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čia matyti, o tais metais i j<1: trenke žaibas ir j<1: sužalojo, jos kelmas sudege
1673 m. per <lidi.ji miško gaisr<1:. Prie šitos egles trauke senas ir jaunas, ir ne
tik iš Nadruvos ir Skalvos, bet net iš Žemaitijos ir Lietuvos, ir jie ten aukojo
skaras, kelniaraiščius, kai kurie drabužius ir pinigus; mat jie buvo isitikin�,
kad jeigu kas nors, budamas paralyžiuotas arba turedamas koki nors luži,
pralisi<1:s tarp hl dviejll šakl.l, tai nuo to pasveiksi<1:s, ir dar galima rasti daug
žmonill, kurie, jll nuomone, es<1: patyr� šio medžio gydomaj<1: gali<1: ir kurie
nesidrovi šlovinti šventosios egles, šita egle irgi buvo vadinama rumbuta
egle ir, eidami prie jos, žmones sakydavo: Eikim Rombhowa, o tardami
greitai: Eikim I Rommowa. Šitokill eglill, be abejo, buvo daugiau, nes, be jll,
dar randama daug vietovill, kurios prfisll kalba vadinamos šventomis:
pavyzdžiui, Szwente [?Loe]zuno[21l ir t. t., Szwenta mieste ir t. t.

§4. Be to, senoves prusai šventais laike dar ir kitus medžius, ypač šeiva
medi, po kuriuo neva gyveno keisti žemes dievai, jll vadinami bezdukkai, o
kai kas iš to pasidaro žodi barzdukkai. Tikra tai, kad ivairus nadruviai vis dar
vengia ir prisibijo šeivamedžio, nes bezdukkai, gyvenantys po juo, neva
kenkia žmonems. Aš isitikin�s, kad čia velnias krečia išdaigas naiviems žmo
nems, tačiau jis čia pasinaudoja ir gamta - juk iš patirties žinoma, kad po
šeivamedžiu nesveika ilgai užsibuti arba miegoti, ypač pavasari ir jam žy
dint. Klaipedos mieste buvo moterele, megusi retkarčiais vidudieni numigti
po šeivamedžiu, ji galll gale nuo to prarado s<1:mon� ir j<1: gydyti emesi am
žinatilsi ponas [K]yperus, medicinos daktaras, ir su Dievo pagalba j<1: išgyde,
palaik�s j<1: kelet<1: dienll ir nakh! paguldyt<1: <1:žuolo pavesyje. Gali buti, kad
stiprus kvapas užslopina vidinius pojučius ir per tai jie nebegali tinkamai
funkcionuoti, taigi šetonas žmonill silpnyb� išnaudoja apgavystei ir sužadina
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MSB: dem.
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al. ut in orig.: Sehl.
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visokias k:vailas fantazijas, gal sustiprina ir pramanus apie žemés dievukus
ar veikiau šeivamedžio gyventojus, kit ir reiškia žodis bezdukkai, nes priisiš
kai, taip pat Nadruvoje ir Skalvoje, žodis bezdas reiškia šeivamedi[22l. Taigi
bezdukkai yra „prie šeivamedžio gyvenantys ar prie jo esantys, juo besinau
dojantys" ir t. t.

§5. Manau, kad jiems buvo šventi visll veislill medžiai, jeigu jll dvišako
jysis kamienas paskui vel suaugys. Kaip rodo piešinys, Ragainés apskrities
[155v] lauke // buvo toks itžuolas, kuris irgi buvo laikomas šventu; i ji lipo turintieji
luži ir lindo per skyly dvišakumoje, tikédami, kad tai jiems padés. Mano
tuometiniame sode Nybudžiuose buvo tokia rombotha krauszis [23l , t. y. šitaip
suaugusi kriaušé, prie kurios kartit radau senit vyri!, klupanti po tuo medžiu
ant kelill ir kažkit murmanti sau i barzdi!, o kadangi iš pradžill jo nepastebé
jau ir nesielgiau pakankamai tyliai ir atsargiai, tai jis pasijuto sutrukdytas ir
rengési eiti šalin. Bet iš smalsumo aš ji sulaikiau, norédamas sužinoti, del
kokill ketinimll jis užtruko prie šito medžio. Aš klausinéjau daug ko, tačiau
jis tepasaké savo vardit (man nežinomél) ir tvirtino esits iš Žemaitijos; paste
béjau, kad jis bijo man atskleisti savo reikalus; aš prie jo pasiunčiau vienit
iš savo potabelill (taip vadinasi valstiečiai, kurill keturis Jo Šviesybé Bran
denburgo Kurfiurstas yra neatlyginamai paskyrys mano ir bažnyčios reik
méms) nurodys atsargiai ji išklausinéti, bet vis tiek iš to neišéjo nieko gero.
Pagaliau po daugybés išsisukinéjimll vienas iš mano potabelill išpešé, kad
šitas vyras esits čia pasillstas vienos vaidulutés iš Žemaitijos. Jis turis savo
sunaus vaikui, kuriam pavojingai lužy kaulai ir kuris sutrauktas paralyžiaus,
surasti toki suaugéli medi ir tit sunaus vaikit per ji perkišti; vaiduluté galéjo
išgydyti tokiit ligit [naudodamasi] dieVll galia, suteikta tokiam medžiui. Aš
neparodžiau tam vyrui savo nuostabos, o paklausiau šitit žemaiti, kodél jis po
medžiu klupojys ir meldysis; jis atsaké: jis kreipysis i savo Dievit ir maldavys
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176 pro Baueru; MSB: Bauren.
174 MSB: Niebudzien.
175 err. Frucht; MSB err. abs.
M- corr. ex m-. 178 MSB: Weydeluttin. 179 MSB: Weydulutten. 180 MSB: dem.
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pagalbos savo sunaus vaikui. Aš jam aiškinau: kad jis čia kreip�sis i Diev4
pagalbos, tai teisinga, bet kad jis ej�s pas vaidulut� ir tikej�sis tokios nepa
dorios pagalbos, tai jis čia pasielg�s kaip nekrikščionis, ir aš jam priekaiš
tavau del neatsakingo poelgio. Senas žemaitis eme virpeti ir drebeti, many
damas, kad ji surišt4 pristatysiu i valsčil.l kaip burtininkcl, sukosi kaip vijurkas
ir praše pasigaileti, pridurdamas, kad dabar prapulsi4s arba del valdžios nuosp
rendžio, arba del vaidelutes pykčio, o sunaus vaikui busi4 dar blogiau. Aš
jam aiškinau nesieki4s ji pasaulietiškai nubausti, jis turis tik prašyti Diev4
atleisti jo nuodem� ir visas viltis deti vien i Dievcl, tada jo anukui jis tikrai
padesi4s. Jeigu tik jis išpažist4s savo nuodem�, tai jis galis tikrai manimi
patiketi, jog aš jam ne tik linkis geriausios kloties, bet ir ketin4s pasirupinti,
kad jis butl.l tikrai pristatytas ten, kur noris. Tada maloniai ir atsargiai su juo
kalbedamasis, pagaliau iš senojo žemaičio sužinojau, jog kai kurie žemaičiai
dar isitikin�, kad šitaip išaug� medžiai ne veltui sukurti taip nuostabiai ir
todel, jll manymu, teisetai laikomi šventais; iš patirties neva žinoma, kad tie
žmones, kurie toki medi maldininkL[ ir vaidulil[ nurodymu (taip jis vadino
burtininkus kalbedamas vokiškai, o šiaip jau. maldininks reiškia Bether, o
weidullis - išminčius, taigi ginčininkas, kuris, jo nuomone, grumiasi su Die
vu maldoje) deramai garbino, nebuvo palikti be pagalbos. Kiek pastebejau,
senasis žemaitis širdyje pritare šitai nuomonei, nors (gal iš baimes) mano
akivaizdoje dabar peike šitoki ki11.l žemaičil.l tikejim4. Gall! gale jis prisipa
žino, kad pažist4s maldinink4, kuris, jeigu gale11.l čia prie medžio saugiai
apsigyventi, ne tik atsikel11.l čia su visa savo šeima, //

