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Rimantas Balsys

PAGONIŠKIEJI LIETUVIŲ IR PRŪSŲ AUKOJIMAI

A notacija : XIII–XVI a. rašytinių šaltinių duomenimis, lietuvių ir
prūsų gentys savo dievams aukojo šventvietėse ant alkakalnių,
miškuose ir laukuose, prie medžių ir ant akmenų, prie jūros, upių,
ežerų ir šaltinių, mūšio vietoje, laidojimo vietoje ir t. t.1 Apie aukas,
aukojimo apeigas rašė bemaž visi XIX ir XX a. pirmosios pusės
ikikrikščioniškosios lietuvių, prūsų religijos tyrinėtojai – D. Poška, T. Narbutas, S. Stanevičius, J. Jaroševičius, S. Daukantas,
L. A. Jucevičius V. Manhardtas, J. Totoraitis ir kiti2. XX a. antrojoje pusėje ir XXI a. pradžioje aukojimo ritualus įvairiais aspektais
yra analizavę ar bent apie juos yra užsiminę Jonas Balys, Zenonas Slaviūnas, Pranė Dundulienė, Norbertas Vėlius, Algirdas
Julijus Greimas, Gintaras Beresnevičius, Vykintas Vaitkevičius,
Elvyra Usačiovaitė, Nijolė Laurinkienė, Rolandas Kregždys, Rolandas Petkevičius ir kiti tyrinėtojai3. Atkreiptinas dėmesys į tai,
kad kai kurie paskelbti darbai sukėlė diskusijų ar net susilaukė
aštrios kritikos. Ypač minėtinos E. Usačiovaitės publikacijos,
kuriose, J. Vaiškūno nuomone, gana nekritiškai remiamasi rašytiniais šaltiniais ir pateikiama klaidinga (klaidinanti) jų interpretacija4. Įvertinus šias aplinkybes, tikslinga dar kartą apžvelgti ir įvertinti XIII–XVI a. raštijoje užfiksuotus duomenis apie lietuvių ir prūsų
atliekamus aukojimo ritualus. Šis straipsnis skirtas aukos apibrėžimo ir klasifikavimo kriterijų tikslesnei paieškai, taip pat žmonių
(karo belaisvių) aukojimo ir pasiaukojimo problemai aptarti.
A nnotation : According to the written sources of the 13th–16th
centuries, Lithuanian and Prussian tribes sacrificed to their gods
on the sacred mounds, in forests and fields, at the trees and on
the rocks, at the sea, rivers, lakes and springs, in the battle and
burial places, etc. Almost all of the 19th and the first half of the
20th century investigators of the pre-Christian Lithuanian and
Prussian religion (D. Poška, T. Narbutas, S. Stanevičius, J. Jaroševičius, S. Daukantas, L. A. Jucevičius V. Manhardtas, J. Toto-

raitis, etc.) wrote about the sacrifices and sacrificial rites. In the
second half of the 20th century and the beginning of the 21st
century, Jonas Balys, Zenonas Slaviūnas, Pranė Dundulienė,
Norbertas Vėlius, Algirdas Julijus Greimas, Gintaras Beresnevičius, Vykintas Vaitkevičius, Elvyra Usačiovaitė, Nijolė Laurinkienė,
Rolandas Kregždys, Rolandas Petkevičius and other investigators analyzed or mentioned sacrificial rituals in various respects.
Attention is drawn to the fact that some of the published works
caused a debate or even attracted sharp criticism, in particular
E. Usačiovaitė’s publications, in which, according to J. Vaiškūnas, she quite uncritically relied on written sources and gave their
incorrect (misleading) interpretation. Having evaluated these circumstances, it is appropriate to once more review and re-evaluate the data about the Lithuanian and Prussian sacrificial rituals
recorded in the writings of the 13th–16th centuries. This article
is intended to find out more precise criteria for the definition and
classification of a sacrifice, as well as to discuss the issue of human sacrifice (prisoners of war) and self-sacrifice.
S traipsnio tikslas ir uždaviniai : remiantis rašytiniais XIII–
XVI a. šaltiniais, nustatyti, ar ikikrikščioniškuoju laikotarpiu lietuviams ir prūsams galėjo būti žinomi ir atliekami žmonių (karo belaisvių) aukojimo ir pasiaukojimo ritualai; pasekti, ar tokių ritualų
pėdsakų išliko XIX–XX a. papročiuose, tautosakoje, tikėjimuose.
S traipsnio objektas : XIII–XVI a. lietuviams ir prūsams priskiriamuose rašytiniuose šaltiniuose užfiksuoti duomenys apie žmonių (karo belaisvių) aukojimo, pasiaukojimo ritualus.
T yrimo metodai : istorinis lyginamasis, interpretacinis, aprašomasis.
