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Pomezania. Jakomi³o�nik przyro-
dy mieszkaj¹cy od prawie 30 lat w jed-
nym z najpiêkniejszych miejsc Pome-
zanii, Jerzwa³dzie/Ziemi Gerii, coraz
bardziej jestem przekonany, ¿e w jaki�
magiczny sposób przekazywane mi s¹
ich zachowania sprzed ponad 1700 lat.
Lubiê codzienn¹ k¹piel w gor¹cej wo-
dzie, nasze psy i koty ¿yj¹ bezkonflikto-
wo, królik te¿ nie jest hodowanynaubój...
Na dodatek pozna³emMacieja Piegata,
którego poch³onê³a sprawa odtworzenia
jêzyka pruskiego.
Prusowie byli dumnym, wolnym na-

rodem, jakby nie rozumiej¹cym do koñ-
ca, czego chce od nich obcy, drapie¿ny
�wiat, organizuj¹cy przeciwko nim zbroj-
ne wyprawy i krucjaty. Byli roz�piewani
i roztañczeni, cieszyli siê ¿yciem.

Poniewa¿ plemiona pruskie, podob-
nie jakCeltowe, nie potrzebowali do swo-
jego, wysokiego rozwoju pisma, ich kul-
tura duchowa jest s³abo znana. A co
maj¹ wspólnego Prusowie z Celtami?
Rzymianie za czasów Juliusza Cezara
podbili Galów (to nazwa, któr¹ Rzymia-
nie okre�lali celtyck¹ ludno�æ Galii, tj.
dzisiejszej Francji, Szwajcarii i pó³noc-
nychW³och). Juliusz Cezar w identycz-
ny sposób pozby³ siê Galów fa³szuj¹c
pó�niej w swoich pamiêtnikach to, co
wydarzy³o siê w czasie i po bitwie pod
Alezj¹, (52 r. p.n.e.) któr¹ dowodzi³ We-
rcyngetoryks, ³ac. Vercingetorix (72-46

Pomeza Tauto. Kad As mijri kaigi
daban mijleniks, kas buwinna kotikai
tridesimt mettai en eni iz aka-grazzan
diketons en Pomeza Tauto � Jerzwa³d/
Geriamedis, As asma endruwintan, kai
en titet magiskan forme, Pomezani billi
menei eze swajan erlaikasnans pirsdau
eni tusimt sepmi simte mettai. As ljubi
szandeinan spekten en siltan wundao,
nussans slidenikos be kattos giwa
bezproblemai, sasinis dijgi ne ast
kankstan no pasztetis.

PapilnimaiAs pazinei zmoi, kasmijri
kaigi rekonstruet prusiskan billen.
Prussai bei teisan, pawirps amzis,
tennen ikaigi ne izprestei, ka kwoi
attennans kittan, drastiskan swetan,
seggiuns prijki tennans brunniskan
karjages be kruzades. Prussai bei
ergriminnons be ertancinnons, tennen
tuldisnei at giwate.

StankijsmanPrussai empolijgu kaigi
Celtai, en swajan auksztan erwijbe ne
turrei peisimen, taspagan tennans
noseiliskan kulture ast silpnai zinnan.
Bet ka sendraugan turri Prussai be
Celtai? Romani en kerdan Julius Cezar
grobei Gallins. (Sta ast emne prei
celtiskan amzis en teinan Francii,
Szwejcari be pusnaktiskan Itali) Julius
Cezar identiskai ausmertei Gallins,
peisiuns pansdau reddiskai en swajans
pominisnans, ka bei en be pa karjage
kirsa Alesia en mettan 52 p.n.e. pienkt
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r. p.n.e.) - wódz galijskiego plemienia
Arwernów, przywódcawielkiego powsta-
niaGalówprzeciwkow³adzyRzymu, syn
Keltillosa, jak ok. 1300 lat pó�niej Krzy-
¿acy. Jako pi�mienni napisali po swoje-
mu historiê po ostatecznympodboju ple-
mion pruskich. Po utracie niezale¿no�ci
jêzyki celtyckie stopniowo zanika³y (w
Anglii i Irlandii mordowano nauczycieli i
bardów), jêzyk pruski równie¿ znikn¹³ po
oko³o 400 latach po podboju naszych
terenów przez Krzy¿aków.Wcze�ni Cel-
towie (podobnie jak plemionapruskie) nie
budowali �wi¹tyñ ku czci swoich bóstw;
uwa¿ali natomiast pewnegaje (nemeton)
za �wiête i godne tego, aby byæ miej-
scami kultu. Niektóre drzewa same by³y
uwa¿ane za �wiête.

Kultura celtycka i Prusów nie by³y
kulturami historycznymi, co znaczy, ¿e
nie mia³y spisanej historii; by³y to histo-
rie przekazywana ustnie. Nie oznacza
to, ¿e by³y one ³atwo zapominane, bo-
wiem w dziejach, kultury opieraj¹ce siê
na ustnych przekazach historycznych
przyk³adaj¹ do nich wiêksz¹ wagê, ni¿
te oparte na przekazach pi�miennych.
Zak³ada siê, i¿ szczególnie dobrzyw tym
byli celtyccy bardowie, gdy¿ s³owaw po-
staci pie�ni s¹ ³atwiejsze do zapamiêta-
nia.

Wracaj¹c do Pomezan. Byli jed-
nym z 10 plemion pruskich. Ze sk¹pych
danych i legend wy³ania siê jednak pe-

desimt dwai pra nussan ere. Galliskan
wadowis bei tadan Wercingetoriks
(sepmidesimt dwai � kettwirt desimt uszt
p.n.e) �iz arwerniskan amzin, wadowis
en debikan galliskan rewolte prijki
Romaniskan Rijke. Tans bei Keltillosan
sone. Kad eni tusimt trisimte mettai
pansdau Teutoni, kaigi peisauns,
nopeisei swajanhistorijen paswangiskan
grabsne prusiskan amzin. Pa pawirps
tratibe celtiskan bille iznikei (en Engli be
en Irlandi mukinewi be banduristi bei
ergalijuns) Prusiskan bille dijgi iznikei pa
kellai kettwirt simte mettai pa u¿grebe
nussansTauto prei Teutoni. Pirmai Celtai
(enpolijgu kaigi prusiskan amzins) ne
budawei kirkens per swajans dejwens,
tennes turrei kawidans nemetoni kaigi
swintai. Nekawidans garians subs bei
uwo¿ons kaigi swintai.

Celtiskan kulture be pomeziskan
kulture ne bei historiskans, sta ast
billiton, kai ne turrei peisaton historijen,
stai bei ter billiuns. Sta ne ast billiton
kai bei neminetinans, beggi en
audasenins, kultures sen billiuns
historiskans preddikausnans ast tul-
wo¿nai kaigi peisauns. Szlajtiskai labai
bei en stawidan dile celtiskans grimikins,
taspagan kai wirdai en grimme ast tul-
pigai paminetinat.

Wratinuns prei Pomezani. Iz
augus wirdai be legendes ast dijreuns
noseiliskan giwato en pomeziskan
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Fot. Sikorka modra.wien obraz ¿ycia duchowego tego ludu.
Podstawow¹ form¹osadnictwa pru-

skiego by³y izolowane, jednodworcze
gospodarstwa, pozbawione wprawdzie
s¹siedztwa, lecz zwi¹zane �ci�le wiê-
zi¹ rodowo-terytorialn¹ z innymi siedli-
skami w obrêbie lauksu. Przeciêtne go-
spodarstwo pruskie liczy³o oko³o jedne-
go ³anu ziemi uprawnej, to znaczy bli-
sko 17 hektarów. Strukturê kilku lauk-
sów tworzy³y nastêpuj¹ce elementy:

� Buttan - gospodarstwo pruskie
sk³adaj¹ce siê z szeregu budynków ró¿-

Ryc. 1 Postacie ch³opów pruskich w XVI w. wg sztychu Hartknocha.

amzin.
En Prussi baziskan zemiskan forme

bei lauks, sen spartan sejminan sakaribe
sirsdau zmoi.Prusiakan burwalkan turrei
apkelli eni lanis, sta ast sepminadesmt
hektares. Lauksiskan strukture seggei
rijpintans elementes:

� Burwalkan - sen kittan buttans,
(buttan, kalene, sewejnis, spekte);
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nego przeznaczenia;
� Refugium � (Pilis, zamek, gród

nasypowy) � gród obronny ze sta³¹ za-
³og¹, s³u¿¹cy jako schronienie dlamiesz-
kañców lauksu w przypadku zagro¿enia
napadem;

� �wiêty Gaj - miejsce kultu miesz-
kañców lauksu;

� Liszka - miejsce wymiany handlo-
wej (targ);

� Osada rzemie�lnicza - tu znajdo-
wa³y miejsce ró¿nego rodzaju warszta-
ty �redniowiecznego rzemios³a.

