekinti, ir skaidrūs kaip tikri brangieji akmenys; geltonavo jis visas kaip auksas, tik 
pačiam kaktos vidury žėrėjo sidabro baltumo žvaigždelė, panaši į sukumpusį jauno 
mėnulio ragą; melsvos, geismu žaižaruojančios akys lakstė į visas puses.
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Dar prieš taip pasikeisdamas, Dzeusas pasišaukė į Olimpą Hermį ir, neišduodamas 
jam savo ketinimų, sako:

– Skubėk, mielasis sūnau, ištikimasis mano įsakymų vykdytojau! Matai ten apačioj 
tą šalį, kuri kairėj į mus žiūri? Tai Finikija. Nusileisk ten ir atvaryk man karaliaus Age-
noro galvijus žemyn prie jūros kranto. 

Sparnuotasis dievas, paklusnus kiekvienam savo tėvo mostui, vienu mirksniu at-
sidūrė Sidono kalnų ganyklose ir ėmė ginti nuo kalno kranto link karaliaus bandą, į 
kurią, Hermiui nieko nežinant, buvo įsimaišęs ir jaučiu pasivertęs Dzeusas. Jis varė 
ją kaip tik į tą pievą, kur Agenoro duktė, Tyro mergaičių apsupta ir nieko blogo ne-
nujausdama, ramiai sau žaidė su gėlėmis. Visi kiti gyvuliai tuoj išsisklaidė po pievą 
toli nuo mergaičių, tik tas gražusis jautis, pasivertęs dievas, ėmė artintis prie pievos 
kalneliuko, ant kurio sėdėjo Europė su savo žaidimų draugėm. Gražiai brido jis per 
vešlią pievą artyn, jo kaktoj nebuvo nė ženklo piktumo, žibančios akys nekėlė jokios 
baimės, o visa išvaizda dvelkė ramiu švelnumu. Nustebo Europė su savo mergaitėm, 
pamačiusi tą puikų ir tokį taikų gyvulį; negana to, joms kilo noras pasižiūrėti į jį vi-
sai iš arti, paglostyti žvilgančią nugarą. Jautis berods tai pastebėjo; jis žengė vis artyn 
ir pagaliau sustojo tiesiai priešais Europę. Ši pašoko ir iš pradžių pasitraukė keletą 
žingsnių atgal, bet kai gyvulys ir toliau liko toks jaukus, ji nusiramino, įsidrąsino, vėl 
priėjo arčiau ir prikišo jam savo gėlių puokštę prie putoto snukio, iš kurio padvelkė 
ambrozijos kvapas. Jautis įsiteikdamas palaižė gėles ir švelnutę mergaitės ranką, kuri 
nubraukė jam putas ir meiliai ėmė jį glostyt. Vis patrauklesnis, vis gražesnis rodėsi 
tas puikus gyvulys mergaitei, ir ji pagaliau net pabučiavo jam į blizgančią kaktą. Tada 
bulius džiugiai subaubė, bet ne taip kaip kiti, paprasti jaučiai baubia, o taip, kad jo 
balsas nuskambėjo kaip lidiečių fleita, aidinti kalnų klonyje. Paskui jis atsiklaupė prie 
gražiosios kunigaikštytės kojų, pasižiūrėjo į ją ilgesio pilnom akim, atsuko sprandą ir 
parodė plačią nugarą. Tada Europė sušuko savo draugėm, kitom mergaitėm:

– Eikšekit ir jūs arčiau, mielosios draugužės, sėskim tam gražuoliui jaučiui ant nu-
garos ir pasijodinėkim. Aš manau, kad sutilpsime kokios keturios ir kad tiek mūsų jis 
lengvai pakels. Pažiūrėti jis toks jaukus, toks švelnus, toks mielas! Kaip sau norit, jis 
visai nepanašus į kitus jaučius; iš tiesų jis viską supranta kaip ir žmogus, tik negali 
kalbėt!

Sulig tais žodžiais ji paėmė vieną po kito vainikėlius iš savo draugių rankų ir su-
kabino juos ant nuleistų jaučio ragų, paskui, draugėm vis dar delsiant ir dvejojant, 
šypsodamasi užšoko jam ant nugaros.

Pajutęs ant savęs tą, kurios norėjo, jautis pašoko nuo žemės ir leidosi tolyn. Iš pra-
džių jis, nešinas mergaite, žingsniavo atsargiai, pamažu, bet taip, kad draugės negalė-
tų spėti kartu. Tačiau, kai pievos liko užpakaly, o priešais subolavo plikas jūros krantas, 
jis padvigubino žingsnius ir jau atrodė panašus ne į risčia bėgantį jautį, o į skrendantį 
žirgą. Nespėjus Europei nė susivokti, jis liuoktelėjo į jūrą ir ėmė plaukti su savo grobiu 
tolyn. Mergaitė sėdėjo, dešine ranka tvirtai laikydamasi už rago, o kaire atsirėmusi į 
nugarą. Jos drabužius vėjas išpūtė kaip kokias bures. Veltui ji, bugščiai žvilgčiodama 
atgal į paliktąją žemę, šaukėsi savo draugių; vanduo liulėjo aplink jautį, ir ji, bijoda-
ma lyžčiojančių bangų, kėlė kojas aukštyn. Bet gyvulys plaukė tolyn kaip koks laivas. 
Netrukus krantas išnyko iš akių, saulė nusileido, ir nakties prieblandoj nelaimingoji 
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mergaitė teįžiūrėjo vien mirksinčias žvaigždes. Ir taip slinko laikas net iki pat rytui 
išauštant; kitą dieną ji vis plaukė ir plaukė ant to gyvulio neaprėpiama vandenų plyne, 
vis tolyn ir tolyn, bet tasai mokėjo taip šauniai skrosti bangas, kad nė lašelis neužtiško 
ant jo mylimo grobio. Pagaliau vakarop jiedu pasiekė tolimą krantą. Jautis liuoktelėjo 
ant žemės, leido mergaitei švelniai nulipti po vienu gaubtašakiu medžiu, o pats dingo 
iš akių. Vietoj jo po kiek laiko atėjo puikus, dieviškos išvaizdos vyras, pasisakė jai esąs 
Kretos salos valdovas ir imsiąsis ją globoti, jeigu ji suteiksianti jam laimės, sutikdama 
būti jo. Patekusi tokion beviltiškon vienumon, Europė ištiesė jam savo ranką, tuo pa-
rodydama, kad sutinka. Taip Dzeusas pasiekė savo.

Iš ilgo ilgo apsvaigimo pabudo Europė, jau gerokai pakilus saulei. Ji pasijuto vieni-
ša ir apsidairė paklaikusiom akim, tarsi ieškodama tėviškės.

– Tėve, tėve! – suriko širdį veriančiu balsu, valandėlę pagalvojo ir vėl ėmė rypuo- 
ti: – Kaip aš, patvirkusi duktė, drįstu tarti tėvo vardą? Koks proto aptemimas leido 
man pamiršti, kad vaikas turi mylėti tėvą?

Paskui ji vėl apsidairė, tartum stengdamasi ką prisiminti, ir sako sau:
– Iš kur ir ko aš čia atsidūriau?.. Per maža numirti vieną kartą mergaitei už nekal-

tybės praradimą! Bet ar aš nesapnuoju? Ar kremtuosi dėl tikros negarbės? Ne, aš tikrai 
niekuo nekalta, ir mano sielą trikdo tik tuščias sapnas, kurį ryto miegas vėl išsklaidys! 
Argi galimas daiktas, kad aš, užuot ramiai sau skynusi skaisčiąsias gėles, būčiau ryžu-
sis ant kažkokio pabaisos nugaros plaukti per begalines bangų platybes!

Lyg norėdama išsklaidyti tą baisų sapną, ji persibraukė delnu akis. Bet pasigręžio-
jusi vėl pamatė, kad visi tie svetimi daiktai tebestovi kur stovėję. Aplinkui dunkso ne-
pažįstami medžiai, uolos, kraupi jūra, daužydama savo bangas į styrančius vandenyje 
akmenis, lyžčioja savo putotu liežuviu dar niekuomet jos neregėtą žemės pakraštį.

