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[203r]
[203v]
[204r] šita prasme Hennenbergeris savo darbe Senovės Prūsija vaidulutį, kuris 1531
metais atsirado Pabėtų parapijoje ir aukojo kiaulę, taip pat vadina krivaičiu
(jis vadina j į Kyrwaiten - kirvaičiu, bet tai neteisinga); tačiau ne vienam gali
sukelti abejonę tai, kad kai kurie rašiusieji apie prūsus krivį vadina ir krywaitin.
Manau, jie čia rašė taip, kaip buvo nugirdę iš kitų, iš netikslių pranešimų, bet
apie tai neturėjo tikrų žinių. Gali būti, kad jie tokį žmogų, kuris pirma buvo
tik krywaitis, t. y. vienas iš buvusio krivio artimųjų, vėliau išrinko kriviu ir
todėl jis išlaikė vardą Krywaite. Tuo labiau tai tikėtina, kadangi Hennenbergeris rankraščiuose [104 l ir Joach[imas] Rosenzweigas Rapsodijose mini skirtingus krivius, turinčius tą patį herbą, tad galima spėti, kad kriviai dažnai
buvo renkami iš tos pačios giminės.

§2. Kas šiek tiek moka prūsų ir nadruvių arba ir lietuvių kalbą, tas man
pritars, kad žodis kryweitis reiškia ir krivio sūnų, ir jo giminaitį, taip pat ir
tokį žmogų, kuris yra pirmutinis kandidatas į krivio vietą, ir dėl šitos svarbos
jiems teiktina pirmenybė prieš kitus ir eilinius vaidulučius. Krivaičių pareigos, matyt, buvo tokios pat kaip ir vaidulučių, todėl tai, kas parašyta apie
vaidulučius, gali būti priskirta ir šitiems krivaičiams.

§3. Be krivaičių, buvo ir kitų kunigų, kurie apibendrintai raštuose vadinami weidulutten (ir mes to laikysimės norėdami išvengti nesusipratimų); jie
šį vardą turi iš prūsų žodžio weidiu, weitiu, wytu, reiškiančio „žinau, suprantu"l105l. Vadinasi, vaidulučiai laikyti puikiais, išmintingais ir protingais žmonėmis, visais atvejais galinčiais žmonėms padėti žodžiais ir darbais.

MSB: solchem.
MSB: nachste.

1224
1228

1225

-rw- scr. supra lit.

1226

MSB: Krywaitus.

1227

MSB: der.
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§4. Bet vaidulučius reikia skirti. Vieni buvo vyriškos, kiti - moteriškos
lyties; vieni laikėsi prie krivio ir šventose vietose, kiti gyveno kaimuose su
paprastais žmonėmis. Skirtini krivio pasiųstieji, vadinti zigones arba zigonetten [!] (prieš tai jie būdavo įšventinami), ir kiti tarp žmonių savaime atsiradusieji. Krivio ar jo pareigūnų siųstaisiais buvo besąlygiškai tikima, ir jais
buvo galima pasitikėti, nes jie buvo pasižymėję savo sugebėjimais (burtininkyste ). O kitais jie netikėjo, kol nebuvo matę jų ženklų ir stebuklų, nes tarp
jų pasitaikydavo daug apgavysčių. Taip pat vaidulučiai arba zygonotai turėjo
pas krivį pasirengti viskam, ko reikėjo jų tarnybai, o kiti buvo paleidžiami,
jeigu jie išmanė tik vieną būrimo rūšį, tarkime, iš alaus putos nustatyti, ar
koks nors reikalas pasiseks, ar ne, arba ką nors nuspėti liejant vašką ir
panašiai. //

[204v]

§5. Dėl šių dalykų išmanymo jie vadinti weidullen ir weitullen, t. y.
išminčiais, išmintingais magais, weitulluti arba weidolotti, kaip indai vadino
žynius ir išminčius. Žodis weidulutti buvo vartojamas malonybine reikšme kadangi vaidulutis jiems buvo labai mielas, tai į jį kreiptasi: ,,Mielas kunigėli, mielas vaiduluti!"
Kai kuriuose rankraščiuose, ypač Jono Bretkūno, randame weisduttei arba weisdolotetei. Tai reiškia aiškiaregis, iš weisdu, ,,aš regiu, matau", nes jie
galėjo daug regėti sapne, vaške, putose, dūmuose ir kt. Joachimo Rosenzweigo rankraštyje žodis weidulutten rašomas ir weidyelotten, tada jis galėtų būti
kildinamas iš wejdyiu, weidit, o tai reiškia „vaidytis", neva kas su dievu
vaidijosi maldoje, nes žinoma, kad jie turėjo labai uoliai melstis, ir vaidulučių vyresniajam pasimeldus, kildavo perkūnija, iš ko paprastas žmogelis
galėjo spręsti, kad jis grumiasi su dievu, kaip tai melsdamiesi darė Mozė ir
Jokūbas.

1231

-g al. m. corr. ex -t.

1232

pro manuscriptum.

381

KETVIRTOJI PRŪS!JOS REGYKLOS KNYGA, 13

§6. M. Hartknochas IX disertacijoje Apie dvasininkus [106 l mano, kad žodis
weidulutte nerandamas nė pas vieną senąjį istoriką, ir su tuo galima sutikti,
jeigu skaitysime istorikus, rašiusius apie Prūsiją iki Ordino laikų. Tačiau
tokie autoriai to ir negalėjo žinoti, nes senovės prūsai savo švenčiausius
dalykus labai slėpė, taip pat neleido, kad kas nors, galįs apie tai papasakoti,
tai pamatytų. Vis dėlto anonimo Šv. Alberto gyvenime randame paminėtus
žygenotus. Pirmuoju Ordino laikotarpiu išleistuose pirmuosiuose Ordino įstatymuose dažnai randame žodį weidelen, weiteln prasme „vaidilauti, burti", ir
jis, žiūrint šaknies, reiškia ne ką kita kaip „žinoti"; iš čia kunigai vadinti
weidelei arba deminutyvu weidulutten (tačiau dabar Prūsijoje šitas žodis
perėjo į vokiečių kalbą, būtent Weideler), nes jie buvo nepaprasti burtininkai.
Nadruvoje, Skalvoje, iš dalies ir Notangoje, taip pat Sūduvoje burtininkai
dar vadinami iynnys, iinnei, šitas žodis kilęs iš iinnu, ,,žinau ir suprantu";
taip pat monininks, kurio reikšmė tokia pati, iš moniu arba maniu, ,,suprantu", ,,žinau", taigi jų menas buvo užsiiminėti burtininkyste.

§7. M. Hartknochas mano, kad šitą žodį būtų galima kildinti iš vokiečių
žodžio Wittoten, nes senovės vokiečiai šitaip vadino kunigus, kaip paliudyta
įvairių autorių0 <281l. Tačiau kadangi senovės Prūsija niekad nepriklausė Vokietijai, taip pat senaisiais laikais niekad nebuvo kalbama vokiečių kalba, tai
belieka manyti, kad žodžiui weidulutt nebuvo kaip išriedėti iš vokiečių kalbos, - juk tokiu atveju tai reikštų, kad prūsai savo dievtamystę yra perėmę
[205r] iš vokiečių, tad galėtų būti, jog jie šitą žodį// perėmė iškraipytą. Tačiau to
nepaliudija nė vienas istorikas. Manau, kad žodis Witoloten iš tikrųjų yra
vokiškas žodis, panašiai kaip žemutinių saksų de Weitenden vokiečių aukštaičių kalboje yra „die Wissenden".

MSB: Disert.
al. m. supra lin.

!233
1237

1234
1238

al. ut in orig.: S. 1235 scr. supra lit.
MSB: Witolotten.

1236

err. bleitts; MSB err. abs.
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§8. Kokios buvo vaidulučių tarnybinės pareigos, mums šiek tiek aprašė
D. Mislenta savo Pratarmėje Prūsijos valdovui, būtent:
(I) Aukoti dievams aukas - žmones, arklius, gyvulius ir kt. (II) Tautai
dėstyti religiją bei tarnavimą dievui ir (III) kaip ji turėtų laimingai gyventi
pagal j ų dievų valią. (IV) Karštai melstis, kad dievai atsivertų savo kunigams
ir duotų užuominų, kaip jiems elgtis visais atvejais. (V) Laiminti tautą ir eiti
jos priešakyje. (VI) Pranešti ir pamokyti apie abejotinus dalykus, taip pat
apie kokius nors praradimus arba apie ko nors pradžią; prie šito HennenbergerisPC282l priduria, (VII) kad jie turi tautai paskelbti naujienas ir jai (VIII)
nurodyti švenčių dienas, (IX) kada laikas sėti ir nuimti derlių.
Čia reikia priminti, kad šitos pareigos buvo vienokios, kai visi kraštai ir
visi žmonės dar buvo visiškai valdomi krivio, ir kitokios, kai Prūsijos kraštas
jau buvo atitekęs Ordinui. Jų priedermės čia buvo labai pasikeitusios, daugeliu atvejų sumažėjusios. Kai krivis dar gerai laikėsi, manau, vaidulučių
pareigos buvo šitokios:
l. Rūpintis aukojimais dievams, ypač prie Romavos ąžuolo, ir čia reikėjo
daug ką padaryti: A) Parūpinti malkų Perkūno ugniai, aukoms deginti, rikajoto šventėms švęsti, ožio ir kiaulės aukojimams, nes ta proga reikėjo daug
ką virti. B) Priimti aukas ir atskirti dievams skiriamą dalį. C) Mesti burtus
dėl aukų. D) Aukoti aukojimus, tarkim, sudeginti, dūminti arba deginti lajų
ir vašką, taip pat žudyti žmones, skersti gyvulius ir juos sudeginti, ypač kai
Patrimpui buvo aukojami vaikai. E) Sergėti, kad piktavaliai neprieitų per arti
prie aukų ir prie ąžuolo. F) Aukojamus gyvulius išlaikyti klusnius ir romius,
tarkim, juos užjodant. G) Jeigu krivis ar šiaip kas nors nori paaukoti save,
tai padėti jį užnešti ant laužo. H) Surinkti aukojamų žmonių ir gyvūnų ištekantį kraują ir jį išlieti ant ąžuolo.

1239
1242

err. den; MSB err. abs.
MSB: Scheiter.

1240

err. pro vergeringert; MSB err. abs.