S¹dz¹c z opinii kronikarzy �rednio-
wiecznych, Prusowie dbali bardzo o hi-
gienê i czysto�æ cia³a. �Niektórzy Pru-
sowie staraj¹ siê, aby codziennie braæ
³a�niê� - oznajmia³ kronikarz krzy¿acki i
zaraz wyja�nia³ � �na uczczenie swych
bo¿ków�. Nie wykluczone, ¿e codzien-
ne obmywanie cia³ przez Prusówwi¹za-
³o siê z pewnymi tradycjami obrzêdowy-
mi. Jeszcze w XVI w. Marcin Kromer,
obserwuj¹c obyczajowo�æ rodzin pru-
skich, nie omieszka³ zauwa¿yæ, ¿e k¹-
piel w ³a�niach zaliczali do najwiêkszych
rozkoszy. Rozgrzane w nich cia³a zwy-
kli byli zanurzaæ albo przynajmniej zmy-
waæ zimn¹ wod¹, co nawet w zimie czy-
nili. Sprawie tej po�wiêci³ uwagê tak¿e
D³ugosz, wed³ug którego �zarównomê¿-
czy�ni jak i kobiety u¿ywali codziennie
³a�ni, aby wypêdziæ z cia³a skutki opil-
stwa z poprzedniego dnia i przed³u¿yæ

� Pilis - sen kaltestan draugine, ka
bei kliptabe per lauksan buwinnikai en
wargan kerdan;

� Swinatan Emas - kultiskan
deikatan enmadian;

� Liszke - torgis, targis, turge,
turgawiete;

� Remiesnikans burwalkan � stwi
bei kittan antres, gornes per lajdiskan
kragges, stwi bei seggitun kanowes.

En kronikes ast peisaton kai
Prussai glabbei swajan kermenens. En
senans kronikes, ast peisaton: enikas
Prussai imma spekten wissan deinan,
peisei teutoniskan kronikars be tuj tulkei
� �kaigi smunibe per swajans dejwens
�Sta ast mazingan kai szandeinan
aumusnan per Prussai bei tennens
kultiskan tradicije. Dabber en
usztnadesimts metsimtan, Martin
Kromer, kas dereis no prusiskans
tradicijens, widdai kai per tennens
spigsna bei aka-debikan labakwoitisne.
Tennen neritei siltans kermenes en
saltan wundao dijgi en zemo. Dijgi
D³ugosz peisei eze stawidan powijstin,
�sendraugai wirai be gennes spigsnei
wissan deinan kai atgainit iz kermenes
rezultatens wakariskan rundijben be
prailgit giwaton.� Tradicijai spekte bei
stalan elementis en wissan prusiskan
burwalkan.
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¿ycie�. Tradycyjnie ³a�nia by³a sta³ym
elementem zabudowyw gospodarstwie
ka¿dego Prusa.

Podstawowe zasady wiary Prusów
poda³ Dusburg. �Prusowie zamiast Boga
- pisa³ - czcili wszelkie stworzenia (zja-
wiska), takie jak s³oñce, ksiê¿yc, gwiaz-
dy, grzmoty pierzaste, a tak¿e
czworono¿ne istoty w³¹cznie z ¿abami.
Mieli tak¿e �wiête lasy, pola i wody, tak
¿e w nich nie o�mielali siê ani drzew r¹-
baæ, ani uprawiaæ pola, ani ³owiæ ryb�. Z
tego wynika, ¿e �b³¹d w ich wierze pole-
ga³ na oddawaniu czci temu, kogo i co
Bóg powo³a³ do ¿ycia - zamiast same-
mu Bogu. Nie wiadomo, czymisjonarze
próbowali im wyt³umaczyæ tê ró¿nicê i
czy robili to w sposób przekonywuj¹cy.

Dla Prusów ca³a przyroda nasyco-
na by³a pierwiastkami boskimi, które
bezpo�rednio oddzia³ywa³y na cz³owie-
ka w sposób dodatni lub ujemny. Wie-
rzyli, ¿e dobro p³ynie z jednego, z³o za�
z innego �ród³a. Dlatego te¿ jednych
bogówszanowali jako ³askawców - przez
wdziêczno�æ, innych jako szkodliwych
- z obawy. Byli trzej znani bogowie pru-
scy Perkunas (bóg i w³adca piorunów,
wojny i zwyciêstwa, bóg p³odno�ci), Pa-
tolla i Patrimpus (bóg wody, bógmagii w
postaci wê¿a, w³adca ¿ycia, p³odno�ci
i �mierci, bóg m¹dro�ci). Bardzo wielu
bogów niemia³o specjalnych imion, wie-
rzono bowiem, ¿e ka¿da rzecz i czyn-

Baziskan prusiskan druwes dai
Dusburg �Prussai pagarDejwis smuninei
wissan teikusnans be powijstins kaigi
Saule, Meniks, Lauksnos, Perkuni be
dijgi kettwirtnagiskans zwerins
sendraugai sen Trupejles. Tennes turrei
dijgi swintens medians, lauksins,
wundaos, en kawidans ne entikinei
zamjen, ne re¿ei garians be ne capei
zukins.� Taspagan kai tennas blundis en
druwe bei en teisibe prei stas, ka ast
teikuun par Dejwis � atstatau Dejwin
subsmu. Mes ne waidimai anga
misjonares perbandei tulkint stawidan
kittiben be anga seggei titet
endruwintiskai.

Per Prussai wissan dabe bei pilnan
en dejwiskans deiktans, kawidans
seggei no zmoi labbai abra wargai.
Tennes druwei kai labbe ast iz eni apus,
be wargan ast iz andran. Taspagan enis
dejwi bei teisans kaigi etnijwingans, per
dinkibe. Kittans dejwi bei skadingans �
iz bijibe. Bei tri prusiskans dejwi �
Perkunas (dejwis be waldnikis en
perkuni, karijage be epwarijsnan,
wejsewingan dejwis). Patolla, (wins
dejwis) be Patrimpus (wundan dejwis,
magiskan dejwis kaigi angis, waldnikis
en giwato be golis. Tulai dejwi ne turrei
swajans emnens. Prussai druwei kai
wissan powijstin be seggibe ast
dejwutiskan be tennen turri turrit
dejwutiskan pagalben. Prussai smuninei
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no�æ zawiera pierwiastek boski i spraw¹
cz³owieka jest jego uaktywnienie i pozy-
skanie dla siebie oraz swoich dzia³añ.
Czczono i wzywano na pomoc bogów
poszczególnych rodzin, okolic, pól, la-
sów, ¿eglugi i rybo³ówstwa, lnu i we³ny,
farb zbieranych po lasach, mchów po-
trzebnych do utykania szczelin w do-
mach i w ³odziach, zbó¿, ³¹k i pszczó³
le�nych. �Mleka za� nie pijali, nie po-
�wiêciwszy go pierwejwed³ug swegopo-
gañskiego obrzêdu� - doniós³ kronikarz
krzy¿acki - nie rozumiej¹c zapewne, ¿e
rzecz ca³a mia³a znacznie g³êbszy pod-
tekst. Ka¿da bowiem czynno�æ podej-
mowana przez Prusa musia³a byæ po-
przedzonawezwaniem owsparcie skie-
rowanym do boga zawieraj¹cego siê w
tej czynno�ci.