Verkdama ir dejuodama, siautėdama lyg furijų apnikta, ji praleido dieną, galvoda-
ma vien apie mirtį.

– Ak, kad dabar atvestų man kas tą jautį, – pagaliau sušuko ji iš nevilties, – jį aš į ga-
balus sudraskyčiau, niokočiau tol, kol nulaužčiau tam pabaisai ragus, kurie taip nese-
niai dar atrodė man tokie mieli! Tuščios svajonės! Kas man, taip begėdiškai palikusiai 
namus, lieka, jeigu ne mirtis? O dangiškieji dievai, jeigu dar ne visi manęs išsižadėjot, 
atsiųskite kokį liūtą ar tigrą! Tegu sudrasko jie mano grožybę, kad nereikėtų laukti, kol 
siaubingas badas išsekins tuos žydinčius skruostus!

Bet nesirodė joks žvėris. Mergaitei linksmai šypsojosi svetimas kraštas, o iš giedro 
dangaus švietė saulė. Lyg nerasdama sau vietos, pašoko apleistoji ir suriko:

– Vargše Europe, ar negirdi čia nesančio tėvo balso, kuris prakeikia tave, jei ne-
padarysi gėdingam savo gyvenimui galo! Ar nerodo jis tau štai šio uosio, ant kurio 
savo diržu gali pasikarti? Ar nekreipia jis akių į aną uolos viršūnę, nuo kurios tu gali 
strimgalviais nugarmėti į šėlstančias jūros bangas? O gal tau, didžio karaliaus dukrai, 
mieliau tarnauti kokiam barbarų kunigaikščiui kaip sugulovei ir kaip vergei diena po 
dienos verpti vilną?

Taip ta nelaimingoji vieniša mergaitė kankinosi, galvodama vien apie mirtį ir vis 
dėlto nerasdama širdyje drąsos pasidaryti galą. Netikėtai ji išgirdo už nugaros keistą 
pašaipų kuždesį, pamanė, kad kažkas jos klausosi, ir staiga atsigrįžo. Priešais save ji 
pamatė nežemiškam spindesy stovinčią deivę Afroditę ir jos mažąjį sūnų, meilės die-
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vą, su į šalį nukreiptu lanku. Šypsena dar nebuvo spėjus išnykti nuo deivės lūpų, kai ji 
prašneko:

– Liaukis pykus ir barusis, gražioji mergele! Nekenčiamasis jautis ateis ir atstatys 
tau savo ragus nulaužyt. Aš ta pati, kuri atsiuntė aną sapną į tėvų namus. Nusiramink, 
Europe! Juk Dzeusas tave pasigrobė; tu esi to nenugalimojo dievo žemiškoji žmona. 
Tavo vardas bus amžinas, nes toji svetima pasaulio dalis, kuri tave priėmė, nuo dabar 
bus vadinama Europa! 

K A D M A S

Kadmas buvo finikiečių karaliaus Agenoro sūnus, Europės brolis. Kai Dzeusas, pasi-
vertęs jaučiu, pagrobė tą mergaitę, jos tėvas išsiuntė Kadmą su broliais ieškoti pra-
žuvėlės ir uždraudė jiem grįžti namo be jos. Ilgą laiką Kadmas tuščiai klaidžiojo po 
pasaulį, niekaip negalėdamas aptikti Dzeuso landynės. Nebetekęs vilties surasti seserį 
ir pabūgęs savo tėvo pykčio, jis kreipėsi į Foibo Apolono orakulą, norėdamas sužinot, 
kurioje šalyje jam ateity reikėtų apsigyvent. Apolonas atsakė jam šitaip:

– Nuošalioj pievoj sutiksi galviją, kuris dar jokio jungo nėra vilkęs. Sek paskui jį ir 
toje vietoj, kur jis atsiguls žolėje pailsėt, statykis mūrus ir pramink tą vietą Tėbais.

Vos išėjęs iš Kastalijos olos, kur buvo Apolono orakulas, Kadmas tuoj pamatė po 
žalią ganyklą įtartinai besivaikštinėjančią karvę; ji dar neturėjo ant sprando jokio žen-
klo, jog kada nors vilko jungą. Patyliukais melsdamasis Foibui, jis ėmė iš lėto sekti to 
gyvulio pėdom. Agenoro sūnus jau buvo perbridęs Kefiso brastą ir gerokai paėjėjęs 
už jos, tik staiga karvė sustojo, atstatė ragus į dangų ir taip užbaubė, kad net visas 
oras sudrebėjo; paskui ji pasižiūrėjo atgal į ją atsekusių vyrų būrį ir pagaliau atsigulė 
į aukštą vešlią žolę.

Iš dėkingumo Kadmas parpuolė ant tos svetimos žemės ir pabučiavo ją. Paskui jis 
panoro aukoti Dzeusui ir liepė tarnam atnešti vandens iš gaivaus šaltinio. Ten augo 
senas miškelis, kurio dar niekuomet nebuvo palietęs joks kirvis; vidur jo riogsojo 
brūzgynais ir krūmokšniais apaugę žemi skliautai iš uolos akmenų, susirėmusių vir-
šum prarajos, kurioje marmėjo tyras šaltinio vanduo. Pasislėpęs toj kiaurymėj, ilsėjosi 
baisus slibinas. Iš tolo spingsėjo raudona jo ketera, iš akių tryško ugnis, visas liemuo 
pūpsojo pritvinkęs nuodų, šnypštė jis trim liežuviais, kuriuos vis kyščiojo iš baisių 
nasrų, priaugusių trim eilėm aštrių dantų. Kai tik finikiečiai įžengė miškelin ir jų ąso-
tis plekštelėjo nuleistas į bangas, staiga žilsvas slibinas iškišo savo galvą iš landynės ir 
kad ims šnypšti, nors ausis užsikišk. Tarnam tik lept ąsočiai iš rankų, iš baimės net 
kraujas gyslose sustingo. O slibinas surangė savo žvynuotus žiedus į slidų kamuolį, 
paskui išsirietė lanku aukštyn ir pusiau atsistojęs pasižiūrėjo žemyn į mišką, šuoliu 
tįstelėjo finikiečių link, vienus išgalabijo dantimis, kitus apsivyniojęs nusmaugė, dar 
kiti užduso nuo vieno jo kvapo, o kas negavo galo nuo tos smarvės, nusibaigė nuo jo 
nuodingų seilių purslų.

Nesulaukęs grįžtant savo tarnų, Kadmas pagaliau atsikėlė ir nuėjo pats pasižiūrėt, 
ko jie taip užgaišo. Jis apsisiautė kailiu, kurį buvo nudyręs vienam liūtui, pasiėmė dur-
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klą, ietį ir dar, žinoma, drąsos, kuri pravartesnė už bet kokį ginklą. Įeidamas giraitėn, 
Kadmas pirmiausia pamatė savo išžudytų tarnų lavonus, o už jų priešą, džiūgaujantį 
visu nuodų pripampusiu kūnu ir kruvinu liežuviu laižantį negyvėlį.

– Vargšai mano draugai, – sudejavo Kadmas, gailesčio kankinamas, – arba atker-
šysiu už jus, arba žūsiu kartu!

