
LIETUVOS KRIKŠTO ISTORIJA

ŠVENTASIS VAITIEKUS 
PRŪSIJOJE

Smuiums Vaitiekus - pirmasis mums /inornas 
Prūsijoje veikas misionierius. Taikus jo Žygis į p rūsį į 
/emes baigėsi tragiškai. Šv. Vaitiekaus veikla Prūsijoje 
ir jo mirt ies aplinkybės ir šiandien tebėra gana mįslin
gos. !š dalies taip alsit iko dėl to. kad prūsu pasaulis to 
melo 1 Tuopai buvo visiškai nežinoma žemė. ir liudijimai 
pasiekdavo amžininkų ausis dažnai jau apipinti įvairiau
siomis fantazijomis, spalvingomis smulkmenomis, 
kurios nesvk visiškai nustelbdavo kadaise šiuose 
liudijimuos'* slypėjusį t iesos grūda. Vait tekaus misijos 
aprašymai dažnai nesutampa tarpusavyje*: kuo vėles
niais laikais jie datuojami, t uo daugiau juose įvairiau
siu stebuklų, istorinių bei geografinių neatitikimų. 
Tačiau visiškai nepateisinama, kad Lietuvoje šv. Vaitie
kaus misijų mūsų kaimynų bei giminaičių Žemėse iš 
esmės taip ir nesusilaukė didesnio dėmesio. Šiuo 
straipsniu norėtųsi ne tiek užpildui mūsų žinojimo 
spragas, kiek pabrėžti lai. kas svarbu ne tik istorijai, 
Bažnyčiai, kultūrai, bet ir mūsų savimonei. Kita ver
tus, dera priminti, kad net rukus sukaks lygiai tūkstan
tis metų nuo Šv. Vaitiekaus mirties.

Domėdamiesi Šv. Vaitiekaus likimu, pastebėsime, 
jog  įvairiuose hagiografiniuose pasakojimuose apie 
jo kankinystę fragmentiškai užsimenama ir apie kai 
kuriuos senovės prūsų gyvenimo dalykus; ne tiek jau 
daug duomenų apie prūsų praeitį turėdami, nė jų 
negalėsime apeiti. Be to, Vaitiekaus misijos ir žūties 
nplink\bių aptarimas neatsiejamas nuo senovės prūsų 
pasaulėžiūros, tikėjimo, kultūros klausimų.

Seniausias šv. Vait iekui skirtas hagiografinis kūrinys, 
matyt, būtų “Šventojo Vaitiekaus kankinystė" tf\issio 
saa-ti . hin!įšerti niarl\ris), išlikas Tegcrnzė (Tegernsee) 
benediktinų vienuolyne Aukštutinėje Bavarijoje. 
Rankraštis datuojamas XI a., tad jo atsiradimų nuo 
aprašomųjų įvykių skirti} ne daugiau kaip šimtas metų. 
Kai kurie tyrinėtojai mano, kad jis atsirado ne vėliau 
kaij) 1(K>S m.; lokiu atveju jis būtų parašytas dar

t e b e g y v e n a n t  Šv. V a i t i e k a u s  a m ž in i n k a m s ,  o gal n 

bendražygiams.
“Šventojo Vaitiekaus kankinystėje" pasakojama 

apie Prahos vyskupo Vaitiekaus (Adaljsrrtiis) misijų 
keliones. Vaitiekus buvoja Prahoje, gyvena Romos 
vienuolyne, lankosi Saksonijoje* ir galiausiai, atvykęs 
į Lenkija, įsteigia vienuolyną. Tačiau misionieriaus 
pašaukimas gena jį dar toliau. Kartą, pasiėmęs pili
grimo lazdą, t ik keleto draugi} lydimas, jis vogčiomis 
išvyksta į Prūsiją (Prma regio). Šv. Jurgio Kankinio 
dienos išvakarėse jis su savo draugais Boguša (/G- 
gnssti) ir Radiniu (Radini) apsistoja šile netoli miesto, 
vadinamo ('Judi mm. Miško laukymėje ai laikęs mišias, 
apsirengęs vyskupo drabužiais, jis be jokio nerimo 
prisiartina prie ('.Imlimm miesto ir, vyskupo lazda 
trenkęs į vartus, pareikalauja įsileisti. Miesto sargas 
liepia Vaitiekui atsit raukti kiek atgalios, ant kalnelio, 
kad miestiečiai galėtų jį pamatyti; tuomel miesto 
valdžia tikriausiai jį įsiteisiant i. Vyskupas taip ir padaro.