P agrindiniai žodžiai : auka, apeigos, papročiai, tikėjimai, tautosaka.
K ey words : sacrifice, rituals, customs, beliefs, folklore.

1. AUKOS APIBRĖŽIMAS, GALIMI KLASIFIKAVIMO KRITERIJAI

galvą, tam tikrus vidaus organus ir t. t.10 Pasidalijimas maistu tiek
pat svarbus ir aukojant mirusiems protėviams. Abiem atvejais realizuojamas principas duoti duodantiesiems 11, viliantis būsimų
malonių, paramos, pagalbos, užtarimo, apsaugos ir pan. Turint
omenyje abu aukojimo adresatus (dievai ir mirę protėviai), pildytinas ar koreguotinas ir pats aukos, aukojimo apibrėžimas –
tai religinis veiksmas, kurio metu gyva būtybė, augalai, daiktai
pašvenčiami dievams arba mirusiems protėviams, gyva būtybė,
augalai, daiktai pasidalijami su dievais ar mirusiais protėviais12.
Būtent toks aukos, aukojimo apibūdinimas, kaip matysime iš toliau pateiktų pavyzdžių, yra labiausiai priimtinas, kai kalbama
apie XIII–XVII a. lietuvių ir prūsų kultą.
Minėto laikotarpio lietuvių ir prūsų aukojimo apeigos lydimos įvairių draudimų, apsivalymų ir apvalymų, kalbamų maldų
ir atliekamų veiksmų; jose naudojami tam tikrą prasmę turintys

Auka5 mitologų apibrėžiama gana įvairiai. Antai G. Windengreno
auka suprantama kaip religinis veiksmas, ritualas, kuriuo gyva
būtybė, augalas, skystis arba daiktas pašvenčiami dievybei6.
Lygiai tiek pat, matyt, teisūs ir tie, kurie auką apibūdina kaip
atliekamą prievolę ar išreiškiamą pagarbą dievams, kurių metu
dievams patiekiamas valgis arba valgis tikinčiųjų pasidalijamas
su dievais7. Aptariamajai temai reikšminga aukotojų ir dievų bendrystė per auką, kai bendras valgymas suvienija ritualo dalyvius
(valgytojus) dirbtinės giminystės saitais. Kitaip tariant, sujungia
tikintįjį su dievu. Tokiu atveju aukojimas būtų bendrystės su dievais per valgymą aktas8. Tokia pozicija grindžiama samprotavimu, kad pats maistas – gyvybės šaltinis ir kad jo kilmė yra iš
esmės dieviška9. Dėl tos priežasties dievybę būtina kviesti prie
stalo, jai patiekti (aukoti) atitinkamus produktus – kraują, taukus,
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elementai, atitinkamai pasirengia apeigos dalyviai ir aukotojai.
Taip sukuriama sakrali aplinka, taip yra susiejamos, sujungiamos
dvi – dievų ir žmonių (mirusiųjų ir gyvųjų) – erdvės, sukuriamas
ryšys tarp dviejų pasaulių, taip, galų gale, pats ritualas yra išskiriamas iš įprastinės, kasdienės, buitinės elgsenos.
Aukojimų paviršinį tikslą nusakyti ar bent jau numanyti, nujausti nesunku iš anksto. Tai susiję su pagrindiniais individo, sykiu ir
bendruomenės tikslais (materialinių gėrybių gausa, bendruomenės ir atskiro individo sveikata ir saugumas). Tačiau egzistuoja ir
giluminis, iš pirmo žvilgsnio nematomas siekis – sujungti, suburti
individus į bendruomenę, padėti jiems suartėti. Tada net ir materialieji interesai tampa bendruomeniniai.
Kurios nors tautos ar konkrečios religijos aukojimo ritualų analizė suponuoja medžiagos klasifikavimo problemą. Galimi, įmanomi bent keli skirtingi kriterijai, pagal kuriuos klasifikuotina tokia
tiriamoji medžiaga:
Pagal apeigos dalyvių skaičių ir lytį: a) bendruomeninės b) privačios; apeigos, kuriose gali dalyvauti: a) tik vyrai; b) tik moterys;
Pagal aukų rūšį ir turinį: a) kruvinos (gyvūnai, žmonės – belaisviai); b) nekruvinos aukos. Kruvinos aukos dar skirstytinos pagal
tai, koks gyvūnas aukojamas (ožys, jautis, kiaulė, gaidžiai ir vištos
ir t. t.). Atitinkamai gali būti skirstomos ir nekruvinos aukos (aukojami javai, medus, vaškas, duona, alus, midus, karo grobis ir t. t.);
Pagal trukmę: pastovios (kasmet tuo pačiu metu) ir proginės
(po tam tikro įvykio – sėkmingo gimdymo, laimėto mūšio, prisimenant mirusį protėvį, užklupus ligai ir pan.);
Pagal paskirtį: prašymo, padėkos, apsivalymo, priesaikos
aukos;
Pagal aukos perdavimo dievams būdą.
