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W S T Ę P .

Mytologia litewska pomimo usilnych starań i dobrych chęci 
kilku światłych a zkądinąd w literaturze poważanych mężów, jak  
N aibut i Kraszewski, nie zajęła dotąd należnego miejsca w kole po
ważnych umiejętności. Przyczyną tego jest, że piszący nie obeznali 
się z wielu źródłami, które bez wielkiego trudu im dostępne być 
mogły; że nie zdawali sobie sprawy, o ile zasługują na wiarę źró
dła; z których pełną czerpali ręką; że pomysły i urojenia własne 
i obce podawali za pewniki naukowe. Nadto nie zwracając n a 
leżytej uwagi na poezyą i tradycyą ludową; pozbawiali się jedy
nego żywego źródła i ważnego kryteyyum dla źródeł pisanych. 
Jeżeli zaś gdzieniegdzie o to się kusili, uczynili to bez wszelkiej 
ki ytyki i bez wszelkiej naukowej metody. Pracom tego rodzaju, 
pozbawionym tych głównych i niezbędnych własności, naukowej 
wartości przyznać nie można.

Pragnąc przyłożyć rękę do położenia fundamentu pod nau
kowe opi acowranie litewskiej mytologii, o ile do tego pisane źró
dła przyczynić się mogą: zamierzamy zebrać odpowiednie zada
niu źródła i zawrzeć w jedną księgę. Zamierzamy więc przede- 
wszystkiem wydać krytycznie źródła, zajmujące się wyłącznie 
opisaniem bóstw litewskich, jak  dziełko Łasickiego a po części 
prace dwóch Małeckich; zamierzamy zebrać opisy bóstw i obrzę
dów religijnych, wcielone do dzieł historycznych i kronik; oraz 
wzmianki o wierzeniach, rozrzucone w dokumentach, rełacyach 
i innych różnego nazwania pracach literackich, z wyłączeniem 
jednak tak nazwanej literatury ludowej. Pod tym względem 
nieocenione zasługi położyli, że wspomnę o najważniejszych, Lu
dwik z Pokiewia, Nesselmann, Juszkiewiczowie, Sprogis, Briv-
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zemniaks (Treiland), a przedewszystkiem W olter, który nietylko 
zbiera materyały, ale nadto gruntownie je  opracowywuje z me
todą iście naukową.

Zebrane zaś źródłowe wyjątki umieścimy ile możności w po
rządku chronologicznym z oznaczeniem miejscowości, której się 
tyczą i opatrzymy w uwagi krytyczne co do ich wiarogodności, 
oraz w kommentarz, ułatwiający zoryentowanie się i zrozumie
nie historycznych i mytologicznych szczegółów. Niekiedy wyją
tek zdawać się może dłuższym nad potrzebę, albo co gorsze zby
tecznym. Czynimy to z rozmysłem, aby uczynić go zrozumialszym, 
i wykazać związek jego z całością słowami właściwego autora 
a nie kommentatora.

Dobrze mi wiadomo, że nasz zbiór nie będzie zupełnym i nim 
być nie może dla przyczyn odemnie nie zależnych. Istnieją bo
wiem rzadkie broszury, których nie wiadomo gdzie odszukać; 
istnieją sprawozdania missyonarzy i wizytacye Kościołów, przy
syłane prowincyałom, które dotąd w archiwach krajowych i za
granicznych spoczywają w rękopisie; istnieją relacye do dworu 
papiezkiego, które znalazły schronienie w bibliotece W atykań
skiej. W  sprawozdaniach tego rodzaju kryje się m ateryał nad
zwyczaj cenny dla naszego przedmiotu, jak  wnioskujemy z pism 
Stanisława Rostowskiego i Argenta. Inne wreście m ateryały 
zawdzięcza się przypadkowi w księgach, gdzie tego najmniej się 
spodziewamy, jak  np. w zruszczonej kopii przekładu na język 
bułgarski greckiego chronografa Joanna Malali. Uzupełnień 
więc będzie nie mało. Jeżeli zaś wobec wymienionych braków 
przystępujemy do wydania naszego zbioru, czynimy to w chęci 
przysłużenia się, chociaż w części dla ułożenia przyszłej całości.

L iteratura krytyki źródeł bardzo nieznaczna.
M annhardt przedrukował w Magazin der le ttisch-litera- 

risclien Gesellschaft. Bd X IV  p. 82—143 dziełko Łasickiego: de 
diis Samagitarum, które wyszło w osobnej odbitce w Rydze 
1868 str. 66.

Celem wydania było, jak  sam autor w przedmowie zazna
cza, rzadkie Łasickiego dziełko uczynić dostępniejszem dla kry
tyków; do wydania załączył nader cenne objaśnienia, z których 
niektóre zawierają krytyczne uwagi. Pod tytułem: Jan  Łasicki, 
Źródło do mytologii litewskiej ocenił A. Mierzyński, Kraków 
1870, wyszła krytyczna ocena Łasickiego, której głównym rezul
tatem, że wiadomości Łasickiego pochodzą z drugiej ręki t. j. od
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Jakuba Laskowskiego; jedne z nich zasługują bezwarunkowo na 
wiarę, inne wątpliwej są wartości, a część stanowczo odrzucić 
wypada. Celem zaś Łasickiego było, postawić Kościół katolicki 
na równi z pogaństwem. Kilka jednak szczegółów wobec postę- 
pu krytyki i nowych źródeł ulega pewnym zmianom. Więc też 
w i eferacie, czytanym na Zjeździe archeologicznym r. 1875 w K i
jowie i wydrukowanym w Sprawozdaniach tegoż Zjazdu, obok 
streszczenia powyższej krytyki znajdują się niezbędne poprawki 
i uzupełnienia, do których np. należy wyjaśnienie bogiń Brekszta 
i Bezleja. Co do Jana zaś i Hieronyma Małeckich rezultat kry
tyki krótko, bez dowodów, wyłożyłem w powyższym referacie 
(str. 2), a mianowicie, że spis bóstw sudawskich czyli jadźwing- 
skich, podany przez autorów, po większej części niewiarogodny 
opisanie zaś obrzędów tyczy się w głównej części Białorusi’ 
czy Mazurów a w mniejszej Sudavitow.

Cokolwiek obszerniej z podaniem kilku dowodów rozpisałem 
się o tern w referacie „Co znaczy Siceo“, czytanym na Zjeździe ar
cheologicznym r. 1890 w Moskwie ■). Uzasadnieuie rezultatów bę
dzie podane przy wydaniu tekstów Jana i Hieronyma Małeckich. 
Czy w pracy uczonego Toeppena: Geschichte des Heidenthums 
m Preussen, umieszczonej w Neue preussische Provinzial Blatter 
1846. Bd I u II uwzględniono krytykę źródeł, wiedzieć nie mo-
£§> gdyż mimo starań nie udało mi się z tej pracy korzystać.

J) Obecnie drukuje się w Przewodniku naukowym i literackim we





I.

CORNELIUS T A C I T U S .

Kornelius Tacyt żył między latami 54—119 po Chi\, zaczął 
urzędować za panowania Vespazyana ( f  79), postąpił w urzędach 
za Titusa (79 — 81), Domitiana ( f  96), lecz dopiero pod Nervą 
doszedł do godności konsula. Około 98 r. napisał Germanią, ko
rzystając z Caesara (C. 28), prawdopodobnie także z Liviusa, 
który w zaginionych książkach 104, 137 — 140 opowiadał wojny 
Rzymian z Germanami, wplatając opisy ich życia i obyczajów. 
Człowiekowi wysoko wykształconemu, jak  on, niezawodnie znane 
były dzieła Pliniusa starszego, który między innemi napisał: Bel- 
lorum Germaniae libri X X . U tra ta  tego dzieła tern dotkliwsza, 
że Plinius. sam brał udział w tych wojnach. Z dzieł zaś jego, 
które do naszych doszły czasów, zwłaszcza z jego Historia natu- 
ralis, przekonywamy się, z jaką skrzętnością zbierał wiadomości 
nietylko o germańskich, ale także dalej mieszkających narodach. 
Być więc może, że Tacyt w zaginionem dziele znalazł pewne wia
domości o narodzie, nazwanym przez niego Aestii; z Historia na- 
turalis zaś korzystał stanowczo, pisząc o bursztynie. Zresztą 
wiadomości o Aestiach dostarczyć mu mogli wojskowi, biorący 
udział w dalekich wyprawach, podróżni i kupcy, którzy w celach 
handlowych, a mianowicie po poszukiwany w owych czasach bur
sztyn, puszczali się w odległe strony północy. Cokolwiek bądź, 
świadek Tacyta musiał być w Brytanii, Suevii i u Aestiów, skoro 
dostrzegł różnicy w ich języku i zestawił, choć błędnie, mater 
deorum Rzymian z boginią, czczoną od Aestiów.

Źródła i prace pomocnicze wymieniamy w kommentarzu.



CORNEL// TAC/TI GERMAN/A. 9 8  po  Chr.

XLV. Ergo jam dextro Sueviei maris litore Aestiorum 
gentes adluuntur, quibus ritus habitusque Suevorum, lingua Bri- 
tannicae propior. Matrem deum venerantur. Insigne supersti- 
tionis formas aprorum gestant: id pro armis omniumque tutela 
securum deae cultorem etiam inter hostes praestat. Rarus ferii, 
frequens fustium usus. Frum enta ceterosque fructus patientius 
quarn pro solita Germanorum inertia laborant. Sed et mare scru- 
tantur, ac soli omnium sucinum, quod ipsi glaesum vocant, inter 
vada atque in ipso litore legunt. Nee quae natura, quaeve ratio 
gignat, ut barbaris, quaesitum eompertumve diu, quin etiam inter 
cetera ejectamenta maris jacebat; donee luxuria nostra dedit no
men. Ipsis in uullo usu: rude legitur, informe perfertur, pre- 
tiumque mirantes accipiunt. Suecum tamen arborum esse intelli- 
gas, quia terrena quaedam atque etiam volucria animalia plerum- 
que interlucent, quae implieata humore mox durescente materia 
clauduntur. Fecundiora igitur nemora lucosque, sicut orientis 
secretis, ubi tura balsamaque sudantur, ita  occidentis insulis ter- 
risque inesse crediderim, quae solis radiis expressa atque liquen- 
tia in proximum mare labuntur ac vi tempestatum in adversa li- 
tora exundant. Si naturam sucini admoto igni tentes, in modum 
taedae accenditur alitque flammam pinguem et olentem, mox ut 
in picem resinamque lentescit.

U w a g i .

§ 1. Ze związku z opisem ludów, które wymienia Tacyt 
w poprzednich rozdziałach Germanii wypada, że mare Suevicum 
jest morze Bałtyckie, na którego prawym brzegu rozsiedli się 
Aestiowie. Przez brzeg prawy rozumiemy brzeg wschodni mo
rza za W isłą od zatoki fryzkiej do fińskiej. D la germańskich że
glarzy; wypływających na Bałtyk, wybrzeża te leżały na wschód, 
dla tego ziemie tu leżące nazywali Ostland, Eastland, Eistland 
i t. p., a mieszkańców Oostlaenders, Ost.i, Esti i t. d. Tacyt z nie
miecka zowie ich Aestii.

W  końcu Y-go, czy na początku Y I wieku z tych wybrzeży 
wybrało się poselstwo do króla W andalów Theodoryka, przyno-



szące mu w darze bursztyn. Król dziękuje im w liście, który 
nam zachował jego tajny sekretarz Cassiodorus ( f  562). L ist 
zaczyna się od słów: Haestis Theodoricus rex: w tekście nazywa 
Haestów narodem, osiadłym na wybrzeżach Oceanu, którym ty l
ko morze Bałtyckie być może '). Siedziba Haestów, inaczej Aes- 
tiów, w tym czasie ściślej oznaczyć się daje. Albowiem Jornan- 
des, inaczej Jordanes, żyjący w tymże V I wieku ( f  552) pisze, że 
przy trzech ujściach W isły do morza rozsiedli się Vidivarii, 
(Yindi varii?) a tuż za nimi — a zatem na prawym brzegu W isły, 
A esti, lud zgoła spokojny. W  dalszym rozdziale dodaje, że 
Aestowie zajmują bardzo rozległą część wybrzeża Oceanu ger
mańskiego, t. j. Bałtyku 2).

Einhard w wieku I X  to samo miejsce wyznacza swoim A es- 
tom, mówiąc, że wschodni brzeg Bałtyckiego morza obsiedli Sło
wianie i „A isti“ 3). Od żeglarza W ulfstana 4), świadka z IX  
wieku, wiemy, że granice zachodnie tych Aistów, Estów, stanowi 
jak u Jordanesa, prawy brzeg W isły; na lewym zaś brzegu już 
mieszkają Słowianie. Fryzka znów zatoka (frisches half) zgoła 
się u niego nazywa: Estmer t. j. morzem Estów.

Zważywszy teraz, ż-e Aestiowie Tacyta mieszkają na w y
brzeżach morza Bałtyckiego i że u nich dobywa się bursztyn; że 
Haesti Cassiodora także zajmują ziemie nadbałtyckie i u nich 
także znajduje się bursztyn: nie mamy żadnego powodu uważać 
ich za dwa odrębne narody. Podług świadectwa Jordanesa z te
goż V I wieku naród Aestów nader jest liczny, skoro zajmuje po
cząwszy od prawego brzegu W isły bardzo wielką (longissimam) 
część wybrzeży Bałtyku. Karód, zajmujący takie obszary nie

') List podajemy w dodatku I. 2) Jordanis de Getarum sive Go- 
thorum origine et rebus gestis C. Y: Ad litus autem Oceani, ubi tribus 
faucibus fluenta Yistulae fłuminis ebibuntur, Vidivarii resident, ex diver- 
sis nationibus aggregati, post quos ripam Oceani item A esti tenent, pa- 
catum hominum genus omnino.... Cap. XXIII. Aestorum quoque similiter 
nationem, qui longissimam ripam Oceani Germanici insident, idem ipse 
Hermanaricus prudentia ac virtute subegit. Poprzednio autor wymienił 
na zachód od nich mieszkających Venetow, Antów i Słowian. 3) Einhardi.. 
opera ed Teleul. Paris. T. I, c. XII, p. 38: Sinus quidam ab occidentali 
Oceanum orientem versus porrigitur.. p. 40: Hunc multae circumsedent 
nationes, Dani siquidem ac Sueones, quos Nortmannos vocamus... Ad li
tus australe Sclavi et A is ti  et aliae diversae incolunt nationes... 4) Ob. 
Źródło N. II.



łatwo się przesiedla, a jeżeli to się zdarzy, pozostawia w history! 
pewne ślady przesiedlenia. Tymczasem o tern nie nigdzie nie 
czytamy; owszem Einhard w IX  wieku zastaje tu „Aestów*, 
a Wulfstan w tymże wieku na temże miejscu odwiedza „Estów*, 
posiadających liczne miasta i handel do tyła rozwinięty, że warte 
było opisać drogę morską i rzeczna, jaką dostać się można do 
kraju Estów i ich głównego miasta „Truso“. Są to wszystko do
wody, że lud ten długo tu mieszkał. W wieku IX  zaczynają się 
wyłaniać osobne nazwy pokoleń Aestiów czy Aestów, jako to: 
Sembi, Pruzzi. I  otóż na tych dowodach opierani twierdzenie, 
że przez Aestiów Tacyta rozumieć należy lud litewskiego pocho
dzenia.

Zdanie powyższe znakomicie potwierdza świadectwo z I I  w. 
po Chr. Wiadomą jest rzeczą, że Galindowie i Sudawity pi usko- 
litewskiego pokolenia. W czasie najścia Krzyżaków pierwsi 
mieszkają na zachód od jeziora Smardze (Spirdingsee), a drudzy 
na wschód. Otóż Klaudius Ptolemaeus, żyjący w połowie I I  w. 
po Chr., a więc tylko pół wieku później od Tacyta, wylicza 
w II I  ks. c. 5 swej geografii massę narodów północnych, między 
któremi także narody i pokolenia, mieszkające wzdłuż i za Wisłą. 
Wymienia je zaś w kilku równoległych szeregach od północy kro 
południowi, zacząwszy od Bałtyku, który u niego nazywa się za
toką Wenedów: „Dalej na wschód, mówi autor, wymieniwszy sze
reg jeden, za Wisłą pod Wenedami (zajmujących brzegi morza), 
mieszkają ku wschodowi Galindowie i Sudini etc. W czasach 
najścia Krzyżaków w tern samem w7zględem siebie położeniu t. j. 
za Galindami mieszkają Sudini, chociaż zbiegiem czasu od Ptole- 
maeusa do Krzyżaków oni mogli się więcej ku zachodowi posu
nąć. Dwa te pokolenia, należące dowodnie do litewskiego ple
mienia, chyba nie oderwały się od jednoplemieńców, lecz z nimi 
sąsiadowały, jak w czasach późniejszych. Więc sąsiadowały z po
koleniami, tworzącemi później polityczną całość pod ogólniejszą 
Prussów nazwą; Prussowie znów byli sąsiadami Litwy i Żmudzi, 
a ci znów Łotwy. Jednem słowem Litwini już w I I  wieku zaj
mowali te ziemie, których część dziś jeszcze dzierżą.

Świadectwo Ptolemaeusa, jak widzimy, dla naszej kwestyi 
zajmuje miejsce pierwszorzędnej wartości. Przytoczymy je więc 
w skróceniu z poglądami kilku najpoważniejszych uczonych: 
’EXXaxova oe sfiyą vsjiexai tyjv Eappiaxiav r c a p a  p.ev xóv OotawjXav 
tfOTa|jtóv' órcó Toóę Ooevsoaq lofiwveg, eixa d>tvvot, slxa EoóXcoveę... Twv
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8s etpTjjievcov siolv avatoXixwtspoi 6710 {j.sv tobq Oóevś8aę rcaXiv TaXtvSat 
xai looSivoi. xai Staoavot p.s/pi tw v  ’AXaovtov txp’ obę ’PpXXfiovsq ska  
Kototopwxoi... BdXiv Ss T7jv [xev ecpeSyję ttp Oosvs8ix<p xoXTitj) zapw- 
xsaviTiv xaTe^ooatv OosXTai, oxep ooę vOaaux, ska  Kap(3ooveę apTi- 
xwTatov... ska vAopaot xai Ha^opiTai." (Ptol. III . 5 .) t. j. D ro
bniejsze pokolenia, które mieszkają w Sarm acyi wzdłuż rzeki 
W isły  pod W enedami są: Gytlionowie, potem Finnowie, po
tem Sulonowie... Od wspomnionych pokoleń więcej na wschód 
wysunięci pod tymiż W enedami Galindowie i Sudinowie i Stau- 
anowie aż do Alaunów; pod nimi Igy lliones, potem K oisto- 
bokoj... Dalej znów kraj nadbrzeżny wzdłuż zatoki W enedyj- 
skiej zajmują W eltow ie, nad nimi Ossioi, dalej na samej północy 
Karbonowie... dalej A orsoi i P agyrity .

M iędzy wymienionemi pokoleniami nie znajdujemy A estów , 
A istów  czy E stów , chybaby kto ich w  Ossioi chciał w yczytać. 
N ie dziwimy się temu. R zym ianie pośrednio przez Germanów  
poznali się z nazwą A estiów , pochodzącą, jak  się rzekło, od geo
graficznego położenia (porów. Oestreich). Ptolem aeus nie zna 
tej germańskiej nazwy, lecz zna narodowe pojedyńczych pokoleń. 
W iadomości jego pochodziły ze źródeł greckich od kupców i po
dróżnych. D roga handlowa z G recyi ku B ałtykow i od niepam ię
tnych czasów była znaną. W szakże bursztynowe wyroby, znale
zione w grobach M ykeńskich pochodzą z brzegów B ałtyk u  *). 
W iadomości więc, podane przez Ptolem aeusa, mają za sobą cechy 
wiarogodności a między niemi wzmianki o Galindach i Sudinacb.

Zeus w uczonem dziele: die Deutschen und die Nachbarstam- 
me str. 271, omawiając miejsce z Ptol. pisze: Ueberrascliend zei- 
gen sich die ersten beiden volker (Galindowie i Sudini) nocli in 
spiiter zeit unter den Preussen wieder in den umgebungen des 
Spirdingsees, von Dusburg G alinditae und Sudovitae genannt, 
jene auf der w est und siidseite des sees, diese in nordost... A  da
lej o ich siedzibie za czasów Ptolem.: D ie  Galinder und Sudinen 
noch in spaeter zeit die vordersten A isten, kónnen keinesw egs  
sclion damals am Spirdingsee ihre sitze gehabt haben: dort sassen  
auf der rechten seite der W eichsel abwaerts bis an die kuste 
Skiren und Gotlien, die einen schmalen raum eingenommen haben 
miissten, wenn sie zwischen sich und dem see noch ein zwischen-

') Ob. § 7 .



volk geliabt hatten.“ Dla tego umieszcza ich wzdłuż Pregli, 
więc zawsze w litewskich ziemiach. Stauanów zaś nie uznaje za 
Litwinów (str. 271) wliczając ich do Alanów lub Sarmatów; 
(ob. jednak niżej zdanie Miillenhofa). Igyllionów znów zamie
niwszy na ’IrtoYYioweę dla błędnego odczytania T za T, a dalej 
na ’Iawnlcweę t. j. Jadźwingów, sadowi między Litwą a Mazo
wszem i zalicza ich do Litwinów (str. 678).

Miillenhoff (w Deutsche Alterthumskunde I I  str. 19) mieści 
Galindów w Sambii po obydwóch brzegach Pregli; Sudawitów zaś 
na południowo wschód od nich, między rzeczkami Łyk, Łyponą 
i Szeszupą od zachodu, Niemnem od wschodu i północy, powołu
jąc się zresztą na Toeppena Geogr. str. 29 i 102. Stauanowie 
zdaniem jego są Litwini, mieszkający nad Wilią ku źródłom Nie
mna. Zamiast xal 2kaoavo( wolałby czytać xal Astaoavou; błąd 
jego zdaniem pochodzi od mylnego odczytania kursywnego pisma. 
Igylliones zaś, Sudinowie i Stauanowie stanowią tylko trzy gałę
zie jednego pokolenia pochodzenia litewskiego, a nie odrębne 
trzy pokolenia (str. 23). Zamiast Obiktca czytać trzeba Aetoóa 
(str. 24). Dodaję od siebie, że cokolwiek dalej wymienieni Pa- 
gyritae, etymologicznie wziąwszy, mogą być Litwinami, od pa 
i girre las=Polesianie. Wiadomą jest rzeczą, że np. Łotwa za 
czasów Alnpeke po największej części mieszkała w lasach: „Die 
sint letten genannt die heidenschaft.... wonet note ein ander mite. 
Sie buwen besunder in manchen wait (wiersze 342—5) t. j. ci zo- 
wią się Łotwą, pogaństwo to nie mieszka gromadą, lecz buduje 
się z osobna w lasach. To samo pisze Łasicki o Żmudzi: disper
se per silvas campos degunt, rara oppida etc.

Theodor Posche die Arier Jena 1878 ułożywszy sobie odrę
bną teoryą o pierwotnej Aryów siedzibie, na str. 123 naznacza 
Litwinom pierwotne siedlisko w okolicach bagien Rokitny, zkąd 
odczepiwszy się od Aryów przenieśli się nad Bałtyk: „leicht war 
der iibergang aus den Rokitnasiimpfen nach dem thale des Nie
men, in welchem sich eine arische bevolkerung, wie in einer un- 
gestórten  bucht ablagerte*. Zdaniem więc tego uczonego Litwini 
odłączywszy się od Aryów zajęli od razu ten kraj, który dotąd 
zamieszkują. „Mit dera namen der Aestier, Ostleute, der sich 
in der form Esten bis heute erhalten hat, mówi autor w dal
szym ciągu, bezeichne ich die gruppe der Litauer, Letten und 
Preussen“.
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Tak więc pierwszorzędne powagi naukowe utrzymują że 
od czasów niepamiętnych mieszkał nad Bałtykiem lud litewskiego 
pochodzenia.

• Otóż w ten sposób staraliśmy się uzasadnić, źe przez Aes- 
tiów Tacyta, Haestów Cassiodora, Aestów Jordanesa, Aistów 
Einharda i Estów7 Wulfstana rozumieć należy naród, należący do 
litewskiego plemienia. Począwszy od wieku IX  wynurzają się 
powoli nazwy pojedynczych pokoleń, jako to: Sembowie, Pruzzi, 
Litwini, Łotwa i w miarę wychylenia się ich na widniejsze pole hi
storyczne miano Estów usuwało się ku północy, aż pozostało się na
rodowi, w własnym języku Maarahvas, a od nas Estonami zwanemu.

§ 2. Aestii znaczy w ogóle naród wschodni bez względu 
na różnorodność, mający jednak niektóre cechy wspólne. Wyra
żenie: Aestiorum gentes chciałbym tak rozumieć, że Tacyt ma na 
oku naród, składający się z kilku pokoleń, jednoplemiennyeh, lecz 
z odrębnym bytem politycznym, tak że przez gentes tutaj rozu
miem Prussów, Litwinów, Żmndzinów i Łotwę, oraz ich drobniej
sze odłamy, jako to: Sembów, Natangów, Nadrowitów i t. p. — 
Mimo tej wielości pokoleń świadek Tacytowy dostrzegł niektóre 
cechy wspólne, które zaznacza ogólnikowo. I tak praktyki oby
czajowe (ritus) i postawa zewnętrzna (habitus) równa się swew- 
skim, od których się różnią językiem, zbliżonym do brytańskiego. 
Suewów Tacyt zalicza do Germanów7. Zatem świadek był w Bry- 
tannii, u Suewów i Aestiów, skoro podobieństwa i różnice zazna
czyć umie, a w każdym razie styczność z nimi mieć musiał. 
W braku dokładniejszych punktów porównania na tych ogólni
kach poprzestać musimy.

§ 3. Aestiowie, pisze Tacyt, czczą matkę bogów. Obja
śnienie tego miejsca wywołało różne zdania uczonych. Pomi
nąwszy "drugorzędnych kommentatorów zwrócimy się wprost do 
powag pierwszorzędnych. Otóż Szafarzyk w pomnikowem dziele 
Slovanske starozitnosti (Praga, 1837) str. 370, pisze: „Matka bo- 
huw, giż Aestyoyó ctili, była prusko-litewska Seeva c. Zemmes 
mahti. t. bohijne leta a obilj (Ceres), slowanska Żiwa, gakż na gi
nem miste provedeme". Zapowiedzianego dowodu uezony|autor 
został nam dłużny. Za jego zdaniem pośpieszył cały szereg 
uczonych, a ostatnio Baumstark (AusfuhrIiehe"Erlaut. desjbesond. 
theils d. Germania d. Tacitus 1880, str.^279),f powołując sięjnadto 
na Piersona Elektron, str. 18, 93. Ówczesny stan mytologii sło
wiańskiej i litewskiej dostatecznie usprawiedliwi mylne zdanie



uczonego. Lubo do dziś dnia obie nauki nie wyszły z lat niemo
wlęctwa, wiemy jednak, że Seewa nigdy nie istniała w lit. rnyto- 
logii; że Żemes-mate jest boginią łotewską, a o słowiańskiej Żiva 
nam tylko wiadomo, że była dea Polaborum (Helmold I. 52), 
a nadto nic więcej.

Na życzenie przedwcześnie zgasłego Mtillenlioffa napisał 
Mannhardt, pierwszorzędna powaga w mytologii litewskiej, a rty 
kuł: Die mater deorum der Aestier w Zeitschft. f. deutsch. 
Altertk. X X IV , str. 159. W  nim ze zwykłą erudycyą dowodzi, 
że mater deum rzymska wcale nie odpowiada łotewskiej Żemes- 
mate, którą jeśli chcemy porównać z jakiem bóstwem rzymskiem, 
to chyba z jedyną Tellus. Rzecz jasna, że Miillenlioff (Deutsch. 
A ltert. I I , str. 28, 1887 r.) oświadcza się za jego zdaniem.

Preller Rom. Myth. str. 451, 736 podaje nam szczegóły o Ma
ter deorum, inaczej Magna mater i t. p. zwanej. Przypominamy 
jedynie: że kult jej pochodzi z Azyi, z Pessinus; że rozpowszech
nił się w Grecyi, następnie w Rzymie, dokąd r. 205 przed Chr. 
solennie ją  sprowadzono w postaci czarnego kamienia (silex co- 
loris furvi atque atri, ferri qui possit hominis manu). Święta 
obchodzono od 22—27 Marca. Zaraz po sprowadzeniu utworzy
ły się kółka, które na cześć bóstwa urządzały uczty, mutitatio- 
nes, na koszt wspólny. Zbytki, rozpusta i pijatyki doszły w kró
tkim czasie do tego stopnia, że r. 161 prz. Ch. nastąpiła uchwała 
senatu celem ich ukrócenia. Kapłan i kapłanka oraz całe kolie - 
gium Gallów nosili na piersiach rozmaite drobiazgi, amulety, 
i sprzedawali obrazki, amulety i t. p. przedmioty zabobonu ludowi.

Rozpatrzywszy się w okruchach materyałów do litewskich 
wierzeń, który nam po krytycznym ich rozbiorze pozostaje, prze
konamy się, że kult „Matki" w ogóle, jako siły, wytwarzającej 
płody a zarazem „Opiekunki" pojedyńczych tworów, czy roślin
nych, Czy zwierzęcych, czy innych przedmiotów, na litewskich 
ziemiach był wielce rozpowszechniony, a mianowicie na Łotwie 
znacznie rozwinięty. W  znakomitych zbiorach Brivźemniaksa 
i Sprogisa, jako też w innych źródłach bardzo często czytamy 
mate t. j. matka dodane do tworów, których matka jes t tworzy- 
cielką, opiekunką, lub rodzajem bóstwa. N. p. meża-mate, ma- 
tka-las, darza-mate, matka-ogród; krumu-mate, m. krzewów i t. p. 
albo żemes-mate m. ziemi; darząca życiem rośliny, dająca trawę 
zwierzętom i strawę ludziom. Juras-mate, m. morza; ugguns- 
mate, matka-ogień; veja-mate, m. wiatr, gdzie wszędzie mate



przybiera już znaczenie bogini. Łopu-mate, breza-mate, bittes- 
mate t. j. matka opiekunka bydła; łosi, pszczół. Yelia-mate, kap- 
mate, matka-opiekunka umarłych, mogił. Liczbę przykładów mo
żna jeszcze powiększyć i zdaje się, że prawie do każdego przed
miotu można dodać mate, jeśli się chce wyrazić, że przedmiot 
utworem wyższej siły, która zarazem nim się opiekuje. Może 
być, że i dla tego nie czytamy Devu-mate, matka bogów, których 
początku nikt nie zna, i którzy opieki nie potrzebują.

W  źródłach i pieśniach żmudzkich nie spotkałem wyrazu 
„matki" w powyższem znaczeniu. Jedyny Łasicki przytacza coś 
podobnego. Matergabiae deae offertur a femina ea placenta, quae 
prima e mactro sumpta, digitoque notata in furno coquitur. Hanc 
post non alius quam paterfamilias vel ejus conjux comedit. 
M atergabia widocznie złożona z mater f  gabia. Od Akielewicza 
wiemy, że „Gabia w uroczystej mowie“ znaczy ogień. (Lelew. 
T. V na końcu); do tego rezultatu doszedł także Bender (Altpr. 
Monatsschrift IY  str. 137. r. 1867); *) zatem całość znaczy ma- 
tka-ogień; analogią znajdujemy w łot. Ugguns-mate. I to wiemy 
dowodnie, że na Żmudzi ogień był czczony, jako bóstwo. M ater 
uważam, za starożytniejszą formę, zamiast zwyczajnego na Żmu
dzi mote, motine; na uwagę także zasługuje, że czczący epitet 
stoji na pierwszem, a nie, jak  bywa zwyczajnie, na drugiem. Z a
miast zaś łot. Żeines-mate istniało na Żmudzi podług Łasickie- 
go i innych źródeł zupełnie równe bóstwo bez dodatku mate t. j. 
Żemina, Żeminele: Żemina terrestris (dea); u Prussów Żeminele.

W  źródłach pruskich i górno litewskich nie zdarzyło mi się 
dotąd, być może przypadkowo, czytać epitetu „matka* w tern jak  
u Łotwy znaczeniu 2). Tam bóstwo ziemi nazywa się, Żeminele; 
jest to pieszczotliwa forma od Żemina; niekiedy miewa dodatek: 
devele, bogini. Kult jej był wielce rozpowszechniony, jeżeli da-

J) Wolter w materyałach do etnografii łotewskiego pokolenia. 
Petrsb. 1890. str. 136 w uwagach daje niezbite dowody, że Gabija, Gabe- 
ta znaczy ogień, o czem obszerniej pomówimy w kommentarzu do Ba- 
sickiego. 2) W dokum. z dnia 3 Maja 1258 r. czytamy o miejscowo
ściach sambijskich: Glausote moter, Labegove moter, Drovinen moter, 
Clochoten moter (Voigt Cod. dip. Pr. T. I, N. 116, p. 113— 116). Rzecz 
tę starali się wyjaśnić: von Gebauer Neue Preuss. Prov. BI. Bd. VIII, p. 
342. Tamże Bd. X. p. 187. Toeppen. Tamże Bd. X. p. 161; i andere 
folgę Bd. i, p. 98. Neumann Tamże Bd. VI. p. 322. Ob. Cod. Dipl. 
Warm, ed Woelky u. Saage Bd. I. Reg. p. 24.



my wiarę Praetoriusowi. A zdaniem rnojern mimo drobnych po
dejrzeń M annhardta wierzyć mu można przedewszystkiem w opi
sach, które nie z kronik podaje, lecz z autopsyi lub z opowiada
nia duchownych i ludu. Otóż Praet. pisze, że wzywauo ją wy
bierając się na pierwszą orkę (str. 51—53); na Ś. Jan  postawi
wszy kupole (56); rozpoczynając żniwa (61); wychodząc na pierw
szy zasiew (62); rozpoczynając młockę (65); wypędzając pierw
szy raz bydło na trawę (57);jednem słowem wzywano ją  przy 
rozpoczęciu i na ukończeniu zajęć w roli. Niesiono jej także 
ofiary, przy rok rocznie powtarzającem się poświęcaniu zagrody 
(66), i najważniejszych obchodach rodzinnych, jako to: na urodzi
ny dziecka (94); na swatach i wesołach (72. 74) i na pogrzebach 
(101. 103. 104).

Z powodu tak  częstych wzywań utworzył język wyraz że- 
minelauti (denom. od zeminele) w znaczeniu uczcić, święcić Że- 
minele i nadmienić wypada, że to jedyne bóstwo, od którego uro
biono wyraz techniczny.

Ofiary jedne odbywały się w obecności wszystkiej rodziny 
i domowników; inne zasie wymagały obecności jednych męzczyzn 
z wyłączeniem niewiast, jak  np. w ofiarach z powodu pierwszej 
orki niewiastom nie wolno było brać udziału. Przewodniczący 
z przygotowanej beczki piwa nalewał dużą drewnianą łyżką 
(samtis) kubek w postaci miseczki (kauszele), który za trzeciem 
nalewaniem powinien być napełniony. To uczyniwszy ulewał co
kolwiek na ziemie na cześć Zeminele modląc się. Zeminele kwia- 
torodna, zakwitniej żytem, pszenicą, jęczmieniem i wszystkiem 
zbożem; bądź na nas łaskawą (właściwie wesołą), bożeczku, przy 
tych naszych pracach niech święty anioł stanie (t. j. pomoże), 
złych ludzi precz odpądź, aby z nas nie szydzili '). A kt ten na
zywał się żeminelauti i podług Praetoriusa odbywał się na każdej 
ofierze przy wyżej wymienionych okolicznościach. Przyznać je 
dnak trzeba, że o ile podobna modlitwa stosowna w obchodach 
wiosennych, zasiewu, o tyle nieodpowiednią w ofiarach przy wy
pędzaniu bydła i t. p. Następnie przewodniczący upijał zwykle 
część trzecią i trzymając w ręku kauszele się modlił: „Bogu niech

]) Praet. ed. Pierson p. 51. 52. Szvents angelas weszło z chrze- 
ściaństwem; za pogaństwa mogło tu stać jakie imie ducha-opiekuna. Zły 
człowiek =  czarownik. Ta oraz inne przytoczone modlitwy pochodzą 
z dawnej Nadrowii, prowincyi pruskiej.
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będą dzięki, że nas przy dobrem utrzymał zdrowiu. Także niech 
będą dzięki gospodarzowi, gospodyni i innym, którzy to dobrze 
sprawili, niech im bóg wszystko w dobrym stanie zachowa. Niech 
pobłogosławi naszemu piciu, abyśmy weseli pozostali i (tak) się 
rozeszli; niech nam na przyszłość da więcej, nie mniej '). A kt 
ten nazywał się p a la b in ti= . błogosławić. Teraz przewodniczący 
dolewał do pełna kauszele, co nazywało się p a p ild in ti =  napeł
niać. Ucztą, na której sporo jedli a więcej jeszcze pili, obrzęd 
ciągnął się dalej a modlitwą kończył.

Przewodniczącym był zazwyczaj gospodarz, w zastępstwie 
gospodyni, przynajmniej u Żmudzinów: Si isabsit, id (t. j. świę
ty obrzęd) mater familias facit. (Łas). Starano się jednak, żeby 
nim był maldininkas, przynajmniej w ważniejszych obrzędach, 
jako znający się na wszelkich ceremoniach (Praet. 54. 59.). Na 
obrzędach urodzin (rodines) ofiarnikiem była baba, pilnująca po
łożnicy. W tedy do powyższej modlitwy dodaje jeszcze: „bądź też 
łaskawa na dziecko (Praet. 95). Na swatach i wesołach odby
wali obrzęd na cześć Zeminele, ojciec, matka i pirszlis t. j. swat. 
(Praet. 72. 74.). Na pogrzebach sprawiał ofiarę najbliższy przy
jaciel zmarłego, dodając do modlitwy: Zeminele, bądź łaskawa 
i przyjmij tę duszeczkę i dobrze zachowaj.

W dni najkrótsze obchodzono święto Iszventinimas sodibes, 
poświęcenia zagrody, podczas którego także cześć oddawano 
Zeminełi ulewaniami, główną zaś Ż em patisow i, który był bratem 
Żemineli (Praet 31). On różnił się od siostry, bogini ziemi, tern, 
że był tylko bóstwem zagrody (sodibe), należącej do gospodarza, 
tak, że ile było zagród, tyle było Zempatisów. Na cześć jego 
w zabudowaniu namus, gdzie pieca nie było, lecz wieczny tlił się 
ogień, przyniesiono w ofierze koguta i kurę jednego lęgu, opierze
nia czarnego, białego lub pstrego, byleby nie burego t. j. czer
wonego. Zmówiwszy pewną modlitwę, której treści nie znamy, 
odbywał gospodarz żeminelauti i palabinti bez papildinti (Praet. 
66). Ceremonie ofiarowania koguta i kury były zupełnie podobne 
do tych, które zachowywano w święto „Zbioru zboża“ (Samba- 
rios), a które opisuje Praet. p. 63. Po wypiciu pewnej ilości 
kauszele z piwem, każdy bierze należny mu bocheneczek clileba 
i przyłożywszy go do ziemi się modli: „Żempatis! ty dajesz nam

*) Praet. p. 52 modlitwę tę podaje tylko po niemiecku. „Ze do
brze to sprawili1*, rozumiem, że prace się powiodły; (tak) t. j. wesoło.



tak  dobry chleb; dziękujemy ci za to; dopomóż, abyśmy za two- 
jem błogosławieństwem uprawiali rolą, i za przyczynieniem się 
Żemineli więcej twych dobrych darów odbierali". Następnie 
wzniósłszy chleb ku niebu proszą: „pasotink mus" nasyć nas. 
W  końcu ucztują, piją i modlą się. Obrzęd taki powtarza się rok 
rocznie. (Praet. 67).

Oto byłby bez mała wszystek m ateryał dla zrozumienia 
istotnego znaczenia Żemineli i Żempatis. Jeżeli teraz z temi bó
stwami porównamy rzymską mater deorum, twierdzić nie wolno, 
aby bóstwo rzymskie odpowiadało litewskim. Różnica polega na 
tern, że tam czczono Matkę bogów, tu Matkę ziemią, zbliżającą 
się co do znaczenia do jednej Tellus. Tam czczono kamień, me
teor spadły z nieba; tu okazywano cześć sile twórczej ziemi, sile
0 tak niekonsolidowanej postaci, że jedynie wyrazy mate, siostra, 
zdradzają poczucie do przejścia do antropomorfizmu. Tam stałe 
święcono święto, jednorazowo; tu powtarzano w ciągu całego ro 
ku oddawanie czci bogini przy każdej ważniejszej pracy w roli
1 poważniejszej chwili w kole rodzinnem. Tam służyli kapłani 
rzezańcy — tu gospodarz, gospodyni lub znający się na obrzędach 
i formułach modlitwy maldininkas.

Wobec tych faktów, opartych na źródłach, pozostają nam 
dwa wnioski do wyboru: albo przyjąć, że u Aestiów istniało bó
stwo, różne od Żeminele, a odpowiadające rzymskiej mater deo- 
rum; albo przypuścić( że świadek, sądząc powierzchownie dał się 
uwieść pewnym analogiom i pomieszał dwa różne bóstwa ze sobą 
t. j. Matkę bogów Rzymian, z M atką—ziemią Litwinów.

Przechodząc szeregi bogów litewskich—a Aestiów mamy 
za Litwinów—nie znajdujemy żadnego, któryby się równał rzym 
skiej mater deorum. Przyjąć zaś, że za czasów Tacyta istniała 
litewska m ater deorum, a później wyszła z kultu, nie wytrzymu
je krytyki. Sczezanie bóstw w mytologiach dzieje się za podsta
wieniem lub zamianą nazwy bóstwa (tak nazwane wypieranie 
bóstw) z przejęciem funkcyi wypartego. Tymczasem w lit. myt. 
nie znamy dotychczas bóstwa z funkcyami i attrybucyami rzym
skiej mater deorum. Już  z tego względu wniosek pierwszy upa
da. Przechodzimy do drugiego.

Skoro obrzęd na cześć Żeminele lub podobnego jej bóstwa 
tyle razy do roku się powtarzał, bardzo łatwo być może, że źródło 
Tacytowe pochodzi od naocznego świadka obrzędu. Nie zdaje 
nam się, że nim był uczony mytolog, któryby wnikał w pierwotne
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znaczenie bóstwa lub mytu, odnoszącego się do żywiołów lub zja
wisk przyrody, lecz że to był świadek, na którego przedewszyst- 
kiem zewnętrzne działały oznaki kultu. Te przedstawiały pe
wne podobieństwo do kultu rzymskiej bogini i jej nazwy. Więc 
uderzać mogła 1., nazwa mater z jednej a mate, moter z drugiej 
stiony, 2., noszenie amuletówprzez wyznawców rzymskich, a przez 
Aestiów wogóle; 3., uczty podczas obrzędów na cześć obuch 
bóstw u obojga narodu. Otóż na zasadzie tych podobieństw ra 
zem lub częściowo Rzymianin łatwo pomieszać mógł dwa różne 
bóstwa, t. j. własną mater deorum z litewską boginią Żeminele.

§ 4. Tacyt pisze w dalszym ciągu: Osobliwem jest zna
mieniem zabobonnej ich wiary, że noszą wyobrażenia dzików; to 
za broń im wystarcza i za obronę od wszystkiego i czyni w y
znawcę bogini bezpiecznym nawet wśród nieprzyjaciół.

W yrazy insigne-formas aprorum gestant, wywołały mnó
stwo różnych objaśnień, z których przytoczę co najważniejsze 
z nowszych. U Baumstarka *) insigne ma znaczenie: znamię, znak 
poznania, znak szczególny; gestare zaś znaczenie zbyt ogólne, 
a więc nie jasne; niewiadomo bowiem, jak  i gdzie noszono owe 
foimas apiorum. Na innem miejscu 2) mówi, że insigne znaczy: 
obraz bóstwa, że dziki były poświęcone mater deorum Aestiów 
że gestare nie jest jasnem wyrażeniem; że dziki były umieszczo-

. ) Ausfurl. Erlaut. d. besond. theiles d. Germ. str. 280: Insigne
ist ein abzeichen, ein erkennungszeichen und die formae aprornm zeigen 
dass der eber dieser mater deorum der Aestier heilig war. Durch den 
allgemeinsten gebraucli des verb. „gestant“ wird ubrigens Tacitus sehr 
ungenau und es fragt sich, wo sie die formae aprorum trugen, was Ettmiil- 
ler zu Beowulf s. 49 beantwortet: denn die helme waren ihre trager.

) Ausf. Erki. d. allgem. theils s. 266: dieses insigne ist iii der fe- 
sten bedeutung des wortes ein abzeichen, ein erkennungszeichen, ein 
eigenthuemliches... und das insigne d. Tac. zeigt sichgenau betrachtet ais 
ein signum im sinne eines gotterbildes.. Tac. lasst uns mit „gestant“ 
ganz im unklaren, wie und wo die Aestier solclie formas aprorum getra- 
gen liaben, so dass man die auffassung derselben ais A m ulette , welche

§®Wolinliche ist> keineswegs verwerfen darf. Przytoczywszy Beowulfa 
IV, 44 przekładu Simrocka:

, ,Eberbilder Glantzten goldgeschmiickt von der gaste schlafen 
Heli und feuerhart: sie hilteten das leben.... 

dodaje objaśnienie Ettmiillera str. 49: dieser merkwiirdige gebraucli eher- 
ner eberbilder ist zwar nicht auf einer verehrung des ebers, aber auf
^ ei/ er6hrUng .der gottheit gegriindet, welcher der eber geheiligt war. 
Wir hnden namlich d. eberbild auf den helmen der Krieger. Tu podaje 

Źródła do myt. lit. o
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ne na hełmach i t. p. K ritz zasie (u Baumst. 1.1. str. 266) bierze 
insigne w znaczeniu jakiegoś znaku wyznaniowego „konfessions- 
zeichen“. Poesche die A rier Jena  1878 str. 124 nic nie objaśnia, 
zbywając trudność (zresztą wyszukana) słowami: bei den eber- 
zeichen ist zu erinnern, dass dieselben bei den Kelten ganz ge- 
wóhnlich waren. Man hat dereń in Ungarn und Bohmen gefun- 
den; nam jednak idzie o Aestiów.

Z uwag tych jedne błędne, inne nie dają dostatecznego wy
jaśnienia. Jeżeli Aestiowie dla niedostatku żelaza nie mieli bia
łej broni, to żelazne hełmy a z niemi metalowe formae aprorum 
jeszcze były rzadsze. Wogóle cały pomysł o hełmach i na nich 
przymocowanych figurach w stosunku do Aestiów jest niefortun
ny. Znakomitości tylko i to jeszcze w rzadkich razach mogły po
siadać hełmy żelazne, ogół nosił nakrycia skórzanne albo nie 
miał nakrycia głowy. Z jakiego zaś materyału bywały owe 
formae aprorum, zgoła usuwa się naszej wiedzy, której brak wy
pełnić może jeden domysł. Czytając zaś uważnie Tacyta nabiera
my przekonanie, że owe formae aprorum, broniące noszących 
w każdej złej przygodzie, tylko znaczenie amuletów mieć mogą.