1241

MSB: wurden.
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2. Išlaikyti nuolat besikūrenančią ugnį priešais ąžuolą.
3. Jos pelenus saugoti ir panaudoti ligoniams gydyti bei kitiems reikalams.
4. Pienu maitinti žaltį, laikomą puode Patrimpo garbei, taip pat j į ir
kerėti. //
[205v]
5. Pasninkauti dievų garbei dėl sutaikytinų žmonių ir miegoti ant kietos
žemės.
6. Supykusiems dievams, ypač Pykuliui, pralieti savo kraują ir šitaip juos
nuraminti.
7. Būti pasiuntiniais pas krašto valdovus, kuriems parodę krivio simbolį
arba lazdą, vadinamą krivūle, turėjo išdėstyti krivio valią.
8. Tautai paskelbti krivio įsakymą ir kada jis ketina kalbėtis su dievais.
9. Įrantomis ir mazgais nustatyti švenčių ir susitikimų dienas.
l O. Patarnauti kriviui, būtent: užkelti jį ant medžių krūvos, parūpinti ugnies bei vandens ir vėl j į nukelti.
11. Įvardyti naują krivį ir j į pristatyti žmonėms.
12. Jie, pasiųsti Vaidivuičio, arba krivio, žiūrėti savo krivio ir jo valstybės
interesų bei apsaugoti nuo to, kas tam galėtų kenkti, ir patys imdavosi veiksmų. Todėl skaitome, kad prūsų apaštalą šv. Adalbertą nužudė žygenotas.
13. Kam nors mirus, nupasakoti, ar jis atvyko pas dievus ir kaip buvo
apsirengęs, nors jie nebuvo matę, kas buvo duota mirusiajam.
14. Daug melstis norint nusipelnyti, kad dievai su jais kalbėtųsi sapnuose
ir pamokytų, kaip padėti žmonėms užkalbėjimais, kokiais burtažodžiais kalbėti, kaip jiems vadovauti, taip pat šventinti pastatus, skirtus žmonėms ir
gyvuliams.
15. Užkalbėti gyvulių ligas.
16. Lankyti ligonius ir jiems padėti šventaisiais pelenais.

1245

vorzug- scr. supra lit.
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17. Ligonius arba uždusinti pagal vėle, arba pasiųsti pas dievus ugnimi.
18. Abejotinais atvejais pagelbėti gerais ir patikimais patarimais.
19. Atkerėti apžavėtus žmones ar gyvulius ir šitaip sugrąžinti juos į normalią būklę.
20. Kiaules, ožius ir kitus gyvulius pašventinti dievams arba juos ir paaukoti.
21. Žmonėms atleisti nuodėmes.
22. Spręsti iš likimo ženklų, paaiškinti, ką reikia daryti juos pamačius,
ypač mokėti tuos ženklus atpažinti ir įžiūrėti jų skirtumus liejant vašką ir
[206r] šviną, putojant putoms, deginant // žvakę ir stebint jos dūmus, taip pat stebint orą, paukščių skrydį ir klausantis jų balsų, spręsti iš kraujo, vidurių, iš
ligonių, skaistybės, vėjo dvelkimo, sijojimo rėčiu, nardinimo vandenyje, gyvačių kerėjimo, sapnų, iš žemės žmogeliukų, laukinių žvėrių, naminių gyvulių
ir t. t.
23. Mokyti tautą, kaip dera tikėti ir gyventi.
24. Organizuoti mirusių kunigaikščių ir ponų laidotuves ir sudeginimą.
Daugiausia šitokios buvo jų įprastos pareigos, kai krivio padėtis dar buvo
geraq(283).

§9. Vėliau daug ko iš to buvo atsisakyta, ypač ąžuolo dievų ir krivio
garbinimo. Prūsijoje pašalinus krivį, vaidulučiai išliko, nors ir vien slapta,
todėl savo darbą jie turėjo dirbti tiktai kada, kur ir kaip galėdami, tad pamažu tai šis, tai tas iš senosios tarnystės dievui atkrito ir net buvo visiškai
užmiršta. Kai 1249 metais prūsai priėmė krikščioniškąjį tikėjimą (tuo metu
dar ne visa Prūsija buvo įveikta), minimi tik tilusonys ir lingusonys, kurie
buvo ne kas kita kaip vaidulučiai, tai yra tokie, kurie laikėsi pas paprastus

r...

1248 MSA err.: zuer kennen.
1249 MSB:
possib. pro Kisschen. 1247 MSB: zu.
1250
Schaumkochen.
Puslapio apačioje per vidurį :/: Am unteren Seitenrand in der Mitte: K
des 4t[en] buchs. 1251 scr. supra lit.; prae h. v. lac. 1252 MSB: glauben. 1253 MSB: konten.
1246
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žmones kaimuose, jau pavaldžiuose Vokiečių ordinui, ir kurie buvo daug
mažiau gerbiami negu vaidulučiai prie krivio.
Tačiau kad tuo metu nei Prūsijoje, nei prūsų teritorijoje nebuvo krivio,
nuo kurio priklausė šitie lingusonys ir tilusonys, aš beveik negaliu patikėti.
Juk tikroji krivio buveinė galų gale buvo Nadruvoje, kuri tuo metu dar
nebuvo puolama. Ir nors vėliau jis bus pasitraukęs nuo Ordino valdžios, jis
juk bus persikėlęs netoli, tarkim, į Lietuvą ir Žemaitiją, kur krivio tarnystė
dievui dar išliko daugelį metų. Ir todėl krivį mini lenkų ir lietuvių rašytojai.
Taigi šitie lingusonys, palyginti su vaidulučiais prie krivio, vertintini mažiau,
nors jie savo priedermes vykdė taip pat uoliai ir nepaisė, kad j ų gebėjimai
ir autoritetas nebuvo tokie, kaip tųjų prie krivio.

Keturioliktas skyrius

Apie kitus stabų tarnus
Turinys
l. Jų yra visokių. 2. Zygenotten. 3. Jų atliekamas darbas. 4. Apie tillusseiis. 5. Viena istorija apie tai. 6. Autoriaus nuomonė apie tai. 7. Apie
lingusonen. 8. Apie wurszkaiten. 9. Apie burtonen ir įvairias jų rūšis bei jų
burtus. //
§l. Čia reikia paminėti, kad apie prūsus rašę autoriai kulto tarnams, be
[206v]
vaidulučių, yra davę ir kitų vardų, ir jie įvardyti štai kaip: 2ygenotten, tilusseii arba tilussunei, lingussunei, wurszkaitei, burtonei. Prie jų priskirtini ir
šiuo metu dar tebesantys waszkones, szwakones, dumones, puttones, orones,
szweigdiurones, lekkutones, widdurones, krauiuttei, pustones, seitones, sietones, wejones, nerutti, szwalgones, zaltones, kaukuciones, sapnones ir kt.,
ir gal dar daugiau, nes jų likusių dar randama Žemaitijoje ir palei Prūsijos
žemės sienas, prieinančias prie Lietuvos ir Žemaitijos.

1261

ney.

MSB: Wursckaiten.
MSB: Wurskaitei.

1265

1262
1266

MSB: Zigenotten.
MSB: Kraujuttei.

1263
1267

MSB: Tillusseji. 1264 MSB: Tillusoai. m. corr. ex den: -n scr. in lin.
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§2. Žygenotai buvo tikri vaidulučiai, patarnavę kriviui ir retkarčiais jo
siunčiami kaip pasiuntiniai su krivūle, taigi aprūpinti krivio reikšlu, ir jų
buvo didelė daugybė, nes per šiuos žygenotus visos Prūsijos, Kuršo ir Livonijos gyventojams buvo pranešama apie kruve, t. y. sueigą Romavoje; vardas
kilęs iš zigas, reiškiančio tvarką, eilę[T0 7l, kurios laikomasi atliekant savo
pareigas: jeigu du ar trys t a r nai turi atlikti savo darbą vienas po kito, tai
paprastai klausiama: ,,Keno zygas?', ,,Kieno eilė daryti viena ar kita?" Nadruvoje dar ir dabar tie, kurie turi sukviesti žmones, vadinami zygonei, zygonottei.
Taigi šitie žygenotai buvo paprasti tarnai, kuriuos krivis tai šen, tai ten
pasiųsdavo ir kurie, atlikę pavedimą, vėl turėjo prisistatyti kriviui. Šitoks
zygenotas svaidomąja ietimi nudūrė prūsų apaštalą šv. Adalbertą. Šiuos žygenotus labai gerbė vietiniai gyventojai. Kaip matyti iš anoniminio autoriaus, aprašiusio šv. Adalberto gyvenimą, žodžių, žygenotas buvo ne tik sacerdos idolorum, t. y. stabų šventikas, bet ir susimokiusios minios vadas,
kuris lyg iš pareigos pirmasis sužeidė. Gali būti, kad dėl to, jog visame
krašte, visose teritorijose ir kaimuose, kurių būta keli tūkstančiai, buvo laikomi vaidulučiai, tai kai kurie iš jų buvo pasiunčiami pas krivį. Arba gali
būti ir taip, kad norint užpildyti dėl mirčių ar išsiuntimų krivio aplinkoje
atsiradusias vietas, kai kurie vaidulučiai iš mirusių ar išsiųstų vaidulučių
[207r] kaimų buvo išsiunčiami // vykti pas krivį pagal tam tikrą eiliškumą, todėl jie
ir vadinti zygenotten.

§3. Šitų žygenotų priedermės buvo tokios pačios, kokias atlikinėjo ir kiti
vaidulučiai prie krivio arba kaimuose, pirmiausia tos, kurias nurodo D. Caelest[inas] Myslenta savo Pratarmėje Prūsijos vadovui, bet jie tuo nesitenki-

MSB: Zygonotten.
MSB: dem.

1272
1276

1273

MSB: Einsaassen.

1274

MSB abs.

1275

MSB hic et ai. etliche.
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no, o dažnai imdavosi ir kariuomenės vado, ir karvedžio vaidmens, kaip
ryškėja iš autoriaus anonimo pateiktų žodžių.

§4. Tilusėjai arba tilusuoniai buvo tokie vaidulučiai, kurie kaimuose pas
ponus ir kitus gyventojus prūsus užėmė šiek tiek žemesnio vaidulučio vietą,
nors tada, kai baigėsi krivio galybė, jie galėjo būti ir iškiliausieji. Jų priedermės buvo tokios kaip ir kitų vaidulučių priedermės, skirtumas tik tas, kad
ėmęsi burten ir weideln (norėjau pasakyti „zaubern" [t. y. burti]), jie keistai
murmėdavo, o šiaip laikėsi visiškai tyliai ir kitus ragino laikytis tyliai atliekant šitokius vaidelavimus. Kokias apeigas dar atlikinėjo šitie tilusuoniai,
niekur nerandame aprašyta. Bet iš cituotosios apaštališkojo legato Leodijos
[Liežo] arkidiakono Jacobo privilegijos, suteiktos 1249 metų septintą dieną
prieš vasario Idas, aiškėja, kad jie įkalbinėjo žmones vėl grįžti prie pagonybės, be to, žiūrėdami į dangų, skelbė apie mirusiojo būklę.