Swym bogom Prusowie nie budo-
wali �wi¹tyñ, poniewa¿ wszystko, co ich
otacza³o, by³o jedn¹ wielk¹ �wi¹tyni¹.
Nie wznosili tak¿e pomników, poniewa¿
bóg tkwi³ w ka¿dej rzeczy i ka¿dej czyn-
no�ci. Wiara, w której g³ównymi bogami
by³y cia³a niebieskie i zjawiska natury,
by³a charakterystyczna dla wielu ludów,
zw³aszcza rolników i hodowców.Oddaw-
na wiedziano bowiem, ¿e uchwycenie
podstawowych prawid³owo�ci w powta-
rzalno�ci i cykliczno�ci przemian zacho-
dz¹cychw przyrodzie gwarantowa³o po-
wodzenie dzia³añ gospodarczych. Nie-
co inny aspekt mia³ kult �wiata ro�linne-

sejminan dejwens iz Tauto, lauks, medi-
an, artwes be zukis, lenis, wilne,
medians woapinikis, zalis, gajdis,
lankes, medians bittes. �Prussai ne kwei
pout dadan kad tennen ne paswintei din
pirmai empolijgu sen swajan poganiskan
tradicijen� � peisei teutoniskan kronikars,
kas ne prestei, kai sta turri tul-gillan
pateksten. Beggi wissan seggibe,
kawidan seggei Prusse, turrei bout
pirmai preiwakisnanpramadle prei pigan
dejwis.

Prussai ne budawei kirkens per
swajns dejwens, taspagan kai wissan ka
bei enkelli tennens bei kaigi eni debikan
kirke. Tennes ne budawei dijgi
Paminikins, taspagan kai dejwis bei en
wissan powijstin be enwissan seggiben.
Druwe, en kawidan glawan dejwes bei
dangus sen lauksnos be nature � bei
karakteriskan per tulai amzi, szlaitiskai
per zemeniekis be kankstenikis. Eze
senai zmoi waidei kai izprestbe baziskan
cikliskan tikrens en dabe garantei
enterpen en burwalkan. Kittan aspektis
turrei kultis en zaliskan be zweriskan
swetan, be bei stawidan rezultatis, kai
baziskan kanone en druwe bei gallan
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go i zwierzêcego, a wi¹za³ siê �ci�le z
innym podstawowym kanonem wiary -
kultem przodków. Pomezanie, podobnie
jak wszyscy Ba³towie, wierzyli w ¿ycie
po �mierci. �Prusowie i wymienione (na-
rody) wierzyli w zmartwychpowstanie
lecz nie, jak siê nale¿a³o� - zapisa³ kro-
nikarz krzy¿acki.

Zgodnie zwiar¹Prusów �mieræ by³a
tylko momentem przej�cia od jednej do
drugiej formy ¿ycia. Ale nie ka¿dy móg³
od razu trafiæ do krainy przodków. Dla
wielu konieczne by³y etapy wcielenia
jego duszy w ro�linê lub zwierzê i dal-
sze przebywanie na ziemi. Im cz³owiek
by³ gorszy za ¿ycia i im czê�ciej sprze-
ciwia³ siê woli bogów, tym podlejsz¹ po-
staæ przybiera³ po �mierci. �wiadectwo
tej wiary w wiekach �rednich odnajduje-
my w zapisie Wincentego Kad³ubka:
�...niektóre (dusze) zgo³a bydlêciej¹
przez przybranie bydlêcych cia³�. W po-
daniach i legendach prusko-litewskich
czêsto przewija siêmotywwiary na przy-
k³ad w to, i¿ nietoperze maj¹ dusze lu-
dzi skazanych przez bogów na pokutê
trwaj¹c¹ trzysta lat. Po up³ywie tego
czasu oczyszczona od grzechów dusza
przechodzi³a do cia³a dopiero co urodzo-
nego potomka dawnego skazañca. Dla-
tego te¿ ka¿de nastêpne pokolenie by³o
lepsze i szlachetniejsze od poprzednie-
go.

Konsekwencj¹wiarywprzechodze-

kultis. Pomezani, kaigi wissan Balti,
druwei en giwaton pa golis. �Prussai be
kittai amzi druwei en etskijsnan, bet ne
taigi kaigi turrei� � peisei teutoniskan
kronikars.

Per Prussai golis bei ter praeit iz
eni forme en andran. Bet ne wissan
mazzei eit prastai en Golis Tauto. Per
tulai bei butiniskan etapes en
enkermenin din duszi en zalen abra
zwerin be tals parbutine nozamjen. Kaigi
zmois bei wargan en giwato, kaigi tans
seggei prijki dejwes � taigi wargan
enteikusnan tans bei pa golis.Wincentis
Kad³ubek peisei: �enikas duszi izmainna
si en pekus, kad eneit en pekiskan
kermenens�. En prusiskan-lietuwiskan
legendes tulai ast billiton kai siksparnis
turri ludiskan duszi, kad tans bei lijgan
pra dejwes no trisimte mattan pakuten.
Pa stawidan kerdan skijstan, bezgrijkan
duszi praeit en kermenen, teinu
gemmans patamkin essestan senan
grijkeniks. Taspagan wissan nawan
streipstan bei tul-laban be tul-teisan kaigi
en praeit.

Konsekwencije iz druwe kai
ludiskan duszi eit en zweriskan abra
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nie duszy cz³owieka w cia³o zwierzêcia
lub ro�liny by³o szczególne zachowanie
Prusów wobec przyrody. Papie¿ Inno-
centy III stwierdza³ w swej bulli, ¿e Pru-
sowie oddaj¹ cze�æ bogom w postaci
dzikich zwierz¹t. Oczywi�cie jest to da-
leko id¹ce uproszczenie, poniewa¿ Pru-
sowie oddawali tylko cze�æ zamieszka-
³ym w cia³ach zwierzêcych duszom
swych przodków.

Przebywaj¹c na ziemi w postaci
zwierz¹t lub ro�lin, dusze przodków sta-
ra³y siê wspó³pracowaæ ze swoimi ¿yj¹-
cymi krewniakami. Nie odchodzi³y zbyt
dalekood rodzinnych zagród, opiekowa³y
siê gospodarstwem i lud�mi. Wierzono,
¿e je¿eli drzewo, w którym mieszka³
duch przodka, uschnie, na ca³¹ rodzinê
spadnie nieszczê�cie.

Zwykle drzewa, w których przeby-
wa³y dusze zmar³ych, przybiera³y wyj¹t-
kowe, zwracaj¹ce uwagê kszta³ty. Zgod-
nie z wierzeniami Prusów ca³a ziemia
przepe³niona by³a istotami ¿ywymi, a
wiêc zwierzêtami, ptakami, gadami i
drzewami, w których mieszka³y dusze
przodków znajduj¹ce siê na ró¿nych eta-
pach doskonalenia.Wszystkie stworze-
nia mia³y swoje miejsca przebywania i
dlatego �równie¿ poczytywali za �wiête
pola, wody i lasy wed³ug swego rozu-
mu�. Nie wiemy, dlaczego czê�æ jezio-
ra, puszczy czy pola ornego uznano nie-
gdy� za miejsce przebywania dusz

zaliskan kermenes bei sta kai Prussai
szlaitiskai erlaikei si pirsdau dabe. Pap-
pe Innocentis III billei en swajan bulle,
kai Prussai dai teisin per dejwes en
paustan zweres. Sta ast debikan
auprastibe, taspagan kai Prussai
smuninei ter swajans aulauns, kawidans
duszi buwinnei en zweriskans
kermenens.

Giwassins nozamjen en zweriskan
abra zaliskan forme, aulauns duszi pro-
bei seggit sendraugai sen swajans
giwassins sejminen. Tennes ne lijzei ilgai
at sejmines, bei tauwai, papekei si
burwalkan be ludi Prussai druwei kai ik
garian sen aulauns duszi sausei, no
wissan sejminen eit bede Stas garian,
en kawidan bei aulauns duszi turrei
szlaitiskan formes.

En prusiskans druwes wissan
zamje bei prapilnan en giwassins
enteikusnans, sta ast zweri, pipelkos,
angis, esturejkos be garians, en
kawidans buwinnei duszi, en kittan
walnennint etape.Wissan enteikusnans
turrei swajans deiktans be taspagan �dijgi
turrei swintans zamje, wundaos,meddis,
empolijgu sen swajan izpresnan�. Mes
ne wajdimai kaspagan azeriskan dala,
meddiskan dala abra zamiskan dala bei
enikadan auzinans kaigi deiktan per
aulauns duszi be stawidan tradicije
polijnkei en lauks en rijpintintan
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zmar³ych przodków i tradycja taka w
ka¿dym lauksie trwa³a przez pokolenia.
Otaczano je czci¹, wstêp do nich by³
wolny tylko w specjalnych okoliczno-
�ciach i tylko dla mieszkañców. Troska
o spokój w �wiêtych miejscach obowi¹-
zywa³a wszystkich do tego stopnia, �¿e
ani oraæ ani ³owiæ, ani drzew w tych la-
sach spuszczaæ nie �mieli� - stwierdza³
kronikarz krzy¿acki. Dusze przebywa-
j¹ce wmiejscach �wiêtych uczestniczy-
³y w odprawianych tam obrzêdach i pod-
czas sk³adania ofiar ³¹czy³y siê w mo-
dlitwach z ¿yj¹cymi potomkami.