Na ziemiach pruskich i na Litwie właściwej znane były 
amulety „seitai“; o nich mówi Praet. 114: Heilmittel: Seitai i. e. 
amulete und anhangende dinge, so zuerst von einem Seitone sind 
geheiligt. a na str. 44 „Seitones haben amulete denkranken men- 
schen und vieh angebunden und wenn sie es abgenommen, haben 
sie leben und tod dessen hersagen kónnen. Soldier leute giebt es 
in Nadrauen und Zalavonien genugsam. A zatem amulety w li
tewskiej ziemi były bardzo zwyczajne, skoro w jednej Nadrowii 
było do zbytku poświęcających je znachorów. Zawieszali je  zaś lub 
przywiązywali (anhangende dinge; angebundene), a nie przy
twierdzali jakoby na hełmach. Ale nie tylko chorzy, nosili je  tak 
że zdrowi w celu ochrony od nieszczęść. Ciekawe zachował nam 
z Wileńskiego świadectwo Jezuita Joannes Argentus, Societatis 
in Provincia Poloniae Praepositus Provincialis, w książce: De 
rebus S. I. in regno Poloniae. Ed. I I I . Crac. 1620. (Wydanie I  
wyszło 1615 r.) str. 26/7: Cum ante annum circiter (więc 1614 r.)

dwa sposoby noszenia znaku; jeden na czole i nalicznikacli hełmu; drugi 
na czubku: „Diesen helmschmuck kennen.. auch altnord. scliriftsteller.. 
und benennen ihn liildi-svin, d. i. Kampfschwein. W Eddzie dzik Gullin- 
bursti ( =  złota szczecinka) poświęcony był bogini Freyja.



essem Yilnae (tempus paschale erat).. eorum (fratrum) duo, dum 
congregatos pueros Christianae religionis elementa docent, saccu- 
lum rudem  e collo unius pendere advertunt. Aliquid igitur supersti- 
tionis subesse suspicati, puerum, quid ibi inclusum liabeat, inter- 
rogant. Respondet ille, se suum deum ibi habere; a matre acce- 
pisse; matris imperio illum gestare (porów, gestare u Tac) No- 
stri telas evolvunt et duo serpentum capita recisa reperiunt. 
Quae cum abstulissent, puer clamare, suum deum repetere: et 
quod mirabile miserabileque fuit, grayissima febri aestuare coe- 
pit. Nos tri., illum solantur: et dato agno cereo, adliibitisque san
ctorum reliquiis, morbo medicinam faciunt: serpentum autem ca
pita ad me ferunt“. Ja k  litewski chłopczyna swego bożka (t. j. 
przedmiot poświęcony bóstwu a następnie zastępujący bóstwo) 
nosił zawieszonego na szyi: tak  niezawodnie Aestiowie nosili wy
obrażenie dzika na szyi, zawiesiwszy je na sznurku lnianym, lub 
ukręconym z cienkich witek lub łyka i t. p.

I  na Żmudzi aż do czasów najnowszych noszono amulety. 
Na paskach skóry żubra robiono pewne znaki; paski te „zaszywano 
w inną skórę i noszono na szyi. Był to am ulet, ochraniający od 
śmierci na poi u bitwy“. (Lud. z Pokiewia: Litwa str. 113.) „Żmudz- 
kie kobiety suszą, bożą krówkę, petrelis, i noszą w woreczku na 
szy i, jako am ulet, ochraniający od czarów" (Tamże 129).

Z kilku wskazówek, że na cześć Żeminele zabijano świnie, 
widać, że zwierze to jej było poświęcone. Rostowski: Lithuaniea- 
lum Soc. Ies. historiarum pars I, Wilnae 1768 mówi na str. 118 
o Łotwie: Telluri porca faciebant. Tellus naturalnie jest Że- 
mes-mate, Żemina, Żeminele. O Żmudzi świadczy jezuita Jakub 
Laniscius (u Mannhardta: die mater deorum der Aestier): Tellu
ri porca faciebant reliquiasque e sacrificio domi asseryabant i t. d. 
W Nadrowii i Szaławonii odbywali w dzień pierwszej orki rano 
obrzędy na cześć Żemineli; powróciwszy zadnia z pola zastali w do
mu stół nakryty i zastawiony, a między potrawami znajdować się 
musiał ryj świński; (kiaulu krukis): die wirthin (richtet) den tisch 
an, auf welchem sie gemeiniglich einen schweinskopf und sdm ein -  

fiisse  in einer schiissel oder andere speisen auftragt. Aber ein
schweinsrussel muss nothwendig sein  anzudeuten, dass die pflii-
ger leicht den acker mit einem eisen umwerfen mógen, wie ein 
schwein, wenn es die erde wiihlet. (Praet. 55). Są to ostatki da
wniejszych ofiar pogańskich. Ponieważ przy każdej uroczystości 
rolnej wzywano Żeminele wśród ofiar, mniemam, że ofiarowanie

2*



świni lub kozła białego w dniu pierwszej wywózki nawozu, 
o ozem Praet. 65 wspomina, działo się na cześć tej bogini. Pierson 
w skąpym wy ciągu swoim nie wymienia bóstwa.

Dla uzupełnienia materyału do ofiar podobnego rodzaju 
przytoczę jeszcze dwa przykłady. Ruski interpolator przekładu 
Jana  Malali mówi, że Sowii, któremu przypisuje legenda zapro
wadzenie wierzeń i obrzędu palenia zwłok na Litwie, złowiwszy 
dzika, wyjął 9 śledzion i kazał je upiec. Ofiara ta  powiązana 
z wejściem Sowii do podziemia; a że w obrzędach pogrzebowych 
wspominano także Żeminele, możnaby przypuścić, że i w danym 
wypadku zachodzi związek między bóstwem ziemi a ofiarą. (Ob. 
uwagi do Jana Malali). Czytamy także, że odbywała się zbiorowo 
ofiara na odwrócenie moru; jednak mogły być także inne powody. 
Mislenta w Praef. in Manuale Prutenicum p. A 4 pisze, że podo
bna ofiara odbyła się w sambijskiej wsi Pobeten 1531 r., dokąd 
się lud ze sześciu okolicznych wsi zebrał. Opis ten przeszedł do 
Hartknocha Diss. X I. 178/9. Grunau podobną opisuje ofiarę. P o 
wodu jednak ofiary i na cześć jakiego bóstwa, żaden z nich nie 
podaje. Nareście samo zakłucie wieprza było uroczyście obcho
dzone; w przygotowawczych pracach Praetoriusa, z których k il
ka wydrukowano w E rlau terte  Preussen, I. 133 czytamy: Von 
ihrem Schweinschlachten, so sie Skerstuve nennen, welches sie wie 
heilig halten. Ob. także M annhardt Łasicki str. 35/6. Chociaż 
w ostatnich przykładach nie czytamy imienia Żemineli, to 
jednak dwa pierwsze świadectwa, Rostowskiego i Laniscia, wy
raźnie mówią, że bóstwu ziemi zabijano na ofiarę świnią, która 
zarówno jak  kozieł są symbolem płodności.

Przykłady powyższe torują nam drogę do zrozumienia, dla 
czego Aestiowie nosili amulety w postaci dzika. Formy amuletów 
lit.jednak mogły byćróżne,oczem świadczy ogólnikowe wyrażenie 
Praetoriusa „anhangende dinge". I  materyał mógł być różny, 
inaczej byłby nam Praet. nazwał stałą ich formę i materyał, 
z którego powinny były być wyrabiane. Postać zaś zwierząt L i
twini umieli nadawać materyałowi. Tak np. Łotwa w okolicach 
Dlinaburga i Rzeżycy na ofiarę bogom wypiekała chleby we for
mie zwierząt, z których niektóre niezawodnie są surrogatem da
wniejszych ofiar krwawych: „in horum (deoruin) rsacrificia offere 
solent in lucis, aliis magnum panem in forma serpentis efforma- 
tum aperto ore et prominente cauda, aliis panem paulo minorem 
forma canis aut porci effonnatum i t. d. (Ob. Mannhardta: die



—  21 —

m ater deorum der A estier). Chociaż ciastu łatwiej nadać można 
postać życzoną, nie wątpimy, że L itw ini umieli j ą  także ulepić 
z gliny, lub w ystrugać z drzewa i kory, albo wyciąć ze skóry. 
Miillenhoff D. A. K . I I . 29 na zasadzie, że każdy z A estiów  nosił 
amulet w postaci dzika i że dla tego powinno ich było być wiele, 
a jednak  żaden egzemplarz nie doszedł naszych czasów, domyśla 
się, że amulety ich były wyrabiane z kruchego m ateryału  np. 
z drzewa lub ciasta. Ciekawy zabytek z bursztynu znajduje się 
w król. Muzeum w Berlinie, który podług rysunku i opisu V ir- 
chowa umieścił L issauer w wzorowej swej pracy: die praehisto- 
rischen denkmaler der provinz W estpreussen Lpzg. 1887. Tabl. 
I I .  N. 18, a opisał na s tr . 39: „Z abytek z bursztynu, podobny do 
dzika, znaleziony w okolicach Gdańska. Technika niew ykształ
cona dowodzi, że obrobiony krzemieniem; ornam entacya zaś, że 
pochodzi z periodu neolitycznego1'. Chociaż Gdańsk, leżący na 
lewym brzegu W isły, nie był zamieszkiwany przez Litwinów, za
bytek łatwo mógł się przedostać z sąsiedniego kraju. Do stanow 
czych jednak  rezultatów  nie upoważnia nas jeden, nadto w nieli- 
tewskiej ziemi znaleziony zabytek.

§ 5. „B roń żelazna rzadkością, najw ięcej pałki w użyciu11 
ciągnie dalej Tacyt. I  ta  uwaga da się zastosować do Litwinów. 
Aż do niedawnego czasu fu s tes ,  kije, laski, pałki brano w znacze
niu c la va , maczuga. Dopiero B aurastarck (Ausf. Erk. d. Tac. str. 
282) wyraził powątpiewanie, pisząc: und ich bezweifele, dass fus- 
tis  geradezu ais keule, clava, genommen werden darf’1. Bardzo 
sprawiedliwie, lubo dobrze rozumiemy, że Tacytow i niechodziło 
o pałki i maczugi, jak  raczej o to, że broń wogóle była drewniana. 
J e s t  to zawsze cechą kultury niższej nie mówię już od Rzymian, 
ale także od Suevów, k tórych Tacyt do Germanów zalicza. A toli 
u Germanów żelazo także mało było rozpowszechnione (Tac. 
Germ. 6) tak  dalece, że tylko pierwszy szereg w ojska posiadał 
dzidy z grotami żelaznemi; dzidy zaś dalszych szeregów miały 
końce przypalane (tela praeusta). B rak  więc żelaza u Aestiów 
musiał być rażący, skoro go zaznacza autor naw et w stosunku do 
Germanów.

Co Tacyt o Aestiach, to innemi słowy pow tarza autor Vit. 
S. A dalberti o Prussach, stanowiących część Aestiów, jak  wyżej 
uzasadnić się staraliśm y. Prussow ie bowiem przed S. W o jc ie
chem kijami uderzali w ziemię i pałkam i bili go po głowie „bacu -  

lis  percutientes terrain1', , j u s t  es apponunt capiti ej us. Tu wido-



cznie fustes, bacilli jedno mają znaczenie. Bruno Vita S. Adalb. 
pisze także: terram baculis percutiunt“. Kronika wierszowana li- 
wońska z X II  wieku głosi, że Sembowie (Samlander) razem 
ze zwłokami palili broń poległych, między którą wymienia K ey en , 
co zwykle objaśniają przez keulen; pałki — maczugi. Kallmeyer 
(Ser. Rr. Liy. I. p. 310) objaśnia: vielleielit wurfspiess oder speer, 
powołując się na dok. Ryzkiej Rady miejskiej z r. 1338: „also ver- 
ne alse he myt ener Keygen werpen magh“. Nie jest to jednak 
oszczep ani dzida, tylko pałka krótka, którą zdaleka umiano 
zręcznie ciskać na nieprzyjaciół. I ta k .ta ż  sama kronika w. 10702 
opowiada, jak  Żemgalowie, schwyciwszy rycerza przywiązali do 
konia a ciskając pałkami na niego, zabili „mit klupfel warfen sie 
in to t“. Praet. w końcu X V II wieku (str. 116) opisuje zabawy 
pruskich Litwinów: „Item werfen ihre Kucen und Keule an ein 
gewisses ziel“; bo dawniejsze ćwiczenia wojskowe przeszły w pó
źniejsze zabawy. W szystkie te nazwy: Keyen, Klupfel, Kucen 
oznaczają broń jedną z drzew a , w postaci krótkiej pałki, którą 
w cel rzucano z daleka. Takich pałek każdy wojak miał kilka 
i nosił je prawdopodobnie za pasem, jak  to Hartknoch w wize
runku przedstawia J).

Do walki wręcz służyły pałki większe. W igand, (Cronica 
nova prutenica Sc. Br. P r II. p. 556. 581. 583) żyjący w X IV  
wieku, pisze; że hufce litewskie uzbrojone były w cambucae 
(a więc nie w clavae, maczugi) t. j. w laski, zakrzywione u góry 
jak  pastorały; które także cambucae się zowią (Ducange s. v. 
Cambuca, Cambuta). Zważywszy więc wszystko, co dotąd wyło
żyliśmy, twierdzić możemy, że główną bronią tak  Aestiów Tacy
ta, jak  Prussów u autorów Vitae S. Ad., oraz Litwinów u W i- 
ganda były pałki drewniane, a nie maczugi. Kuronowie 1210 r. 
podstępując pod Rygę mieli rodzaj tarczy, zbitych z dwóch desek, 
które oparłszy o ziemię podpierali pałkami dla obrony od poci
sków obleganych „portabat unusquisque tabulam ligneam ante 
se, ex duobus asseribus compositani; et clavam ad m odum  baculi 
pastoralis  ad sustentaculum ipsius tabulae“. (Kron. H enryka Ło- 
twaka Sc. Rr. Liv. I. str, 140.5). Przyrządy te były ad hoc zro-

') Ilartk. Diss. XVIII. p. 383. Insuper fustes habuisse breviores* 
plumbo graves, quibus eminus hostem peterent“; powołuje się na Ilenne- 
berga fol. 20 i na Waissela początek kroniki. Ci chyba mówią o czasach 
późniejszych; zkądby bowiem tyle ołowiu się wzięło*



bione. W ydawca Hansen tłumaczy: ein jeglicher trug  ein hol- 
zernes brett aus zvvei stiicken zusammengefiigt und eine keule, 
wie ein hirtenstab, selbiges brett zu stiitzen. Laski te nieodzo
wnie miały koniec jeden szerszy, aby na nim deski mogły się 
oprzeć; na drugim zaś końcu zaostrzone, aby je utknąć w ziemię. 
Domyślam się, że były podobne do cambucae Wiganda, oraz do 
Krivule, o których wyglądzie niżej rzecz będzie. Dla tego wo
lałbym pastoralis przetłumaczyć: „jak pastorały/4 Henrykowi 
Łotwakowi, jako duchownemu, mimowoli takie porównanie się 
nasuwało.

Pałki używane do boju nie mogły być jednakowe, jak  wy
rabiane fabrycznie. Grubość i kształt był różnorodny, jak  wła
śnie urosły korzenie i gałęzie, z których sobie Litwin broń ura
biał. Opisu ich kształtu nie mamy. Pałki W iganda musiały 
mieć na jednym końcu różne wygięcia i krzywizny, skoro je na
zywa cambucae. K ształt taki miały powszechnie na Litwie 
i u Prussów używane krivule, jak  to widzimy na trzech krivu- 
lach, znajdujących się w Gdańskiem Antropologicznem Muzeum, 
u których koniec górny wyginany i powiązany w różne sploty. 
Czy fustes Aestiów, a fustes i baculi Prussów takąż mieli formę, 
czy prostej, grubej laski, bez świadectw rozsądzić nie można.

Na krivulaeh gdańskich krzywizny i sploty są sztuczne. — 
Ja k  wieśniak italski (u Yerg. Georg. 1 v. 162), białoruski i czer- 
wonoruski u Klonowicza '), upatrzywszy sobie gałąź w lesie, 
zawczasu ją  sobie według potrzeby naginał, aby z niej mieć ko-

') Hic albent betulae rubra vibice minaces 
Et socias ornos flexilis ulnus habet.

Hinc stivam burimque agrestis turba recidit
Hinc flectit celeres arte domante rotas. Roxol. v. 207.

 lustrans ex ordine silvas
Eligit ex lignis, quae sibi cumque placent,

Yel procera legit.... vel secat enascentia 
Yel vi flexa domat, gracilis dum vincitur arbos,

Quod natura negat, sedulitate docens.
Jeżeli zaś gospodarz tego nie czyni, wysyła parobków:

Montibus lieu! moneo, quercum curvate novellam....
Ergo seu facilem quercum parere docebit.

Crescere praecipiens usibus ipse suis.
Curat inassuetum robur mansuescere vinclis,

Donee et injussum crescere sponte velit. Ib. 221. sqq.
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ła, sochę, i t. p., tak  też sądzę, Litwin zawczasu młodą naginał 
gałąź lub końce zwięzywał, abjr urosła odpowiednio do potrzeb 
na koła, sochę lub krivule i cambuca. Z wisnych korzeni łatwiej 
jeszcze było wyrabiać podobne pałki, splótłszy na jednym końcu 
liczne korzenie a obciąwszy zbyteczne. Broń taka, obfitująca 
w sęki różne u góry, zawsze była podobniejszą do pałek, aniżeli 
do maczug a sposobniejszą do zadawania ran głębszych.

Rzecz dziwna, że Dusburg, patrzący się własnemi oczyma 
na uzbrojenie Prussów, nic o niem nie wspomina, natomiast 
o krzyżackiej szeroko się rozpisuje (II  c. Y II). Prussowie nie 
mając żelaza byli prawie bezbronni wobec rycerzy, pokrytych że
lazem. Cóż bowiem znaczą pałki drewniane, cóż młoty kamien
ne, które także były wielką rzadkością, albo dzidy z grotem krze
miennym lub kościanym, a rzadko żelaznym, wobec hełmu, pan
cerza i sążnistych mieczów krzj^żackich. Milczenie Dusburga 
wymownie się tłumaczy w prologu, w którym autor niejednokro
tnie kładzie nacisk na wyraźną opiekę Boską, osłaniającą K rzy
żaków i na istny cud Boży, że tak  mała garstka była w stanie 
pokonać liczne i potężne zastępy Prussów i Litwinów. Cud ten 
dostatecznie się wyjaśnia brakiem odpowiedniej broni i ciągłą 
pomocą, nadsyłaną Krzyżakom ze wszystkich stron Europy. W ię
kszym zaiste było cudem, że Prussowie uzbrojeni w kije, tak  dłu
go utrzymać się mogli w obec rycerzy, okrytych żelazem. Nadto 
mimo najlepszych chęci trudno było Prussom nabywać broń że
lazną u sąsiadów. Sprzedaży zabraniała powaga papiezka. P a 
pież Honorius I I I  pisze dnia 15 Maja 1218 r. do biskupa prus
kiego, aby nikt nie sprzedawał Prussom żelaza, którego u nich 
nie ma 3).

')  W  źródłach nie czytamy o młotach, lecz o nich świadczą do
wody rzeczowe, znajdywane w mogiłach.

2) Koehler die entwiekelung des kriegsweseus und der kriegs- 
fuhrung Breslau, 1886. T. II, p. 6, wyraża się o uzbrojeniu Prussów 
w ten sposób: die preussische bewaffnung bestand spater aus dem helm, 
schild und wurfspiess; zur zeit der unterjochung (o co nam właśnie cho
dzi) war die Keule  die hauptwaffe. Die vornehmen trugen einen harnisch 
(brunne). Sie fochten in geordneten sehaaren von grosser tiefe. P an
cerz (harnisch) chyba się składał z kółek rogowych.

3) Preuss. Urkundenbuch ed. Philippi u W oelky, 1882. N. 25. 
Cum igitur, sicut audivimus, pagani de Prussia nec fe r r u m , nec arm a, 
nęc sal habeant, nisi quae a vicinis com parant christianis, nolentes, u t



Atoli nie tylko u Prussów, na całym także Litwy obszarze 
bardzo mało było tego kruszczu, jak  nas pouczają cambucae W i- 
ganda. Zdanie Jaroszewicza, Obraz Litwy, str. 181, jakoby L i
twini dopiero z lemieszów, zdobytych na Rusi, żelazne ostrza do 
włóczni i groty do strzał kuć sobie zaczęli, wcale nas nie prze
konywa w obec zdania, że Litwa od niepamiętnych czasów znała 
żelazo (str. 71). W tej kwestyi rozróżnić nam wypada używanie 
żelaza do broni i do potrzeb domowych.

Jeszcze w wieku XV I na Litwie i Żmudzi wozy i narzędzia 
rolnicze bywały wyrabiane z drzewa, jak  między innemi świadczy 
Guagnin i Łasicki, lubo ostatni wzmiankuje, że za jego czasów 
na Żmudzi istnieli kowale: „Krukis suum est deus, qui religiose 
colitur a Budraicis, hoc est fabris  fe rra r iis .

Guagnin i Łasicki znali Roxolania Klonowicza; opisując 
zwyczaje litewskie brali wzór z niego, piszącego o Rusi. Nie 
jest to jeszcze dowodem, aby na Litwie podobnych zwyczajów 
nie było; owszem dla tego właśnie, że były podobne, zapożyczali 
wyrazy od poety:

Nec facile invenies ferra to  haerentia clavo 
Plaustra, faćit lign i cuncta ministerium.

E t sine fe r r i  usu pangunt sua plaustra terebris 
E t lignum ligno consolidare solent.

Guagnin pisze o Litwie: Currus leves absque ullo fe r r i  m i- 
nisterio  conficiunt et omnia compangunt arboreis gomphis et ligna 
coacta vieem f e r r i  complent rotasque ex uno ligno in gyros aptas 
Contorquent. A nieco wyżej: Terram non ferro  sed ligno proscin- 
dunt, quod eo magis mirandum, cum terra eorum tenax et non 
arenosa sit. Następnie opisuje, jak  pewien wojewoda, quidam ex 
provincia praefectus—sprowadził pługi z żelaznym krojem, a gdy 
przypadkiem wydarzył się nieurodzaj, wojewoda, obawiając się 
rozruchów, do dawnego sposobu orania drewnianym pługiem po
wrócić musiał. Łasicki pisze, że Żmudzini sycili miód i warzyli 
piwo w naczyniach, wyrabianych z kory, w ten sposób, że w rzu
cali w nie rozpalone kamienie: „Haec (t. j. piwo) in vasis, ex cor- 
ticibus factis, positis intus saxis fervidis, ex aqua, frumento, lu- 
pulo, una nocte coacta, protinus faeces accipit...

armis nostris contra nos militent: fraternitati tuae... mandamus, ne prae- 
dicta paganis vendant eisdem. Ob. Cod. Pruss. N. 91, 98.



Einhorn zaś w X V II  wieku mówi o Łotwie: Iliren liausrath 
betreffend, weil sie keine ziDnerne, kupferne, messings oder eiser- 
ne gefasse gehabt, oder liaben k onnen .. liaben sie sieli mit eitel 
Lólzernen gefassen und hólzern hausrath  belielfen mtissen... Also 
liaben sie nu, was sie koclien wollen, in die hólzerne, oder von 
rinden oder bork gemachte gefasse geleget und wasser darauf 
gegossen, kem ach gliihende steine hinein geworfen, von welchen 
die speise so gar worden, dass man sie wol essen konnen. Tak 
samo warzyli piwo. (H istoria le ttica Ser. R r. Liv. II  p. 590 i dd.

T ak rzecz się przedstaw ia co do potrzeb gospodarskich; 
świadectw  w większej liczbie inni jeszcze dostarczają pisarze. 
D la naszego szkicu w ystarczą podane.

Co się tyczy broni, żelazo daleko wcześniej weszło w użycie. 
W szakże naw et T acyt nie pisze, że Aestiowie nie posiadają wcale 
żelaznej broni, tylko że u nich je s t rzadkością. Bruno w V ita  
S. Ad. przesadza w zabarwionym retoryką opisie zabójstwa 
S. W ojciecha: „adest sonitus armorum, fulgurans hasta , sonans 
clypeus et gladius acutus“ zapomuiawszy, że mówi o fustes i lan- 
cea. H enryk  Ł otw ak z drugiej połowy X I I  wieku i K ronika 
Liwońska wiersz, z X I I I  w. wspom inają przy danej sposobności
0 broni plemion litewskich. Podług pierwszego L itw a właściw a 
posiada dzidy i s trza ły  (str. 124, 2); podług drugiego dzidy 
(w. 1516), miecze (w. 9880), tarcze (w. 9880 i 11764); w danym 
razie L itw in broni się drzewam i (w. 1952). O broni Żmudzinów
1 Sambitów H . Ł . nie wspomina. K r. Liv. wiersz, daje im ta r 
cze i dzidy (w. 3799, 3857, 5523); zbroją (w. 4698) srebrnego po
łysku (5450); hełmy (3886) wyzłaeane i lśniące się, jak  zw iercia
dło {W. 5019); miecze (3885); pałki (3886). Łotw a uzbrojona 
w dzidy, strzały  i proce (H. Ł. str. 148, 1). Żemgalowie w ta r 
cze (Kr. Lw. w. 9087, 9268), zbroją (w. 1797), dzidy (5392, 8675, 
10279), strzały  (1705, 5399). Kuronowie noszą hełmy, lśniące się 
i zbroją srebrzystą (K r. Liv. w. 4751) i uzbrojeni w dzidy (H. Ł ., 
str. 138, 1).

Jeżeli przypuścimy, że groty s trza ł i ostrza dzid były k rze
mienne lub kościanne, to jednak błyszczące hełmy, lśniące się 
zbroje i miecze tylko metalowe być mogły, aby na podobne za
sługiwać epitety. A toli z góry zastrzedz sobie wypada, że po
dobne uzbrojenie tylko znaczni wodzowie i co wybitniejsze oso
bistości posiadać mogli, a bynajmniej całe wojsko.

Pytanie więc, zkąd wzięła się broń żelazna?



Dotąd nie zdarzyło rai się czytać, żeby rudę żelazną doby
wali w kraju, nawet niewiadomo rai, czy wytapiano ją  z żelazi- 
stej trawy, jak  to w zmierzchłycli czasach w sąsiedniej czyniono 
Polsce. Pozostaje się więc nabywanie broni żelaznej i w ogóle 
żelaza od sąsiadów, jako to od Germanów i Skandynawów ze 
zachodu, z których pierwsi najbliższymi od lądu byli sąsiadami, 
a do drugich liczne docierały łodzie Sembów i Kuronów. Od 
strony wschodniej byli sąsiadami liczne ruskie plemiona, których 
świetnemu uzbrojeniu nie może się dosyć wydziwić Kronika li- 
wońska wierszowana. W ojska ruskie (naturalnie nie wszyscy) 
noszą pyszne pancerze (w. 2217), bogatą zbroję (1577) barwy ja 
snej (2008), ze stali i żelaza (1595). Hełmy ich błyszczą (2219), 
lśnią się jak  szkło (2109). Mają ostrogi (2217), tarcze (1599) i bo
gate znamiona (1590, 2218); umieją strzelać z łuków (2216 i H. Ł. 
str. 104, 12), a lubo nie znają sztuki budowania machin oblężni- 
czych (H. Ł. str. 104, 12), jednak wkrótce wyuczyli się jej, tak, 
że już po niemiecku umieją dobywać zamków (H. Ł., str. 278, 8). 
Od południa do Prussów żelazo szło z Polski (Yoigt. G. Pr. I, 
str. 532).

Tym sposobem z trzech stron napływać mogła broń żelazna 
na Litwę lubo w niewielkiej ilości; w niewielkiej dla tego, że 
ościenne narody nie tyle były producentami, ile pośrednikami. 
Nadto w czasie wojny po szczęśliwej wygranej zwycięzcy znosili 
łup i pomiędzy siebie zwłaszcza broń dzielili. Tak czynią Żmu- 
dzini (Kr. Lw. 4874); i Litwini, o czem na kilku miejscach czy
tamy.

Światło na naszą kwestyą rzucićby mogły wykopaliska, któ
rych opisu w dostatecznej liczbie nie mam pod ręką. Atoli i tu
taj postąpilibyśmy z należną ostrożnością, wiedząc o tem, że ty l
ko wybitne osobistości broń żelazną posiadać mogły. Rozwiąza
nie kwestyi byłoby tem ciekawsze już z tego względu, że pomi
nąwszy świadectwo Łasickiego, który kowali na Litwie wspomi
na, spotykamy się także z kowalami niebieskimi, kującymi prze- 
dewszystkiem słońce, i to w źródłach bardzo starych i wiarogo- 
dnych, i w pieśniach mytologicznych. I  tak  np. interpolator prze
kładu Jana Malali, mówi wyraźnie o litewskim kowalu, który 
ukuwszy słońce, rzuca je na niebo, aby światu świeciło. Narzecza 
litewskie mają wyraz na kowal, lit. kalvis, łot. kalys. Z tegoby 
wypadało, że zgodnie z mytologią kucie żelaza oddawna było 
znane na Litwie. Tymczasem kal-ti kuć znaczy^ pierwotnie także



tłuc, obtłukiwać n. p. kamienie. Od kucia a raczej obtłukiwania 
krzem ienia na groty i strzały  dużo przeszło czasu, nim zaczęto 
kuć żelazo; epokę tę poprzedzało kucie złota, srebra a może i mie
dzi. W szakże słońce w m ytologiach nie kuje się z czarnego że
laza, tylko z błyszczącego złota lub srebra. P raw da, że w je 
dnej łotewskiej pieśni kowal niebieski kuje ostrogi (Spr. 313), 
co niezawodnie późniejszą je s t naleciałością, lecz przedewszyst- 
kiem w yrabia pierścienie (Spr. tamże) i wianki (w ajnags) i pasy 
dla dziewcząt (Spr. 302), a we w szystkich tych razach  sprawca 
zwie się kalejs, kowalem. W yraźnie wspomina kowala srebra 
pieśń łotew. u Spr. u)l2: Poza Dźwiną białe brzozy Ze srebrnem i 
listeczkami, S iostrę tu uprow adzają Do kowala srebra.

Najróżnorodniejsze u różnych ludów nazwy żelaza dowodzą, 
że przed rozczepieniem się narodów żelazo jeszcze nie było zna
ne. Schrader Sprachvergleichung und Urgeschichte 2 A ufl. J e 
na 1890, str. 292—306. N arody się z niem poznawały w dobie 
późniejszej. Żelazo lit. geleżis, prusk. gelso, łot. dzelse nie je s t 
wzięte ze słowiańskiego, z którem  ma pierw iastek wspólny, a na
w et jedno znaczenie; w razie przejęcia brzmiałoby po lit. żelezis. 
Ten sam pierw iastek znajduje się w lit. geltas, prusk. gelatyn, 
poi. złoty, słow. zlaty, greek, ^kcopóę, zielony, żółty, fryg. 7 X0 0 póę 
niem. gelb, gold i t. d. W szystko to dowodzi, że mowa o k rusz
cu błyszczącym, żółtym, więc np. o miedzi, złocie. N azw a ta  
przeszła w lit. na oznaczenie żelaza, w słow. żelaza i złota. Na 
odwrót greckie aiSyjpóę, żelazo, którego pierw iastek sid dotąd nie 
wyjaśniony (Schrader 1.1., str. 298), znajduje podobną sobie litew 
ską formę w sidabra a w polskiem srebro.

§ 6 . Aestiowie, mówi Tacyt, w porównaniu ze zwykłem 
lenistwem Germanów z większym trudem  i cierpliwością upra
wiają zboże i inne płody *)•

Pominąwszy wszelkie inne zachody około roli, zwrócimy, 
nieco uwagi na żniwa, k tó re na L itw ie wym agały pracy i wysi- 
leń w innych ziemiach niepraktykow anych. W czesne i częste 
niepogody nie sprzyjały  sprzętowi. Celem ratow ania plonu trze-

') O tem lenistwie Germanów niejedno prawi źródło; ob. Caes. VI 
22. Tac. Ger. 15, 17, 26, 46. Ob. Baumstarck Urdeutsehe Staatsaltert. 
Berlin 1873, str. 727, 755 a obronę Germanów ob. Wieterslieim Gesch. d. 
Volkerwand. 1859. I 345; II 99. — Zboże =  frumenta; płody t. j. fru- 
ctus, czyli legumina =  groch, rzepa i t. p.



ba było obmyśleć środki, nieznane gdzieindziej tym ludom, które 
z łatwością, rzucają ziemie, niedogodne dla uprawy i wyżywie
nia. Przedsiębrane z rozmysłem środki świadczą zarazem, że lud 
długo pozostawał na raz zajętych obszarach, że do gleby się przy
wiązał aż do jej ubóstwiania, co znów daje rękojmią, że tak  ła 
two nie opuści swojej ziemi i roli i bóstw opiekuńczych Żemineli 
i Zem patisa; że nie porzuci lasów i gajów, ni jezior i rzek, za
mieszkanych przez swoje bóstwa. Jednem  słowem lud litewski 
umieściwszy swych bogów w ziemi i w tworach tej ziemi, z nie
mi rozstaw ać się nie mógł.

Praetorius pisze, że Prussowie i Litw ini oprócz wielu go
spodarskich budowli wznosili także osobną dla suszenia zboża. 
B ył to długi drewniany budynek w rodzaju szopy do suszenia ce- 
gły, mający jednak ściany. W  jednym  szczycie były wrota, kę
dy zwożono zboże, a tuż przy wejściu klepisko. W  drugim 
szczycie sta ł piec, pierwotnie z kamieni, później z cegły; opodal 
zaś otwór do wypuszczania pary  i sprawiania przewiewu dla od
dzielania plew od zboża. W zdłuż ścian założono żerdzie, na k tó
rych rozwieszano mokre snopy. Jaroszew icz w Obr. L it. str. 213 
uw. 28, opisuje odmienny sposób suszenia zboża na L itw ie 
i Żmudzi: „Przeplot, pisze, składa się z dwóch słupów w pewnem 
oddaleniu w ziemię wkopanych i żerdziami w sposób szczebli 
u drabiny od dołu do góry położonych. Na żerdzie zakładają się 
mokre snopy jeden przy drugim kłosami do ziemi, zaczynając od 
dołu“. W  takim razie suszono zboże pod gołem niebem. Budy
nek, w którym  suszyli zboże, nazywali na L itw ie osiecią. P rae- 
torius nazywa go jauge, od litewskiego jauja. Od nieostrożności 
wynikały częste pożary. W ięc modlono się na Żmudzi do bóstwa 
ognia, zwanego Gabija.- G abija bogini! podnieś żar, nie rozpusz
czaj iskier (Łasicki). W  pruskiej L itw ie bogini i opiekunka 
ognia nazywała się podług P rae to r. Gabjaugia, prawidłowiej Gab- 
jau ja , od Gabia i jau ja  osieć, więc właściwe znaczenie: bogini 
ognia w osieci. W  tern znaczeniu czytamy także formę odwrotną 
rodz. męzkiego: Jagaubis, prawidłowiej chyba Jaugabis. O Gab- 
jau ja  pisze P rae t. 64/5: Po wysuszeniu i wjmiłóceniu zboża męż
czyźni bez udziału kobiet odprawiali nabożeństwo dziękczynne na 
cześć tego bóstwa z zachowauiem obrzędów zasiewnych, t. j. za
tłuk li wylęgłego w bieżącym roku koguta czarnego albo białego 
lub pstrego, byleby nie czerwonego i ugotowali. W tedy modlo
no się do bóstwa w te słowa: P aui bogini Gabjauja! dziękujemy
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ci, żeśmy mogli te  twoje miłościwe dary  pomyślnie wymłócić '). 
Tyś nam dała sił do wykonania robót; tyś nam nasz dom od poża
ru obroniła; prosimy ciebie, udziel nam na przyszłość więcej, nie 
mniej.“ Poczem gospodarz z kubka, napełnionego piwem ulewał 
cokolwiek na ziemię, na cześć Żeminele z modlitwą: Żeminele 
bądź miłościwą >) i zakwitniej nam żytem. I  upiwszy piwa bło
gosławi je mówiąc: niech będą dzięki miłej bogini za te dobre d a 
ry, użycz nam w roku przyszłym dalej twoich dobrodziejstw, zo
staw  nas przy dobrem zdrowiu*. Teraz kołem klęczący w ypijają 
kubek kolejno z prawej ku lewej; następnie zjadają ugotowanego 
koguta. Obrzęd kończy gospodarz modlitwą: M iła bogini Gab- 
jau ja , my ja k  się należy nabożeństwo ci odprawili, bądź miłości
wa, nasza bogini, błogosław nam, naszym dzieciom, czeladzi, 
domkowi, budynkom, bydełku, zbożu itd.; poczem wszyscy się 
rozchodzą. Zachodu więc przy jednych żniwach było podostat- 
kiem, tak  że słowa T acy ta o A estiach spraw dzają się także na 
L itw inach pruskich X V II  wieku.

§ 7. T acyt się myli podając glaesum za w yraz aestyjski 
w znaczeniu bursztyn, po lit gentaras. Rzym ianie poznawszy 
Germanów z nad ujścia W ezery i E lby (Plin . H . X. IV . § 97) 
usłyszeli od nich germ ańską nazwę bursztynu, k tó rą  T acyt prze
nosi do języka Aestiów; anglos. glaere =  szkło; ob. szczegóły 
u Mlillenhoffa D. A k. I I .  482.

Lubo św iat s tarożytny  od dawnych wieków znał bursztyn, 
pewniejsze wiadomości jednak  datu ją  się od wyprawy rycerza 
rzymskiego z Panonii, k tó ry  dla uświetnienia igrzysk dostarczyć 
miał cesarzowi Neronowi tego drogocennego m ateryału . Polece
nie wykonał, odbywszy drogą lądową r. 60 po Chr. podróż do k ra 
jów północnych, niezawodnie nadbałtyckich wschodnich, gdzie 
najwięcej znajdywano bursztynu. Zajm ujące szczegóły zaw dzię
czamy Pliniusowi H . N. 37, § 11. Z Pliniusa 37 § 36. 42. 43. 46. 
korzystał T acyt niekiedy dosłownie. Obu tych p isarzy  skompilo
wał Erasmus Stella de Borussiae antiquitatibus libri I I  (Sc. R r. 
P r. IV . s tr. 278 sqq). HartJcnoch w Diss. I I .  str. 16; I I I .  str. 49;

ł) P raet. część tę podaje po litewsku, resztę po niem.
2) Właściwie: wesołą, chętną, łaskawą. s) P raet. pisze melain 

devui we form. męzkiej, co nie stosuje się ani do Żeminele, ani do Gab- 
jau ja , dla tego zmieniłem na rod. żeń. 4) W  tekście mels, linksmas; zmie
nić trzeba na rod. żeński.
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X IV . str. 266 zebrawszy z wielką pilnością wiadomości o bu rsz ty 
nie z pisarzów starożytnych, objaśnił je  starannie. P race  Cyria- 
ka M artini i Goebetiusa, przedrukowane w A c ta  Borussica I. p. 41 
i dd. nie m ają wartości naukowej. Voigt Gesch. Preuss. I. p. 14 na 
nowo zebrał świadectwa poprzedników, objaśnił je  i zw iązał 
w całość. Pierson w E lektron  rozwija kw estyą, przytoczywszy 
nieco nowego m ateryału. M ullenhof D. A . K . Berlin 1870 I. p. 
212 gruntownie na nowo tym przedmiotem się zajął. Sadowski 
drogi handlowe greckie i rzymskie etc. w Pam iętnikach Ak. Urn. 
K rak . 1871 T. I I I .  p. 1—89 zajmuje się wyśledzeniem dróg han
dlowych, któremi niegdyś dostaw ał się także bursztyn na połu
dnie Europy. Obszerniejsze jednak poglądy zawdzięczamy G dań
skiemu B ajcy miejskiemu Heimowi, wyłożone w M ittheilungen 
iiber Bernstein Schriften d. naturforschenden Gesellschaft in D an
zig. N. Folgę V I. Bd. 2 heft 1885 i w Sitzungsberichte d. anthrop. 
section d. naturf. gesellsch. in D anzig von 1880 — 1890 str. 122. 
R ezultaty  jego badań czytamy w skróceniu u D -ra  Lissauer’a, 
w nader cennej pracy: die praehistorischen D enkm aler d. prov. 
W estpreussen Leipzig 1887, wplatającego w odpowiednich miej
scach charak terystykę rozm aitych epok pod tytułem: Allgemei- 
nes Culturbild. Treść badań Heim a w skróceniu następna:

Wiadomo, że najobficiej znajdywano bursztyn na wscho
dnim brzegu morza bałtyckiego w okolicach Królewca, w dawniej
szej Sambii, tak  że miejscowość tę poczytywano za jego ojczyznę. 
Tu dotąd zm ierzały drogi handlowe po bursztyn. W daleko mniej
szej ilości zbierano go na wybrzeżach morza północnego, cokol
wiek także w Hiszpanii, Ita lii, Rumunii, A ustry i i Galicyi. Lecz 
miejscowości te nigdy nie zasłynęły jako miejsca obfitych zbio
rów i zbytu poszukiwanego artykułu. O tem obszerniej rozpisuje 
się Stolpe: Congres internationale d’anthropologie. Compte rendu 
de la V II  session. Stokholm 1874. T. I I .  777. Schliemann zadzi
wiającą ilość bursztynu znalazł w grobach mykeńskich (Tiryns. 
1886. str. 426). Pytanie, zkąd pochodziło nadzwyczajne mnó
stwo jego w grobach z la t około 1200 przed Chrystusem? 
Virchow przysłał Heimowi do chemicznego rozbioru bursztyn, 

znaleziony w grobach K aryn ty i z epoki H a lls ta tt’skiej. Helm 
przy tej sposobności porównał chemicznie bursztyn z najrozm ait
szych krajów  i doszedł do tego rezultatu: 1., że pochodzą
cy z obszarów od wybrzeży bałtyckiego i niemieckiego morza 
do stóp gór średniej Europy prawdziwym je s t sucinitem t. j . bur-



sztynem, zawierającym w sobie od 3 do 8 proc. kwasu bursztynowe
go. 2., bursztyn, znajdywany po za tym obszarem—za nieznacznym 
bardzo wyjątkiem—nie posiada wcale kwasu bursztynowego, albo 
też w nader małej ilości; jest to więc raczej rodzaj żywicy. To 
tyczy się głównie krajów Sycylii, Małej Azyi, Santander w H i
szpanii, Włoch północnych, Czech i Japonii. Rumuński bursztyn 
chemicznie równa się bursztynowi północnemu, różni się jednak 
brudną barwą i massą drobnych pęknięć. Galicyjski posiada mało 
kwasu z domieszką siarki. W  miejsce kwasu bursztynowego znaj
duje się w okazach z Hiszpanii i Włoch południowych kwas 
mrówczany; w Japońskich kwas pyrogallus. Skoro więc wyroby 
bursztynowe, znajdywane we Włoszech, w Hallstacie, w Myke- 
nie i innych ziemiach, leżących po za obrębem pasu północnego, 
zawierają w sobie procent kwasu bursztynowego, ile go posiada 
bursztyn północny: to materyał pochodzić musi z krajów północ
nych, a względnie z krajów nadbałtyckich. Zatem idzie, że ludy 
południowej Europy, a w tej liczbie Grecy, miały przed wiekami 
stosunki handlowe z ludami północy, a nakoniec, że państwm My- 
keńskie przeszło 1200 lat przed Chr. pośrednio, czy bezpośrednio 
ztamtąd nabywało bursztyn. A jeśli weźmiemy na uwagę nad
zwyczajną jego ilość w grobach mykeńskich, to on pocho
dził niezawodnie z krajów, gdzie go było najwięcej t. j. z krajów 
leżących wzdłuż wschodnich brzegów morza bałtyckiego 1).

*  *
*

W powyższych paragrafach staraliśmy się udowodnić, że 
Aestii Tacyta są pochodzenia litewskiego, przez co z dziedziny 
mytologicznej wkroczyć musiałem w dziedzinę archeologiczno-histo- 
ryczną, leżącą nieco po za obrębem naszego zadania. W  § 1. opie
rałem dowody na świadectwach starożytnych pisarzów, z których 
Ptolemaeus ma znaczenie stanowcze; w następnych zaś paragra
fach na świadectwach bytu, rozbierając punkt za punktem tekst 
Tacyta i wykazując, że każdy wyszczególniony przez tegoż auto
ra rys charakterystyczny Aestiów zgadza się zupełnie z charak
terem bytu dzisiejszych Litwinów. Dla mytologii litewskiej świa
dectwo Tacyta jest drugorzędne, gdyż na zasadzie późniejszych

•) Twierdzenie nasze, że Ptolemaeus korzystał ze swojskieh źró
deł, nabiera przez to większej jeszcze pewności (Ob. str. 8/9).



świadectw trzeba było udowodnić, że zaszła pomyłka w nazwie 
mater deorum, której u Litwinów nie było, a istniała M atka—zie
mia. Kwestyy historyczny i mytologiczny wypadało zbadać grun
towniej, aby źródłu nadać właściwe znaczenie.

DODATEK I.
List, który niżej czytamy, pisany wtedy, gdy Cassiodorus 

jeszcze był sekretarzem króla Theodoryka, jest dosyć ciekawy 
i dziwny; dziwny, że pisany do Haestiów nieumiejycych czytać; 
nadto tryci pewną zarozumiałościy w części, tyczącej się burszty
nu. Ów wymieniony Cornelius naturalnie jes t Cornelius Tacitus.

M. Aurelii Cassiodori Yariarum libri X I I .  Lib. Y. 2.
Haestis Theodoricus Rex:

Illo et illo legatis vestris venientibus, grande vos studium 
notitiae nostrae liabuisse cognovimus: ut in Oceani litoribus con- 
stitu ti cum nostra mente jungamini: suavis nobis admodum et gra
ta  petitio, ut ad vos perveniret fama nostra, ad quos nulla po- 
tuimus destinare mandata. Amate jam cognitum; quern requisistis 
ambientes ignotum. Nam inter tot gentes viam praesumere, non 
est aliquid facile concupisse. E t ideo salutatione vos alfectuosa 
requirentes, indicamus sucina, quae a vobis per horum portito- 
res missa sunt, grato animo fuisse suscepta: quae ad vos Oceani 
unda descendens hanc levissimam substantiam, sicut et vestro- 
rum relatio continebat, exportat: sed, unde veniat, incognitum 
vos habere dixerunt; quam ante omnes homines patria vestra 
offerente, suscipitis. Hoc, quodam Cornelio scribente, legitur, in 
interioribus insulis Oceani ex arboris succo defluens, unde et 
sucinum dicitur, paulatim solis ardore coalescere. F it enim suda- 
tile metallum teneritudo perspicua modo croceo colore rubens, 
modo flammea claritate pinguescens, ut cum in maris fuerit de- 
lapsa confinio, aestu alternante purgata, vestris litoribus tra- 
datur exposita. Quod ideo judicavimus indicandum, ne omnino 
putetis notitiam nostram fugere, quod occultum creditis vos ha
bere. Proinde requirite nos saepius per vias, quas amor vester 
aperuit. Quia semper prodest divitum regum acquisita concordia, 
qui, dum parvo munere leniuntur, majore semper compensatione 
prospiciunt. Aliqua vobis etiam per legatos vestra verba man- 
davimus: per quos, quae grata esse debeant, nos destinasse decla- 
ramus.