§5. Be to, iš patikimų žmonių sužinojau, kad Žemaitijoje šitokių žmonių
dar galima rasti. Štai netoli Vainuto buvęs Katyčių pamokslininkas N. Zinthijus [108l , kaip jis pats praneša, kartą užtikęs seną žemaitį, stovintį tarp dviejų
ąžuolų vasaros vakarą, ryškiai šviečiant žvaigždėms, abiem rankom retkarčiais tvarstantį orą ir tuo metu neištariantį nė žodžio. Tas žemaitis šitaip
stovėjo daugiau kaip valandą, o minėtasis kunigas jį stebėjo, tiktai kartais
išgirsdavo paslaptingą murmėjimą. Tas žemaitis stovėjo taip sustingęs, nejudindamas nė vieno savo sąnario, kad galėjai pamanyti, jog jis išaugęs iš
žemės. Jo akys ir veidas buvo nukreipti į dangų ir taip sustingę, kad nebuvo
galima pastebėti jokio krustelėjimo ir tik vien iš oro tvarstymo rankomis
galėjai spręsti, jog jis gyvas. Kunigas keletą kartų mėgino j į užkalbinti, bet
[2
'.-07v] jis jam nieko neatsakė, nė nepažvelgė į jį, tik vis stebeilijosi // į dangų.
Kunigas galų gale nutarė prie to žmogaus prieiti arčiau ir jį prakalbinti
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papurtydamas. Bet čia netoli esančiame slėnyje jis pastebėjo kažkokius žmones, kurie galėjo kelti jam pavojų, todėl, patartas savo patabelio, arba lietuviškojo bažnyčios seniūno, šito atsisakė. Iš jo sužinojo, kad šitas senas žemaitis esąs burtininkas, kuris žmonėms pranešiąs apie vieną slėnyje gulinčių
lietuvių draugą, kuris esąs arba miręs, arba šiaip kažkur prapuolęs - apie tai
nesą jokios žinios. Pasinaudojęs netoli stovinčiu krūmu, kunigas dabar iš
smalsumo iš toli stebėjo žemaitį laukdamas, ką gi jis toliau darys. Savo
patabeliui buvo paliepęs su vežimu nekeliant triukšmo nuvažiuoti tolyn ir
tam tikroje vietoje tyliai laukti. Su dideliais lūkesčiais ir dideliu apmaudu
jam pralaukus dvi valandas (jam net atrodė, kad jau vienuolika nakties), šitas
minimas žemaitis pradėjo judėti į visas keturias pasaulio šalis. Tai truko
ketvirtį valandos, tada žemaitis puolė ant kelių, tris kartus pabučiavo žemę,
atsistojo ir tris kartus šiurpulingai sušuko: ,,Vai? Vai? Vai?" Atsiliepdami į
tą šauksmą, žmonės iš slėnio užkopė pas jį, atsiklaupė prie ąžuolo ir, žvelgdami į dangų ir iškėlę rankas, murmėdami kalbėjo maldą, o jam tris kartus
nuleidus rankas, žmonės tris kartus pabučiavo žemę. Tai užtruko maždaug
ketvirtį valandos. Tada jie atsistojo, ir žemaitis jiems papasakojo apie jų
draugo likimą, dėl kurio čia visa tai ir vyko. Šitų žmonių draugas buvo
pasisamdęs tarnu pas kavaleristą, kuris kartu su juo patraukė į lenkų karą
prieš kazokus. Tarno poną kazokai paėmė į nelaisvę, o jis pats per tą patį
susirėmimą gavo tris žaizdas, kurias išsigydė. Visa tai žemaitis pranešė tiems
draugams, ir tai pasirodė esanti tiesa, kai po pusmečio pradingėlis parsirado
pas savo draugus.

§6. Kiek galima patikėti minėtojo vyro pasakojimu, tai aš manau, kad
šitas žemaitis čia dirbo tikrų tikriausią tilusuonio darbą ir kad senovės prūsų
1287

MSB: Cosacken.

1288

MSB: Cosaquen.
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tilusuoniai darbavosi būtent šitokiu būdu, nors aš po to ir sužinojau, kad
šitoks pranašautojas jų vadintas szweigdzurunis, o tai vokiškai būtų „žvaigždžių stebėtojas", astrologas, gebantis iš žvaigždžių išpranašauti tiesą. //

[208r]

§7. Kartu su tilussunen anksčiau minėtoje privilegijoje minimi ir ligussunes. Apie juos privilegijoje sakoma, kad jie šalia tilusuonių gali pranašauti apie mirusio žmogaus būklę. Dažnai minimoje privilegijoje galima
rasti, kad jie, atlikdami savo priedermes, (l) kaip kunigai (2) sakydavo ilgas
kalbas apie mirusiojo gyvenimą, smarkiai pagražindami jo žygdarbius, (3) stebeilydamiesi į dangų, garsiai šaukdavo, kaip jie šiuo metu savo akimis mirusįjį mato gyvą, gražiai apsirengusį jojant ant žirgo per vidurį dangaus,
rankoje laikantį garbės ženklą, gautą už jo pagirtinus darbus, o jam iš paskos
seka impozantiška palyda. Ligusuonys vardą gavo nuo lingut, tai reiškia
„kyboti ore" arba sklęsti oru nemosuojant spamais, nes per savo apeigas jie
pasakodavo apie šitokius triukus ore.

§8. Wurszkaitis irgi yra vaidulučių rūšis, kurią mini Joh[annas] Meleti[jusyC284 l ir Waisselijus 5C285 l . Maloniajam skaitytojui bus gerai išlikę atmintyje, kas šios knygos 3 sk. §9 pasakyta apie dievus, kurie irgi vadinti wurszkaiten, ir iš ko kildintinas šis žodis? Jis reiškia šventiką, užsiimantį pieną
duodančių gyvulių laiminimu ir pašventinimu. Bet kaip tai daroma, maloniajam skaitytojui bus papasakota toliau.

§9. Burtons vokiškai reiškia ženklų aiškintojas, kilęs iš burta, ,,ženklas", nes jie stebėjo įvairius ženklus ir apie juos reiškė savo nuomonę; tai
yra apibendrinamasis žodis, apimantis ir kitus, kokius nors specifinius,
taigi puttones vadinti ir burtones, o tai buvo tokie, kurie stebėjo ženklus,

r...
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pasirodančius alaus putose, ir iš to galėjo daryti išvadas apie tai, ko buvo
klausiami.
Štai prie burtonių buvo priskiriami ir wasz!wnes, kurie iš vaško liejimo
galėjo nusakyti tolimo daikto savitumus, ir nuo šitų burtonių negalima atskirti ir telussunes bei lingussunes, nes jie irgi galėjo pranašauti iš ženklų,
kuriuos jie tarėsi matą žvaigždėse ir ore. Taigi burtonys buvo skirtingi. Vienas mokėjo matyti ir aiškinti ženklus vaške, kitas putose, trečias ore, ketvirtas vandenyje, penktas viduriuose, šeštas vėjuje ir t. t., ir t. t. Iš to jie buvo
gavę ir savo vardus: kuris išmanė vaško liejimo ženklus, tas vadinosi waszkonis, kuris suprato alaus putų ženklus, buvo puttonis arba puttweisdys, ir taip
toliau. Tačiau visi šitie ženklų aiškintojai, vokiškai kalbant, burtininkai, skir[208v] tini prie vaidulučių, tai yra vaidelių arba burtininkų, // kaip jie vadinami
Ordino valdovų statutuose. Joh[ annas] Meletijus nemini vaidulučių - gal dėl
tos priežasties, kad vaidulučiai (waideliai), tai yra burtininkai, Ordino buvo
taip smarkiai - ugnimi - baudžiami, taigi visi bijojo būti vaidulučiais, t. y.
vaideliais, arba turėti vaidulučio vardą. Todėl vaidulučių vardas Prūsijos
vietovėse pamažu išnyko, ir Meletijus, rašydamas apie senovės prūsų dievtamystės savumus, kiek apie tai galėjo spręsti pagal išlikusius reliktus, nemini vaidulučių (nors mini burtii, ženklų aiškintojus), nors čia viena ir kita
yra tas pats.

prae h. v. MSB: als.
wie der ander ist.
1298

1299

corr. ex feurr.

1300

al. m. corr. ex betraffet.

r...

1301

MSB:

401

KETVIRTOJI PRŪSJJOS REGYKLOS KNYGA, 15

Penkioliktas skyrius

Apie šiais laikais Nadruvoje, Žemaitijoje bei kitur
tebesančius vaidulučius arba vaidelius
Turinys
l. Apie vaškonis. 2. Švinučiai. 3. Žvakionys. Dūmonys. 4. Putonys. 5. Oronys. 6. Žvaigždžiūronys. 7. Lekutonys. 8. Viduronys. 9. Kraujučiai. 10. Pustonys.11. Seitonys. 12. Sietonys. 13. Vėjonys.14. Vandulučiai, neručiai, udburtuliai.15. Taukučiai.16. Stiklioriai. 17. Zerkulučiai. 18. Žolininkai. 19. Žvalgonys.
20. Apie jų atliekamus darbus. 21. Žaltonys. 22. Medžioriai. 23. Apie kaukučionis. 24. Apie sapnonis. 25. Viena istorija apie tai. 26. Apie šių žmonių atliekamas apeigas. 27. Kas tam tinka? 28. Vieno valstiečio pasakojimas apie tai.
29. Apie įvairias vaidulių rūšis. 30. Vaiduliai pas kunigaikščius. 31. Jie neturėjo jokios nuosavybės. 32. Apie vaidulutes. 33. Apie jų susilaikymą. 34. Kaip
jos buvo parenkamos? 35. Apie vaidulučių autoritetą. 36. Vaidulutės Ermijos
įstatymai. 37. Apie j ų pašalinimą.

§l. Toliau yra waideliai arba prūsiškai weidulli, arba weidulutten (nes
šitaip nadruviai Prūsijoje įvairiai įvardija kalbėdami apie tą patį), kurių reliktų, deja, dar galima rasti Prūsijos lietuviškuose valsčiuose Nadruvoje,
Skalvoje, iš dalies Sūduvoje, bet daugiausia tai Žemaitijoje. Waszkonis yra
ženklų aiškintojas liejant vašką. Apie šitokį vaško liejiką kalba Meletijus:
norėdamas patikti tokiai moterėlei, kurios sūnus buvo išvykęs į karą ir apie
[209r] kurį jinai neturėjo jokios žinios, ar jis gyvas, ar miręs, // šis liejęs vašką į
vandenį ir, kai vaškas parodė ženklą - sudaužytą laivą, jis moterėlei pranešė,
kad jos sūnus žuvęs laivui sudužus į krantą, juo labiau, kad vaškas parodęs
ir šalia laivo aukštielninką gulintį žmogų. Šitie vaškonys savo pranašystes
pritaikydavo ir kitiems dalykams, tarkim, jeigu kas nors norėjo sužinoti, ar
jam seksis šinkuoti alų, tai vaškonys liedavo vašką išpranašaudami jam artimoje ateityje sėkmę arba nesėkmę. Taip pat jeigu kam nors buvo kas pavogta, jie, liedami vašką, gebėjo sužinoti, kas taip padarė ir kaip tai galima

l309

MSB: allermaassen.