Kiekvienas toks skyrius, kaip matome, dar gali būti klasifikuojamas į smulkesnius poskyrius. Pavyzdžiui, rašytinių šaltinių apie
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pagoniškąją lietuvių ir prūsų religiją analizė leidžia išskirti bent
kelis aukos perdavimo dievams, mirusiems protėviams būdus:
1) libacija (aukojimas nuliejant); 2) sudeginant; 3) įmetant į vandenį (jūrą, upę, ežerą); 4) užkasant į žemę (mėšlą); 5) paliekant
aukavietėje, šventvietėje (po medžiu, jaujoje, pirtyje, palaidojimo vietoje, ant akmens); 6) numetant, išbarstant (po laukus, po
stalu, pastatuose ar jų kertėse); 7) atiduodant vilkams (šunims);
8) suvartojant apeigos dalyviams; 9) įkeliant į medį.
Neretai vieno aukojimo ritualo metu pasinaudojama ne vienu,
o keliais iš čia paminėtųjų būdais. Visus juos plačiau dar aptarsime analizuodami konkrečius aukojimo apeigų pavyzdžius, o
čia šiek tiek stabtelėkime prie libracijos, arba aukojimo nuliejant.
Libacija (lot. libatio – aukojamasis nupylimas) paprastai apibrėžiama kaip aukos forma, kai dalis apeiginio gėrimo nupilama dievams13. Daugelis tyrinėtojų libaciją linkę sieti su žemės
deive Žemyna, pačia žeme ar ją globojančiomis chtoninėmis
dievybėmis14. D. Vaitkevičienės liudijimu, nuliejimas žemei turi
ne vieną paskirtį, kuri išplaukia iš bendrosios religinės sampratos, žemės ir jos dievybių funkcijos baltų mitologijoje. Religinis
santykis tarp žmogaus ir dievybės suprantamas kaip nuolatinis
bendravimas, todėl į nuliejimą žemei žiūrima abiejų bendravimo
subjektų požiūriu: tai ir pagarba bei padėka dievybei, ir žmogaus apeiginė investicija tikintis dievybės globos ir gėrybių15.
Su tokia įžvalga galima sutikti tik iš dalies. Tas pats pasakytina
ir apie kitą D. Vaitkevičienės teiginį, kuriuo toks aukojimo būdas
laikomas būtina ritualo dalimi: ...žemės deivės pagerbimas jai
nuliejant – įprastinis ritualinis veiksmas visose apeigose, per
kurias yra geriama (arba geriama ir valgoma)“16.
Atkreiptinas dėmesys, kad tokia libacijos apibrėžtis ir samprata neatskleidžia visų jos aspektų. Pirma, niekur neužsimenama, kad libacija praktikuojama ir aukojant mirusiems pro-

Želvos pilies griuvėsiai. Saalau; Kamenskoje, Černiachovsko r., Rusija. Virgilijaus Jankausko nuotrauka
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tėviams. Vadinasi, koreguotinas libacijos apibrėžimas – tai
aukojimo būdas, kai apeiginio gėrimo nupilama dievams ar
mirusiems protėviams. Antra, lietuvių ir prūsų aukojimo apeigų
aprašuose rasime ne vieną pavyzdį, kai libacija nepraktikuojama, nes tai tik vienas iš kelių aukos perdavimo dievams būdų.
Trečia, tokiu būdu (nuliejant) gali būti aukojama ne tik žemės,
bet ir kitiems dievams; tokiu atveju gali būti nuliejama ne tik ant
žemės, bet ir į ugnį, vandenį ar net į orą (į viršų).
Tas akivaizdžiai matyti iš Sūduvių knygelėje (1520–1530 m.)
aprašyto aukojimo pavasarį ir rudenį (prieš sėją ir po derliaus nuėmimo). Čia parūpinama didžiulė statinė arba dvi statinės alaus
ir kreipiamasi į Pergrubrijų (Pargrubrius), Perkūną (Parkuns) ir
kitus dievus17. J. Lasickio liudijimu, alus liejamas aukojant paršų
ir kiaulių dievybei Krematai (Kremata), Raugų žemėpačiui (Rauguzemapati)18. Iš Rygos jėzuitų 1606 m. ataskaitos matome, kad
alaus nupilama į ugnį, liejama ant krosnies sienų19. Libacija, arba
žemyneliavimas, yra privaloma apeiginė dalis, ir, M. Pretorijaus
liudijimu, atliekamas visose apeigose, skirtose įvairiems seniesiems dievams – Gabjaujui, Žemėpačiui, Bičių Birbuliui, Laimelei20, švenčiant įkurtuves, vestuves, krikštynas, laidojant mirusįjį,
taip pat ir krikščioniškajam dievui21.