Wed³ug XVII-wiecznego przekazu
Hartknocha, ka¿demiejsce, gdzie prze-
bywa³ g³ówny kap³an i gdzie sk³adano
krwawe i bezkrwawe ofiary bogom, na-
zywane by³o przez Prusów ROMOWE.
Nazwa pochodzi³a podobno od pruskie-
go s³owa ruomot, co znaczy³o �wyras-
taæ�, a wiêc wszêdzie tam, gdzie z jed-
nego pnia dêbuwyrasta³y trzywielkie ga-
³êzie w dodatku skrêcone w przedziwne
kszta³ty, stawiano o³tarz ofiarny i usta-
wiano siedzibê g³ównego kap³ana okrê-
gu osadniczego, któr¹ odt¹d zwanow³a-
�nie Romowe.

G³ównego kap³ana zwano �Kriwe�,
nazwa za� pochodzi³a od symbolu jego
godno�ci, jakim by³a specjalna laska;
najczê�ciej o dziwnym wymy�lnym
kszta³cie. Poniewa¿ zawsze by³ otoczo-
ny t³umem kap³anów i kap³anek, którzy

streiptans. Stawidan deiktans bei
smunints , eneissannien bei pawirps ter
en specijalan momente be ter per
buwinnikis. Zargibe eze pakaje en
swintans deikatns skellantei wissans
taigi, �kai ni art, ni zukins ne capit, ni
garians enmeddis rezit ne glandei � billei
teutoniskan kronikars. Duszi, buwinnans
en swintans deiktans immei delikans en
ceremonijes, kadan wurszajtis madlei si
sen giwassins patamakis.

Empolijgu sen sepminadesmts
metsimtan eze Hartknoch, wissan
deiktan, kwei bei glawan wurszajtis be
kwei bei kraujan be bezkraujan
ceremonijes per dejwans� turrei emenen
Romowe. Stas emene bei mazzi bout iz
prusiskanwirde ruomot, sta ast wissadai
stwi, kwei iz eni anzonis trupis roumei
tri debikan wipis, papilnimai krutan en
diwnan forme, Bei pastallan altaris be
sedibe per glawan tautan wurszajtis,
istwendau ast emene Romowe.

GlawanWurszajtis bei �Kriwe�, din
emene bei at simbolis din wertijngiskan,
kawidan bei specijalan laiksde, sen
diwnan, kriwan forme. Tans bei wissan
kerdan sirsdau kittans wurszajti be
wurszajtines, kawidans buwinnei
entauwai, stwen postinnei wurszajtiskan



14

W co wierzyli Prusowie?

gdzie�musieli mieszkaæ, w pobli¿u �wiê-
tegomiejsca powstawa³a siedziba kap³a-
nów, któr¹ zwano �Rykajoth�.

Zbie¿no�æ nazwy �Romowe� z sie-
dzib¹ papie¿a w Rzymie nasuwa³a
chrze�cijanom ró¿nego typu skojarzenia,
którym dawali wyraz w swych zapisach
kronikarskich. Dusburg, do którego do-
tar³a informacja o Romowe w Nadrowii,
potraktowa³ j¹ jako wskazówkê o ist-
nieniu stolicy wiary pogañskiej Prusów i
wyposa¿y³ g³ównego kap³ana w upraw-
nienia w³adcze przys³uguj¹ce papie¿o-
wi. W rzeczywisto�ci �Romowe� istnia³o
w ka¿dej ziemi (kilka lub kilkana�cie
lauksów),w³adza za�Kriwegoogranicza-
³a siê do przyjmowania i sk³adania ofiar,
odprawiania obrzêdów, przepowiadania
przysz³o�ci ze znaków obserwowanych
na niebie i ziemi oraz oceniania szans,
jakie daje podejmowane aktualnie
przedsiêwziêcie.

Kap³ani i kap³anki pruskie nie mieli
prawa zawieraniama³¿eñstw i podobno,
jakwynika z opisuHartknocha, wiedzieli,
¿e w ka¿dej chwili bogowie mog¹ za¿¹-
daæ od nich ofiary w³asnego ¿ycia dla
uratowania wspólnoty, z której siê wy-
wodzili i której s³u¿yli. Spe³niali ofiary
mniejszej wagi, o�wiecali lud w religii,
wskazywali drogê ¿ycia zgodnie z wol¹
bogów, b³ogos³awili ludziom, czynili wró¿-
by, og³aszali czas �wi¹t, ¿niw, wygonu i
spêdu stad oraz innych czynno�ci go-

sedibe, kawidan emenei �Rijkabe�.

Prusiskan �Romowe� be pappiskan
sedibe en Rome dai per kristiannikes
kittanmijres, kawidans bei peisatons en
kronikes. Dusburg, kas izwaidei eze
Romowe en Nadrowa Tauto, immei
stawidan informacijen kaigi pazentlin eze
glawan poganiskan mestan per
prusiskan druwe be dai per Kriwe
tikribens, kawidans turrei Pappe.
Arwiskai �Romowe� bei en wissan
prusiskan tauto,(eni abra kellinadesimt
lauksai) Kriwe rijkei ter kaigi wurszajtis,
tans seggei kraujan ceremonijes, tans
billei pareijngiskai iz zentlins nodangus
br nozamjen. Tans billei eze szanses en
nawan seggibe.

Prusiskanwurszajti bewurszajtines
ne turrei tikren sallubit, be kaigi peisei
Hartknoch, be wajdei kai en wissan
kerdan dejwesmazzi perwakat tennens
no swajan golis, kai izrankit swajan
peronin, iz kawidan tennes bei be per
kawidan tennes slu¿ei. Tennes
pertraukei likut ceremonijes, nomukinnei
amzin en religije, absignei ludin, wajdlei,
apwestei swintiskan kerdan, dagiskan
kerdan, ganiawiskan be izgainiskan be
kittan burwalkiskan seggibens. Tennes
turrei gerbt prei ensouditan no golis,
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spodarczych. Mieli obowi¹zek opowia-
dania szykuj¹cym siê na �mieræ, jakie
rozkosze czekaj¹ ich w przysz³ym ¿yciu,
leczenia chorych i rannych. Do zadañ
kap³anów, choæ nie jest to informacja zu-
pe³nie pewna, nale¿a³o tak¿e - na ¿ycze-
nie rodziny - przyspieszanie agonii nie-
których �miertelnie chorych (duszono
ich poduszk¹).

Bogowie sw¹ wolê og³aszali kap³a-
nom w nocy, ci za� byli zobowi¹zani do
powtórzenia ich poleceñ ludziom. Kap³a-
ni byli nazywani ró¿nie, a miana ich ura-
biano najczê�ciej od nazw wykonywa-
nych przez nich czynno�ci i zabiegów.
Liguszowie i tuliszowie, wspominani w
porozumieniu dzierzgoñskim z 1249 r.,
zatrudniani byli przy ³o¿u chorego i ob-
rzêdach pogrzebowych, burtowiewró¿yli
z wosku, seitonowie dobierali ludziom
ró¿ne, odpowiednie dla nich amulety
chroni¹ce od chorób i nieszczê�æ, swal-
gonowie byli swatami i kojarzyli ma³¿eñ-
stwa, swakonowie wró¿yli z p³omienia i
dymu, putonowie za� - z piany na wo-
dzie. Nie sposób wyliczyæ wszystkich
kap³anów, wajdelotów i wró¿biarzy, tym
bardziej, ¿e nie wiadomo ilu z nich poja-
wi³o siê dopiero w czasach, gdy formal-
nie Prusowie wyznawali wiarê chrze�ci-
jañsk¹. Instytucja kap³anów i czarowni-
ków przetrwa³a bowiem w obyczajowo-
�ci pruskiej a¿ do XVII w. - wed³ug zapi-
sanych informacji, a na pewno znacznie

kawidan labakwoitisnes bus en andran
giwato, enkausinei ligans be ejzwans.