1310

MSB: auf dem.
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atgauti. Vaško liejimas taip pat buvo naudojamas buriant, pavojingų ligų
atvejais - ar žmogus atsigaus, ar mirs. Taip pat apsigyvenant namuose, taip
pat karuose ir t. t.

§2. Prie šių vaško liejikų priskirtini ir szwinnutzei, švino liejikai, kurie
tuo pačiu tikslu liedavo šviną ir tai, kas šiaip jau išryškėdavo vaške, išryškėdavo ir švine.
§3. Szwakones yra ženklų aiškintojai, kurie stebėjo degančios žvakės ir
jos dūmų ženklus; pavadinimas kilęs iš szwake, ,,deganti žvakė", jie dar
vadinami ir dumones, iš dumai, tai yra „dūmai", nes jie stebėjo žvakės
dūmus; ir kartą mano kunigavimo pradžioje man pačiam atsitiko [ 109 l štai kas:
Aukstynlaukių kaime teikiau komuniją senai moteriai, kuri labai silpna gulėjo lovoje, ir ten buvo uždegtos vaškinės žvakės; suteikus komuniją, viena
moteris iš karto žvakes užgesino, o vienas mano patabelis norėjo prieiti
išsklaidyti dūmų, kad jie manęs neerzintų. Jinai patabelį sulaikė, bet stebėjo
dūmų ženklus ir iš jų sprendė, ar ji atsigaus, ar mirs, - viso to aš negalėjau
matyti, nes buvau pasisukęs į kenčiantį žmogų ir guodžiau jį žodžiais ir
maldomis. Bet aiškiai girdėjau tą moterį sakant, kad šitas asmuo nuo ligos
nemirs, bet atsigaus, - taip ir įvyko.

§4. Puttones yra tokie ženklų aiškintojai, kurie alaus putose įžiūri ženklus, iš kurių gali spręsti apie daikto ypatybes. Vieną šitokį putonį mini
Waisseliuus] savo Kronikoje: pasimeldęs virš alaus, šis galėjęs pranašauti iš
putų, kokie reikalai dėl vagystės (todėl turėjęs žiūrėti į putas).

§5. Orones yra tokie ženklų aiškintojai, kurie stebėjo orą ir galėjo pranešti, kada kokius reikia dirbti lauko darbus, jie sprendė apie žmonių ir gyvulių

r...

1317
MSB: Statte.
Klaidingai kartu parašyti žodžiai atskirti statmenu brūkšniu :/:
Irrtumlich zusammen geschriebene Worter durch einen senkrechten Strich abgetrennt.
rns MSB: demselben. 1319 post. h. v. al. m. exc.: Lufft-deuter.
1316
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[209v] ligas, galėjo išpranašauti oro permainas. Jie galėjo dažnai keisti orus, // ir
šitas gebėjimas turėjo būti dažnai praktikuojamas pas krivį, kad šitokia audra, kokią dažnai buvo galima matyti aplink Romavą, būtų palaikoma krivio
didybė.

§6. Szweigcfzurunes yra žvaigždžių stebėtojai, apie tai jau kalbėta anksčiau.
§7. Lekkutones yra tokie, kurie klausėsi paukščių balsų bei stebėjo jų
skrydį ir iš to galėjo išpranašauti būsimus ir dažnai abejotinus dalykus;
lekutonių dar daug yra prie Žemaitijos sienos; jie iš paukščių traukimo,
skrydžio ir balsų gali išpranašauti ne tik orų permainas, bet taip pat ir tai, ar
kelionė, teismas ir kiti dalykai bus laimingi ar nelaimingi. Jie dar vadinami
ir pauksztuciei, jie buvo kaip romėnų augurai ir haruspikai[llOJ, juos mini
Simonas Grunau. Jie stebėjo paukščius. Tarkime, jeigu šarka sučirškė, jie
galėdavo pasakyti, kas bus. Ar atvyks svečiai ir iš kur. Jeigu sugiedojo višta,
jie sprendė, kad tarp kaimynų kilsiąs barnis. Tačiau pažymėtina, kad tie
paukštučiai tam tikru atžvilgiu skyrėsi nuo lekutonių. Šieji tik stebėjo skrydį
ir iš to prognozavo, kas bus. Anieji ėmė domėn ne vien skrydį, bet ir balsus,
jų kovas ir kas dar šiaip tokiu atveju atsitikdavo. Jie buvo suskirstę paukščius: ereliai, varnai, maitvanagiai yra ginčo paukščiai, lingė nešė žalą, gaisrą,
kregždės, pelėdos, bitės {irgi} reiškė tą patį. Ir atvirkščiai - gandrai, garnys,
genys, lakštingala, balandžiai jiems buvo laimės reiškėjai.

§8. Widdurones yra tokie ženklų aiškintojai, kurie mokėjo pranašauti iš
dievams paskerstų gyvulių (gal ir žmonių, nes prūsų dievams buvo galabijami ir jie) vidurių. Šiuo metu kai kurie nadruviai, apžiūrėję kiaulės blužnį,

1324 MSB: Lekuttonen.
in sin. m.

1325

post. h. v. al. m. exc.: werden.

1326

MSB: Vogei.

1327

al. m.
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kepenis ir t. t., geba pasakyti, kokia būsianti žiema, kokie javai gerai derės
ir kokios sėjos - ankstyvos ar vėlyvos.
§9. Kraujuttei yra tokie ženklų aiškintojai, kurie iš žmonių ir iš gyvulių
kraujo, iš to, kaip jis bėga, kokia spalva nusidažo arba kaip jis keičiasi,
galėjo iš anksto apibūdinti ne tik žmogaus ar gyvulio sveikatą, bet ir sėkmingą ar nesėkmingą lemtį. Šitie kraujučiai turėjo tarti savo žodį ir nustatant
moters nekaltybę, nes pranašaudami rėmėsi moterų mėnesinėmis. Jie buvo ir
[210r] senovės prūsų medikai, mokėjo sustabdyti iš žaizdų ar šiaip per // gausiai
bėgantį kraują, užkalbėti, taip pat su moterų mėnesinėmis jie išdarinėjo visokias nešvankybes. Šitokių žmonių dar buvo daug mūsų tėvų laikais, ypač
Skalvoje, palei Žemaitijos sieną. Dabar Nadruvoje sutinkama tokių kraujučių, kurie žmonėms nuleidžia kraują, taip pat stato kraujasiurbes taures,
siurbia žmonėms kraują naudodamiesi rageliu ir iš kraujo skonio žmogui
pasako, ar jis liksiąs sveikas, ar netrukus susirgsiąs, o tai kartais ir išsipildo.
Pastebėta, kad tokie kraujučiai, prieš siurbdami, po barzda sumurma keletą
žodžių, o paklausti, ką jie kalbėjo, pamaldžiais judesiais sakosi linkėję, kad
kraujo nuleidimas žmogui išeitų į sveikatą, tačiau man atrodo, kad čia gal
dar laikomasi kažkokio prietaro.

§ 10. Čia priskirtini ir pustones, jie yra vaideliai, kurie pūtimu ne tik gydo
žaizdas, bet kai kam gali ir pakenkti; kaip man praneša įvairūs patikimi
žmonės, jų papūtimas toks paveikus, kad jeigu jie papučia į skepetą, ant
kurios yra tik truputis iš žaizdos ištekėjusio kraujo, tai pacientai tuoj pat
pajunta arba žaizdų skausmus sumažėjus, arba, nelygu koks buvo šių burtininkų ketinimas, juos sustiprėjus. Kai kurie, kastruodami arklius, bulius ir
ožius, turi paprotį, prieš darydami įpjovą, peilį pirma apipūsti, ypač jo ašmenis, o atlikę pjūvį ir išėmę kiaušelius, peilį palaikyti skersai virš žaizdos ir

1333

err. Geger; MSB err. abs.
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papūsti į žaizdą, nes mano, kad dėl j ų papūtimo žaizda lengviau užgis. Patikimi žmonės man praneša, kad kai kurie taria ir keistus žodžius bei meldžiasi, šito man neteko stebėti, tačiau ne kartą pastebėjau, kad jie pučia taip,
lyg tuo metu prarytų vieną ar kitą žodį, todėl sprendžiu, kad čia dar gali būti
senosios burtininkystės ir vaideliavimo liekanų.

§ 11. Seitones kabino sergantiems žmonėms ir gyvuliams tam tikrus daiktus arba amuletus ir kai juos nuo žmonių ar gyvulių nuimdavo, galėdavo
pasakyti, ar jie gyvens, ar mirs. Tokių žmonių Nadruvoje ir Skalvoje yra
gana daug, nors tik nedaug iš jų yra savo amato meistrai, daugelis yra apgavikai.
§ 12. Sietones buvo tokie vaideliai, kurie atsakymą sužinodavo sukdami
sietą; šitokių žmonių dar daug galima rasti Nadruvoje ir Skalvoje. //
[210v]

§13. Wejones yra tokie, kurie stebėjo vėjus, gebėjo juos paversti audra ir
įvairiose vietose juos nukreipti pagal savo norą. Šių sugebėjimų turi keletas
žmonių Nadruvoje; ir su nuostaba matai, kaip lengvai, kilus gaisrui, gali būti
pakeista vėjo kryptis, tuo labiau, jei gaisras kyla per baisią audrą, - tai iš
dalies aš pats mačiau 1678 metų spalį Nybudžiuose. Kai kurie iš šitų vėjo
sukiotojų moka ir ugnį užkalbėti, ugnies angelui, kaip jie sako, paliepti, kad
jis nedarytų žalos.