Sulig tais žodžiais jis griebė uolos atlaužą ir sviedė ją į slibiną. Mūrai ir bokštai 
būtų sudrebėję nuo to akmens, toks jis buvo didelis. Bet slibinas liko nesužeistas; kie-
ta, juoda žvynuota oda dengė jį kaip geležiniai šarvai. Tada didvyris paleido ietį. Šiai 
slibino kūnas nebeatsispyrė, plieninis smaigalys įsmigo giliai į mėsą. Įsiutęs iš skaus-
mo, slibinas pasuko galvą atgal ir nulaužė ieties kotą, bet geležis liko smygėti mėsoj. 
Gavęs kardu, siaubūnas dar labiau įdūko, ryklė bematant pripampo, ir iš nuodingų 
nasrų pasipylė baltos putos. Žaibu stybtelėjo bjaurybė stačiai į viršų ir kad grius krūti-
ne medžių link. Agenoro sūnus tik šast į šalį, vikriai prisidengė liūto kailiu ir leido savo 
priešui atkąsti dantis į durklo ašmenis. Pasruvo kraujas slibinui iš kaklo ir aplinkui 
raudonai nudažė žalią žolę; bet žaizda tebuvo lengva, nes slibinas, išsisukdamas nuo 
kiekvieno smūgio, vis išvengdavo mirtino kirčio. Bet galop Kadmas suvarė jam savo 
kardą į gerklę taip, kad ginklas ne tik išlindo slibinui pro nugarą, bet ir kiaurai pradū-
rė už jo stovintį ąžuolą. Medis nuo slibino svorio sulinko ir lyg atsiduso, nes šlykštynė 
ėmė plakti jo kamieną uodegos smaigaliu. Pagaliau priešas jau tįsojo paklotas žemėn.

Kadmas ilgai žiūrėjo į nukautą slibiną. Kai jis vėl apsidairė, šalia stovėjo nusileidus 
iš dangaus Paladė Atėnė. Ši liepė jam tuojau į supurentą žemę pasėti slibino dantis, 
kaip būsimos tautos sėklą. Agenoro sūnus paklausė deivės, išvarė plūgu dirvoj pla-
čią vagą ir pradėjo barstyti jon, kaip buvo įsakyta, slibino dantis. Staiga ėmė krutėti 
grumsteliai, ir iš vagos pirmiausia išlindo ieties smaigalys, paskui šalmas, ant kurio 
kadaravo kutas, netrukus pasirodė iš žemės pečiai, krūtinė, ginkluotos rankos, ir pa-
galiau toj vietoj jau stovėjo visas šarvuotas karys, nuo galvos iki kojų išaugęs iš žemės. 
Finikiečio akyse beregint išaugo ištisas ginkluotų vyrų pasėlis.

Agenoro sūnus išsigando ir jau buvo bemanąs, kad reikės kautis su nauju priešu. 
Tačiau vienas iš žemės išdygusių vyrų sušuko jam:

– Nesigriebk ginklo, nesivelk į vidaus karą!
Ir tuojau kirto kardu arčiausiai prie jo iš vagos išdygusiam broliui; o jį patį tuo pat 

metu patiesė iš toliau atšvilpusi ietis. Bet ir tas, iš kurio rankos ji atlėkė, išleido pa-
skutinį atodūsį nuo ką tik gautos žaizdos. Visas vyrų būrys šėlte šėlo baisiose tarpusa-
vio kautynėse; kone visi netrukus tįsojo krūpčiojančiomis krūtinėmis, o motina žemė 
gėrė ką tik pagimdytų savo vaikų kraują. Gyvi buvo likę tik penki. Vienas iš jų, vėliau 
vadintas Echiontu, pirmas pakluso Atėnės įsakymui, metė ginklus žemėn ir pasiūlė 
taikytis. Juo pasekė ir kiti.

Šių iš žemės išaugusių karių padedamas, ateivis finikietis Kadmas, paklusęs Foibo 
orakului, pastatė miestą ir pavadino jį, kaip buvo liepta, Tėbais.
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P E N T Ė J A S

Tėbuose gimė nuostabusis Bakchas, arba Dionisas, Dzeuso ir Semelės sūnus, Kadmo 
vaikaitis, derlingumo dievas, vynuogių išradėjas. Užaugęs Indijoje, jis netrukus pa-
liko nimfas, savo aukles, ir leidosi kelionėn iš šalies į šalį, visaip lavindamas žmones, 
mokydamas, kaip daryti širdį džiuginantį vyną ir garbinti dievus. Buvo labai malonus 
savo draugams, bet griežtai baudė tuos, kurie nenorėjo pripažinti jo garbei atlieka-
mų apeigų. Garsas apie jį jau buvo nuaidėjęs per visą Graikiją iki pat Tėbų, jo gimtojo 
miesto. Bet tenai viešpatavo Pentėjas, iš žemės dygusio Echionto ir Agavės, Bakcho 
motinos sesers, sūnus, gavęs karalystę iš Kadmo. Šitas žmogus niekino dievus ir ypač 
savo pusbrolį Dionisą. Kai dabar pastarasis su savo džiūgaujančių bakchančių palyda 
artėjo prie Tėbų, ketindamas apsireikšti kaip dievas jų karaliui, Pentėjas nepaklausė 
aklo senojo aiškiaregio Teiresijo įspėjimo, ir, kai jo ausį pasiekė žinia, kad ir iš Tėbų 
vyrai, moterys ir merginos plūsta naujojo dievo garbinti, jis ėmė įnirtęs burnoti:

– Koks pamišimas apsėdo jus, iš drakono kilusius tėbiečius, kad jūs, kurių niekada 
negąsdindavo joks kovos kalavijas, joks mūšio būgnas, dabar nebeatsispiriate tiems 
girtiems kvailiams ir boboms? O jūs, finikiečiai, kurie taip toli iš už jūrų marių atkelia-
vot ir pastatėte miestą savo seniesiems dievams, argi jau pamiršot, iš kokios didvyrių 
genties esate kilę? Negi pakęsite, kad Tėbus užimtų toks beginklis vaikėzas, lepūnėlis 
su varvančiais nuo balzamo plaukais, ant kurių užtupdytas vynmedžio lapų vainikas, 
tas dabita, dėvįs purpuru ir auksu vietoj plieno šarvų, nesugebantis nė ant žirgo už-
sėsti, besibodintis gynybos, nemėgstantis jokios kovos? Jeigu tik jūs sugrįšit į protą, 
tai aš jį greitai priversiu prisipažinti, kad jis yra žmogus kaip ir aš, jo pusbrolis, kad 
ne Dzeusas yra jo tėvas ir kad visi tie puošnūs jo dievybės garbstymai yra melagingi!

Paskui jis kreipėsi į savo tarnus ir liepė jiems tą dūksmo vadeivą, kad ir kur užtiktą, 
nutverti ir surištą atitempti pas jį.

Karaliaus draugai ir giminaičiai, tuo metu buvę prie jo, išsigando tokio įžūlaus įsa-
kymo; jo protėvis Kadmas, kuris, kad ir labai jau senas, dar tebebuvo gyvas, papurtė 
galvą, kad nepritaria savo vaikaičio poelgiui; tačiau įspėjimai tik dar labiau kurstė ka-
raliaus siutą, ir šis nuputojo per visas kliūtis lyg šėlstantis upės srautas per užtvanką.

Tuo tarpu sugrįžo tarnai kruvinomis galvomis.
– Kur dėjot Bakchą? – suriko jiems įšėlęs Pentėjas.
– Bakcho, – atsakė jie, – mes niekur nematėm. Užtat atvedėm čionai vieną vyrą iš 

jo palydos. Atrodo, kad jis dar ne kažkiek joje tepabuvo.
Pentėjas įbedė piktą žvilgsnį į suimtąjį ir suriko:
– Pasmerktasis žmogau, kuris turi čia pat mirti, kad kiti žinotų! Sakyk man, kuo tu 

vardu ir kaip vadinasi tavo tėvai, iš kurios esi šalies ir kodėl laikaisi tų naujų papročių?
Žmogus nesivaržydamas ir be baimės atsakė:
– Mano vardas Aketas, mano tėvynė Meonija, mano tėvai kilę iš paprastų žmonių. 