Źródła do myt. lit. 3



Król Alfred W ielki (871—901) tłumaczył na anglosaksoń
ski język dzieło hiszpańskiego duchownego Paw ła Orosiusa: Hi- 
storiarum lib. V II adversus paganos, żyjącego w V wieku. Na 
wstępie podaje Orosius wiadomości o rozmaitych ziemiach i ich 
mieszkańcach. Otóż tutaj dostojny tłumacz dodał opis, w jakim 
kierunku płynąć należy, chcąc ze Szlezwiku dostać się do Truso 
i przy tej sposobności wylicza kraje, jakie płynący mija na pra
wo, a jakie na lewo okrętu. Najdłużej zatrzymuje się na opisie 
Estów, w których kraju leżał cel podróży: Truso. Wiadomości te 
skreślone podług słów obytego żeglarza W ulfstana, znającego 
dokładnie tę drogę morską. Szczegóły życia jego niewiadome. 
Inni utrzymują drogą wniosków, że W ulfstan opowiedział rzecz 
innemu żeglarzowi, Otherowi, Normanczykowi z Helgolandu, 
a ten dopiero udzielił je ustnie królowi.

Urywek niżej przytoczony ciekawy tylko ze względu na 
obrzędy pogrzebowe; dla właściwej mytologii nie daje materyału. 
Udzielamy go w polskim przekładzie; w oryginale, t. j. w anglo
saksońskim języku czytać go można w: The Anglo-saxon version 
from Orosius by Aelfred the Great. London 1774 i w: A literal 
english translation of King Alfred’s Anglo-Saxon version of Oro
sius by Ios. Bos worth London 1855. W  oryginale i przekładzie 
niemieckim: Sc. Rr. Pr. I. p. 732. Część przedrukował Kolberg 
z objaśnieniami: W ulfstans Seekurs nach Truso an der warmi- 
schen kliste von Preussen im IX  jahrhundert. Braunsberg 1876. 
p. 2/3. i 49/50. Neumann: Ueber die lage von W ulfstans Truso, 
Wislemund und W itland. Neue P r. Prov. B latt. 1854. Bo VI. 
p. 290.

WULFSTAN. Z  końca IX w. Pr ussy. Sc. Rr. Pr. /  p. 732.

W ulfstan mówił, że wyjechał z Haethum >) i po siedmiu 
dniach i nocach zawinął do Truso 2), płynąc całą drogę na okręcie 
pod żaglem. Kraj Wendów leżał na prawo (steorbord); na lewo 
zaś: Langoland, Laaland, Falster i Schonen. A  wszystkie te zie
mie należą do Danii. Następnie mieliśmy na lewo Bornholm (Bur- 
gendaland), które własnego ma króla. Za Bornholmem leżały



ziemie; które się nazywają: Blekingen, dalej Mowe (Meore) 
i Eland i Gotland (wszystkie) na lewo, a ziemie te należą do 
Szwedów. Ziemia zaś Wendów przez całą drogę leżała na pra
wo aż do Wislamude 3). W isła jest bardzo wielka rzeka, płynąca 
między W itland i ziemią Wendów; owe W itland należy do 
Estów 4). W isła zaś wypływa z ziemi Wendów i wpada do morza 
Estów 5), Morze Estów przynajmniej 15 mil szerokie. Potem 
wpada (rzeka) Ilf in g 6) ze wschodu do morza Estów (wypływa
jąc) z owego morza 7), nad którego brzegiem leży Truso. I  ucho
dzą przy sobie do morza Estów, Ilfing od wschodu z ziemi Estów 
i W isła od południa z ziemi Wendów; a potem W isła zabiera 
rzece Ilfing nazwisko i z owego morza (Estów) płynie w kierunku 
zachodnim i północnym do morza. Dla tego nazywa się to W isla- 
mude. Ziemia Estów bardzo obszerna i ma wiele miast, a każde 
miasto ma swego króla 8); mają także wiele miodu i obfite rybo- 
łóstwo 9). Król i najmajętniejsi piją mleko kobyle 10); nieza
możni i niewolnicy piją miód. Między sobą wiodą wiele wojen; 
piwa nie warzą Estowie, miodu zaś u nich podostatkiem.

§ 21. J e s t u Estów zwyczaj, że jeśli mąż umrze, leży 
wśród krewnych i przyjaciół niespalony przez miesiąc jeden, cza
sem dwa; królowie zaś i inni ludzie większego zuaczenia leżą 
tam dłużej, im więcej posiadają majątku u ). Niekiedy leżą nie- 
spaleni około półroku nad ziemią I2) w swych domach i przez ca
ły czas, przez który ciało wewnątrz (domu) leży, piją i bawią się 
aż do dnia tego, kiedy je spalą.

§ 22. W  dzień, w którym zamierzają na stos ciało włożyć, 
dzielą majątek (nieboszczyka), ile go jeszcze po piciu i zabawach 
pozostało, na pięć lub sześć części; bywa także na więcej stoso
wnie do majątku. Następnie część największą kładą na jedną 
mile od miasta, bliżej drugą, dalej trzecią, aż wszystko rozłożą 
na przestrzeni jednomilowej; część zaś najmniejsza powinna leżeć 
najbliżej miejsca, gdzie ciało się znajduje. Następnie zbierają 
się wszyscy, którzy w ich ziemi najciekawsze mają konie, na
pięć lub sześć mil (daleko) od rozłożonego majątku. Potem pędzą

3*
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Wszyscy ku niemu; więc mąż, którego koń najszybszy w biegu, 
dopadnie części pierwszej i największej, i tak  jeden po drugim, 
aż wszystko zabiorą. A weźmie część najmniejszą, który najbli
żej do dworu po część dojedzie. Następnie każdy powraca do sie
bie z zebranemi rzeczami i wszystko może sobie zatrzymać. Dla 
tego też u nicli rącze konie nadzwyczaj są drogie. A  kiedy spu
ściznę już zupełnie roztrwonią, wynoszą nieboszczyka i palą go 
razem z bronią i odzieżą. Tak więc marnują wszystek majątek 
przez to, że tak długo leży wr domu nieboszczyk i że rozkładają 
(jego spuściznę) po drodze, a obcy ludzie konno przyjeżdżają 
i rzeczy zabierają.

§ 23. Je s t także zwyczaj u Estów, że nieboszczyki każde
go rodu ,3) muszą być spaleni; a jeśli kto znajdzie kość niespalo- 
ną, znaczną powinni uczynić pokutę. Znana także u Estów jest 
sztuka, że umieją sprawić zimno u) i dla tego ciała tak długo 
bez zepsucia leżeć mogą, że na nich takie zimno sprawić umieją. 
A jeśli się postawi dwa naczynia pełne waru albo wody, to spra
wią, że płyn mróz ścina, czy to bywa latem; czy zimą.

U w a g i .

1. Haetlium, inaczej Hedaby, niedaleko dzisiejszego m. 
Szleswig nad rzeką Sclilei, zkąd żeglarze wyprawiali się na 
wschód. Ad. Brem. de situ Daniae II. c. 75 Sliasvig, quae et 
Heithehn dicitur. Pontan. Rer. Danie. hist. p. 653 sermone saxo- 
nico Slesvich, secundum Danos vero Haithaby.

2. Truso, zdaniem mojem właściwie Druso, może nazwane 
od słonawych wód jeziora (druskas sól), nad którem to miasto le
żało. W ulfstan nazywa jezioro morzem; dziś Drausensee, dawniej
sze Drusa, Drusena, Drusnie stagnum (Dusb. I I I . 15. Cod. dipl. 
Pruss. ed Voigt II. 25). Był także las, silva Drusensis, w okoli
cach Sztumu; bagno Drusupis (drus-upis?). Druskiennild na L i
twie także od wód słonych wzięły nazwę. Neumann twierdzi, że 
Truso leżało, gdzie dzisiaj Preussischmarkt (Kolberg) p. 39/40).

3. Wislamude nie jest dzisiejsze Weichselmunde, jak  chce 
Neumann, lecz podług Kolberga p. 11, p. 24 miejsce na fryzkiej 
mierzeji, w okolicach Liep (Lipa) i Kahlberg, gdzie za Czasów 
W ulfstana była przerwa, kędy Wisła w dawnych czasach ucho
dziła do morza.



4. W itland podług Kolberga p. 24—34 nazywała się część 
północna mierzeji, należąca do Estów; część południowa należała 
do Pomorza.

5. Morze Estów jest zatoka fryzka.
6. Dziś rzeka Elbing.
7. Owe morze jest jezioro Drausen; wyjaśnienie dalszych 

słów daje Kolb. p. 42, ob. uwagę 3.
8. Tac. także mówi: Aestiorum gentes; rząd ich widocznie 

monarchiczny; stanów trzy: możni, wolni, niewolnicy. — Ob. Kol
berg p. 52.

9. Bartnictwo i rybołóstwo także u innych Litwinów głó- 
wnem jest zajęciem; sprzyjały temu niezmierzone lasy i niezli
czone wody.

10. Adam Brem. (Mon. Germ. VII. p. 374) mówi, że piją 
mleko i krew bydlęcą (jumentorum lacte vel cruore utuntur in 
potu, ita  ut inebriari dicuntur). Dusburg I I I . 5 o krwi nie wspo
mina; mówi zaś, że Prussowie nie znali innego napoju, oprócz 
wody, miodu i kobylego mleka. Praet. (w. XVII): Auch fangen 
sie das rind und schweinsblut auff und machen davon eine blut- 
suppe mit milch , die ilinen oft anstatt des trankes dienet. 
(Praet. p. 111).

11. To nie zgadza się z charakterystyką, jaką podają inni 
pisarze. Jorn. c. V: „pacatum genus omnino“. Ad. Br. IV. 18: 
Sembi vel Pruzzi, homines humanissimi. Kolberg usprawiedli
wia Estów (p. 50). Litwini w ogóle nie drażnieni wszędzie po
kazują charakter łagodny, ludzki i uczciwy, na wskroś przeciwny 
germańskiemu, u których latrocinia nullam habent infamiam Caes. 
VI, 23. — W Vita S. Adalb. Prussowie wprzódy nakłaniają mis- 
syonarzy do opuszczenia kraju, nim Sw. Wojciecha zabijają.

12. To jest nie pochowani.
13. W yrażenie nie jasne; Kolberg tłumaczy „Stamm“.
14. Dziwna rzecz, że na początku X V II w. Dionysius Ea- 

bricius w Livonicae historiae compendiosa series (Sc. Br. Liv. II , 
p. 441), niezależnie od W ulfstana, pisze coś podobnego o Łotwie 
w Inflantach: Adeo sunt aliqui periti magicis istis artibus, ut 
etiam media aestate, cum infensissimi esse soleant calores, pro- 
vocare possint pruinas, frigora, nives. Praet. zaś z końca X V II 
w., za którego czasu W ulfstan także jeszcze nie był znany, pi
sze to samo, co Wulfstan: Es zeigete mir einsmals ein mann 
aus dem Bagnitischen ein kraut, dass hatte einen schwarzen sten-



gel und krauselichte eingezackte runde blatter; sagte, er wolle 
ein wasser, das da kocbte, in kleiner weile niclit kalt, sondern 
auch gar frierend und zu eis maehen. Umb die probe zu sehen, 
liess icli wasser beisetzen und aufsieden. In  dem sieden warf 
er etwas von dem kraut hinein. Das wasser liess nicht allein 
vom sieden nacli, sondern auch nach einer kleinen weile setzte 
es eine borke, als ein eis, auf welchem eise zu sehen war die ges
ta lt des krautes, dessen ein stuck der mann auf das siedende 
wasser geworfen liatte. (Praet. p. 45, 46). Dotąd ziele to nie
znane i na próżno się silono rozwiązać zagadkę. Ob. Kolberg 
Seekurs p. 59. Praet. w manuskrypcie roślinę tę wyrysował. 
Faktem  jest, że Prussowie, Litwini i Łotwa sztukę tę znali. 
U Stryjkowskiego ciała książąt niekiedy długo leżały, nim je spa
lili. Być może, że wtedy i w tej części Litwy był znany sposób 
przechowywania zwłok przez sztuczne oziębienie.

I I I .

VITA SANCTI ADALBERTI.

Autorem życiorysu był mnich z klasztoru Ś. Bonifacego 
i Aleksego na Awentynie, współczesny Ś. Wojciecha, należącego 
do tegoż klasztoru. Na pytanie zaś, kto był owym mnichem, 
zdania się rozchodzą. Jedni utrzymują, że nim był Gaudenty, 
towarzysz Ś. W ojciecha w missyi do Prussów. Tak dowodzi 
Voigt (Gesch. P r. I, p. 653) i niezależnie od niego Kętrzyński 
(Przewód, nauk. liter, lwowski, 1884, p. 1—10). Pertz  zaś (M. G. 
IV p. 574), że opat rzeczonego klasztoru, Canaparius, napisał 
życiorys podług opowiadań Gaudentego. Giesebrecht (Neue P r. 
Prov. B latt, 1860. T. I, p. 65) tegoż zdania z tą różnicą, że Ca
naparius nie usłyszał szczegółów od samego Gaudentego, lecz od 
osób trzecich, które się pewnych dopuściły niedokładności. Gau
denty zaś powróciwszy do Rzymu opowiedział męczeństwo B n i
nowi, który więc na podstawie naocznego świadka napisał drugi 
żywot Ś. Wojciecha. Bądź co bądź nasz żywot napisany w dwa 
lata po zabiciu Ś. Wojciecha przez mnicha klasztoru, dokąd wia- 
rogodne świadectwa z urzędu dochodziły, powinien w głównych 
punktach zasługiwać na wiarę. Co się zaś tyczy Sicco tern wię
cej, że szczegóły tu podane potwierdza życiorys Bruna, napisany 
nnriług opowiadania dwóch naocznych świadków.
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Więcej szczegółów podaje: Pertz M. G. T. IV, p. 574. Ser. 
Rr. Pr. T. I, p. 327. Ob. Voigt. Gesch. Pr. I, p. 653. Praca K ę
trzyńskiego nosi tytuł: Czy Kanapariusz, zakonnik włoski, czy 
Gaudenty, arcybiskup gnieźnieński; autorem najdawniejszego ży
wota Ś. Wojciecha. Sicco jest pierwszym wyrazem pruskim, 
jaki w dokumentach czytamy. O znaczeniu jego czytałem roz
prawę na Archeologicznym Zjeździe w Moskwie 1890 r. Pod ty
tułem, co znaczy Sicco, wyjdzie rozprawa w Przewodniku nauko
wym we Lwowie.

VITA SANCTI AD ALBERTI z  r .  9 9 9 .  Z  okolic Sambii.

(Mon. Ger. T. IV, p. 574; Sc. Rr. Pr. 1, p. 327).
Ś. Wojciech, bawiący u Bolesława I  wacha się, czy opowia

dać słowo Boże Lutykom, czy Prussom ‘). „Tandem alternanti 
pocior sententia successit animo, ut Pruzzicie deos et idola 2) iret 
debellaturus. Dux., dat ei navem et ipsam pro pace itineris ter- 
deno milite armat. Ipse vero adiit primo urbem Gydaanyzc. Ibi.. 
baptizabantur hominum mułtae catervae... Hinc nauticum iter 
velocissimo cursu peragens post paucos marinum litus egreditur 
et reversa est navis cum armato custode. Ipse... remansit ibi 
cum geminis fratibus (z Benedyktem i Gaudentym). Tunc magna 
fiducia Christum praedicantes intrant parvam insulam, quae Curvo 
amne circumvecta, formam circuli adeuntibus monstrat 3). Ve- 
nientes vero loci possessores cum pugnis expulerunt eos. E t qui- 
dam erepto naviculae remo, astitit episcopo propius et ut forte 
psalmos in libro decantaverat, ingentem ictum inter scapulas de- 
dit. Excussus manibus volat in diversa codex et ipse extenso 
capite et membris jacet liumo prostratus... Transiens (S-s Adal- 
bertus) in aliam partem fluminis, stetit ibi sabbato. Vespere au
tem facto, dominus villae divinum lieroa Adalbertum transduxit 
in villain. Congregat se undique inhers vulgus et, quid de illo 
foret acturus, furibunda voce et canino rictu exspectant. Turn 
sanctus Adalbertus, quis et unde esset, vel ob quam causam illuc 
veniret, interrogatus... respondit. Sum nativitate Sclavus.. Causa 
nostri itineris est vestra salus, ut relinquentes simulacra surda et
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m uta, agnoscatis Creatorem yestrum... Illi autem jam dudum in- 
dignantes.. mortem minantur. E t extimplo terram baculis per- 
cutientes, fustes 4) capiti ejus apponunt et infrendunt dire denti- 
bus in eum: Magnum sit tibi, inquiunt, quod liucusque impune ve- 
nisti; et sicut celer reditus spem vitae, ita tibi parvae morae ne- 
cis dampna creabunt. Nobis et toto buic regno, cujus nos fau
ces sumus, communis lex imperat et unus ordo vivendi; vos vero, 
qui estis alterius et ignotae legis, nisi bac nocte discedatis, in 
crastinum decapitabimini. Ipsa vero nocte in naviculam impo- 
nebantur et retro ducti manserunt quinque dies in quodam vico...

C. 30. Iam exsurgente purpureo die, coeptum iter agunt- 
Inde nemora et feralia lustra linquentes 5) sole ascendente ad 
meridiem, campestria loca adierunt... Hie cepit eum somnus.. et 
pleno cornu profudit eum soporifera quies. Ad ultimum pausan- 
tibus cunctis, affuit paganicus furor et irruerunt super eos impetu 
magno et injecerunt omnes in vincula... Prosilit e furibundo 
agmine igneus Sicco 6) et totis viribus ingens jaculum movens, 
transfixit ejus penetralia cordis. Ipse enim sacerdos idolorum 
et dux conjuratae cohortis, velut ex debito prima vulnera facit.

U w a g i .

1. Łatwo być może, że na wybór ludu przez Ś. Wojciecha 
wpływało zdanie Bolesława I, który znając potęgę sąsiednich 
prusko-litewskich plemion wolał tych widzieć chrześcianami, niż 
dalej leżących Lutyków.

2. Słowa: Pruzziae deos et idola, a cokolwiek dalej: relin- 
quentes simulacra surda et muta, i sacerdos idolorum, dowodziłyby, 
że u Prussów istniały bałwany, posągi bożków. Zważywszy je 
dnak, że chrześciańscy pisarze, mianowicie duchowni, przyzwy
czajeni mówić o bałwanach i posągach pogańskich Greków i Rzy
mian, przenoszą te wyrażenia na wszystkich pogan bez względu, 
czy rzeczywiście u nich istniały posągi lub podobne wyobrażenia: 
zważywszy dalej, że wiarogodne źródła nigdzie nie wspominają 
o bałwanach na ziemiach litewskich: to okoliczności te osłabiają 
znaczenie wyrazów powyższych, gdzie o Litwie użyte, a milczenie 
źródeł zniewala do wniosku, że bałwanów, posągów i t. p. w tych 
ziemiach w ogóle nie było.
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Z następnych źródeł przekonamy się, że Litw a czciła w ogó
le zjawiska i siły przyrody, jak  np. słońce, księżyc, gwiazdy, 
pioruny, ogień; góry, rzeki, wiatry, nieskonsolidowane jeszcze 
w wyraźne formy antropomorficzne, co główną, jest przyczyną, że 
nie przedstawiali swych bogów w postaci bałwanów. Ob. uwagi 
do Układu z r. 1249, Nr. IX .

3. Miejscowości bliżej oznaczyć nie można: Voigt. G. 
Pr. I, p. 270; Ser. Rr. Pr. 1. 327 uwaga.

4. Innej broni prócz baculi, fustes, jaculum nasze źródło 
nie zna. Por. Tacyta: Rarus ferri, fustium frequens usus. Ob. 
U w. 6 do Tacyta.

5. Nie ma potrzeby tu  myśleć o lasach lub gajach świę
tych, zwłaszcza w kraju tak  leśnym, jak  podówczas Prussy; ob. 
Voigt. G. Pr. 1. p. 271 uwagę.

6. Porównawszy nasze źródło z Hieronymem Małeckim 
z X V I w. przyszedłem do tego rezultatu: Zamiast Sicco należy 
pisać Żigo, późniejsze Żigonutas, co etymologicznie znaczy: cho
dzący, kroczący. Był to kapłan-znachor, chodzący od wsi do wsi 
dla zadosyć uczynienia chwilowym potrzebom religijnym. W  cza
sach zaniku pogaństwa Virszaitis’a, t. j. starszego, wybranego 
celem odprawienia ofiar, nazwano także Żigonutas. W  źródle 
naszem występuje na czele hufca (quasi dux) i z obowiązku za
daje pierwsze rany; wnioskujemy, że w wyprawach wszczynał 
bitwę. W  późniejszych źródłach mają funkeye wróżbitów, umie
ją wróżyć z piany piwnej; podczas wypraw chodzili w pierwszych 
szeregach i wróżyli z pewnych znaków na los mającej się odbyć 
bitwy. Tak rozumiem słowa Dusburga ur. 6. Nazywają się 
„kroczącymi", jak  mniemam dla odróżnienia od kapłauów, stale 
przywiązanych do miejsca, jak  np. kapłani przystawiani w Żini- 
cze dla podtrzymania ciągle gorejącego ognia.

IV.

VITA S  i ADALBERTI ,  ARCYBISKUPA BRUNA Z R. 1004.

Bruno przybywszy r. 997 z Niemiec do Rzymu, wstąpił pod 
imieniem Bonifacego do klasztoru Ś. Bonifacego i Aleksego, do
kąd r. 999 powrócili dwaj świadkowie śmierci Ś. Wojciecha, Gau
denty i Benedykt. Mieszkając w jednym klasztorze i widując
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się z nimi prawie codziennie, miał 011 najlepszą sposobność ich 
świadectwem sprawdzić poprzedni Żywot. Jeżeli zaś wkradły 
się niektóre niedokładności, jak  np. za Gydanyzc (Gdańsk) Gne- 
zan, objaśnić je należy tern, że autor odrazu do napisania Żywotu 
nie przystąpił, ale w każdym razie wykończył około r. 1004. 
W tym bowiem czasie udał się na missyą do Prus, a zwróciwszy 
się potem na Ruś, tam ścięty został razem z 18 towarzyszami.

Pertz M. G. IV. p. 577. Giesebrecht, Brun-Bonifacius Neue 
P r. Prov. BI. 1859 Bd. 1. p. 16.

VITA SAIICTl ADALBERT!.

Pertz M. G. IV p. 607. Sc. Rr Pr. I p. 231. Sambia.

Dux itaque Bolezlaus diligebat eum (Adalbertum..) E s t in 
parte regni civitas magna Gnesan ]), ibi missam celebrat.. Bapti- 
zat populum grandem nimis.. inde navem ascendit, quam.. dux 
sollicitus multo milite armaverat. Post non multos dies., illabun- 
tur Pruzzorum tends., nautae sanctum onus deponunt et., securam 
fugam capiunt.. Ergo miles dei cum duobus sociis intraverat par- 
vum locum 2), qui circumlabente unda fluminis imitatur insulae 
vultum. Ibi aliquos dies steterunt et fama volans paganorum 
auribus adduxit, habere se liospites ex alio orbe.

Primum ex improviso homines numero non plures parva 
nave veniunt.. et hospites quaerunt.. Ad quern (Adalbertum) 
unus ex illis pejor pessimus accessit, dirum infremuit, nodosa bra- 
chia alte extollit et cum conto.. episcopum inter scapulas 3) for- 
tissime percussit. Si non abitis, inquit, cicius capite plectemini... 
Evolat e manibus excussum volumen... ipse liumi stratus dat oscu- 
la luridae terrae... Quid tum? Foris projecti veniunt in merca- 
tum 4), ubi confluxerat unda populorum. Circumstant... virum.., 
interrogant, unde, quis esset... Y ir(A dalb.) os aperit... et brevi 
alloquitur: De terra Polanorum, quam Bolezlawus, princeps cliri- 
stianissimus, Domino procurat... 5) Haec sanctus; illi... terrain ba- 
culis percutiunt.. manus tamen non iniciunt... dicentes: Propter 
tales., homines terra nostra non dabit fructum, arbores non par- 
turiunt, nova non nascuntur animalia, vetera non moriuntur.



Exenntes exite procul de fiuibus nostris; si citius non retro poni- 
tis pedes., mala morte peribitis...

A t in terra  pagana tres homines (S. Wojciech i jego towa
rzysze) carpunt iter secus litora maris... Sexta feria (23 Ivwiet.) 
Gaudencius, sancto viro duplex germanus, cum jam scandens sol 
tres horas prope complesset, missarnm sollemnia in laeto gramine 
celebrat. Post, partem obsonii recumbentes accipiunt.. Pulsa fa
me.. iterare incipiunt et non longe ab eo loco, ubi cibum sumunt 
invalescente lassitudine caput ponunt et.. somno indulgent... 
Adest sonitus armorum, fulgurans hasta, sonans clypeus et gla- 
dius acutus.. 6) Ydolatrae appropinquarunt.. requiem hospitum 
turbant, vincula iniciunt, manus et brachia stringunt... Ajunt, 
qui in illo agone fuerunt, nec unum verbnm fecisset pallidus epi- 
scopus, nisi quando ligatum ad montis supercilium ducunt, ubi 
septem lanceis pulcra viscera forant, ad ilium, cujus tunc lancea 
debuit primum ictum et torvo aspectu occidendum martyrem loco 
statuit, hoc unum verbum: quid vis pater?... Dux et magister ne- 
fariae cohortis, primus igneus Sikko 7), forat penetralia cordis., 
post ceteri scelus peragunt... Impii viri duos fratres.. ligatos se- 
cum portant et sancti viri nobile caput a sacro corpore dividunt 
et sub fida custodia utramque partem custodiunt.

U w a g i .

1. Widoczny błąd zamiast Gdańsk; z Gniezna bowiem sta
tkiem do Prus płynąć nie można. Przy tej sposobności nadmie
niam, że Passio S-ti Adalberti (Sc. P r . Pr. I  p. 237) zamiast 
Gnesna pisze Chniasina, coby Kniazino t. j. gród książęcy zna
czyło.

2. Miejscowość nieodgadniona.
3. Prussowie, Litwini i Estonowie szczególny mieli zwy

czaj, zabijając ofiary uderzać w plecy, jak  w dalszych źródłach 
nieraz czytamy.

4. Miejscowość nieznana.
5. Ob. uwagę 1 do poprzedniej Yita.
6. Retoryczna przesada. Ob. o broni Prussów § 5 uwag 

do Tacyta.



7. Ob. uwagę 6 do poprzedniej Vita, i Rozprawę o Sicco 
w Przewodniku naukowym i literackim Lwowskim z r. 1891.

V.

A D A M  B R E M E Ń S K I ,
rodem z Saksonii, przybywa 1067 roku do Bremy na kanonika. 
Z tąd udaje się do Danii, do króla Svend Estrithona, który po
dówczas bawił w Zelandyi. Zarówno król, jakoteż duchowni 
krajów północnych udzielali mu wiadomości o ludach północnych, 
które skrzętnie zapisywał. Sam powołuje się na jakiegoś bisku
pa duńskiego. Dzieło swoje: Gęsta Hammaburgensis ecclesiae 
pontificum ukończył 1075 r. Czwarta księga, nosząca tytuł: De- 
scripcio insularum aquilonis wspomina o Prussach, co podamy ni
żej. Do dzieła dodane scholia, z których część jedną napisał sam 
Adam; inne pochodzą od innych autorów nieznanego nazwiska.

Lappenberg tekst opracowany krytycznie wraz z życiory
sem wydrukował w Pertza M. G. V II  p. 367, zkąd wypisujemy 
wyjątek. Ob. Sc. Rr. Pr. I  p. 239. W attenbach Deutscklands 
Geschichtsquellen im M ittelalter. Beri. 1877/8.

Gęsta Hammaburgensis ecclesiae pontificum lib. IV c. 18 p. 374, 
z  r. 1075, tyczy się Prus.

. . .T e r tia  est (insula) illa, que Semland dicitur, contigua 
Ruzzis et Polanis; hanc inhabitant Sembi vel Pruzzi, homines 
humanissimi '), qui obviam tendunt his ad auxiliandum, qui peri- 
clitantur in mari vel qui a pyratis infestantur. Aurum et argen
tum pro minimo ducunt, pellibus habundant peregrinis, quarum 
letiferum nostro orbi propinavit superbiae venenum. E t illi qui- 
dem ut stercora haec habent ad nostram credo dampnationem, 
qui per fas et nefas ad yestem anhelant marturinam, quasi ad 
summam beatitudinem. Itaque pro laneis indumentis, quae nos 
dicimus faldones 2), illi offerunt tam preciosos martures. Multa 
possent dici ex illis populis laudabilia iti moribus, si haberent so- 
lam fidem Cliristi, cujus praedicatores immaniter (!) persecuntur. 
[Apud illos martyrio ćoronatus est illustris Boemiorum episcopus 
AdalbertusJ. Usque hodie profecto inter illos, cum cetera omnia



sunt coinmunia nostris, solus prohibetur accessus lucorum et 
foutium, quos autumant pollui cbristiauorum accessu 3). Carnes 
jumentorum pro cibo sumunt, quorum lacte vel cruore utuntur 
in potu, ita ut inebriari clicuntur. Homines cerulei, facie rubea 
et criniti. Praeterea, inaccessi paludibus, nullum inter se do- 
minum pati volunt.

U w a g i .

1. Ob. uw. 11 do W ulfstana; chrześciańscy pisarze zwy
kle poganom przypisują niepochlebne przymioty. Annales Magdeb. 
do r. 1147 piszą: Cujus (ducis Poloniae) etiam frater major cum 
infinito exercitu adversus Prussos, crudelissimos barbaros venit.

2. Faldones, Paldones. Paltrocke. Cassuben. Genus vesti- 
mentorum laneorum fili crassioris. (Hansen w. Sc. P r . Liv. I. 
p. 425).

3. Ob. uw. do Olivera.

Adama Bremeńskiego wypisał dosłownie Hel mold. Ob. Hel- 
moldi Presbyteri Chronica Slavorum ex rec. Lappenbergi ed Pertz. 
Hannov. 1868. C. I. Następnie

Ernest de Kirchberg, r. 1378.

z rozkazu Albrechta, księcia Meklenburgskiego napisał kronikę 
Meklenburgu w wierszach i przetłumaczył prawie dosłownie wy
jątek  Helmolda, o czem sam w wstępie do swej kroniki mówi. 
W ydał ją  W estphal w Zbiorze: Monumenta inedita rerum Ger- 
manorum. Lips. 1745 w T. IV  p. 595 pod tytułem: Ernesti de 
Kirchberg Equitis Megalopolitani Chronicon Meklenburgicum. 
Ob. Sc. Br. Pr. I  p. 648. Urywek sam nic nowego nie zawiera, 
podajemy go tylko dla pełności zbioru. W estphal 1.1. p. 595 i dd: 

. . .  in deme Gortelmer ‘) 
geyn ósten wont der Wende her, 
der erste lant ist Ruszin, 
darnach Polenen und Pruszin, 
liggent westenwert den Ruszin na... 
von Pruszin ist mir oucli bekant,

J) Jakoby nazwa morza nie od bałtas biały, lec,z od łać. balteus, 
pas, pochodziła.



wy dy geloubig wer en, 
waz sy mit grószin eren 
ir lebin mochten halden wol.
Daz lant ist grószir riclieit yol, 
unde an daz mer gerigelt; 
willich schifman sieli vorsigelt, 
der in deme Gortel mere vorged, 
der wind yn gerne zu Pruszen wed; 
wer uff dem mere beroubet 
wird, ouch des gloubet, 
deme kummen sy zn lielfe doch.
Daz lant hat keyner riclieit broch 
an golde, an silbere, nocli an frlichten: 
an wiltwerk, des sy mit geniicliten 
uns Yorkoufen, daz ist war, 
und tragens selbin nicht eyn har.
Yil lobelichir sydde
dem yolke wonet midde,
an alleyne daz sy niebt synd
der christenheit gloubenkint,
wan sy sint des irbulgin,
daz sy yo nachfulgin
den, dy kundigin godes wort;
der ist vil von en irmort
der edle bisclioff Adelbreclit
von Beheymen, Jesu Christi knecht,
der cristenliche ewartir
leyt von en da dy martyr.
Des landes legede lyt so fast 
daz sy vorcliten keynen gast 
dnrch gewelde nocli durck mechte; 
sy woullin oucli mit rechte 
selbir keynen herren han 
nocli nymanne wesin undirtau.
Dnrch wiltnis, brliche und durch waszir. 
synt sy risch, zur wer nich laszir, 
rod, wolgevar mit guden harn 
gemudic, stark in iren jarn.
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VI.
MISTRZ WINCENTY KADŁUBEK.

Jatwa z końca XII w.

Kadłubek albo jak  sam siebie nazywa, M agister Vincentius, 
od r. 1208 biskup krakowski, 1213 mnich, w swej kronice, opisu
jącej dzieje Polski do r. 1203, żył za panowania Kazimierza I I  
( f  1194), był zatem współczesnym wojny, którą wiedli Polacy 
z „Pollexianami“ (Jadźwingami) r. 1193/4. Jako wysoko posta
wiony duchowny i uczony, mając blizkie stosunki z najwięcej 
wpływowymi mężami, mógł on zasięgnąć wiadomości albo od du
chownych, którzy towarzyszyli wyprawie, albo od świeckich, 
którzy brali udział w tej potrzebie. W  danym razie niezawodnie 
uderzyło to Kadłubka, że Jatw a, dawszy zakładników, przez nie
dotrzymanie umowy poświęciła ich życie zemście Polaków. Na 
zapytanie Kadłubka odpowiadający, być może duchowny, które
go zawsze obchodzą sprawy religijne, wyjaśnił, że Ja tw a  nie dba 
o życie, gdyż dusza zmarłego w sprawach szlachetnych przecho
dzi według jej wiary w ciała nowo rodzących się. Świadectwu 
temu, pochodzącemu od współczesnej a nadto wiarogodnej osoby, 
dać można zupełną wiarę, zwłaszcza że wiarogodność jeszcze po
przeć możemy podaniami, co uczynimy w uwagach do wypisanego 
urywka.

Magistri Yincenti.. de origine et rebus gestis Polonorum ed. 
Adolph. Mułkowski. Crac. 1864 p. 207. 8. 9. Mon. Pol. I I  193— 
447. Voigt Gr. P. I  p. 363. Toeppen G-eogr. p. 31. Siógren Ueber 
die wohnsitze der Jatw agen Petersb. 1858. Zeissberg Die pol- 
nische geschichtsschreibung des mittelaeters. Lp. 1873.

KADŁUBEK. Jatwa c. 1208.

P. 207. Sunt autem Pollexiani, G-etarum sen Prussorum ge
nus, gens atrocissima, omni ferarum immanitate truculentior 
propter vastissimas solitudinum intercapedines... p. 208/9: Horum 
princeps Pollexius dolo ad Casimirum accedit, yictum se fatetur, 
misereri suorum postulat... in fidei pignus aliquot vades seu obsi- 
des exhibet... Exercitus obsidum securitate solvuntur. Pollexiani 
interim pactioni renunciant. Ajunt obsidum salutem non debere 
impedimentum libertati inferre, satiusque esse filiorum vita de*
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fungi, quam patrum libertate destitui; quos profecto mors ho- 
nestior honestioribus est invectura natalibus. E st enim omnium 
Getarum communis dementia, exutas corporibus animas nascitu- 
ris denuo infundi corporibus, quasdam etiam brutorum assumtione 

corporum brutescere.....

U w a g i .

Badania Toeppena, Voigta i Siógrena wykazały, żePolle- 
xiani Kadłubka, są tym samym, co w pruskich źródłach „Suda- 
witer“ narodem, w polskich zaś Jatw a, Jadźwingowie, a w ru 
skich Jatw ież. Nazwa wodza „Pollexius“ wątpliwa; będzie to 
uosobieniem narodu. W iara w przechodzenie dusz wypowiedzia
na jasno i stanowczo z dodatkiem, że to jest wierzeniem wszyst
kich „Getów“ ')• Śmierć jes t chwilą przejścia duszy z jednego 
ciała, które umiera, w ciało drugie, które się rodzi. Dusza szla
chetnego przechodzi w ciało, w którem jeszcze więcej szlachetnie
je. A zatem istniała wiara nie tylko w przechodzenie, lecz także 
w doskonalenie się duszy. Niektóre zaś dusze, przyjąwszy ciała 
zwierząt, zwierzęceją, co tylko tyczyć się może duszy złego
człowieka. . , . , .

Litwa wszystka wierzyła w życie po śmierci, które jednak
przedstawiała sobie w różny sposób. Nieboszczyk zajmuje to sa
mo co na ziemi socyalne stanowisko, trudząc i zabawiając się 
tern samem rzemiosłem lub zajęciem, jak  za życia doczesnego. 
Dla tego dawano zwłokom do grobu potrzebne do zajęć i zabaw 
przedmioty. Tak było u Prussów (Dusb. III . 5); tak  u Sembów 
(ob. uryw. 6 z liwońskiej kron. rym.); tak  u Łotwy (Einhorn w Sc. 
E r. Liv. II . p. 636 i indziej), a wnioskując z dodatków, kładzio
nych do mogiły, tak  samo u reszty Litwinów i Żmudzinów. Miej
sce przebywania dusz było pod ziemią, ogrodzone płotem z 9-ciu 
bram am i2). (Ob. wstawki u Malali). U samych bram wewnątrz 
ogrodzenia siedziały dusze na ławach. Gdy chowano nieboszczy
ków, pozostali wzywali dusze krewnych zmarłego, aby otworzy
ły bramę i przyjęły nowo przybyłego do swego grona. Jeśli zas 
mnie nie mylą pozory, nowo przybyła dusza częstowała dusze

ł) Porów. Kojałowicz II. Lit. T. I. lib. 5.
2) Liczba 9, zarówno jak 3 są tylko obrzędowe, więc formułką, 

jak to udowodnimy na innem miejscu.
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swych krewnych potrawami przystawionemi w mogile. O tern 
wszystkiem mówią liczne pieśni i obrzędy pogrzebowe. Ob. W ol
ter Dauksza p. 122. Atoli obok tego najwięcej rozpowszechnione
go wierzenia tułały się jeszcze inne kierunki; wierzono bowiem 
w tychże ziemiach w przejście dusz w drzewa, o czem obszerniei 
pomówimy w uwagach do Olivera Scholastyka. Oprócz tego prze- 
c loęlziły dusze w zwierzęta, jak  świadczy źródło nasze i podania 
o wilkołakach. W  zwierzętach przebywają dusze pewien okres 
czasu, łat trzysta, po czem znów przechodzą w człowieka. W  osta
tnich podań ia,ch przebija myśl etyczna, że dusza złego człowieka 
za karę pędzi żywot w zwierzęciu.

Ta myśl przejawia się także w naszym urywka. Ja tw a  nie 
potrzebuje więc aui nieba, ani piekła. Konsekwencya tego było
by, ze nie potrzebowali kłaść do grobów żadnych przedmiotów 
jeśli wogole z pojęć chwiejnych o bezładnych granicach jakie 
scisłe konsekwencye wywodzić można.

Piękną illustracyą do tych wierzeń Jatw y  udzielił nam autor 
„Litwy z podań litewsko-żmudzkich. Widać, że pod względem 
przechodzenia dusz wierzenia Litwinów były wspólne, tylko u je 
dnych mniej u drugich więcej wyraziste. „Powieści o tak nazwa
nych przemianach, mówi autor, u litewskiego narodu są nader 
lczne.  ̂Każde zwierzę, każdy ptak podług mniemania ludu był 

niegdyś człowiekiem, który za przeniewierzenie się woli boo-ów 
został skazany i przemieniony w inną żyjącą istotę dla odpokuto
wania za swe przestępstwa. Nie same jednak zbrodnie były po
budką do skazywania ludzi na mieszkanie w zwierzętach; namię
tna miłość, zal po stracie drogich osób, choroby, cierpienia i t p 
często stawały się przyczyną, iż bogowie litując się nad nędza 
ludzkiego rodzaju przetwarzali go na inne isto ty“ (str. 46).

Przemiana ludzi nieszczęśliwych w odpowiednie zwierzęta 
polega na upatrzonej analogii charakterów, lub na podobieństwie 
pewnych oznak zewnętrznych. Tkliwy, żalący się na nieszczę
śliwą miłość Dajnos (sic) zamienia się na skarżącego się słowika 
(łaksztmgała); przedmiot zaś jego miłości Skaistoj (sic) na błysz
czącą z urody różę stulistną (str. 62). Któż nie widzi, że Dajnos 
jest uosobioną pieśnią (dajna), a Skajstoj uosobieniem przymiotu 
s ajstas, słynny, błyszczący? Pracowity, wczesnym rankiem wsta
jący i wesoły rolnik, a śpiewający, ranny skowronek nasuwał 
mimowolnie myśl przemiany rolnika w skowronka (str. 72). Tę
skne, jednostajne kukanie kukułki doprowadziło do przemiany

Źródła do myt. lit. ,



płaczącej za poległymi braćmi siostry na kukułkę (str. 48)... 
Głównym jednak i pierwotnym motywem była przemiana złego 
człowieka w zwierzę. Plotkarka zamienia się w szczebiocącą ja 
skółkę (str. 65); nieposłuszny w bociana, który bóstw me słuchał 
(str. 75) albo w krętych norach chowającego się kreta (str. 80), 
co mniej zrozumiałe. Nielitośoiwa w drapieżną zamienia się ka
nią (str. 78); nieszanujący starych w niedźwiedzia (?) (str. 78); 
głupia w gęś (str. 128). Dosadnym zaś przykładem przejścia 
duszy złego człowieka w zwierzę, potwierdzającym Kadłubka, 
oraz przejścia z powrotem w człowieka, jest podanie następne: 
„Gmin nasz mniema, iż nietoperz rodzi się z ciała ludzkiego,^ po- 
grzebiouego w sklepie kościelnym i że dusza zmarłego człowieka 
pokutuje w nim przez lat trzysta. Po upływie tego czasu wciela 
się znowu w któregokolwiek z potomków nieboszczyka, ale tą la- 
zą jest już duszą prawego męża. I dla tego to zawsze się dzie
je, iż praprawnuki są daleko lepszymi od swoich pradziadów 
(str. 129).

VII.

INNOCENTY I I I .  Ł o t w a .  1 1 9 9 .
Papież ten panował od 1198—1216. Jeszcze za poprzedni

ka przybył do Rzymu mnich łotewski, Theodoryk z Trojdeny, 
z relacyami od Meinharda, pierwszego biskupa Liwonii (Chroni- 
conliv. yetus Henryka Łotwaka. Sc. Rr. Lv. I. p. 56. 12). Bi
skup Albert, 1199 r. powtórnie przysyła Theodoryka w missyi do 
Rzymu (Tamże p. 72. 6). Nareście r. 1203 tenże po raz trzeci jest 
w Rzymie w towarzystwie Kaupona, „qui quasi rex et senior Li- 
vonum fuerat... Quern Apostolicus benignissime recipiens deoscu- 
latus et de statu gentium circa Livoniam existentium multa per- 
quirens, pro eonversione gentis Livonicae Deo plurimum congra- 
tulatur (Tamże p. 82). Papieże więc byli dokładnie obeznani ze 
stanem rzeczy w Liwonii. W bulli, z której wyjątek przytacza
my; datowanej z Lateranu I I I  Nonas Octobris, zdaje się 1199 
czy 1200-go r., więc zaraz po widzeniu się z. Theodorykiem r. 
1199, pisze papież do wiernych w Saksonii, Westfalii, oraz do 
wiernych „in Slavia et trans Albiam constitutis“, aby zaciągali 
się pod znamię krzyża przeciwko Liwonom, oddanym pogaństwu. 
Gruber Origines Livoniae Ił. 191 p.205. Dogiel Cod. dipl. Pol. V. 
1. N. 1. Napiersky Silva documentor urn etc. w Ser. Rr. Liv. I.p. 336.



R. 1199. L /vom a-Lotwa.

...Accepimus, quod, cum bone memorie M (einardusf 1196), 
episcopus Livoniensis, fuisset provinciam Livonieusem ingressus, 
in vei bo Domini laxans praedicationis sue retia in capturam inter 
populos barbaros, qui honorem Deo debitum anim alibus bru tis , ar- 

boribus frondosis , aguis lim pidis, virentibus herbis et spiritibus im - 

m undis im pendunt. Rzecz rozpatrzymy w uwagach do następne
go źródła, Olivera Scholastyka.

V III.

0 L I V E R U S  S C H O L A S T I C U S .
Oliverus, scholastyk w Kolonii, następnie kanonik w Pader

bornie, a od roku 1223 biskup, ( f  1225) napisał Historia regum 
ten ae  sanctae od 1095—1215. Wydał ją  Eccard Corpus hi- 
storiae medii aevi T. II . p. 1397-1450. Dla braku tego wydania 
przytaczam wyjątek, umieszczony w Sc. Rr. Pr. I. p. 241.

POCZĄTEK XIII W. P ru ssy  i  Łotwa.

Temporibus ejusdem pontificis (Innocentii III)  populus aqui- 
lonaris, qui ambulabat in tenebris, vidit lucern magnam catholicae 
fidei. Nam gens Liyonum, Estonum, Prutonum, variis erroribus 
delusa, ignorans Dei filium et incarnati verbi mysterium, numina 
gentilium colebat, Dryades, Amadryades, Oreades, Napeas, Hu- 
mides [NaidesPJ Satyros et Eaunos. Sperabat enim super lucos, 
quos nulla securis yiolare praesumsit, ubi fontes et arbores, mon- 
tes et colles, rupes et valles venerabantur, quasi aliquid virtutis 
et auspicii reperiri possit in eis, nunc autem sanam doctrinam se- 
cuta... ecclesias aedificat.

Uwagi z poglądem  L itw inów  na przyrodę ziemską.

Wyjąwszy Faunów inne imiona bóstw noszą nazwy greckie, 
a wszystkie razem podchodzą pod pojęcie bóstw wegetacyjnych, 
głównie zaś drzew, nie wyłączając Naidów (Humides), które bę- 
dącbóstwami rzek, jezior i wód wogóle, dostarczających nadbrzeż-

4*



nym drzewom wilgoci, niekiedy zlewają się ze znaczeniem bóstw 
drzew. Wymienione zasie przez Olivera twory przyrody, dozna
jące czci religijnej, zestawione z ubóstwianemi tworami, o któ
rych pisze Innocenty III , rozdzielić można na następujące groma
dy: 1) na bóstwa wegetacyjne  t. j. arbores frondosae, herbae yiren- 
tes i po części spiritus immundi (u Inn. I I I  ), a arbores, luci 
i imiona własne (u Olivera); 2) na bóstwa g ó r , dolin  i  w ód  t. j. mon
ies, colles, rupes, valles i fontes (Oliv.), a aquae limpidae (Inn.), 
3) na bóstwa z w ie r z ą t : animalia bruta (Inn.).