§ 14. Wanduolutti, taip pat udones yra vandens būrėjai, ženklų aiškintojai,
kurie iš vandens, iš jo putų, bangų ir t. t. gali išpranašauti būsimus dalykus,
bet j ų yra įvairių rūšių. Vieni yra nerutti, šie pasineria po vandeniu ir ne tik
pasako, kokių žuvų galima ar negalima tikėtis, ar žvejyba bus sėkminga, ar
ne, bet ir geras ar blogas bus oras. Jiems taip pat buvo priskiriama galia
užkalbėti ir užkerėti žuvis, kad jos nesileistų pagaunamos, taip pat šį užkerėjimą atšaukti, kad jos vėl leistųsi gaudomos. Štai kas atsitiko prižiūrėtojui

Betriiger; MSB: Betriiger.
r...pro MSB:
Wasser Zeichen deuter.
1347

1348
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-en ai. m. corr. ex -ern. 1349 -en ai. m. corr. ex -iern.
1351 MSB: unterschiedliche.
1352 scr. supra lit.
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Pasenheime: kai valstiečiams uždraudė žvejoti Leliškių ežere, jis negalėjo
sugauti nė vienos žuvies. Jis pareikalavo iš šitokios nerutte arba wanduluttin,
t. y. vaidelės, atšaukti užkeikimą, ji nuėjo į ežerą, bet nepajėgė (gal nenorėjo)
to padaryti - neva prižiūrėtojas mirsiąs kartu su žuvimis ežere t (286l . Apie šitą
vaideliavimo rūšį rašo Hennenbergeris x <237 l ir Sim[onas] GrunauY( 288l. Šiems
giminingi udburtulli [!][llll, t. y. ženklų aiškintojai, kurie moka iš vandens
parodyti keletą figūrų, vaizduojančių tai, ką pageidaujama parodyti.

§15. Taukutte i ima taukų arba aliejaus, maišo su suodžiais ir iš to buria jaunystėje mačiau keletą jų Skalvoje.
§16. Esama ir stiklorei - ženklų aiškintojų, būrusių su stiklu. Be abejo,
stikle buvo užkerėta, burtais įviliota pažįstama dvasia, kuri nurodo kokio
nors reikalo išeitį.
§ 17. Čia priskirtini ir zerkolutti, žiūrėtojai į veidrodį, nes jie veidrodžiuose, kuriuos vadino šventais, įžiūri tai, ko ieško. Karklėje, Klaipėdos valsčiuje,
sena moteris turėjo tokį veidrodį. Pas j ą atvyko vyras iš Rusnės paklausti, ar
[211r] atsigaus jo susirgusi žmona; tos moters vyras turėjo// bristi į Karklės upę ir
laikyti tą veidrodį po vandeniu. Tuo tarpu zerkoluttis savaip pasimeldė ir
veidrodyje pasirodė mirusiosios veidas; ir tikrai, kai jis parėjo namo, žmoną
rado apimtą agonijos, o kitos dienos rytą ji mirė.

§ 18. Čia galėtų būti priskirti ir zolininkei, būrėjai iš žolių. Apie šituos
žmones prisiklausiau daug keistų dalykų, ir tvirtinama, kad jie vyksta be
burtų. Tačiau man atrodo, kad kai kurie [dalykai] negalėjo įvykti be šitų
velnio pramanų. Jie naudojasi tam tikromis žolėmis, su kuriomis išdarinėja
keistus dalykus.
Tract. 3. e . 2.
[Msc. Grunau, Simon, Chronica [ ... ] des Landes zu Preussen [ ... ], tract. 3, cap. 2. Vide
kk(33).]
y(ZSSl
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Kartą vienas vyras iš Ragainės valsčiaus man parodė žolę juodu koteliu,
garbanotais iškarpytais apvaliais lapais ir pasakė galįs ja verdantį vandenį ne
tik greit atšaldyti, bet net ir užšaldyti, paversti ledu. Norėdamas įsitikinti,
liepiau pabandyti įpilti vandens ir užvirinti. Į verdantį vandenį jis įmetė šiek
tiek tos žolės. Vanduo ne tik greit nustojo virti, bet ir netrukus pasidengė
plutele iš ledo, kuriame buvo matyti forma tos žolės, kurios kuokštąjis buvo
užmetęs ant verdančio vandens.
Šiaip jau pamaldi moteris kartą man davė žolelę, kurios viršutinė dalis
buvo apvali, susiformavusi kaip saulutė, o kai aš j ą ištiesiau prieš saulę,
lapeliai sužvilgėjo kaip auksiniai, labai žavūs ir patrauklūs, stiebelis turėjo
balsvai gelsvą atspalvį, apatiniai lapai buvo žalsvos jūros spalvos, susiformavę į ovalą. Šitą žolę jinai įkišo į gana nemažą puodą, pilną saldaus pieno. Po
dviejų dienų jame radau daug grietinės, kur ta žolė buvo įkišta į pieną; radau
keturis kartus daugiau grietinės, negu paprastai gaunu iš pieno tame pačiame
puode. Atrodo, kad priežastis čia natūrali. Kartą vienas žemaitis man pasakė,
kad esama žolių, kurios žmogų gali taip apnuodyti, lyg jam būtų įkirtusi
gyvatė. Neva esama žolių, kurios vos tik paliestos žmogų gali padaryti bepročiu. Tokių, kurios gyvatę sustingdo vietoje, kad ji nebegali nušliaužti į
šalį. Žolių, kurios naudojamos tiek laiko kamuodavo žmogų, kol jis prisipažindavo padaręs nusikaltimą. Esama žolių, kurios gali tiek pralinksminti, kad
žmogus iš juoko galų gale gaus galą, jeigu iš jo tų žolių neatimsi. Tokių
žolių, nuo kurių patį velnią pamatysi. Žolių, kuriomis per sausrą galima
sukelti lietų. Žolių, galinčių žmogų padaryti nematomą, jeigu jas nešiosies su
savimi. Žolių, kurias pasidėjus po pagalve, prisisapnuoja baisūs vaiduokliai.
[211v] Žolių, kuriomis galima apsiginti nuo gaisro. // Žolių, kurios gali sustabdyti
jūros bangas. Žolių, kuriomis galima apžavėti mylėti. Šitas žemaitis pasakojo, kaip kartą toks maldikkis bjauriai senei prikabinęs tokią žolę, truputį tos
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žolės davęs jai ir pakramtyti ir prie tos senės privedęs šaunų jaunikaitį (ir
būtent nepaprastą šaipūną iš mergaičių, mat jam nė viena nebuvo pakankamai graži); toji su juo persimetusi keliais žodžiais ir padavusi jam ranką ir
nuo to tas jaunikaitis taip užsidegęs meile šitai senei, jog ėmęs manyti, kad
jis mirsiąs, jei nepatirsiąs jos meilės. Visi šituo nepaprastai stebėjęsi, taip pat
ir daug mergaičių, kurios visa tai buvo mačiusios, nes tai vyko smuklėje, iš
to jaunikaičio smagiai juokėsi. O tas maldikis tai padarė pakurstytas mergaitės, kurią šitas jaunikaitis buvo paniekinęs. Ir vaikinas negalėjo atstoti nuo
tos senės, kol maldikis nuo jos nenuėmė tos žolės - tada jo meilė praėjo.

§19. Be šitų, dar buvo vaidulučių, vadinamų szwalgones. Tai buvo vestuvių kunigai, kurių priedermė buvo (l) per sužadėtuves patarnauti jauniesiems ir (2) naujai porai išpranašauti būsimą laimę arba nelaimę. Jie taip pat
turėjo rikiuoti szwalgus, t. y. sužadėtuves. Iš tikrųjų szwalgauti reiškia „apsižiūrėti" ir sužadėtuvės todėl šitaip vadinamos, nes tik tada jaunikis ir jaunoji gerai apžiūri vienas kitą.
§20. Šitų pranašysčių pamatas yra (l) tie ženklai, su kuriais jaunieji
susiduria dieną ir naktį prieš tai, ir (2) jaunikio bei nuotakos susapnuoti
sapnai. Taip pat (3) alaus putos, susidarančios pripylus kauszelen, todėl juos
reikia laikyti taip pat ir esant būrėjus iš putų. (4) Liejimas, nes nuotaka
jaunikiui arba jaunikis nuotakai į akis lieja alų. (5) Kai kurie būrė ir iš
ženklo, atsirandančio po pirmojo jaunųjų permiegojimo. (6) Jie taip pat turėjo nuspręsti (šalia kraujutten) apie moters nekaltybę. Šitokių žmonių randama ir Nadruvoje, Skalvoje bei kitur. Įsidėmėtina, ką man apie vieną šitokį
szwalgons papasakojo senas nadruvis, kuris šiaip jau buvo protingas ir sumanus: jaunystėje jis kartą buvęs savo giminių sužadėtuvėse prie Žemaitijos

MSA klaidinga numeracija, toliau eilės tvarka teisinga :/: Im MSA irrtiimliche Nummerierung, weiter der Reihe nach; MSB: (6.). 1382 corr. ex Nadrawer: -r exc.
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sienos; ten atėjęs toks szwalgonis ir kai jaunieji pirmą kartą išėję iš klete, jis
paėmęs du vandens pripiltus kaušelius, ,,geriamuosius dubenėlius", ir įdėjęs
į juos abiejų jaunųjų žiedus, į kiekvieną atskirai po vieną žiedą, ir virš viso
to sukalbėjęs maldą. Po sukalbėtos maldos jis abiem jauniesiems davęs šiek
[212r] tiek išgerti iš kiekvieno kaušelio. Po to šitas žvalgonis // atsiklaupęs ir ilgai
meldęsis, bet ir jaunieji, ir kiti dalyviai turėję klūpėti kartu su juo. Po šios
ilgos maldos jis jaunajam paliepęs iš kaušelio išimti savo ir nuotakos žiedus
ir jaunikis iš vieno kaušelio išėmęs abu žiedus - visiems dalyviams nepaprastai stebintis, nes prieš tai kiekviename kaušelyje buvo po vieną žiedą.
Tas vyras tikino, kad per paskutinę maldą atrodę lyg kaušeliuose vanduo
užviręs ir šitas žvalgonis jauniesiems sutuoktiniams nurodęs, jog jų santuoka
esanti Dievo palaiminta, ir ne ta prasme, kad jie susilauksią daug vaikų, bet
ta, kad jie gyvensią taikiai, švelniai ir linksmai, taip vėliau ir atsitikę. Aš čia
visiems palieku laisvę galvoti, ką nori, tik manau, kad šitas ir kitas apeigas
šie žmonės bus perėmę iš senų senovės ir kad tai yra savotiška lekanomantija, praktikuota asirų, chaldėjų ir egiptiečių2C289l.