Pamalę Vaitiekų, prūsai nustemba ir apspinta jį. 
klausinėdami, kas jis toks ir iš kur atvykt). Tačiau 
vienas prūsų sušunka, jog tai žynys, naikinantis žmones 
potv yniais ir dabar atėjęs šitokiu būdu jų išnovyti. Į 
šventąjį pasipila akmenų kruša, bet Vaitiekus, visas 
apsipylęs krauju, nieko nepaisydamas vis pamokslauja. 
Galiausiai vyskupas drauge su palydovais atsitraukia 
nuo miesto ir ima melstis. Palydovai jį perspėja, kad 
artėja aštuonetas vvrų, tačiau Vaitiekus nė neketina 
bėgti. Vienas iŠ pripuolusių prūsų kirviu nukerta 
šventajam galvą. Jo draugai bėga ir gelbstisi greti
mame miške. O žudikai paima galvą, pamauna ją ant 
aukštos karties, kūną paskandina netoliese tekančioje 
upėje ir grįžta į miestą.

Vienas praeivis, keliaudamas paupiu, išvysta šven
tojo galvą, paslepia ją savo krepšyje ir nuskuba į 
Gne/ną pas kunigaikštį Boleslovą. Kankinio galvą 
išvydusiam nusikaltėliui nukrenta grandinės - tai
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Šv. Viiilickus išgydo apsėstąjį. Gnc/no Litai ros duru reljefas (fragmentas)-. XII ;i.

pirmasis šv. Vaitiekausstebuklas, ('/didelius pinigus 
Boleslovas ai perka galva n rengiasi ieškoti kūno. 
tačiau tuo metu atsitinka dar vienas stebuklas - šven
tojo palaikai atplaukia upe.

Taip trumpai galima atpasakoti seniausiajį šv. 
Vaitiekaus gyvenimo aprašymu. Iš jo šį ta sužinome 
apie senovės prūsus. Miestas - tai greičiau galėjo būti 
t iesiogapt verta gyvenvietė ar pilis, - prie kurio at kako 
Vaitiekus, vadinasi Cholinu». Tyrinėtojai nesėkmin
gai mėgino šį vietovardį tapatinti tai su Gdansku, lai 
su Ghelmu, tačiau abi versijos galiausiai pripažintos 
neįtikėtinomis, nes jiė vieno iš šių miestų gyventojai 
negalėjo neįsileisti vyskupo. Pasak kai kurių hagio
grafinių pasakojimų, šv. Vaitiekus žuvęs Semboje 
(turint omenyje teigimą, kad Vaitiekus į Prūsijų-atvykęs 
laivu, tai visai įtikėtina, nes Sembos pusiasalį iš trijų 
pusių supa Baltijos jūra ir marios). Tačiau bent kiek 
panašiai skambančio vietovardžio šiame pusiasalyje 
nėra. Jei pasikliautume hagiografiniais tekstais, t virt i- 
nančiais, kad Vaitiekus j Prūsija atvykęs pėsčias, tai 
Cholinu n galbūt galėtume tapatinti su netoliese Rai
gardo esančia Kalinava (ši vietovė yra Mo/ūrijos ir 
Sūduvos pasienyje). Tačiau duomenų, galinčių šių

prielaidų patvirtinti, nėra, ir ji lieka paprastu spėjimu.
Taigi matome, kad prūsai laiko Vaitiekų žyniu, 

turinčiu piktų kėslų, ir, nužudę jį, įmeta į upę. Gali 
būti, kad šiedu dalykai susiję. Norbertas Vėlius, nag
rinėdamas baltų mitologijų, yra pažymėjęs žynių luomo 
artuma žemutinėms, su vandeniu, požemiu susijusioms 
sferoms. Tad ir piktu žyniu palaikyto Vaitiekaus 
laidojimaš būtent upėje galėtų būti laikomas atitinkamo 
ritualo pėdsaku. Neatsitiktinai jis ne paprastai nužudo
mas, o nukertant galva. Baltų tautose gerai žinomas 
paprotys nukirst i, atskirti nuo liemens raganavimu ar 
burtais įtariamo mirusiojo galvų.