Greičiausiai teisus buvo J. Balys, visai pagrįstai iškėlęs klausimą, ar žodis žemyneliauti nebus paties M. Pretorijaus padarytas iš
frazės „žemėn nulieti“, t. y. iš užgėrimo (gėrimo ratu) dievų garbei
apeigos, kurios metu pirmiausia gėrimo nuliejama ant žemės22. Iš
M. Pretorijaus šis žodis paplito ir po kitų tyrinėtojų darbus, pakliuvo ir į Lietuvių kalbos žodyną reikšme aukoti, pagarbinti deivę Žemyną23. Iš tikrųjų gėrimo ratu apeiga su nuliejimu žemėn, kaip jau
pastebėta, pirmiausia aprašyta prūsiškuose šaltiniuose, kai aukojama, prašoma palaimos ir gero derliaus aukščiausiųjų prūsų dievų, kuriuos ilgainiui (senosios religijos nuosmukio metu) pakeitė
kiti dievai. Taigi žodį žemyneliauti ir juo nusakomą apeiginį veiksmą, matyt, reikėtų laikyti lietuvišku libacijos atitikmeniu. Juolab kad
taip žemyneliavimą, regis, suprato ir jį paskleidęs M. Pretorijus.
Nuliejimo dievams į žemę, ugnį, vandenį, taip pat ir į viršų
refleksijų išliko XIX a. pab. – XX a. pr. papročiuose. Minėtinas
A. Juškos Svotbinėje rėdoje gana originalus ir niekur daugiau
neužfiksuotas vestuvių paprotys: Po marčpiečio jaunoji išeina
iš užstalės ant vidurio aslos. Į ratą išėjusi, geria midų arba vyną
ir lieja į aukštą, į lubas, o paskui eina šokti su jaunuoju. Pašokę
triskart aplinkinį, pasibučiuoja ir sėdasi atpent į stalą24. Aprašydamas Kupiškėnų vestuves, B. Buračas mini apsėdų metu
matytą paprotį: Apsėdos. Atėjo ir pora paprašytų susiedų. Į apsėdas paprastai eina vyras su žmona, kai kada ir daugiau. Atėję pasisveikina ir sėda už stalo. Tuoj vienas kur drąsesnis pliūpt
stiklą gėrimo į lubas ir sako: – Kad bitelės geriau šokinėtų25.
Panašų gėrimo liejimą į viršų krikštynose yra užrašęs M. Davainis-Silvestraitis. Tas liejimas dar palydimas trumpa oracija-linkėjimu: Vivat, ant šimto metų! O po šimto metų kapa vaikų kad
teip būtų! Vivat, kad teip būtų!26
2. ŽMONIŲ AUKOJIMAS
Žmonių aukojimas – ritualinis žmogaus nužudymo veiksmas, aktas religiniais motyvais. Žmogaus gyvybė atiduodama kaip didžiausia dovana dievybei. Žmonių aukojimas kilo iš kraujo, kaip
gyvasties simbolio, sureikšminimo. Išliejamas kraujas simbolizuodavo derlingumą laukams, jis simboliškai palaistydavo pasė-
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lius, todėl žmonių aukojimo ritualai būdavo kur kas labiau paplitę
žemdirbių tautose, o ne klajoklių ar medžiotojų.
Kai ieškoma neginčijamų žmonių aukojimo dievams pavyzdžių, paprastai pasitelkiama actekų religija, kuri dėl žmonių aukojimo ir laikoma itin savitu religijų istorijos reiškiniu. Čia žmonių
aukojimas, anot G. Beresnevičiaus, buvo paverstas pačiu religijos branduoliu, pasaulėžiūros ir kosmologijos ašimi27.
Rašytiniuose šaltiniuose randama įrodymų ne tik apie apie
actekų, bet ir inkų, majų, keltų, kai kurių Afrikos tautų praktikuotas žmonių aukas. Užuominų arba refleksijų apie žmonių
aukojimą randama ir germanų, keltų, graikų, romėnų, druidų,
slavų religijų istorijoje28.
Žmonių aukojimą ilgainiui keitė gyvūnų aukos, o pastarąsias –
nekruvinos (augalinės kilmės ir kitokios) aukos. Šis procesas atsispindi tiek Senajame testamente29, tiek daugelio tautų mituose.