§21. Zaltones yra {žalčių kerėtojai} ženklų aiškintojai, kurie mokėjo
užkerėti žalčius. Tie patys turėjo prižiūrėti ir žalčius, laikomus Padrympo
garbei, aprūpinti juos pienu; j ų vardas kilęs iš zaltis, t. y. ,,Schlange". Apie
šitokį žaltonį, arba žalčių weidelį, pasakoja Joh[annas] Meletijus aac290 l , anksčiau tai jau buvo minėta, ir būtent: murmėdamas maldas, jis neva mokėjęs
šeimininko maitinamus namuose žalčius išvilioti iš jų landų, ir jie šliauždavę

r...
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ant balto rankšluosčio, jiems ištiesto ant grindų iki pat stalo, iš čia - ant
stalo, kur ragaudavę valgius, tada nusileisdavę nuo stalo ir sulįsdavę į savo
landas. Jeigu žaltys paragaudavo visus valgius, tai buvęs geras ženklas ir
šeimininkas pralinksmėdavęs. O jeigu žalčiai neišlįsdavo iš savo landų arba
valgių neragaudavo, šeimininkas baimindavosi, kad užgrius didelė nelaimė.
Šitie žaltonys taip pat rūpinosi ir tais žalčiais, kuriuos moterys laikė šventais
ir prie kurių jos meldėsi, kad dievai jų vyrams suteiktų vaisingumo galią ir
mitrumą deramai mylėti moterishh (29 1l . Kaip jau minėta, šitokių žaltonių šen
bei ten dar pasitaiko, o šiaip jau dabar nadruviai pereina prie žalčių gaudymo, jie kasmet pasirenka jų pavasarį ir, kalbėdami tam tikrus žodžius ir
atlikdami tam tikras apeigas, panaudoja juos savo arkliams, kad tie gerai
tarptų. Bet apie tai - kitoje vietoje. Dar vieni vaidulučiai buvo szweronei, jie
garbino ir globojo žvėris laukuose, ypač briedžius, pelėdas ir kt. //

[212v]

§22. Čia galima priskirti ir medziorei, kurių priedermė buvo pašventinti
miškus ir medžius (apie tai daugiau bus parašyta toliau). Jie, be jokios abejonės, prižiūrėjo tokius miškus ir alkus, kurių šen bei ten dar pasitaiko, ypač
Žemaitijoje. Nadruvoje visur dar irgi galima rasti beveik tokių pat žmonių,
kurie dar esamuose miškuose ieško, kur rasti ramovę, t. y. ypatingai suaugusį
medį, o tokį radę, jie tą vietą pasižymi. Taip pat, matyt, dėl to, kad dėl jo
retumo kas nors galėtų j į lengvai nukirsti ir padaryti nebetinkamą prietarams,
jie nupjauna visą kitą grožį, taip pat ir viršūnę, tačiau taip, kad nepaliestų tų
šakų, kurios suaugusios ir turinčios didelį poveikį. Šitie žmonės ima didelius
pinigus, kai juos kas nors paprašo nuvesti prie šitokių medžių; ir aš pats tą
patyriau, iš smalsumo panorėjęs pamatyti tokį medį - be nemažų arbatpinigių negalėjau ten patekti.
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§23. Dar buvo ir tokių vaidelių, kurie vadinosi kaukuczones arba ir barztukkones, šiuos vardus gavę nuo žemės ir aukso žmogeliukų. Jie mokėjo
užkerėti kaukuczus, kad šie laikytųsi vienoje ar kitoje vietoje; žmonėms,
norintiems jų turėti, jie teikė informaciją, kaip jiems elgtis, tam tikrais laiko
tarpais juos patikrindavo, o ypatingomis maldomis ir kerėjimais juos iškvietus, šeimininkas juos vaišindavo rinktiniais valgiais. Jeigu jie pasirodydavo,
jam buvo ypatingas džiaugsmas, o jeigu ne, šeimininkas nuogąstaudavo sulaukti tikros bėdos. Tokie pat kaip šitie kaukučionys buvo ir piluitten, tai
matyti iš Konrado von Jungingeno Nutarimų, - gausindami turtus, jie tarnavo Pilwittui, kuriam priklausė ir kaukuczai, nes jis buvo gausos dievas.
Žmonių, laikančių kaukučius, dar yra daug, vadinasi, dar daug turi būti ir
tokių burtininkų, kurie moka juos iškviesti. Nors šitokie veideliai nebėra taip
visuotinai gerbiami kaip krivio laikais, tačiau neginčytina, kad vis dėlto
tokių žmonių, kurie laiko kaukučius, jie labai šlovinami ir laikomi pusdieviais, kas pasakytina ir apie kitus burtininkus, iš kurių keletą čia aprašėme.
Jie dabar paprastai yra elgetos ir piemenys, apsistojantys tai šen, tai ten, o
kai jų paklausi, kaip jie, turėdami tokių sugebėjimų, turi vargti tokį elgetos
gyvenimą, jie atsako: ,,Dievo valia, kad mes turime šitaip gyventi, o ir kas
iš to, jei turėtume daug, juk mes per seni ir per silpni išlaikyti didelį turtą".
Bet negalima nuneigti, kad dar ir šiuo metu Nadruvoje, Skalvoje, Sūduvoje
ir iš dalies Notangoje yra pasiturinčių valstiečių, kurie palankūs tokiems
[213r] vaideliams ir// daro tai, ką anksčiau darė tokie vaidulučiai, nors šie valstiečiai tai daro tik slapta ir tik savo nuosavuose namuose, o ne pas kitus.

§24. Galų gale prie vaidulučių turi būti priskirti ir sapnonei, tai yra sapnonys, iš sapnas - ,,ein Traum". Šitie gviešėsi ne tik sapnus aiškinti, bet ir,
remdamiesi savo sapnuotu sapnu, įrodinėjo galį nusakyti būsimus dalykus.

1405 MSB: grossem. 1406 pro schlieBlich.
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Visiškai taip, kaip Dievas sapne kalbėdavosi su savo šventaisiais pranašais,
taip ir šėtonas čia norėjo mėgdžioti Dievą ir susikurti autoritetą savo tarnų
akyse. O kad vaidulučiai arba vaidulutės irgi buvo sapnų valdžioje, matyti iš
to, kad prūsų rašytojai prie kitų jų savybių prideda ir tai, jog jos (vaidulutės)
turėjo uoliai melstis, kad jų dievai su jomis kalbėtųsi per miegą ir jas pamokytų, kaip laiminti žmones cc c292 l _ Šitokių sapnuotojų, ypač moterų, dar yra
Nadruvoje, Skalvoje ir iš dalies Sūduvoje bei Notangoje ir jos dažnai, įkvėptos šėtono, gana gerai atspėja ateitį, kartais ir aiškindamos sapnus.

§25. Kai 1677 metais kilo triukšmas, kad švedai žada įsiveržti į Prūsiją[112l, taip pat vyrai vienas po kito buvo mobilizuojami ir kiekvienas buvo
susirūpinęs savo turtelį paslėpti saugioje vietoje, aš irgi liepiau surinkti mano
daiktus. Ir štai į kleboniją ateina tokia senė, nadruvė, kalbėdama: ,,Ai, ko tu
čia taip skubi pakuoti savo daiktus, ačiū Dievui, dar ne bėda, švedas šiais
metais dar neateis". Pakuotojas jai pasakė: ,,Kvaile, nešdinkis ir man netrukdyk, gal atėjai ką nors nukniaukti". ,,Ai, apsaugok, Viešpatie, - atsakė moteris, - negalvok apie mane taip blogai, aš noriu pasikalbėti su ponu." Ji
ateina pas mane ir įrodinėja, kad aš turįs nebijoti švedo: Dievo valia, jis
šiemet neateisiąs. Aš pamatysiąs, kad pirma mirsią du švedų kariuomenės
vadai, kol tai atsitiksią. Po metų tas galį ir atsitikti, bet Dievas švedams į
širdį įdėjęs mintį, kad savo pavaldiniams jie neturį uždėti didelės naštos. Aš
j ą paklausiau, iš kur ji tai žinanti. Dievas jai tai parodęs sapne, ir tada jinai
ėmė išsamiai pasakoti savo sapną, būtent: ji man nupiešė tikrą karo stovyklą,
taip pat ir kaip atrodo tie žmonės, kurie ateis į Prūsiją. Aš netekau žado
[213v] i r / / jai pasakiau: ,,Tu, matyt, būsi burtininkė". ,,Ne, - pasakė jinai, - pone,
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tu žinai, kad aš uoliai lankau bažnyčią, ir prisimenu, kad tu pats man sakei,
jog Dievas sapne kalbėjosi su savo pranašais ir jiems nurodė būsimus dalykus. Dievas taip pasielgė ir su manimi." Aš pasakiau: ,,Pranašai kalbėjo
teisybę, taip ir įvyko, aš irgi palauksiu, ar tu būsi kalbėjusi teisybę". Kai
švedų kariuomenė 1679 metų sausį stovėjo Įsrutyje, iš smalsumo nuvažiavau
į tą miestą apžiūrėti kariuomenės ir generolų ir įsitikinau, kad viskas tiesa,
ką man buvo sakiusi ta moteris; paskui ji pas mane atėjo kalbėdama: ,,Pone,
argi aš sakiau neteisybę?" Aš pasakiau, kad išbandyčiau, ar ji galėtų ir mane
išmokyti šito meno. ,,Taip, - kalbėjo ji, - jeigu tai būtų menas. Bet tai nuo
Dievo." Po daugelio klausinėjimų sužinojau, kad ji kartais turinti tris dienas
ir naktis gulėti kaip paslika; kartais su savo kalbomis ji man atrodo esanti
didelė tauškalė ir Dievas tikriausiai atlaidžiai žiūri į šėtoną, apreiškiantį
šitokius dalykus per tokius žmones. O šiaip jau gyvenime ta moteris, mano
žiniomis, elgiasi nenusikalstamai. Tačiau tai nereiškia, kad čia negali būti
vaidulutės darbas, nes velnias juk gali apsimesti šviesos angelu.