Przednie miejsce, jak  widzimy, zabierają bóstwa wegetacyj
ne. O nich też głównie pomówimy z zastrzeżeniem, że nie zamie
rzamy dokładnie i wszechstronnie wyłożyć teoryi czci, okazywa
nej roślinności, a drzew w szczególe:—do tego byłoby potrzeba 
oddzielnej monografii i obfitszego, jakim dotąd rozporządzamy 
materyału. Skoro jednak w najgłówniejszych zarysach podamy 
podstawy, na których u ludów cześć owa wogóle polegała, oraz 
kierunki, w których się ujawniała, to zarazem wyjaśni się także 
myśl zasadnicza, z której wzięła początek i rozwinęła się cześć 
dla roślinności u Litwinów. Osiągnięte tą drogą badania rezulta
ty posłużą zarazem za dowód, że świadectwa Innocentego I I I  
i Olivera zasługują na bezwzględną wiarę, jako zgadzające się 
w zupełności z wierzeuiem litewskiem.

Powszechnie znaną jest prawdą, że człowiek, będący miarą 
wszech rzeczy, dostrzegłszy, iż po za nim istnieją przedmioty na 
niebie i na ziemi, iż istnieje przyroda i w niej odbywają się czyn
ności, do których sam nie przykłada ręki, obdarza wszystko ży
ciem, podobnemdo życia własnego. Proces ten odbywa się jeszcze 
do dziś dnia. Dziecko uderzywszy się o jakiś przedmiot, sądzi, że 
ten go uderzył, więc wywzajemnia się w mniemaniu, że w ude
rzonym przedmiocie wywoła szereg podobnych wrażeń, jakich sa
mo doznało. Tak też i ludy w wieku dziecięcym wlewały czucie 
i życie w otaczające je przedmioty czy organiczne, czy nieorga
niczne i podkładały im motywy, jakiemi w analogicznych czynno
ściach powodował się człowiek. Zauważyli to wszyscy uczeni, 
a pomiędzy innymi J . Grimm, który słusznie mówi, że zdaniem 
pogan wszystka przyroda obdarzona była życiem i wolą. I  tak 
np. F rigg odbiera przysięgę od wód, ognia, ziemi, kamieni, roślin, 
zwierząt, ptaków, robaków a nawet od chorób (Deut. Myth. 613). 
Innemi słowy wyraża tę samą myśl S. Goszczyński, którego już 
przytacza Ludwik z Pokiewia Lit. str. 45 .
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A leż bo wówćzas, ziemio staroświecka,
D zisiejsze dziwy dziwami nie były.
G rały  widomie niewidome siły 
I  pilnowały człowieka jak  dziecka.
W  pow ietrzu , w drzewach , w kam ieniach , pod wodą  

Krewne współczucie ludzie znajdow ali.
Bo nie gardzili na ówczas przyrodą,
Bo j ą  ja k  m atkę  znali i kochali.

W śród otaczającej zaś przyrody uwidział sobie człowiek, że 
roślinność największe do jego życia przedstaw ia podobieństwo. 
J a k  on się rodził, rósł, s ta rza ł się i umierał, tak  w yłaniały się 
z m atki ziemi, rosły, s tarzały  się i zam ierały rośliny. W skutek 
tego też nadał roślinom życie, duszę, jakie sam posiadał. A  wi
dząc, iż jedne w ciągu roku nikną, inne, jak  drzewa, trw a ły  lata, 
a często przetrw ały  całe generacye: to duszom ich nadaw ał byt 
trw alszy od własnego, moc większą od swojej, jednem  słowem 
potęgę wyższą prawie boską.

Tak więc zaroiły się życiem podobnem do ludzkiego, albo 
też życiem spotęgowanem t. j. duchami, nymfami, półbożkami 
kw ieciste łąki, drzewa, gaje i gęste lasy, a podług sprawianych 
wrażeń były to duchy wdzięczne lub straszne, życzliwe lub szko
dliwe, drobne lub kolosalne.

Upodobienie drzewa do życia ludzkiego dochodziło do tego 
stopnia, że życie własne i jego koleje zespoliły się z życiem i by
tem pewnego drzewa, czy upatrzonego i już istniejącego, czy sa
dzonego w dzień urodzin. Pomyślny stan drzewa rokował po
myślność z niem zjednoczonej osobistości i przeciwnie. Jeś li zaś 
takie drzewo życia nie zmarniało ze śmiercią człowieka, mniema
no, że dusza zmarłego przeszła w to drzewo. W  ten sposób w y
tworzyło się obszerniejsze tego drzewa znaczenie, bo przedstaw ia
jące przodka, dalej rodzinę, gminę i państwo.

N a ziemiach litewskich podobne wierzenia były silnie wko- 
rzenione. Pieśni łotewskie świadczą, że w drzewach przeby
w ała dusza, k tó ra nieraz prosi się ludzi, by jej nie wyrządzali 
krzywdy:
Zrywajcie, dziewczyny, boczne gałęzie, Tylko nic rwijcie wierzchołka, 
Zostawrcie gałęzie na czubku, Niech się w powietrzu bujają. Brivz.N. 381.

Rzecz oczywista, że pozbawiając drzewo wierzchołka, czyni 
mu się krzywdę a zarazem istocie, w niem mieszkającej. Równą 
prośbę zanosi brzózka do dziewczyuy:



Brzózka się prosi dziewczyny: Chodź, dziewczę, obetniej gałązki 
Obetniej, dziewczyno, co zechcesz, Tylko nie zetniej wierzchołka. 

Zostaw wierzchołek, aby syn boży Mógł mieć z niego ozdobę. Br. N. 235.

Gdy pastuch zabiera się do obcinania brzózki, drzewko 
z nim wchodzi w spory:

Słyszałem, jak pastuch, Z brzezinką się swarzył.
Brzózka doń mówi: Tniej, chłopcze, gałązki

A pastuch uciął wierzchołek. Br. N. 233.
Gdy Łotwak opuszczając zagrodę nie ma nikogo, któryby 

za nim zapłakał, tnie w dąb toporem, aby ten przynajmniej z bólu 
zapłakał.
Kozstajemy się bracia! Choć w dąb tnijmy toporem.
Gdy płakać nie ma nikomu, Niech dąb przynajmniej zapłacze. Spr. 31/12.

Zwyczajnie z zatratą  drzewa ginie także istota w niem ży 
jąca. Bywają jednak przykłady, że w7 ściętem drzewie dusza żyje 
dalej: Sosna widząc, że człowiek ściąć ją zamierza, prosi się o ży
cie i płacze. Pociesza ją  człowiek tern, że spuszcza ją  nie na opał, 
lecz na główną belkę w domu, która usłyszy piękne pieśni w do
mu śpiewane.

Sosna spostrzegłszy mnie w lesie Gorzkiemi zalała się łzami,
O sosno! nie płacz tak w lesie, Nie na łuczywo cię rąbie,
Główną masz belką być w domu I pięknych słuchać piosenek.

Br. N. 214. Spr. 53/12.

Wyżej nadmieniłem, iż człowiek jednoczył życie swoje z lo
sem drzewa: W ierzenie takie istniało także na Łotwie:

Wybierając się na wojnę Wtykam u wrót w ziemią gałąź,
Gdy się przyjmie, zazieleni, Oczekujcie, że powrócę.
Gdy się liściem nie okryję, Nie czekajcie, już nie wrócę. Spr. 274/9.
Dziewczyna prosi boginią szczęścia i losu, by na lipie i ja 

błoni zaznaczyła, czy wyrośnie jak  lipa i odkwitnie jak  jabłoń.
Oznacz, Łajmiń, moje latka Na jabłoni i na lipie,
Bym urosła tak jak lipa I jak  jabłoń odkwitnęła. Sp. 38/28. 

Albo: Łajmiń oznacz moje lata Na jabłoni i na lipie,
Bym jak lipa tak wyrosła I  jak  jabłoń odkwitnęła. Spr. 304/3.

Upodobienie losu człowieka z życiem i losem drzewa u wie
lu krzewiło się narodów. Mandanie się śniło, że urodziła gałązkę, 
która wyrosła na drzewo, pokrywające całą Azyą cieniem; jej sy
nem był Cyrus. M atka Yergiliusa miała sen, że urodziła gałązkę



wawrzynu, k tóra upadłszy na ziemią wnet zapuściła korzenie 
i w yrosła w drzewo, pokryte różnym kwiatem i owocem; na d ru 
gi dzień w ydała na świat syna, sławnego poetę. W  dniu jego 
urodzin zasadzono topól w miejscu urodzenia, jak  to w tych stro
nach uczynić zwykli (more regionis), k tó ra wkrótce tak  urosła 
że wyrów nała daleko dawniej sadzonym topolom. Drzewo to 
zwano Vergiliusowem i było przedmiotem czci. N iew iasty brze
mienne z największem uszanowaniem tu się modliły i składały 
wota (Donatus V ita Verg. 1. 3. 5). D ary  wieszali na drzewie, 
jak  też bywało na Żmudzi w Plotele, gdzie bóstwu drzewa ,,K ir- 
nis“ rzucano na gałęzie zarżnięte koguty a na gałęziach palono 
świece. (Laskowski u Łasickiego). W  K urlandyi tenże panował 
zwyczaj. Bay er objaśniając, czem poszło, że często znajdują się 
rzymskie monety na ziemi pruskiej pisze, że rzucano ją  na stosy, 
na których się paliły zwłoki, albo kładziono w urny. Si intelli- 
gens et eruditus lector nostram de projecta in rogos aut effusa ex 
urnis peeunia sententiam non probet, superest, u t existimemus, in 
sacros lucos projectam fuisse. Tali munere deos propitiabant. S a 
tis luculenter lianc septentrionalium caerimoniarum partem  eru- 
diti homines in Germania, Suecia, A nglia enarrarunt. In  Curonia 
ad hunc usque diem luci aliqui superstitionis illius vestig ia re ti- 
nent, cum arbores, onustae omnis generis rebus, antiqua etiam pecu- 
nia, sola religione et sacro, si diis placet, horrore, quod consecra- 
tum semel est, adversus rapinas salvum conservant. (B ayer de 
nummis Bomanis in P russia repertis. Opp. p. 462J. N a wsi F la- 
viów pod Rzymem stał dąb, poświęcony M arsowi, k tóry  pierw ot
nie był bogiem płodów roślinnych (P reller Rom. Myth. p. 295 idd). 
P rzy  każdym z trzech porodów Vespazyi, m atki cesarza Vespa- 
zyana, dąb ten  nowe puszczał pędy, które były wróżbą dla nowo
narodzonych (haud dubia signa futuri cujusque fati). P ęd  pierw 
szy był w ątły  i usecłił; córka niedożywszy roku umarła. D rugi 
był silny i rozrósł się dzielnie, zapowiadając wielką pomyślność; 
syn Sabinus doszedł do znacznej godności w Rzymie, zostawszy 
praefectus urbi. Trzeci pęd najpotężniejszy dochodził do grubo
ści samego puia (tertius ramus instar arboris). W różbity  przepo
wiadali, że ten syn zostanie cesarzem. Był to Vespasianus. (Suet. 
Vit. Vesp. 5).

Jeś li człowiek umrze, dusza jego przechodzi w drzewo ta 
kie, albo też wogóle w drzewo. Ślady oczywiste tego wierzenia 
mamy na Żmudzi, Ludwik z Pok. L it. str. 145 pisze; „Gdy drze-
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wa w lesie trąc się jedno o drugie wydają skrzypienie, natenczas 
pospólstwo powiada, iż dusze jęczą, skazane na męki czyścowe“. 
Nie jęczałyby dusze, gdyby ich w drzewach nie było.

Gdy umysł ludzki już umiał sobie zadawać konkretne pyta
nia, jakim sposobem dusza przechodziła w drzewo, to jedną z bliż
szych odpowiedzi być mogła, iż dusza pochowanego wstępuje 
w drzewo, rosnące na mogile. Niekiedy umyślnie tu je sadzono 
w tern przekonaniu, że krew zmarłego (czyli życie, dusza, co na 
jedno wychodziło) przechodzi w drzewo. Niektóre pieśni żywo 
przypominają tę wiarę. Aleksander Chodźko w balladzie Maliny, 
osnutej na podaniu litewskiem, opiewa, że siostra zabiwszy sio
strę pochowała ją  w lesie; na mogile wyrosła wierzba. Synek 
zbójczyni z uciętej gałązki ulinił piszczałkę, która skarżąc się 
głosem ludzkim przemówiła: Dwie nas [sióstrJ kwitło w domu 
matki,

O moja wiosno! ,,Dziko synu grasz,
Ach lecz siostry nóż Zkąd tę dudkę masz?“
Skosił różę róż. Dudkę tę skręciłem w gaju
Pod kurhanem me mieszkanie, Z dzikiej wierzby przy ruczaju 
Dzika wierzba na kurhanie Przy krzaku malinu “ .

O moja wiosno!

Tu widocznie dusza zabitej przeszła z kurhanu w wierzbę 
i jej gałązki. Z Łotwy pieśń opiewa: że młodzieniec prosi matkę 
o rękę tej córki, która na jedwabnej husteczce wyszyła wzory. 
Jeśli jej nie dostanie; umrze z tęsknoty:

A gdzie wy mnie pochowacie?
Gdy z tęsknoty wielkiej umrę? Do kościoła Panny Maryi.
Pochowamy cię w ogródku, Marya z płaczem się pytała:
Gdzie przepiękne rosną, róże. Zkąd dziewczyna ma ten wianek?
Tu wyrosła cudna lipa W Rydze wianek ten kupiła
Z dziewięcioma gałęziami. I pieniądze zapłaciła,
Co niedzielę tu dziewczyny A u Niemców go ukuła.
Upleść wianki się zbierają. „„Czego kłamać wam, dziewczyny,
A uplótłszy wianki idą W szakże dusza to mlodzieńcaU{-\

Br. N. 382.

W waryancie tej pieśni (N. 381) młodzian prosi matkę o rę 
kę tej córki, która przędzie nitki... jeśli mi jej nie dasz, umrę z bó
lu; „gdzie mnie z bólu umarłego pochowacie? Pochowacie mnie 
w ogrodzie róż. pod korzeniami róż. Tu na brzegu mogiły wyro-



sła rozłożysta lipa; tu zbierały się co niedzielę dziewczyny wid 
wianki: Zrywajcie dziewczyny boczne gałęzie, nie zrywajcie 
wierzchołka; wierzchnie gałązki niech zostaną i bujają się na 
wietrze. Obie pieśni uzupełniają i objaśniają się wzajemnie: nad 
mogiłą młodzieńca urosła lipa, w którą przeszła jego dusza, a na
stępnie w gałęzie i gałązki. Z gałązek uwito wianek; w nim 
znajduje się ,,dusza młodzieńca1'. W aryant zaś nas uczy, że lubo 
dusza znajduje się w całem drzewie, jednak głównem jej siedli
skiem jest wierzchołek. Dla tego też często w pieśniach czytamy, 
aby rwano boczne gałęzie, a nie łamano wierzchołka, w którym 
dusza t. j. życie drzewa przebywa.

Matka-ziemia chętnie przyjmuje do swojego łona zmarłego; 
woda zaś wyrzuca ciało topielca; na tern miejscu rośnie drzewo, 
w które dusza przechodzi. Najwstrętniejszą też dla Litwina było 
śmiercią, utonąć w niegościnnej wodzie. O Prussach świadczy 
Praet. p. 33: der greulichste und schimpflichste todt ist den alten 
Preussen gewesen ins wasser geworfen zu werden. Das merket 
man an einigen der jetzigen Nadraver, die so sehr sich nicht 
schewen an dem galgen zu henken '), als dass sie sollen in ein 
gestimpf oder wasser nach ihrem tode geworfen werden. Poucza

jące są następne pieśni łotewskie:
Czego ojca psy szczekają, 15. Strumyk poniósł, nie zatrzymał,

Za ogródkiem róż (przepięknych)? Poniósł ją  do rzeki Gauja,
Młodzian stoi wśród doliny, Gauja niosła, nie trzymała,
Czeka na tych róż pielarkę. I poniosła ją  do morza,

5. Idą starzy, idą młodzi, Morze niosło, nie trzymało,
Narzeczona nie przychodzi, 20. W yrzuciło ją  na brzegi.
Narzeczona się przechadza Na tem miejscu gęsta lipa
W zdłuż strumyka wyśpiewując, O dziewięciu sękach weszła,
W zdłuż strumyka wyśpiewując. Z dziewiątego sęka gęśli

10. Zbiera sobie kwiat czeremchy, Młodzież ryska wyrobiła.
Zbiera sobie kwiat czeremchy, 25. Grając na nich mówi młodzież,
I pierścionek złoty gubi. Smutno dźwięczą nasze gęśli,
Za pierścionek swój chwytając R ów no ja k  g ło s n arzeczonej.
W pada sama do strumyka. Br. N. 938.

Podobną pieśń przytacza Sprog. p. 28. W olter w M aterya- 
łach do etnografii Łotwy przytacza na str. 99 koladkę ze zbioru 
Manteufla i Platera:

') Litwini odbierając sobie życie najczęściej się wieszają.
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1. Było wszystkich nas trzy siostry, Mnie Daugawa nie przyjęła.
Trzecią, mnie znienawidzili. W ięc do morza mnie wrzucili,
Mnie wrzucili do strumyka, 10. Lecz i morze nie przyjęło;
Ale strum yk mnie nie przyjął. W yrzuciło kupkę piany.

5. Do jeziora mnie wrzucili, Tu wyrosła gęsta lipa.
Mnie jezioro nie przyjęło. To nie była gęsta lipa,
Więc w Daugawę mnie wrzucili, To duszeczka m oja  była.

Na tycli przykładach poprzestaniemy, dowodzących dokła
dnie, że na Ł otw ie  dusze z mogił przechodziły w drzewa. Po
dobna wiara istniała na Ż m u d z i, gdzie skrzypienie drzew w łesie 
uważano za jęki dusz, mieszkających w drzewach. (Ob. str. 56 
i Lud. z Pok. str. 145).

Wierzenie to nie jest właściwością Litwinów; znają je Gre
cy i Rzymianie. Aeneas wyrwawszy drzewo z mogiły Polydora, 
spostrzegł, że krew z drzewa się leje i zarazem usłyszał głos: 
czego mnie rwiesz, Aeneasie, nie obca ci krew, która z drzewa 
wycieka. Polydoros był bowiem krewnym Aeneasa (Verg. Aen. 
I I I  v. 19 — 47). Z krwi Geryona wyrosła na mogile wiśnia; 
(Serv. ad Verg. V II 622). F ak t zatem przechodzenia dusz w drze
wa nie ulega wątpliwości.

Tylko dalszym rozwojem powyższej wiary jest, że w drze
wie mieszka duch przodka, opiekującego się rodziną, rodem, mia
stem, państwem. Stan zaś drzewa przepowiadał życie i koleje 
rodziny, rodu, państwa. A  że dobrobyt człowieka jest znakiem 
losu pomyślnego, więc drzewo było zarazem dachem opiekuńczym 
tego kęsa ziemi, które było własnością osobistą, rodową, lub 
wspólną ojczyzną. Cyprys, rosnący w dziedzicznym majątku 
Vespazyana (in agro avito) był wróżbą dla całego rodu (Suet. 
Vesp 5). Przykładów więcej przytacza Mlidt Ant. W. u F. K. 
p. 23 i dd; Bk. p. 49 i dd. Zdaje mi się, że słynny fieus rumina- 
lis, pod którym znaleziono Romulusa i Remusa, rosnący opodal 
Luperkalu, a przeniesiony czarami augura A ttusa Naviusa na 
comitium, był drzewem opiekuńczem Rzymu. Ob. Tac. Annal. 
X III . 58, gdzie drzewo to wróży pomyślność państwu rzym
skiemu; por. Preller R. M. p. 97. Na akropolidzie atheńskiej ro
sło drzewo oliwne, IXoua, które przepowiadało losy państwa, ztąd 
też oliwą grodową (aarą) zwane. Gdy po spaleniu miasta przez 
Kserksesa pień pozostały nowe puścił pędy, wypadek ten zapo
wiadając przyszłość pomyślną dodawał otuchy Atheńczykom.



Her. V III. 5. 5. Hes. s. v. aanj. (Por. chór w Oid. Col.). W pół
nocnych ziemiach Europy, w Skandynawii i Danii, podobne drze
wa były zwyczajne. W Szwecyi każdy włościanin miał swoje drze- 
wo-opieknna zagrody, oraz każda wieś i gromada. Jedno i drugie 
nazywało się Vai’dtrad, t. j. drzewem opiekunem od Varda strzedz 
i trad  drzewo; niekiedy zwano je Botrad, Botrae, drzewem sie
dziby. Mhdt Bk p. 59. Zdaniem M annhardta Yggdrasill jest 
wyobrażeniem drzewa-opiekuna świata, jako rozwinięcie pojęcia 
Vardtrad. Bk. p. 54—58. Dotąd za powagę, Kuhna (Herabk. d. 
feuers) rozumiano także, że jest „drzewo-opiekunem świata", lecz 
objaśniano, że w istocie swej jest zjawiskiem niebieskiem, t. j. 
chmurą, roztaczającą się w postaci drzewa na niebie.

Lubo na ziemiach litewskich cześć oddawana roślinności 
a w szczególe drzewom w wysokim stopniu była rozwiuięta i zaj
mowała miejsce pierwszorzędne, nie znam jednak dokładnego 
przykładu, aby pojedyncze drzewa były opiekunami rodzin lub 
rodu. Być może przypadkowo. Że jednak tacy opiekunowie 
w ogóle rzeczywiście istnieli, tego dowodem wyraźne świadectwo 
Łasickiego: Sunt quaedam fa m ilia e , quae peculiares colunt deos; 
tylko nadmienić wypada, że między wymienionemi bożkami nie 
znalazłem żadnego, któryby nazwę drzewa przypominał. Co do 
znaczenia niektórych z tych bóstw, kusił się autor wyjaśnić je 
w referacie na Zjeździe Archeologicznym w Kijowie r. 1875, 
(wydrukowanym 1876 r.). Odtąd kwestyi tej nikt nie dotknął. 
Za to posiadamy niezbite dowody, że istniały bóstwa oddzielne 
dla pewnego terrytorium: Praeterea, mówi Łasicki, a raczej L a
skowski, sunt certis agris , quemadmodum nobilioribus fa m ili is , sin-  
gulares dei; między wymienionemi zaś bóstwami „Kirnis" ma zna
czenie opiekuna ziemi Plotelskiej, który przebywa wśród drzew 
wiśniowych, a Głuboi wyraźne wiązu znaczenie (guba wiąz). 
W  kwestyi tej jedno niejasne, czy owe bóstwa opiekuńcze są 
bóstwami drzewa oddzielnego, czy drzew zbiorowych t. j. lasu, 
gaju, sadu i czy cześć im oddawana jest wynikiem czci wcielo
nego w nich przodka, czy bóstwa w ogólności.

W wielu pieśniach łotewskich przejawia się myśl, że lipy 
są przedstawicielkami niewiast, dęby zaś mężczyzn.
1. Z lip gałązek nie odłamię, Za to z dębu bym łamała,

Wszakże sama jestem, lipką , Dęby ze mną są w niezgodzie. Briv. n .437
2. Dąb w yrastał z lipką W jednej wsi wyrosłam

Z pnia tego samego, Ja  z mym narzeczonym. Briv. 218.
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Stwierdza to samo uwaga Rostowskiego (z X V II wieku), 
że na Łotwie w okolicach Dunaburga zbierały się na nabożeń
stwo niewiasty około lipy, mężczyźni zaś około dębu.

J a k  zaś dziewczęta żarty sobie stroją z młodzieńców, tak  
lipki z dębów.

1. Za rzeką,, za górą Rząd lip naprzeciwko
Rosną rzędem dęby, Z dębów żarty stroji. Briv. 217.

2. Dąb wyśmiewny wyrósł Wyśmiewniejsza lipa
Na wyśmiewnej górce, Żartowała z dębu. Briv. 221.

Analogią do tego, że drzewa są przedstawicielami osób 
zbiorowych, mamy u Plin. H. X. XV. 36, gdzie drzewa przedsta
wiają dwa stany. Na poświęconem Kwirinalowi (t. j. Romulu- 
sowi) miejscu rosły dwa drzewa myrtowe, nazwane jedno patry 
cy uszów, drugie plebejów. Pierwsze przez długie lata udawało 
się dobrze i bujnie się rozrastało, póty władza Senatu trw ała nie
naruszoną; druga myrta, plebejska,była grubszą, lecz smutny przed
stawiała widok. K tóra gdy się rozrastać zaczęła, władza Sena
tu, począwszy od wojny z Marżami, malała, a zarazem myrta pa- 
tryóyuszów z wolna utracała swą piękność.

Jeszcze zwrócimy uwagę na jeden kierunek wierzeń o drze
wach. Z pojęciem, że życie człowieka zespolone jest z drzewem 
i że dusza przodka, od którego pochodzi, w niem przebywa, łatwo 
wyrodzić się mogło wyobrażenie, jakoby człowiek sam pochodził 
od drzewa. Prawda, że na to mogły wpłynąć także inne szeregi 
mytologicznych pojęć, jak  np. pochodzenie od drzewa niebieskie
go; w każdym razie w iara owa jest faktem. Dowodem tego 
w Grecyi przysłowiowe: o d  ^ a p  o w ib  Spoóę e a o l  7 i a X c u c p a T o o ,  oór 
aró %ŹTprję, wszak nie pochodzisz od dawno sławionego dębu, ani 
od skały; dowodem także owe liczne genealogie, wykazujące po
chodzenie tylu greckich rodów od nymf drzewnych u Hezyoda. 
Do dziś dnia „drzewo genealogiczne" wiąże ludzi i drzewo ze so
bą. Wyraźne zaś świadectwo czytamy u kilku autorów, jak  np. 
Yerg. Aen. V II. 314.

Gensque virum truncis et duro robore nata. Albo:
Yivebant homines, qui rupto robore nati

...nullos habuere parentes. (Juv. VI. 12).
Obszerniej i po swojemu opisuje to Ov. Met. X . 489.
Na takie pochodzenie człowieka wskazuje litewsko-żmudz- 

kie podanie u Lud. z Pok. p. 81; tylko zmienione o tyle, że za-
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miast powiedzić, iż człowiek pochodzi od wierzby, głosi, że po
chodzi od niewiasty, nazywającej się wierzbą (blendis, blinda). 
Otóż co niesie podanie: Niegdyś w Litwie żyła niewiasta, imie
niem Blinda albo Blendis, która szczególniejszy posiadała przy
miot wydawania na świat licznego potomstwa z niewypowiedzia
ną łatwością tak dalece, że nietylko przyrodzonym sposobem ro
dziła, ale z rąk, nóg, głowy i t. d. wydawać mogła potomstwo. 
Ziemia, najpłodniejsza z matek, pozazdrościła jej takiego szczę
ścia, przeto razu jednego, gdy Blendis szła przez łąkę, która była 
grzązką, nogi jej uwięzły w ziemi tak, iż żadnym sposobem wy
dobyć ich nie mogła. Z rozpaczy więc przemieniła się w wierzbę.

Obok wymienionych kierunków, wpływających na oddawa
nie czci drzewom, istniał inuy, być może pierwotniejszy, który 
prosto orzekał, że każde drzewo przebytkiem jest bóstioa. Z drze
wem pojedyńczem rodzi się bóstwo, zwyczajnie nymfa, z niem 
rośnie i zamiera. Grecy nazywali ją  znacząco H amadryadą  lub 
Hadryadą t. j. zespoloną z drzewem (od ajia lub a i Spóę): „Ha- 
madryady są nymfy, które razem z drzewem się rodzą i razem 
z drzewem zamierają" mówi Mnesimachos (w Schol. ad A poll. 
Rliod. Argon. I I  w 478): „Gdy nymfy się rodzą, razem z niemi 
wyrastają wysmukłe sosny lub dęby wysokie". (Hymn. in Ven. 
265), „a gdy do nich się zbliży Mojra śmierci, schną naprzód 
drzewa przecudne, ginie kora, opadają gałęzie, a równocześnie 
dusza nymf opuszcza światło słoneczne". (Tamże 270 i ob. Plut. 
de defect, orac. 11). Mieszkaniem jej drzewo, z którego często 
głos się odzywa, zwłaszcza gdy je kto rani, o czem niejednokro
tnie w Met. pisze Ovidius n. p. V III. v. 761. W  Met. X . 489 
Myrrka, zamieniona w drzewo, głośno jęcząc rodzi. U Apoll. 
Rkod. Arg. H . 471 Hamadryada odzywa się do ojca Parajbiosa 
„nie ścinaj dębu równego mi wieku, w którym czas długi mie
szkałam". Podobne przykłady znajdujemy u innych narodów; ob. 
Mhdt. Bk. 10. U nas obecnie odwrotnie się dzieje; my wprawia
my w drzewa wizerunki świętych, najczęściej Matki Boskiej. 
Zdarza się niekiedy, że na pniu pokazuje się M atka Boska: „a kto 
im takie brednie gani, heretykiem zową" (Worek Judaszów). Są 
to resztki dawnych wierzeń. Liwy widząc wyciętą na gałęzi 
głowę ludzką, sądzą na podstawie własnych przekonań, że z drze
wa wyziera bóstwo chrześciańskie (Henr. Lot. p. 66. 8). Liwoń- 
czyk przybyły z lasu do wojska opowiada, że widział bóstwo 
„wyrastające z drzewa" do połowy człowieka, zwiastujące przy-
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bycie nieprzyjaciół. (Hen. Łot. p. 106. 14). Żm udzini napadają, 
na Hieronyma praskiego „qui sacram del domum  violari suasis- 
set“; tu więc dąb prosto się nazywa domem bożym. Lud litewski 
udajesię do Witolda, narzekając, że gaj wycięty i bóstwo pozbawio
ne domu. (Hier. Pras.) Erasmus Stella podaje, że Prussowie „praecel- 
lentes arbores, ut robora, quercus, deos inhabitare dixerunV  et ut 
domos numinum colebant. (Sc. P r. Pr. IV  p. 294). Pruskie Rom- 
butas i Rombowa etymologicznie znaczy dom spokoju, ciszy; re
alnie zaś drzewo jako dom święty, gdyż tylko drzewa święte no
szą tę nazwę; (butas dom, buva siedlisko; pierwiastek rom z głó- 
wnem ciszy, spokoju znaczeniem, tworzy nazwy miejsc świętych). 
Żmudzin, chcąc się zemścić na bóstwach, mieszkających pod ko
rą a szkodzących gospodarstwu, siekierą obnaża drzewo z kory, 
t. j. pozbawia duchów mieszkania: Tum unus in ter alios percon- 
tari, num etiam decorticare arbores liceret, annuente praefecto, 
(był nim Jakób Laskowski) aliquot magno nisu repetens decorti- 
cavit. Vos me meis anseribus, gallisque gallinaceis spoliastis; 
proinde et ego nudas yos faciam. Credebat enim demens deos 
rei familiari perniciosos, inter arbores et cortices latere. (Łasicki).

O pojedynczych drzewach świętych na Prussach pisze C as
par Stein, żyjący na początku X V II w. w Memorabilia Prussica 
(Acta Bor. I  p. 195): Ad flumen Russ pagus Schakuniken, ubi 
fuit tilia, yeteribus incolis sacra, variisque sacrificiis culta...“ 
„In agro Rastenburgensi, proximo conflnio episcopatum Varmien- 
sem attingente... vix quingentis passibus a Rosselio (Rossel...) 
locus celeb er, cui lilia ramosa quaedam D. Mariae dicata, quae 
antiquitus ibi stetit, nomen dedit Germanis: zur Linde (Ib. p. 244). 
Na cześć opiekuna bydła robiono placki, które wypiekano tylko 
przy ogniu lipowym. P raet. 25. — Kauszele, kubki obrzędowe, 
także tylko z tego wyrabiano drzewa. Gdzie teraz Heiligenbeil, stał 
dąb święty (C. St. 222). P raet p. 16 opowiada, że za jego jeszcze 
czasów w jednej wsi niedaleko Ragnity stał dąb, który okoliczni 
mieszkańcy uważali za święty i ktokolwiek by mu wyrządził ja 
ką krzywdę, ten karę odnosił na ciele własnem. Mówią także 
od czasów Grunau’a o świętem dębie w Romowe. Lubo podanie 
o Romowe i owym dębie, jak  Grunau je podaje, jego jest kompo
zycją, ułożoną z kilku dat rzeczywiście prusko litewskich, a wię
cej jeszcze obcych, zaprzeczyć jednak nie można, że w miejsco
wościach świętych, jaką było Romowe, dąb czy inne drzewo ro
snąć i za szczególnie święte uważane być mogło. K rytykę poda-



nia ustnie wyłożyliśmy na Archeologicznym Zjeździe w Odessie 
i przy danej sposobności ogłosimy. Bez dodatku, że dąb był 
przedmiotem czci, czego się jednak ze związku domyślamy, Cas
par Stein pisze: Trans fluvium Pregelam ad viam publicam in 
pago Oppen hortus, in quo stetit querous annosa, 27 ulnarum cras- 
sa, intus cava, in qua Albertus primus et Albertus Fridericus, 
duces Borussiae, equum magnum summa admiratione in orbem 
agere potuerunt (p. 213). Praet. p. 18 pisze, że Nadrowlci przy
pisują dymowi drzewa dębowego siłę uzdrawiającą, a na str. 19: 
Es soil gewisse eicheu geben, die leiclit feuer fangen. Mir er- 
zahlte ein alter Nadrave, die waideloten batten, falls das heilige 
feuer ihnen ausgegangen ware, es wieder von einer solchen eiche 
entnehmen mtissen. Ich fragte, wie sie das gemacht. Respondet: 
Sie hiitten das holtz etwas warm mit grauen feldsteinen (nicht 
mit rothen) geschlagen, darnach miisste man es reiben, so wiirde 
ein feuer sich bald finden. Es gabe noch viel leute in Żamayten, 
die auf solche baume viel hielten; es ware ein grosses gliick, wenn 
man an solche eichen karne. W  Nadrowii na cześć bożka Gab- 
jauja ogień w osieciach drzewem  grabowem  palono. Praet. 22. J a 
łowiec  był czczony na Żmudzi i Szalavonii: die Zalavonier und 
Żamaiten halten noch den kaddig heilig. Praet. 29. Do jakiej 
wielkości dochodził jałowiec opisuje Caspar Stein 1. 1. p. 215: „In 
pago Kumetzsch 1£ miliarum ab Insterburgo, arbor juniperus 16 
ulnarum alta, 2 ulnarum et 3 quadrant, crassa i t. d. Jeszcze 
r. 1664 opodal Niebudzen stał świerk  święty, do którego aż z da
lekiej Litwy odbywali pielgrzymki; nazywali go Rum buta, a idąc 
do niego mówili „eikim Rombhową" (sic), idziemy do Rombuva 
t. j. do domu świętego. Praet. 16. W  dalszym ciągu udziela nam 
Praet. nadzwyczaj ważną wiadomość, że wszelkiego rodzaju drze
wo, którego pień się rozchodził i zrósł się na nowo, było u Prus- 
sów świętością i jest nią do dnia dzisiejszego. „Alle a rt baume, 
dereń stamm sich von eiuander gezweiget und wieder zusammen- 
gewachsen gewesen, sind den Preussen heilig gewesen und sind 
es manchen noch“. (p. 17). W ten sposób urosłą w Niebudzen 
gruszą  nazywali „rombotha K rauszis“, a jakiś znachor maldinin- 
kas czy waidelutas żmudzki na nią się patrzał z dziwmem nabo
żeństwem (p. 16). Ludwik z Pok. Lit. p. 91 powiada r. 1846: 
W e wsi Szakale w Kurlandyi widziałem jesion  olbrzymiej wiel
kości, który lud za święty poczytuje. Autorowie najczęściej, p i
szą o świętych dębach, lipach i świerkach; mniej może przypad-
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kiem o innych, które zasie występują w pieśniach ludowych, jak  
jabłonie, brzozy i t. p. O jesionie ob. Lud. z Pok. p. 86. J a 
rzębina (szermuksznis) osobliwe miała świętości przymioty. Ro- 
stowski z r. 1583 pisze: o Łotwie: quercus annosae, szermuksznis 
sive sorbus.. a rusticulis adhuc colebantur. „Człowiek uderzyw
szy złego ducha gałęzią jarzębinową, uwalnia się od niego" (mowa
0 Żmudzi). „W Klechdach wieśniacy zabijają djabłów jarzę
binową maczugą." „Wielki hetman litewski Pac zaszpuntował 
klinem jarzębinowym djabłów, zebranych w piaście na naradę". 
(Ob. Lud. z Pok, L. p. 131 i uwTagę). Bez, sambucus, także do
znawał w Prussach czci osobliwej; pod nim mieszkał bożek 
„Puschkaytus“ a raczej Puszaitis. „Der Erden Gott Pusckkaytus 
hat seine wonung unter dem heiligen holtze, hollunderbaum', das 
holtz halten sie gros heylig, da tragen sie brod und bier auch an- 
dere speis unter den baum i t. d. (Hier. Małecki Warhafftige 
beschreibung etc.). Brzoza miała niemałe znaczenie w wierze
niach litewskich. Łasickiego Birzulis na Żmudzi, o którym nie
chętnie z chrześcianami chcą mówić mieszkańcy, może mieć zua- 
czenie opiekuna brzozy; nadto nic więcej nie wiemy. Za to brzo
za często przedmiotem jest pieśni:

Na słonecznej drogi skraju A  na drugim wschodził księżyc,
O trzech listkach rosła brzoza. Zaś na trzecim małym listku 
Zorza się na jednym złoci, Weszło słońce igrające. Spr. 43/1.

Tym skrajem drogi słonecznej, jest miejsce, gdzie niebo 
z ziemią się schodzi, a mianowicie wschód, gdyż tutaj złoci się 
zorza poranna, wschodzi słońce a niekiedy księżyc. Potwierdza 
się objaśnienie pieśnią inną:

Tam za rzeką białe brzozy, Tu zawiedli naszą siostrę
Na niej srebrne lśnią się liście; Do kowala srebra Spr. 44/8.

Rzeka, wielka woda (Daug-ava, Dzwina), morze i t. p. zna
czy w .obrazowym języku niebo; za wodą, a zatem na brzegu, 
stoją białe brzozy srebrno-listne — drzewo słońca. Tu mieszka 
kowal, kujący co rano w swej kuźni, t. j. w zorzy porannej nowe 
słońce, które gdy srebrnym blaskiem zaświeci, kowal już kuje 
srebro, t. j. dzień biały. Jeżeli siostrą jest świt (w łot. rod. żeńs.) 
to niewymienieni tu bracia tylko mogą być gwiazda poranna
1 wieczorna (w łot. rodz. męzk.).

Ogień z drzewa brzozowego rozjaśnia ciemną przyszłość 
i służy do wróżby.



Wzniećmy ogień o młodzieńcze; To w przyjaźni żyć będziemy,
(wzniećmy ogień) z drew brzozowych. Jeśli z trzaskiem ogień spłonie,
Jeśli cicho drzewo spłonie, Będziem swarzyć się i gniewać.

Spr. 46/23.
J e s t  to jedyny dotąd mi znany przykład wróżby ogniowej, 

w której konkretnie wymieniony je s t znak i jego tłumaczenie. 
On nam może torować drogę do wyrozumienia, na jak ie  praw do
podobnie znaki zwracano uwagę przy ogniu, wiecznie gorejącym 
na miejscu wyroczni, Żinicze zwanem.

W  naszym szkicu, w którym  tylko rzucamy kontury do
przyszłego obrazu Poglądów litewskich na przyrodę, wspomnimy 
jeszcze o jabłon i, o której pieśni podadzą nam klucz do rozwią
zania kilku ciemnych zagadnień w litew skich wierzeniach:

Słońce wjechało Śpi teraz, słonko!
Do sadu jabłoni W sadzie jabłoni,
Na kołach dziewięciu Tu cię osypią
Sto mając koni. Kwiatem jabłoni. Briv. 73.

Dziewięć je s t zwyczajną, sto mniej zw yczajną liczbą obrzę
dową, dla tego tu liczby odgryw ają tylko rolę formułki. Sadem 
jabłoni ') kw itnących blado-różowo, je s t zorza wieczorna, gdyż 
wieczorem słońce kładzie się do snu; kw iaty zaś, opadające na 
śpiące słońce, są zorze, które szmatami za słońcem zapadają. Tę 
samą myśl wyraża pieśń następna:

Śpi, śpi, o słoneczko! Na oczętach twoich
W jabłonowym sadzie, Pełno jest kwiatu jabłoni. Spr. 314/14.

Gdy słońce zaszło, naturalnie poszło do ziemi innej, cudzej; 
poczem nastała  noc; istny obraz śmierci, i okry ła  ziemią. J a k  
srebrnolistna brzoza na wschodnim rośnie skraju ziemi, tak  na 
zachodzie stój i jabłoń na skraju, na granicy  św iata słonecznego 
i cudzego, t. j. podziemnego. Ztąd drzewo to nabiera niekiedy 
znaczenie złej wróżby, mianowicie śmierci:

Zakwitła jabłoń bladym kwiatem Zadęły wiatry, liść opada
Na samym brzegu ziemi swojej. Na cudzą  ziemię cudzego pana.
___________  Spr. 40/8.

') Słońce zaszłe niekiedy w pieśniach nazywa się jabłkiem, spa
dłem z jabłoni, co wpłynęło na umieszczenie jabłoni i sadu jabłoni na 
zachodzie.

Źródła do myt. lit. 5



W yraźnie wypowiada pieśń u Spr. 28/1, że przez cudzą z ie 
mię rozumieć należy św iat um arłych. W  tej pieśni dusza zmar
łej dziewicy przechodzi wr drzewo, lipę, z której młodzież zrobiw
szy gęśli ję ła  śpiewać do jej dźwięków. Gęśli wydają dźwięki 
smutne: To płacze nasza młodsza siostra, przechadzając się po 
cudzej ziemi. K w ia t jabłoni wpleciony w w ianek przynosi nie
szczęście:
Wplataj matko różne kwiaty Jabłonowych mi nie wplataj,
W mój wianeczek, tylko kwiatów G orzk o  płacze, kto je nosi. Sp. 162/17.

Ciulza-m atka t. j. macocha czy św iekra posyła córkę czy 
pasierbicę, aby zerw ała jabłonowe gałązki na rogóżki do łaźni; 
ta  tego uczynić nie chce:
1. Cucłza-matka mnie posyła Acli mateczko! pójść nie pójdę,

Rwać gałązki na rogóżki, Kwiat jabłoni blado kwitnie,
Łzy od żalu z oczu płyną. Spr. 39/2.

2. Cudza-matka mnie posyła Liść opada, kwiat się sypie
Rwać z jabłoni na rogóżki; A mnie z oczu łzy się leją. Spr. 41/15.

3. Cudza-matka tak nalega Myśli może, żem tak głupia
Rwać gałązki na rogóżki, I nie poznam, że to jabłoń. Sp. 39/3.

W  innej znów pieśni wywrócona jabłoń powiązana z myślą 
osieroconej córki:
Wiatry jabłoń wywróciły, Ta dziewczyna jest sierotą,
Lecz nie depczcie jej nogami. M e podajcie jej obmowie. Sp. 41/13.

Niekiedy w miejsce jabłoni podstawione inne drzewo, zw łasz
cza lipa, rosnąca także na skraju , gdzie niebo z ziemią się styka. 
Lipa, jak  wiadomo, przedstaw icielką płci niewieściej.

Rosła lipa nader piękna Słońce pasek tu zawiesza
Na słonecznej drogi skraju. Każdy wieczór, gdy zachodzi. Spr.

38/24. Ob. Briv. N. 82.

Pasek w iesza słońce, gdy do snu się kładzie; tym paskiem 
je s t zorza wieczorna, roztaczająca się na widokręgu zachodnim; 
w innej pieśni słońce zawiesza sw7ą odzież jedwabną; (porównaj 
grecką Eos krokopeplos, t. j. ju trzenkę w krokosowej szacie).

Dla czego każdego wieczoru To słońce każdego wieczoru
Czerwienią się brzegi obłoków? Przewietrza jedwabną swą odzież.

Briv. N. 83.
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T ą odzieżą są właśnie p łaty  zorzy wieczornej.
J a k  słońce, gdy kładzie się spać, zawiesza swój pasek na li

pie, tak  też dziewica kładąc się do snu wiecznego prosi się m atki; 
a^y jej wianeczek powiesić na lipie:

Gdy ja umrę, matko moja, Niech słoneczko go przybieli.
Gdzie podziejesz mój wianeczek? Kwiatem lipa się okryje,
Powieś, matko, go na lipie Z wianka listki się posypią.

Spr. 38/26.
N a drzewa, stojące czy na wschodzie, czy na zachodzie 

zwrócił uwagę M annhardt d. lett. Sonnenmythen, wskazując na 
podobne wierzenia u innych narodów. M yt zaś o złotem runie, 
zawieszonem na drzewie, będący osadem wielce starożytnych my- 
tów o słońcu rozbierał i objaśnił K uhn ueber die entwickelungs- 
stufen der mythenbildung. Berlin 1874.

W ierzenia, że w drzewach istnieje bóstwo, że dusza ludzka 
przechodzi w drzewo i że człowiek od drzewa pochodzi, należą do 
głównych i zasadniczych. Będąc wyczynem wzajemnego oddzia
ływania na siebie czynników najpierwotniejszych, jakiem i są duch 
ludzki i przyroda, w ierzenia te nie są bynajmniej własnością pe
wnego narodu, ani aryjskiej rassy , lecz mogą być wspólne ludom 
rass najróżniejszych i najdalej od siebie oddalonym. Z  tych zaś 
węgłowych zasad wysnuwały się liczne i długie szeregi konsek- 
wencyi, z których wielka liczba spotkaw szy się w rozwoju ze sze
regam i innych wierzeń, rozwijających się z innych motywów np. 
z poglądów człowieka na św iatła niebieskie: wiążą się z niemi 
w skutek appercepcyi i przedstaw iają nader często zwój trudny 
do rozplątania.

W  następnych uwagach rozpatrzym y się w kilku takich 
konsekwencyach, wypływających z poglądów człowieka na drzewa.

Z rany  zadanej drzew u sączy się krew. Gdy Erysichton 
zamierza się, aby dąb zrąbać, drzewo zajękło, zbladły liście i żo
łędzie i gałęzie; a gdy uderzył, z pod rozciętej kory strumieniem 
lała się krew, jak  z ofiarnego zw ierza przed ołtarzem , a z dębu 
głos się odezwał: Pod tym dębem mieszkam ja , nymfa, ulubienica 
Cerery. Ov. met. V III . 738; ob. V erg. Aen. I I I .  19. M hdt. 
A W F K . p. 20 — 23; p. I l i  dd; inne przykłady M hdt. Bk. 34. 41. 
Gdy kapłan chrześciański wyrębuje w Estonii las święty, lud
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obecny się dziwi, że z drzew krew  nie wycieka. Hen. Łot. str. 
252. 5. D rzew  świętych nie było wolno nacinać, ani z kory obdzie
rać, ani odtamywać gałązek, a tem mniej wyrębywać; jeśli się kto 
tego dopuści, winien sądu na zasadzie ,,ząb za ząb, oko za oko 
A więc kto drzewo wytnie, gardło dać musi; kto pozbawia je  kory, 
temu pępek wytną, a przybiw szy do drzewa, przestępcę pędzą 
około drzewa, aż je litam i ranę obwiąże; kto ran i drzewo, podobną 
na ciele ranę odnosi. Najdłużej, bo aż do XV I I I  w., kara ta , 
podobno tylko na papierze, utrzym yw ała się w praw ach hanow er
skich (ob. M hdtB k . p.27). Niegdyś prawo to obowiązującem było 
w Germanii (Grimm R. A lterth : p.519). K ara  za szczegółowe prze
stępstw a uogólniała się i przeszła w karę za inne przewinienia. 
Na pruskiej ziemi K rzyżacy zastosowali ją  do nieszczęsnego P i- 
p in ar. 1231,k tóry  im się dzielnie odganiał. (Chroń. Olivense w Sc. 
R r. P r. I. 677). W  ten sposób karali u nas złodziei barci, pę
dząc ich naokoło ula. W  F inlandyi męczono w ten  sposób chrze- 
ścian ').