Pavyzdžiui, viename keltų mite kalbama apie aukojimą, kuris skirtas nelaimėms, užgriuvusioms po nederamo karaliaus poelgio,
atitaisyti. Pagal druidų nurodytą ritualą reikėjo paaukoti nenusidėjusios poros sūnų, ir toks buvo surastas. Kai jis jau buvo atvestas
ir paruoštas paaukoti, pasirodė antgamtinė moteriškė, vedina karve, ir pasiūlė ją paaukoti vietoj jaunikaičio30. Aprašytajam artimas
ir graikų mitas, pasak kurio, prie Aulidės kranto dievams turėjo būti
paaukota Agamemnono ir Klitemnestros duktė Ifigenija, tačiau
deivė Artemidė pagrobė Ifigeniją, o vietoj jos mirtinu peilio smūgiu
buvo pakirsta elnė31. Toks pat arba panašus siužetas randamas ir
kitų tautų mituose, o tai liudija apie bendrą paveldą, kuriuo pateisinamas žmogaus aukos pakeitimas gyvulio auka. Savo prasme
artimas siužetas žinomas ir lietuviams. Lietuvių legendose apie
Vilniaus miestą taip pat minimas aukojimo ritualas – į būsimos Gedimino pilies pamatus turėjo būti paaukota jauna mergina, tačiau
įstumtas akmuo tik išplėšė gėles iš jos rankų32.
Ar praktikavo žmonių aukojimą baltų gentys? Į šį klausimą
gali padėti atsakyti rašytinių šaltinių ir folklorinių tekstų analizė.
Iš anksto galima pasakyti, kad ir lietuviams bei prūsams priskiriamoje raštijoje, ir lietuvių folklore yra tokių ritualų egzistavimą
liudijančių pavyzdžių, tačiau ar šie ritualai iš tikrųjų buvo vykdomi realiai, nesutariama. Nesutarimo priežastis paprasta – tiesiog stinga duomenų.
T. Gamkrelidzė, V. Ivanovas teigia, kad nėra patikimų ir neginčijamų įrodymų, jog indoeuropiečiai (tarp jų ir baltai) iš viso
būtų savo dievams aukoję žmones33. Panašios nuomonės tam
tikromis išlygomis laikosi ir N. Vėlius34. Kiek kitaip žmonių aukojimą baltų kraštuose vertina E. Usačiovaitė, teigdama, kad tokias
aukas praktikavo lietuviai, prūsai, kuršiai, jotvingiai35. E. Usačiovaitę ne be pagrindo gana griežtai supeikė J. Vaiškūnas, akcentuodamas itin nekritišką straipsnio autorės požiūrį į rašytinius šaltinius ir klaidingą tų pačių šaltinių interpretaciją, kai akivaizdžiai
neskiriamas priešo nužudymas (sunaikinimas) ir ritualinis veiksmas – aukojimas36. J. Jurginis, viena vertus, pripažįsta aukojimo
paliudijimo raštijoje faktą, tačiau, kita vertus, yra linkęs manyti,
kad belaisvių aukojimas dievams, minimas priešiškai baltams
nusiteikusių krikščionybės platintojų, gali būti ir sąmoningas jų
siekis parodyti krikščioniškajai Europai, kokie žiaurūs, barbariški
baltų kraštuose išlikę ritualai37.
Duomenys lietuviams ir prūsams priskiriamuose rašytiniuose
šaltiniuose iš tikrųjų leidžia kelti klausimą ir diskutuoti ne tik apie
karo belaisvių aukojimą po sėkmingo mūšio, sėkmingo karo žy-
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gio, bet ir apie teisę bet kuriam bendruomenės nariui pačiam pasiaukoti dievams (iškeliauti pas dievus). Atskirai dar būtų galima
kalbėti ir apie statybų aukas.