§26. Kokias apeigas šitie žmonės galėjo atlikinėti per savo šitokius kerus,
pas senuosius autorius randame mažai žinių. Waisseliuus], paėmęs iš Ordino
kronikos, mums aprašė, kaip elgėsi vienas putonis, putų stebėtojas, ir būtent:
jis paėmė du kaušelius, arba dubenėlius, į vieną įdėjo du šilingus, vieną sau,
kitą vagiui, užpylė ant jų alaus, virš dubenėlių padarė keletą magiškų judesių
ir kaušelį pateliūškavo. Į kurią pusę vagies šilingas nuslinko, ten esą nuėjęs
vagis. Tada putų stebėtojas įpylė alaus į antrą kaušelį, j į pastatė ant žemės
ir meldėsi, akis nukreipęs į dangų: ,,Maloningasis dangaus ir žemės Dieve,
Tu, žvaigždžių valdove, savo galia įsakyk savo tarnui, kad Tavo garbė nebūtų nuplėšta, kad vagis, pavogęs šitą N [daiktą], tol nerastų ramybės, kol jį
vėl atneš". Po sukalbėtos maldos jis pakelia antrąjį kaušelį ir žiūri, ar alaus
putose yra pūslelė, iš kurios jis galėtų spręsti, kur rasti vagį. Tokią radęs,
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galėjo savo norą įvykdyt, o neradęs gėrimą išgerdavo ir, įsipylęs šviežio, vėl
meldėsi, Ir tai darė tiek kartų, kol putose atsirasdavo tam tikras ženklas.
Dietmaras savo Kronikoje priduria, kad šitoks putų stebėtojas pabaigoje pasakydavo ir tokius žodžius: ,,Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios
[214r] Dvasios. Amen". Tokias pat apeigas // neva atlikinėjo ir waszkones, t. y.
vaško liejikai, per savo būrimą, būtent: jie ima į ranką kaušelį su alumi,
kalba savo maldą, kad Dievas parodytų vaške matomą ženklą ir būtų galima
matyti, kokie reikalai dėl vieno ar kito dalyko. Tą jie palabindami išgeria,
tada lieja vašką į vandenį. Jeigu ženklą gauna tuoj pat, tai gerai, o jeigu ne,
tai kaušelį pripila tris kartus ir išgeria, taip pat lieja vašką ir tada paprastai
ženklas būna matyti, bet jeigu ne, tai daugiau nebebandoma. Šiaip jau manoma, kad kai kurie ženklų aiškintojai, [vadinamieji] diemones, szwakones,
seitones, sietones, zaltones, burdavo ir be alaus ir dabar tebeburia. Švino
liejikai savo apeigas irgi dažnai atlieka be alaus, bet jie ta proga imasi
kitokių prietaringų išmonių, kurias jie keičia nelygu reikalas. Tarkim, jeigu
kas serga, tai toks [vadinamasis] burteninkis, arba ženklų aiškintojas, ima
naują dubenį su karštu vandeniu ir naują puodą. Sukalbėjęs savo maldą, jis
deda dubenį sergančiam žmogui ant galvos ir karštą šviną lieja į šiltą vandenį, ant to užvožia naują puodą ir, vandeniui iš dubens veržiantis į puodą,
pasigirsta vandens burbuliavimas; tada jis vėl meldžiasi ir puodą nuima, tada
žiūri, ar iš švino pasidariusi kokia nors figūra ir kokia ji. Savo amato meistras tas, kuriam greit pasirodo tokia figūra, iš kurios jis gali nuspręsti. Tokiai
moterėlei iš Kusų parapijos kelias dienas smarkiai skaudėjo galvą, tai ji
pasikvietė švino liejiką, ir jis darė taip, kaip čia aprašyta, ir per pirmą liejimą
pasirodė moters figūra su vaiku ant rankų; švino liejikas jai išpranašavo, kad
ji nuo ligos greit pasveiksianti ir dar pagimdysianti jauną sūnų. Taip ir įvyko.
Udburtelli daro šitaip: jie ima dubenį, tarkim, iš cino arba iš medžio (tačiau
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pastarasis turi būti pašventintas ir iš uosio medienos). Dubenį pripila vandens, į vandenį vieną po kito meta 3 ar 5 akmenis, tačiau tai turi būti ne
raudonieji akmenys; kokį ratilą šitie akmenys sudaro ir kaip ratilai vienas su
kitu susilieja arba išsisklaido į šonus, iš to jie sprendžia apie sumanymo
sėkmę ar nesėkmę. Bet prieš tai burtininkas palabindams geria iš kaušelio ir
sukalba keletą maldų.
Kiti ima žiedą to žmogaus, kuris ieško žinios, tačiau tai turi būti pašventintas žiedas arba jis turi duoti jį pašventinti ženklų aiškintojui, pariša j į ant
siūlo, pakabinto virš dubens su vandeniu. Tada jie sukalba kelias maldas,
[214v] kuriomis, beje, prašo Dievą žiedu // duoti tyrėjui ženklą, kad šis galėtų
nustatyti tai, ką reikia. Tarkime, jeigu iš žmogaus kas nors pavogta, jie po
maldos klausia, kur yra vagis. Vardija įvairias vietas ir žiedas nė nekrustels,
kol nebus įvardyta ta vieta. O tada jis pats savaime atsitrenkia į dubenį. Jie
klausia toliau, ar tai vyras, ar moteris. Ir jis vėl atsitrenkia. Tikri meistrai tie,
kurie, atsitrenkus žiedui, vandenyje gali matyti vietą, kur yra pavogti daiktai,
taip pat tą vyrą, kuris pavogė. Vėlgi kiti ima tik gryną vandenį, kurįjie semia
atsistoję priešais saulę, pasimeldžia ir tada į jį spjauna ir seilės įgauna figūrą
to dalyko, kuris tiriamas. Jeigu šitas burtons to nenori daryti pats arba jeigu
jis mano esąs nepakankamai šventas to imtis, tai vyrų reikalams spręsti jie
pasitelkia gražų mažą berniuką, o moterų reikalams - gražią skaisčią mergaitę, kuri turi spjauti į vandenį. Kokią formą seilės įgyja vandenyje, aiškina
burtons, vandens ženklų aiškintojas, ir jie įsitikinę, kad figūrą geriausiai
mato berniukas ir mergaitė, tad j ą nurodo ir burtininkui.
Taukuttei prie Žemaitijos sienos irgi mėgsta taip daryti. Po pradinių maldų ir gėrimų jie ima mažą jauną berniuką, ant jo nykščio ar žiedpirščio nago
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užtepa taukų ar aliejaus, gerai išmaišyto su suodžiais. Tai jie daro gražią
dieną, kai šviečia saulė. Šitą apteptą vaiko nagą jie laiko prieš saulę ir iš tų
saulės spindulių bei iš nago įlinkių įžvelgia figūrą, iš kurios gali sužinoti
apie to dalyko būklę.
Lekkutones irgi turėjo savo apeigas, apie kurias aš iš tikrųjų negalėjau
išklausinėti. Tiktai kartą senas skalvis man papasakojo, kaip vienas žemaičių
bajoras pasikvietė šitokį būrėją iš paukščių; jis turėjo jam pranašauti iš paukščių balsų ir skrydžio, ar jo sūnų, kurį jis buvo pasiuntęs į karą prieš moskovitus, lydėsianti sėkmė ir ar jis garbingai ir laimingai grįšiąs namo. Tas darė
štai kaip: anksti rytą apsitaisė baltai ir švariai, į ranką pasiėmė pašventintą
krivūlę, t. y. kreivą lazdą, nuėjo ant pillukztis, t. y. ant supiltos kalvos, veidu
atsisuko į rytus, dešiniu šonu - į pietus, kairiuoju - į šiaurę, nugara - į
vakarus ir ilgokai meldėsi. Nenutraukdamas maldos, jis su savo krivūle apibrėžė ratą tame dangaus horizonte arba plaga, kur maždaug vyko karas su
[215r] moskovitais, tačiau jis apėmė visą dangaus plotą,// kurį galėjo aprėpti savo
akimis. Čia jis stebėjo: ar atskrido koks nors paukštis ir koks, kokia jo
išvaizda, koks giedojimas ir skrydis? Ir buvo pastebėta, kad atskrido kažkoks
paukštis, jo supratimu, maitvanagis, klykaudamas liūdnu balsu, tada pasirodė
kitas didelis paukštis, ėmė persekioti maitvanagį ir jį nuvijo, kad nebebuvo
galima matyti, kur jis pasidėjo. Tačiau pirmasis paukštis vėl atskridęs, tad
buvo išpranašauta, kad sūnui kare nesiseka, jis buvo suimtas, tačiau vėliau
kartu su kitais iškeistas ir iš nelaisvės išlaisvintas.

§27. Čia pasinaudosiu proga šį bei tą pasakyti apie gebėjimus tų žmonių,
kurie praktikuoja anksčiau minėtus mokslus. Anksčiau aprašytoji sapnonė
laikė tai ypatinga Dievo dovana, tačiau jinai tvirtino, kad Dievas ne visada

r...
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tokių dovanų duoda vienam žmogui, o {šituo} apdovanoja apskritai vrsą
giminę ir šeimą. Vienas senas žemaitis kartą man sakė, kad yra tam tikri
žmonės, tam tikra šeima, kurie moka elgtis su kaukučiais. Ir kad nieko kito
nesą galima šito išmokyti, o vien tik tuos, kam pati gamta davė šitokį gebėjimą. Kai kam mūsų Nadruvoje yra neginčytinas daiktas, kad gebėjimą elgtis
su žalčiais, juos iškviesti, pamatyti ir paimti j ų karūną, įžvelgti ir rasti turtus
ir pan. turi tik tam tikri asmenys ir tik tam tikros giminės. Ir tai reikia
suprasti ne ta prasme, kad neva visi iš tos šeimos tuos mokslus išmano ir turi
tam galių, ne, tik keli arba kartais tik vienas vienintelis visoje giminėje. Visa
tai ir perduodama buvo tik patikėtiniams, tad mirus tokiems ypatingų sugebėjimų žmonėms, šeimoje tuoj atsirasdavo kitas, galintis daryti tokius stebuklus. Jeigu toks neatsirandąs, tai esąs ženklas, kad visa šeima ir visa
giminė sunyksianti.

§28. Senas valstietis iš Strykiemio kartą man pasakė, kad vienas iš jo
giminės prieš daug šimtmečių čia, Prūsijoje, buvo vyriausiasis žynys, kurį jis
vadino Krywe l Kruwulu, ir jis turėjęs visus tuos gebėjimus, kurie dabar
išryškėja arba būdingi atskirai po vieną vaiduliams arba maldininkams, kaip
jie dabar vadinami. O paskui jo giminėje šita gamtos dovana sunykusi, tiesa,
ne visiškai, bet tarytum sumažėjusi. Krivis vienas mokėjęs iškviesti žalčius,
sukelti audrą ir perkūniją, žmonėms rodyti visokias šmėklas, valdyti kauku[215v] čius, taip pat sapnus, putas, dūmus ir kt. aiškinti ir t. t., // o jo sūnus {tai}
praradęs, būtent galią rodyti visokias šmėklas, nors išlikusi galia tvarkytis su
žalčiais ir kitais dalykais. Palikuonys praradinėję tų galių vis daugiau, kol,
kaip jis sakė, visos tos galios visiškai užgesusios ir savaime vėl nebeatsiskleidusios; ir nors jis bandęs vienos ar kitos to mokslo rūšies išmokti iš
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kitų, tačiau nepajutęs galios iki galo įgyvendinti bent jau mažiausią iš tų
dalykų. Ir šis senas vyras pareiškė, kad tai esąs tam tikro visos giminės
nykimo ženklas, kaip ir tai, kad jam išmirę visi jo vaikai, ir, kaip jis sakė,
jis esąs paskutinis iš visos kadaise didelės giminės. Ką apie tai manyti,
palieku spręsti maloniajam ir išmintingajam skaitytojui, tiktai pridursiu, kad
šitokių vaizdinių kadaise turėjo ir graikai bei romėnai, ir kiti pagonys. Iš
Plinijaus ir kitų žinoma, kad kai kurios giminės, tokios kaip psilai, marsai,
taip pat ophiogenų giminė Kipro saloje buvo tokios apsigimusios, kad joms
negalėjo pakenkti jokia gyvatė.
Kartą į Romą kaip pasiuntinys iš Kipro atvyko tos giminės žmogus, vardu
Eksagonas, tai jis leidosi pasodinamas į statinę su gyvatėmis ir buvo matyti,
kad gyvatės j į laižė, bet nedarė nieko blogo. Tai dar matyti kai kuriose
aukštose karališkose giminėse, kurios, tapusios karaliais ir susidūrusios su
tam tikra blogybe, teikė įvairią pagalbą, ir tai dar galima įžvelgti esant būdinga Prancūzijos ir Anglijos karaliams. Taip pat norima ir teises pagrįsti
remiantis tos giminės savybėmis, neva, kas ne tos giminės ar kraujo, tai to
ir negalįs daryti.
Čia priskirtini ir [vadinamieji] szweruttei. Tai tokie ženklų aiškintojai,
kurie mokėjo pranašauti iš laukinių žvėrių eisenos ir elgesio. Pasirodžius
vilkui, lapei, kiškiui, stirnai, buivolui, meškai, taip pat skėriams, rupūžėms,
pelėms, driežams jie skelbė būsimų įvykių eigą. Pranašaudami jie daug dėmesio skyrė aplinkybėms. Ir laikė nelaime, jeigu pasirodydavo kiškis, vilkas,
asilas, rupūžė, driežas, skėriai, juo labiau, jeigu tie gyvūnai kam nors buvo
pakenkę imantis ką nors daryti. //