Nei žemės, bei bandų nepaliko man tėvas, tik išmokė meškerioti, nes tas amatas ir 
buvo visas jo turtas. Netrukus aš įgudau ir laivą vairuoti, pažinti kelrodes žvaigždes, 
skirti vėjo kryptis, sužinojau patogiausius uostus, išmokau laivybos. Kartą, plaukda-
mas į Delą, atsidūriau prie nepažįstamo kranto; prisiyrėme prie jo, sustojome. Vie-
nu šuoliu atsidūriau ant drėgno smėlio ir likau nakvoti ten be savo bendrakelionių. 
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Rytojaus dieną aušrai brėkštant aš pakirdau ir užlipau ant kalnelio pasidairyti, koks 
žada pūsti vėjas. Tuo tarpu išlipo į krantą ir mano bendrai, ir, grįždamas atgal į laivą, 
sutikau juos betempiančius jaunikaitį, kurį jie buvo pasigrobę apleistame pajūryje. 
Vaikinukas, gražus kaip mergaitė, atrodė apsvaigęs nuo vyno, svirdinėjo lyg mieguis-
tas ir vos vilko kojas paskui juos. Kai geriau įsižiūrėjau į to bernioko veidą, laikyseną, 
judesius, man pasirodė, kad jis kažkoks nežemiškas.

– Dar gerai nežinau, bet esu tikras, kad jame glūdi dievas, – tariau savo įgulai.
– Kad ir kas tu būtum, – kreipiausi į vaikinuką, – būk mums malonus, globok ir 

remk mūsų darbą! Ir atleisk štai tiems, kurie tave pagrobė!
– Kas tau pasidarė, – sušuko vienas iš mano bendrų, – liaukis maldavęs!
Ir visi ėmė juoktis iš manęs, apkvaitę nuo plėšrumo, čiupo jaunikaitį tempti į laivą. 

Veltui aš stojau prieš; jauniausias ir stipriausias iš būrio, tas, kur pabėgo iš Tirėnijos 
miesto dėl žmogžudystės, stvėrė mane už gerklės ir bloškė į šalį. Kad kiek, būčiau pri-
gėręs jūroje, jei nebūčiau spėjęs įsikibti į takelažą. O vaikinukas gulėjo tartum giliai 
įmigęs laive, į kurį buvo atvilktas. Staiga, lyg iš pagirių pabudęs nuo šauksmo, jis pa-
šoko ir suriko:

– Kas čia per triukšmas? Sakykit, vyrai, kaip aš čia patekau? Kur jūs norite mane 
nuvežti?

– Nebijok, berniuk, – atsakė vienas iš tų nedorų jūreivių, – tik pasakyk, į kurį uostą 
tu norėtum nukakti; neabejok, mes tave išleisim ten, kur norėsi.

– Na gerai, – tarė vaikinukas, – tada sukit laivą į Nakso salą, ten mano tėvynė!
Apgavikai prisiekė visais dievais ir liepė pakelti bures. O dešinėje pusėje buvo Nak-

sas. Kai aš pakreipiau bures, kad laivas plauktų dešinėn, jie ėmė man merkti ir kuždėti:
– Pusproti, ką darai? Kokia paikystė tave apsėdo? Plauk kairėn!
Aš nustebau ir nesumojau, kas jiems nutiko.
– Tegu stoja prie vairo kas kitas, – pasakiau aš ir pasitraukiau į šalį.
– Tartum mūsų kelionės sėkmė tik nuo tavęs priklausytų! – užriko ant manęs vie-

nas netašytas bendras ir ėmėsi darbo vietoj manęs. Ir jie pasuko nuo Nakso į priešingą 
pusę. Pašaipiai šypsodamasis, tarsi tik dabar pastebėjęs klastą, žvelgė dieviškasis jau-
nikaitis nuo laivo paskuigalio į jūrą ir galiausiai su apsimestinėm ašarom akyse tarė:

– Aiman, ne į tą krantą, jūreiviai, jūs mane vežat, tai ne ta žemė, į kurią aš prašiau-
si! O ar gerai, kad jūs, sumitę vyrai, šitaip vaiką apgaunat?

Bet dievų pamirštoji gauja tik šaipėsi iš jo ir mano ašarų ir skubiai nusiyrė tolyn. 
Tik staiga laivas sustojo vidur jūros, tarsi būtų užplaukęs ant seklumos. Veltui jūreiviai 
plakė irklais vandenį, nuleido bures, iš visų jėgų stengėsi kastis į priekį. Gebenė bere-
gint ėmė vyniotis apie irklus, raitytis kaip gyvatė aukštyn, va jau viršūnės ūsais pasiekė 
bures; o patsai Bakchas – nes tai buvo jis – štai stovi didingas, su vešlių kekių vainiku 
ant kaktos, mojuodamas vynmedžio lapais papuoštu tirsu. Štai pasirodė tigras, lūšis, 
pantera ir sugulė aplink jį, per visą laivą pasruvo kvapnus vynas. Dabar vyrai jau pa-
šoko išsigandę ir sutrikę. Pirmajam, kuris buvo besurinkąs, burna ir nosis iškrypo į 
žuvies snukį, ir, nespėjus kitiems dar nė pasibaisėti, tas pat ištiko ir juos; liemuo jiem 
susitraukė ir apaugo melsvais žvynais; stuburas išsišovė skliautais į viršų; rankos su-
pliuško, virto pelekais; kojos susiliejo į uodegą. Visi jie virto žuvimis, sušoko į jūrą ir 
ėmė nardyti. Iš dvidešimties likau tik aš vienas, bet visas tirtėte tirtėjau ir kas akimir-
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ką laukiau, kad ir mane ištiks ta pati lemtis. Tačiau Bakchas maloniai užkalbino, nes 
matė, kad linkiu jam tik gera.

– Nesibaimink, – tarė jis, – ir vežk mane į Naksą.
Kai mes ten išlipom, jis prie savo aukuro įšventino mane į savo garbintojus.
– Jau per ilgai mes čia klausėmės tavo plepalų, – suriko karalius Pentėjas. – Tarnai, 

griebkite jį ir kankinkite tol, kol nugarmės į požemio karalystę!
Bernai tuoj paklausė ir įmetė surištą jūreivį į gilų kalėjimą. Tačiau jį išlaisvino ne-

matoma ranka.
Tada prasidėjo tikras Bakcho garbintojų persekiojimas. Paties Pentėjo motina Aga-

vė ir jos seserys dalyvavo svaigiose pamaldose to dievo garbei. Karalius pasiuntė tarnus 
jų ieškoti ir liepė visas bakchantes sukišti į miesto kalėjimą. Tačiau be jokio mirtingojo 
pagalbos ir jos nusimetė pančius; kalėjimo vartai atsivėrė, ir jos laisvos pasklido bak-
chiškai džiūgaudamos po aplinkinius miškus. Tarnas, pasiųstas suimti patį dievą, su-
grįžo nustėręs, nes anas mielai šypsodamas leidosi surišamas. Ir štai jis stovi suimtas 
priešais karalių, kuris pats negali atsistebėti jo dievišku jaunystės grožiu. Ir vis dėlto, 
apakintas savo užsispyrimo, valdovas elgėsi su jaunikaičiu kaip su apgaviku, melagin-
gai teigiančiu, kad esąs Bakchas. Jis liepė suimtąjį dievą sukaustyti ir saugoti nuo-
šaliausioje savo rūmų dalyje, netoli arklių ėdžių įgrūstą į tamsų urvą. Tačiau, dievui 
paliepus, žemės drebėjimas susprogdino Pentėjo rūmus, pančiai išnyko, ir Bakchas 
sveikas sveikutėlis visu gražumu atsidūrė tarp savo garbintojų.

Pasiuntinys po pasiuntinio stojo prieš karalių Pentėją vis su pranešimais, kokius 
stebuklus išdarinėja sužavėtų moterų chorai, vadovaujami jo motinos ir jos seserų. 
Trinktels lazda į uolą, ir ima trykšti vanduo arba kunkuliuojantis vynas; o dievui stuk-
telėjus savo stebuklų lazda, ima tekėti pieno upeliai, iš tuščiavidurių medžių pasipila 
medus.

– Taip, viešpatie, – pridūrė vienas iš pasiuntinių, – jeigu tu pats ten būtumei buvęs 
ir būtum savo akimis matęs dievą, kurį tu dabar plūsti, būtumei puolęs prieš jį ant 
kelių ir ėmęs jam melstis!