[155r]
[155v]
[156r] bet ir man neva bii11.l didele laime ir t. t., tuo labiau, jeigu jis medi galetll
iszwentint - jis pavartojo šit4 žodi. Paklausiau, k4 ir kaipgi žmones darcl,

r...

188 MSB nesuskliausta :!: MSB nicht eingeklammert. 189 Iliustra
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cija :l Abbildung; iliustracijos apačioje per viduri irašas kita ranka :l Am unteren Rand der
Abbildung in der Mitte von anderer Hand eingetragen: ad lib. 4, c. 2, § 5 (poskyris originale
nenurodytas :/: Paragraph im Original nicht angegeben). 190 Tuščias puslapis :/: Leere Seite.
187

117

µLf rr.

?.. '1

11. M. Pretorijaus veikalo Prusijos idomybes, arba Prusijos regykla rankraštis
MSA. Ketvirtosios knygos Senoves prusil idololatrija (sk. 2, § 5) iliustracija,
piešinys plunksna [,,;\žuolas Ragaines lauke"] :/: Handschrift MSA des Werkes
von M. Praetorius Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubuhne.
Federzeichnung im vierten Buch Idololatria veterum Prussorum (cap. 2, § 5)
[,,Die Eiche im Ragnitischen Felde"] (Bl. 155r)

12. M. Pretorijaus veikalo Prusijos idomybes, arba Prusijos regykla rankraštis
MSA. Ketvirtosios knygos Senoves prustf. idololatrija (sk. 2, § 5) iliustracijos,
piešinio plunksna [,,Ažuolas Ragainés lauke"] fragmentas :/:
Handschrift MSA des Werkes von M. Praetorius Deliciae Prussicae,
oder Preussische Schaubuhne. Das Fragment der Federzeichnung
im vierten Buch Idololatria veterum Prussorum (cap. 2, § 5)
[,,Die Eiche im Ragnitischen Felde"] (BI. 155r)

KETVIRTOJl PRÚSIJOS REGYKLOS KNYGA, 2

šventindami toki medi. Vyras man pripasakojo visokill keistenybill, kurias
maloniajam skaitytojui ketinu pateikti kitoje vietoje. O kad nei šitas vyras,
nei kas nors kitas netureÍll progos per šit&: medi susigundyti stabmeldyste, jo
akivaizdoje sukviečiau savo žmones ir isakiau nukirsti t&: svarbiausiaj&: šak&:,
i kuri&: labiausiai taikesi tas žemaitis ir del kurios tas medis galeÍll huti
laikomas šventu; žemaitis del to labai apgailestavo. Tačiau atsitiko keisti
dalykai. 1. Kertant šak&: ir visiems stovint aplink medi, sodininkas, j&: kertan
tis, gerai nepasisaugojo, kad laiku atšokÍll nuo krentančios šakos, ir šita
sunki šaka nukrito jam ant kojll, del ko jis 4 savaites sirgo ir netiko jokiam
darbui, o tai juk atsitiko karščiausiu sejos metu. 2. Del to aplink stovintys
tiek susijaudino, kad visi nuejo šalin, aš irgi pasitraukiau nuo medžio nore
damas padeti nukentejusiajam, o ryt&: iš tos šakos nieko nebebuvo lik�. Lie
piau uoliai ieškoti ne tik savo kaime, bet ir pats važinejau i ivairius kaimus,
kur, spejau, ji galejo huti nugabenta, bet ne iš vieno nieko dorai nesužinojau,
nors tai šen, tai ten siuliau ir pinigll, Žemaitis irgi buvo ding�s ir aš spejau,
kad t&: šak&: buvo paem�s biitent jis. Po to nebeatsirado ne vieno žmogaus,
besiteiraujančio apie t&: medi arba atsidurusio prie jo - išskyrus kelet&: vaikll,
smaguriaujančil.l kriaušemis.

