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Phaetoni langemine: kreeka-rooma
geomüüt meteoriidi mõju mälestuse
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Teesid: Tekstikriitilise analüüsi ja teaduslike tõendite alusel näitavad auto-
rid, et Phaetoni müüt – kurja tegeva taevase sõjavankri müüt – säilitab mäles-
tusi ajavahemikul 2000–428. eKr Baieri Chiemgau piirkonda tabanud tohu-
tust meteoriidist.
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Sissejuhatus

Termini ‘geomütoloogia’ looja on Dorothy Vitaliano (1968: 5) ja see on vald-
kond, mis tegeleb iga juhtumiga, mille puhul on võimalik viidata müüdi või
legendi algsele päritolule, geoloogilistele nähtustele ja aspektidele laiemas tä-
henduses, sealhulgas ka astronoomilistele nähtustele (komeedid, varjutused,
meteoriidid jne) (Piccardi & Masse 2007: vii). Vitaliano eristab kahte liiki geo-
loogilist folkloori: ... need, kus esinevad mõned geoloogilised funktsioonid [---]
on inspireerinud fokloristlikke selgitusi ja mõne tegeliku geoloogilise sündmuse,
tavaliselt looduskatastroofi moonutatud selgitust (Piccardi & Masse 2007: vii).
Mõne viimase aasta jooksul on mitmed uurimused üritanud näidata, et müüti-
lised või legendaarsed pärimused on omamoodi geomüüdid, mis kirjeldavad
endisaegade konkreetseid geoloogiliselt kontrollitavaid looduskatastroofe (vt
nt Piccardi & Masse 2007).

Kaua aega on Phaetoni müüt (vt nt Ovidius I.750-II.408; Phaetoniga seotud
klassikaliste tekstide üksikasjalikum ülevaade vt Knaack 1965) kutsunud esi-
le kahtlusi, kas see võib olla tegeliku sündmuse geomüütiline vastukaja. Selle
loo põhijooned on järgmised: Heliose poeg Phaethon laenab isalt päikesevank-
ri. Ent ta ei suuda hoida seda päikese sisseharjunud rajal ning kursilt hälbinud
kaarik süütab põlema taeva ja maa. Et ära hoida suuremat katastroofi, lööb
Zeus Phaetonit piksenoolega ja nooruk kukub Maale Eridanose jõkke.

      http://www.folklore.ee/tagused/nr48/phaeton.pdf
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Hüpoteesi, et Phaetoni müüt on meteoriidi langemise kajastus, toetas teis-
te seas ka Wolf von Engelhart (1979) (Rappenglück & Rappenglück 2007: 102–
103). Ta oletas, et müüt oli seotud suure meteoriidi langemisega Po jõe (Itaa-
lia) deltasse, kuid ta ei suutnud sündmuse kohta esitada asjaomasest piirkon-
nast geoloogilisi tõendeid. Seevastu Jerker Blomqvist (1994) vihjas Phaetoni
müüdi seosele olemasolevate meteoriidikraatritega, eriti Kaali järve kraatri-
tega Eestis. Suuri vastuolusid on aga põhjustanud nende üheksa kraatri (suu-
rima läbimõõt on 110 m) dateering, mis hõlmab ajavahemikku 6400–400 eKr
(vt Masse 2007: 29). Ent siis, kui Blomqvist oma uurimuse avaldas, olid need
ainsad teadaolevad kraatrid, mis võisid umbkaudselt sobida kõnealuse aja ja
kohaga (Põhja- või Lääne-Euroopa, ca 2000–428 eKr, vt allpool: Aeg ja koht).

Käesolevas artiklis tutvustatakse väiteid, tõlgendamaks Phaetoni müüti
geomüüdina. Selleks võrreldakse müüdi kirjeldavate tekstide detaile teadusli-
kult analüüsitud meteoriidimõju näidetega. Oleme vaatluse alla võtnud Kagu-
Saksamaal asuva Chiemgau, ühe suurima teadaoleva holotseeni meteoriidi-
kraatri, kus saab uurida erakordselt paljusid nähtusi, võttes aluseks geoloo-
gia, mineraloogia, geofüüsika, arheoloogia ja astronoomia (Ernstson jt 2010).