Pentėjas, vis labiau širsdamas dėl tokių naujienų, sušaukė visus savo iki dantų 
apsiginklavusius karius, visus raitelius, visus lengvuosius skydininkus prieš įsišėlu-
sių moterų armiją. Bet vėl pasirodė pats Bakchas ir stojo priešais karalių kaip savo 
paties pasiuntinys. Jis pažadėjo pravesti pro karalių nuginkluotas bakchantes, jeigu 
tik pats karalius malonėtų persirengti moteriškais drabužiais, kad jos jo, kaip vyro ir 
neįšvęstojo, nesudraskytų. Nenorom ir su visai suprantamu nepasitikėjimu Pentėjas 
nusileido; jis nusekė paskui dievą į tikrą mirtį. Kai tik išėjo į miestą, jau buvo apsėstas 
beprotybės, kurią jam pasiuntė galingasis dievas. Pentėjui rodėsi, kad mato dvi saules, 
dvigubus Tėbus, ir kiekvieni vartai susidvejinę. Patsai Bakchas iškilo priešais kaip jau-
tis, žengiantis jo link panarinta galva su didžiuliais ragais. Karalių patį prieš jo valią 
apėmė bakchiška nuotaika, jis įsigeidė tirso, gavo jį ir nukvaišojo tolyn. Taip jie atsidū-
rė giliame, šaltiniuotame, kėnių užgožtame klonyje, kuriame vienos Bakcho šventikės 
giedojo himnus savo dievui, kitos puošė gebenėmis savo tirsus. Bet Pentėjas buvo arba 
apakintas, arba jo vedlys Bakchas sugebėjo taip vesti, kad tas nepastebėjo džiūgaujan-
čių moterų sambūrio. Tada dievas pastvėrė savo nuostabiai aukštai pasiekiančia ranka 
už viršūnės eglę, prilenkė ją prie žemės kaip kokią karklo šakelę, pasodino ant jos ap-
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dujusį Pentėją ir atsargiai atleido. Tarsi per stebuklą karalius tvirtai sėdėjo, ir netikėtai 
jį, betupintį eglės viršūnėje, iš slėnio pamatė bakchantės, o šis jų nepastebėjo. Tada 
Dionisas stipriu balsu iš aukštai slėnio link sušuko:

– Ei jūs, mergos, pažvelkite šen į tą, kuris šaiposi iš mūsų šventųjų iškilmių. Nu-
bauskite jį!

Nuščiuvo eteris, nekrutėjo miške nė lapelis, neaidėjo joks žvėries ar paukščio riks-
mas. Sujudo bakchantės, kaip pamišusių sublizgo jų akys; moterys dar kartą sukluso, 
nuaidėjus balsui antrą sykį. Atpažinusios savąjį viešpatį, jos leidosi greičiau už balan-
džius; nuožmus pamišimas, kurį joms pasiuntė dievas, ginte ginė jas stačiai per patvi-
nusius girios upelius. Galiausiai jos tiek priartėjo, kad jau galėjo matyti savo viešpatį 
ir persekiotoją, sėdintį eglės viršūnėje. Švilpte švilpė akmenukai, nuplėštos eglišakės, 
tirsai aukštyn į nelaimingąjį, nepasiekdami to aukščio, kuriame jis drebėdamas kybo-
jo ore. Pagaliau bakchantės ėmė rausti kietomis ąžuolo šakomis žemę aplink eglę ir 
ardė ją tol, kol medžio šaknys liko nuogos, ir Pentėjas, visa gerkle rėkdamas iš siaubo, 
žnektelėjo iš aukštybių žemėn kartu su griūvančia egle. Jo motina Agavė, dievo taip 
apakinta, kad nebeatpažino savo sūnaus, davė ženklą padaryti jam galą. O karaliui 
baimė visiškai grąžino sąmonę.

– Motin, – sušuko jis, puldamas jai ant kaklo, – negi nebepažįsti savo vaiko, savo 
sūnaus Pentėjo, kurį pati Echionto namuose pagimdei? Pasigailėk manęs, nebūk, mo-
tin, ta, kuri mano nuodėmes atperka savo pačios sūnumi!

Tačiau pakvaišusi Bakcho šventikė, apsiputojusi ir išsproginusi akis, neįžiūrėjo savo 
sūnaus Pentėjo, tik tarėsi išvydusi kalnų liūtą, griebė jį už pečių ir atplėšė nuo kūno deši-
nę ranką; jos seserys panašiai sudorojo kairiąją; visa įnirtusi bobija puolė karalių, ir kiek- 
viena nusitvėrė kurią nors sudraskytojo kūno dalį; pati Agavė čiupo kruvinais pirštais 
nutrauktą galvą, pamovė ją ant tirso ir iškėlusi pasileido per Kitairono girią.

Taip galingasis dievas Bakchas atkeršijo tam, kuris buvo paniekinęs jo kultą.

P E R S Ė J A S

Argo karaliui Akrisijui orakulas išpranašavo, kad iš jo gyvybę ir sostą atimsiąs vaikai-
tis, todėl jis savo dukterį Danaję ir jos sūnų Persėją, kurio ji susilaukė iš Dzeuso, užkalė 
dėžėn ir įmetė jūron. Dzeusas saugojo juos per audras, ir jie išplaukė į krantą Serifo 
saloje. Ten viešpatavo du broliai, Diktijas ir Polidektas. Diktijas kaip tyčia tuo metu 
meškeriojo ir ištraukė iš vandens dėžę. Abu broliai mielai priėmė atstumtuosius. Po-
lidektas pakėlė Persėjo motiną į savo žmonas, o Dzeuso sūnų ėmė rūpestingai auklėt.

Paūgėjusį Persėją patėvis prikalbėjo keliauti nuotykių ieškot ir nuveikti ką nors ne-
paprasta. Drąsus vaikinas mielai sutiko, ir netrukus jie susitarė, kad Persėjas turi nu-
kirsti baisią galvą Medūzai ir atgabenti ją karaliui į Serifą. Persėjas iškeliavo ir, dievų 
vedamas, nusidangino į tolimą kraštą, kur gyveno Forkinas, daugybės baisių bjaurybių 
tėvas. Pirmiausia sutiko tris jo dukteris Grajas, arba žiles; mat jos buvo gimusios žilos. 
Visos trys kartu teturėjo vieną akį ir vieną dantį, kuriuos prireikus pakaitomis skolin-
davosi viena iš kitos. Persėjas atėmė iš jų ir vieną, ir kitą, o prašomas grąžinti sutiko, 