‘‘Šventojo Vaitiekaus kankinystėje’' šmėsteli kažkoks 
“praeivis”, kuris, keliaudamas upės pakraščiu, aptinka 
šventojo galvų ir nuneša jų Boleslovui. Iš visko 
sprendžiant, tai būtų viet inis gyventojas, prūsas, beje, 
suprantantis, kokių vertę krikščionims gali turėti ši 
relikvija. Drauge jo elgesys reikštų, kad jis netiki 
Vaitiekų buvus burtininku. Gali būti, kad šį prūsų dar 
sutiksime kituose šv. Vaitiekaus gyvenimo 
aprašymuose.

Dabar trumpai peržvelgsime dar vienų, kiek 
vėlyvesnę ir labai įdomių šventojo gyvenimo versijų.
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Švunasis Vaitiekus l’ rūsiuMe

Pagal pirmuosius Šios hagiografijos žodžius ji vadi
nama 7'empore illo, t. y. “Anuo metu”. Ji datuojama 
XII a. Mums ji įdomiausia t uo, kad joje bene svarbiau
sias asmuo po paties Vaitiekaus yra vienas prūsas, 
kurį Vaitiekus atvertė į krikščionybę.

7'empore illo smulkiau pasakojama apie šv. Vaitie
kaus misijų veiklų Lenkijoje, Pamaryje. Pasak šios 
hagiografijos, šventasis Prūsijon nukanka laivu. Ten 
jis apsistoja pas viena prūsų, mokantį lenkiškai, atverčia 
jį į krikščionių tikėjimų, pats pramoksta prūsiškai. Jo 
šeimininkas klauso šventojo nurodymų ir kurį laika 
slepia savo krikščioniškų tikėjimų. Kartų prūsai pamato 
Vaitiekų, laikantį mišias. Visos apylinkės gyventojai 
renkasi, šaukdami: “Štai krikščionių burtininkas at
likinėja savo apeigas mūsų pražūčiai, norėdamas mus 
užkrėsti ligomis ir užburti. Likime ir užmuškime jį, 
idant mes patys ir mūsų kraštas būtų išgelbėtas“. 'Taip 
tarę, prūsai puola Vaitiekų. Vienas jų tuo metu at
sigręžia ir netikėtai išvysta kaimų skendini liepsnose. 
Parodo šį reginį kitiems, ir išsigandę prūsai bėga atgal 
- tačiau, kaip paaiškėja, kaimas nė nemanė degti. Visi 
grįžta įsitikinę, kad tai Vaitiekaus burtai. Tačiau ir vėl 
ii>igręž.ę mato savo namus, apimtus ugnies-o pabėgę

į kaimų, vėl regi savo namus sveikutėlius. 'Trečia 
karta, jau nieko nepaisydami, jie puola šv. Vaitiekų ir 
nužudo.

Nukirtę galva, prūsai pakabina ja ant viršūnės to 
medžio, ties kuriuo šventasis laikė mišias. Kūnų suka
poja į gabalus ir išmėto pašaliais. Tuo metu šventojo 
šeimininkui prūsui pasirodo angelas ir liepia surinkti 
visus palaikus. Prūsas susirūpinęs jų ieško. Smalsi 
žmona iškvočia jo rūpesčio priežastį ir išplepa kaimv- 
nams, kad jos vyras susirinko ir saugo šventojo palai
kus.