Chiemgau kokkupõrge

Chiemgau väli (Ernstson jt 2010) Alpide jalamil hõlmab üle 80 peamiselt ääris-
tatud kraatri, mis on üldiselt jagunenud elliptilisel alal ca 60 x 30 km (umbes
1800 km2 47.8 ja 48.4 põhjalaiuse ning 12.3 ja 13.0 idapikkuse vahel, kõrgus
merepinnast 360–560 m). Kraatrite läbimõõt ulatub mõnest meetrist mõnesa-
ja meetrini (joonis 1). Suurimal kraatril, Tüttenseel (joonis 2), millest on saa-
nud järv, on 8 m kõrgune järsk kaldasein ja selle läbimõõt servast servani on
umbes 600 m, see on umbes 30 m sügav ja kaetud ohtra väljapaiskematerjaliga.

Joonis 1. 6 m läbimõõduga Hohenwarthi ja 11 m läbmõõduga #004 kraater.
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Geoloogiliselt esineb Chiemgau kraatrites pleistotseeni moreeni- ja jääaja fluvio-
setteid. Sündmus on dokumenteeritud peamiselt tema ohtralt esinevate šoki-
moonete tõttu (nt tasapinnalise deformatsiooni omadused – planar deformation
features (PDF)) kvartsis, mida on käsitletud meteoriidi mõju tõendava asjaolu-
na (Stöffler & Langenhorst 1994: 165) (joonis 3). Meteoriiditabamusest anna-
vad tunnistust ka sulanud kivimite olemasolu ja mitmesugused klaasistunud
kivimid (joonis 4), kvaternaari munakivide ja rändrahnude tõsised moonded,
lapillid, väljapaiskematerjalide kiht ümber Tüttensee kraatri ja kummalise
kujuga raudsilitsiidid, nagu gupeiidid ja xifengiidid ning mitmesugused karbii-

Joonis 2. Tüttensee kraater ja 8 m kõrgune serv.
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did, nt moissaniidid (SiC). Leidub fullereeni-laadseid struktuure sisaldavaid
süsinikuosakesi ja nanoteemante, mis viitab nende plahvatuslikule päritolule
(Yang jt 2008). Osakeste näidiseid (joonis 5) on leitud kraatri kivimite sulanud
pinnalt, samuti ohtralt pinnasest kogu Euroopas (Rösler jt 2006: 68, 70; Yang jt
2008: 937), mis viitab sademe rohkusele. Lisaks võib täheldada erinevaid tähe-
lepanuväärseid kõrvalmõjusid, nt rikkalik tugev kivikorrosioon luustikumoo-
dustiste all (joonis 6) ei ole tingitud ainult sulamisest / dekarboniseerumisest
vaid on tõenäoliselt ka plahvatusest tingitud lämmastikhappes lahustumise
tulemus.

Tüttensee kraatri ja selle ümbruse gravitatsiooni uurimine näitas positiiv-
se gravitatsiooni anomaaliat, mida saab seletada võimsast löögijõust tingitud
pinnase veeldamise ja tihenemisega. Arvatavasti on see mõju tuntav ka piir-
konna kõige tuntuma järve, liustikulist päritolu Chiemsee puhul, mida on sa-
geli nimetatud Baieri mereks, mille pindala on umbes 80 km2 ja sügavus koha-
ti üle 70 m. Chiemsee järve lähedal turbarabas leiduvad munakivid ja liiv ning
üleujutusele viitavad setted mitmel pool järve kallaste lähedal osutavad mit-
me meetri kõrgustele tsunamilainetele, mis on olnud tingitud ühest või mit-
mest järve tabanud löögist. Chiemsee järve hiljutine kajaloodimine tõi esile
topeltkraatri struktuuri.

Esialgsete arvutuste põhjal oleme tuletanud, et meteoriit on olnud väga
madala tihedusega objekt (<1,3 g/cm3), mille suurus on umbes 1100 m ja mis
sisenes atmosfääri kiirusega umbes 12 km/s madala kaldus trajektooriga. Esi-
mene killustumine 70 km kõrgusel seletab eelpool mainitud väljapaiskemater-
jali laialipillutatust. Modelleeritud stsenaariumi põhjal võib väita, et meteoriit
oli atmosfääri tihedamasse kihti sisenemisel terviklik. Need arutlused ja ar-
vutused on mõjude valdkonda puudutavate praeguste piiratud teadmiste tõttu
esialgsed.