2. 1. PASIAUKOJIMAS
Pasiaukojimo dievams būdas, kai kurių tyrinėtojų manymu, reglamentuojamas S. Grunau kronikoje, kur Brutenio lūpomis paskelbiama dievų valia, kaip jie turi kartu gyventi. Net dviejuose
iš trylikos prisakymų numatyta tokia galimybė: Jei žmogus yra
apsunkintas sergančiomis moterimis, vaikais, broliais, seserimis,
giminėmis, ar jei jis sirgtų tai yra jo valioje ir mes jam leidžiame
juos sudeginti ar jiems susideginti, nes mūsų dievų tarnautojai
turi ne dejuoti, o juoktis. Jeigu kas nors norėtų susideginti pats
mūsų šventiesiems dievams arba sudeginti savo vaikus, tai mes
jam leidžiame, sakydami, kad jie per ugnį pasidarys šventi, kad
galėtų su mūsų dievais juokauti38. Toks pasiaukojimo būdas,
G. Beresnevičiaus manymu, turi ne tik religinį, bet ir socialinį aspektą. Našta tapusiam bendruomenės nariui atveriamas kelias į
dievų pasaulį, kuriame visa ko yra pilna, kur jis galės ne dejuoti,
o juoktis39. Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį dar bent į du S. Grunau kronikoje perteiktos informacijos apsektus. Pirma, S. Grunau
kronika iš esmės yra vienintelis dokumentas, kuriame legalizuojamas toks iškeliavimo pas maloninguosius dievus būdas. Antra, šiame teisyne nepasakyta, kad susideginimas ar savo vaikų
sudeginimas yra laikomas auka dievams. Taip tik nurodomas
kelias į dievų pasaulį, būdas, kaip ten patekti. Juk būtent šitaip
į Dausas iškeliauja Sovijus, Šventaragis, prūsų legendiniai herojai Brutenis ir Videvutis, tokia pat galimybė, sekant S. Grunau
kronikoje perteiktu teisynu, suteikiama ir kiekvienam bendruomenės nariui (dar žr. sk. Tulissones, lygaschones). Lygiai taip
pat interpretuotini ir kiti rašytiniuose šaltiniuose minimi lietuvių

MOKSLO DARBAI / ETNOLOGIJA

ir prūsų išėjimo pas dievus atvejai kritiniais momentais (pvz.,
1336 m. Pilėnų gynėjų apsisprendimas nepasiduoti į priešų rankas gyviems). Labai tikėtina, kad pralaimėto mūšio metu mirties,
o ne vergijos pasirinkimas galėjo būti prilyginamas žūčiai mūšio, kovos metu. Į tai dėmesį dar XV a. atkreipė Jonas Dlugošas,
sakydamas, kad jotvingių karingumas jiems buvo pražūtingas,
nes beveik visa tauta žuvo pralaimėjusi karo lauke, nė vienam
nepasitraukus iš nelygios kovos ir nesistengus pabėgti iš pradėto mūšio40. Analogiškų pavyzdžių galima rasti ir tautosakoje.
Antai padavime apie Vorpilį sakoma, kad, priešams pasirodžius,
pilis vieno žynio buvo prakeikta ir su visais gyventojais bei turtais
nugrimzdo požemin, idant jie nepatektų į kryžiokų nagus41. Bet
kuriuo atveju šaltiniuose pakanka duomenų, rodančių, kad po
mirties kiekvieno bendruomenės nario poelgiai ir darbai turėjo
būti vertinami (pasveriami). Tiems, kurie buvo lojalūs savo dievams, rodė pagarbą ir paklusnumą, dievai po šio gyvenimo duos
gražių moterų, daug vaikų, saldžių gėrimų, gerų valgių, vasarą
baltų drabužių, žiemą – šiltų apsiaustų..., o iš nepaklusniųjų, t. y.
gyvenusių ne pagal dievų paskelbtą tvarką, jie pasiims viską, ką
jie turi, ir ten labai kankins42. Tokia nuostata išliko ir XIX–XX a. tautosakoje. Sakmėse gerus ir blogus darbus vertina ir už juos baudžia arba apdovanoja po žemę vaikštantis seneliu pasivertęs
dievas. Beje, tose pačiose sakmėse savižudybė vertinama itin
nepalankiai – jie už savo griekus turi pakūtavoti ant svieto; vaidenasi iki tol, kol jam ateina tikroji mirties valanda43. Savižudžiai
ir laidoti kitaip – jiems neruoštos šermenys, laidoti paslapčiomis
atskirame kapinių kampe, už kapinių tvoros ar net šalikelėje44.
2. 2. KARO BELAISVIŲ AUKOJIMAS
Kiek kitaip vertintini duomenys apie belaisvių aukojimą Jau Lenkų
analuose (1279 m.) aprašytąjį atvejį galima būtų interpretuoti kaip
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belaisvių aukojimo dievams pavyzdį45. Tačiau teksto autoriui, regis,
labiau rūpėjo ne pats faktas, o noras pavaizduoti krikščioniškojo
dievo daromus stebuklus, tad iš tikrųjų lieka neaišku, ar paimti nelaisvėn kryžiuočiai yra tiesiog nužudomi, ar paaukojami dievams.
Tas pats pasakytina ir apie fragmentiškas žinias Senojoje Livonijos
kronikoje (1225–1227 m.), Eiliuotoje Livonijos kronikoje, eiliuotoje
Mikalojaus iš Jerošino Prūsijos žemės kronikoje, Vygando iš Marburgo Naujojoje Prūsijos kronikoje (1394 m.), ir apie kitus rašytiniuos šaltinius, kuriuose tos žinios yra perpasakojamos46.
Informacijos požiūriu kur kas patikimesnių belaisvių aukojimo aprašymų savo kronikoje pateikia Petras Dusburgietis.