Dejwes billei wurszajtins swajan
kwaits en naktin, tennes turrei gerbt stas
pallaipses per zmoi.Wurszajti turrei kitt-
an emenens, iz seggijuns dijlanes.
Ligaszi be tuliszi, eze kas billei en
Zirguniskan Traktate izmettan eni tusimt
dwai simte kettwirtdesimt newints, dijlei
prei ligan lasto be en golis ceremonijes,
burtai waidlei iz waske, sejtones
enimmei pigans amuletens, prijki liges
be bedes, swalgones bei prei swodbe be
emperrei maldans, swakones waidlei iz
lopis be dumis, putoneswaidlei iz spaino
no wundao. Ast ne mazingan apbillit
wissans wurszajtins wajdlotens, dijgi
taspagan kai ne ast waisnan kelli iz
tennens tiktwei ter en kerdan, kad
Prussai formalai bei kristanes.
Wurszajti, wajdelotes bei en prusiskan
tradicije dabber en sepminadesimt
metsimtan � empolijgu sen peisaton
informacijes be perarwiskai tul-ilgai en
prusiskans seilins.
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d³u¿ej -w �wiadomo�ci niektórychmiesz-
kañców tych ziem. Zgodnie z bardzo
pó�nymi, bo pochodz¹cymi dopiero z
XVI i XVII w., zapisami obrzêdów i zwy-
czajów pruskich, niezwykle dra-
matyczny przebieg mia³a �mieræ g³ów-
nego kap³ana wspólnoty osadniczej.
Gdy bowiem czu³, ¿e siê zbli¿a, kap³ani
i kap³anki zwo³ywali wszystkich miesz-
kañców terytoriumosadniczego, aby byli
�wiadkami maj¹cego siê odbyæ obrzê-
du. W pobli¿u o³tarza ofiarnego uk³ada-
no stos z drzewa, na który wchodzi³
umieraj¹cy kap³an. Z wysoko�ci stosu
wyg³asza³ mowê do zebranego t³umu,

Ryc. 2 Kap³an ofiaruj¹cy koz³a (z karty tytu³owej ksi¹¿ki Maleckiego, wyd.
w 1563 r.).

Empolijgu sen senans
ceremonijans peisimens iz usztnadesimt
be sepmidesimt metsimtan � szlajtiskai
dramatiskan bei golis glawan wurszajtis
en lauks. Kadan tans auseiliskei kai
wange ast ne tolai, wurszajti be
wurszajtinez izwakei wissans
buwinnikai, kai tennes bus
wijdikausnans din golis. Prei altaris bei
seggiuns saksto per panno, no kawidan
turrei eit aulauningan wurszajtis. Iz
sstawidan grabis tans billei prei
peroniskan, wakei wissan madlit be
grikaut, tans billei kai sta ast din
skallijsnan dat sebbei per dejwes per



17

wzywa³ wszystkich do modlitwy i zbio-
rowegowyznania nieprawo�ci, jakich siê
dopu�cili, mówi³ o powinno�ci ofiarowa-
nia siê bogomdla dobra swego ludu. Na-
stêpnie podpalano stos, na którym sta³
kap³an z wypogodzon¹ twarz¹ i w�ród
jêków zgromadzonego t³umu - nikn¹³ w
p³omieniach. Przyznaæ nale¿y, ¿e na-
wet, je¿eli powy¿szy opis zawiera pier-
wiastki legendarne, to jest co� wznio-
s³ego w religii, która potrafi³a ludzi sk³a-
niaæ do najwy¿szej formy po�wiêcenia,
jak¹ zawsze jest ofiarowanie w³asnego
¿ycia.

O tym, ¿e Prusowie wierzyli w ¿ycie
po �mierci, ju¿ wiemy, podobnie jak o
przekonaniu, ¿e w nastêpnym ¿yciu za-
chowana bêdzie pozycja spo³eczna, za-
wodowa i maj¹tkowa zmar³ego. Spale-
nie zw³okmia³o ponadto oczy�ciæ zmar-
³ego zewszystkich nieprawo�ci i b³êdów,
jakich dopu�ci³ siê w tym ¿yciu z nie-
�wiadomo�ci lub z niedbalstwa czy in-
nych z³ych cech charakteru. Pozbawio-
ny swych wad i s³abo�ci mia³ byæ oczy-
wi�cie bardziej prawy, przezorny i
szlachetny, a tym samym szczê�liwszy.

Prusowie byli bardzo przes¹dni i
�mieli tak¿e zwyczaj, jak siê o tym do-
wiedzia³em - podkre�la³ kronikarz - ¿e
rzadko kiedy przedsiêbrali jak¹ b¹d�
wa¿n¹ sprawê, nie rzuciwszy poprzed-
nio losów, wed³ug swego wielkiego po-
gañstwas¹dz¹c, ¿enapewnoniebawem

swajan amzis labban. Pansdau bei
kaistis, en kawidan stallei wurszajtis sen
panesitan batto be sirsdau peroniskan
raudes � tans iznikei en lopis. Sta
perlankei pabillit , kai net, sstawidan
tekste ast entensijtan en legende, sta
ast enika auksztan en religije, kawidan
mazei izmusit ludin prei aka-debikan
paswintibe, kawidan bei wissan kerdan
dat swajan giwaton.

Essestan, kai Prussai druwei en
pagoliskan giwaton, mes jau wajdmai,
empolijgu kai perarwiskai en andran
giwato bus tas bausenien, tas bagatibe
kaigi senai. Knaistis din kermenen turrei
enskijstit aulauns iz wissan netikres be
blundes, kawidans tans seggei en swajs
giwato nekwaitingai abra iz swajan
wargan charktere. Jau bez wargibe be
silpnibe tans turrei bout akawistai tulai
tikrtan, stipran, teisan be titet tul-lajman.

Prussai bei tulai parsuditans be
�turrei dijgi sstawidan tradicijen, kaigiAs
powajdinnei si - peisei teutoniskan
kronikars � kai retai kadan immei ka
sturnawiskan, kad ne mestei waidlens,
empolijgu sen swajan poganibe tennes
mijrei, kai neilgai tennes bus wajdit ezze
swajan dejwis anga powijstin bus laban
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dowiedz¹ siê od swych bo¿ków, czy
podjêta sprawa pomy�lny czy niepo-
my�lny we�mie obrót�. W jednym z
wcze�niejszych opisów zwyczajówofiar-
nych przestrzeganych przez Prusów
znajdujemy nastêpuj¹c¹ informacjê. W
XIII w., gdy Prusowie musieli podejmo-
waæ decyzjê, czy stoczyæ waln¹ bitwê
ze zbli¿aj¹c¹ siê ekspedycj¹ zbrojn¹
Krzy¿aków, czy te¿ kryæ siê i przeczekaæ
pierwsze ich uderzenie, kap³an zagro¿o-
nego okrêgu odprawia³ nastêpuj¹c¹ wró¿-
bê: przyprowadzano do niego pozyska-
nego w poprzedniej potyczce niewolne-
go, na którego wskaza³ rzucony los. Przy-
wi¹zywano go do �wiêtego drzewa, a ka-
p³an przebija³muw³óczni¹ pier�, pilnie obser-

Ryc. 3 Scena weselna u Prusów wg starego drzeworytu.

anga wargan�. En eni iz senans tekstes
eze prusiskan ceremonijesmes turrimai
sstawidan informacijen. En trinadesimts
metsimtan, kad Prussai turrei pabillit ,
anga imt debikan karijagen prijki
Teutones, anga klipt sebbei be pregajdit
tennens pirmas kirtin.Wurszajtis seggei
tas waidlen: tennes immei newalnikin iz
praeitan karijage. Tans bei pantan prei
swintan garian be wurszajtis kelei din
kraklan sen kelian, be seilewingai derei
no kraujen, tekuns iz ejzwo. Kad tekei
kaigi spartiskan apus � sta bei laban
waidle.
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wuj¹c p³yn¹c¹ z rany krew. Je¿eli wyp³ywa³a
gwa³townymstrumieniem-wró¿onoca³ej akcji
powodzenie.