Phaetoni müüdi ja löögifenomeni paralleelid

Oma eelmises artiklis esitasid Rappenglück ja Rappenglück (2007: 103–104)
väiteid, tõlgendamaks Phaetoni lugu kui tegeliku sündmuse peegeldust. Auto-
rid näitasid et Phaetoni taevas kulgemise kirjeldus ja selle kukkumise detailid
nagu kõigepealt mahaveerev pea, Phaetoni punakalt hõõguvate juuste ja pigi-
musta loori kombinatsioon, kujutab täiuslikult taevase objekti lähenemist ja
selle atmosfääri sisenemisega kaasnevaid nähtusi. Järgnevas üksikasjalikus
analüüsis võime kõrvutada Phaetoni müüdi (kursiivis) lõike Chiemgau kraatri
ümbrusest leitud tõenditega ja hiljutiste löökide vaatlusülevaadetega. Chiemgau
kraatri ümbrusest üksikasjalikumalt vt Ernstson jt 2010 ja selle tsiteeringud.
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Phaeton stardib hommikul
päikesevankriga (Ovidius,
Metamorfoosid II.111-160;
Nonnus Dionysiaca 38.307-
9): tundub, et klassikalised
autorid on kirjeldanud tõus-
va päikese suunast tulevaid
taevakehi, mida päike esialgu valgustab ja mis kasvavad järsult helenduseks.
Sellisest tähelepanekust on teatanud Tunguusi 1908. aasta sündmuse pealt-
nägijad, kellele jäi mulje justkui teisest päikesest (Gallant 2002: 1), mille päris
päike on vabaks lasknud. Kreeka-rooma kirjanikud on sõnastanud selle metafoo-
rina: Phaeton kaotas kontrolli päikesevankri üle ja kukkus sellest välja.

Phaetonit tabas Zeusi piksenool (Platon, Timaios 22C; Ovidius, Metamor-
foosid II.311-13, II.325; Apollonius Rhodius 4.597- 8; Plinius, Naturalis Historia
37.XI.31; Lucretius V.399-401; Nonnus, Dionysiaca 38.410; jt) ja päikesevanker
lagunes tükkideks (Manilius 1.746; Valerius Flaccus V.431; Ovidius, Metamor-
foosid II.316-18). See kirjeldus peegeldab väga hästi suure meteoriidi plahva-
tust ja lagunemist atmosfääris. Just sellisest sündmusest annab tunnistust
Chiemgau kraatriväli oma arvukate ellipsikujuliselt jagunenud kraatritega.

Joonis 3. Tasandiliste deformat-
sioonidega (PDF) kvarts ja ebare-
gulaarsete murdudega vesiku-
laarne klaas. Kerges paindes PDF
sisaldab veidi deformeerunud kris-
tallvõret. Lähivõte, paralleelne ta-
sapinnaline valgus, välja laius 480
µm. Osaliselt sulanud gneiss kraat-
rist # 004.

Joonis 4. Klaas kraatrist #004: munakivi on peaaegu täielikult moondunud klaasivahuks
(vasakul); klaas on täitnud kvartsiterade lõhed (paremal). Lähivõte, ristpolariseering;
välja laius 0,8 mm.
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Joonis 5. Süsinikukerakesed.

Teised autorid (Lucretius V.404; Diodorus V.23.3; Nonnus, Dionysiaca 38.412-
15) on täheldanud, et päikesevanker jätkas oma teed. Seda on lihtne mõista:
meteoriidi plahvatus ja tükkideks purunemine võis olla juhtunud päikese lä-
hedal. Seega võis jääda mulje, et päikesevanker ise purunes, kuid hiljem plah-
vatus hajus, purskega kaasnes ja sellele järgnes teatud atmosfäärifenomen,
päikest nähti seejärel liikuvat mööda tavapärast orbiiti. Järelikult pidi taeva-
ne sõiduk olema jäänud puutumata.