33

P I R M A  D A L I S  •  P I R M A  K N Y G A

bet tik su sąlyga, kad jos parodys jam kelią pas nimfas. Šitos buvo kitokios keistenybės, 
turėjo sparnakurpes, dėklę vietoj kišenės ir šunies kailio šalmą. Kai taip apsirengdavo, 
galėdavo skristi, kur tik nori, ir matydavo kitus, o pačios likdavo niekam nematomos. 
Forkino dukterys parodė Persėjui kelią pas nimfas ir atgavo savo akį ir dantį. Iš nimfų 
Persėjas pasiėmė, ką norėjo, užsimetė ant peties dėklę, prisisegė sparnakurpes prie 
kulkšniukų ir užsimovė šalmą ant galvos. Be to, iš Hermio jis dar gavo varinį pjautuvą. 
Taip apsirūpinęs, jis nuskrido prie vandenyno, kur gyveno kitos trys Forkino dukterys –  
gorgonės. Tik trečioji iš jų, vardu Medūza, tebuvo mirtinga. Todėl Persėjas ir buvo iš-
siųstas parnešti jos galvos. Jis užtiko tas baisybes bemiegančias. Jų galvos pūpsojo, 
nusėtos slibino žvynais, o vietoj plaukų kadarojo gyvatės; iš burnos, kaip kokiom kiau-
lėm, kyšojo didelės iltys. Visos trys turėjo varines rankas ir auksinius sparnus, kuriais 
skraidydavo. Kas tik jas pamatydavo, tuoj pavirsdavo akmeniu. Persėjas tatai žinojo. 
Todėl priėjo prie jų miegančių nusigręžęs į šalį ir težiūrėdamas tik į trilypį jų atspindį 
savo blizgančiame variniame skyde. Taip jis pažino, kuri iš tų gorgonių yra Medūza. 
Atėnė nutaikė jo ranką, ir jis be pavojaus sau nupjovė sapnuojančiai bjaurybei galvą. 
Vos tik galva atitrūko nuo liemens, iš lavono iššoko sparnuotas žirgas Pegasas ir milži-
nas Chrisaoras. Abu jie buvo Poseidono, arba Neptūno, kūriniai. Persėjas įsikišo Me-
dūzos galvą į dėklę ir atsitraukė tolyn neapsigręžęs, kaip ir atėjo. Tuo tarpu Medūzos 
seserys atsikėlė iš guolio. Pamačiusios nukautos sesers liemenį, jos pakilo sparnais į 
orą vytis žudiko. Bet šį nuo jų akių slėpė nimfų šalmas, ir baidyklės niekur jo neaptiko. 
Ore Persėją pagavo vėjai ir pradėjo blaškyti kaip kokį lietaus debesį tai šen, tai ten. 
Kai jis pakilo viršum Libijos smėlynų, iš Medūzos galvos ėmė lašnoti žemėn kruvini 
lašai, kuriuos ji sugėrė ir pavertė margom gyvatėm. Nuo to laiko šis kraštas knibždėte 
knibžda piktų angių. Persėjas lėkė vis tolyn ir pagaliau nusileido karaliaus Atlanto ka-
ralystėje šiek tiek pailsėt. Galingas slibinas saugojo šito karaliaus giraitę, pilną aukso 
vaisių. Veltui Gorgonės nugalėtojas prašėsi nakvynės. Bijodamas dėl savo aukso lobių, 
Atlantas beširdiškai atstūmė Persėją nuo rūmų. Persėjas supyko ir sako:

– Nelinki man nieko gero, tai bent priimk dovaną iš manęs.
Sulig tais žodžiais jis išsitraukė Gorgonę iš maišelio, nusisuko ir atkišo ją karaliui 

Atlantui. Ir milžinas, – toks mat didelis buvo tas karalius, – iš karto visas suakmenėjo 
ir pavirto kalnu: barzda ir plaukai ištįso į miškus, pečiai, rankos ir kojos pavirto kalno 
ketera; galva įaugo kaip aukšta viršūnė į debesis. Persėjas vėl pasiėmė savo sparnus 
ir prisijuosė prie padų, užsikabino dėklę, užsidėjo šalmą ir švystelėjo padangėn. Be-
lakiodamas jis atsidūrė ties Etiopijos krantu, kur viešpatavo karalius Kefėjas. Čia jis 
pamatė mergaitę, pririštą prie kyšančios iš vandens uolos. Jeigu jos plaukų nebūtų 
kedenęs vėjelis, o iš akių riedėjusios ašaros, jis būtų palaikęs ją marmuro statula. Per-
sėjas vos nenustojo plasnoti sparnais ore – taip jį sužavėjo nuostabus tos nelaimingo-
sios gražumas.

– Sakyk, gražioji mergele, – užkalbino ją, – už ką tu, verta visiškai kitokių grandi-
nėlių, čia prikaustyta? Pasakyk, iš kurios tu šalies ir kuo esi vardu!

Sukaustytoji mergaitė nukaito ir nieko neatsakė. Ji drovėjosi prabilt į svetimą vyrą 
ir mielai būtų užsidengusi veidą, jei būtų galėjusi pajudinti rankas. Tik akys vargšei 
pasruvo ašarom. Pagaliau, kad pašalietis nepamanytų slepiant ją savo pačios kaltę, at-
sakė:
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– Aš esu etiopų karaliaus Kefėjo duktė Andromeda. Mano motina pūtėsi prieš Ne-
rėjo dukteris, jūros nimfas, kad esanti už visas jas gražesnė. Nereidės supyko, ir jų 
draugas, jūrų dievas, leido šalį užlieti potvyniui ir atplaukti čia viską ryjančiam rykliui. 
Orakulas pasakė, kad etiopai gali išsigelbėt iš tos nelaimės, jei mane, karalienės duk-
terį, išmesią tai žuviai suėst. Žmonės privertė mano tėvą griebtis tokio išsipirkimo, ir 
jis iš nevilties pririšo mane prie šios uolos.

Nespėjo mergaitė ištarti paskutinių savo žodžių, sušniokštė bangos, ir iš jūros gel-
mių išniro pabaisa, užstodama plačia krūtine aplinkui visą vandens plotą. Surištoji 
vargšelė garsiai suaimanavo. Tuoj pat pakniopstom atbėgo tėvas su motina, abu bai-
sios nevilties apimti, o motina dar ir krimsdamasi dėl savo kaltės. Jie puolė glamonėti 
savo dukrą, bet šioji tik dar labiau ėmė ašaroti ir dejuoti. Ateivis nebeiškentė:

– Atsiaimanuosit paskui. Reikia skubėti gelbėt ją. Aš esu Persėjas, Dzeuso ir Dana-
jės sūnus, įveikęs Gorgonę; nuostabūs sparnai neša mane padangėm. Net jei ši merge-
lė būtų laisva ir turėtų rinktis, į žentus aš jum nebūčiau per prastas! O dabar peršuosi, 
siūlydamasis ją išgelbėt. Ar sutinkat?

Kas būtų sudvejojęs, ištiktas tokios bėdos? Nudžiugę tėvai pažadėjo jam ne tik duk-
terį, bet ir visą savo karalystę kraičio.

Kol jie derėjosi, pabaisa, it koks greitai besiiriantis laivas, priplaukė prie uolos taip 
arti, kad iki jos jau galėtum akmenį nusviest. Tada, staiga atsispyręs kojom į žemę, 
vaikinas švyst ir išlėkė į padebesius. Ryklys pamatė žmogaus šešėlį ant vandens. Kai, 
palaikęs tą dėmę priešu, tykančiu jam grobį išplėšt, bjauras įsiutęs puolė juodumon, 
Persėjas šovė lyg erelis žemyn, atsistojo plevendamas tam pabaisai ant nugaros ir su-
varė tą patį kardą, kuriuo andai buvo nukovęs Medūzą, rykliui palei galvą į kūną iki 
pat rankenos. Tik spėjo didvyris ištraukti savo ginklą, žuvis ėmė daužytis: čia iššoks 
aukštai į orą, čia vėl nuners gelmėn, čia kad ims blaškytis į šalis, kaip koks šunų perse-
kiojamas šernas. Persėjas kirto jai smūgį po smūgio, kol kraujas tamsia srove pratrūko 
plūsti bjaurybei iš nasrų. Bet čia sušlapo pusdievio sparnai, ir Persėjas nebedrįso il-
giau pasikliauti nuo vandens apsunkusiom plunksnom. Laimė, jis pamatė povandeni-
nę uolą, kurios pati viršūnė kyšojo iš jūros. Kaire ranka atsirėmęs į tą akmenį, jis tris 
keturis kartus dūrė pabaisai į vidurius. Bangos nunešė lavoną šalin, ir šis netrukus 
dingo iš akių. Persėjas tuo tarpu iššoko ant žemės, užlipo ant uolos ir atrišo mergaitę, 
sveikinančią jį padėkos ir meilės kupinu žvilgsniu. Jis nunešė ją laime spindintiem 
tėvam, ir auksiniai rūmai priėmė išgelbėtoją kaip jaunikį.

Vestuvių puota buvo dar pačiam įkaršty, o tėvui su motina ir jaunikiui su išgel-
bėtąja nuotaka be rūpesčių bėgo eiklios valandos, kai staiga karaliaus pilies prieangį 
užplūdo kažkoks duslus, ūžiantis triukšmas. Tai karaliaus Kefėjo brolis Finėjas, anks-
čiau piršęsis savo dukterėčiai Andromedai, bet nelaimės valandą ją apleidęs, atėjo su 
karių pulku vėl jos reikalauti sau. Su ietimi rankoje jis įėjo vestuvių menėn ir sušuko 
nustebusiam Persėjui:

– Žiūrėk čionai! Aš atėjau atkeršyti tau už paveržtą žmoną; nei sparnai, nei tavo 
tėvas Dzeusas tavęs nebeišgelbės!