K to  na ziemiach litewskich odważył się ciąć w drzewo świę
te siekierą, mimowoli sam podobną w nogę odnosi ranę. Tomasz 
T re te r (a właściwie J a n  Kreczm ar, dziekan warmijski, którego 
pracę niemiecką o biskupach warmijskioh T re te r na łacinę prze
łożył), w Żywocie pierwszego biskupa warmijskiego, Anzelma, 
podaje: że na miejscu, gdzie nynie miasto H eiligenbeil stoi, rósł 
dąb olbrzymiej wielkości, czczony przez Prussów, a przeznaczony 
na zrąbanie „cumąue ad rem deventum esset e t quidam arbori 
securim admovissent, ilia repercussa converso ictu ferientem  in 
pede vulneravit, u t in terram  illico p rostern ere tu r”. H ieronym 
praski na soborze Bazylejskim  r. 1431 opowiadał sekretarzow i

') Mieszkańcy Tavestii odpadli od chrześciaństwa, o czem doniósł 
biskup Upsalski papieżowi Grzegorzowi IX. Ten odpisuje mu radząc, aby 
w owych stronach ogłosił krucyatę. List datow. z Rzymu V Idus Decemb, 
Anno XI t. j. 1237. Illorum qui Tavesti dieuntur natio, ad antiqui erro- 
ris reversa perfidiam ... parvulos, quibus in baptismo Cbristi lumen illuxit, 
violenter de hac luce subtractos interimunt; quosdam adultos extractis 
ab eis prim o visceribus, daemonibus immolant et alios usque ad amis- 
sionem spiritus arborem circum ire compellunt; sacerdotes quosdam exo- 
culant et quibusdam eorum manibus et ceteris membris crudeliter muti- 
latis, retiquos in combustionem et cibum ignis paleis involutos expo- 
nunt... Raynaldus Annal. Eccl. T. XIV p. 457; ob. Sc. Rr. Liv. I p. 389. 
N. XXXV.



Eueasowi Silvio Piccolomini (późniejszemu papieżowi Piusowi I I)
0 swojej missyi na Żmudzi (między latam i 1410—1423): Gdy ka
zał wyciąć gaj święty, przyszła kolej na dąb okazały, bardzo sta-

. ry i przed iunemi czczony. Obecni długo się wachali; nareście 
podjął się. tego jeden „et elevata bipenni magno ictu cum arborem 
caedere arbitraretur, tibiam suam percussit, atque in terram  se- 
mianimis cecidit (Aen. Silvii Europa c. X X V I. Sc. P r. Pr. IV. 
p. 238/9). Gdy Hieronym powstać mu kazał, pokazało się, że 
raunym wcale nie był. Tak silnie działała wiara na niego, że mu 
się zdawało, jakoby sam uderzył się w nogę. W  podobny sposób 
odzywa się Długosz: omnes illas (silvas) ferro contingentes et vio- 
lantes, Satanae dolositas et versutia in m a m i , oculo, p e d e  aut ali- 
quo membrorum... offendebat et nonnisi arietum et vitulorum ho- 
locaustis placatus simulatam reddebat sanitatem“. A na innem 
miejscu: Detruncator frondium aut silvae ingressor aut jugula- 
batur a daemone, aut in aliqua mutilabatur corporis parte“.

Pierwotnie niezawodnie każde drzewo było przebytkiem 
ducha jakiegoś, czy półbożka, a zatem uważane było za święte, 
czy ono stało osobno, czy rosło gromadnie tworząc gaje i lasy. 
Z postępem jednak czasu musiały się tworzyć różnice z potrzeby, 
która wymagała materyału dla sklecenia chat i osieci, do zażega- 
nia ognia lub wyrabiania sprzętów domowych i broni. Atoli
1 w takich razach, nim drzewo spuszczano, odmawiano modlitwę, 
proszącą drzewo o przebaczenie. „Noch jetzt bitten die holzfaller 
den schónen, gesunden baum um verzeihung, ehe sie ihm das le- 
ben abthun“ (Schónwerth z Palatynatu i Bawarii u Mhdta Bk. 
p. 10). „W enn man einen bejahrten holzhacker im walde be- 
lauscht, so kann man horen, wie er dem baume, den er eben fallen 
soli, abbitte leistet. Jeśli tego nie uczyni, to dusza, przebywają
ca w drzewie męczy się i dalej w powalonym pniu żyć musi“. 
(A. Peter Yolkstlnimliches aus Oester. Schlesien Troppau 1867 
II. p. 30 u Mhdt-a Bk. p. 35 uw. 2). Na Pomorzu istniało w ierze
nie, że gdy człowiek, którego życie zespoloue było z drzewem, 
umrze wpierw, to dusza jego przechodzi w owe drzewo. Jeśli zaś 
spuszczą je na potrzebę np. do budowy okrętu, to duch żyje dalej 
w drzewie zrąbanem i staje się opiekunem okrętu. Ztscht. f. 
deutsche myth. II. 141 u Mhdt. Bk. p. 33). To samo wierzenie 
panowało na Łotwie, jak widzimy z pieśni u Briv. N. 214, u Spr. 
53/12, przytoczonej wyżej, gdzie wyrębujący sosnę pociesza ją  
tern, ze nie zużyje joj na opał, lecz zrobi z niej główną belkę do-



mu i pięknym pieśniom przysłuchiwać się będzie. Potrzeba więc 
wymagała rozróżniać święte lasy, gaje, drzewa, od takich; które 
wolno było brać na użytki. Znajdujemy zaś lasy święte u każde
go prawie narodu. W  Grecyi pełno było świętych gajów; Rzy
mianie w nie obfitowali. Prelłer R. Myth. p. 98 idd; 100; 172; 243 
i na innych miejscach). Germanie (Grimm D. M. 57 i dd; 613 i dd. 
M hdt Bk. 31. 70. 572. 582 i dd.) oraz Słowianie (Helmold Chr. 
Slav. 1. 83. Cosm. P rag  I I I  i inni) modlili się także w lasach 
świętych. Częściej jednak, jak  gdziekolwiek indziej, spotyka,- 
my się na ziemiach litewskich z świętemi drzewami, gajami, la
sami, rosnącemi czy na równinach, czy na pagórkach, nad źródła
mi, przy ujściu rzek, lub na wysepkach. I  w naszem zbiorze źró
deł nie raz będzie o nich mowa, jak  np. pominąwszy Adama Bre- 
meńskiego, u Dusburga, Jana  Malali, w Kronice Wołyńskiej; 
u Kallimacha, Długosza, Guagnina, Łasickiego, Rostowskiego 
i innych. Toeppen w Hist, compar. geogr. p. 25 uw. 130 wymie
nia lasy święte w Sambii. L itw a; Żmudź i Łotwa czekają jeszcze 
na szczegółowego o lasach świętych pisarza. Nazwa ogólna świę
tego gaju na Litwie i Żmudzi jest Ałkas, Ałks tob. artykuł 
w Wielkiej Illustr. Encycl. p. s. ałkas). Znamy także kilka imion 
własnych któremi nazywano lasy święte. W  litauische wegebe- 
richte ( =  Brody Krzyżackieob. Sc. Rr. P r. II. p. 662 i dd.) czyta
my, ,,bys czurn heilgin walde, der heist Assw yjote  (Br. 6 i 7); von 
dem heyligen walde von Rom byn  (zdaje się nazwa od góry Rom- 
binus. Br. 23). ,,bis czu Sduten  czii deme heiligenwalde“ (Br. 51). 
W  aktach processowych z r. 1415 „silva dicta Ventus, quae alias 
sancta in paganismo vocabat,ur“ ’).

W  świętych lasach nie wolno było drzew wyrąbywać, ani 
rwać gałązek, ani wogóle drzew się tykać; chrześcianinowi zaś za
broniony był wstęp do lasu, a, jak  się zdaje, nawet Litwinom, 
chyba że zbierali się na wezwanie kapłanów dla odbywania ofiar 
i modlitw. W tym duchu pisze już Adam Bremeński; świadczy 
Kronika W ołyńska z X I I I  w. podając, że nawet Mindog nie 
wchodził do lasu świętego trzymając się przepisów pogańskich,

*) W  odnowionym przez króla W acława dokumencie z dnia 19 
Stycz. 1303 czytamy wymieniony na Pomorzu las, Beskiles, dotąd nie 
wyjaśniony. Jest to bieski las ja k  góry Bieszczady, bies -J- czado, bieskie 
dziecko; Beskidy =  bies -f- kid bieski pomiot == kamień. Porówn. teu- 
felskinder, Ąmmonskindcr.



ani nie śmiał (wszedłszy) ułamać gałązki. (Ob. wyjątki z tej kro
niki N. X V ). N aw et gdy burza wywróciła drzewo lub zerw ała 
gałęzie, nie odważano się jego dotknąć. L aurentius Blumenau 
w H ist, de ordine crucif. z r. 1457 insze: Nonnullas silvas adeo 
sacras esse arb itrabantur, ut nec ligna incidere, nec vetustate 
quidem dejectas arbores inibi abducere perm ittebant. Lud. zaś 
z Pok. L it. str. 145 powiada, że branie na opał drzewa, wywróco
nego od burzy, ma być nieomylna przepowiednia śmierci. A lubo 
w gaju świętym każde drzewo bez w yjątku było nietykalne, oso
bliwej jednak czci doznawały rozłożyste i okazalsze drzewa, jak  
o tern świadczy Hieronym. W yszukiwaniem  drzew takich, oraz 
innych, urosłych pewnym kształtem , k tóry  wyżej opisaliśmy, zaj
mowali się kapłani, zwani medziorei a prawidłowiej medziuronei 
(od medis drzewo i ziureti patrzeć), o których jeden P rae to rius 
nam mówi: „Medziorei haben die heiligen walder bedient. In 
N adraw en finden sich nocli welche, die in den waldern acht ge- 
ben, wo ein Romowe (? może Rombuta) oder ein sonderlich durch- 
wachsener baum anzutreffen. Sie lassen sich wol bezalen, wenn 
sie jemand an solche baume bringen sollen (P raet. p. 47). Jednem  
słowem rzec można, że cała L itw a była pokryta świętemi drzew a
mi, gajami, lasami, a cześć im okazyw ani uderzała każdego cu
dzoziemca. Nie ma też narodu, któryby więcej, niż Litwini, po
siadał pieśni, opiewających drzewa i roślinność wogóle. Dowo
dem tego zbiory Nesselmanna, Juszkiewiczów, Sprogisa, Brivze- 
mniaksa. P rzytacza także k ilka świętych lasów: J .  B. Opis po
w iatu Rosieńskiego W ilno 1874 i Dubissa W ilno 1871.

N a przykładach z Estonii i Livonii widzieliśmy, jak  bóstwo 
z drzewa w yziera i do połowy człowieka się wychyla. O statecz
nie bóstwo może się zupełnie od drzewa oddzielić i istnieć osobno. 
W  takich razach przebyw a ono opodal owego drzewa lub p ier
wotnej siedziby. Idąc śladem greckich wierzeń i w yrażając się 
z grecka: to H am adryada t. j. zespolone z drzewem bóstwo, s ta 
je się osobną D ryadą. Różnica jednak u pisarzów nie przeprowa
dzona konsekwentnie i często jedną z tych nazw oznacza się oba 
rodzaje istnienia nymf. Od miejscowości zaś, na których rosły 
drzewa, przybierają bóstwa, a w danym razie nymfy nazwy 
szczegółowe. I  tak  Oreadam i nazyw ają się boginie drzew, rosną
cych na górach i wysokościach (opoę góra); N a p eja m i, boginie 
drzew w głębokich jarach i dolinach (vdTtoc ja r, dolina). Nymfy 
opuściwszy drzewo odtąd zwykle mieszkają: O ready w grotach
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gór. a N apeje w ja rach  i dolinach. N a id e s  zaś (11 Oliv. błędnie 
Numides czy Humides) m ieszkają nad wodami i z tąd  m ieszają się 
z jednej strony z właściwemi nymfami wód, z Nereidam i, a z dru
giej strony z Dryadam i. W szystkie zaś wymienione bóstwa przy- 
jąw szy nazwę od miejsc, na których rosły drzewa, t. j. od gór, 
dolin, wód i t. p. łatw o się zlew ały z właściwemi bóstwami gór, 
dolin i t. p., tak  że granice się za tarły  i niejednokrotnie bardzo 
je s t trudno dociec, czy góra, woda i t. p. nazywa się św iętą dla 
własnej świętości, czy też od drzew, gaju lub innego czczonego 
przedmiotu. W  Rzymie np, za porta Capena biło źródło nymfy 
Egerii (P rell. R. M. 545); opodal rósł gaj święty, w którym  ją  
wspólnie z innemi czczono bóstwami. Etymologicznie E g eria  ma 
wspólny tem at z egerere, wywodzić na świat, znaczenie przypa
dające więcej do gaju, rodzącego drzewa, niźli do źródła t. j- 
więcej do bóstwa wegetacyjnego, sprawiającego, że drzew a ro
dzą się i rosną. D la łatwo zrozumiałej i blizkiej analogii niew ia
sty  brzemienne tu  na modlitwy się zbierały (Prell. 509). C aspar 
Stein (Erl. Preuss. I I .  123) pisze: in oppido H eiligenbeil m ons, in 
quo s te tit olim quercus sacra. H eiligenbeil powstało z lit. Szvento- 
pile t. j. święty nasyp; to dowodzi, że drzewo tylko później po 
usypaniu pagórka urosnąć mogło.

Nymfy wystąpiwszy z drzew bawią się i tańczą zebrawszy 
się pod szczególnie ulubionemi drzewami czy w czystem polu i na 
kwiecistych łąkach, czy w głuchych lasach i gajach, Czy wreście 
nad wodami. W  G recyi i Rzymie są to nymfy pól i łąk  i gór. 
Tak np. w ważnym dla naszego przedmiotu hymnie na cześć W e- 
nery, w którym  zachowała się nam praw dziw a ludowa tradycya, 
nymfy, k tó re razem z drzewem się urodziły, zawodzą tańce (v. 
262). Antonius L iberalis, podający nam treść kilku przemian 
z N ikandra, opowiada, że pastuszkowie zoczywszy nymfy opodal 
skał świętych w Messapii, patrzą się na ich tany z przechw ałką, 
że lepiej od nich tańczyć umieją. Poszedłszy w zapasy pokonani 
za karę  w drzewa obróceni zostali (c. X X X I). H am adryady 
uczą Dryopę, córkę D ryopsa, tańczyć i przyjm ują ją  do swego 
grona (c. X X X III ) .  Gdy na wiosnę odżyła przyroda, nymfy ba
wią się tańcami, więc Hor. 1. 4. 5. śpiewa:

lam Cytlierea choros ducet Venus imminente Luna 
Iunctaeque Nymphis Gratiae decentes

Alterno quatiunt pede.... Albo:



Gratia cum Nymphis gemiuisque sororibus audet 
Ducere nuda choros (Od. IV. 7. 5); albo: 

me gelidum nemus 
Nympharumque leves cum Satyris cliori 
Secernunt populo... (I. 1. 30)

N a Litw ie zbierają się również nymfy pod ulubionem drze
wem, nad wodami i wesołe w ypraw iają pląsy. Czy litewskie nym 
fy wodne rzeczywiście nazywały się Undynami, czy Ondynami, 
jak  tego cłice Ludwik z Pokiew ia Lit. 33, ulega jeszcze k ry tycz
nemu zbadaniu; prędzej przypuściłbym  nazwę upine t. j. bogini 
rzeczna i eżenne, b. jeziora. O pląsach Undyn wspomina Lud. 
z Pok. p. 34. N a tańczące nymfy drzew dotąd w litewskich źró
dłach poważnych nie znalazłem przykładu. Za to zbierają się 
pod klonem (Klevelis) boga synowie (devo sunelei) i córeczki 
słońca (saules dukrites) na tańce:

Pod klonikiem tryska źródło, Przy księżycu chodzą, tańczyć
Gdzie boga synowie Z słońca córeczkami: Nesselm. 3. 5.

Nazwy: boga synowie i słońca córeczki widocznie odnoszą 
się do poglądów na zjaw iska niebieskie, a nie do poglądów na 
przyrodę ziemską; w ięc o nich pod właściwą rubryką pomówić 
wypada. Dowodem tego pieśni łotewskie, w których także wy- 
stępują boga synowie i córki słońca w znaczeniu zjaw isk św iatła 
niebieskiego. M annhardt w L ett. Sonnenmythen s ta ra ł się w yka
zać, że córkami słońca są świt i zmierzch, synami boga gwiazda 
poranna i wieczorna.

Oprócz bóstw drzew pojedyńczych, rosnących samotnie lub 
wśród gajów i lasów, istniały nadto bóstwa drzew zbiorowych, 
opiekujące się całym gajem, oddzielnemi lasami i stojące niekiedy 
jakoby na czele całej gromady bóstw równego znaczenia, albo pę
dzące życie bez otoczenia. W Grecyi w tern znaczeniu najw y
raźniej występuje P an , k tóry  będąc bożkiem lasu opiekował się 
również roślinnością na polach i łąkach a nadto pasącem się na 
nich bydłem. On niekiedy pojaw iał się w otoczeniu niższych 
bóstw w egetacyjnych, zwanych Paniskoi, a dla odróżnienia nazy
wa się niekiedy „W ielki Pan" 6 pi-fotę IIdv. Częściej jedtiak po
kazuje się sam jeden; wszelkie leśne wrzaski i krzyki pochodzą 
od niego, a strach ztąd powstały nazywa się „Panicznym “. P o 
dobnym bożkiem Rzymian był F aunus, mający także swoje oto
czenie, zwane Faunam i „F auni" . J a k  grecki Pan , tak  rzymski
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Faunus i wszystka jego gromadka była charakteru dobrodusznego 
a przy tem swywoluego. Etymologia wyrazu Faunus, umbr. Fo- 
nes od favere, wskazuje na bóstwo życzliwe. On opiekował się 
lasami, polami i bydłem (Hor. Od. III . 18). „Quidam Faunos pu- 
tan t dictos ab eo, quod frugibus foveant“ (Serv. ad Yerg. Geor. 
1.10). Również, jak  greckiemu Panowi, przypisują mu krzyki 
i hałasy leśne. Rodzajem Fauna był Silvanus, pierwotnie jak  wi
dać bóstwo leśne, następnie także pól i bydła „Aryorum et peco- 
ris deus“ Verg. Aen. Y III. 601. Ja k  pojęcie roślinności, nawet 
polnej; zlewa się z lasami, tak też funkcye opiekujących się niemi 
nader łatwo się zlały, tak  że między Faunami i Silyanami dro
biazgowe tylko zachodzą różnice. Równego z nimi znaczenia byli 
Satyrowie greccy, bóstwa z początku prowincyonalne, argoskie, 
opiekujące się lasami i górami leśnemi; następnie zdobyły sobie 
kult po wszystkiej Grecyi; a zakres działania rozszerzyły na 
państwo roślinne z wyraźną przewagą dla wina i bydła. Z ziem 
litewskich skąpe bardzo i urywkowe płyną wiadomości, dosta
teczne jednak dla sprawdzenia Innocentego I I I  i Olivera.

W  Prussach pod bzem mieszkał bożek Puszaitis, który ety
mologicznie znaczy właściwie: opiekun sosen, od puszis, sosna. 
(Hieron. Małecki). Jeden z lasów świętych w Sambii między Fi- 
szuzą (Fischhausen) a Królewcem nazywał się poj^s, peuse, peise, 
właśnie dla sosen. Yoigt. G. Pr. 1. 661. Nessel. Thes. s. v. Lasek 
czy gaj na żmudzkiej granicy Pruss był poświęcony Puszaitisowi; 
tu nie było wolno drzew spuszczać. Praet. 28/29. Boginią lasu na 
Litwie i Żmudzi była Medeine, o której pierwszy raz czytamy 
w Kron. W oł.(wiek X III), następnieuLaskowskiego(1580 r.) we 
formie Modeina, a dalej u Daukszy (r. 1595). Jedyny Laskowski 
mówi, że to silvestris dea, inni nawet i tego nie dodawają. Mnie
mamy, że nie była boginią drzewa pojedyńczego, lecz lasu wogó- 
le, w rodzaju rzymskiej Fauny, żony Fauna. Czy istniał Medei- 
nis, czy Medinnis, na to poważne źródła odpowiedzi nie dają. Xa 
Łotwie było leśne bóstwo męzkie, Meżons. Laskowski u Łasickie- 
go przytacza jeszcze inne bóstwo: „ Kerpiczus hujusque adjutor 
Siliniczus (dii) musci in silvis nascentis“. Kerpiczus, duch mclia, 
od Kerpe mech, jest bóstwem męzkiem i znajduje swoją analogią 
w germańskiej Moosfraulein; Sziliniczus zaś, utworzony od przy
miotnika Szilinis leśny, od szilas las, za pomocą suffiksu-czus, 
znaczy etymologicznie „bożek leśny “ i odpowiada pod tym wzglę
dem rzymskiemu Silvanus, od silva las. U Laskowskiego jest po-
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mocnikiem bożka mchu; coby to znaczyć miało, wyjaśnić nie 
umiem. Oprócz tego roiło się na Żmudzi mnóstwo bożków, duchów 
leśnych niewiadomego nam nazwiska. „N ajniechętniej prawi L a 
skowski; Żmudzini wyrębywali drzewa, będąc tego przekonania, 
że bóstwa m ieszkają w lasach, w których straszne jakieś widze
nia (visa) i widma (spectra) przedstaw iają się oczom, lub dają się 
słyszeć. Widocznie na Żmudzi także bóstwom lasów przypisy
wano w rzaski i okrzyki w lesie, jak  w G recyi i Rzymie. Główna 
między rzymskiemi a litewskiemi bóstwami różnica polega na 
tem, że rzymskie duchy drzew zlały się z duchami pól; tym cza
sem Litw ini mają swych osobnych opiekunów pól, żem patis  zw a
nych, które od rodzaju pola lub zajęcia w roli znów inne przybie
ra ją  nazwy, ja k  np. L au kpa tis , bożek ornej roli, cui itu ri aratum  
vel satum supplicant. (Lask. o Żmudzi). Zdaje się, że u Prussów  
nazywał się Lauksargas. Że Żem patis u Prussów , a prawdopodo
bnie także u Litwinów i Żmudzinów je s t bożkiem płodów rolnych 
w zagrodzie, u każdego gospodarza inny, już wspomnieliśmy 
w uwagach do Tacyta. Do bóstw leśnych na Żmudzi zalicza L a 
skowski „R ugana11 silvestris dea; ona i w innych częściach L itw y 
jes t znaną; w późniejszych czasach i dotąd p rzybrała  znaczenie 
wiedźmy, czarownicy. W yraz widocznie pochodzi od rag; rag-a-s 
znaczy róg, kąt, klin utworzony przez ujście rzeki do rzeki. Z tąd 
poszły nazwy kilku miejscowości, np. G ir-rag i, P ir-rag i, T ulkera- 
gi (J. B. Op. pow. R os.str. 13.3); Tau-ragi, R agn ita  (?), a być może 
Rag-u-tis bożek, (o którym jednak źródła milczą). N a takich 
miejscach między rzeczkami Litwini najchętniej zbierali się na 
wspólne nabożeństwa. Z tąd  poszła nazwa Szvent-ragai np. pod 
W ilnem, a z nazwy miejscowości urobiono mniemaną osobistość 
Svintoroha, o czem nadmieniłem na kongresie w B uda-Peszcie 
r. 1876 w referacie Sur quelques antiquitees, trouvees en Litliua- 
nie. M iejsca te zwykle były pokryte lasami, ztąd opiekunka ich 
R agana mógła uchodzić za b. leśną. Inne S zven traga i leży nad 
K rożętą na Żmudzi; ciekawem byłoby, czy is tn ia ł dopływ do 
K rożęty , tworzący k ą t ziemi. Porschen opisuje podobną miejsco
wość opodal Heiligenbeil, gdzie był pastorem: Blizko miasta je s t 
pole, zwane dotąd Heiligmwald, leżące między rzeczkam i Garlft 
i Bonau; nazwapoladowodzi, że niegdyś pokryte lasem, było świę
te. Opodal rósł dąb i w blizkości, gdzie rzeczki się schodzą, leżał 
wielki kamień, służący do ofiar pogańskich. Otóż na tem jednem 
miejscu, które słusznie mogłoby się nazwać Szventragai, znajdy-
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wały się wszystkie rekwizyta cło nabożeństwa i rzec można, 
do świątyni. (Warscheinliche untersuchung d. alterthums d. stadt 
Heiligenbeil in Preussen. Erl. P r. II. str. 123).

Na Łotwie czczono meża-mate, matkę-las i rzadziej wystę
pującego meża-tevs, ojca-las t. j. siły, nieujęte jeszcze w postać, 
wytwarzające las i nim się opiekujące. Obok nich istnieli meża- 
yirai, leśni mężowie, ruskie Jlkniie, leszije, których ubranie świad
czy, że to nie ludzie. Noszą bowiem spodnie z tarni lub kory, 
kaftan z iglic, koszule z łyka, czapki z pączków drzew lub brzo- 
stowe, jednem słowem widzimy jeszcze całe drzewo przed sobą, 
które z imienia tylko nosi odzież ludzką:

1. Męża virs jeclziewlas, 2. Męża virs jeclzie w las
Leśne szaty nosi, Leśne szaty nosi,
Z łubia spodnie, z brzostu czapka Spodnie z tarni, kaftan z iglic,
A koszula z łyka. Spr. 26/3 Czapka szyta z brzostu Spr. 26/4.

3. Meża-virs że jestem, Z iglic drzewnych jest mój kaftan,
Pieśń zaśpiewam leśną. Z pączków drzewnych czapka. Spr.

27/5.

Meża-virs może jest bóstwem drzewa pojedynczego; w przy
toczonych pieśniach widać przejście do antropomorflzmu wr niego- 
towej jeszcze postaci. Meżons, meżans, inna tylko tych sanach 
duchów nazwa. (Ob. Ulmann u W oltera kat. Daukszy p. 89). 
Niegotowości postaci bóstw i nachylania się do zoomorfizmu dowo
dzi uwaga Einhorna w Reform, gentis letticae (Sc. Rr. Liv. II. p. 
622), że meżayirs i meża-devs nazywał się wilk, który rzeczywi
ście doznawał czci wyższej.

J a k  w Szwecyi każda zagroda miała swego drzewo-opieku- 
na (Yartrad), tak  na Łotwie w każdej zagrodzie stała w blizkości 
domu kępa drzew, w której mieszkał Ma.jas Kungs, opiekun zagro
dy. Do tego gajku rzucano mu krwawe i niekrwawe ofiary. 
Pastor Carlbom w jednej tylko parafii Erm es w Liwonii jeszcze 
1836 r. w ciągu dni czternastu 80 takich gajków wyrąbać kazał. 
(Inland. 1836uM hdt. Bk. p. 53). Z wyrąbaniem drzew Maj as 
Kungs znikał w postaci ptaka wśród wichrów, a z jego odlotem 
wymierał dom cały i wypadał inwentarz (Mhdt tamże). Był on 
zatem i bóstwem drzew i opiekunem rodziny. Dziś Majas Kungs 
znaczy właściciel i pan domu.

Z powyższem porównać można słowa Laskowskiego: „Prae- 
terea sunt certis agris, quemadmodum nobilioribus familiis,



(z których kilka poprzednio wymienił) singulares dei, videlicet, 
Devoitis agri Pojurskii, Vetustis Retowskii, Guboi ao Trerticos Sa- 
rakovskii, K irnis Plotelscii“. „K im is  caerasos arcis alicujus (jak 
widzimy Plotele) secundum lacum sitae, curat; in quas placandi 
ejus causa gallos mactatos injiciunt, caereosque accensos in eis 
figunt“. Kirnis zatem jest bóstwem drzew, tutaj drzew wiśnio
wych '), na którego cześć zabijają koguty i zapalają świece wo
skowe. Analogia a raczej podobieństwo Kirnisa do łot. Maj as 
Kungs bije w oczy; i owemu także rzucano ofiary krwawe i nie- 
krwawe, jako opiekunowi zagrody. Że zaś reszta bóstw wymie
nionych jest współrzędna z Kirnisem: więc i one bóstwami drzew, 
opiekunami zagród być muszą i podobne odbierać ofiary. W  Guboi 
(sic )2) widzi mi się związek z guba, rodzajem wiązu, twardszego 
od viukszna, innego rodzaju wiązu (Nessel. Wort. s. v. p. 260). 
Tvertikos zupełnie niejasne 3). Niedaleko Retowa leży wieś Ve- 
tusze (Sprog. Geog. Slov. s. v. Vetusz); można się domyśleć, że 
opodal stało drzewo, nazwane od wsi: Yetuszis sc. medis, albo że 
od starości tak się nazywało; vetuszas, vetuszis, stary, vetus. 
W  ziemi Pojnrskiej w osadzie Szaudow była góra Devaitis (J . B. 
Op. pow. Ross. str. 119) widocznie święta. Laskowski nie tę gó
rę, lecz drzewo na niej rosnące, mógł mieć na myśli, jeśli sam 
konsekwentnie się wyrażał, a nie mieszał bóstw drzew z świętemi 
górami. Devaitis Pojuris, o którym tenże J . B. p. 137 wspomina, 
może być reminiscencyą z Łasickiego.

Co do reszty roślinności, owych herbae virentes, przyznać 
muszę, że nie rozporządzam dostatecznym materyałem. Pewną 
jednak jest rzeczą, że cześć, okazywana duchom kwiatów, ziół, 
krzewów 4), zboża, traw sięga czasów przedhistorycznych; przy-

’) Coby właściwie, znaczyło Kirnis, nie wiem. Znaczenie pestka 
wiśniowa, jakie mi z żywych ust podano, nie sprawdza się; że w naszem  
miejscu jest opiekunem drzew wiśniowych, może być przypadkowem. 
Znamy lasy podobnej nazwy; i tak w Nadrowii stał las Kirne: „durch 
den wait Kirne“ ; „von dem walde Kirno“ . Cod. Dipl. Warm. I. N. 230  
p. 386 . 387 . Trudno przypuścić, żeby się składał z drzew wiśniowych.

2) Guboi wyraz spaczony; może gubos, wiązy, gaj wiązowy?
3) Tverti, okalać, ogradzać; tvar-tas, ogrodzone pod gołem niebem 

miejsce; tvartikas właściwie: ogradzający. Jak nasze ogrodnik znaczy 
tworzącego ogrody i zarazem opiekującego się niemi, wnioskuje, że Tver- 
tikas mogłoby znaczyć opiekuna zagrody, tu Sarakowskiej, która 
w okolicach Retowa leżeć powinna. Na północ od Retowa leży m. Twer.

4) Lot. Krumu mate.
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czem nadmienić wypada, że jeśli w strefie jednej pewne rośliny 
czci szczególniej doznawały, a lud na swej wędrówce ich w innej 
strefie nie zastał, przeniesiono cześć ich na rośliny podobnych przy
miotów, kształtu lub barwy. Drzewo np. aśvata (aęvattlia) za
stąpiono u nas jarzębiną. O duchach kwiatów podaje nam Mann- 
hardt piękne przykłady z pieśni klechy Lamprechta o Aleksan
drze i z Lukiana de yera historia c. 8, i kończy rzecz wnioskiem, 
że w kwiatach mieszkała, zupełnie jak  w drzewach, nymfa, której 
żywot zawisł od istnienia kwiatu; że nymfy niekiedy opuszczały 
swą siedzibę i „wyszły i żyły życiem ludzkiem, mówiły i prosiły 
się i jak  dwunastoletnie dziewczynki bawiły się, tańczyły i śpie
wały na zielonej koniczynie.14 A. W. u Fk. p. 1 i 2. Tu należą 
przeobrażenia ludzi w kwiaty a może i lecząca cudowna siła nie
których ziół. Na ziemiach litewskich cześć dla niektórych roślin 
była bardzo rozpowszechniona. W iara w cudowną siłę paproci 
jest aryjską (Lud. z Pok. p. 136). Pinningas żole ma być środ
kiem przeciwko czarom; nim je zerwą, pruscy Litw ini kładą na 
jej miejscu pieniążek (P raet. str. 115); jest to przebłaganie rośli
ny za jej zerwanie. Griżu-żole ma mieć cudowną własność lecze
nia chorób we wstawach. Trzeba je wykopać nie dotykając pal
cami; biorą je więc przez chusteczkę (Praet. 38. 115). Pomazanie 
ciała sokiem bożego drzewka (devmedis) broni od ospy, a do we
wnętrznego użytku dają go niemowlętom (Praet. 114). Zdaje się, 
że wróżbity z drzewka tego biorą drewienka do rzucania losów 
(Ob. uwagi moje do Jerosina). Wróżący i znający się na ziołach 
nazywali się Żolininkai. Żmudzin jakiś opowiadał Praetoriusowi
0 cudownej sile pewnych ziół, za których pomocą Maldikkis (Mal- 
dininkas inna nazwa wróżbity) wyprawiał czary. Praet. 45/6. K ie
runek ten wierzeń nawet pobieżnie nie daje się opracować; co
kolwiek materyału dostarcza nam Eliza Orzeszkowa w A rtyku
łach Ludzie i K w iaty nad Niemnem. W isła II. 675. IV . 1. V. 235. 
W  każdym jednak razie powyższe przykłady dowodzą, że słowa 
Innocentego I I I  o virentes herbae są faktem.

*  *
*

W gajach i lasach świętych nietylko wszystkie drzewa, ale 
także zwierzęta i wszystkie w nich znajdujące się twory, jako to, 
góry, skały, kamienie, pola, łęgi, kwiaty i wody były nietykalne
1 święte. Atoli także po za gajami świętemi poczytywano niektó
re z tych przedmiotów za święte. Niżej dajemy kilka przykła-



dów bez względu na to, czy twory wymienione niegdyś znajdo
wały się w świętych lasach, czy po za ich obrębem. Dla wycię
tych lasów dochodzenie prawie niemożliwe.

Zaczynając od gór i pagórków świętych powtarzamy 
wzmiankę o Rom binie, w którego nazwie tkwi pierwiastek ram, 
służący na oznaczenie świętości. Dodamy jeszcze uwagę Casp. 
Stein 1.1. p. 215 „E regione arcis Ragneteusis ad fluvium Meme- 
lam mons Rom bin , veteribus incolis sacer, in quern olim ascendere 
cogebantur mulieres mundae et ornatae; immundae vero sine or
natu et nudis pedibus ascendentes in morbum incidebant. Przy
pomina to wielce Stryjkowskiego górę sądu ostatecznego. „Prope 
pagum Ekriten ad lacum Kimtauschenteich mons Heinenberg, lio- 
die Hinenberg dictus, ob veterum Prutenorum sacrificia et muni- 
menta clarus. (C. Stein 1.1. 209). Heinenberg niezawodnie było 
górą z gajem świętym, niem. hain, lit. Alkukalnas? Ludowa e ty 
mologia zbliżyła Heinenberg do Hiinenberg (g. olbrzymów). Voigt 
G. Pr. I wspomina „heilige berg bei K attenau“. Na Żmudzi sły
nęła Szatria, gdzie znajdowało się Żinicze  (Dług. Łasic.); w okoli
cach Szaudow góra Devaitis (J. B. Op. p. Ros. 119), Medżokołnas 
opodal Kroż (Ib. p. 107).

Przedmiotem czci były okazałe kamienie (pór. gr. iepai 
T isxpa-), nie jak  mniemam, aby je poczytywano za bóstwa, lecz że 
służyły za ołtarz, na który składano oliary. Jednak Rostowski p. 
118 wymienia między czczonemi przedmiotami kamienie: Perku- 
nas... quercus annosae, szermuksznis... alibi Akm o, saxum gran- 
clius... a rusticulis adhuc.. colebantur. Świadectwo z okolic Wen- 
den kamienie prosto nazywa ołtarzami. Saxa pro diis culta (quae 
illi lingua patria Atmeschanas vete, adjectorum scilicet loca, in 
quae ciborum analecta pro libamine conjectabant: quibus caeso- 
rum animantium cruorem aspergebant, quaeque contingere ipsis 
fas esset victimariis); sex, inquam, ejusmodi arae circum oppida, 
imprimis Rositenum, Duneburgum, Russonum eversae coetusque 
saerificantium dissipati. Rost. p. 271. Ob. A. Bruckner Arch, 
f. si. ph. IX , 85. W  Szydłowie w Rossieńskiem na środku kapli
cy leży kamień, na którym niegdyś ukazała się M atka Boska 
(J. B. Op. p. R. 86). O Prussach piszą: In oppido Heiligenbeil 
mons, in quo stetit olim quercus sacra et idolum Gurcho, a Ma- 
soviis Prutenis donatum, pro deo esculentorum ac potulentorum 
yariis sacrificiis, perpetuo igne, primitiis frumentorum, mellis, 
lactis et piscium in saxis combustorum, diu cultum. (C. Stein. 1.1.
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p. 123). T utaj widoczuie „skały t. j. kam ienie" były ołtarzam i. 
O mniemanym Gurcho później w nw. do U kładu z r  1249 In  
episcopatu W arm iensi in te r Tolkem ittam  el F rauenbergain  ad 
labum lapis, hodie adliuc der lieilige stein  dictus, in quo olim 

Pru tem  yeteres idolo Gorcho (sio) pisces, prima vice captos, sem
per obtulerunt et combusserunt. (Ib. p. 241). Kam ienie podobne 
na rru ssach , jak  się zdaję nazywano stabas, stabis, od których 
poszły nazwy: StabJauken (pole kamienne), S taboniten, Staew ken
11'  P’ * “ Zmndzi S taby’ pole; S tabu tiltas, most na Dubissie,
1 1. p. Ob. Sprog. G. SI. s. v. Na samej granicy P russ i Żmudzi 
niedaleko wsi M aterm ck, lecz jeszcze po stronie żmudzkiej, s ta ł 
dąb; pięć krokow od mego kamień, około którego sąsiedni mie
szkańcy zebrawszy się odbywali pod przewodnictwem starca  
(ynszaitis.) swe p rak tyk i religijne. P rae t. 22—24. Opodal G ąbi- 
m a czyli Bisserkeim w sosnowym lesie leżał kam ień dość wyso- 
ki, k tó ry  uważano za święty; okoliczni mieszkańcy kładli nań pie
niądze, ubrania, wełnę i t. p. P ra e t. 21/22.

Dokum enty sambijskie, w których znaczę, się granice wsi, 
poi 1 1. p. wspominają niekiedy o im ętych  polach, sacri campi k tó 
rych za świadectwem  D usbnrga I I I .  5 i innych autorów  nie wolno 
było upraw iać ani obsiewać. Bliższych szczegółów, dla czego 
były swiętemi, dotąd nie czytałem. W  jednym  z tych dokum en
tów wystawionym przez kom tura królewieckiego H enryka you 
Isenhofen znajdujemy ciekawy szczegół, że do takiego pola nale
żał as święty, stanowiący część pola... fatem ur.. quod in p arte  
Ecelesie silve sacri Campi nihil ju ris  habemus; (r. 1322 Voigt. 6  
P r  p. 661); w  dalszym ciągu pisze prosto sacer campus; pole to' 
nad fryzką leżało zatoką. Ob. także dokument Jan a , biskupa 
sambijskiego, z r. 1322 u V oigta G. P r. 1 p. 641. uw. W  okoli
cach Romenen był gaj i pole św ięte (Ib. p. 643). N iektóre pola 
były poświęcone pewnemu bóstwu, jakoto: Perkunlauken, pole 
Perkunowe pod Gąbiniem (Ib. 582). Od Kauków, duchów pod
ziemnych, karlików  czyli krośniąt, poszły nazwy kauk-yete, miej
sce kaukow 1 1. p. Ob. Nessel. Thes. s. y. cawx p. 67. N a Żmu-

l7 „ eH  i f  T l 1 P" 7 0Wie Perkuna pSve- P « ta n o w a  łaka; 
są łąk i i pola Perkum szki (Spr. G. SI. s. y. p. 227); są góry kau-
k a iy  od kaukai. Czasem pole nazywa się prosto świętem: sweyn- 
ten (Nes. Th. s. y.) ja k  Swięciany na Litw ie; Szventegarben na
zywało się pole, niezawodnie od góry świętej: (garbis góra). Cod 
dip. V ann. N. 169. B lyoth Prutenus... duos mansos, quos habuit



in Campo Sw entegarben. Ocl tych pól świętych, których nie by
ło wolno uprawiać, odróżniłbym pola i miejscowości, nazwane od 
Kurko, bóstwa urodzajów, więc pola, k tó re koniecznie uprawiane 
byc musiały. N a Prussach znamy: kurk laukai (dziś kurklack) 
kuikenteld, kurksadel itp. ob. Nessel. tlies. s. v. p. 84; na Żmudzi 
korkleje, korkliny, korklany; ob. Sprog, G. SI. p. 143/4.

Zarówno na Prussach jako też w in n y ch  częściach L itw y 
y  y  wy spy  k tó ie  od lasów, kamieni, pól lub wód, lub z innych po

wodów poczytywano za święte, np. Lacus Spirdingsee, Polonis 
bm arden, m quo sunt quatuor insulae et in harum  una pagus et 
in a lte ra  alvearia, ubi apiarii propter tem pestatem  deten ti nocturno 
tempore rum ores a daemonibus excitatos saepe audiverunt unde 
haec insula des Teuffels W erder vocatur (C. S tein 1. 1. p. 227)“. 
„Infra oppidum Saalfeld usque ad oppidum E ylau lacus Geeserich- 
bee (ezere jezioro), quinque milliarium longus, in quo aliquot 
insulae, W erder, dictae, conspiciuntur, et versus Tilewald insula 
sancta, H eilig  W erder appellata, in qua olim P ru ten i veteres ab 
Ordm e Teutonico Cruciferorum ad angustias redacti, clam idolo 
la triae  operam dederunt (lb. p. 230). Ponieważ od pierw iastku 
am, rom, tworzę, się wyrazy na oznaczenie świętości, nie wątpimy

m  Romayne 1 1- P- były święte. „Eodem annó
MaJa 1336) m agister Theodoricus edificavit Marienburg- (inni 

M anenw erder) contra paganos in insula Rom ayn  in ter W elyn et 
Beisten*. Zdaje się, że wyspa leżała niedaleko ujścia Dubissy do 
Niemna, k tórą J .  B. w Opisie rzeki Dubissy p. 52 nazywa Salin 
wywodząc słusznie nazwę od sala wyspa. Laskow ski między bó
stwami, których znaczenie Żmudzini niechętnie wyjawiają chrze-
scianom, wymienia „Salaus“; byłby to duch opiekun jak iejś 
wyspy. j j

Bywały także wsie święte (villa sancta), które niekiedy
w Prussach prosto nazywają się święte: schwentajnen, schwentej-
nen. Ness. Thes. s. v. swints, na L itw ie Święciany; lub nosiły
szczegołowe nazwy, jak  up. Romove w N adrow ii (Dusb. III . 5)
Romene na Litwie, villa dicta Romene, que secundum ritus eorum 
sacra fuit. Dusb. I II . 259.

. wod 1 rzek bardzo rozpowszechniony. „H abuerunt
eciam aquas sacras, sic quod piscari ausi non fuerant in eisdem“
mowi D usburg I I I .  5. N iektóre jeziora nazyw ają się prosto świę- 
emi np. w Prussach Swynthei, Swintinge (Cod. dip. Yarm. r  1363 

pug. 355 i 368). Swyutheynen (ib. p. 131); niekiedy dodaje sie-
Zrodła do myt. lit.



jezioro: Szventażere (Hermann de W artberge Ser. Rr. Pr. I I . p. 
106); albo też nazwę bóstwa, któremu było poświęcone: P ar- 
kun lacus (Dogiel Cod Dipl. IV. p. 74). Laskowski podaje 
ogólnikowo: Eżerinis, duch-opiekun jeziora i „Orthus, lacus pi- 
scosus, quern colunt“ .

Nadto wielka jest liczba rzek na wszystkiej litewskiej zie
mi, nazywających się prosto: Szventa albo szventupis, szventupe- 
lis. Spr. G. SI. s. y . przytacza ich kilkanaście; ob. J . B. Op. p. R. 
p. 110; brody Krzyżackie N. 27: Svintoppe; Herm. de W art. p. 96: 
Rivulus, qui sanctus dicitur. Swyntengen, rivus (C. D. Yarm. p. 
345). Złożone z a łkas= gaj święty: Ełkupis (I. B. Op. p. R. p. 
13. 63); bez upis: Alcia (Ib. p. 41). O rzece Golbę w Prussach 
szła legenda: Ad fluviolum Golbę, qui yeteribus incolis sacer fuit, 
pagus Narpiskęn vel Narkisken, in quo daemonum praestigiis 
coloni monoculi facti, pro magno honore hoc liabuerunt et se flu- 
violo Golbę acceptos esse crediderunt. C. Stein 1.1. p. 215/6 opi
suje podług Hennebergera Comment, ad tab. Pruss. p. 327. Ob. 
Hartknoch Diss. VI. p. 117.

O źródłach świętych (fontes Oliver.) ogólnikowe i rzadkie 
mamy wiadomości w rodzaju Adama Bremeńskiego, że dostęp do 
nich chrześcianom wzbroniony. W Ugianach, pisze J . B. str. 72, 
na lewym brzegu Dubissy jest mały murowany kościółek; nieda
leko od niego krynica, która za pogaństwa uważana była za świę
tą. Okoliczny lud tak  wielką cześć oddawał temu miejscu, że i po 
przyjęciu nawet chrześciaństwa nie mógł odwyknąć, pomimo 
gróźb duchowieństwa, od zwyczaju przodków składania ofiar i od
dawania szczególnej czci uświęconej krynicy. Roku 1657 znale
ziono w tej krynicy obraz M atki Boskiej, a gdy cierpiący na 
wzrok zaczęli używać tej wodyjako skutecznego lekarstwa, uzna
no obraz za cudowny... Jeszcze i teraz (r. 1874) sąU giany tłu 
mnie nawiedzane każdorocznie 15 Sierpnia. Na cześć M atki Bo
skiej dotąd śpiewają:

Bądź uwielbiona nad źródłem zjawiona
Królowa niebios w Ugianach wsławiona...