Phaethon on pooleldi põlenud (Apollonius Rhodius 4.598; Nonnus, Dionysiaca
38.93); ta on must kera (Valerius Flaccus V.431); ta on mähkunud tulisesse
tuhka ja süsimusta pimedusse, mis ei lase teda näha (Ovidius, Metamorfoosid
II.231- 4); ta hingab kuuma õhku justkui ahjust (Ovidius, Metamorfoosid II.229-
30); ta hõõgub (Ovidius, Metamorfoosid II.324-6.); Phaeton on katnud maa tu-
haga (Ovidius, Metamorfoosid II.286; Statius, Thebaid 1.221); kulutuli põletab
maa (Platon, Timaios 22C; Diodorus V.23.2; Ovidius, Metamorfoosid II.210-28;
Nonnus, Dionysiaca 38.418-20): ülehelikiirusel läbi atmosfääri tormava me-
teoriidi hõõrdumisprotsess võib jätta järele suure musta tolmuraja (Norton
2002: 35), see mulje on väga hästi dokumenteeritud Pjotr Medvedjevi maalil
Sihhote-Alini 1947. aasta tulekerast (Norton 2002: 39). Kokkupõrkele järgne-
nud äärmuslik temperatuurišokk võis iseeneslikult süüdata alustaimestiku,
mis lõppes söestunud metsade ja tuhakihtidega. Seega oleksid nii hiiglaslik
must tolmujutt kui ka spontaanne soojenemine ja pinnasesüttimine jätnud
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sihtmärgile oma jälje, täpselt nagu on täheldatav Chiemgau sündmuskohas.
Süsinikku sisaldavat materjali on leitud ohtrasti, mõnikord on sellel kumma-
line iseloom. Kõige levinum on väljapurskematerjaliga vähem või rohkem se-
gunenud süsinik nt Tüttensee piirkonnas. Nagu mainitud, on süsiniku kera-
keste (joonis 5) kokkupõrkest tulenevat päritolu arutatud (Yang jt 2008: 943).
Arvestada tuleb nii nende moodustumise võimalust kokkupõrke protsessis kui
ka nende võimalikku kuulumist meteoriidi koostisosade hulka.

Samasuguste omadustega süsinikukerakesi on leitud ohtralt kogu Euroopa
pinnases (Rösler jt 2006: 70; Yang jt 2008: 937), mis viitab väljapurskematerjali
laiale levikule.

Chiemgau mõjupiirkonnas uuriti kraatrit, kus kivid olid kogu ringseina
ulatuses kannatanud temperatuuri ligi 2000°C (Rösler jt 2006: 68). Paljusid
kive katva klaasi keemiline analüüs aitas teha kindlaks arvestatava rikastu-
mise kaltsiumi ja kaaliumiga, mida munakivides algselt sisuliselt pole. Seetõt-
tu tuleb arvestada põlenud või aurustunud taimestikuga. Seda tõendab asja-
olu, et samas kraatris võib näha söe moondumist klaasjaks süsinikuks, kus-
juures süsi on säilitanud puidustruktuuri. Seega on äärmuslikud temperatuu-
rid, rohke süsinikusisaldus ja ohtrad väljapurskematerjalid Chiemgau juhtu-
mi põhielemendid, mis näitavad, et Phaetoni ja maailma tuhaga kattumise
ning ka teised kuumuse, tule ja tuhaga seotud kirjeldused sobivad meteoriidi
kokkupõrke fenomeni omadustega.

Joonis 6. Sügavalt korrodeerunud purdosakesed Chiemgau kraatri puisteväljalt.
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Varjutuselaadne pimedus üheks päevaks (Ovidius, Metamorfoosid II.329-31,
381-5): eelmainitud süsinikukerakesed ja muud peenosakesed, mis täitsid at-
mosfääri pärast kokkupõrget, võisid varjata päikesevalguse teadmata ajaks.

Mürgised aurud järvest, kuhu Phaethon oli kukkunud, avaldasid mõju loo-
made ja inimolendite tervisele (Apollonius Rhodius 4.597-600); linnud kukkusid
taevast alla (Apollonius Rhodius 4.601-603; Aristoteles, Mir. 81): nagu eespool
mainitud, ilmnes Chiemgau kraatri kividel äärmuslik korrosioon (joonis 6),
mida me selgitame muude põhjuste hulgas ka tugeva happelise vedeliku mõ-
juga. Samuti on teada, et 2007. aastal mõjutasid inimeste tervist väävlit sisal-
davad aurud pärast väikese meteoriidi langemist Carancase lähedale Peruus
(Macedo & Macharé 2007: 2, 4–5). Sellised nähtused võivad peegelduda mür-
gistele aurudele viitavates juttudes.