[216r]

§29. Šitos įvairios vaidulučių rūšys reiškia ir tiek pat būrimo rūšių, ypač
krivio laikais. Taigi ką paskutiniaisiais laikais mokėjo vienas ar kitas po
vieną, tai vaidulučiai prie krivio ir tuo labiau krivis mokėjo viską kartu, taigi

prae h. v. exc. noch. 1465 MSB: Frantzėisischen.
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vaidulučiai prie krivio gebėjo atlikti visa tai, ką mokėjo pavienis tilusonis,
lingusonis, vurškaitis, burtonas, vaškonis, putonis, pustonis, seitonis, sietonis, žvalgonis, vėjonis, žaltonis, sapnonis ir t. t., ir t. t., ir virš visų j ų buvo
krivis - Princeps Magister, Didysis meistras.
§30. Be to, prūsų raštuose apie vaidulučius galima rasti, kad kunigaikščio
buvo laisva valia priimti į tarnybą vaidulutį tam tikram reikalui. Štai koks
nors vaidulutis buvo priimtas į tarnybą visą laiką prie ąžuolo kūrenti ugnį
mirusio lietuvių kunigaikščio Kerniaus [113 l garbei dd (29 3l· Iš to tam tikra prasme galima spręsti, kad buvo įvairių vaidulučių rūšių. Hennenbergeris ee (294 l
rašo apie Heinenų giminės vaidulutę. Be abejo, nereikšmingos giminės neturėjo vaidulučių; vieni vaidulučiai laikėsi prie krivio, kiti kaimuose, dar kiti
miškuose, salose, ežeruose, upėse, kalnuose ir t. t. ir ten jie atlikinėjo apeigas
dievui.

§31. Bet yra tikra, kad vaidulučiai neturėjo nieko savo, nes skaitome, kad
prūsų kunigaikščio Pogo žemė buvo padalinta į dvi dalis, vieną iš jų gavo
Mita, kitą - Kadina, o trečioji sesuo negavo jokio palikimo, ji tapo vaidulute
ąžuolyne prie Elbingo. Iš to ir išėjo taip, kad vaidulučiai apskritai buvo
elgetos ir tokie tebėra ir dabar, nes jie tiki, kad toks esąs dievų noras, jog jie
turį būti neturtingi, - apie tai skaitykite Hennenbergerio Žemėlapių paaiškinimuoseff<295J.

§32. Taip pat sužinome, kad vaidulučiais galėjo būti ne tik vyrai, bet ir
moterys. Vaidulučiai informuodavo vyrus, o vaidulutės - moteris, kai jie
žmonėms aiškindavo ženklų prasmę, tačiau to laikytasi ne visada. Mat pasitaiko, kad vaidulutės įstatymus nustatydavo ir vyrams ir vyrai jų laikėsi net
ir spręsdami svarbiausius dalykus, kaip matyti iš galindų poelgio gg(296l .

{Henneberg} (ai. m. supra lin.) e. l. pag. 135. Dilsburg. part. 3. e. 4. pm. 77.
[Hennenberger, Caspar, op. cit., p. 135;
Dusburg, Petrus, Chronicon Prussiae [... ], pars 3, cap. 4. Vide ff(29).]
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§33. Vaidulutis negalėjo liesti moters, o vaidulutė - vyro. Pažeidimo
atveju nusikaltęs buvo sudeginamas ugnyje toli nuo dievų. Jie turėjo būti ne
[216v] tik dorovingi, bet ir nusižeminę, taip pat prireikus// turėjo duoti savo kraujo
dievams numaldytihh (297l ir turėjo būti senyvo amžiaus ii(298l . Visiškai tikėtina,
kad tai buvo nustatyta siekiantiems valdžios.
§34. Nerandame aprašyta, kaip vaidulučiai buvo renkami ir su kokiomis
apeigomis jie buvo į šią tarnybą priimami. Tačiau reikia manyti, kad šitoks
žmogus senųjų vaidulučių arba krivio akivaizdoje turėjo išlaikyti bandymą.
Mat ir dabartiniu metu tai būdinga užkalbėtojams, kurie užkalba visokiausias
ligas, tokias kaip dantų, galvos skausmas, taip pat augliai, kraujo ligos. Jie
šio meno turi mokytis iš kitų, juos turi išbandyti mokytojai; priešingu atveju
meistras negali reikalauti savo atlygio.
§35. O apie vaidulutes Simonas Grunaukk <299 l pasakoja, kad, jaunai moteriai tapus našle ir jai neturint įpėdinių, jauni vaikinai tiek laiko pas j ą
lankydavosi, kol ji susilaukdavo vaiko. Po to ji tapdavo vaidulute ir tada
turėjo nebesusieiti su jokiu vyru, mat už tai grėsė mirtis sudeginant. Vaidulučių autoritetas buvo didelis, nes jos ir vyrams galėjo primesti reikšmingus
dalykus, kaip matyti iš galindų poelgio. Vaidulutės valdė, taip pat skelbė
karus užsieniečiams ir jiems vadovavo. Štai Ermija [ 114 l , kuri irgi buvo vaidulutė, kaip rašo Bretkūnas savo rankraštyje, kariavo prieš Mazovijos kunigaikštį Letko arba Lesco IV ir j į nužudė kartu su žmona ir vaikais 11<300 l .
Tačiau daugiausia dėmesio ji skyrė moterims.

§36. Štai kokius randame vaidulutės Ermijos (kuri buvo Varmo žmona)
įstatymus [l l SJ , kuriuos ji paskelbė pritarus dievams:
uc3oo) Henneb. in Erklahrung der Mappen p. 121.

[Hennenberger, Caspar, Erclerung der preussischen [... ] Mappen [... ], p. 121. Vide ll(34).]
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L Kuri ištekėjusi moteris iškeikė savo vyrą taip, kad tai jam pakenkė arba
galėjo pakenkti, ta turėjo ant kaklo keturis didelius akmenis nešioti po visus
kaimus, kurie jai nurodyti, ir ji neturėjo teisės akmenų nusiimti be krivaičio
leidimo.
II. Moteriai, kuri mušė savo vyrą, kad ir koks silpnas buvo tas smūgis,
buvo nupjaunama nosis, ir tokia prarasdavo bet kokią valdžią vyro namuose,
išskyrus jos santuokinės lovos teisę.
III. Jeigu jinai apie savo vyrą slapta kalbėjo tai, kas pakenkė jo geram
[217r] vardui, tai tokią plakė rykštėmis, jeigu ji buvo jauna. // O jeigu buvo sena,
nebegalinti gimdyti vaikų, tai sudegindavo toli nuo savo dievų.
Be šitų įstatymų, ji paskelbė keletą kitų - kokiu būdu nekalta mergina
turi įrodyti savo nekaltybę.
Šiais įstatymais buvo susaistytos visos moterys, ne tik Varmėje, bet ir
visoje Prūsijoje, ir jie buvo tuo labiau toleruojami, kad buvo duoti pritariant
dievams = <3oi).
Šiaip jau vaidulutės turėjo būti skaisčios ir nusižeminusios, tiktai joms
nebūtinai reikėjo būti senoms nn <302 l . O vaidulučiai turėjo būti seni vyrai, ir
jeigu į vaidulučius buvo imami tik seni vyrai, tai iš to būtinai išeina, kad
krivis buvo labai senas žmogus, nes krivis buvo renkamas iš senų vaidulučiųoo(30 3 l.

[217v]

§37. Pas raštininkus mažai ką randame apie tai, kaip iš vaidulučių buvo
atimama garbė ir tarnyba; randame vien tai, kad vaidulutis prarasdavo savo
garbę ir gyvybę, jeigu Romavoje leisdavo ugniai užgestiPP<304l. Taip pat,
jeigu atsiduodavo ištvirkavimui - tai padarę, vaidulutis ar vaidulutė buvo
sudeginami. (Ten pat.) Čia galima pridėti - jeigu vaidulutis būdavo pripažįstamas netinkamas savo amatui, tai jis tučtuojau buvo šalinamas ir daugiau
nebesikviečiamas, ką ir šiandien matome darant su monininkais. Jeigu jie
savo žodžių nepatvirtina darbais, tai senovės prūsų palikuonių jie pašalinami
ir daugiau nebesikviečiami. Ir t. t. //
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[Hennenberger, Caspar, op. cit.]
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15. M. Pretorijaus veikalo Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla rankraštis
MSB. Ketvirtosios knygos Senovės prūsų idololatrija (sk. 12)
iliustracija-žemėlapis ,,Krywwaldya, Imperium summi sacerdotis Pruj3orum,
Lietvanorum, auctore M. Mattaeo Praetorio Memelensi, 1691" :/:
Handschrift MSB des Werkes von M. Praetorius Deliciae Prussicae,

-t-----
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K,,-,

•

oder Preussische Schaubiihne. Die illustrierte Karte im vierten Buch
Idololatria veterum Prussorum (cap. 12) ,,Krywwaldya, Imperium summi
sacerdotis Pruf3orum, Lietvanorum,
auctore M Mattaeo Praetorio Memelensi, 1691" (S. s. n.)

16. M. Pretorijaus veikalo Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla rankraštis
MSA. Ketvirtosios knygos Senovės prūsų idololatrija (sk. 9, §10) iliustracija,
piešinys plunksna „Statula Wejopattis" :/: Handschrift MSA des Werkes
von M. Praetorius Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubuhne.
Federzeichnung im vierten Buch Idololatria veterum Prussorum (cap. 9, §10)
„Die Statua <les Wejopattis" (Bl. l 82v)