�Wszyscy rzeczeni poganie zacho-
wywali ten zwyczaj - czytamy w jednej
z kronik - ¿e po zwyciêstwie przynosili
ofiary bo¿kom za pomy�lno�æ, i wszyst-
kiej zdobyczy czê�æ trzeci¹, któr¹ im
da³o zwyciêstwo, oddzieliwszy nieba-
wem oddawali Criwemu, który j¹ na
cze�æ bogów pali³�. Nie jest to zapewne
ca³a prawda, gdy¿ palono dla oddania
czci bogom tylko jak¹� czê�æ ofiarowa-
nych dóbr. Reszta bowiem musia³a i�æ
na utrzymanie ca³ej plejady kap³anów i
jako rezerwa przysz³ych wró¿b i ofiar.
Niemniejwiadomo, ¿ewodzowienieprzy-
jacielskich dru¿yn zbrojnych wziêci do
niewoli zawsze byli sk³adani bogom w
dziêkczynnej ofierze za pomoc w uda-
nej akcji. Przed obrzêdem ubierano ich
w suknie, zbrojê i ca³y rynsztunek ry-
cerski, sadzano na konia, którego przy-
wi¹zywano za ka¿d¹ nogê do s³upa,
nastêpniewokó³ rycerzabudowanodrew-
niany stos, który podpalano. Opis takie-
go zabiegu znajdujemy u Dusburga, a
dotyczy³ on �mierci wójta sambijskiego
GerhardaRude.

Gdy do niewoli dostawa³o siê wielu
rycerzy krzy¿ackich, ale bez wodza,
palono na stosie tylko jednego z nich,
wskazanego przez los. Dusburg opisa³
wydarzenia zwi¹zane z ceremoni¹ z³o-

�Wissan pogani turrei stas tradicije
- mes skaitemai en eni iz kronikes � kai
pas epwarijsnan tennes dai per swajans
dejwes tirts dalan iz wissan ka tennes
immei kaigi plonis. Padalauns, tennes
dai per Kriwe, kas knaistei sstawidan
dalen no dejwutiskan smunin�. Sta ne
ast arwis, be ne wissan daians bei
knaistan. Beggi wissan wurszajtiskan
plejade turrei swajans nautens, kaigi
rezerwe per pareijngiskai Mes ne
wajdimai arwiskai anga preisikiskans
karwedi izimmuns en newalen bei
engalintuns be dauns kaigi daians per
dejwes. Pirsdau stawidan ceremonije
tennes bei rukans en wilnins, be en
wissan waldwikan brunjos. Dijgi Russis
bei pantan pa wissan nages. Pansdau
Prussai knaistei waldiken sen swajan
russis. Tas tekste ast en Dusburg
kronike, be ast ezze golis per sembiskan
wajtis Gerhard Rude.

Kad en prusiskan newale pastallei
si tulai teutoniskans waldikens, bet bez
swajan rijke, bei knaistan ter eni, kawidan
bei izimtan en loterije. Dusburg peisei
eze stawidan ceremonije sen
teutoniskan waldike � Hirschals. Kadan
en loterije bei izimtan tans, Herkus
Monte, natangiskanwadowis pabillei kai
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¿enia w ofierze rycerza krzy¿ackiego -
Hirschalsa. Kiedy rzucony los wskaza³
na niego, wódz NatangówHenryk Mon-
te wyst¹pi³ z pro�b¹ o powtórzenie loso-
wania, gdy¿ winien jest temu rycerzowi
odwzajemnienie dawnej przys³ugi. Gdy
jednak za drugim i trzecim razem los
pad³ tak¿e na niego, Hirschals pogodzo-
ny z wol¹ Boga - sam wst¹pi³ na przy-
gotowany stos.

Rycerzy sk³adanych w ofierze nie
zawsze palono. Czasem jeñców zabija-
no pod �wiêtym drzewem, by ich krew
u¿y�ni³a ziemiê. Czêsto tak¿e �nale¿a-
³o poprowadziæ w ofierze konie na spa-
lenie - czytamyw jednej z kronik - przede
wszystkim zgoniono je do tego stopnia i
tak d³ugo pêdzono, ¿e od zmêczenia za-
ledwo na nogach ustaæmog³y. Tym spo-
sobem zdatne by³y na ofiarê�.

Zaszczytu spaleniapo�mierci, jak
ju¿wiemy, niedostêpowali ludzieobcy,
wyznaj¹cy inn¹ ni¿ Prusowie wiarê.
Wszystkim uroczysto�ciom towarzy-
szy³y pie�ni i muzyka. W pie�niach
chwalono czyny bohaterów lokalnych,
wspominaj¹coddanewspólnociezas³u-
gi, odwagê imêstwo.Wpie�niach za-
warte by³y wszelkie godne zdarzenia
zwi¹zane z ziemi¹, na którejmieszka-
noorazmodlitwywznoszonedobogów
zpro�bamiopomoc iwsparcie lubzwy-
razami wdziêczno�ci. Nikt nigdy tych
pie�ni nie spisa³, choæ tradycja ustna

loterije turri bout seggitan andran warst,
beggi tans ast winunts din abipusnan
senan preislu¿iben. Kad andran be trijts
warst dijgi tans bei izimtan en loterije,
Hirschals akceptei dejwutiskan kwaits
be subs eit en panno.

Waldwikos izimtan en newalen ne
wissadai bei knaistans. Nekadai tennes
bei galinsnans pa swintan garian, kai
tennens kraujo teka nozemen. Dijgi
�russi bei knaistans per dejwans � mes
skaitemai en eni kronike � pirsdauwisai,
bei gainitans taigi ilgai, kai ne mazei
postinnat no nagens. Titet russi bei
silpnans be labban kaigi sgertbe�.

Kittan aulauns zmoi, kas druwei en
kittan druwen kaigi Prussai, ne bei
knaistans. En wissan ceremonijes bei
grimmis be tancis. En grimmi bei
girriuns tautiskan kunketojes, pamintuns
senan peroniskan persluziben, din
narsiben be stipren. En grimmes bei
wissan tikinnes, segguns nozamje be
madles billeuns prei deiwai sen prasiben
eze pagalbe abra sen dinkiskan wirdai.
Nekas nopeisei stawidan grimmens, bet
austiskan tradicije bei preddikausnan
usztnadesimts metsimtan kronikars.

Prussai bei seilisnan no gra¿ibe be
tennans estetike bei widatun en perfektai
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przekaza³a ich istnienie XVI-
wiecznym dziejopisom.

Wra¿liwo�æ Prusów na piêkno i ich
poczucie estetyki uwidoczni³o siê w do-
skona³o�ci i harmonii wytwarzanych
przez nich ozdób, których pojedyncze
egzemplarze zachowa³y siê do naszych
czasów w wyposa¿eniach grobowych.
Czêsto by³y to wspaniale zdobione
uzbrojenie i rz¹d koñski, naszyjniki,
bransolety i zapinki z kruszców szla-
chetnych, które sami posiadali -lub
sprzedawali swym s¹siadom,wymienia-
j¹c je na sukno, ¿elazo i srebro. Swo-
istymi dzie³ami sztuki pruskiej s¹ tzw.
baby kamienne. Znamy je dziêki kilku-
nastu zachowanym egzemplarzom
odnalezionymw ró¿nych punktach ziem
pruskich. Wszystkie wykonane z grani-
tu owysoko�ci od 0,97 do 1,56m, przed-
stawiaj¹ postacie mêskie wykonane w
tej samej konwencji i stylu. Twarz od-
dzielona jest od tu³owia g³êbok¹ bruzd¹,
ramionawyodrêbnione rytem, rêce zgiê-
te w ³okciu z szeroko rozstawionymi
palcami. W prawej rêce postaæ trzyma
róg do picia, w lewej miecz lub sztylet.
W ka¿dej twarzy zaznaczono oczy i nos,
czasem usta i brodê. Tylko w jednym
przypadku - na pos¹gu z Nipkowa ko³o
Susza - twarz ozdobionow¹sami. Rzad-
ko na pos¹gu ryto inne szczegó³y ubio-
ru. Pos¹g z Mózgowa ko³o Susza ma
wyryty pas ze sprz¹czk¹, jeden z dwóch