§6. Paprastai senieji priisai savo dievams pašv�sdavo ištisus alkus ir gi
rias; tai paliudija Erasmas Stellab<55> , Jodocas Wilich[ijus] c<56> , Motiejus Mie
chovitact<51>. Štai miisll senelill laikais PabeÍll krašte buvo didele giria, o
medžio nukirtimas toje girioje tenykščiams žmonems kele didžiausi&: pasi
šlykštejim&:ecssi. Arba štai prie Prusijos sienos su Žemaitija yra giraite,
Henneberg in Comm. ad Mapp. pag. 350.
[Hennenberger, Caspar, Erclerung der preussischen [ ...] Mappen [ ...], p. 473. Vide
ll(34).]
e(SS)

191 M- corr. ex m-. 192 Prieš ši žodi yra istrižas brukšnys :/: Vor diesem Wort ist ein
schriiger Strich eingetragen. 193 I- corr. ex i-. 194 M- corr. ex m-. 195 err. Mongends; MSB:
Morgens. 196 corr. ex illect. 197 MSB: Birnen. 198 corr. ex abnachen: -s- ser. ser. in Zin.
199
MSB: Pobethischen.

121

KETVIRTOJI PRÚSIJOS REGYKLOS KNYGA, 3

vadinama šventaja, kurioje greta gyvenantys nieko nekerta nuog,lstaudami,
kad dievai, esantys toje giraiteje, jiems pridarys daug žalosf(59l.

Trečias skyrius

Apie kitus šventus dalykus ir šventas vietas Prusijoje
Turiny s
1. Kalnl! garbinimas. 2. Katniavos kalnas. 3. Kalnas prie Palangos. 4. Šito
kio garbinimo priežastys. 5. Lenckio kalnas[24J prie Brandenburgo. 6. Apie
šventuosius kaimus ir jl! gyventojus. 7. Šventosios upes ir ežerai. 8. Šventieji
šuliniai. 9. Šventieji akmenys, mešlo ir malkl! ktiivos. 10. Kas prilsams dave
dingsti paskelbti tokias vietas šventomis. Apie Delfq orakul,l. 11. Gyvatynas
prie Labguvos, skurgudai. 12. Gotl! skurgudai. 13. Senoves Romavos šven
tinimo bildas. 14. Vieno žemaičio pasakojimas apie tai. 15. Kodel šventina
mas vienas ar kitas daiktas? 16. Kodel už žmom buvo aukojama kiaule?
17. Kodel už galvijus aukojamas ožys? 18. Gaidys - už namus?

§ 1. Be mišk\l ir medžill, semes1ems prilsams šventi buvo ir kai kurie
kalnai; Hennenbergerisa(60l mini Ramino kaln,l prie Nemuno upes [25l, kuri
prilsai laike šventu, ir kai moterys noredavo ant jo užlipti, tai turedavo huti
pasipuošusios, o jeigu užlipdavo nešvarios, basos ir nepasipuošusios, tai
susirgdavo. //
§2. Katniavos kalnas[26l daugelio nadruvil! irgi laikomas šventu ir jie ten
neliečia nei smelio, nei žemes; taip pat lengvai nerasi seno nadruvio, kuris
noretl! ant to kalno miegoti. Jie isikal� i galv,l: jeigu tame kalne kiek paju
dinsi žem� arba k,l nors kasi, tai netrukus mirsi. O kadangi buv�s tenykštis
liuteronll pamokslininkas Teofilis Schultzas[27l, noredamas išrauti šit,l pikt,l

200 MSB: Kattanauische. 201 MSB: heil. 202 MSB: heil. 203 MSB: zu erklaren. 204 MSB:
Wozu. 205 MSB: Rambin. 206 MSB: barfiiBig. 207 MSB: Berge. 208 MSB: man. 209 err.
weiland; MSB: Weiland.
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iliuzij<1:, liepé šiek tiek nukasti žemés nuo šio kalno, bet netrukus po metq
pasimiré, o jo žentas Pilypas Ruigys [28l , perém�s iš jo kunigyst�, norédamas
išrauti iš žmoni11 galVl! t,l tušči,l iliuzij<1:, taip pat nukasé tos žemés, bet irgi
miré dar tais pačiais metais, tai kai kurie nadruviai dar labiau buvo [velnio]
suvedžioti tikéti šita iliuzija, kad šito švento kalno negalima liesti. lsidémé
tina, kad tame kalne dažnai savaime atsiranda dideli11 skyli11 ir 0111, kuriose
galima vaikščioti, bet jos ir vél savaime išnyksta.

§3. Prie Prusijos sien11 Klaipédos krašte, netoli Palangos, yra kalnas,
kuris nuo sen11 laik11 irgi laikomas šventu[29l. O kadangi ta vietové kunigaikš
čio Albrechto laikais buvo užleista žemaičiams Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaikštystéje[30l, tai katalikai prie to paties kalno šventojo Jurgio garbei pa
sistaté koplyči,l, kurioje Romos katalikai prusai ir žemaičiai garbina šventaji
Jurgi, tačiau kiti, senieji ir dar pagonybéje istrig� skalviai, čia garbina savo
senuosius stabus. Kart,l atsitiko, kad senas skalvis iš Klaipédos apylinkés
išsiruošé i kelion� prie šventojo kalno, be abejo, pagonišku budu; atvyksta
jis prie kalno, pririša savo arkli prie medžio pakalnéje ir iš smalsumo užlipa
i koplyči,l. Kai pasimeld�s nulipa žemyn, neberanda savo arklio - jis vagies
pavogtas. Pam,lst�s valandél�, skalvis émé murméti prieš Szwents Gurgis
(nes jie šitaip vadina Švent,l Jurgi), kuri jis vadina naujuoju dievu, gerbda
mas kitus dievus, buvusius anksčiau, ir savo murméjim,l užbaigia šitokiais
juokingais žodžiais: Nei asz taw, nei tu man! Neva sakydamas: ,,Naujasis
dieve, aš tau nelisiu i akis, bet ir tu nebelisk prie man�s ir nebekenk", ir
turédamas omenyje, kad jo buvusieji jam gera linkintys dievai buv� išvaryti,
todél naujajam dievui Gurgiui jis nebenoris nei melstis, nei jo garbinti.
Šitoki11 kaln11 Prusijoje bus buv� daug daugiau ir j11 dar esama, tačiau
Prusijos istorikai j11 nemini, nes néra surink� apie juos žini11.