Maajumalanna Tellus tõstis oma näo ... ja vajus suure maavärinaga, üleni
värisedes, ning istus nüüd mõnevõrra sügavamal kui enne (Ovidius, Metamor-
foosid II.275-8): Tüttensee kraatri gravitatsiooniuuring ja kraatri ümbrus vii-
tavad tugevast lööklainest tingitud vedeldamisele ja väga poorsete kivide ti-
hendamisele. Pinnase vedeldumine ja maapinna vajumine on väga hästi teada
ka seoses tugevate maaväringatega (Seed & Idriss 1982). Suures värinas istu-
va ja varasemast sügavamale vajunud Telluse kirjeldus tundub selle protsessi
täiusliku vastena.

Kolm korda tõstis Neptun oma pead ja käsi veest, kuid kolm korda ei suut-
nud ta tulises õhus püsti jääda (Ovidius, Metamorfoosid II.270-71); üleujutus
kohe pärast Phaetoni kukkumist (Hyginus, Fabulae CLII.A2): paljud kohad
Chiemsee järve kaldal osutavad tsunami märkidele. Kuivõrd välistada saab
kõik teised suure laine loomulikud põhjused (maalihe, suur veealune liikumi-
ne, vulkaaniline aktiivsus jne), jääb järele ainus mõeldav järeldus, et selle
põhjustas meteoriidi kukkumine järve. Chiemsee järve põhja mõõtmised ka-
jaloodiga on paljastanud kahekordse kraatri struktuuri, mis seda kinnitab.
Chiemsee idakaldal asuvas Chieming Stötthami arheoloogiliste kaevamiste
piirkonnas on leitud kokkupõrkest mõjutatud kiht, mille komponendid osuta-
vad löögi mõjul järvest tõusnud üleujutuslainele. Veest tõusev ja sinna tagasi-
tõmbuv Neptun võib olla tsunamilaine narratiivne tõlgendus.

Vesi on erakordselt kuum; see aurab ja keeb (Ovidius, Metamorfoosid II.242;
II.250; II.253): Tunguusi 1908. aasta sündmust kirjeldades rääkisid tunguusid
järve moodustumisest, kus vesi kees veel kaks päeva (Kokoulin 1908). Carancase
2007. aasta juhtumil kirjeldati samuti vett kraatris keevana (Macedo & Macharé
2007: 2).

Phaetonit, Heliadest leinavad õed on muutunud puudeks ja nende pisara-
test on saanud merevaik (Apollonius Rhodius IV.603-606; Ovidius, Metamorfoo-
sid II.346-65; Plinius, Naturalis Historia 37.XI.31): Chiemgau kokkupõrke piir-
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konnas võib täheldada puudel mitmesuguseid mõjujälgi. Lisaks juba mainitud
puude põlemisele ja söestumisele võib Tüttensee kraatri väljapurskekihis lei-
da ka erakordselt väändunud puude osi. Piirkondades, kus puud elasid kokku-
põrke üle, kuid said tugevasti kannatada, võivad nad eritada väga intensiivselt
vaiku. Tunguskas oli vigastatud puudega kaetud mitte üksnes kahjustatud
piirkonnad, vaid [t]raumaatilisi vaigukanaleid täheldati ka varaste ja 1908. aas-
tast hilisemate puuringide üleminekutsoonis (Yonenobu & Takenaka 1998: 367).
Intensiivselt vaiku eritavat puud võib vabalt kirjeldada nutvana ja selle pisa-
raid saab võrrelda merevaiguga.

Aeg ja koht

Paralleelid, mis on teada kokkupõrgete kohta üldiselt ja täpsemalt Chiemgau
kokkupõrke kohta, kergitas taas esile Jerker Blomqvisti tõstatatud küsimus,
kas Phaetoni müüt võib tuleneda mingi tegeliku meteoriidi langemise mäle-
tustest, käesoleval juhul siis Chiemgau juhtumist. Kas müüt annab koha- ja
ajavihjeid ning kas need sobivad kokku Chiemgau juhtumiga?