harmoniskan auskeres be maneles ,
kawidansegzemplaresbei enprusiskans
kapines. Redai sta bei rijkiskan brunjos
be kukiskan pagrimis, be genniskan
majlis iz sirablis be ausis, kawidans
tennes turrei abra kawidans perdawei,
izmainei sen swajans kaiminai no wilnis,
gelso be sirablis. Originalans prusiskans
seggisne bei stabiskan babes. Mes
zinnemai tennens dinkai kellinadesimt
egzemplares aupalluns en kittan punktes
no prusiskan zamje. Wissan ast
seggiuns iz granite, auksztan at 0,97 prei
1,56 metres, perstalijsnas wiriskans
postabens, seggiuns en eni konwencije
be stile. Glawe ast atdalinan at nowis
prei gilan redo, ast sturditan irmos, ran-
kes lanktans en alkunis sen platai er-
stallans pirstens. En tikran rankepastabe
laika rogis per pout, en kairan ranke
kalabijan abra sztiletis. Enwissan glawe
ast akis be nosis, kerdai austo be bordus.
Ter en nei egzemplare � no babe iz
Nipkowo kelai Susz � stwi ast dijgi
wanso. Retai bei sturditan kittan detalai
en milan. Babe iz Mózgowo kelai Susz
turri pakkarin, eni iz dwai babes iz
Bartoszyce preistalla postaben ew
stogiskan kelmis, babe iz Ró¿nowo turri
ratinsikin no winsus. Ast tulai hipotezes
tulkiuns palijkisnan granitiskans figures.
Mazi bout kai arwiskan ast attratbe kai
stai bei tautan kunketojas, kas bei
aulauns en kittan zamje be bei ne
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Ryc. 4 �Pruskie baby� by³y najprawdopodobniej pomnikami pruskich wojowni-
ków poleg³ych na obcej ziemi, których nie uda³o �ci¹gn¹æ w celu uroczystego
spalenia cia³.
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pos¹gów znalezionych w Bartoszycach
przedstawia postaæ w spiczastej czap-
ce lub he³mie, pos¹g z Ró¿nowa ma na
szyi wyryty naszyjnik. Istnieje wiele hi-
potez wyja�niaj¹cych przeznaczenie
granitowych figur.Mo¿enajbardziej praw-
dopodobne jest przypuszczenie, ¿e by³y
to wyobra¿enia bohaterów wspólnot te-
rytorialnych, którzy zginêli na obcej zie-
mi i nie mo¿na by³o dokonaæ uroczyste-
go spalenia ich cia³. Na pewno bowiem
pos¹gi przedstawiaj¹ wojowników, ryce-
rzy i wodzów, a wiêc oczywi�cie ludzi
znakomitych w pojêciu Prusów.

S³oñce w tradycji wierzeniowej od-
grywa³o rolê wielkiego boga. Jednak po
zachodzie s³oñca pojawia³ siê inny bóg
� ksiê¿yc i inni bogowie � gwiazdy �wie-
c¹ce ukazuj¹ce siê zawsze w tych sa-
mych miejscach o tej samej porze.

Dobêdzielono, najprawdopodobniej
jak u Litwinów na nastêpuj¹ce pory: sza-
rzenie, zorza, �witanie, wschód, �wia-
t³o, dzieñ-przed, pó³-dzieñ, po³udnie, po-
po³udnie, przedwieczór, wieczór, pierwo-
noc, pó³noc, kogutów pianie, przebudze-
nie.

Podstaw¹ rachuby up³ywaj¹cego
czasu by³a obserwacja zachowañ ksiê-
¿yca (podobnie jak u S³owian i Skandy-
nawów). Jak wiadomo, pe³ny cykl faz
ksiê¿yca od nowiu do nowiu trwa 29,5
doby. Przez 3 noce jest ca³kowicie nie-
widzialny. Liczba 3 mia³a dla Prusów

mazingan knaistit din en debikan
ceremonije. Perarwi babes perstalijsnas
waldikens, wittigens, be wadowins sta
ast akawistai dijrstlans prusiskans zmoi.

Saule en druwiskan tradicije bei
debikan dejwis. Bet pa vakaris bei an-
dran dejwis � Meniks be kittans
lauksnos, widatun wissadai en stawidan
deiktans en titet kerdan.

Deinan be naktis bei padalitan kaigi
en Lietuwi no kittan likut dalins, bet
szandeinan mes ne turrinai stawidans
emenens.

Kerdan bei gijrbun prei dereibe no
meniks (empolijgu kaigi en Slawi be en
Skandinawi).Wissanmenniskan cikle at
nawan prei nawan turri 29,5 deinai . Prei
tri nakti meniks ast newidatun. Gijrbe tri
bei magiskan per Prussai. Trijts dalin en
plonis bei daunsper dejwes, kaigi dinkibe
pa laban karjage, empolijgu kaigi trijts
dalin zukis, gajdis be meddo.
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magiczne znaczenie. Trzecia czê�æ
³upów ofiarowywana by³a bogom w po-
dziêce za sprzyjanie udanej wyprawie
zbrojnej, podobnie jak trzecia czê�æ po-
³owu ryb, zebranych plonów, zebrane-
go miodu.

Nowy rok Prusowie rozpoczynali u
schy³ku zimy, pod koniec marca i wtedy
czcili jego przybycie uroczystymi �wiê-
tami po³¹czonymi ze sk³adaniem ofiar
bogom ziemi, s³oñca, pól, ³¹k, lasów,
urodzaju, zasiewów. Drugie doroczne
�wiêto obchodzili po ¿niwach i uboju
zwierz¹t, których nie zamierzano przez
zimê przetrzymywaæ. Poniewa¿ �wiêta
te ³¹czy³y siê z nastêpnymi zwi¹zanymi
z oddawaniem czci zmar³ym, razem na-
zywano je d³ugimi, czyli � ilgami. Napew-
no �wiêtowano w przeddzieñ podejmo-
wania wa¿nego przedsiêwziêcia i po
szczê�liwym zakoñczeniu. Zgodnie z
tradycj¹ �wiêta rozpoczynanowieczorem
i trwa³y one a¿ do �witu. Uroczysto�ci
rodzinne obchodzono w obrêbie gospo-
darstw, lecz zapewne przy udziale licz-
nych mieszkañców lauksu. Doroczne
obchody i uroczysto�ci odbywa³y siê w
�wiêtym gaju, gdzie p³on¹³ wieczny
ogieñ.

Prusowie z natury spokojni i ³agod-
ni, a tak¿e niezmiernie ludziom ¿yczliwi
i chêtnie pomagaj¹cyw nieszczê�ciu nie
znali przebaczenia, gdy spotka³a ich
krzywda, uchybienie lub, gdy doznali bo-

Prusiskan Nawan Mettan bei en
Martus, en wangiskan zeman deinai, be
tadan smuninei din en debikans
ceremonijes per dejwes, Zamje, Saule,
Lauks, Lankes, Median, Kurko, Setbe.
Andranmettiskan swinte beiDapiumene,
pa dagis, pa gallibe zwerins, kawidans
Prussai ne kwei turrit prei zemo. Tas
swintes emperrei si sen andran, en
kawidan tennes dai teisen per aulauns,
sendraugai sta bei Ilgai. Perarwi tennes
swintei en pirsdaudeinan pirsdau
debikan seggibe be pas laban wange.
Empolijgu sen tradicije swintes bei
seggitun en bitan be polijnkei prei
dejnajno. Sejminans ceremonijes bei en
burwalkan, bet perarwi sen tulai zmoi iz
lauks. Mettiskan ceremonijes bei en
Swintan Emenes, kwei wissadai knaistei
panno.

Prussai en swajan nature bei
pakawingan be preitlangus, be dijgi
prijateliskai pagalbei en kittan bêdê.
Tennes ne zinei etwierpten tad pazinnei
kriwden, neben, kad pazinnei gulsennin
be iztroten sirsdau swajans gintos.
Senan regule sejminan trinsne pratrwei
stwi tulai ilgai. Bet Prussai ne bei
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lesnej straty kogo� bliskiego. Stara za-
sada zemsty rodowej przetrwa³a tu bar-
dzo d³ugo. Jednak nie byli specjalnie
przywi¹zani do ¿ycia, traktuj¹c je tylko
jako jeden, nie zawsze najszczê�liwszy,
etap wêdrówki swej duszy. Zaszczytna
�mieræ w tym ¿yciu powoduje zaszczyt-
niejsze urodzenie w nastêpnym ¿yciu.
Wewszystkich kronikach z okresu krzy-
¿ackiego znajdujemy, ¿e Prusowie w
podjêtych bitwach albo zwyciê¿ali, albo
ginêli od wroga lub sami sobie �mieræ
zadawali. A có¿ mo¿e byæ szlachetniej-
szego ni¿ oddanie ¿ycia za wolno�æ zie-
mi i wiary?