226
MSB: Georgen. 227 Laužtiniuose skliaustuose - iki puslapio apačios teksto dalys
nudilusiame dešiniajame lapo krašte :/: Von hier bis zum Ende der Seite sind die Textteile am
abgebrockelten rechten Seitenrand in eckigen Klammern angefiihrt. 228 MSB: Jurgis.
229 MSB:
viel. 230 MSB post h. v.: seyn.
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§4. Kas žmones skatino garbinti kalnus, iš savo prilsq aš negalejau suži
noti, nes dabar, musq laikais, tokie dalykai iš esmes yra liov�si. Bet aš speju:
Dievas ant kalnq dažnai darydavo daug stebuklq, o apie tai senieji pagonys
išgirsdavo, todel jie toms vietoms ir priskyre tokii:t gali<t, kad jas laike šven
tomis kaip ypatingi:t Dievo buvein�. Taip pat gali huti, kad kalnuose dažnai
atsitikdavo tokiq dalykq, kuriais naivus žmones turejo stebetis, todel jie
kalno labai bijodavo ir galq gale iš to išaugdavo visuotinis garbinimas. Tai
matyti iš Katniavos kalno, kadangi jame kartkartemis savaime atsiveria ir vel
pradingsta tokios kiaurymes. Kadangi tas, kas paima iš ten žemes, nukenčia,
tai manoma, kad čia nera iprastine vieta ir kad tas kalnas vertas tam tikros
pagarbos.

§5. Karti:t vienas keliauninkas, girdint senam nadruviui, man papasakojo,
kad Prusijoje, netoli Brandenburgo, ant ten esančio Lenckio kalno kartkar
temis neva pasirodo moters figura, puošianti savo plaukusl31l, o kai ji pasi[ l 57r] rodanti, tai žvejll ir apskritai apylinkes gyvenime ivyksta pasikeitimq. // Tai
išgird�s, nadruvis tuoj pasake: tai šventas kalnas, kurio negalima liesti. Tos
vietoves žmones turi tokii:t legendi:t apie ti:t kalni:t. Ant to kalno gyveno kil
mingas ponas, vardu Wallradtas, kuris valde Sembi:t kaip jos fogtas, o del
savo keisto elgesio su stabmeldžiais prilsais buvo pramintas Keistuoju. Jis
prilsq ponus dažnai kviesdavosi i svečius noredamas juos geruoju atversti i
krikščioniq tikejim<t, tačiau jq ausys tam buvo kurčios. Karti:t atsitik�, kad jie
pas ji svečiav�si, ir svečiai, ikait� nuo gerimq ir labai pavydedami Vokiečiq
ordinui jo isigalejimo, sugalvojo šeimininki:t pamokyti arba net visiškai su
malti. Jie sudaro si:tmoksl<t, užgesina šviesas ir tokioje sumaištyje suduoda
jam keleti:t pasaluniškq smiigiq, tačiau jie nepadare jam žalos, nes po savo

al. m. corr. ex den; MSB: den. 240 al. m. corr. ex einen; MSB: einen.
MSB: loschen. 242 MSB: aus. 243 MSB: ihren.
239

241

pro loschen;
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drabužiais jis nešiojo šarvus. Šitas Wallradtas netrukus liepe vel atnešti žva
k�, parode jiems durius, kurie buvo matyti jo drabužiuose ir kuriais visi
(neva) stebejosi, bet čia jis paklausia tuos prus11 ponus, ko gi es<1: nusipeln�
tie, kurie savo šeimininkui ir geradariui taip atsilygino bloguoju? Visi jie
pasake, kad tas nusipeln�s ugnies. Wallradtas nieko nepasako, o praejus
nemažai laiko, pakviečia i svečius dideli buri - ir jie atejo. Bet šitas Wallrad
tas buvo liep�s savo žmonems, kad j11 pakankamai daug buil! pasiruoš�, ir
jeigu prusai ims rengti s<1:moksl<1: ir gesinti šviesas, apstoti nam<l, jo duris ir
langus, visk<1: užremti basliais ir, jam davus ženkl<l, uždegti; taip ir ivyko.
Bet, uždegant nam<1:, šitas Wallradtas pražiurejo, kad prieš liepdamas uždegti
jis neiškviete iš namo vienos iš savo duktefl!, ir butent gražiausios; taigi ji
buvo sudeginta kartu su kitais. Nuo to laiko šitame pilies kalne retsykiais ir
pasirodanti tokia šmekla. Šit<!: Wallradt<1: ir šit<!: gaisr<1: mini Hennenberge
risb(61J.