Sulig tais žodžiais Finėjas jau buvo besviedžiąs ietį, bet tuo metu nuo stalo pakilo 
karalius Kefėjas ir suriko:

– Ar pasiutai, brolau? Kas tave stumia į piktadarystę? Ne Persėjas pagrobė tavo my-
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limąją. Tu jos netekai jau tada, kai mes ją atidavėm mirčiai į nagus, o tu žiūrėjai, kaip 
ji rišama, ir nei kaip dėdė, nei kaip mylimasis niekuo jai nepadėjai. Ko tu pats nenu-
sikėlei savo laimės nuo uolos, prie kurios ji buvo prikaustyta? Tad palik ramybėje bent 
tą, kuris ją išsikovojo ir, išgelbėjęs dukterį, mane, senį, paguodė!

Finėjas nieko jam neatsakė, tik įtūžęs dėbčiojo čia į brolį, čia į varžovą, tartum 
svarstydamas, į kurį pirmiausia jam taikyti. Pagaliau, kiek padelsęs, iš visų jėgų, ku-
rias tik jam sukaupė siutas, sviedė ietį į Persėją, bet nepataikė, ir ginklas liko smygsoti 
priegalvyje. Tada pašoko iš vietos Persėjas ir švystelėjo savo ietį į duris, pro kurias buvo 
įsiveržęs Finėjas; būtų kiaurai pervėręs krūtinę, jeigu priešas nebūtų spėjęs šuoliu at-
sidurti už namų aukuro. Ietis pataikė į kaktą vienam iš jo palydovų, ir tada visa įsibro-
vėlių palyda susigrūmė su nuo stalo pašokusiais svečiais.

Ilgai liejosi kraujas, bet užpuolikų buvo kur kas daugiau. Pagaliau Persėją su uoš-
viais ir jaunąja apsupo Finėjas su savo pulkais. Strėlės švilpte švilpė pro apgultuosius 
iš visų pusių kaip kruša per audrą. Pečiais Persėjas atsirėmė į koloną ir taip prisidengė 
nuo priešų iš užpakalio. Atsisukęs į priešo karių būrį, jis gynėsi nuo nesuskaitomų 
užpuolikų ir vieną po kito klojo žemėn. Tik kai pamatė, kad narsumas neatlaikys tos 
puolančios minios, ryžosi griebtis paskutinės, bet tikros priemonės.

– Prieš tiek priešų galima šauktis pagalbon ir savo seną priešą! Nusisukit į šalį, kas 
dar mano draugai tebesat!

Sulig tais žodžiais jis išsitraukė iš dėklės, visuomet kabodavusios jam prie šono, 
Gorgonės galvą ir atkišo ją pirmam priešui, kaip tik tuo metu besiveržiančiam prie jo.

– Pasiieškok kitų, kuriuos galėtum paveikti savo kerais, – su panieka riktelėjo tas, 
vos probėgšmais žvilgtelėjęs.

Bet karys kaip užsimojo sviesti ietį, taip ir sustingo nelyginant statula. Priešai ėmė 
akmenėti vienas po kito. Galiausiai liko jų tik du šimtai. Tada Persėjas iškėlė Gorgonės 
galvą aukštai į viršų, kad visi galėtų ją pamatyti, ir staiga tie du šimtai suakmenėjo. 
Tik dabar Finėjas ėmė gailėtis įsivėlęs į neteisingą karą. Kur tik metęs akį, mato vien 
akmens statulas įvairiausiom pozom. Jis šaukia savo draugus vardais, nepatikliai lie-
čia rankom arčiausiai stovinčiuosius – visi marmuriniai. Iš siaubo užsispyrėlis pavirto 
nuolankiu prašytoju.

– Tik palik mane gyvą, tebūnie tavo ir karalystė, ir nuotaka! – sušuko jis ir pakreipė 
nusiminusį veidą į šalį. 

Bet Persėjas, įnirtęs dėl savo naujųjų draugų mirties, neatleido ir piktai suriko:
– Norėtum to, išdavike! Aš tau pastatysiu savo uošvio namuose nenykstantį paminklą!
Nors Finėjas ir labai stengėsi nežiūrėti mirčiai į akis, vis dėlto netrukus jo žvilgsnis 

susidūrė su ta baidykle: jo kaklas sustingo, drėgnos akys sukietėjo į akmenį. Taip jis ir 
liko ten stovėti, išsiviepęs nuo siaubo, nuleidęs rankas, vergiškai nusižeminęs. Niekie-
no nebekliudomas, parsivežė Persėjas savo mylimąją Andromedą namo. Daug daug 
laimingų dienų laukė jo čia. Jis vėl susirado ir savo motiną Danaję. Bet vis dėlto turėjo 
įvykdyti tai, kas buvo lemta seneliui Akrisijui. Mat tasai, pabūgęs orakulo žodžių, buvo 
pabėgęs pas svetimą karalių į pelasgų žemę. Čia jis dalyvavo karo žaidimuose kaip tik 
tuo metu, kai atvyko Persėjas, išsirengęs kelionėn į Argą, kur norėjo pasveikinti savo 
senelį. Mesdamas rutulį, Persėjas netyčia pataikė į Akrisiją, kurio visai nepažinojo ir 
neturėjo noro užgaut. Netrukus vaikaitis patyrė, ką padaręs. Labai gedėdamas, palai-
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dojo jis savo senelį už miesto ir išmainė karalystę, atitekusią jam po senelio mirties. 
Bet likimas jo toliau nebepersekiojo. Andromeda pagimdė jam daug šaunių sūnų, ir 
garsas apie tėvą gyveno su jais toliau.

J O N A S

Atėnų karalius Erechtėjas turėjo gražią dukterį Kreūsą. Su šia mergaite be jos tėvo 
žinios susituokė Apolonas, o ji pagimdė tam dievui sūnų, kurį, bijodama tėvo pykčio, 
įdėjo į pintinę ir pastatė oloje, anų slaptų jos susitikinėjimų vietoje, manydama, kad 
dievai pasigailės apleisto jos kūdikio. Nenorėdama palikti berniuko be jokio ženklo, 
iš kurio jį galėtum atpažint, motina užkabino jam papuošalą, dėvėtą jos pačios mer-
gavimo metais. Apolonas, būdamas dievas, negalėjo nežinot, kad jam gimė sūnus, ir 
nenorėjo nei savo mylimosios mest, nei berniuko be globos palikti. Todėl jis kreipės 
į savo brolį Hermį, kuris, kaip dievų pasiuntinys, palaikydavo ryšius tarp dangaus ir 
žemės, nepatraukdamas į save žmonių akių.

– Mielasis broli, – sako Apolonas, – viena mirtingoji pagimdė man vaiką. Tai Atėnų 
karaliaus Erechtėjo duktė. Bijodama savo tėvo, ji paslėpė kūdikį vienoj tuščiavidurėj 
uoloj. Padėk man jį išgelbėt, atnešk vaikutį su visa pintine, kur jis guli, ir vystyklais, 
kuriais jis suvystytas, į mano orakulą Delfuose ir padėk jį ten ant šventyklos slenksčio. 
Toliau juo rūpinsiuos aš pats, nes tai mano vaikas.