W wyobra¿eniach Prusów ca³y
�wiat roi³ siê od niewidzialnych istot bo-
skich, szumi¹cych w powietrzu, ziele-
ni¹cych siê w li�ciach, pieni¹cych siê w
wodzie. �wiat przyrody roi³ siê od de-
monów, okre�lanych ogólnie wspóln¹
nazw¹ veles. Ka¿d¹ izbê zamieszkiwa-
³y kauki � domowe, psotne duszki. Rów-
nie¿ ka¿da zagrodamia³a swojego opie-
kuñczego bo¿ka ¯empatisa, któremu
oddawano cze�æ w grudniu przy okazji
�wiêta zwanego isventinimas sodibes,
czyli po�wiêcenia zagrody.

Niezrozumia³e i gro�ne zjawiska
przyrody decydowa³y o urodzaju.W celu
zapewnienia sobie obfitych zbiorów od-
dawano cze�æ dla boga zwanego Per-
grubiusem. Bóstwa p³odno�ci czczono
na wiosnê lub latem. Wiosn¹ obrzêdy

specialai preipantei prei giwato, ka bei
ter eni, ne wissadai aka-labban, etapis
en wandrabe swajan duszi. Tejsan golis
en tas giwato bei tul-teisanaugimseniens
en andran giwato. En wissan kronikes
iz teutoniskan perijodemes turrimai, kai
Prussai en karijages abra apweresnei
abra aulausei at preisikis abra aulausei
sebbei subs. Be ka mazi bout tul-teisan
kaigi dat swajan giwaton per pawirps per
zamje be druwe?

En Prussan ermerijbe wissan
swetan bei pilnan en newidatuns
dejwutiskan enteikusnans, skambalan
en wins, zaliguuns si en lapis,
spojanauns si en wundao. Dabiskan
swetan bei pilnan en kaukis, kawidan bei
emenens Weles. Wissan stubo bei
enbuwinnan prei kauki � buttiskan,
weselans naseilikes. Dijgi wissan
burwalkan turrei swajan papekiskan
dejwiks ¯empatis, per kawidan dai teisin
en Decembrus, kad bei swinte billiuns
Izswentinimas Sodibe.

Neizprestansbenertanspajawesen
daben bei baziskans per agrikulture. Per
labban izimmes Prussai dai smunin per
Pergrubis. Tulniban dejwes bei smnints
en Dagis en Martus be en Septembrus.
En Martus ceremonijes bei per
ceremonijes bei per pirmas zemjan
seggibes, perwajdisnai pirmas artbe,
pirmas seibe. Dijgi ceremonijes bei kad
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religijne mia³y u�wiêciæ wydarzenia
zwi¹zane z rozpoczêciem prac polo-
wych, takich jak na przyk³ad pierwszy
zasiew zbo¿a. Równie¿ z okazji wypê-
dzenia byd³a na wypas odprawiano uro-
czysto�ci ofiarne. Brali w nich udzia³
wszyscymê¿czy�ni, którzy zgromadzeni
w �wiêtym gaju luksu, oddawali cze�æ
bogu Baubisowi � opiekunowi stad by-
d³a. Na obszarach przybrze¿nych Po-
mezanii wiosna by³a por¹ rozpoczyna-
j¹c¹ okres ¿eglugi i po³owów.Ofiary sk³a-
dano tu Perdoytusowi � opiekunowi ry-
baków i ¿eglarzy.

Latem, tu¿ po ¿niwach obchodzo-
no tzw. do¿ynki. Porz¹dek ceremonii
ofiar wiosennej i do¿ynkowej przebiega³
w sposób bardzo do siebie podobny. Ko-
�cielna agenda pruska z 1530 roku, a
za ni¹ ksi¹dz ³ecki Jan Malecki w pi-
smach o ba³wochwalstwie starych Pru-
sów, Litwinów i innych plemion, tak oto
opisywali przebieg tych uroczysto�ci. W
�wiêto Jerzego (23 kwietnia) schodz¹ siê
do jednego domu ludzie ze wsi. Ofiarnik
w prawej rêce trzyma kube³ piwa, wzy-
wa bo¿ka, wy�piewuj¹c ku jego chwale.
Chwyta kube³ zêbami, wychyla go i prze-
rzuca przez g³owê. Uczestnicy podaj¹
mu nastêpny kube³, z którym ofiarnik
postêpuje tak samo jak z poprzednim,
wzywaj¹c kolejnych bogów. Uczestnicy
�piewaj¹ w tym czasie, pl¹saj¹ i �go-
duj¹�.W ofierze sk³adaj¹ koz³a kupione-

pekus bei ganiawiskan no lunkes.
Wissan wirai en lauks, kawidans bei en
Swintan Emenes dai smunin per dejwis
Baubis - papekis per pekus. EnPomeza
Tauto kirsa jure bei ceremonijes per
Perdoitus, kas papekei si per lajbes,
artwes, zukis, (tans bei dijgi billiuns
Gardetis).

Pa dagis en Septembrus bei
Dapiumene. Ceremonije bei empolijgai
kaigi en Martus. Kirkiskan prusiskan
agende izmettan eni tusimt pienkt simte
tri desimt, be istwendau lekiskan
ksendzis Janis Ma³ecki en peisalins eze
senan stabmeldyste � prusiskan,
letuwiskan, be kittan amzis � taigi peisei
tawidan ceremonijen. Dwai desimt trijts
Aprilus en Swintan Jorgis, ludi iz lauks
eit prei eni buttan. Wurszajtis izlaikuns
en tikran rankewumbarkin sen alu, wuka
dejwin, grimmauns per din girribe. Tans
immawumbarkin en dantes poje alun be
meta din prei swajan glawen.Audalinniki
dai stesmu andran wumbarkin , sen
kawidanwurszajtis seggi empolijgu kaigi
sen pirsdaumanis, wakawuns kittans
dejwens. En tas kerdan dalinniki grimmi
be tanci. En ceremonije ast gallan
wozuks, kauptan prei peroniskan
penninges iz tri abda kettwirt lauksi.
Wurszajtis sen wainikis no glawe,
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go za wspólne pieni¹dze zebrane z
czterech lub piêciu s¹siednich wsi.
Ofiarnik (wurszajt, wurszajtis) zwieñcem
w³osianym na g³owie, opasany torb¹,
k³adzie rêce na koz³a i wzywa bogów.
Obecni trzymaj¹ w tej chwili zwierzê w
powietrzu. Ofiarnik zarzyna koz³a i skra-
pia obecnych krwi¹, po czym kobiety
koz³a wa¿¹. W tym czasie mê¿czy�ni
rzucaj¹ placki przez ognisko tak d³ugo,
a¿ siê upiek¹. �Goduj¹� potem przez
dzieñ i noc. Nastêpnego dnia id¹wmiej-
sce oddalone od wsi i zakopuj¹ resztki
z biesiady, aby nie dobra³y siê do nich
dzikie zwierzêta.

Wiele zwyczajów, obrzêdów i wie-
rzeñ pruskich przetrwa³o wieki w trady-
cji tych ziem a¿ do czasu, gdy ich �Pa-
nami� stali siê obcy ludzie.

W tek�ciewykorzystano opracowa-
nie i cytaty, m.in. £ucja Okulicz-Koza-
ryn � Dzieje Prusów (Wroc³aw 2000)

pakkaran sen kulikis , lazinna rankes no
wozuks bewaka dejwens. Audalannniki
laika en tas momente wozukin en wins
. Wurszajtis re¿i wozukin be lase
audalannikins pra wozukiskan kraujen.
Pansdau genneswari wozukin en katils.
Stankijsmanwiraimeta kalsos per panno
taigi ilgai kai bus aupekkans. Tennes
swinti pansdau deinan be naktis.Andran
deinan en tolan deiktan tennes enkopt
resztin iz poute, kai paustan zweres ne
mazi izimt tawidan ijdin.

Tulai prusiskan ceremonijes be
druwes preitrwei metsimtes en tradicije
tas zemjens prei tawidan kerdan kai
tennens rijkens enstallei si kittan zmoi.

En tekstis bei enterpan, sirsdau kitt-
ans: £ucja Okulicz-Kozaryn - Prussai
audasseins (Wroc³aw 2000)
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