§6. Šiaip jau pasitaiko, kad ir ištisi kaimai, ir j11 gyventojai laikomi šven
tais, o tai, mano nešališka nuomone, reikia taip suprasti, kad tokiuose kai
muose, kur buvo kokia nors šventenybe, tarkim, <1:Žuol11 giria ar medis, ar
kalnas, ten pat laikesi ir vaiduliai, j11 kunigai, kurie daugiausia laikytini
burtininkais. O kadangi prie j11 glausdavosi ir kiti, iš dalies del stabmeldys
tes, iš dalies noredami išmokti buftl! meno, ir su vaiduliais ar vaidelučiais,
laikomais šventais, kasdien bendravo ir iš j11 išmokdavo burtininkystes, kad
paprasil! žmoni11 akyse pasirodyil! es<1: stebukladariai, tai ir visas kaimas
budavo laikomas šventu ir t. t., ir t. t. Štai Schiitzasc<62l mini, kad Liudvikas
von Liebenzellis, Ragaines komturas, nuvyko i Owstech sriti, kaim<1: Romane
(jis turejo vadintis Romove)[32l, kuriame gyveno vien kilmingieji, ypatinga

r...
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dvasininkų sekta, ir jie visi lietuvių buvo laikomi šventais ir dievo tarnais,
nes išmanė visokiausius burtus ir mokėjo žmones apakinti. Šitą šventą kaimą
su visais šventaisiais minėtasis Liebenzellis sudegino ir išžudė. Aišku, jeigu
senieji prūsai šventais laikė tuos žmones, kurie mokėjo tik rašyti ir skaityti
knygas, net laikė juos dievais d(63) , tai tuo labiau buvo garbinami burtais
krėsdavusieji visokius keistus triukus, kuriais lengvatikis didžiai stebėjosi.

§7. Tam tikros upės ir ežerai prūsams irgi buvo šventi. Nadruvoje, Įsruties valsčiuje, upė Galbė Narpiškių kaimo aplinkiniams buvo šventa, ir joje
nusiplovę laikė didele savo dievų malone, jeigu jie tapdavo vienaakiai, ir
[157v] Hennenbergeris // kalbėjo su įvairiais žmonėmis, pažinojusiais tokius vienaakius e C64 l . Tačiau aš nelinkęs tikėti, kad čia reikėtų turėti omenyje dideles
upes - matyt, tik mažas upes ir upelius, neturinčius didesnio pločio ar ilgos
vagos. O jeigu čia ir būtų turimos omenyje didelės upės, tai šventomis bus,
ko gero, laikytos tik tam tikros vienos ar kitos upės atkarpos. Štai Bretkūnas f<65l mini, kad tam tikra vieta Aukštės upėje, netoli Narkyčių, buvusi
laikoma šventa, nes prie jos niekas neturėjo teisės prisiartinti, išskyrus vaidulučius. Gal toje vietoje bus atsitikę kas ypatingo ar pasirodęs vaiduoklis,
ar šiaip kas gero. Kaip praneša Bretkūnas ir Rosenzweigas, prūsai šventomis
laikė ir tam tikras vietas Baltijos jūroje ar, tiksliau, pajūryje, kur buvo randama gintaro ir kur tryško keli gydomieji šaltiniai, tuo parodydami: kadangi
tose vietose randama tokių puikių gemų, tai tokia vieta turi būti dievų ypatingai

f(65l In Mapp. pag. 217.
[Hennenberger, Caspar, Erclerung der preussischen [ ... ] Mappen [... ],p. 327. Vide ll(34).]
254 MSB: obgedachter. 255 -t corr. ex -d. 256 MSB: aller, -hand exc. 257 MSB: seltzamen.
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mylima. Todėl jie dievų garbei šitas vietas laikė šventomis, kad j ų bet kas
negalėtų profanuoti. Dėl šios priežasties manau, kad prūsai šventa galėjo
laikyti tokią vietą Aukštėje, kur randama gintaro, nes čia ir netoli Narkyčių
jo pasitaiko.
§8. M. Hartknochas mano g<66l , kad prūsai šventais laikė kai kuriuos šulinius, tačiau apie tai nieko neužsimena kiti prūsų kronikininkai. Tiesa, Švedijos gotlandiečiai bus, ko gero, turėję tokių šulinių, kuriuose jie aukojo savo
dievams žmones, juos prigirdydami, kaip matyti iš Krantzijaus, Arngrimo
(Jono )h<67l; tačiau šitoks aukojimo būdas tarp senovės prūsų negirdėtas, tuo
labiau, kad prūsai šlykštėjosi būti skandinami. Todėl jie tuo pačiu žodžiu
vadino ir prakeikimą, ir prigirdymą. Pragarą ir prakeikimo vietą jie įsivaizdavo kaip šulinį su smirdančiu vandeniu. Ir atvirkščiai - jiems buvo mielesnė ugnis ir aukojimasis ugnyje. Tačiau gali būti, kad Romavoje šulinys buvo - dievaičių tarnų reikmėms, jų drabužiams skalbti ir t. t. Tačiau aš negaliu
įsivaizduoti, kad jis būtų buvęs jiems šventas kaip kai kurių dievų buveinė,
nes prūsai šlovino ir laikė dievų buveine vien tai, ką Dievas ir gamta subrandino ir užaugino ir kur buvo atsitikę kas nors ypatinga. Bet ką padarė žmogaus rankos, jiems niekad nebuvo šventa, nebent kad buvo panaudojama
šventoms apeigoms: kaip, sakykime, keli kauszellen, geriamieji indeliai; o
kad kai kuriuose namuose buvo žmonių statytos dievų buveinės, tai čia
priklausė ne nuo pačių namų, o nuo tų vietų, kurios dievams tuose namuose
patiko - jiems šventa buvo vieta, o ne namas. Taigi galime pasakyti ir apie
šulinius, kad jie buvo šventi ne patys savaime, o todėl, kad prūsų dievai
pasirinko tą vietą, kur buvo iškastas šulinys, ir leido ten pajusti vieną kitą

271
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savo gerumo ženklą. Tad skaitome apie šulinį, kurį graikai turėjo prie savo
orakulo Delfuose, kad vienuolė ar vestalė, atsigėrusi iš to šulinio, įgaudavo
pranašystės galių; taip pat apie tai, kad tas vanduo nedegantį fakelą uždegdavo, o degantį užgesindavo i C68l . Taigi prūsų šventieji šuliniai pirma buvo
paprasti šuliniai, bet dėl atsitiktinai toje vietoje įvykusių keistų dalykų paskelbti šventais. //

[ 158r]