Sama nazwa Ugiany zapewne poszła od ognia świętego 
(ugnis). Praet. p. 19 powołując się na dość mętne źródło t. j. na 
wymyśloną kronikę biskupa Christiana pisze: „unweit der Romovia- 
nisclien eiche (war) ein solcher brunnen, dessen wasser so sul-
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phurisch gewesen, dass wenn sie einen verleschten feuerbandt 
darin eingesteckt, er sofort feuer gefast.“

szczególnera zachowaniu na całym obszarze Litwy były 
pewne zw ierzęta  (animalia bruta. Inn. III). Już Dusb. III . 5. za
uważył, że Prussowie „errando omnem creaturam pro deo colue- 
runt, scilicet... volatilia, quadrupedes eciarn usque ad bufonem; 
w III . 6 wymienia białe konie. Erasmus Stella podaje, że wogóle 
czczono dzikie zwierzęta, węże (serpentes) a szczególnie łosie 
(alces); uważano je bowiem za sługi bóstw. W  pewnych lasach 
(niezawodnie świętych) byli ustanowieni dozorcy, strzegący łosi. 
Bretkius u Praet. p. 37. Na str. 46 łoś wliczony do zwierząt 
świętych. Lud. z Pok. p. 110 mówi o żubrze, którego uważano za 
patrona Litwy, a ze skóry jego robiono amulety; p. 113. Tenże 
autor przytacza ciekawy urywek o psach z okólnika biskupa P a r
czewskiego (czy Tarczewskiego?) opiewający: przedewszystkiem 
porzućcież wspominki psów procewniku (? L. tłumaczy „pracowi
tych"); albowiem jest to obraza Boga. Czyż można bowiem po
równać brzydkiego i złego zwierzęcia z naszym Pomocnikiem, 
Panem zastępów? A w dalszym ciągu mówi. Je s t u was pogański 
zwyczaj, wy jedząc pierwszy i ostatni kęs dajecie psu wierząc, iż 
to przynosi korzyść dla domu... W y z tych samych ust, któremi 
przyjmujecie Ciało i Krew Boga, dajecie chleb brzydkiej bestyi... 
A wy będąc uczestnikami wszystkich darów niebieskich, czynicie 
psów uczestnikami, dając im ze swoich ust. Na tern urywa au
tor, Ob. Lud. z Pok. p. 119. „Zwyczaju tego zaniechali starsi, 
dodaje autor, lecz czynić to każą dzieciom, które jeszcze nie 
przystąpili do kommunii świętej. Każda zaś gospodyni, gdy pie
cze chleb, ostatni maleńki bochenek psu oddaje; ma to przyspa
rzać wszelkich rodzajów zboża“. Co znaczy pies „procewnikas" 
nie jest mi wiadomem; również nie śmiem dopatrzeć się związku 
z Zverine t.j.zow ą „Suką" u JanaM alali, będącą gwiazdąSyrius, 
a odpowiadającą naszej Zwierzyńce. Bądź co bądź pies był sza
nowany na Żmudzi, a jeśli w znanym wierszyku czytamy „aby 
Perkunas uderzył w gudasa, jak  w psa rudasa, to pogarda, która 
tutaj w samej rzeczy się przejawia, chybaby się tyczyła barwy, 
którą, jak  się zdaje, nie lubili Litwini. I  tak do ofiar Litwini ni
gdy nie brali koguta czerwonego czy burego, lecz białego, czar
nego lub pstrego. Praet. 62. Przysposabiając drwa do wykrzesy-

6*



Wania ognia, tłukli je kamieniami, byleby nie ćzerwonemi. Ib. 20. 
Dla wróżby dobierano pięć kamyków, byleby nie czerwonych. Ib. 
47. Nakoniec pies należał do zwierząt wróżących: gdy wył, 
trzymając łeb do góry, przepowiadał pożar, łbem ku ziemi wojnę; 
wył zaś leżąc, z a p o w i a d a ł  głód i morowe powietrze; patrząc na 
węgieł domu gospodarza, niechybną śmierć jednemu z mieszkań
ców. (Lud. z P. L i t .  151).

W ilk a  nazywają wieśniacy żmudzcy łaukinis, połowy; przez 
uszanowanie nie mówią, że wilki wyją, lecz że śpiewają (Ib. 141). 
Gdy wilk przebieży drogę, najlepszą jest wróżbą (Ib. 143. 154). 
W  Prussacli zaś złą jest wróżbą, jeśli Praet. się nie omylił. 
Na Łotwie w Grudniu wilkom ofiarowano na rozdrożach kozę 
(Einhorn IŁ L. c. I I I  w Sc. Rr. Liv. I I  p. 621). Tenże utrzymu
je, że za jego jeszcze czasów nazywano wilka meża-devs, meża- 
virs (Ib. 622) t. j. zupełnie jak  bóstwa lasów. Z a ją c  należał do 
zwierząt złej wróżby, przedewszystkiem, gdy komu drogę zabie- 
ży. (Kron. Woł. Praet. 48. Lud. z P. 154 i 142).

'  P tactw o  różnego rodzaju doznawało czci wielkiej, a Dusb. 
I I I . 5 nawet twierdzi, że czczono je jak  bóstwa. W  dotychcza
sowych źródłach głównie przepowiadają przyszłość. Praet. je 
dnak podaje rodzaj soicy,  poczytywany za święty: „Die Preussen 
hielten auch die grossen eulen h eilig ,  so man zu preussisch Ywas 
und zu lateinisch bubones nennet (37). Postać zaś opisuje w ten 
sposób: Ein vogel, so die alten preussen Ivas genennet, der al- 
lerhand sprachen habe reden kónnen, ist gleich einem uhu von 
farben und federn, aber ein gut theil grosser gewesen, dessen 
leib gleich einer starken gans, kopf, fusse und schwanz gleich 
einem liabicht, sehr beissig, der sich gegen einen menschen aufle- 
get und findet man noch dereń in den grossen wildnissen (p. 14, 
37). Do ptaków wróżących zalicza orły, kruki, sępy, które za
powiadają niespokój, zwady wszelkiego rodzaju. Kanie, jaskuł- 
ki, sowy wróżą szkody i pożary. Przeciwnie bociany, żurawie, 
dzięcioły (speeht) słowiki, gołębie dobrą niosą wróżbę (p. 43). 
W Nadrowii kogut i kura, wpuszczone pierwsze do nowo-zbudo- 
wanego domu przy obrzędzie Inkurtuve zwanym, doznają szcze
gólnej opieki i pielęgi; nie wolno było ich zabijać, lecz innej czci 
nie doznawały (p. 37). W  innych obrzędach bardzo często ko
guta i kurę zabijano na ofiarę bóstwom. Na Łotwie bywała si
kora (zile) osobliwym ptakiem wieszczym. Stender s. v. Sihle 
pisze: die meise, der Letten gliicksvogel; dalier kommt sihlet



w ahrsagen, gliicksagen. Sihlneeki w ahrsager und Simlelimi (?)  

zeichendeuter, w aren der heidnischen L etten  propheten, die aus 
dem geschrei der vogel und aus anderen zeiclien gliick und ling- 
liick, fruch tbarkeit und unfruchtbarkeit etc. vorkersagten  und 
das aberglaubige volk affeten *). W  Prussach tacy znacliory 
nazywali się Lekutonei. „Ein Lekutons oder vogeldeuter, wenn 
er w arsagen soil, zieht er sich weiss an, nimt eine geheiligte k ri-  
vule d. i. einen krummen stab in die hand, geht auf einen piluk- 
sztis d. i aufgeworfenen liiigel, betet mit dem gesicht nach osten 
und h arrt, dass ein vogel komme“. (Praet. p. 48). „Lekutones, 
die das vogelgeschrey und flug  betrachten und daraus von zukiin- 
ftigen dingen w arsagen, sind auch Pauksztuciei genannt“. P rae t. 
48. Pauksztis, ptak, pauksztukis znachor ptasi. 

W różba zależała od krzyku i strony, po której się ptak po
kazuje. P raw a strona znaczyła pomyślność.
1. Sikorka śpiewa praw ej Więc poszedłszy przywiozę

Śpiewa głosem dobrym  Bratu narzeczoną,. Briv. N. 278.
2. Wielką wieszczką  jest sikorka, Pierze w puch się rozsypało,

A nie zgadła swego końca, Gdy się jastrząb’na nią rzucił. Ib. 280.
3. Na dębie śpiewa sikorka, Siostra w cudzych mieszka stronach.

Śpiewa głosem niebywałym. Bóg wie, jak jej tam się wiedzie.
Ib. 279.

Z tem jeszcze porównać można p. N. 281, 282, 283. 
W rony także należały do ptaków wieszczych:

1. Wrony dwie krakały czarne, Niosąc matce smutne toieści 
Codzień wieczór, gdzie brzeg mor- Że syn leży na dnie morskiem.

[ski: Br. 284.
2. Siedzi wrona tam na dębie, Wzdłuż jeziora Burtniackiego,

Złote gęśli dzierżąc w szponach. Tam powieźli waszą siostrę,
Czyś wroneczku nie w id z ia ła , Konie siwe wybielały,
Dokąd wieźli naszą siostrę? Spiękniał lud wiozący posag. Ib. 287.

Ob. jeszcze Nv 285.
W rona skubiąca mech błotny je s t znakiem pomyślnym:

Kto miód daje wronie? Chłopcze, żeń się z córą,
Kto matczyną córę chłopcu? Wrona zjada meszek błotny. B. N. 286.

*) Uogólnienie odnosi się do Simlebmi, które raczej od pierw. Żin 
znać i lemti ustanowić t. j. znaki wytłumaczyć, wywodzić należy.



—  86 —

Ja k  między roślinami zajmowały przednie miejsce drzewa, 
tak  wśród świata zwierzęcego największej czci doznawały węże 
i żmije czy na czystem polu, czy chowane w domach, chatach, 
jednem słowem wszędzie, gdzie istniało imię litewskie. Obok kul
tu drzew, kult wężów był najwięcej rozpowszechniony i uderzał 
każdego nielitwina. Ztąd też o nich najczęściej wspomiuają 
autorowie, szkoda tylko, że ogólnikowo. Najwięcej jeszcze 
szczegółów udzielają nam obaj Małeccy, Guagnin i Praetorius. 
Cenne wskazówki czytamy w Statuta Proyincialia Rigensia z ro
ku 1428 i w wyciągach tychże statutów: S tatu ta Provinciae Ri- 
gensis z tegoż roku; u Kallimacha (ed.Finkel Lwów 1891); u Dłu
gosza, Miechowity, Stryjkowskiego, Aeneasa Silviusa, Erasm a 
Stelly, Herbersteina, Mosvidiusa i innych, z których wyjątki 
przytoczymy na swojem miejscu między źródłami. Tu ograni
czymy się na ogólnych tylko uwagach. W ąż po lit angis (Nessel. 
Słow. W olter Dauksza p. 176) łot. odze, albo żaltis. Kallimach ed. 
Finkel p. 29, węża w domu czczonego zwie Givate „sed ante omnia 
colunt Gyyoten (serpentem). Guagnin opisuje go w ten sposób: 
serpentes.. quatuor brevibus lacertarum instar pedibus, nigro 
obesoque corpore, Givoitos patria lingua dictos, tanquam penates 
domi suae nutriunt; zdaje się więc, że to jaszczurka. Givate musi 
być religijne nazwanie węża, jak  Gabija ognia; givata zaś znaczy 
życie, mieszkanie, zagroda; co dla węża dałoby znacz, bóstwa do
mowego. Że między givate a żaltis była różnica, wnioskujemy ze 
słów rodowitego Żmudzina księdza Daukszy, tłumacza katechisrau 
Lesdemony. Na zapytanie, kto przestępuje pierwsze przykaza
nie kościelne, brzmi odpowiedź: ci, którzy czczą givate i węże 
i t. d. W olter p. 24.

Każdy Litwin w domn chował węże; niemający go zapro
sił znachora, który przyniósłszy węża poświęcił go na stole 
i spuszczał po białym ręczniku na ziemię; miejsce, zwyczajnie 
kąt domu, które sobie obrał na legowisko (zwane migis, miejscem 
spania) poświęcał znachor a dla wygody zasłano je sianem. Bret- 
kius u Praet. 35 — 37. Odtąd wąż ten poczytywał się za opie
kuna domu, czeladzi i dobytku i otaczany był czcią wyszukaną. 
W  dni ustanowione, lecz niewiadomo w które, zapraszano je do 
stołu. Jan  Małecki pisze, że na Litwie i Żmudzi chowają tro 
skliwie węże pod piecem lub w kącie domu, zapiecka. Czcząc 
je  jak  bóstwa w dni ustanowione, przy pomocy znachora zapra
szają do stołu. Węże po białym ręczniku pełzają na stół, a do-
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tknąw szy się rozstawionych potraw  schodzą i zajm ują dawne swe 
miejsce. N astępnie domownicy wesoło z jada ją  dotknięte po tra
wy i wróżą sobie pomyślność na rok cały. Jeśli zaś na zaklęcia 
znachora węże z legowiska swego nie wychodzą, przepowiadają 
sobie domownicy; że wielkie ich spotka nieszczęście (de sacrif. 
libellus). Czytamy także, że węże piją mleko, albo zgoła wysy
sa ją  wymiona krów; je s t to rzecz niemożliwa, gdyż węże nie po
siadają stosownych do ssania organów.

I  po za domem na wolnej przyrodzie cieszyły się węże wiel- 
kiem poważaniem. W ąż przypadkiem na drodze spotkany był 
znakiem pomyślnym. „Die begegnung einer schlange ist den 
Żem aiten und L itauern  noch je tz iger zeit ein gutes omen“. P rae t. 
37. „Insonderheit trach ten  viele in L itauen  nach einer schlan- 
gen mit hornern, die sie verm ittelst eines schleiers, den sie auf 
den ort, wo solche schlangen zu finden sein, hinspreiten, zu fan- 
gen wissen. Denen schreiben sie grosse k ra ft zu vielem gltick 
zu“. (Ib.). D la świętości nie dotykano się ich gołą ręką.

Używano także wężów do czarów szkodzących. Jeśli L i
tw in chciał komu zła przyczynić, wezwał znachora wężów, zw a
nego Żaltonis, k tóry  zamawiał węże pewnemi słowami, a wypu 
ściwszy przez okno lub drzwi mówił: sm ikszt per eże, smyk przez 
bruzdę; w tedy na pewno żyto na polu zmarnieje; mówiąc zaś 
sm ikszt per aruda, smyk przez przegrodę w stodole, zboże w sto
dole się zepsuje; a smikszt per tvartu s, smyk przez oborę, to wy
padnie bydło. Podobne czary istniały na Żmudzi, ja k  zaznaczy
łem w Jan ie  Łasickim, str. 33 i dd. poprawiając błędną formułkę: 
smik, smik Pervelenu, na sm ik-szt per velenu.

Lubo niektórzy uczeni powątpiewają, że owady czci wyż
szej doznawały, to jednak podobne wierzenie odpowiadało w zu
pełności poglądom Litwinów na ziemską przyrodę, a nadto po
tw ierdzają je  źródła. I  tak  S ta tu ta  P rovincialia R igensia piszą: 
rustici a., vermibus.., in quibus confidunt, incrementum rerum  sua- 
rum exspectant; za nimi pow tarzają S ta t. Prov. Rig... a vermibus.. 
incrementum rerum  suarum.. quaerunt. P isali zaś te s ta tu ta  du
chowni, żyjący wśród ludu. Łasicki mówi o A uszteja, bogini 
pszczół. Lud. z Pok. L it. 129 pisze: Bożą-krówkę (Petrelis) su
szoną nosiły kobiety jako amulet dla odwrócenia bólu zębów; 
chowana w domu broni od pożaru. E rh ard  W agner, rodem z In- 
strucia, wydał w Królewcu 1621 r. książeczkę: V ita  et mores 
Lithuanorum  in P russia  sub d istrictu  Insterburgensi et R agni-



tensi degentium etc, w której czytamy: nec minus ridiculum esse 
videtui, quod vitae cicadarum , quarum ingens apud illos copia est, 
tarn religiose parcant. Hujus tarn stultae clementiae causam ab 
illis sciscitantibus, immanes esse injuriarum ultrices et atrocissi- 
ma vindicta vestimenta mordicus proscindere, respondent. His et 
similibus nugis, veneficiis (?) etiam et superstitiosis hariolationi- 
bus toti sunt infames.

Na Łotwie, gdy komu mrówka zabieży drogę, znaczy po
myślność.
1. Mrówka mi zabiegła drogę, Oby krówki mnie się wiodły,

Gdym do cudzych ludzi chodził, Jak w mrówniku mrówki. Spr. 87/2.
Mrówki odpędzają złe duchy:

Mrówki mrównik powznosiły Mimo mać przemknęła czarta
Niedaleko stajni, Gryząc swe pazury. Spr. 87/3.

O pruskich Litwinach pisze Praet. p. 18/19: Manche alte 
Nadraven rtihren ameiszhauffen nicht gern an, gleich ais was hei- 
liges an ihnen ware, weil von solchen ameiszhauffen der falsche 
weihrauch von den waydelutten gesammelt wird.. Objaśuienie 
naturalnie jest dodatkiem Praetoriusa.

Na zakończenie powyższego przeglądu przytoczę z Mann- 
hardta Ant. W F K  p. 117 wyjątek z Anonyma de monstris C. YI, 
którego Berger de X ivrey Traditions teratologiques p. 20, ma za 
pisarza wieku YI: Otóż Anonymus twierdzi, że Fauny pochodzą 
od robaków: „Fauni nascuntur de vermibus, natis inter lignum et 
corticem et postremo procedunt ad terram et suscipiunt alas et 
easamittuntpostmodum et efficiuntur homines silvestres“. W szak
że także na Żmudzi znajdujemy, że bóstwa szkodzące gęsiom 
i kurom mieszkają między drzewem a korą, Zawsze to ciekawa 
choć daleka analogia.

IX .

UKŁAD W CHRYSTBURGU Z R. 1 2 4 9 .
Krzyżacy zabezpieczywszy zachodnie granice pokojem, za

wartym z ks. pomorskim Światopułkiem, zapuszczali zagony na 
wschód, niszcząc i paląc nieszczęsny kraj Prussów. Na tyłach 
z wy ciężkich zastępów powstał naród i zamknął im drogi do po
wrotu. Pod wsią Kruken wycięto krzyżaków do nogi (w jesieni 
1248 r.). Na odgłos klęski pośpieszyli z dawna przygotowaną 
pomocą Otto, margrabia brandeburski, Tomasz, biskup wrochrw-



ski, H enryk, biskup m erseburski, H enryk, hrabia Schwarzenbur- 
ski i wielu innych panów, którzy wyruszywszy w pole zgnietli 
hufce Prussów . Na szczęście wówczas przybył do P russ Jakób, 
legat papiezki, archidiakon leodycejski, którego Innocenty IV  na 
ciągłe skargi Prussów w ysłał dla uregulowania wzajemnych pre- 
tensyi. D nia 7 Lutego 1249 r. s tanął pokój w C hrystburgu mię
dzy stronami. Ob. Voigt. G. p. I I  p. 611—613.

Dokum ent oryginalny zaginął; zachowała się jednak  kopia 
oiyginalna, sporządzona z rozkazu legata  i wielokrotnie przedru
kowana, najdokładniej zaś w Cod. Dip. W arm , ed W oelkv u. Saa- 
ge. 1860, p. 28—41.

Cod. dip/. Varm. p. 31\32.

U kład ten zaw arty  między Zakonem a Pomezanami, W ar- 
mijczykami i Natangam i.

1. ...Porro  neophyti sepedicti specialiter autem illi de Po- 
mezania, W arm ia et N atan ia (sic) a nobis instructi... coram nobis 
et aliis supiadictis Deo et Romanę ecclesie ac fratribus sepedic- 
tis yoluntate spontanea firm iter et fideliter prom iserunt, quod ipsi 
vel heredes eorum in mortuis comburendis vel subterrandis cum 
equis. sive hominibus vel cum armis seu vestibus vel quibuscun- 
que alijs preciosis. vel eciam in aliis quibuscunque ritus gentilium 
de cetero non servabunt. Sed mortuos suos iuxta morem chri- 
stianorum in cym iteriis sepelient et non extra. Ydolo quod se- 
mel in anno collectis frugibus consueverunt confingere et pro 
deo colere. cui nomen Curche imposuerunt, vel aliis diis qui non 
fecerunt celum et terram  quibuscunque nominibus appellentur de 
cetero non libabunt. Sed in fide domini ihesu christi e t ecclesie 
catholice ac obedientia et subiectione Romane ecclesie firmi et 
stabiles permanebunt. Prom iserunt eciam quod in te r se non ha- 
bebunt Tulissones vel Ligaschones, homines videlicet mendacis- 
simos histriones. qui quasi gentilium sacerdotes in exequiis defun- 
ctorum ve tormentorum infernalium prom erentur. dicentes malum 
bonum et laudantes mortuos de suis furtis et spoliis. immundiciis 
et rapinis ac aliis viciis et peccatis. que dum viverent perpetra- 
runt. ac errectis in celum luminibus exclam antes m endaciter as-



serunt se videre presentem defunctum per medium celj volantem 
in equo. armis fulgentibus decoratum nisum in manu ferentem et 
cum comitatu magno in aliud seculum procedentem. talibus et con- 
similibus mendaciis populum seducentes et ad ritus gentilium revo- 
cantes; Hos inquam promiserunt se nunquam de cetero habituros...

2. p. 33. Unde promiserunt dicti neopbiti.. quod nullus fi- 
lium suum vel filiam quacunque de causa per se vel per alium abi- 
ciet de cetero vel occidat publice vel occulte vel ab alio talia quo- 
quo modo fieri consentiet vel permittet.

U w a g i .

Urywek powyższy zawiera wzmiankę: 1) o paleniu i grze
baniu ciał; 2) o bałwanie Curcbe i 3) o pewnego rodzaju kapła
nach pruskich.

Ponieważ w dalszym ciągu naszych źródeł jeszcze nieraz 
o chowaniu ciał czytać będziemy: to obecnie tym przedmiotem się 
nie zajmiemy; zaznaczając jednak, że wszędzie w późniejszych 
czasach źródła tylko o paleniu ciał mówią. Za to nieco dłużej za
stanowimy się nad bóstwem Curche i kapłanami już z tego wzglę- 
du; że o nich pierwszy i jedyny raz w poważnem źródle czytamy.

Nasamprzód porozumiemy się co do znaczenia wyrazów ido- 
lum i confingere.

Idolum (sTSwXov) w klassycznej łacinie znaczy postać lub 
obraz, przedstawiający się oczom ciała lub duszy; w kościelnej 
łacinie przyjmuje znaczenie; imago; similitudo; t. j. obrazu czyli 
podobieństwa do jakiej osoby lub rzeczy (quaecunque rei simiłi- 
tudo); albo znaczenie simulacrum t. j. posągu, wyobrażenia bó
stwa, bałwana. Kapłani chrześciańscy, walczący z początku 
z pogaństwem rzymskiem i greckiem, przedstawiającem swe bó
stwa w posągach; używali na ich oznaczenie wyrazu idolum, a na
stępnie uogólnili ten wyraz na: „bóstwa pogańskie* bez względu 
na naród, o którym pisali, i bez względu na to, czy ten naród 
przedstawiał swe bóstwa w posągach, bałwanach lub innych wi
dzialnych przedmiotach. Wszakże i nam, którzy się wykształcili 
na wzorach łacińskich i greckich, gdy czytamy wyraz idolum; 
mimowolnie nasuwa się znaczenie posągu lub bałwana. Ula tego 
zbadać nam trzeba; jakie specyalne ma znaczenie idolum  u pisa
rzy wierzeń litewskich.



Pierwszorzędna powaga, Dusburg, pisze o Prussacli, że 
wszelki utwór przyrody poczytywali za bóstwo, jako to: słońce, 
księżyc i gwiazdy; gromy, ptastwo, czworonożne zwierzęta aż do 
ropuchy. Czcili więc te twory, jak  właśnie się przedstawiały. 
O jakichkolwiek bałwanach nie ma najmniejszej wzmianki; bo też 
bóstwom takiego rodzaju, jak  siłom przyrody nieupostaciowanym, 
nie stawia się posągów, a świątynią jest cała przyroda. P rze
biegając zaś wszystkie źródła nigdzie na całej Litwie nie znaj
dziemy wzmianki, ani o posągach, ani o świątyniach. Więc ani 
Krzyżacy, zapuszczający swoje zagony rok rocznie wzdłuż i szerz 
Litwy, Żmudzi i Łotwy, ani pisarze polscy, ani ruscy, nic o nich 
nie wspominają, choć nieraz po temu była dana sposobność, 
choć mówią tu i owdzie o wierzeniach litewskich, choć natykają 
się na święte lasy, gaje, wody i rzeki. Gdzie zaś wkradnie się 
wyraz idolum, templum, łatwo udowodnić można, że to nie znaczy 
ani bałwana, ani świątyni. Krótką o tern wzmiankę uczyniłem 
w Wędrowcu Nr. 12 r. 90, a obszerniej rozpiszę się w rozprawce 
o Romo we. Einhorn, protestancki duchowny w X V II w., żyjący 
wśród Łotwy, pisze oczywiście na zasadzie własnych badań: ..die- 
se Letten aber, ob sie sclion yiel gotter und gottinnen gehabt, 
haben sie doch keine tem p el oder a lta re  jhnen erbawet, da sie jhren 
gottesdienst oder opfer batten verrichten mogen, denn es ist im 
geringsten hieyon in diesem lande nichts gefunden , sondern ein 
wiist und unerbawet land, olin dass sie besondere sacros lucos 
oder walder gehabt, darin sie ihre gotter geehret und angeruffen, 
in demselben aber ist toeder tem p el noch altar, oder jenige seule 
und g d tzen b ild  gefunden worden *). A mimo tego braku bałwa
nów autor ten nazywa wierzenia łotewskie: idololatria: „cum in 
liac patria (t. j. w Łotwie) nostra gentilis Idololatria... olim fixam 
sedem habuerit... (Przedmowa do Hist. Lett.). Tłumacz K recz
mara, Th. T reter w7 Yita S-i Anselmi d rzew o , czczone przez Prus- 
sów, nazywa idolum. Praet. p. 23 zwie skórą k o zią , rozpiętą na 
żerdzi, idolum. Zważywszy to wszystko twierdzimy, że w na
szym urywku „idolum“ nie może mieć znaczenia posągu, ani bał
wana, lecz czczonego innego przedmiotu.

Conflngere często wprawdzie się nie różni od fingeret. j. 
przemysłem i ręką coś utworzyć; więc mówi się apes favos con-

•) Historia Lettica. Dorp. 1649 Cap. III w Sc. Rr. Liv. II p. 583. 
Por. Callim. Yita etc; ed. Finkel p. 28/29.



-  92 —

fingunt (Plin 11. 4. 1) i fingunt; tak samo volucres nidos fingunt 
i nidi confinguntnr (Plin IV. 47. 2). Bacząc jednak na „con“ spo
strzegamy w confingere znaczenie „z cząstek utworzyć jedną ca
łość." Dla tego wyrazy: consueverunt confingere idolum, rozu
mieć należy: „zwykli z cząstek układać przedmiot czczony." 
W  naszym urywku przedmiot ten układa się raz do roku (semel 
in anno) i po żniwach, (collectis frugibus). A  zatem mamy do 
czynienia z przedmiotem czczonym, urabianym raz do roku na 
cześć bożka żniw, bóstwa wegetaćyi i urodzajów. Obejrzawszy 
się za analogią u innych narodów, spostrzegamy, że wszędzie, 
gdzie tylko zajmowano się rolnictwem, raz na rok po skończonych 
żniwach obchodzi się nie tylko w czasach pogańskich, ale nawet 
do dziś dnia uroczystość, którą dożynkami nazywamy. Nie ule
ga zaś żadnej wątpliwości, że dożynki są ostatkami dawnych po
gańskich obrzędów na cześć bóstw urodzajów. Od niepamiętnych 
znów czasów po żniwach urabiano z kłosów rozmaitego ziarna 
różne przedmioty, kiście, wieńce, korony, poświęcone bożkom 
urodzajów. Czyni się to do dziś dnia, tjdko że z pojęciami chrze- 
ściańskiemi znaczenie tych przedmiotów uległo zmianie. W  po
gańskich czasach w tych przedmiotach siedziało bóstwo wegeta
cyjne, a specyalnie bóstwo urodzajów polnych, jak  dowiódł Mann- 
hardt w pięknych swych pracach: die Korndamonen i Baumkul- 
tus der Gennanen. A  mianowicie wierzono, jakoby demon we
getacyjny przebywał na obszernych łanach zboża. Podczas gdy 
żniwiarze koszą lub żną zboże, bóstwo to cofa się coraz głębiej 
w zboże, aż nareście się chowa w ostatnią pozostawioną kępkę, 
a w końcu w same kłosy. Tę kępkę z zachowaniem w różnych 
miejscach różnych obrzędów religijnych wycinają lub koszą 
i układają w osobny snopek, z którego wyrabiają rozmaite obrzę
dowe przedmioty, jak  wyżej wymienione pęki, wieńce, wianki, 
korony i t. p. Snopek ostatni uważają za najważniejszy z ca
łych żniw, a powiedziałbym za święty i nadawają mu w rozma
itych okolicach osobne nazwy np. Austgarw, snopek żniwny itp. 
Ziarno z niego chowają osobno—bo dawniej w niem ukrywało się 
bóstwo;—ono idzie na pierwszy zasiew, bo w niem zawarła się 
siła urodzaju — Mhdt. Bk. 212/13. W  Rybnickiem na Szlązku 
ostatni snopek zowie się snopkiem szczęścia ( gliicksgarbe), 
a w Szwajcaryi, w Kantonie Zurichskim i Thurgauskim „ziar
nem szczęścia", gliickskorn, gliickshampfeli. Tu gdy żniwiarze 
zabierają się do sprzętu ostatniej garści, klękają i zmawiają pięć
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razy Ojcze nasz. (Tamże). Litwini byli narodem na wskroś rol
niczym, dobywającym z ciężką pracą plonu z pola. Ze szczupłej 
liczby obrzędów, zachowanych na Litwie po skończeniu żniw, 
udzielę następne: Pominąwszy drobną wzmiankę Jana  Małeckie
go, przytoczę krótki opis Hieronyma Małeckiego z wieku X V I, 
tyczący się Jadźwingów (Sudauer), zamieszkałych w Sambii. 
Ja k  z treści widać, na obchód uroczystości zebrało się kilku go
spodarzy. Święto, mówi Hieronym, obchodzą po żniwach, za 
które, jeśli były pomyślne, dziękują swym bogom się modląc. Vir- 
szaitis napominał lud, aby bogów nie rozgniewał, a rzecz cała 
kończy się sutem wypijaniem piwa. Jeśli rok był mokry i żniwa 
niepomyślnie wypadły, wtedy Virszaitis wzywa lud, aby się przy
znał, że bogów rozgniewał (rodzaj spowiedzi); następnie Virszai
tis prosi bogów, aby na rok przyszły byli łaskawsi. Teraz we
dług możności znoszą gospodarze pewną ilość jęczmienia, z któ
rego warzą piwo, a kobiety przynoszą clileb, upieczony z pier
wszych wymłóconych ziarn; poczem następuje uczta. Nadmienić 
należy, że w obydwóch razach, t. j. czy żniwa wypadły pomyślnie 
lub przeciwnie, Virszaitis wymienia po imieniu bóstw kilka, mię
dzy któremi jednak Curche się nie znajduje. Być może, że Jadź- 
wingowie nie znali tego imienia; w poczcie wymienionych bóstw 
bóstwo urodzajów nazywa się Pergrubius.

Z wieku X V II posiadamy daleko dokładniejszy opis obrzę
du po żniwach przez Praetoriusa; szkoda tylko, że wydawca Pier
son, jak  w wielu innych razach, tak i tutaj oryginał skrócił. Opis 
tyczy się Nadrowii, a obchodzony bywał przez każdego gospoda
rza z osobna. „Wenn der kornschnitt geendigt ist, welches sie 
pabeigtuve rugpjutes, consumatio messis nennen, lassen sie ein 
plćitzchen kom  stehen. Urn das platzchen stellen sich alle korn- 
schneider lierum, der wirt thut sein gebet mit danksagung zu 
Gott und b ittet um gluckliche einfuhr. Darauf liebt er an zu 
schneiden, aber um das korn zugleich mit der sonne herumgehend 
(t. j. z biegiem słońca), da die andern Schneider aucłi so machen, 
und das geht sehr gesch windę z u und einer dem andern zuredet 
Bara, Bara *), gleichsam dass man eifrig und hurtig den korn
schnitt endigen solle und mitgehend pflegt der wirt so genau sei- 
nen gang abzupassen, dass er, wenn alles abgeschnitten ist, auf

') Znaczenie niewiadome; chyba wara, wara, prędko.



die statte  kommt, wo er hat angefangen, imd dann schneidet er 
die letzte handvoll ab. Von dieser macht er einen strauss und und vom  
ubrigen w ird  ein krantz von den aehren gewunden , den setzt der wirt 
oder der vornehmste, auch wol gar der geringste kornschneider 
auf das haupt und damit gehen sie singend nach hause. Wenn 
nun der kornschneider mit dem krantz nach hause kommt, wird 
die w irtin mit einem stiippel mit wasser fertig sein und den 
krantztrager begiessen, dabei wunschend, wie von dem wasser 
das getreydig gequollen und sieh vermehret, so quelle und mehre 
es sicli in meiner scheune und speicher. Darauf begehen sie das 
fest nach der weise, wie beim pradetuve. Święto pradetuve n a 
zywało się u Mazurów: Zażynek (Jan Małecki), t. j. rozpoczęcie 
żniw; tu ziarno z pierwszego  snopka chowali na zasiew7 z zacho
waniem różnych obrzędów, błogosławili piwo, ulewali z kubków 
na cześć Żeminele i kończyli święto ucztowaniem. Praet. p. 59/60. 
Opisy te niecałkowite; niewiadomo, co robiono z owym pękiem 
i czy ziarno z niego także na pierwszy zachowali zasiew. Zresztą 
opis nasz zupełnie się zgadza z przytoćzonemi wywodami Mann- 
hardta.

Na zasadzie dat powyższych wnioskujemy, że Prussowie 
z Pomezanii, W armii i Natangii na równi zresztą pokoleń litew
skich, oraz innych niepokrewnych ludów na ukończeniu żniw7 
obchodzili uroczystości dziękczynne na cześć bóstwa wegetacyj
nego a w szczególności zboża, które mieszkało wśród kłosistego 
pola. Podczas żęcia cofało się, aż nareście ujęto je  w pęku zbo
ża, zżętego na samym ostatku. W tym pęku przebywało bóstwo 
zwane Curche, nazwa, która ostatecznie na sam pęk przejść mo
gła. Teraz więc nabierają jasności wyrazy: semel in anno; bo 
żniwa tylko raz do roku się odbywają; eollectis frugibus; confingere 
układać z kłosów i idolum , pęk, wiązka, snopek, który czczą jak  
bóstwo i nazywają „Curche“. WłaściwTe znaczenie tego wyrazu 
opieram na domyśle. Od pierwiastku „K ur“ tworzy się słowo 
kur-ti napalać, które chyba nie przypada do wyżej wyjaśnionej 
istoty danego bóstwa. Od takiegoż pierw, kur pochodzi lit. kur- 
ti budować, tworzyć (Ness. Lit. Wo. p. 242) a prusk. kurt bauen, 
kura er baute, machte (Ness.thes. p. 84); za pomocą suff. — ka po
wstaje rzeczownik kur-ka-s; z czego na mocy głosowni pruskiej 
i litewskiej wychodzi kur-ko twórca , t. j. znaczenie, dla naszego 
urywku stosowne jako twórca, duch opiekuńczy wegetacyjny zbo
ża. Do przyjęcia tego znaczenia nakłania mnie dziwny w każdym
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razie dodatek: qui 11011 fecerunt celum et terrain w zdaniu: Idolo.. 
Curche.. vel aliis diis, q. n. f. coel. et. t. Chrześcianie bowiem do
wiedziawszy się od Prussów, że kurko znaczy twórca „creator" 
i niechcąc, aby przez to rozumiano: creator coeli et terrae, na co 
naprowadzały słowa Składu Apostolskiego, pragnęli ukazać na 
różnicę, co też nastąpiło przez energiczny dodatek „qui non fece
runt celum et terrain. Kościół znów któremu chodziło o wyko
rzenienie zasadniczej myśli pogańskiej, a w specyalnym wypadku, 
aby bożkowi nie nieśli ofiar, pozostawił zwyczaj święcenia żniw, 
który istnieje nawet do dnia dzisiejszego. Prussowie też tylko 
się obowiązują, że „de cetero non libabunt, t. j. że na przyszłość 
nie będą czynili ulewań na cześć bożka Kurko.

Od bóstwa tego wzięły nazwę niektóre miejscowości wPrus- 
sach, jak np. kurksadel, (siedziba Kurki), kurklauken (pole K ur
ki). (Ness. thes. s. v.). Na Żmudzi także kult jego był rozpow
szechniony, skoro, jak się zdaje, od niego poszły nazwy miejsco
we Korklany, Korkliszki, Korklina, Korkleja i nazwy rzek: 
Korkla około Pocztowa a druga w blizkości Korklan. (Sprog. G. 
SI. p. 143/4).

O Kurko pisali: Hartknoch Diss. V III. c. III ; Diss. X. c. 
IY; Diss. X I. c. V; autor powołuje się na G runaua, Schiitza, 
Hennebergera i t. p. Akielewicz u Lelewela T. V p. 467 uw. 50 
pisze: Kurikas, Stwórca; kurtie, stwarzać; namus inkurtie, dom 
postawić; ztąd ikurtuves (i nosowe) na Litwie inkurtowiny, prze
nosiny do nowego domu (?). Praet. p. 21, 24.

2. Już wspomnieliśmy, że pierwszy i jedyny raz w niepo- 
dejrzanem źródle czytamy nazwy kapłanów: Tulisones vel Liga- 
sones (w tek. Ligaschones). Faktycznie też nad to, co nam obec
ne źródło udziela, nic więcej nie wiemy. Funkcyą ich było, wy
sławiać na pogrzebach czyny zmarłego, naturalnie wojenne, któ
re chrześcianie przemianowali na złodziejstwa, łupieztwa, nieczy
ste sprawy, grabieże. Ponieważ „in exequiis" wyrażenie dosyć 
ogólne i zawiera obrzędy od chwili zgonu aż do samego spalenia 
i pochowania popiołów, a podczas całego obrzędu momenty poje
dyncze obrzędu były rozliczne: to niewiadomo, kiedy odbywały 
się owe, że tak rzekę, laudationes funebres. U Greków niebosz
czyka, leżącego jeszcze w domu, opłakiwali krewni i przyjaciele; 
potem najęte kobiety, płaczki; gdy zaś chowano znakomitość uro
czyście: to wybrany mąż, lub krewny wygłaszał sławę zmarłego. 
(Ob. Tłiuc. II. 34; por. Aescli. Ag. końcowe chory). U Rzymian opła-
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! 1 m e^0Szczyka w domu wszyscy obecni; podczas pochodu
płaczki, praeficae; jeśli umarły był wybitna osobistością, pochód 
zatrzymywał się ua forum, gdzie jeden z krewnych miał mowę 
pochwalną (laudatio funebris). U Litwinów pruskich w X V II w. 
zaraz po zgonie odbywał najbliższy przyjaciel modły i ulewania 
na cześć Zeminele; po włożeniu zwłok do trumny płaczki śpiewa
ją  piesm żałosne, w których jednak prócz żali, dla czego nie
boszczyk świat opuścił, nic innego nie czytamy; w czasie wynie
sienia zwłok z domu dzieje się to samo; po powrocie z pogrzebu 
najstarszy syn lub najbliżsy przyjaciel znów się modli i odbywa 
ulewania (Praet. p. 101 i dd.). Nigdzie jednak nie czytamy o mo
wie pochwalnej. Ponieważ źródło nasze zupełnie zasługuje na 
wiaię, pizyjmujemy, że u wymienionych plemion mowy podobne 
wygłaszano i że pora do tego byłaby najstosowniejsza przed sa
mem wyniesieniem zwłok albo też przed ich spaleniem.

. Z dalsze£0 opisu wydaje się, że owi kapłani podczas mowy 
swej twierdzą, jakoby nieboszczyk w pełnej zbroji z całym swoim 
orszakiem do nieba się wznosił. Pomijamy to, że dusze litewskie 
w niebiosach me przebywały, sama pora tego widzenia podczas mo
wy wobec tylu świadków, mających także oczy, zdaje mi się bar
dzo niestosowną. Mnie się rzecz przedstawia inaczej. Otóż kre
wni chcąc się przekonać, czy dusza rzeczywiście z ciałem się roz
stała, zaraz po zgonie udawali się do tych kapłanów z zapyta
niem czy widzieli duszę nieboszczyka. Ci dawali odpowiedź 
twierdzącą i w dowód tego opowiadali powyższe widzenia z do
datkiem, ze dusza pozostawiła ślad w domu kapłańskim Opieram 
mój wniosek na słowach Dusburga III . 5; „Ody krewni do Criwe 
się udali z zapytaniem, czy w takim dniu czy nocy nie widział 
kogo któryby przez dom jego przechodził, ów Criwe bez żadnej 
zwłoki dawał nawet bliższe objaśnienia co do odzieży zmarłego 
co do brom i otaczającej jego Czeladzi (familia); i dla większego 
upewnienia pokazywał na przyźbie domu swego ślady lancy lub 
innego przedmiotu, które nieboszczyk po sobie pozostawił*.

Ponieważ źródło między Tulisones vel Ligasones żadnej nie 
kładzie roznićy, uważamy ich za jeden i ten sam rodzaj kapłanów. 
Podwojną nazwę tern tłumaczę, że do układu stanęli Prussowie 
zPomezanii, Warmii i Natangii; u jednych kapłani ci nazywali 
się Tulisones, u drugich Ligasones.

. P rawdziwej etymologii tych nazw nie znamy i co za tern 
idzie, formy ich objaśnić nie umiemy. Przyjąwszy zakończenie—
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onis, które w wielkiej liczbie nazew kapłańskich znajdujemy np. 
Zaltonis, od żaltis, Lekutonis i t. p.; pozostaje się: ligas- i tulis- 
końcowe s może być ostatkiem suff: su. Ligas mogłoby mieć zwią
zek albo z liga choroba; więc ligas-onis znaczyłoby kapłana od 
choroby, albo też z pierw. „lig“ sądzić, z czegoby poszło znacze
nie: sądzący znaki, znachor. Jeśliby tulis nie miało styczności 
z pa-teLa-s, łoże. z czegoby się wywiodło znaczenie kapłana od 
łoża, to nasuwa się inny pierw, tu l, tłumaczyć, tul-ka-s, tłumacz, 
ztąd tulis-onis tłumaczący znaki. Atoli wszystek nasz wywód 
problematyczny, zwłaszcza wobec wyraźnych słów źródła, że ci 
kapłani są quasi gentilium sacerdotes in exeqnis defunctorum. 
W  pruskiem znamy kilka imion miejscowości, w których skład 
wchodzi „tul“ np. Tuli-gede, Tulo-kayte, Tula-bite; imiona oso
bowe: Tulniko, Tulne i t. p., lecz coby one etymologicznie zna
czyły, dotąd nie wyjaśnione. Niektórzy ułatwiają sobie kwestyą, 
zmieniając Tulisonis na Tilusonis, od tiłus cichy, spokojny; ztąd 
znaczenie uspakający, plaeator, byłoby odpowiednie. Przyjąwszy 
tern samem prawem pomyłkę w drugim wyrazie, t. j. zamiast lig 
pisząc lid , od czego tworzy się istniejące dotąd Lidetojis, to
warzysz na pogrzebie: to'Lidasonis mogłoby mieć to samo zna
czenie.

Powyższe uwagi mają tylko służyć za początkowy materyał 
do przyszłego rozwiązania zagadkowych wyrazów. Oprócz H art- 
knocha, który w Diss. IX  c. V podaje wyjaśnienia nieprzydatne 
nie znam autora, któryby w sposób naukowy powyższą kwestyą 
się zajął.

Co do zabijania córek ob. bullę Honoriusa I I I  z roku 1218 
i Dusb. I I I  c. 4.

X.

H E N R Y K  Ł O T W A  K.
z końca XII i początku XIII wieku.

Henryk, jeden z pierwszych kapłanów pochodzenia łotew
skiego, ztąd Łotwakiemzwany, wysłany, jak wielu innych, w mło
dym wieku do Niemiec dla kształcenia się w zawodzie ducho
wnym, aby wyświęciwszy się być missyonarzem w własnym k ra 
ju: kwitnął za czasów trzeciego biskupa łotewskiego (inflanckie
go) i opisał dzieje pierwszych trzech biskupów Meinharda, Ber-

Źródła do myt. lit. 7



tolda i Alberta do r. 1227, a więc dzieje 67 la t krwawego nawra
cania Łotwy, Liwów i Estonów, do którego się sam gorliwie 
przykładał. Opisał zaś to, co sam widział, lub od naocznych 
świadków usłyszał: quae vidimus oculis nostris fere cuncta et 
quae ipse non vidimus propriis oculis ab illis intelleximus, qui vi- 
derunt et interfuerunt (Sc. R r. Liv. I. p. 300. 9. w końcu). A na 
innem miejscu: Livones quoque quosdam Osiliani secum captivos 
deduxerunt in Osiliam: qui post reditum suum nobis omnia prae- 
dicta retulerunt (lb. 186. 8 w końcu). Z tych powodów uważamy 
opowiadanie za wiarogodne, zwłaszcza, że popierają, je fak ta , po
dane z odpowiednich lat w Rym. Kronice Liwońskiej. W  kroni
ce Henryka czytamy pobieżne wzmianki o wierzeniach Litwy, 
Łotwy, Żemgałów, oraz obszerniejsze o Kuronach, Liwach i Esto- 
nach, ludów niearyjskich. Wzmianki ostatnie wypisałem także, 
przekraczając granice mego zadania a to z tego względu, że te 
odłamki obcej rassy, żyjące od niepamiętnych czasów w sąsiedz
twie i w stosunkach przyjacielskich i wrogich z Litwinami, wcze
śnie wciągnięte zostały w jedną sferę kultury, a nawet za czasów 
Henryka Łotwaka w wierzeniach i praktykach religijnych wiele 
miały wspólnego, jak  się to niżej okaże-.

Ed. princeps: Gruber Origines Livonicae F rkft et Lips. 1740; 
drugie wydanie: Hansen: Scriptores Rerum Livonicarum Riga 
u Lpzig. T. I, które na samym początku zawiera życiorys i po
gląd na dzieło Henryka; tekst p. t. Chronicon Livonicum Yetus 
z niem. przekładem p. 50—311.

CHRONICON LIVONICUM VETU S ed. HANSEN.

L i t w a .

1 . P. 88 n. o r. 1205. Referebat sacerdos quidam, qui tunc 
inLettlionia captivus tenebatur, Johannes nomine, quod in uno vi- 
co mulieres quinquaginta se ob mortem virorum suspendio inter- 
fecerant. Nimirum, cum credunt, se cum illis mox in alia vita vic- 
turas.