Teigiama, kad po sėkmingo antpuolio 1261 m. prie Pokarvių
notangai nusprendė paaukoti savo dievams vieną iš nelaisvėn
paimtų kryžiuočių. Burtai, pasak kronikos autoriaus, abu kartus krito kilmingam ir turtingam Magdeburgo vyrui Hirtzhalsui,
kuris buvo pririštas prie savo žirgo ir sudegintas47. Panašiai,
tos pačios kronikos duomenimis, į nelaisvę paimtas kryžiuotis buvo paaukotas dievams ir Žemaitijoje. 1320 m. laimėję
mūšį prie Medininkų, jie kaip auką savo dievams sudegino
brolį Gerardą, pravarde Rudė, Sembos fogtą, apvilktą šarvais
ir užsodintą ant savo kovos žirgo48.
Jei tikėsime kronikų autorių pateiktos medžiagos autentiškumu, karo aukojimus praktikavo tiek prūsų, tiek ir lietuvių gentys.
Didelė tikimybė, kad aukojimo apeigas atlikdavo patys kariai iš
karto po sėkmingo mūšio baigties. Šaltiniuose nėra jokios užuominos, kad tokiai apeigai būtų vadovavęs ar ją atlikęs koks nors
kulto tarnas. Riterio aukojimas su visa jo ekipiruote ir žirgu yra
bene patikimiausia nuoroda į religinę apeigą, o ne paprastą
priešo nužudymą. Žirgai, šarvai, ginklai buvo brangūs, laikomi
vertingu karo grobiu ir be ypatingos priežasties nebūtų buvę deginami. Ritualo požymiu laikytinas ir aukos parinkimas burtų keliu. Taip, sekant visa burtų metimo tradicija karo žygiuose, dievai
patys nurodo pasirinktą auką.
G. Beresnevičiaus taikliai nusakyta šio reiškinio esmė: Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad belaisviai aukojami ne
kokių nors metinių švenčių metu <...>, o vien tik karo žygiuose.
Ir tik tada, kai pasiekiama pergalė. Belaisviai neaukojami prieš
mūšį, tarkim, meldžiant dievų palankumo kovos metu, neaukojami jie ir pralaimėjus. Be to, dažniausiai ar paprastai aukojamas
vienas belaisvis <...> Šiais atvejais susiduriame su reiškiniu, religijų istorijoje žinomu kaip pergalės auka (Siegesopfen). Tokia
auka – tai padėka už pasiektą pergalę. Dar daugiau – belaisvio
aukojimas gali būti traktuojamas labiau kaip karo papročių dalis.
Tokiu būdu religinė belaisvio aukojimo prasmė būtų antrinė49.
2. 3. STATYBŲ PAŠVENTINIMO AUKOS
Baltų rašytiniuose šaltiniuose duomenų apie žmonių aukojimą
įkuriant miestą, pilies ar kokio kito objekto statybų pradžios auką,
galima sakyti, nėra. Bet tai dar nereiškia, kad tokių aukų negalėjo
būti. Pavyzdžiui, Bychovco kronikoje, kur perteikiama legenda
apie Vilniaus miesto įkūrimą, statybos auka bent iš dalies galėtume laikyti tauro sumedžiojimą50.
Nuorodą į galimai buvusią žmogaus kraujo auką bene pirmasis pateikia S. Grunau. Užsirūstinusį Patulą, kuris kronikoje
laikomas mirusiųjų dievu, S. Grunau žiniomis, buvo galima permaldauti tik žmogaus kraujo auka – vaidilutis tuo tikslu įpjaudavo ranką, kad kraujas ištrykštų, po to pasigirsdavo murmesys
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ąžuole, ir tai būdavo ženklas, kad susitaikyta, t. y. kad auka
priimta. Žmogaus kraujo aukos, tos pačios kronikos duomenimis, reikalavo ir dievo Patrimpo garbinimas. Apibendrindamas
abiem dievams skirtas aukas S. Grunau rašo: Patulas ir Patrimpas be jokio saiko mėgo žmonių kraują, ir tas kraujas buvo jų
garbei liejamas priešais ąžuolą51.
XVII a. pabaigoje informacijos apie tikėtiną žmogaus kraujo
auką pateikia ir M. Pretorijus, aprašęs ritualines vaidilos pastangas pašventinat ąžuolą, per kurį galima būtų bendrauti su
dievais52. Toks kruopščiai atrinkto ąžuolo pašventinimas laikytinas šventvietės įkūrimo ritualu. Pasak M. Pretorijaus, jei po
įprastinių apeiginių veiksmų (trijų dienų pasninkavimo ir maldų)
dievas medyje neapsireikšdavo, vaidila turėdavo eiti šalin, o po
kelių dienų vėl grįžti ir dar dvi dienas pasninkauti ir melstis. Jei
ir tada dievas neduodavo jokio ženklo, vaidila turėdavo įsirėžti
į krūtinę, kad kraujas tekėtų, o jei ir tada nepasigirsdavo maurojimo, tai turėdavo atsinešti savo vaiko kraujo ir medį patepti,
kad jis, dievas, skirtų jį savo būstu. Tada (jų nuomone) dievas
tikrai įsikursiąs medyje ir turi būti aukojamos aukos, arba, kaip
jis sako, atliekamos iškilmės53. Iš aprašo galima suprasti, kad
dievui kaskart paskiriama vis brangesnė auka – pradžioje bekraujė, po to aukojamas savas kraujas, galiausiai – savo vaiko.