Hermis, tas sparnuotasis dievas, tuoj nuskubėjo į Atėnus, surado berniuką nupasa-
kotoj vietoj ir nunešė jį pintoj žilvičio kraitelėj, kurioje vaikas gulėjo uždarytas, į Del-
fus, pastatė ten ją priešais šventyklos duris ir atvožė dangtį, kad vaiką lengviau būtų 
pastebėt. Tai atsitiko naktį. Kitą rytą, kai tik saulė pradėjo kilti, maldyklon atėjo Delfų 
žynė. Ji jau buvo bežengianti vidun, bet staiga pamatė vaikutį, ramiai sau miegantį 
pintinėj. Moteriškė pamanė, kad tai kokio nusikaltimo vaisius, ir jau buvo beatstu-
mianti jį nuo šventojo slenksčio, bet jai pagailo to mažyčio. Mat dievas užtarė jos širdy 
savo sūnų. Žynė išėmė vaiką iš krepšio ir pradėjo augint, nepažindama nei jo tėvo, nei 
motinos. Nieko apie juos nežinojo nė berniukas. Jis augo, žaisdamas prie tėvo aukuro. 
Iš jo išėjo puikus vaikinas. Delfų gyventojai, jau susigyvenę su juo kaip su mažuoju 
šventyklos saugotoju, pakėlė tą pamestinuką į maldyklos iždininkus ir pavedė saugoti 
visas dovanas, kurias gaudavo dievas. Taip vaikinas ir gyveno savo tėvo maldykloj, gar-
bingai ir šventai leisdamas savo dienas.

Tuo tarpu Kreūsa nebegavo daugiau jokios žinios iš dievo ir turėjo manyt, kad jis 
jau bus pamiršęs ir ją, ir sūnų. Apie tą laiką atėniečiai įsivėlė į žūtbūtinį karą su greti-
mos salos Eubojos gyventojais. Šie pralaimėjo ir buvo sunaikinti. Toj kovoj atėniečiam 
daug padėjo vienas ateivis iš Achajos. Tai buvo Ksūtas, Dzeuso sūnaus Ajolo sūnus. 
Už savo pagalbą jis paprašė karaliaus dukters Kreūsos rankos ir gavo ją. Bet iš visa ko 
atrodė, tartum slaptai su ja susituokęs Apolonas leidžia mylimajai pajusti savo pyktį 
už tai, kad ji ištekėjo už kito: mat su antruoju savo vyru ji nesugyveno nė vieno vai-
ko. Praėjus daug laiko, Kreūsai kilo mintis kreiptis į Delfų orakulą ir maldauti, kad 
dievai duotų jai vaikų. Apolonui to ir tereikėjo, nes jis anaiptol nebuvo pamiršęs savo 
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sūnaus. Kunigaikštienė su savo vyru ir nedideliu tarnaičių būreliu išsiruošė melstis į 
Delfų šventovę. 

Kai tik jie atvyko prie dievo namų, lyg tyčia per slenkstį žengė Apolono sūnus, ke-
tindamas kaip paprastai pašluoti laurų šakelėm tarpuvartį ir prieangį. Jam krito į akį 
tauri matrona, einanti šventyklos vartų link. Jis pastebėjo, kad skruostais jai pasruvo 
ašaros, kai tik išvydo ji šventenybes. Orus moteriškės stotas paskatino jį pasiteirauti, 
ko ji taip susikrimtus.

– Nenuostabu, vaikeli, – tarė ji atsidusus, – kad tu nepraėjai nepastebėjęs mano 
liūdesio; juk aš turiu apraudoti savo dalią, kurią kitiem nesunku numanyt. Ne visuo-
met dievai mus, mirtinguosius, glosto!

– Nenoriu toliau aitrinti tau širdies, – sako vaikinas, – bet pasakyk, jei tai ne pa-
slaptis, kas tu tokia ir iš kur atkeliavai?

– Aš esu Kreūsa, – atsakė kunigaikštienė, – mano tėvas Erechtėjas, o tėvynė – Atė-
nai.

Nuoširdžiai nudžiugęs, vaikinas sušuko:
– Ak, iš kokio tu garsaus krašto, iš kokios garsios giminės! Bet sakyk man, ar tei-

sybė, kaip piešiama pas mus paveiksluose, kad tavo tėvo senelis Erichtonijas lyg koks 
augalas išdygęs iš žemės? Kad deivė Atėnė tą žemės pagimdytą berniuką uždariusi į 
pintinę, įdėjusi kaip sargus du slibinus, o paskui tą pintinę pavedusi saugoti Kekro-
po dukterims? Šios gi, iš smalsumo atvožusios ir pamačiusios vaiką, visai pametusios 
protą ir nušokusios nuo Kekropo pilies uolos?

Kreūsa nieko neatsakė, nes jos protėvio likimas priminė pačios dingusio sūnaus 
dalią. Bet tas, kuris dabar stovėjo priešais ją, toliau ramiai sau klausinėjo:

– Ir sakyk, šviesioji kunigaikštiene, ar teisybė, kad tavo tėvas Erechtėjas savo duk-
terį, tavo seserį, pagal orakulo pranašystę laisva valia paaukojo mirčiai, kad nugalėtų 
priešus? Ir kaip čia nutiko, kad tik tu viena likai išgelbėta?

– Aš buvau ką tik gimusi, – atsakė Kreūsa, – ir motina laikė mane glėbyje.
– O ar tiesa, – neatstojo jaunikaitis, – kad tavo tėvą Erechtėją prarijo atsivėrusi 

žemė? Kad jį pražudė Poseidono trišakis ir kad netoli tos vietos yra urvas, kurį taip 
mėgsta mano viešpats pitijų Apolonas?

– Tik neklausinėk manęs apie tą urvą, prašalaiti, – pertraukė jį Kreūsa, – jis man 
primena vieną neištikimybę ir ten padarytą didelį nusikaltimą.

Kunigaikštienė valandėlę patylėjo, paskui vėl susikaupė ir papasakojo vaikinui, ku-
riame atpažino dievo šventyklos sargą, kad ji yra kunigaikščio Ksūto žmona ir su juo 
atkeliavo į Delfus maldauti dievo palaimos savo nevaisingai santuokai.

– Foibas Apolonas, – tęsė ji atsidusus, – žino, kodėl aš neturiu vaikų. Jis vienas 
tegali man padėti.

– Tai tu, nelaimingoji, esi bevaikė, – tarė nusiminęs vaikinas.
– Aš tokia jau seniai, – atsakė Kreūsa, – ir aš negaliu nepavydėti tavo, gerasis ber-

neli, motinai, turinčiai tokį mielą sūnų.
– Aš nieko nežinau nei apie motiną, nei apie tėvą, – atsakė nusiminęs vyrukas, – aš 

niekuomet nesu gulėjęs prie moters krūtinės, nežinau, nė kaip čia patekau. Iš savo 
augintojos, šios šventyklos žynės, žodžių žinau tik tiek, kad ji manęs pasigailėjo ir už-
augino. Nuo to laiko gyvenu dievo namuose ir esu jo tarnas.



GUSTAVO SCHWABO (Gustavo Švabo, 1792–1850) 
„Gražiausiose antikos sakmėse“ darniai susietos 
įvairios kilmės ir senumo mitologinės graikų ir 
romėnų sakmės. Daugiau nei prieš pusantro amžiaus 
parašytos sakmės iki šiol neprarado populiarumo, 
priešingai – buvo leidžiamos daugybę kartų 
įvairiomis kalbomis ir tapo privaloma šeimos 
bibliotekos dalimi.

...Prometėjas, grobiantis iš dievų ugnį, fatališkoji Helenė, 
Jasonas ir auksinė vilna, Oidipas ir jo motina, Ikaras, 
skriejantis pernelyg arti saulės, ir galingasis Heraklis, 

trojėnai ir medinis jų arklys, narsusis Persėjas ir gražuolė 
Andromeda, klajoklis Odisėjas ir ištikimoji Penelopė: 

istorijos apie juos ir galinguosius dievus bei deives, kurie, 
kaip ir jų pačių sukurti mirtingieji, myli ir neapkenčia, 

baudžia ir apdovanoja, pasakojamos paprastai, bet drauge 
ir jaudinamai, išsaugant originalių Aischilo, Sofoklio, 
Euripido ir Homero kūrinių įtaigą bei dramatizmą.

Gustavo Schwabo meistriškumo dėka šios istorijos tapo 
prieinamos bet kokio amžiaus skaitytojams.