Prūsai ima kankint i atsivertusįjį gentainį, kad tasai 
nurodytų, kur šventojo kūnas. Sis neištvėręs pasako. 
Prūsai patys pasiima palaikus ir saugo, ar bijodami 
Dievo bausmės, ar tikėdamiesi išpirkos iš krikščionių. 
Stebuklingu būdu žvejų sugautoje spindinčioje žuvyje 
atrandamas šventojo pirštas, kurio ir tetrūko palai
kams - pridėjus piršta į vieta, visi palaikai ima spindėti. 
Prūsai kreipiasi į lenkų karalių (turėtų būti: kuni
gaikštį), sakydami: “Žinok, jog tas tavo dievas, kurį 
užmušėme, yra pas mus. Jei duosi mums daug pinigų, 
esame pasiruošę tau jį nusiųsti“. Taip kūnas atsiranda 
Lenkijoje. Prūsui, surinkusiam palaikus, tačiau
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Š\. Vaitiekus meldžiasi prie kankinių kapo. Gne/.no katedros durų reljelas XII a.
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Svenlasis Vaitiekus Prūsijoje

Li.ivusiam jų saugojimo vieta, u/ bausmę persikreipia 
bmna, ir jis labai kenčia. Išgirdęs apie palaiki} buvimo 
\ ieta. jis nuskuba į Tšemešno (Cztzi'tneszno, l'nemeszno) 
vienuolyną, kur saugomos šventojo relikvijos, ir 
nuolankiai, su ašaromis meldžia šventąjį, kad jį išgell>ėU|. 
Prūso maldos išklausomos, jis išgyja ir iki mirties 
pasilieka tame vienuolyne, gyvendamas pamaldaus 
vienuolio gyvenimu.

Galima pastebėti, kad kų tik perpasakota versija 
skiriasi nuo pirmosios. Tačiau išlieka ir kai kurie 
bendri dalykai: Vaitiekų tiek viename, tiek kitame 
persakyme prūsai apkaltina burtininkavimu, mirties 
vai.mda Vaitiekus meldžiasi ar laiko mišias, jam 
nukertama galva. Ir dar: apie Vaitiekaus kankinystę, 
j<> palaikų likimą pasakoja prūsas. Tačiau kai kurie 
epizodai skiriasi, vpač - apie šventojo palaiki} grųži- 
nima Lenkijon.

Tnnporv /Ilo prideda kai kuriuos dalykus, kurių 
“Šventojo Vaitiekaus kankinystėje" nėra. Visų pirma 
lai švento;.  \ u_< jimas pas neįvardytų prūsų, iš kurio 
jis išm ksia kalbos ir kurį atverčia į krikščionybę. 
\ i )h  Kankinystėje" šis epizodas neminimas, tačiau 
galima spėti, jog prie Cholin n n miesto vartų Vaitiekus 
kalbėjęs prūsiškai - tad kažkur jis turėjęs kalbos pra
mokti. ‘‘Šventojo Vaitiekaus kankinystė" kalba apie 
stebuklingų palaikų grįžimų į Lenkija, 'Tempore illo 
pasirodo geriau informuota, nes šį įvy kį nupasakoja 
proziškiau - prūsai juos pardavę Boleslovui. Be to, 
pastarojoje hagiografijoje smulkiai atpasakojami 
įvykiai, kurie dėjosi Prūsijoje po šventojo mirties, o 
“Šventojo Vaitiekaus kankinystėje" apie juos bemaž 
nekalbama. Iš kur 7'empore illo galėjo visa tai sužinoti? 
Kas galėjo jai suteikti tokia informacijų, jei, kaip 
matėme, krikščionims Prūsijoje nebuvo lengva?

Šioje hagiografijoje pranešami įvykiai sukasi iš 
esmės apie viena anoniminį prūsų - atsivertėlį, gyve
nimų vėliau baigusį vienuolyne. Pakankamai pagrįstai 
būtų galima spėti, jog būtent to prūso pasakojimai ir 
buvo pagrindinis Šaltinis, kuriuo remdamasi pastaroji 
hagiografija pavaizdavo šv. Vaitiekaus misijų Prūsijoje. 
Kaip matėme, ir ankstesniajame Vaitiekaus gyve
nimo aprašyme minimas prūsas, pranešęs Boleslovui 
apie šventojo likim;} ir atnešęs į Lenkijų jo galvų. 
Atrodo, kad abi hagiografijos šiuo aspektu panašios: 
kažkoks prūsas labai padeda grąžinti relikvijas bei 
perteikia svarbias žinias apie Vaitiekaus kankinystę.