Jerker Blomqvist (1994: 9) järeldas, et aasta 2000 eKr võis olla Phaetoni
katastroofilise sõidu varaseim aeg. Tema järeldus tugineb päikesevankri mo-
tiivi leviku algusel ja arheoloogilistel asitõenditel hobuveetavatest kergetest
kaarikutest üleüldiselt. Kõige hilisema aja on andnud Euripidese Hippolytos.
Draamat etendati aastal 428 eKr ning see rääkis kõige esimesena loo Phaetonist
ja tema katastroofilisest sõidust päikesevankris. Väga tõenäoliselt mainis seda
müüti juba Aischylus oma Heliadeses, mis oli kirjutatud ajavahemikus 468–
456 eKr. Kõige varasem mainimine nt Hesiodose töödes on mõnevõrra vaiel-
davam (vt Knaack 1965; Diggle 1970: 4–5, 10–15, 23–24; Blomqvist 1994: 6–7;
Csaki 1995: 8–20).

Mõned klassikaliste autorite pakutud tähised selle sündmuse kohta asuvad
Põhja- või Lääne-Euroopas (Blomqvist 1994: 9–14), näiteks Eridanose jõe mai-
nimine ja Heliadese merevaigupisarad. Nagu hästi teada, on suulistele geo-
graafilistele kirjeldustele omased paljud probleemid, kaasa arvatud ebamäära-
sus ja väärtõlgendused.

Need raskused peegelduvad iidsete autorite ebakindluses Eridanose asuko-
ha kirjeldamisel. Seda seostati üldiselt Euroopa jõgedega: Po, Rhône, Rein või
‘okeanosega’ maailma lõpus,  arutlustes paigutati see Euroopas kusagile kau-
gele põhja või läände. Isegi hellenismiaeg, mil oli valdav kokkulepe, et Eridano-
sena tuleb identifitseerida Po jõge, ei kõrvaldanud mitmetähenduslikkust (klas-
sikaliste tekstide viiteid vt Milchhöfer 1965). Seega annab Eridanos vihje asu-
kohtadele Põhja- või Lääne-Euroopas, kuid mitte rohkem. Lõpuks väidavad
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kaks autorit Apollonius ja Aristoteles (Apollonius Rhodius IV.599; Aristoteles,
Mir. 81), et Phaeton kukkus järve. Chiemgau piirkonda ja suurt Chiemsee
järve vaadates võib näha seda informatsiooni uuest perspektiivist.

Olulise lisavihje on andnud mõned kirjanikud, kes on selgesõnaliselt väit-
nud, et tegevuskohaks oli keltide maa ja/või Phaetoni lugu jutustasid keldid
(nt Pausanius I.4.1). Nonnus rõhutas, et Phaethoni ... neelas keldi jõgi... (Nonnus,
Dionysiaca 38.93) ja Phaetoni lugu oli hästi teada läänekeltidele (Nonnus, Dio-
nysiaca 38.97-102). Ioannis Malalas omalt poolt teatas, et jumal saatis taevast
maa peale keltide maal elavate hiiglaste pihta tulepalli, mis põletas maha hiig-
lased ja maa. Pall kukkus Eridanose /Jordani jõkke ja kustus (Chronographia,
Logos protos 3 in FHG [Fragmenta Historicum Graecorum]; Joannis Antiocheni,
Istoria cronike, 2.9-10). Ioannis Malalasi kohaselt peegeldus sündmus kreek-
lastel Phaetoni müüdis, kuid ta peab tõepärasemaks Plutarchose seisukohta,
et tulikera tabas keltide maad.

Kokkuvõttes annab müüt meile mitmeid vihjeid, mis lubab järeldada, et
Phaetoni kukkumine, s.t müüdis kajastuv meteoriidi langemine leidis aset
Põhja- või Lääne-Euroopas ajavahemikus 2000–428 eKr, kusjuures selle ük-
sikasjaline kirjeldus (vt eespool) viitab sellele, et sündmust peeti hästi meeles,
võimalik, et läbi sajandite kuni esimeste kirjalike müüdiversioonide loomiseni.