§9. Taip pat manoma, kad kai kurie akmenys buvo šventi, ypač tie, ant
kurių jie aukodavo pirmąsias sugautas žuvis, kaip Tolkemitoje, Frauenburge
ir kitur1<C69l. Dabar nekalbėsiu apie tai, kad senieji prūsai savo dievus dažnai
įkurdindavo savo namų užkaboriuose, šiene, mėšle ir malkose, - apie tai
kitoje vietoje.
§ l O. Spėtina, kad prūsams atsitikdavo daug tokių dalykų, kurie juos paskatindavo tokius dalykus įšventinti arba laikyti šventais. Taip pat tarp graikų ir romėnų atsirado daug orakulų, kadangi tai šis, tai tas atsitikdavo tam
tikrose vietose, kurioms jie priskirdavo dievišką galią arba dievų buvimą.
Kaip atsirado orakulas Delfuose? Akstiną davė vargana ožka, kaip mums
liudija Diodoras. Būtent: toje vietoje, kur pastatyta garsioji Delfų stabmeldžių šventykla, kadaise atsivėrė žemė ir atsirado bedugnė praraja, o netoli
piemuo ganė ožkas; tada atsitiko taip, kad viena iš visos bandos ožka nuėjo
prie tos prarajos ir valandą ten užtruko, ir taip buvo ne vieną kartą; jai
grįžus, piemuo kaskart pastebėdavo, kad ji nepaprastai pralinksmėjusi ir garsinasi neįprastu balsu. Ožkų piemenį tai paskatino ožką pasekti, ir kai jis
atėjo prie tos vietos, taip pat pastebėjo ir keistą vidinį savo širdies džiaugsmą
ir galią pranašauti. Tai paakino kitus tą vietą pagerbti ir paskelbti šventa, o
ir velnias ėmė ten krėsti savo išdaigas, netgi tiek, kad keli žmonės iš meilės
pranašystėms net puolė gyvi į prarają ir apgailėtinai žuvo. Tai davė akstiną
toje vietoje pastatyti šventovę, o prarają apdengti grotomis, kurios buvo
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trikojo formos; ant šitų grotų turėjo sėdėti gražiausia įšventinta vestalė ir
klausytis pranašysčių. Kai nekaltos mergelės grožis kartą sugundo vieną
šelmį iš Tesalijos susikauti dėl jos grožio ir iš valiūkiškumo j ą pagrobti,
nurodyta tuo tikslu [vietoj gražuolės] panaudoti mažiausiai per 50 metų perkopusią šlykščią bobą; apie tai skaityti Pausanijų ir kitus.

§ 11. Neabejoju, kad velnias ir senovės prūsams bus pridaręs ne mažiau
visokių išmonių, šitaip suvedžiodamas rengti tokius ąžuolų orakulus ir garbinimus. Bretkūnas 1c7o ) mini, kaip kartą krūmuose netoli Labguvos toks vyras, vardu Dywullis, pamatė didelę kirbinę gyvačių[33l, o jų viduryje buvo
ypatingos spalvos ir nepaprasto dydžio gyvatė su karūnos formos ataugomis
ant galvos. Šitas Dywullis iš pradžių bijojo eiti arčiau, tačiau pamatęs, kad
gyvatės nejuda iš vietos ir guli lyg negyvos, pabandė savo lazda pajudinti
karūnuotąją gyvatę, gulinčią viršuje. Vos tik jis palietė lazda, sujudo ne tik
viršutinė gyvatė, bet sukilo ir visos kitos, ir taip šnypštė, kad žmogelis bėgdamas visiškai apkurto bei prarado nuovoką ir šitoks išgulėjo septynias dienas. Po kurio laiko šitas Dywullis vėl nuėjo į tą vietą, bet rado tik savo lazdą,
o gyvačių nebebuvo. Tačiau šitas Dywullis pastebėjo turįs keistų galių, net
tokių, kad apvogtiems žmonėms galėjęs pasakyti, kur jų turtas atsidūręs ir
kaip jie galį vėl j į atsiimti. Jis taip pat pastebėjęs, kad ir jo lazda įgavusi šitų
galių. Šia lazda palietus sergantį gyvulį, jis greit pasveikdavo. Pas šitą Dywullį
kai kurie žmonės prie Labguvos vesdavo savo gyvulius. Jie įsivaizduodavo,
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[158v] kad jam palietus juos šia lazda,// jie bus apsaugoti nuo gyvatės įkandimo ar
vilko bei lokio dantų. Daug žmonių iš Labguvos apylinkių į šitą gyvatyną
nešė aukas gyvatėms, taigi velniui. Be abejonės, jeigu jie tebebūtų turėję
senąją pagoniškąją laisvę, tai šioje vietoje būtų įkūrę viešą orakulą ir šventavietę. Šitokių ir panašių dalykų, manau, atsitikdavo daug ir dėl to žmonės
įkurdindavo savo šventavietes tam tikrose vietose, prie medžių, upių, girių,
akmenų ir t. t., ir t. t.

§ 12. Kas čia pasakyta apie prūsus, kiti tai priskiria ir Švedijos gotams:
štai Olausas Wormijus m C7 1l sako, kad gotai ir šiaurinės tautos savo skurguder,
t. y. ,,stabus", laikė po atviru dangumi, matyt, po oda, ir apie tas šiaurės
tautas, kurios ribojosi su Rusija, galima manyti, kad jos šitokią stabmeldystę
perėmė iš rusų ir sarmatų. Mat skurguder yra sarmatiškas žodis, reiškąs iš
odų padarytą pastogę: skuras - ,,oda", guots - ,,namelis, pastogė". Ir, kaip
liudija Johannas Szaefferas n C72l , šitokiu būdu tokiose palapinėse buvo ir jų
stabai. Tačiau senieji prūsai savo didžiųjų dievų po stogu nelaikė, sakau,
didžiųjų dievų, nors savo dievų jie namuose turėjo ir gali būti, kad jie ten
vieną vietą laikė uždengę oda. Švedijos gotai taip pat turėjo šventyklų, kurias laikė šventomis, nors turėjo jie ir medžių, kuriuos laikė šventais ° C73l ,
kadangi šie visą laiką išlikdavo žali. O prūsai neturėjo jokios šventyklos ir
jų dievų buveinė buvo ąžuolas ar šiaip koks nors medis, kalnas ir t. t., ir t. t.
Švedijos gotai paaukotųjų kūnus pakabindavo {ant medžių}P C74 l , o prūsai
laikė nusižengimu ką nors mirusį kabinti ant ąžuolo, kad ir paprasto, nuosavo, o ką jau kalbėti apie šventą. Štai jeigu jie ketino vykti į karą ir norėjo