Bene įstabiausias 'Tempore illo epizodas - šventųjį 
ketinusių nužudyti prūsų vizija. Jie mato neva užsi

liepsnojusius savo namus.
Ši ugnies vizija hagiografijoje ne iki galo įpras

minta. Pagal panašių hagiografinių pasakojimų lo
gika, trečių kartų prūsų namai išties būtų sudegę, 
tačiau apie tai Tempore illo neužsimena. Ji tesako, kad 
tai buvo perspėjimas prūsams, t. y. žinodama apie šią 
vizija, drauge tikrai žino, kad namai nesudegė. Be 
didesnės abejonės, ši vizija nėra hagiografijos su
darytojo fantazija ir remiasi kažkokiu prūsams ar
timu šaltiniu.

Kas slypi už šio regėjimo? Kodėl prūsai mato ne ką 
kit a, o ugnį, ir kodėl šis perspėjimas, priešingai 
pasakojimo logikai, lieka nerealizuotas?

Į šį klausimų atsakyti galima prisiminus,jog prūsai 
Vaitiekų apšaukė piktu burtininku, taigi tegu ir ne
pagrįstai, l>et tikėjosi iš jo kažkokio piktam burtininkui 
būdingo vyliaus. Sunku pasakyti, kokio, tačiau prūsų 
tikėjimų burtininkų daroma žala numanyti galima, 
pasiremiant analogiškais lietuvių tikėjimais.

Lietuvių sakmės, Jono Balio lietuvių pasakojamosios 
tautosakos kataloge pažymėtos nr. 3668, pasakoja 
apie kerštaujančio burtininko krečiamus pokštus. 
Lietuvių sakmėse toks hurt minkąs gali sukelti žmogui 
vizijų, nev.a užsiliepsnojo jo vežimas; žmogus puola 
gelbėti bent arklių, nupjauna pakinktus, o pasirodo, 
kad vežimas sveikutėlis. Kita sykį gali tariamai užsi
liepsnoti kluonas ir t. t. Visiškai įtikėtina, jog taip 
tikėjo ir prūsai, kažko panašaus laukdami iš Vaitie
kaus. Neįmanoma pasakyti, ar tokia vizija išties pasi
rodė prūsams, ir bet koks tolesnis kalbėjimas šia 
tema, remiantis archetipų ar kuria kita teorija, būtų 
beprasmis. Vis dėlto turime pripažinti šios vizijos 
faktų: ji galėjo atsirasti ir pačių prūsų tradicijoje, 
istoriniam įvykiui pamažu virstant legenda ar sakine 
apie žmonių konfliktų su piktu burtininku. Šis įvykis 
interpretuotas pagal mitinės pasaulėžiūros dėsnin
gumus, ir burtininku įvardytam Vaitickuičia priskirti 
tokie pat veiksmai, kaip ir visiems sakmių burtininkams. 
Gal kickaiškcsnis“Šventojo Vaitiekaus kankinystėje" 
minimas vieno prūso sušukimas, esą Vaitiekus - 
burtininkas, naikinantis žmones potvyniais. Lietuvių 
sakmėse burtininkas išties gali sukelti ne tik gaisro, 
bet ir potvynio iliuzijų.

Prūsai nesuprato šv. Vaitiekaus misijos. Šventųjį 
jie kaltino ne krikščionyl>ės platinimu, o burtininkyste. 
Tačiau tai nerodo, kad prūsams krikščionybės idėjos 
buvo iš principo nepriimtinos: juk Vaitiekaus mokymas 
vienam prūsui padarė tokį įspūdį, kad šis ne t ik priėmė
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Relikvijorius su šv. Vaitiekaus relikvijomis. Apie 1497-15(K). Praha. 
Šv. Vito katedros lobynas.

krikščionybę, bet ir baigė gyvenimą vienuolyne. Gal 
būtent jis, po Vaitiekaus mirties kurį laiką gyvenęs 
tarp savąją, ir išgirdo “sumitintą”, sakmės bruožą 
įgijusį Vaitiekaus kankinystės persakymą ir šią 
prūsiškąją versiją pranešė krikščionims? Kiekvienu 
atveju galima gan patikimai teigti, jog kai kurie 'Vempore 
i/lo siužetai liudija ją prūsišką kilmę.