Chiemgau kokkupõrkeaja kindlaksmääramiseks on rakendatud radiomeet-
rilisi ja arheoloogilisi meetodeid, mis muutis veidi varasemaid dateeringuid
(Rappenglück & Rappenglück 2007; Rappenglück jt 2009; Ernstson jt 2010).
Chieming-Stötthami väljakaevamispaiga OSL (optiliselt stimuleeritud lumi-
nestsentsi) dateering kinnitas, et seal oli aset leidnud täielik luminestsents-
pleegitus, mis ei jätnud mingeid jääke. See, et päikesevalgus kustutab lumi-
nestsentsi ja kvartsi mineraalides nullitakse elektronlõksud kõige rohkem mõne
minuti jooksul, on tsunamiefekti puhul oodatav. Elektronlõksude täitumine
looduslikust radiatsioonist tingitud elektronidega on võrdeline sette ladestu-
mise ajaga, mis omakorda määrab kindlaks valguse ligipääsu viimatise mõju-
aja. Sel meetodil määrati vanuseks umbes 2000 aastat eKr (Zacharias jt 2009).

Chiemgau juhtumi teine dateerimismoodus on seotud arheoloogiaga.
Chieming-Stötthami piirkonna väljakaevamiste leiud (Möslein 2009) on paigu-
tunud varase neoliitikumi ja Urnfieldi kultuuri vahele, täpsemalt aastatesse
4400–800 eKr. Hallstati potikildude ja rauakamakate avastamine selles kihis
võib olla juhuslik. Tüttensee kraatri väljapurskekihist leitud potikillud päri-
nevad ajajärgust pärast aastat 2200 eKr (pronksiaja algus), kui mitte enne
aastat 1300 eKr (hilise pronksiaja algus). Võttes aluseks erinevad dateerimis-
meetodid tuleks Chiemgau kokkupõrke kõige hilisem aeg (terminus ante quem)
paigutada ilmselt aastasse 800 eKr, kusjuures terminus post quem piirneb aas-
taga 2200, kui mitte 1300 eKr.
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Võttes aluseks Phaetoni müütilise kukkumise aja ja koha kohta tehtud
järeldusi, langevad need väga hästi kokku Chiemgau sündmuse aja ja kohaga.
Meil on olemas kohamääratlus – Lääne-Euroopa. Sealjuures on märgitud suurt
jõge – Doonau jõgi on kahjustuspiirkonnale väga lähedal. Olemas on teated
järve kohta – Chiemsee järv sai otsetabamuse. Samuti leidub viide müüdi seos-
tele keltide maadega. Vastavalt Vana-Kreeka konventsioonile tähistati mõis-
tega keldid üldiselt Kreeka elanike seisukohalt Euroopa lääneosas elavaid ini-
mesi (Dobesh 1995: 29, 32). Tähelepanuväärne on asjaolu, et Chiemgau kok-
kupõrge toimus kunagise keldi kultuuri südames.

Kasutades Phaetoni müüdiga seotud andmeid järeldasime, et oletatav kok-
kupõrge pidi toimuma umbes ajavahemikus 2000–428 eKr. Sellesse ajalisse
raamistusse mahub Euroopas ainult kaks meteoriidi kokkupõrget: juba mai-
nitud Kaali järve sündmus (kui see ei juhtunud varem), mis oli suhteliselt
väike, ning palju suurem ja paljude kokkusobivate detailidega Chiemgau kokku-
põrge, mis on dateeritud ajavahemikku 2200–800 eKr. Seega on võimalik, et
Phaetoni müüt säilitab mõningaid mälestusi just sellest viimasest kokkupõr-
kest.

Teabe edastamine ja müüdiloomise põhjused

Müüti kodeeritud andmed kinnitavad pealtnägijate olemasolu kokkupõrkeala
läheduses. Tunguusi sündmusest on olemas mitmeid üksikasjalikke ülevaa-
teid inimestelt, kes kogesid sündmust 10–60 km kaugusel selle epitsentrist.
Chiemgau mägine paljude järvede ja jõgedega ala topograafia võis aidata kaasa
kokkupõrke mõju lokaliseerimisele ja võis anda ohutussaare nt künka varjus.
Alpide lähimad tipud, mis tõusevad 1500–1700 m kõrgusele ja on suurimast
kraatrist umbes 10 km kaugusel, tagasid täiusliku soodsa vaatluspunkti sellele,
kel õnnestus varjuda, et jälgida toimuvat üksikasjades.