Kaip jau pastebėta, S. Grunau ir M. Pretorijaus aprašytus ritualus galima interpretuoti įvairiai. Kol kas mažai teturime galimybių
patikrinti jų perteiktos informacijos patikimumą. Tačiau XIX–XX a.
lietuvių liaudies kūryboje taip pat aptinkama tekstų apie žmonių
aukojimą statybų metu54. Tiesa, tokių kūrinių lietuvių folklore nėra
daug. Žmogus aukojamas siekiant dviejų tikslų: a) kad statinys
būtų tvirtas, b) kad žmonės galėtų pabaigti pradėtą statinį55.
Analogiški siužetai žinomi daugelyje pasaulio tautų. Vieningai
pripažįstama, kad pagrindas tokiems pasakojimas atsirasti – reRudaminos bažnyčia. Lazdijų r. Vikipedija
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aliai egzistavusios žmonių aukos statybų metu. Jų egzistavimą
patvirtina ne tik etnografiniai, folkloriniai, bet ir archeologiniai
šaltiniai. Tokio pobūdžio aukojimai, D. K. Zelenino nuomone, radosi iš siekio numaldyti žemės dvasias, o paaukotojo siela sykiu
tapdavo ir naujo statinio globėja56. Toks statinio įdvasinimas įmanomas tik aukojant kruviną auką57.
IŠVADOS
Duomenys lietuviams ir prūsams priskiriamuose XIII–XVI a. rašytiniuose šaltiniuose iš tikrųjų leidžia kelti klausimą ir diskutuoti apie karo belaisvių aukojimą po sėkmingo mūšio, sėkmingo
karo žygio; apie teisę bet kuriam bendruomenės nariui pačiam
pasiaukoti dievams (iškeliauti pas dievus); apie statybų (švent
vietės įkūrimo) aukas.
Rašytinių šaltinių analizė rodo, kad mažiausiai abejonių kyla
dėl ritualinio karo belaisvių aukojimo. Karo aukojimus, regis, praktikavo tiek prūsų, tiek ir lietuvių gentys. Didelė tikimybė, kad aukojimo apeigas atlikdavo patys kariai iš karto po sėkmingo mūšio
baigties, nes šaltiniuose nėra jokios užuominos, kad tokiai apeigai
būtų vadovavęs ar ją atlikęs koks nors kulto tarnas (žynys). Riterio
aukojimas su visa jo ekipiruote ir žirgu yra bene patikimiausia nuoroda į religinę apeigą, o ne paprastą priešo nužudymą.
Ar lietuviai ir prūsai praktikavo pasiaukojimo dievams (iškeliavimo pas dievus) ir žmonių aukojimo statybų pašventinimo
(šventviečių įkūrimo) ritualus, dėl duomenų fragmentiškumo ir
nepakankamo patikimumo kol kas nustatyti neįmanoma.
Nuorodos
1

2

3

4

5

6
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PAGAN LITHUANIAN AND PRUSSIAN SACRIFICES
Summary
According to the written sources of the 13th–16th centuries, Lithuanian
and Prussian tribes sacrificed to their gods on the sacred mounds, in
forests and fields, at the trees and on the rocks, at the sea, rivers, lakes
and springs, in the battle and burial places, etc. This article is intended
to find out more precise criteria for the definition and classification of a
sacrifice, as well as to discuss the issue of human sacrifice (prisoners of
war) and self-sacrifice.
Data attributed to the Lithuanian and Prussian written sources of
the 13th–16th centuries make it possible to question and discuss the
sacrifice of prisoners of war after a successful battle or war; the right of
any member of the community to sacrifice himself to the gods (going to
gods); the construction (establishment of sacred places) sacrifices.
Analysis of written sources shows that there is least doubt about
the ritual sacrifice of prisoners of war. It seems that war sacrifices were
practised by both Prussian and Lithuanian tribes. It is very likely that the
sacrificial rites were performed by the soldiers themselves immediately
after the successful battle, because sources do not show that such a
ceremony would be led by a priest. Knight’s sacrifice with all his armor
and the horse is probably the most reliable reference to a religious ritual,
rather than a simple killing of an enemy.
Whether the Lithuanians and Prussians practised rituals of selfsacrifice to the gods (going to gods) and human sacrifice for consecration
of constructions (establishment of sacred places), it is not possible to
determined because of data fragmentation and lack of credibility.
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