Toliau kalbant apie šią hagiografiją, galime pa
stebėti, kad tol, kol Vaitiekus nesiruošė savo misijos 
skelbti didesniam prūsą sambūriui, jis nebuvo 
persekiojamas. Patikėję hagiografijos teiginiu, kad

>v. Vaitiekus kurį laiką gyveno pas vieną prūsą - 
pakankamai ilgai, kad jį atverstą į krikščionybę ir pats 
pramoktą prūsiškai, - turėtume pastel>ėti, jog šis laktas 
vargu ar galėjo likti prūsams nežinomas. Vis dėlto 
jokią represiją tuomet nebuvo imtasi. Vaitiekus žuvo, 
pamėginęs prabilti miniai - tą akimirką jis ir buvo 
apkaltintas burtininkavimu. Ką tai galėtą reikšti?

Viena hagiografija, priskiriama abatui Kanapari- 
jui (Cana parius) ir kai kada datuojama netgi 999 m., 
pažymi, jog pirmasis šventajam smogė ne eilinis prūsas, 
bet žynys (samdos idolorum). 'Tai būtą reikšmingas 
faktas. Minėtose hagiografijose teigiama, jog prūsai 
Vaitiekų apkaltino burtininkavimu. Tačiau šis kaltini
mas reikalavo jei ne įrodymą, tai paties kaltintojo 
kompetencijos burtininkui atpažinti. Tokią kompe
tenciją turėjo senosios prūsą religijos žyniai. Tačiau 
mažai tikėtina, kad žyniai, susipažinę ne tik su faktiškai 
universaliomis atnašavimo technikomis, bet ir su 
burtais, Vaitiekaus mišias ar maldą galėjo “atpažinti” 
kaip burtininkavimą. Sis kaltinimas buvo paskelbtas, 
kuomet Vait iekus, neabejojamai at pažintas kaip 
krikščionių dvasininkas, prabilo miniai. Įtikinęs vieną, 
jis galėjo įtikinti ir daugelį. Matyt, todėl šią akimirką 
iniciatyvą perėmė žyniai, ir šv. Vaitiekus žuvo.

Šv. Vaitiekaus misija baigėsi tragiškai. Tačiau - jei 
išdrįstame užsimerkę bent akimirką pasvajoti, kas 
būtą, jeigu būtą... Jei taikios Vaitiekaus ir Brunono 
misijos būtą pasisekusios, šiandien kitapus Nemuno 
tebegyventą broliška, kultūringa, stipri prūsą tauta. 
Kas žino, gal ir daugybė bėdą būt ą mus - ir ne t ik mus 
- aplenkusios...

X-XI a. prūsą krikšto bandymais tarsi mėginta 
užbėgti už akią nelemtiems ateities įvykiams. Šv. 
Vaitiekus pirmasis nešė prūsams Gerąją Naujieną. 
Negalime užmiršti, kad tai apskritai buvo bene pir
masis Vidurio Tu ropos žmogus, į mūsą kraštus ėjęs su 
meile, su pasiaukojimu, ir tai liudijęs savo gyvybės 
kaina. Tokią draugą, tokią globėją mes turėjome be 
galo mažai. Keista, kad šv. Vaitiekus nuolat prisime
namas ir garbinamas Lenkijoje, o mes jį esame ne
pelnytai užmiršę. Bent jau šventojo kankinystės 
tūkstantmetis, minėsimas 1997 m., tegu tampa šios 
skolos grąžinimo pradžia.'Tą turime padaryti nu  ̂ ! 7 
prūsus. Ir už save.
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