Adam. Bremens. Lib. de Sit. Dan. et Rell. Septentr. Regn. e. 94.
[Bremensis, Adamus, possib. op. cit. Vide r( 17).]
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išsiaiškinti, ar seksis, tai šiam reikalui nužudomas ir aukojamas žmogus
negalėjo būti rišamas prie ąžuoloq C7 5l_ Nors Švedijos gotai šventais laikė ir
kai kurias upes bei šaltinius, kuriuos švedai vadina Blotkellen, bet šiuo požiūriu jie elgėsi visiškai kitaip. Prūsai į savo šventąsias upes nemėtė nieko
nešvaraus ar mirusio. O švedai jose skandino žmones r C76 l . Iš to aiškėja, kad
Švedijos gotų ir prūsų apeigos dievams skiriasi, taigi prūsai ir švedai negali
būti vienos kilmės.

§ 13. Čia ne vienas panorės sužinoti, ar senovės prūsai tokius medžius,
miškus, upes, kalnus ir t. t. įšventindavo ir paskelbdavo šventais ir kaip tai
darė? Senovės romėnai turėjo paprotį savo miškelius ir alkus įšventinti aukodami kiaulę ir ypatinga malda. Tai padarydavo tos vietovės valdovas. Tokį
dalyką mums aprašė Katonas sC77 l _Tiesa, gotlandiečiai Švedijoje taip pat kai
kuriuos miškelius ir miškus laikė šventais, net tiek, kad ir kiekviena tokio
miško ar medžio šaka jiems buvo šventa. Lygiai taip, kaip Romavos ąžuolų
lapai, - taip tas, kuris iš žmonių ar gyvulių ant savo kaklo turėjo tokį lapą,
buvo apsaugotas nuo visų nelaimiųt(78l_ Tačiau mes konstatuojame, kad aš
nežinau, kur būtų aprašyta, kaip jie elgėsi įšventindami savo medžius, miškus, kalnus ir t. t. //

[159r]

§ 14. Anksčiau minėtas žemaitis man pasakojo apie keistą įšventinimo
būdą, būtent: kai vaidulis sužinodavo apie tokią vietą ar tokį medį, jis turėdavo tris dienas ir tris naktis pasninkauti ir kviesti savo dievą, kad jis tą medį

ši šventa vieta, o kad būtų leista tau paaukoti kiaulę kaip permaldavimo auką pelnant šios
šventos vietos palankumą. Dėl šito dalyko arba aš, arba kam mano leista tai padaryti, kad tai
padarytų teisingai. Dėl to tave meldžiu geromis maldomis atnašaudamas šią kiaulę kaip permaldavimo auką, kad panorėtum būti maloningas man, mano šeimai ir namams bei mano
vaikams. Dėl tų dalykų tebūnie paskersta ši kiaulė, atnašaujama kaip permaldavimo auka".
[Cato, Marcus Porcius, q. ex multis ed.: Disticha de Moribus ad filium, Lipsiae, 1656;
[s. l.], 1672.]
t(7S) Henneberg in vet. Pruss. pag. 12.
[Hennenberger, Caspar, [Prussia vetus] [... ]. Vide 00(37).]
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užimtų ir taip j į pagerbtų bei kartu per j į padėtų ten ateinantiems žmonėms.
Dėl pasninkavimo ir maldų dievas nusileisdavo į tą medį, bet ne bet kaip, o
su garsiu ošimu, kartais ir su baisiu murmesiu. Bet jeigu toks murmesys
nepasigirsdavo per tris dienas, jis turėjo eiti šalin ir vėl ateiti po kelių dienų,
dvi paras pasninkauti ir melstis, o jeigu ir tada dievas nenusileistų, tai jis
turėjo įsidrėksti krūtinę, kad ištrykštų kraujas. O jeigu ir tada murmesio
nebūtų, jis turėjo atsinešti savo vaiko kraujo ir juo ištepti tą medį, kad jame
apsigyventų dievas. Tada (jų nuomone) dievas į medį tikrai ateinąs, po ko
reikia aukoti aukas, arba, kaip jis sako, švęsti šventę.

§15. Vis dėlto jie medžius tai šen, tai ten įšventindavo {ir po to būdavo
aukojamos tam tikros aukos}: dėl žmogaus reikalų jie aukojo kiaulę, beveik
tokiomis pat apeigomis kaip Sim. Grunau pasakoja apie ožio aukojimą. Jeigu
reikėjo padėti gyvuliams - ožį; laukams, pastatams ir kt. turėjo būti aukojamas juodas gaidys, taip pat įvairūs grūdai. Kiekvienam palieku laisvę spręsti,
ką galvoti apie šio žemaičio pasakojimą.
§16. Bet visa tai vyko ne šiaip sau, be jokios priežasties. Kartą apie tai
paklausiau tokį nadruvį, o būtent, kodėl jiems kiaulė atstovaudavo žmogui?
Jis man taip atsakė: apžiūrinėdami žmogaus vidinių organų sandarą, įsitikiname, kad joks gyvūnas šiuo požiūriu nėra toks panašus į žmogų kaip kiaulė.
Jis pasakė, kad joks gyvūnas nėra toks ėdrus kaip kiaulė. Tad aukojama
kiaulė, kad žmogus būtų sveikas ir galėtų gerai valgyti, nes valgymas esąs
sveikumo požymis. Kiaulės kraujas esąs toks pat kaip žmogaus kraujas:

318
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kokią naudą gydymui turįs vienas, tokią ir kitas. Jis taip pat pasakė, neva
jeigu kraujas sugedęs, tai jam pagerinti nėra nieko naudingesnio kaip kiaulės
kraujas, taigi kiaulė esanti tarsi skirta žmogaus poreikiams, todėl ji buvo
pasirenkama aukoti žmogaus labui. Apie tai kiekvienas tesprendžia, ką nori.
Bet pas Galeną[34l ir kitus medikus randu, kad iš visų gyvūnų mėsos žmogui
geriausiai tinka kiauliena, taip pat ir tai, kad kiaulės kraujas esąs toks pat
kaip žmogaus kraujas. Averojus ir Avicena sako, ,,kad kiaulės mėsą reikia
vertinti labiau už visas kitas kaip prigimtimi artimesnę žmogui". Dėl šios
priežasties senieji pagonys ir žmonių dauginimosi deivei Venerai, kaip ir
valgių deivei Cererai, skerdė kiaulę u <79J. Todėl jos {kiaulės} buvo vadinamos
Thytoe, taigi aukojamosiomis, ir jos buvo aukojamos žmonių labui. Kad ir
kaip ten būtų, kai senieji pagonys norėjo pavaizduoti aukščiausią žmogaus
palaimą, jie tai darė pasitelkdami kiaulės atvaizdąx<80l.
§ 17. Minėtasis nadruvis taip pat sakė, kad gyvuliams išlaikyti buvo aukojamas ožys dėl tos priežasties, jog šitas padaras tikrai turįs teigiamos
įtakos gyvuliams, ožio kvapas pagerina gyvulių pašarą. Todėl ožys mielai
laikomas su arkliais ir jaučiais, jis išvaiko gyvulius žalojančias gyvates, ypač
kai tvartuose šiek tiek pasmilkoma ožio ragų. Jeigu gyvuliai turį patinimų ir
guzų, tai nieko nesą tinkamesnio kaip ožių išmatos. Taip pat ir joks gyvulys
nesąs lengviau išlaikomas kaip ožys ar ožka - jie ėda visokius dygius augalus bei žoles ir dar bjauriausiose vietose, kur veisiasi rupūžės, gyvatės ir
panašūs bjaurūs gyviai, ožkos kuo mieliausiai lipa į skurdžius kalnus ir kitas
aukštas vietas ir nuo šitokios ganiavos jos juk užauga riebios. Taigi, sako jis,
dievui dovanojamas ožys, kad mūsų gyvuliai, nors ir gauna prastą pašarą, vis
dėlto būtų geri ir sveiki. //
•..:-9v)

§18. Gaidį, sako jis, jie aukoją už namų ūkį, jo pastatus ir laukus, nes jis
toks padaras, kuris mėgsta laikytis namuose, laiku žadina šeimininką lauko
ir namų darbams. O kad pirmenybė, jeigu įmanoma, teikiama juodai spalvai,

322 MSB: zum.
ai. m. supra lin.
331 err. Wirht.

326

323
327

corr. ex Acerois. 324 corr. ex Avincenna: -n- exc. 325 d- corr. ex s-.
pro fiir. 328 MSB: garstigen. 329 scr. supra lit. 330 MSB: solches.
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tai todėl, kalbėjo jis, kad tai yra geriausia spalva ir šitokie gaidžiai paprastai
būna geriausi patinai ir giedoriai.

Ketvirtas skyrius

Apie senovės prūsų dievus,
garbintus Romavos ąžuole
Turinys
l. Skirtingi romėnų dievai. 2. Gotų dievai. 3. Prūsų dievai. 4. Romavos
dievų aprašymas, ypač Pikulio. 5. Ar jis Plutonas? 6. Ar ne švedų Odinas?
7. Perkūno aprašymas. 8. Jo lyginimas su Vulkanu. 9. Jis - ne švedų Toras.
10. Dievo Patrimpo aprašymas. 11. Žodžio Patrympus kilmė. 12. Jo garbinimas ir kodėl jis garbinamas. Spėliojimai. 13. Gali būti lyginamas su Cerera. 14. Jis - ne švedų Friga. 15. Patrimpas - vaisingumo dievas. 16. Dabar
jo vietoje - Žemynėlė ir Vaisgautis. 17. Ar istorija apie Romavą yra tikra?
18. Autorių tylėjimas nepaneigia tiesos. 19. Šio fakto tikrumas patvirtinamas. 20. Ar kuriam nors prūsų dievui apskritai buvo teikiama pirmenybė?
Kitų autorių nuomonė. 21. Autoriaus nuomonė. 22. Ar iš trijų Romavos
dievų kuriam nors buvo teikiama pirmenybė? 23. Apie Romavos dievų savitumus. Ar jie buvo piešti, ar drožti? 24. Viena ypatinga nuomonė apie tai.
25. Ar dievų atvaizduose buvo galima įžvelgti susitaikymo ženklą? 26. Ar
buvo laikomasi tam tikro laiko dievų pasiklausti? 27. Ženklai [kada tinkamas
laikas] dievų pasiklausti. 28. Kalbėjimas ąžuole. Apie pilvakalbystę.

§l. Nė viena tauta niekad nebuvo tokia barbariška, kad nežinotų, jog
esama dievų ir jog juos reikia gerbti, tai ir prūsai savo dievus pažinojo, juos
labai gerbė, taip pat labai stropiai jų klausė, nes buvo tvirtai įsitikinę, kad be
jų galingų dievų niekas negalėtų gyvuoti. Tačiau romėnų vieni dievai buvo
censentes - visuotinio pobūdžio ir kilmės, kiti - selecti, t. y. išrinktieji, kai
kurie - indigetes, paprasti ir savi, taigi vietiniai, - apie tai galima pasiskaityti

r...
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