Aga mis võis olla Vahemere-äärsete inimeste ajend luua Phaetoni müüt
kõrvalises piirkonnas asetleidnud sündmuse põhjal? Kogu maailma inimesed,
nende seas ka vanad kreeklased, reageerisid vanasti väga intensiivselt ko-
meedi ilmumisele, samuti võrdlemisi väikestegi meteoriitide kokkupõrkele
Maaga – need olid sündmused, mis võisid sajanditeks sööbida pärimusmällu
(Rappenglück 2005: 324–325). Loogiliselt võime eeldada, et Chiemgau suuru-
sega meteoriidi kokkupõrge on jätnud vähemalt läheduse elanikkonna mällu
mingid jäljed. Kuid oluline on mõista Chiemgau kokkupõrke suuremaid mõõt-
meid.

Rekonstrueeritud trajektoor peab olema teinud tulise taevakeha atmosfää-
ri sisenemise pealtnägijaks vähemalt kogu Euraasia põhjaosas. Keha plahva-
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tus atmosfääris, mis tõenäoliselt toimus umbes 70 km kõrgusel, pidi olema
nähtav ümberkaudu vähemalt 500–600 km raadiuses. Võrreldes Tunguusi ka-
tastroofi heliefektide kuuldavusega pidi plahvatuse heli olema kuuldav vähe-
malt 1000 km kaugusel või kaugemalgi. Kokkupõrkest tingitud maavärina
ulatust ja intensiivsust ning lööklainete mõju on raske hinnata. Jällegi annab
sellise sündmuse kestvusest ja intensiivsusest aimu Tunguusi sündmus, mille
mõjul käis lööklaine kaks korda ümber maakera ja maavärinat oli tunda mit-
mesaja kilomeetri kaugusel.

Plahvatava keha killud võisid põhjustada “kivisaju” isegi mõnes Lõuna-
Euroopa piirkonnas, samal ajal kui söe mikroosakesed võisid mõjutada Euroo-
pas tohutuid alasid. Vahemere äärsetel aladel pidi olema märgata erinevaid
ilminguid Põhja-Itaalias ja mõned mõjud pidid ilmnema isegi Lõuna-Euroopa
palju kaugemates osades. Lisaks pidi uudis sellest apokalüptilisest sündmu-
sest levima kiiresti Vahemere-maailma kaubateede ja muude kontaktide va-
hendusel (Schnekenburger 2002). Jutustused nendest kogemustest ja sellega
seonduv teave pidid nähtavasti nõudma selgitusi: see sündmus oli teravas vas-
tuolus kõiksuse tavalise korraga. Phaetoni müüdi väljamõtlemine võis anda
kohase vastuse šokeerivale kogemusele – jutustus lõppes anomaalse sünd-
muse kirjeldamisega mitte füüsilise reaalsuse, vaid pigem müütilise tõlgendu-
se seisukohast.

Hiljem kui edastatud teave oli kaotanud oma tegeliku tähtsuse, jäid dra-
maatilised detailid moraalse juhendamise või puhta meelelahutuse imeliseks
allikaks, ja mõnel juhul võimaldasid müüdi narratiivsed detailid endiselt heita
pilku selle kunagisele alusele, füüsiliselt nähtud sündmusele.

Kokkuvõtteks

Phaetoni kukkumise müüt ja Chiemgau kokkupõrge ei tähenda üksnes koha
ja aja kokkulangevust, sarnased on ka teised struktuurielemendid. Lühidalt:
geoloogiliste tõendite üksikasjad on väga lähedased müütilistes kirjeldustes
leiduvate detailidega. Seega võib väga suure tõenäosusega oletada, et Phaetoni
müüt on geomüüt, mille aluseks on konkreetse loodusõnnetuse kajastus kul-
tuurilises mälus, mis räägib Chiemgau piirkonna meteoriiditabamusest.
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Summary

The Fall of Phaethon: a Greco-Roman Geomyth
Preserves the Memory of a Meteorite Impact in
Bavaria (South-East Germany)

Barbara Rappenglück, Michael A. Rappenglück, Kord Ernstson, Werner Mayer,
Andreas Neumair, Dirk Sudhaus, Ioannis Liritzis

Key words: Bronze Age, Celts, meteorite, myth, Ovid, Phaethon

Arguing from a critical reading of the text, and scientific evidence on the ground, the
authors show that the myth of Phaethon – the delinquent celestial charioteer –
remembers the impact of a massive meteorite that hit the Chiemgau region in Bavaria
between 2000 and 428 BC.