2 . P. 178 n. 2. r. 1213. Letthones autem pacem factam 
cum Teutonicis non curautes, venerunt ad Dunam et vocatis qui- 
busdam de castro Kukenoys, lanceam in Dunam miserunt, paci et 
fam iliaritati Teutonicorum contradicentes. Ob. ur. 12.



3. Z. 173 n. o ,. 1213.Mszczący się na rycerzach i Łotwie 
Litwini napadli na ziemię Lenewardeu, złupili i pojmali naczelni
ka jej Uldewene. Mistrz Zakonu Volquin puścił się za Litwinami 
i zabił im wodza. „Pro (Uldewene senioris) redemptione postea 
i atum est caput ejusdem Letthonis occisi, ut saltem capite re
cepto debitas post eum cum potationibus celebrarent more paga- 
uoi uni exequias. Ob. uw. do urywka 9.

Łotw a, Źem goła, Kuronia.

4. P. 118. n. 7. r. 1208. Alobraudus ')... in via Letthgalis 
circa Ymeram *) habitantibus verbum D ei de suscipiendo bapti- 
smo alloquitur... A t illi gaudentes de adventu sacerdotis.. cum 
gaudio verbum Dei recipiunt: missis tamen prius sortibus et re
quisite consensu deorum suorum, an Ruthenorum de Plesceko- 
we 3), habentium Graecorum fidem cum aliis Letthigalis de Tho- 
lowa *), an Latinorum et Teutouicorum debeant subire baptismum. 
Nam Ruthem eorum tempore venerant baptizantes Lethigalos 
suos de Tholowa, sibi semper tributarios. E t cecidit sors ad La
tinos et annumerati sunt cum Livoniensi ecclesia Rigeusibus 3).

1. Alobrandus, kapłan niewiadomej narodowości, bardzo 
czynny w nawracaniu pogan. 2. Ymera, dziś Sedde, rzeczka wpa
dająca do jeziora Astigerve, dziś Burtneek; po brzegach rzeczki 
mieszkała Łotwa. 3. Psków. 4. Tholowa, powiat łot., w którym 
leżał także zamek Beverin, należący do Talialda, czy Thalibalda, 
seniora łotewskiego, gorliwego wyznawcy kościoła. 5. Rodzaj 
wróżby niewiadomy.

5. R. 1212 p. 168. n. 3. Między Zakonem a Liwami i Ł o
twą zaszły spory o pola i barcie. Do zgody nie przyszło: Unde 
Livones etL etth i, recedentes a Teutonicis inter se conjurarunt et 
gladioium calcatione conjurationem suam paganorum more con
firm aru nt.

Obrzęd przy zawarciu przymierza nam nie jest znany.
6. Żemgoła r. 1208. p. 122. n. 2. Westhardus, Semigalo- 

lum dux ')... ad expeditionem se praeparat ad versus Letthones 
(tu Litwinów)... Christiauorum (Rigae) deprecatur auxilium, alle-



gans; quod jam in alia vice Bigensibus... venit in adjutorium; in- 
super et deorum suorum sortes in meliorem partem cecidisse in
sinuate. Odebrawszy ostatecznie posiłki... et proeedentes prope 
Lettlioviam noCte quiescunt et quiescentes a diis suis futura re- 
quirunt, mittentes sortes et postulantes favorem deorum suorum 
et conjurantes, si videlicet fama adventus ipsorum pervolaverit, 
et si Letthones venturi sint ad pugnandum contra eos. E t cecidit 
sors et famam pervenisse et Letthones ad bellum paratos esse.

1. Westhardus wielkie w Żem goli miał znaczenie, skoro go 
autor obdarza rzadko nadawanym tytułem „dux“; nainnem miej
scu zwie go „major natu“ (p. 86. n. 2). Był panem ziemi żemgol- 
skiej Thertevene, w okolicy zamku żemgolskiego Mesoten nad rz. 
Mussą. Sposób rzucania losów nie wiadomy; dowiadujemy się 
jednaką że modlono się o życzliwość bogów, a postawiwszy pyta
nia, na każde oddzielnie rzucono losy.

7 . Kuronowie r. 1201. p. 74. n. 3. Interim Curones audito 
adventu episcopi et civitatis (Bigae) inchoatione... pro pace fa- 
cienda nuncios suos ad civitatem dirigunt: quam pacem consen- 
tientibus christianis, sicut mos est paganorum, sanguinis effusio- 
ne stabiliunt.

Biskupem od r. 1198 był Albert. Na dwie mile od ujścia 
Dźwiny do morza nazywała się okolica Bigę, od rzeczki Bigę, 
zasypanej w wieku X V III; miasto zaś Bygę założył r. 1200 bi
skup Albert. Sc. B. Liv. I  p. 74 uw. a. Zawierając pokój Kuro
nowie zabijają zwierzęta; czynią to także Litwini r. 1351 za 
Kiejstuta, o czem pomówimy na właściwem miejscu.

8. R . 1210. p. 145. n. 5. Curones auxilium deorum suo
rum et tempus opportunum (do bitwy) sortibus suis requirebant. 
Ob. Ur. 6.

9. R . 1210 p. 142 n. 5. Post haec ibat exerCitus (Curo- 
num) ad naves suas et facto prandio iterum ad bellum se prae- 
parabant, et cum audirent sonitum campanae magnae, dicebant, 
se ab illo deo christianorum comedi ac consumi... W  czasie sztur
mu na Bygę „quiqunque eorum (t. j. Curonum) a lapidibus ma- 
cliinarum aut a balistariis vulneratus cecidit, statim frater suus



aut alius consocius suns, abscisso suo capite eum totaliter inter- 
fecit... Curones a civitate (Riga) recedunt et collectis interfectis 
suis ad naves revertuntur et transita Duna triduo quiescentes 
et mortuos suos cremantes fecerunt planctum suum super eos... 
Ac illi (Curones) de funeribus suorum magis solliciti... post tri- 
duum recesserunt.

W  liw. Kronice rym. v. 1008 i dd. czytamy:
Der gute meister Yolkewin bat Drie stunt (trzy razy) vernehmen, 
Die pilgerime ubir al, Das sie zu veltle quemen.
So sie den grosen glocken scbal

W kościele N. P. M aryi w Rydze był wielki dzwon „cam- 
pana belli dulcisona", w który tylko na gwałt dzwoniono: „So- 
nitu campanae, quae tantum modo tempore belli pulsabatur, po- 
pulum convocant". (H. Ł. p. 140 n. 5). W  ten właśnie dzwon 
uderzono, gdy Kurony pod miasto się podmykali. Kiedy r. 1215 
kościół się spalił, stopiły się dzwony. E t contristatus est popu- 
lus maxirne de campana belli dulcisona.. et fusa est brevi postea 
alia campana major priore (Ib. 184. n. 6). Nowy dzwon zawie
szono po odbudowaniu na innem miejscu kościoła. Kuronowie 
podstąpiwszy pod Rygę lub inne miasteczko, już nieraz usłyszeli 
dźwięk dzwonów, nieraz przy icli biciu ponieśli klęskę, a wiara 
w cudowną ich siłę już się była ustaliła. Bo gdzie tylko wzno
szono kościoły, tam też zawieszano dzwony, wzywające wier
nych na modlitwę lub do walki. Poganie widząc modlących się 
chrześcian przy odgłosie dzwonów, mogli brać ich dźwięki za głos 
samego Boga; widząc zaś jak podczas bicia w dzwony, wojska 
się zbierały i roznosiły klęskę wśród wrogów, przypisywali ją  po
mocy dzwonów, które, mówiąc ich językiem „pożerały nieprzy
jaciół". W iara ta, z ust do ust podana, przybrała znaczące roz
miary. Jeszcze w X V II wieku pisze Einhorn w Wiederlegunge 
der Abgótterey Riga 1627. Część II. c. 5 p. 75, że lud nienie- 
miecki (unteutscken leute) dziwną jakąś siłę przypisują dzwo
nom: „Wenn jhnen etwas boses unćLwiederwertiges wiederfahrt 
und die dasselbe des sontages oder sonst am heiligen tage, wann 
die glocken gezogen und geleutet werden, unter dem glocken- 
thurme steliende klagen und vermelden, soli jhnen geholfen wer
den. Wenn jhnen etwas gestolen wird und sie es da unter dem 
thurme, wann gelautet wird, anzeigen: da mfisse so ein diebstal



offenbar werden. Obwiniony w czemkolwiek uniewinnia się mó
wiąc, że pod dzwonnicą przysiądz może. .Chcąc komu zaszkodzić 
idą pod dzwonicę i podczas dzwonienia przeklinają go w tern prze
konaniu, że jak  sczeza glos dzwonu, tak  sczeznie i ten, kogo się 
przeklina. Czy z tern wierzeniem mają związek zagadkowe sło
wa Łasickiego z r. 1580: Yarpulis is esse putatur, qui sonitum 
ante et post tonitru in aere facit, trudno osądzić. Yarpas dziś 
znaczy dzwon; żmudzkie varpulis zdaje się to samo co lit. var- 
pelis, dzwon, dzwoneczek. Jeżeli pierwotne znaczenie wyrazu 
varpas jest dzwon, to wierzenie żmudzkie powstać tylko mogło 
z zaprowadzeniem chrześciaństwa. Tu rozważyćby trzeba, zkąd 
powstał zwyczaj dzwonienia podczas burzy.

*
*  *

Kuronowie i w ogóle Litwini szybko się załatwiali z urzy- 
naniem glow7y; w danym razie czynili to swoim rannym, aby 
w razie klęski przynajmniej głowy pochować podług uświęconego 
zwyczaju t. j. spalić (Ob. nr. 3). Ogień nie tylko służył do po
trzeb religijnych; palono, nawet pieczono ludzi dla zadosyćuczy- 
nienia zemście. Estouy z powiatów Sakkala i Ungannia cofając 
się przed rycerzami z Wenden przez T rikatia zastali bogatego 
wrodzą łotewskiego, Thalibalda, w łaźni. „E t circa vesperam 
venientes in Trikatiam  invenerunt Thalibaldum seniorem de sil- 
varum latibulis ad balnea rediisse et comprehenderunt eum et vi- 
ynm crudeliter ad ignem cremayerunt, comminantes ei interitum, 
nisi pecuniam suam eis totam ostendat. E t  demonstravit eis 
Oeseringas (Oese i ring, właściwie zausznice, tu rodzaj monety) 
quinquaginta. Sed illi accepta pecunia non minus eum cremave- 
runt. A t ille, si demon stray ero vobis, inquit, omnem pecuniam 
me am-et filiorum meorum, non minus me cremabitis; et noluit eis 
amplius indicare. Unde iterum eum ponentes ad ignem, tanquam 
piscem assaverunt, donee animam redderet. (R. 1215. p. 188. n. 3). 
Synowie Talibalda oraz rycerze (z Wenden), których wiernym 
był sprzymierzeńcem Talibald, mszczą się w okrutny sposób na 
Estonach: Wkroczywszy do Ungannii „et despoliantes villas 
flammis eas tradentes et viros omnes, quos comprehendere potue- 
runt, vivos in ultionem Talibaldi cremaverunt. Za ich przykła
dem poszły inne hufce łotewskie, jedne za drugimi, znacząc śla
dy krwią, pożogą i rabunkiem. Wychodzących z lasów po ży
wność Estonów „alios igne cremantes, alios gladio jugulantes,



diversis tormentis adflciuut, donee omnes pecunias suas eis ape- 
riunt.. et nemini parcunt... E t factum est, ut jam filii Talibaldi 
numerum centenarium primorum excederent, quos in ultionem pa- 
tris sui aut vivos cremaverant, aut aliis tormentis diversis iuter- 
feceraut. Jeduem słowem cała Ungannia w pustynią obrócona 
została. Już  cztery lata przed ostatecznem spustoszeniem po
wiat ten doznał podobnego lecz w mniejszym zakresie losu. Mo
żny pan łotewski, mieszkający na zamku Sotecle, stojący po stro
nie chrześcian, Russinus, czyni to samo ze zemsty osobistej: Rus- 
sinus etiam, sieut et alii in ultionem amicorum suorum omnes, 
quos comprehendit, alios vivos assavit, alios crudeli morte inter- 
fecit. R. 1211. p. 160. n. 7. Assare jak  widać z przykładu pier
wszego u H. Ł. znaczy, przyłożyć żywego do ognia i upiec.

L i w y.
10. Roh'przed 1196 (?) p. 62 , 63, n. 10. Habebat idem 

episcopus Meinardus cooperatorem in evangelio fratrem Tlieo- 
doricum Cisterciensis ordinis, postmodum in Estonia episco- 
pum; quem Livones de Thoreida diis suis immolare proponunt, eo 
quod fertilior seges ipsius sit in agris eorumque segetes innnda- 
tione pluviae perirent. Colligitur populus, voluntas deorum de 
immolatione sorte inquiritur: ponitur lancea, calcat equus, pedem 
vitae deputatum nutu Dei praeponit. Orat frater ore, manu be- 
nedicit. Ariolus, deum christianorum equi dorso insidere et pe
dem equi ad praeponendum movere asserit; et ob hoc equi dor
sum tergendum, quo deus elabatur. Quo facto dum equus vitae 
pedem praeponit, frater Tlieodoricus vitae reservatur.

Meinhard, mnich klasztoru Augustyanów w Sigeberg, w Hol- 
zacyi, dyecezyi Bremeńskiej, pierwszy nawraca Liwów i Łotwę; 
będąc zarazem pierwszym biskupem liwońskim, zakłada kos'ciół 
i klasztor w Ykeskola (Uxkull); buduje warownie w Ykeskole 
i Holmie; umiera 1196 r. Eduard Pabst: Meinhard Livlands Apo- 
stel Reval 1847. — Tlieodoricus, cysters i współpracownik Mein- 
harda, z przydomkiem de Thoreida, od powiatu liwońsk. Thoreida 
nad rzeką Aa, gdzie nawracał pogan. Mianowany od biskupa 
Alberta Opatem nowozałożonego klasztoru Cystersów w Duna- 
munde, zostaje za Innocentego IV biskupem Estońskim; należy do 
założycieli Zakonu mieczników; zabity od Estonów r. 1219 (p. 230).



Zdaje się, że koń ruszywszy prawą nogą powinien był nią 
przestąpić dzidę. Kapłan pogański (ariolus) spostrzegłszy, że 
wróżba dla cystersa pomyślna, był przekonany, że Bóg chrze- 
ściański siedzi na koniu i nogą kieruje; zgarnia go więc z grzbie
tu i wróżbę powtarza.

Konie, szczególnie siwe, chowano u wielu narodów wśród 
ogrodzenia świątyń, albo w gajach lub lesie świętym na cześć 
pewnego bóstwa. W Skandynawii konie utrzymywano na cześć 
bożka F rey r w ogrodzeniu okalającem jego świątynią. Grimm. 
D. M. I I  623. Germanie w świętych lasach i gajach chowają 
konie; poświęconych bóstwu nie wolno było używać do jakiejkol
wiek pracy; świadome woli bogów rżeniem i parskaniem ją obja
wiają sługom ich, jakiemi są kapłani i książęta. Tac. Ger. 9, 10. 
U Słowian na Bugii konia, poświęconego Światowidowi, pasał 
kapłan, któremu jednemu wolno było go dosiadać. Niekiedy sam 
bożek na nim się wyprawiał nocą na wojenne wycieczki i często 
rano spostrzeżono, że koń był zabłocony i oblany potem. Przed 
wyprawą kapłan wywiódł konia przed świątynię i po zmówionej 
modlitwie poprowadził przez trzy  razy po dwie na krzyż położo
ne dzidy. Jeżeli koń wszystkie trzy krzyże prawą przestąpił 
nogą; znaczyło, że wyprawa się uda; jeśli zaś choćby raz prze
kroczył lewą, zaniechano wyprawy. Saxo Gram. p. 321. U Lu- 
tyków sprawdzano wróżby, wypadłe z innych praktyk, przez 
wróżbę z koniem. Tu prowadzono konia przez dwie na krzyż 
w ziemi utkwione dzidy. Gdy także i ta  wróżba pomyślnie wy
padła, wyprawa niewątpliwie pójdzie ręką. Dietm. Mers. 6. 17; 
niezawodnie i tutaj wróżba zależała od tego, którą nogą koń 
dzidy przekroczy. Pomorzanie czcili konia karego, nadzwyczaj 
rosłego. Dla wróżby rozłożyli dziewięć dzid, oddalonych jedna 
od drugiej na łokieć jeden, przez które kapłan po trzykroć tam 
i z powrotem prowadził konia. Jeśli koń nie dotknął się dzid 
kopytem, znaczyło wyprawę pomyślną. Y itab. Ottonis lib .II  c. 22.

Zwyczaj zatem istniejący w Liwonii w okolicach dzisiej
szego Treiden praktykował się także w krajach innych. Prusso- 
wie posiadali konie święte białej i karej maści (Dusb. I I I . 5); 
w jakim celu, autor nie podaje. Na Żmudzi bożek koni, equo- 
rum deus, podług Łasickiego nazywał się Ratajnicze; lubo co do 
nazwy zachodzi uzasadnione powątpiewanie, istnienie bożka-opie- 
kuna koni odpowiada litewskim religijnym poglądom. Na Litwie 
podług wszelkiego prawdopodobieństwa rosły lasy, w których
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chowały się konie święte. (Ob. uwagi do Brodów krzyżackich). 
W  pieśniach łotewskich liczne czytamy wzmianki o koniach boż
ków i ludzi. Słońce ma dwa złote konie, którem i jedzie pod gó
rę kam ienną (— niebo); biegnąc nigdy nie odpoczywają, bo są 
nieumęczone i nigdy się nie zgrzeją. Ulm ann L e tt. Volksl. 455. 
M hdt. L . Sm. N. 18. D w a w spaniałe złote konie wiozą słońce 
przez bram ę Ulm. 463. Mhdt. ibid, Słońce siedząc na górze i w rę 
ku trzym ając złote lejce kąpie swe konie w morzu. Spr. 311/15. 
Słońce kulbaćży sto karych koni. Spr. 302/21. K onie księżyca 
pstrokate: Czyje pstre  te  koniki? U drzwi domu bożego? To k o 
nie księżyca... Spr. 302/21. Synowie boga także konno jadą: Gdzie- 
s'cie byli boga synowie? K onie wasze są zgrzane. Spr. 298/1. 
W ierzchem jadą Słońca córy, Ulm. 456. M hdt. 21. W iatr także 
ma swego konia: Z aprzągłem  konia w iatrów  do sani wichrowych. 
(Spr. 22/13). Bóg  (devas) wspaniałego ma konia: Znalazłem na 
drodze boga wierzchowca; przez siodło wschodziło słońce; przez 
uzdę księżyc, a na końcu uzdeczki baw iła się gwiazda poranna. 
Spr. 300/9. Tym koniem widocznie je s t niebo, a panem tego ko
nia je s t D evas, Devs, ów bóg, k tó ry  z m nóstwa bożków w ybija 
się na Boga wszechświata, jak  cokolwiek innemi słowy pięknie 
w yraża się M annhardt mówiąc o lit. D evuriks. Panteizm  kro
czy po drodze ku monoteizmu. Że koń w obrazowym języku jes t 
niebo, dowiadujemy się jeszcze z innych pieśni: „G wiaździsta koł
dra (czaprak?) na moim je s t  koniu". Spr. 119/23. Albo: „N ikt 
tego nie posiada, co mój koń: Złote drzw i (dla wschodu słońca), 
żelazną podłogę (znów niebo) i srebrną drabinkę dla siana (dro
ga słoneczna). W  innych pieśniach chmury są końmi boga; w nicli 
jednak  bóg specyalizuje się w bóstwo deszczu, wiosny, a raczej 
to bóstwo zachowuje jeszcze swoją niezależność: „Czarne byki 
z białemi rogami, Jedzą  trzc inę na W ielkiej wodzie (D augava, 
w przenośni: wody niebieskie). To nie czarne byki, to konie są 
boga", Spr. 302/20. Byki =  konie =  chmury. „K to na ciemnym 
koniu jedzie? Ten, co niesie liście drzewom, a zieloną koniczynę 
ziemi. Spr. 300/6. W  oryginale koń ten maści szarej jak  dym, 
co dosadniej wskazuje na chmurę, niż nasze: ciemny.

N a to zaś, czy brano wróżby z konia, nie posiadam żadnego 
przykładu; parskanie, kopanie praw ą czy lewą nogą przed wy
praw ą i b itw ą są wróżbą u wielu narodów; w jednej nowszej p ie
śni litew skiej czytamy, że oderwanie się konia od żłobu je s t  w ró
żbą niepomyślną dla jeźdźca: „K onik rzuca stajenkę i żłób,



—  106 —

W polu czerwonem niechybny twój grób"; zważywszy nadto, że 
zwłaszcza na Żmudzi chowano liczne tabuny i że w herbach ziem 
litewskich konny jeździec: nie odrzucam możności, że i tutaj bra
no wróżby z konia. O koniu w mytologiach czytamy dosyć licz
ne przykłady u Grimma D. Myth. I I  621—631. Historią litera
tury o koniu podaje Hehn Kulturpflanzen u. Hausthiere 2 p. 20 — 
53 i 471/2.—Czapski, Historia konia.

11. R . 1197 p. 62. n. 2. Factus episcopus (Bertold 1196— 
1198) Livoniam pergit, Ykeskolam venit... Quern quidem primo 
blande suscipiunt. Sed ipsum in Holmensi coemeterii consecra- 
tione, alii in ecclesia concremare, alii occidere, alii in Duna sub- 
mergere concertabant.

Holme, Holmia, warownia na jednej z wysp w Dźwinie, 
wzniesiona przez Meinharda; ponieważ Liwy umarłych chowają 
w lasach, oburza ich poświęcenie cmentarza, na którym odtąd 
mieli chować swoich.

12. R . 1198 p. 64 n. 6. Interea contra ipsum (episc. Ber- 
toldum) Livonum universitas colligitur et trans montem Bigae 
stationem faciunt, pugnare parati. Po rokowaniach zgodzono się 
na rozejm. Interea colligendae partis eorum (Livonum) causa 
breves dant et recipiunt inducias missis invicem lanceis secundum 
morem ad confirmationem pacis. In qua pace plures Teutonicos, 
equis pabula quaerentes, occiderunt. Quo viso dominus episco
pus ipsorum lanceis remissis, paci contradixit. W nastąpionej 
bitwie biskup poległ; chrześcianie zwyciężyli. Liwy proszą o po
kój, po którego zawarciu wojska chrześciańskie wsiadają na okręt, 
aby odpłynąć do domu: p. 66. n. 8 Manent Clerici, manet una ua- 
vis mercatorum. Ci zaś, którzy odpłynęli: „in cujusdam arboris 
ramo quasi caput hominis inciderant: quod Livones Saxonum 
deum putantes et ex hoc inundationem et pestilentiam sibi immi- 
nere credentes, cocto juxta ritum paganorum medone combiben- 
tes, captato consilio caput ab arbore ponentes ligna connectunt: 
quibus caput superpositum, quasi deum Saxonum, cum fide chri- 
stianorum post recedentes Gotlandiam per mare transmittunt.



Naturalnie, że Li wy na zasadzie własnych wierzeń, że bó
stwa w drzewach mieszkają,, biorą głowę na gałęzi wyciętą za 
boga chrześciańskiego, którego aby się pozbyć, zbierają się na 
naradę, i na ucztę miód sycą „według pogańskiego zwyczaju". 
Następnie z okrąglaków zbiwszy tratwę (ligna connectunt), i wło
żywszy na nią ową z wyrżniętą głową gałęź, puścili na morze, 
aby bóg chrześciański razem z wiarą uleciał za odpływającymi 
chrześcianami.. Również wierzono, że bóstwo estońskie prze
nosi się na skrzydłach z Estonii do Ozylii (ur. 19). Zdaje się, że 
obrzęd odbywał się pod przewodnictwem kapłana, a przynajmniej 
miał cechy religijne, czego dowodem cały ceremoniał a głównie 
sycenie miodu podług pogańskiego zwyczaju. Na Prussach wa
rzyli na obchody piwo z zachowaniem pewnych obrzędów, o czem 
Praet. p 61 podaje nam kilka szczegółów; Einhorn zaś w Hist. 
Lett. 1649 (Sc. Rr. Liv. I I  p. 590/1) opisuje zwykły sposób wa
rzenia u Łotwaków.

Liwy chcąc pozbyć się chrztu używali łaźni, albo umywali 
się w Dźwinie, mówiąc: Wodą rzeczną zmywamy chrzest i wiarę 
chrześciańską, którą zrzuciwszy z siebie posyłamy za ustępują
cymi Saksonami. Ob. Hen. Lot. p. 52. n. 9 —■ p. 66 n. 8.

13. R. 1205 p. 92. n. 12. Post hoc (t. j. po otoczeniu 
Uxkull) peregrini de castro Ykeskola exeuntes pro colligenda 
annona, a Livonibus insidiantibus in silvis occisi sunt decern et 
septem ex iis, quorum quosdam ex eis diis suis imraolantes cru- 
deli martyrio interfecerunt.

14. R. 1206 p. 108. n. 14. Daniel, sacerdos.. Lenewarden- 
sibus mittitur. Cumque in villam, quae dicitur Sydegunde, pro- 
cederet, statim populum ad audiendum verbum Dei convocat. 
Yeniens autem Livo quidam de latibulis silvarum nocte visio- 
nemque suam referens (licit ei: Yidi, inquit, deum Livonum, qui 
nobis futura praedixit. E rat enim imago excrescens ex arbore 
a pectore ad sursum usque et dixit mihi, Letthonum exercitum 
eras venturum et timore illius convenire non audere.. Mane facto 
cum hujusmodi nihil audirent et perciperent, quod fantasma Li- 
voni praedixerat, colliguntur omnes in unum, quibus sacerdos 
idololatriam detestatur; hujusmodi fantasmata daemonum illusio- 
nem affirmat.
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Danielą kapłan łotew. pochodzenia. Lenewarden twierdza 
nad Dźwiną w Liwonii. Sidegunde, wieś w Liwonii, teraz Sigund. 
O wyrastaj ącem bóstwie ob. Uw. do Oliv. Schol. str. 61 i uryw. 12.

15. R. 1212 p. 172. 4. Chrześcianie, oblegający zamek 
nad rzeczką Aa, należący do Dabrela, seniora liwońskiego po
wiatu Thoreida, wybudowali wieżą do szturmu (propugnaculum), 
quod nocte sequenti ventus in terram projicit et clamor magnus 
fit el exultatio in castro (Livonum), diisque suis secundum anti- 
quas consuetudines honorem impendentes animalia mactant, canes 
et hircos immolatos ad illusionem Christianorum in faciem episco- 
pi (Alberti) et totius exercitus de castro projiciunt.

Pierwszy raz czytamy, że psy zabijają na ofiarę bogom. 
O psach na Litwie ob. Uw. do Oliv. Schol. str. 83/84.

E s t o n y.
16. R. (?) p. 52. 10. Idem frater missus in Estonian! pro

pter ecclipsin solis, quae in die Joannis Baptistae visa fuit, a pa- 
ganis plurima passus est vitae pericula, dicentibus, ipsum solem 
comedere.

Owym braciszkiem był Theodoricus (ob. Uw. do 10); zaćmie
nia słońca około św. Jana nie znamy; podobno zdarzyło się roku 
1191. Wiara, jakoby słońce podczas zaćmienia bywało pożera- 
nem przez siłę nieczystą, wrogą, różnym ludom ras różnych jest 
wspólną. Chińczycy zaćmienie słońca i księżyca nazywali pro
sto „pożeraniem słońca lub księżyca, wierząc, że smok je pożera. 
U mongołów jakiś Aracho prześladuje słońce i księżyc a podczas 
walki dzieje się zaćmienie. Wtedy mieszkańcy krzykiem stra
szą prześladowcę. U Staroindów wąż czy potwór podczas za
ćmienia pochłania słońce. Grimm. D. M. II. 668.

Wierzenie podobne istnieć musiało u pospólstwa rzymskie
go, które także wznosiło krzyki niezawodnie dla straszenia po
twora, sprawiającego zaćmienie księżyca. Juv. Sat. VI. 442. — 
W naszym urywku miejsce potwora zajmuje kapłan. Narbut I. 
127. 142 podaje, że u Litwinów potwór Tiklis czy Tiknis zjada 
słońce. Tiklis jest jeziorem, zdaje się, świętem, a nie potworem; 
nie przeczymy jednak, że podobne wierzenie na Litwie istnieć 
mogło, zaznaczając, że o niem dotąd nigdzie indziej nie czytałem.



17. R . 1208 p. 128 n. 6. Sed Estones propter tantam suo- 
rum cladem ad persequendos Letthos venire non praesumebant: 
sed tristia funera a Lettliis sibi invecta multis diebus colligentes 
et igne cremantes, exequias cum lamentationibus et potationibus 
multis suo more celebrant.

W  wymienionych szczegółach chowania ciał Estonowie nie 
różnili się od Litwinów, Żmudzinów i Łotwy.

18. R . 1210 p. 148. n. 10. Estonowie wtargnęli do liwoń- 
skiego powiatu Metsepole, a ponieważ wszystek lud schronił się 
do zamków „ipsi villas vacuas et ecclesias incenderunt et nequi- 
tias multas circa ecclesias et sepulchra mortuorum Christianorum 
immolationibus suis exercuerunt.

19. R. 1211 p. 154. 7i. 3. Estonowie z Ozylianami, Re- 
wlanami i Rotalianami oblegają zamek Kaupona. Estones per 
provinciam (Thoreidam) mittunt ex suis fortioribus ad despolian- 
dam terram: qui incendentes villas et ecclesias et ex Livonibus 
comprehensos occidunt, alios captivos ducunt... et boves et pecora 
in conventum suum compellunt et mactantes boves et pecora, 
diisque suis immolantes, favorem ipsorum requirunt. Sed caro 
percussa cadens in partem sinistram, deorum ofiensam et omen 
indicat sinistrum.

Ozylia, wyspa na północ zatoki ryskiej. Rotalia, powiat 
estoński; Rewlanie nad zatoką fińską; mieszkańcy wszyscy po - 
chodzenia estońskiego. Kaupo, qui quasi rex et senior Livonum 
fuit, był jednym z pierwszych, którzy się ochrzcili i wiernym sprzy
mierzeńcem chrześcian (Hen. Lot. p. 72.82). Zamek jego „magnum 
ca strumw leżał nad rzeką Aa w powiecie Thoreida (ib. p. 102). Pe
cora obok boves tylko znaczyć może: owce, kozy. Sposób speł
niania wróżby niejasny. Jeśli caro znaczy ciało właśnie zabite
go zwierza, przedstawiamy sobie rzecz w ten sposób: kapłan, 
stojący przed zwierzęciem ofiarnem uderza je (pałką?); w którą 
zaś stronę ofiara padnie, czy na prawo, czy na lewo, od tego za
wisło, czy bogowie są przychylni, czy przeciwnie.

20. Hufce chrześciańskie: transeunt flumen, quod dicitur 
Mater aquarum.



Bzeka, łącząca jeziora Peipus i Worzjerw (Worcensis la- 
eus), nazywa się Mater aquarum, co dosłownym jest przekładem 
estońskiej jej nazwy Emma-joggi (emma matka, joggi rzeka, wo
da), dziś Embek górny. Estonowie, również jak Łotwa mate 
do czczonych przedmiotów dodawali emma. Ob. Uw. do Tac. str. 
12/13. — O tej rzece bez wszelkich objaśnień H. Łot. wspomina 
jeszcze p. 190. n. 3; p. 194. n. 4; 220. n. 2; 246. n. 1; 304. n. 3.

21. R . 1216 p. 202. n. 2. Estonowie zamierzając napaść 
na rycerzów rzucają losy: Sed cecidit sors deorum ipsorum in 
partem contrariam.

22. R . 1220 p. 240. n. 9. Osilienses congregato exercitu 
magno sorte deorum suorum requirebant voluntatem: An scilicet 
cum Danis in Bevalia pugnaturi, an vero Gervanensem essent 
provinciam intraturi. E t cecidit sors super Gervanensem.

Gerwen, J a r  wen, powiat estoński.
23. R . 1220 p. 242. n. 9. E t persequuti sunt eos (Osilien

ses) Teutonici de villa in campum usque ad lacum ipsorum et san- 
ctam silvam ipsorum multorum interfectorum suorum sanguine 
commaculaverunt.

Opodal Carethen, wsi (villa) ludnej w estońskim powiecie 
Jarwen, stal las święty, o którym właśnie mowa.

24. R . 1220 p. 252, n. 5. Sacerdotes.. in confinio Yiro- 
niae tres villas baptisaverunt, ubi erat mons et silva pulcherri- 
ma, in quo dicebant indigenae magnum deurn Osiliensium natum, 
qui Tharapita vocatur, et de illo loco in Osiliam volasse. E t ibat 
alter sacerdos succidens imagines et similitudines deorum suorum 
ibi factas et mirabantur pagani, quod sanguis non efflueret et ma- 
gis exinde sacerdotibus credebant.

W  powiecie estońskim Yironia była góra z lasem świętym, 
miejscem urodzenia wielkiego boga estońskiego Tbarapita, który 
ztąd poleciał (volasse) na wyspę Ozylią. O tem bóstwie nic nie 
wiemy; autor wspomina go jeszcze bez wyjaśnień p. 306. 308, ob. 
ur. 27. 28. Imagines et similitudines znaczą dosłownie obrazy i po
dobizny^ czegoby wypadało, jakoby Estony stawiali swym bogom 
posągi. Ale tak nie jest, zważywszy, że to są wyrazy żywcem wy-
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jęte z Mojżesza Exocl. 20. 4. „Nie czyń sobie obrazu rytego ani 
żadnego podobieństwa", których zarówno jak  „idola" używają 
pisarze clirześciańscy jako wyrazy techniczne na oznaczenie bał
wochwalstwa wogóle, bez względu czy mowa o bałwanach, czy 
nieupostaciowanych siłach przyrody, czy o tworach przyrody, jak  
drzewo, kamień i t. p.—Henryk Łotwak, chodzący od wsi do wsi 
miał sposobność opisać bałwany, gdyby gdzie jakie zastał; sam 
mówi o bóstwie, wyrastaj ącem z drzewa i jedynie na tern miejscu 
używa wyrazów similitudines et imagines; a że tu miał na myśli 
drzewa, dowodzi succidere, t. j. zrębywać, jak  czytamy: silvas 
succidentes (H. Ł. p. 124. n. 4); arbores magnas circumquaque 
succiderant (ib. p. 162. n. 7). O posągach i bałwanach zwykle 
mówi się evertere.

25 . R . 1222 p . 2 7 0 . n. 6. Post hoc iidem Sacealanenses 
abierunt in G-ervam et comprehendentes ibidem Hebbum Danum, 
qui erat advocatus eorum, cum ceteris Danis reduxerunt eum in 
castrum suum et crudeli martyrio cruciayerunt eum et alios, dila- 
cerantes viscera eorum et extrahentes cor Hebbi adhuc vivum de 
ventre suo et assantes ad ignem et dividentes inter se comede- 
runt illud, ut fortes contra Christianos efficerentur et corpora 
eorum canibus et volatilibus coeli rodenda dederunt.

Celem nabycia większego męztwa i przewagi nad chrześcia- 
nami, Estońcy z powiatów Saccala i Jarw e dopuszczają się nad
zwyczajnego barbarzyństwa, że wyrwawszy duńskiemu staroście 
Hebbusowi z wnętrzności bijące jeszcze serce, pieką i między 
siebie na zjedzenie dzielą. J e s t  to jedyny znany mi dotąd przy
kład na ludożerstwo Estonów, użyte, być może, w jedynym tym 
razie. Zresztą pod wielu innemi względami oni nie różnią się od 
Łotwy i Litwinów w ogóle, paląc ludzi na ofiarę bogom (ur. 26) 
i dla własnej zemsty. Mieszkańcy powiatu Ungannia żywcem palą 
Łotwaka W ardeke, niewiadomo, czy na ofiarę, czy ze zemsty (rok 
1208'H. Ł. p. 126. n. 6). — „Lettlii de Beverin (zamek Talibalda 
w łot. pow. Tholowa) tristes de morte suorum, quos Estones tru- 
cidaverant et igne cremaverant,...“ r. 1208 p. 128 n. 6. Zwyczaj 
bicia i płatania pleców praktykuje się u Estonów i Litwinów: 
I  tak  np. w okolicach rzeki Ymera (dziś Emmer) Łotwa, Liwy 
z kilkunastu rycerzami wpadli w zasadzkę Estonów, którzy oko
ło 100 nabrali jeńca „et comprehensis ex eis fere centum, alios



occiderunt, alios apud Ymeram reducentes crudeli martyrio cru- 
ciaverunt. E rant enim ex eis XIY Teutonicorum nostrorum, 
quorum alios vivos assarunt, alios nudantes vestimentis suis et 
gladiis suis in dorsis  eorum crucibus factis jugulaverunt. R. 1210 
p. 144 n. 8. — Bliżej nam nieznany Cysters Eridericus de Celia 
odprawiwszy d. 19 kw. 1215 r. wielkanocne nabożeństwo na zam
ku Fredeland, chciał się udać do Rygi razem z uczniem i z kilku 
Liwami. E t occurrentes ei in ore fluminis Ozilienses irruerunt 
super eum et Captum cum puero suo et Livonibus quibusdam eum 
deduxerunt in piraticis suis et in Adya flumine litus ascendentes 
diversis eum ibi tormentis cruciaverunt. Cum enim in coelum 
intentus orationum suarum ad Dominum cum scholare suo fun- 
deret laudes et gratiarum actiones ageret, ipsi caput et dorsum  
utriusque clavis suis percutientes irridebant, dicentes Laula, 
laula pappi (śpiewaj, śpiewaj; pappi..) Post haec acuentes ligna 
sicca et dura, incutientes ea inter ungues digitorum suorum et 
carnem, et membratim et punctatim lanientes, iguem apposuerunt 
et crudeliter cruciaverunt. E t tandem securibus suis inter me
dium scapularurn  eos secantes interfecerunt. R. 1215. p. 184. 8. 
Prussowie Ś. Wojciecha także uderzają inter scapulas. Ob. Y. 
S-i Ad. uw. 5. W kronice Henryka de Hervord Litwini wysła
ni r. 1325/6 na pomoc Łokietkowi przez G-edymina, schwycili 
w Brandenburgii człowieka i „caput inter crura detorquentes, 
dorsum  ejus gladiis aperiunt".

26. R .  1 2 2 5  p . 2 7 0 . n. 7. 8. E rat eodem tempore in Thar- 
bata (Dorpat) cum fratribus militiae confrater eorum, sacerdos 
Hardwicus, quern locaverunt (Tharbatenses) super bovem pin- 
guissimum eo, quod ipse aeque pinguis fuerat. E t educentes de 
castro, deorum suorum voluntatem sorte requirebant, quod eorum 
videlicet sacerdotem an bovem ad victimam eligerent. E t ceci- 
dit sors super bovem et immolatus est in momento.. Sacerdotem 
vero secundum deorum voluntatem vitae reservarunt... Tunc exi- 
vit verbum per totam Estoniam et Osiliam, ut pugnarent contra 
Danos et Teutonicos. E t ejecerunt nomen christianorum de om
nibus finibus suis... E t receperunt uxores suas, tempore christia- 
nitatis suae dimissas et corpora mortuorum suorum in coemete- 
riis sepulta de sepulchris effoderunt et more pristino cremaverunt
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et se et domos suas et castra lavantes aquis et scopis purgantes 
taliter baptismi sacramenta de finibus suis omnino delere cona- 
bantur.

27. R. 1227 p. 306. n. 4. Szturmując zamek Mone na 
Ozylii, gdy część okopów przez wyrwanie bierwion się obsuwała, 
wojsko się raduje: gaudet exercitus christianorum, exclamant, 
deum exorant. Clamant et illi (Osilienses), gaudentes in Thara- 
pito suo, illi nemus; lii Jesum invocantes.

Mone, także nazywa się opodal leżąca wyspa. Nemus, nie
zawodnie gaj święty, w którym mieszkał Tharapita; wypada to 
ze związku.

28. R. 1227 p. 308. n. o. Po wzięciu zamku Waldia na 
Ozylii zwyciężeni Ozylianie przyjmują chrześciańskich kapłanów 
„ut Christum praedicent, ut Tarapitha (sic), qui deus fuit Osilia- 
norum, ejiciant...

W końcu w krótkości zaznaczamy fakta, dobyte z Kroniki 
Henryka Łotwaka wprawdzie nie obfite, lecz za to oparte na 
źródle.

1. Litwa  wypowiada wojnę ciskając lance w kierunku nie
przyjaciół (2); wymienia głowę poległego wodza, aby mu oddać 
obyczajem pogańskim ostatnią przysługę (3); niewiasty litewskie 
na wieść o poległych mężach wieszają się w nadziei widzenia się 
z nimi w przyszłem życiu (1).

2. Łotw a  stwierdza zawarte z Liwami przymierze depcąc 
miecze (5); przed ważną sprawą dowiadują się o woli bogów rzu
caniem losów (4); mszcząc się na Estonach za napady i za spalo
nego Talibalda pali jeńców (uwag. do 9). Ż em golow ie  badają 
przyszłość miotaniem losów (6); Kuronowie uważają głos dzwonu 
za Boga chrześciańskiego, który ich pożera i gubi (9); rzucają 
losy, czy bogowie poprą przedsięwziętą wyprawę i czy pora wy
brana stosowna (8); zawierając pokój czynią kiwa we ofiary (san
guinis eftusione); ucinają głowy własnym rannym, aby w razie 
porażki spalić je według przepisów religijnych (9).

3. L/wy. Bóstwo wyrasta z drzewa wśród lasu w postaci 
ludzkiej i przepowiada przyszłość, która jednak się nie ziści- 
ła (14); wyrżniętą na gałęzi przez chrześcian głowę uważają za

Źródła do myt. lit. 8
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kogachrześcian; pozbywają go się puszczając gałęź na morze (12) 
na ofiarę bogom zabijają ludzi (IB ob. 10.11), woły, psy, kozły (15); 
wywiadują się o woli bogów przez losy, np. za pomocą koma 
i dzid (10); tu dowiadujemy się także, że bóstwa jadą konno (10). 
Zawierając przymierze z Łotwą depcą miecze (5); przy zawiesze
niu broni zamieniają strony dzidy (12); chrześcianie z a  przykła
dem Liwów odsyłają zamienione dzidy na znak zerwania zawie
szenia broni (12); oburzają się, że mają chować zwłoki na cmen
tarzach chrześciańskich (11).  ̂ .

4 . Esłonowie. Na pograniczu powiatu estońskiego V ironia 
była góra i las prześliczny; niezawodnie święty, gdzie urodziło 
się główne bóstwo Estonów; Tharapita; lecz ztąd uleciało na wy
spę’Ozylią (24), do gaju (ob. 27). Przy dobywaniu zamku Mone 
oblegani Ozylianie wzywają na pomoc Tharapitę (27); a po wzię
ciu przez chrześcian zamku Waldia w Ozylii, przyjmują kapła
nów chrześciańskich, mających to bóstwo wypędzić (28). W  po
bliżu wsi Carethen stał las święty, który wycięciem Ozylian zbez
cześcili chrześcianie (23); Estonowie dziwią się, że z wyciętych 
drzew krew nie ciecze (24). Rzeka Mater acjuarum, sądząc z pizy 
domku Emma była świętą (20). Zaćmienie słońca tłumaczy się 
tern, że wroga siła je zjada (16); na cześć bogów odbywają się 
immolation es (18), a ofiarą może być człowiek, albo zwierzę (bo- 
ves et pecora), zależy od losu (19), którego używano często (21, 
22); sposób jeden opisany (19). Dla nabrania przewagi nad clirze- 
ścianami pieką wyrwane duńczykowi Hebbus serce i zjadają (25). 
Łotwaka Wardeke palą żywego, jak się zdaje, na ofiarę bogom 
(Uw. do 25); mszcząc się na Łotwakach i Niemcach palą ich tak
że żywcem; plecy ofiar tłuką pałkami i sieką szablami (Uw. do 
25); wyrywają trzewia (25) i przypiekują nieszczęsnych (9 Uw.) 
Zwłoki poległych wśród uczt, płaczu i narzekań palą (17).

XI.

K R O N I K A  L I W 0 Ń 3 K A  R Y M O W A N A ,
p r z y p i s y w a n a  r y c e r z o w i  Di t l e b e n  von AI n p e k e.

Około r. 1296 napisał z nazwiska nieznany, jak się zdaje, 
rycerz w Rewlu w 12017 wierszach dzieje Inflant, których po 
większej części sam był czynnym świadkiem. W  rękopisie, wy
danym przez pastora Liborius'a Bergmann w Rydze 1817, czyta
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się na samym końcu dopisek: „geschriben in der Komentur za 
Rewel durch den Ditleb von Alnpeke im M CCLXXXXVI ia r“. 
Ztąd wniosek, że Ditleb jest autorem; atoli może to być nazwisko 

opisty; w takim razie kronika była napisana przed 1296 r. Ty
tuł jej następny: Der riterlichen meister / und bruder zu Niefland / 
geschicht, wie sie von wegn des Christen glauben / vom tusent 
hundert neunzig iar mitt / den heiden gott zu ere, inen zur / selen 
seligkeit gefochten / haben.

Opisanie pierwszych czasów autor opierał na podaniach 
krążących wsrod rycerzy; następnie na świadectwach współcze-
i nieJednokrotuie na się powołując. Ponieważ aż do r 
1227 posiadamy doskonałe źródło w Chronicon Livonicum Hen
ryka Łotwaka, którego nie zna nasz kronikarz, możemy wiec 
sprawdzać fakta i przekonać się, że w ogóle zasługują na wiarę 
Późniejszych zaś wypadków autor sam był naocznym,świadkiem 
lub spisywał je według opowiadań takichże świadków. Dla teo-o 
kronice naszej nie można wiarogodności odmówić. Z tej kroniki 
korzystali: «)Bremeńscy kronikarze; ó)Kronika Zakonu „Ordens- 
chromk“ zwana, z której pełną garścią korzystali: 1) Russów, 
2) Nyenstadt, 3) Waissel.

Wydanie pierwsze, drukowane w małej ilości, należy do bi
bliograficznych rzadkości. Wydanie II: Livlandische Reimchro- 
mk hersgb. von Franz Pfeiffer. Stuttgard 1844. Nasze wyjątki 
udzielamy z wybornego wyd. Kallmeyera w Sc. Rr. Liv. I: Dit- 
lebs von Alnpeke Livl. Reimchronik, Riga 1857. Wstęp zawiera 
wiadomości o autorze i jego wiarogodności, opis rękopisu i wy
dań (1 — 32); tekst z przekładem niemieckim (35 —239); komen
tarz krytyczny (240-295); słownik (296-33D; Index(332—339).

Urywki tyczą się: Litwy, Żmudzi, Sembów, Kuronów i Żem- 
galów.

D IT L E B S  VON ALNPEKE
Livlandische Reimchronik ed . Kallmeyer.

L i t w a .

1. R . 1219 w. 1434-, str. 59 .  Litwini wyprawili się r. 1219 
przez Zemgołę i zamarzniętą zatokę ryską (Osterhap) na wyspę 
Ozylią, a mianowicie na jej brzeg południowy, wrzynający się dłu- 
gim językiem w morze, zwanym dawniej Swurben dziś Schworben:

8*
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Zu swurben vuren sie ubir se, 
Das ist genant das osterhap, 
Ais es perkune, ir apgot, gap, 
Das nimmer so hart gevros.

Do Swurben przeprawili się przez 
morze, które się nazywa Osterhaff, 
a które z łaski ich bożka Perkuna, 
nigdy ta k  mocno nie zamarzło.

O wielkim mrozie w czasie wielkiego postu r. 1219, wspo
mina Hen. Lot. p. 224. g. Inni kładą r. 1218 dla wyprawy, co 
błędnem, gdyż tego roku była odwilż (Ib. 215. 15), a w takim ra
zie dla błota i roztopów wstrzymywano się od wypraw. P ier
wszy raz czytamy w naszych źródłach wymienionego Perkuna, 
a jedyny raz, że sprawcą mrozu.

2 R  1243 w. 3018— 3 0 5 4  p. 87. Lengewin, możny pan 
litewski, pochwycony zdradą trzech innych Litwinów, oddany 
został w ręce rycerzy w Rydze:

Bin dez eyn dink czu rige geschach: 
Lengewin an eyme tische sas 
mit den brudern, do man as; 
an eym schuldirbein her sach, 
dez quam syn hertze in ungemach. 
Her sprach: dy littowen liden not, 
min brudir ist geslagen tot; 
ein her in mynyn hove lak 
sint gestirn biz an dussen tag.
Das beyn hat manigen sint gelogen,
Legewin (sic) waz doch unbetrogen,
alz her do vor hatte geschen,
nach synyn geloubyn iz waz geschen.
Dy reize was um umbekant;
vil schire eyn bote quam gerant,
da horte her wol dy mere,
wy iz ir gangen were
czu littowen in dem lande.
lle r sprach: „wer han czu phande
>vib unde kinder
pherde, dor czu rinder;
ouch ist der manne vil geslagen;
Lengewinis bruder wolde iagen
dy aftir liute of daz her;
si saczten sich keyn en zu wer
mit menlichim mute;

Tymczasem rzecz taka się wy
darzyła w Rydze: Lengewin sie
dział za stołem razem z braćmi, 
gdzie jedli. Patrząc na kość od ło
patki, doznał w sercu wielkiego 
bólu. I rzekł: Litwini cierpią bie
dę, brat mój zabity; wojsko sta
ło w moim dworze od wczora do 
dnia dzisiejszego. Kość już nie
jednego okłamała, Lengewina je 
dnak nie oszukała. Jak podług 
swej wiary przepowiedział, tak też
się stało.

On nie wiedział o wyprawie; 
niebawem przybiegł poseł; od nie
go usłyszał nowinę, jak się rzecz 
miała na ziemi litewskiej.

On (poseł) rzekł: zabraliśmy 
w łupie niewiasty i dzieci, konie, 
do tego woły; mężów wielu także 
jest zabitych.

Brat Lengewina chciał spędzić 
straż tylną na wojsko.

Straż im (Litwinom), dawała 
mężny odpór; wtedy od tylnej



do wart von dor hute straży, brat Lengewina był za-
Lengewins bruder ir slagen. bity.
W en daz leit sy, der mac iz clagen Komu żal, niech płacze na li- 
zu littow en in dem lande; tewskiej ziemi; on poległ bez sro-
her bleib do sunder scbande. mu. Lengewin usłyszawszy no-
Do Lengewin dy mere uor nam, winę, oddał się wielkiemu smu-
sinbercze yn eyngroz iammer quam. tkowi. Że się sam nie powie-
Daz her sich selbir nicht in h in k —  sił —  a wiem, że brał się do te-  
ich weiz, daz daz undir vink —  go —  poszło ztąd, że go pilno-
daz quam do uon, ber waz behut, wano, bo chciano za niego wziąść
inau wolde uon ym babin gut. okup.

Lengewin, m agnat litew ski, pozyskawszy sobie poważanie 
zwierzchniego pana, M indauga (w. 2732), wojował z ziomkami 
Litwinam i „Dutze, M ilgerin i Dindecke* dla urazy czy osobistycli 
widoków, oraz z Zakonem, z którym się wymienieni połączyli. 
Byli to rodzeni bracia; au tor na innem miejscu pisze ich; Tusche, 
M ilgerin, G ingecke (w7. 4219). Ci pojmawszy Lengew ina oddali 
go w ręce K rzyżaków . Podczas niewoli rycerze napadli na dwór 
jego i zabili mu b ra ta  niewiadomego nazwiska. W ypadek ten wy- 
wróżył sobie jeniec sposobem nam nieznanym z kości łopatkowej, 
ja k  się zdaje, wieprzowej. W idać, że kunigasy, jakim  był L en
gewin, znali się na sztuce wróżenia, a być może, posiadali pewne 
znaczenie kapłańskie. Opisany wypadek w ydarzył się r. 1243, 
lub nieco później. P raetorius w pięć wieków później w artykule 
Von der L itau er A rt, N a tu r und Leben pisze o podobnym sposo
bie wróżenia u pruskich Litwinów (z Nadrowii) „von einem 
schwein kochen sie aucli eine łapatke oder vorbuch; den knochen 
daraus besehen sie und judiciren davon des klinftigen jah res ge- 
w itter (E rlau terte  Preussen. Konigsb. 1724 T. I. p. 133).

Ź m  u  d z  i n  i.

3. R . 1259 iv. 4680  i dd ; p. 114, Roku 1259 upłynę
ło dwuletnie zawieszenie broni, zaw arte z K rzyżakam i. K ró 
lowie żmudzcy (Kynige niezawodnie za Kunigasy) sprawili 
wielką ucztę dla innych towarzyszy (gdzie? nie doczytałem się). 
Jed li pili i weselili się. Najznaczniejszy z nich (edelste) przemó
wił do wszystkich „K unigen“. Cieszę się waszemu zebraniu, 
wśród którego widzę dzielnych bohaterów... A teraz, Żmudzini, 
posłuchajcie; dzień i noc powinniśmy myśleć o sławie i prześlado
waniu chrześcian; dosyć długo siedzieliśmy spokojnie; teraz  czas
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oddać się sprawom wojennym i dzielną rękę- pustoszyć ziemie 
chrześcian“. Mowie tej byli radzi i przyrzekli na tej uczcie w y
prawę z życzeniem, aby bogowie błogosławili przedsięwzięcie. 
A  gdy uczta się skończyła, uzbroiwszy 3000 mężów w ypraw ili 
do ziemi kurońskiej:

w. 4680. Irblutekirl der warf zuhant 
Sin los naeli ir alden site;
Zu bant er blutete alles mite 
ein quek, ais er wol wiste.
E r sprach in sneller vriste;
„Ir sameiten siet gemeit, 
ir sehet lieb und leit 
uf diser selben hereuart; 
doch suit ir wesen so bewart, 
das ir behaldet die obern hant. 

4690. Ir muset nu zu kurlant 
striten mit den cristen.
Dar umme solt ir nicht vristen.
Ir suit geloben das dritte teil 
den goten, so geschiet uch heil. 
Werden uch die gote gut, 
so werdet ir vil wol behut.
Die gote die sint wol wert, 
das man brunien und pfert 
und ouch risehe man da mite 
burnen nach unser site“.
Die sameiten sprachen do: 
des rates sie wir alle vro.
Is, das wir zu diser zit 
mit den cristen den st-rit 

4705. behalden und die walstat 
und die brudere machen mat, 
so wolle wir vil werde 
brunien und pferde 
unsern goten brinnen.

Ich ofiarnik rzuca natychmiast 
losy według ich starego obyczaju; 
niezwłocznie wobec wszystkich 
przyniósł w ofierze żywe zwierzę, 
jako dobrze się na tem znający. 
I rzekł po krótkiej chwili: Żmudzi- 
ni bądźcie radzi doznacie pomyśl
ności i biedy na tej właśnie wy
prawie; jednak pozostajecie pod 
taką opieką że weźmiecie górę.

A teraz w ziemi kurońskiej 
macie walczyć z chrześcianami;
Z tem nie ociągajcie się.
Ślubujcie część trzecią (zdobyczy) 
bogom, a pomyślnie wam się powiedzie. 
Jeśli bogowie wam będą przychylni, 
stoicie pod wielką, dobrą opieką. 
Bogowie tego są bardzo godni, 
żeby im zbroje i konie 
a z niemi razem dzielnych rycerzy 
spalić podług naszego obyczaju.
Na to odrzekli Żmudzini: 
radzie tej się wszyscy cieszymy.
Jeśli zaś w tej wyprawie 
chrześcianom dotrzymamy walki 
i pola,
i rycerzy zwyciężymy, 
ślubujemy wiele cennej 
zbroji i koni
na cześć naszych bogów spalić.

Zapuszczając więc zagony i pustosząc ziemią kurońską 
Żmudzini zabierają w ielką zdobycz. Tymczasem K rzyżacy za
chodzą im drogę, których przed bitw ą zagrzew a do boju ich wódz 
B ernhard  von H aren;



w. 4 8 2 9 . „Wir wollen sunder wider Zamierzamy bez przeciwu 
striten uf des ueldes ort, | wort stoczyć bitwę na polu, 
das da schoten ist genant. które Szudy (?) się zowie.

W alk a  gorąca zawrzała; Żmudzini zwyciężają: 
w 4872 .D iecristen w u rd en str itesm at. Chrześcianie w walce ustali.
D ie sam eiten teilten  do Żmudzini zaś podzielili
pferde und waren vollen vro konie i byli wielce weseli
und saiten iren goten dane i nieśli swym bogom dzięki,
das an deme strite in gelane. że walka im się udała.

Bluten, gotyc. blotan, czcić bóstwa ofiarami; ztąd blotkar 
(staroszwed.) a Staroniem, blutekirl, kapłan czczący bogów ofia
ram i zw ierząt i ludzi, ofiarnik. Grimm D. M. 1. 31 — 33. On, jak  
każdy kapłan pogański umie wróżyć; zabijając zaś człowieka czy 
zwierzę dla wróżby patrzano czy żywo krew  try sk a  z zadanej 
rany, czy śledziona, wnętrzności w porządku i być może, na inne 
jeszcze znaki. Ponieważ w naszym urywku w różbita natychm iast 
ogłasza wróżbę, domyślamy się, że wróżył z trysku  krwi. W ta 
kim razie ofiarnik bierze nóż (culter lituanicus; dok. z r. 1351), 
albo k ró tk ą  dzidę (lanceola) i ciska w arte ryą szyi; gdy krew ży
wo w ytryśnie znaczy to wróżbę pomyślną; przeciwnie, gdy leni
wo się toczy. Po zwycięztwie zazwyczaj trzecią część zdobyczy 
ofiarują bogom; to samo czynią Prussowie (Dnsb. I I I .  5). Liczba 
trzy  należała do świętych, jak  to na swojem miejscu udowodnimy. 
Gdzie więc część oddawana bogom ogólnikowo w yrażona, tam  na 
pewno rozumieć można część trzecią, np. po bitwie pod Lenne- 
warden r. 1261 zwycięzcy Litwini: 

w. 6086: gaben schonen teil 
iren goten, das sie in heil 
und helfe hatten bracht.

Owe „schonen te il“ niezawodnie znaczy część trzecią. D la 
tego też późniejsi historycy, idąc za przykładem  W aissela, są 
w błędzie, twierdząc, że bóstwom oddawano część czwartą. 
Chrześcianie również na chwałę Boga oddawali część pewną łu
pu. „Broń i konie rozdzielili między siebie, a dla Boga w niebie 
część zatrzym ano" (w 2672 p. 81); „z rady braci M istrz bez
zwłocznie dał naszemu P anu  jego dział; bo dał im powodzenie 
i był godzien swej części; dano mu broń i konie (w. 3400 p. 93; 
ob. w 9175 p. 190; w. 11993 p. 239) Schoten na Żmudzi, zdaje się 
Szaudy.
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4. 11. 1263 w. 7009 . p. 153. Żmudzini zwycięzko odpie
ra ją  napad krzyżacki na K re tyn  gę (K retenen).
Sie verlorn guter knechte ein teil; Część dobrej czeladzi stracili (Krzyż.)
Got der gebe irre sele heil. którym oby Bóg dał duszy zbawienie!
Zwene brudere viengen sie; Dwuch znów braci pojmali,
ich wil sagen, wie es den ergie; a co się z nimi stało, opowiem,
der kummentur der einer was, Jeden z nich był Komtur,
durch iren bas er nicht genas: ten dla nienawiści zdrowo nie wyszedł
sie satzten in uf einen rost. i na stos go posadzili;
Der ander der wart sint gelost, drugiego zasie wykupiono;
bruder cunrat wirschinc brat Konrad Wirszing
hies derselbe iungeling. zwał się ten młodzieniec:

Nazwisko spalonego kom tura nie znane; o K onradzie W ir
szing nic więcej nie wiemy.

5. Około r. 1286 w. 10094. p. 2 0 6 /7 . Żmudzini napad ł
szy na zamek H eilsberg w Żemgoli zostali odparci; zabraw szy 
poległych palą.
Nicht vollen ich gesagen mac, Nie umiem dostatecznie wypowiedzieć,
wie gros der cristen vreude was, jak wielką była radość chrześcian,
do man die toten uor in las gdy przed nimi (Żmudzini) zbierali
zusam eneunnufdie slitten lu t  poległych i na sanie położyli....
w. 10101: Do es uf den abentquam, A gdy było nad wieczorem 
und der sturm ein ende nam, i napad się skończył,
ir toten wurden schiere gebrant. szybko poległych spalili.

S e m b y.

6. Około r. 1253. to. 3 7 5 6  p. 99. Szybko po całej Sambii
rozeszła się wieść, iż K rzyżacy nową założyli warownią Me-
melburg (125B r.). Oburzenie z nienawiścią w zrastały  na wy
ścigi; radzono, jakby  się pozbyć tego „wroniego gniazda", aż na
reszcie na jednem walnem zebraniu uchwalono, wysłać na zwiady 
trzech najdzielniejszych mężów, którzyby o stanie rzeczy się w y
wiedzieli. Jeden  z nich, dotarłszy do brzegów Niemna i zobaczyw
szy warownią, rzekł do siebie: Żal mi tych chrześcian; cieszę się, 
że ziemia nasza żywi dzielnych mężów:

„Diz kreyn nest wir czwaren Wronie to gniazdo
wollen czu kleynyn stucken na drobne kawałki
in  kurczer wile ruken; w krótkim czasie rozniesiemy;
dy lewte, dy dar offe sint, ludzi, którzy się w niem znajdują,
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man, wib unde kint, 
dy wolle wer mit lozen, 
dy cleynyn unde grozen, 
unsin goten senden, 
das enkan nym ant wenden. “

mężów, niewiasty i dzieci, 
rzuciwszy losy poniesiemy 
małych, czy dorosłych, 
naszym bogom w ofierze.
Tego nikt odwrócić nie może.

W ysłani na zwiady donieśli na zebraniu starszyznie, co w i
dzieli. Po odbytej naradzie uchwalili wyprawę; wojsko zebraw
szy się w oznaczonym czasie i miejscu ciągnie pod Memelburg:
w. 3841. Da sach man samen alsovil, W tedy ujrzano moc Sambitów
Das sie waren ane ził; 
sie hatten da mit schiffen 
die mimele so begriffen, 
das man daruber mochte gan; 
das enwart nie mer getan.
Die mimele ist ein wasser gros, 
do man schiff zu schiffe slos; 
do w art es zu alien stucken 
bestellet, sam ein brucken 
hetten uber die vlut geleit.
Das was den bruderen vil leit; 
Sie bereiten wol ir wer.
Al die wile quam das her 
der heiden da von samelant;...

nieprzeliczoną, 
pokrywających łodźmi 
Niemen do tego stopnia, 
że można było po nich przechodzić, 
jak  później nigdy więcej nie bywało. 
Niemen rzeką bardzo wielką, 
na której łodzie do łodzi tak  przym- 
i na której wszędzie |k n ę ły ,
się tak  rozstawiły, jakoby pomost 
przez rzekę rzucono.
Braciom to było wielce przykro 
i wzięli się do obrony.
Tymczasem wojsko
pogan sambijskich wyszło na ląd....

w. 3859. Sie drungen und traten  zu Cisnęli się naprzód i podstąpili
der burge. Symelich zu vru 
hatte des morgens uf gestan, 
der muste da zu pfande łan 
den lib, den er dar hatte bracht 
alleine er es nicht hatte gedacht, 
Das geschach doch manchen da. 
Silit entraten sie nicht so na. 
Da sie hatten verlorn 
ir lute, do w art in zorn, 
das ie die reise w art gedacht.
In disen dingen wurden bracht 
ir  lute, die da lagen tot.
San ir wisten in gebot. 
das sie die toten  brenten 
und von hinnen senten

pod zamek. Nie jeden wcześnie 
rankiem powstawszy 
tu  pozostawił 
swe życie,
0 czem nie myślał.
To niejednemu się stało
1 już tak  blizko się nie podmykali.
A ponieważ stracili
ludzi, w gniew popadli, 
że im wyprawa wogóle w głowie po- 
Tymczasem poznosili stała,
swych poległych
jak im  „m ędrcy" (kapłani)przykazali, 
aby poległych spalili 
i z tego świata wyprawili



—  122 —

mit iren wapen ungespart. razem z wszystką, bronią..
Sie solden dort ouch hereuart Mieli bowiem także na drugim świecie
und reise riten; pochody i wyprawy odbywać,
des geloubeten sie bie den ziten. tak wierzyli w owych czasach.
Der rede uolgeten sie mite, Rozkazowi byli posłuszni,
wen es was der lute site. bo ów obyczaj u nich panował.
Uf hor zu liant sie traten, Natychmiast zebrawszy się
ir toten, die sie haten, wszystkich poległych
die branten sie mit inne zuge. razem ze wszystką bronią spalili.
Yurwar ich nicht enluge: Zaiste! mówię prawdę:
spere, schilde, brunie, pfert, dzidy, tarcze, zbroje, konie,
helme, keyen und swert hełmy, pałki i miecze
brante man durcli ir willen. spalili według ich woli.
Dar mite solden sie stillen Tem chcieli diabła ukojić
den tuwel in iener werlde dort. na drugim świecie.
So grose torheit wart nie gehort.... O takiej głupocie nigdy nie słyszano. 
3894.Die heiden do sie hattengebrant Poganie spaliwszy 
ir  toten, do ritten sie dan. poległych odjechali.

Rozkaz kapłana, aby uroczysty poległym sprawić pogrzeb 
według uświęconego zwyczaju, dodawał ducha bojownikom, że 
w przyszłem  życiu na niczem im zbywać nie będzie. D ie „wisten 
może być dosłownym przekładem  ,,waidelisu. Brunie, zbroja, pan
cerz, zw yczajnie z łusek rogu, przeciętego w poprzek, albo m eta
lowy (żelazny): ,,cum equite uno clypeum et toracem liabente, qui 
alio nomine brunnia nuncupatur. Cod. dipl. W arm . N. 59 p. 105. 
ob. N. 183 p. 316. Cum thorace vel B riinya Ib. N. 200 p. 345. 
Keyen, ob. TJw. 5 do Tacyta.

Ź e m g a l o w i e .

7. R. 1287 w. 10 7 0 0  i dd. p. 217. Źemgalowie spa
liwszy Uxkiill w racali ku domowi; za nimi w pogoń puścili się 
K rzyżacy pod dowództwem M istrza W illekin; dnia 26 m ar
ca 1287 r. (ob. M ała Dunamundzka kronika u B unge A rchiv 
IV . p. 271) zaszła bitwa, w której poległ M istrz i 33 braci; miej
sce bitwy niewiadome. Źemgalowie straciw szy wodza mścili się 
na jeńcach.

In wart uf die brudere zorn, Gniewem pałali przeciwko braciom,
die man in dem strite vienc. których w bitwie pojmali.
Einem es also ergienc; Jeden z nich miał taki los.
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er wart z u den stunden 
uf ein ros gebunden; 
sulehe m artir man im bot: 
mit klupfel warfen sie in tot.
Do er gestarb, dar nach zu hant 
ein ander bruder wart gebrant; 
Sie satzten in uf ein en rost, 
des lebens w art er so irlost.
Da waren ir vumf unn drisec tot.

natychm iast wsadziwszy 
go na koń przywiązali 
i taką mu mękę zadali: 
pałkami rzucając go zabili.
Skoro ducha wyzionął, zaraz 
drugiego b rata  spalili 
położywszy go na stos, 
i tym sposobem życia pozbawili.
Tak więc było zabitych trzydziestu

i pięciu braci.
Dunam, kron. u Bunge 1.1. pisze:
Anno domini M C C L X X X V II in crastino aununciacionis 

dominice occisus est magister W illekinus cnm multis fratribus ac 
christianis (26 marca); wypadek opisuje Y o ig t G. P. IY. 28 
Klupfel, ob. uw. do 4 i Tac. uw. 5.

K u r o n o w i e .

8. R. 1246 w. 2482. p.  77. Kuronowie idą w pomoc K rzy
żakom, których król Mindog wkroczywszy do Kurlandii zamknął 
w zamku Amboten.
Den bruderen quamen sie zu hant 
mit einer ernsthaften schar, 
der hertze stunt nach strite gar.
In was der span gevallen wol. 
des waren sie alle sturmes vol.

Kuronowie braciom (t. j . K rzyża
kom) zaraz przybyli na pomoc z po
ważnym hufcem; ich dusza rwała się 
do walki, bo wiórek padł im pomyśl
nie; więc wszyscy byli pełni zapału.

_ Mindog panował mniej więcej od 1238—1263; rok oblężenia 
i wzięcia Amboten na południe od Goldyngi, niepewny (1246?) 
Wiórek także wróżbą w X. 10.

9. Ii. 1260? w. 5 7 9 0  p. 133. Kurończyk Utilie prosi zdra
dziecko Komtura Goldyngi o pomoc, którą w liczbie ośmiu ryce
rzy otrzymawszy prowadzi pod Wartach w Kuronii, gdzie w za
sadzce giną.

Z u  hant wurden sie genomen 
harte iemerlichen; 
man wolde in nicht entwichen 
an keiner hande sachen.
Ein vuer man bies maclien, 
dar inne wurden alzuhant

W net ich w okrutny 
i żałosny sposób pochwycono, 
i nie chciano ich puścić 
pod żadnym warunkiem. 
Ogień kazali rozniecić 
i zaraz część jedną
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der brudere ein teił von in gebrant, braci spalili 
zn howen wart ir oucli ein teil. a część zaiąbali.

Czy Henryk von Appenhuz (1258?), czy Bruno, wspomina
ny pod r. 1263, był podówczas komturem, niewiadomo; tyle tylko 
iest pewnem, źe opowiedziany fakt wydarzył się przed 1263 r. 
Zdaje się, że rycerzy tych spalili na ofiarę bogom. M artach,
dzisiejsze W arthajen w Kurlandii.

10. R. 1264 w. 7222. Mistrz Konrad vouMandern wysy
ła wojska do Goldyngi, aby połączywszy się z załogą i wiernymi 
Kuronami napaść na kurlandzki zamek Giósen.

...sie namen zabrali
brudere unde knechte, braci i czeladź
die in kamen rechte, dla siebie zdatnych
und kureń ouch da mite, oraz Kuronów
die westen wol des landes site znających zwyczaje kraju
und die wege kein gresen wart. i drogi ku Gresen.
Sus liuben sie sich uf die vart. Chętnie udali się na wyprawę
Sie waren algemeiue vro i byli wszyscy dobrej myśli
und ir mut der stunt also, i mieli tę otuchę,
das es in solde wol ergan; że wyprawa im pójdzie ręką,
in vil vil dike wol ir span, wiórek im często padał na szczęście,
ir vo-el in vil wol sanc. ptak im śpiewem wróżył pomyślność.
So pruweten sie, das in gelanc. Tak dochodzili, czy im się uda wy

prawa.

Wróżbę z wiórkiem (ob. uw. do 8) postaramy^ się wyjaśnić 
w uwagach do Jerosina; o wróżbie z głosu ptaków ob. uw. do 
Olivera str. 85.

Kronika powyższa podaje o Sembaak czyli Sambitach, wcho
dzących za czasów zagonów Krzyżackich w skład politycznej ca
łości Prussów, że przed wyprawą ślubują bogom jeńców, wybra
nych losem; zwłoki poległych palą uroczyście (6). — Litwini czczą 
Perkuna, sprawcę mrozu (1) i wróżą z łopatki wieprzowej (2). 
Żmudzini zabiwszy przed wyprawą zwierzę, z przymiotów ofiary 
wróżą o powodzeniu (3); ślubują bogom ludzi, konie i zbroją; dzię
kują bogom za zwycięztwo, oddając im część łupu (3), paląc jeń
ców , j a k  np. komtura (4); zwłoki poległych palą (5). Zerngalowie 
pałkami zabijają po pomyślnej wyprawie rycerza, przywiązanego 
na koniu, a innego palą (7) Kuronowie wróżą za pomocą wiórka 
i z głosu ptaków (8. 10); zabrawszy jeńców jednych palą, innych 
rąbią na śmierć (9).



X II.

P A P I E Ż  H O N O R I U S Z  III.
P r u s s o w i e .  15 C z e r w c a  1218.

W  dwuch bullach, jednej datowanej z Rzymu d. 15 Maja, 
drugiej z d. 15 Czerwca t. r.; papież zwraca się do kilku bisku
pów, aby zbierali składki dla biskupa pruskiego na wykup dziew
cząt pruskich, przeznaczonych na zabicie. Zarazem w bulli z d. 
15 Czerwca dodaje, że Prussowie zabijają na ofiarę bogom jeń
ców i maczają w ich krwi miecze i dzidy, w tern przekonaniu, że 
to na wyprawach im szczęście przyniesie.

Preussisches Urkundenbuch. Politische Abtheilung. Bd. I. 
Erste halfte ed. Philippi und Woelky. Konigsb. 1882. N 24 i 29.

N. 29. In Pruscie partibus populus est a fide prorsus exor- 
bitans et plus quam bestiali deditus feritati, qui, ut ea faciant, 
que non conveniunt, inter alia multa, que de ipsorum immanitate 
feruntur, quotcunque feminini sexus mater pariat, perimunt, pre- 
ter unam, tanquam Domino velint in propagatione humani generis 
obviare, passim et sine verecundia plures eorum prosfituunt filias 
et uxores ac captivos immolant diis suis, intingentes gladios et 
lanceas, ut prosperam fortunam habeant, in sanguinem predictorum.

Z wyjątkiem maczania mieczów i dzid w krwi ofiar czytamy 
to samo w bulli z d. 15 maja; tylko po wyrazie obviare czytamy 
dodatek: Sed venerabilis frater noster ') episcopus Pruscie ac 
alii, qni per Dei gratiam ibi jam quasdam ecclesias construxerunt,
abhominantes impietatem hujusmodi statuerunt necandas com-
parare puellas.

X III.

P A P I E Ż  G R Z E G O R Z  IX.
Raynalcl Annal. Eccles. T. XIII. p. 387. n. 6. Ztąd przedruk tej ency

kliki w Sc. Rr. Liv. T. I. N. LI. p. 400.

P r u s s y .  R. 1232.
Na doniesienie biskupa mazowieckiego o okrucieństwach 

Prussów Grzegorz IX  r. 1232 wydał encyklikę do biskupów 
czeskich o położeniu kościoła w Prussach, w której czytamy:

l) Tym biskupem był Christian us.



Ipsi (Pruteni) etiam plus quam viginti milia Christianorum 
in occisione gladii posuerunt et ignominiosa morte damnaverunt 
et adhuc de fldelibus ultra quinque milia detinentes in compede 
servitutis, reliquos habitatores Mazoviae, Cuiaviae et Pomera- 
niae instanter perdere moliuntur; iuvenes, quos capiunt, continuis 
et horrendis laboribus consumendo, virgines pro ridiculo floribus 
coronatas in ignem daemoniis immolant; senes occidunt, pueros 
necant; qnosdam inligendo verubus, quosdam ad arbores allidendo.

XIV.

WSTAWKI Z ROKU 1261
w  zn iszczon ym  przekładzie Jana Malali.

W początkach wieku X, presbyter bułgarski Grigorii prze
łożył dla księcia bułgarskiego Simeona grecką kronikę Jana i a- 
lali na język słowieński (cjiOBeiibCKia, BpeMeHHHKn IX str. XLL1). 
Przekład, być może w kopii, wcześnie dostał się na Ruś, skoro 
Nestor niekiedy dosłownie z niego korzystał. (Bpen. str. XV111). 
W wieku l i i i ,  a jak książę Obolenskij z pewnych danych do
kładnie obliczył, r. 1261 (Bpen. X X II), zachodnio ruski ducho
wny przepisując przekład, czy kopią przekładu nadał mu le a 
cyą ruska, wplatając tu i owdzie od siebie różne inne historycz
ne wiadomości. Do tych wstawek należą wzmianki o Soyii i bó
stwach litewskich. Rękopis ten zaginął; pozostała się jednak 
kopia z początków XV wieku, znajdująca się obecnie w Moskiew- 
skiem Głownem Archiwum M 902/1468. Wysoki Zarząd Archi
wum, któremu przy tej sposobności winne składam dzięki, z życz
liwą gotowością pozwolił mi korzystać z rękopisu, z ktoiego 
przytoczone wyjątki, głównie zaś ustęp, zawierający nazwy 
bóstw litewskich z możliwą dokładnością w^ypisałem.  ̂ W yjątki 
te ks. Obolenskij już w r. 1851 podał do druku, zestawiwszy obok 
dla porównania wyjątki z Kroniki Wołyńskiej bez wszelkich 
uwag i objaśnień. (Ob. Przedmowę do Perejasławo-Suzdalskiej 
Kroniki w BpeMeimuKb llMuep. Mockob. OómecTBa McTop. u APeB' 
nocTeii PoccincKHXTj. Ku. IX. MocKBa. 1851 p. XIX). Opiócz 
kilku małoznacznych redakcyjnych poprawek tekst ks. Obolens. 
zgadza się z naszym, tak, że z wyjątkiem jednego miejsca o l e -  
laveli nie było potrzeba zaznaczyć waryantów.



Istnieje jeszcze k ilka  innych rękopisów przekładu Malali, 
których rodowód i wzajemna zależność krytycznie wcale nieusta
lone. Między innemi w czasach ostatnich właśnie z powodu na- 
zew bóstw litewskich, wychylił się na widok rękopis z X V I  w., 
znajdujący się obecnie w Publicznej Bibliotece Wileńskiej, a po
chodzący z klasztoru X . X . Bazylianów w Supraślu. Opisał go 
F. Dobijanskij z przytoczeniem obchodzących nas urywków. 
Ouncame PyKonucen BmieHCKOH nySjinnHon BnójiioTeKu. Wilno, 
1882 p. 249/50. Ztąd urywki z uwzględnieniem waryantów tek
stu ks. Obolenskiego przeszły z dodaniem uwag do artykułu 
E. Woltera: Mythologische Skizzen w Archiv. f. slay. phil. T. IX ,  
str. 635 — 42 r. 1886, i równocześnie do wydania katechizmu M. 
Daukszy (.luToncKiii KaTiixtmiiCT. H. ^ayKimi no H3^aeiro 1595 r. 
ed- 9- BojibTep'b, Petersb. 1886), p. 173-179. Z tegoż Dobrzań
skiego wypisał uryw ki z Malali, przytoczył Kronikę Wołyńską 
i zdania uczonych Teobald (von Rotkirch) w dziełku JIłitobcko- 
nshiuecKie ouepnu. W ilno 1890, str. 190 — 201. Urywek przyta
czamy z kodeksu moskiewskiego ( =  M); W aryanty kodeksu w i
leńskiego ( =  V) przywodzimy z wydania Dobrjańskiego.

Cod. M. p. 26. LITWA r. 1261.

Oyiu^L rce norancKOM npeALCTii Ornie, ii^e  cobma eroMk
m

njpmjaK).

C a OBO OCMOCHAfteCATK *).

CoBIM K t  Y A K t. OyAOBMBUMO 2) CMOy ĄIIBIM B€npL. M ^ M - 

iue 3)  nę Mero ^  CAeęeMMijb 4)  h k l a a c t l 5) en 6) Mcnevn po- 

iK en ki Mii, <3j Mero 7). con tM ;t;e 8)  u /u ,\i i i i im  9) e. p a /n i neaec a ha

W a ry a n ty : ) 0  norAncKon npeAecTM b haujom  iU iTB fc. C a o - 

BO Ml. C kA/KCMI MOTAHbCKblA MptACCTM BKITH CMljeBO H B AM-

t b *  HiMuen. N a  m arginesie u w ag a  późniejszej rę k i: Ce cctk

npeACCTK norANbCKAA U BHAU16M AMTBfc. TOCA BOĄMAO ^AOe /pEAO 

M J\0 KlITOBTA, BO BMTOBTOBy SKONy BO HpAKOAe CO/KrAM no CM6p- 

TM M 11 OTOM"K nOYAAM nepCCTABATM JKeYMCA. 2) Za » CZęStO 10.

3) M^eMiwK. 4) ceAe^eHMiib. )b ą a c tk . 6) e. 7) dodane a łtc m . 8)b ez  
e na końcu. 9) za ^  =  e.
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po/KfttkUJHCA10) (b H e ro 11) .  noKoywAUiecA c n h th  bt> AAi- ©CMe- 

pwMii BpATbi ne B ^M or-L  12), A6BATUMH fio itm e  cBoe oyno- 

AOyYHBL pO/KeHUM-Ł (b H6rO peKWe CHOMTi 13). EpATIH JK6 erO 

HerOAOBABUJHMTi 14) HAHb. MCflpOCHCA 15) Oy HHA^ A011̂ ^  Bb^H- 

ijuo 16) © t i ja  17) CBoero h npiHAB 18) b'laa 'L- © m ©  19) jkc  20) 

BevepABUJH) 21) chmmi 14) cLTBopu eMoy ao jkc h norpese H B t  

^eMAH 22). ha oyTpie Bbcnpocn 23) ero b^ctab uih m a aobpoah 110- 

KOHlJie HMfc 24). ODHOMOyiKe 25) Bb^nHBHJOy 26) © A l 14) YplBMH 27) 

h ^ a b h  Ebi u rAAEl. naKbi/Ke 25) ha oyTpm c ltb o p m b -l 28) eMoy Be- 

YepK) 29) H BAO^bUJeMOY 30) 11 BTi ApBBO H nOAO/KH H. HA OlfTpie 

Btnpocn h. © h-e jke 25) peve 31) a k o  byeaamh h KOMApu Miiorw-
X x

M II 32)  CH-LAeHTx 14)  Bbl, Oy/CMM, AKO TA/KKO cnA. riAKbiJKe 25) HA

o y ip ie  cbTBopH B t KpAAoy © rn e iio y  33) BeAHKoy h B p i/K e  h ha 

© rnb . ha oyTpne 34)  B-bnpocH e ro , ao ep^ ah  noYH 35). © noM oy- 

JKe 2s) peKUJOy 36) AKO A^THlJjb BTiKOAblEliAH 4) CAAAKO C IIA ^ .

10)  pO/KbAUilHACA. “ )  ©  za o, po którem  dodane a ^ tc h .  12) ©  

Za O. 13)  HtKOTOpOMB pO/KCHOMB © T  H6r0 pCKUie CH8 erO CKA^AB- 

UJK) eMoy n o y T .14) bez t .  15) oyenpocHCA. 16) b^eiljib . 17) © i|A . 

18) npiHAB. 19) ©M»0- 2°) P °  że e r 0 - 21) BeYpABUJK). 22) B ^M A H . 

23)  z a b ^ L .  24)HM 'EA'becH. 25) bez e. 26) b ^ o h u b u jm ). 27)YepBb- 

MH. 28) CTBOpH. 29) BCYpiO. 3°) BAO/KHA’L erO BO CKpHHIO ApBBAHB 

H HOAOJKHA H (c n A T b ). 31)p 6 Y . 32)MHOrblMH. 33)© rH b H X . 34)o y T -  

pie /Ke. 35) noYHA 6CH. 36) peKiino.



—  129  —

Ot) b c a m k a a  n p e A e c T b  37)  AMKOAbCKAA 38)  A r c e  2 5 )  B i r c e -  

A e  B L  AHTOBCKblM 39)  p o  M A T K G ^  40)  II KT> l i p o y c b l  H BT> 6 M b 14)  

H BO AHB b 14)  H MHbl.A MHOrbI 4 4)  A7MKI1 HJK6 2 5 )  COBI11J6K) NA- 

p i lY IO TC A . MII AIJIC M AW AM L ' 4)  CBOIIMI* COyiJlA lipOBOAHUKA B L  

AA'L C O B bA . BblBUiOy 4 2 ) GMOy 43 B L  1 4)  A "ETA ^ B H M B A e ^ A  H/KB 25) 

H NWE MpTBA TBABCA CBOA C b /K H rA IO T b  44) MA K p A A A y t 14) AKO 45)

^ A H A e ©  m G a m t l  ii Hiiin n o  pA A oy  G aammh  46) .  C n o  n p e -
}K

A G C T b  )  COBHI1 4 )  B T łB e ^ O  B H ’E 11 n p i lM O C H T II  r c p i T B O y  C K B € p -  

N b l M L  )  B O r A M 4 9)  A H A A 6  B 11 ' ° )  M 11 6  p  K O y  M O B H p 6 K U i 6  r p O M O y  

ii  r c B o p o y  h *e  51)  p e n u i e  c o y i ^  5 2 )  u  t g a a b g a h  i c « K o y ę -

II 6 1 0  53) ,  CKOBABUie 6 M 0 y  CAMLje AKO CBfcTHTH 110 ^6M AH 11 B l B e p t -  

r r n i o  54)  € M O y  NA HEO CAH1|6. C li  <K6 25)  n p e A G C T b 55)  C K B ep i lA A 56) 

n p i H A e  eh*  <b c a a h h l  57 ) ,  a - e t l  14 )  r c e  h m - e w t e  58)  <b a b m m 6 A 6 -  

AA u  M H o r o r o  59)  p o A o y  c K B e p i i A r o  c o b e a  60)  a o  c e r o  a - e t a  b n a -  

JKe 25)  HAYAyOMb 5S)  m iC A T łl  K H lirb l  CM e C T b  A’E s  II Y II M 11 i  

A’E 6 1 ) .

37) np’EAecTb. 38) b ez  b w  ś ro d k u . 39) amtobckei. 40) b l  atbt^ h .

4*)MiioriA. 42) K b i B u j e M o y .  43)nie ma. 44)bezb. 45) a k o * .  46 ) j e -  

d n o  a .  47) n p ’E A e c T b .  48)  C o b i i o .  4 9)  k p a m i .  50) A H A i e B ,E. 51) n r c e  

b o  P b h - e ? ?  52)  coyi|e. 53)  t b a a b b a h k l  K U 7 i i e i |L .  54)  b e z  i  p o  p .  

55) n p - E A e c T b  56) C K B ep i lA A . 57) j e d n o  A. 58) bez b .  59) na koń
cu ( o .  b0) c o B t A .  61) V. d o d a j e  T o e  e e i a o .

Źródła do m yt. lit. 9
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TRANSKRYPCYA.

UkazTŁ że poganskoi prelbsti 
sice, iże sovija bogom?. naricajut.

Słovo osmoenadesjatb.

Sovii be ćłirb. ułovivśju emy 
divii veprb. izemśe iz nego 9 śle- 
zenic i Ybdastb ei ispeci roże- 
nyrm. ot nego. Onemże izedśim 
e. razgnevavsja na rożdbśichsja 
ot nego. pokuśaśesja sniti vt> adi». 
osmerymi v ra ty  ne Ytmog-b, de- 
vjatym i chotene svoe upołuciy?. 
rożenymb ot nego rekśe synom. 
B ratii że ego negodovavsinrb is- 
prosisja u nich dosed'b ybziśću 
otca svoego i priide T b  ad'b.

otcuze vecerjavsju snimi. s-btvo- 
ri emu łoże i pogrebe i  T b  zemli. 
N a utrie ybsprosi ego vi»stavśi- 
ma dobroli pokoiśce ime. onomuże 
vbzpivsu och! c rtv m i izeden bych 
i gady. Pakyże na u trii s-btvori 
emu vecerju iyłożbsemu i Tb dre- 
yo i położi i .  na u trie vnprosi 
i om.że rece jako bćełami i ko
mary mnogimi sneden bych, ucłrb 
mi! jako tjażko spach. Pakyże 
na utrie s itv o riv b  kradu ognenu 
veliku i yn .że  i na ognb. na utrie 
Ybprosi ego, dobreli poci. ono
muże rekśu jako detiścb tb koły- 
beli sladko spach.

O velikaa (sic) prelestb dia- 
yolbskaajaże vnvede V'b litovskyi

PRZEKŁAD.

W ykaz pogańskiego zaśle
pienia, że Sowija bogiem zową.

Rozdział ośmnasty.

Sovii był człowiek. Złowiw
szy dzika, w yjął z niego 9 śle
dzion i dał upiec rodzonym 
od siebie. A  gdy ci ją  zjedli 
rozgniewał się na rodzonych 
od siebie. K usił się zejść do 
podziemia; przez ośm bram nie 
wydołał, przez dziew iątą celu 
życzenia dostąpił z pomocą ro
dzonego od siebie t. j. syna. 
A  gdy bracia na niego szem ra
li, w yprosił się u nich (i) poszedł 
odszukać swego ojca i przy
szedł do podziemia.

Z jadłszy z ojcem wieczerzą, 
uczynił mu łożysko i pogrzebał 
go w ziemi. N azaju trz  gdy w stał 
(ojciec), zapytał go się, czy w y
godny miał spoczynek. A  ten 
westchnąwszy, och! (rzekł) ro 
baki i gady mnie pożerały. T ak  
samo nazaju trz  zgotował mu 
wieczerzą i włożył go w drzewo 
(trumnę) i położył go. N a drugi 
dzień znów go się spytał; a on 
mu odpowiedział, że pszczoły 
i komary liczne go zjadały, och! 
jak  ciężko spałem. Również na
zajutrz ułożywszy stos wielki 
rzucił go na ogień. N azaju trz 
spytał go się, czy dobrze spał; 
a ten  mu rzekł: jak  dziecko 
w kołysce słodko spałem.

O wielkie zaślepienie diabel
skie, k tóre zaprowadził (Sowii)



rod i jatveze i vb prusy i vb enib 
i vo livb i inyja mnogy jazyki, 
iże soviceju naricjutsja. Mnjaśce 
i duśam svoimb suśca provodni- 
ka vi> adb Sovtja, byvsu emu vb 
leta Avimelecha iże i nyne mert- 
va telesa svoja sbżigajutb na 
kradach jako Achileos i Eantb 
i inii po rjadu Ellini.

Siju prelestb Sovii vbvede vne 
iż prinositi żrbtvu skvernynib 
bogam Andaevi i Perkunovi re- 
kśe gromu i Zvorune rekśe suce 
i Teljaveli (isu?) kuźnecu, sko- 
vavse emu sułnce jako svetiti po 
zemli i vbzverbgsju emu na ne- 
bo sułnce.

Si że prelestb skvernaa (sic) 
priide vne ot Ellinb, let że ime- 
jutb ot Avimelecha i mnogogo 
rodu skvei-nago sovbja do sego 
leta vnjaże nacachomb pisati kni- 
gy si estb let 3000 i 400 i 40 i 6 
let.

u Litwinów i Jadźwingów 
i Prussów, i Estonów i Liwów 
i u wielu innych narodów, któ
re Sowiej nazywają się, wie- 
rz§uy, jakoby Sowija ich du
szom był przewodnikiem do pod
ziemia. A żył on w czasach 
Abimelecha i jeszcze dotych
czas martwe ciała swoje palą 
na stosach, jak Achiles i Eant 
i inni na równi Hellenowie.

To zaślepienie Sowii u nich 
zaprowadził, że przynoszą żert
wę brzydkim bóstwom Anda- 
jewi i Perkunowi t. j. gromowi 
i Żworunie t. j. suce i Telaveli 
(isowi) kowalowi, który ukuł 
słońce jako s'wieci na ziemi 
i podrzucił słońce na niebo.

To brzydkie zaślepienie przy
szło do nich od Hellenów. 
A jest lat od Abimelecha i licz
nego brzydkiego narodu So- 
wijego do tego roku, w któ
rym zaczęliśmy te księgi pisać 
3446 lat.

U w a g i .

1. Porównawszy M z  waryantami V  spostrzeżemy, że Fpełniej- 
szy; z tego jednak jeszcze nie wypada, jakoby M  był skróceniem 
tekstu, V zaś kopią tekstu nieskróconego, bliższego do oryginału. 
Na odwrót M podaje tekst pierwotniejszy a to dla tego, że do 
tekstu V wkradły się tylko glossy, zawierające objaśnienia. Do
wodem tego jest, że uzupełnienia w V nie udzielają nam nic no
wego. I  tak pisze M: rożenym ot nego; V  zaś: rożenym ot nego 
d e t e m  t. j. objaśnia, że zrodzony od Sowijego byłjego dzieckiem. 
Zdanie w M  devjatymi chotene upołuciv rożenym ot nego synon; 
(tak bowiem wyrazy łączyć wypada), V zamienia w ten sposób, 
że Instrumentalis „rożenym ot nego synom“ zamienia na Dat.

9*



absol. nekotoremu rożenomu ot nego rekśe synu ego i dodaje wy
jaśnienie wyrazów „chotene upołuciy", iż celu życzenia dostąpił 
przez to, że syn mu drogę do podziemia opisał: „skazayśju emy 
putb“. M  zatem pisze: (Sowija) przez dziewiątą (bramę) celu ży
czenia (wejścia do podziemia) dopiął za pomocą rodzonego od 
niego syna; V chcąc być dokładniejszym rozszerza zdanie: przez 
dziewiątą bramę dopiął celu życzenia przez rodzonego od niego 
syna, który m u wskazał drogę. Myśl więc ta  sama. Dalej mówi 
M  „włożywszy w drzewo położył go; V  zaś pisze: włożył go 
w skrzynią drewnianą i położył go spać. Inne drobiazgi pomijam. 
Otóż zważywszy te, że tak  rzeknę, interpretacyjne różnice uwa
żam przynajmniej w tej części M , za kodeks, zawierający tekst 
w mniej skażonej postaci od F, do którego tekstu weszły poboczne 
uwagi, będące zawsze wskazówką późniejszego pochodzenia tekstu.

2. W yjątek powTyższy, wypisany z M., składa się z dwóch 
części, z których pierwsza zawiera podanie o Sowiim, niby zało
życielu wierzeń litewskich; druga zaś przytacza nazwiska kilku 
bóstw litewskich. W  pierwszej znów części czytamy: a) o ofierze 
dzika i jego śledzionie; b) o podziemiu i najpożądańszem dla 
wszystkich Litwinów chowaniu ciał.

Co się tyczy nazwy Sowii, uczony akademik Kunik, pier
wszy starał się wyjaśnić, co znaczy „Sowija" w rozprawie: Dla 
czego Litw a i Prussy nazywali się Sowicą, wydrukowanej podo
bno w ^ o n o j iH H T e j iŁ H b ia  3aMkTKn k t>  3auHCitaMT> Ak. Hayin> na 
rok 1886, jak  nas poucza W olter. Ponieważ tej rozprawy odna- 
leść nie mogłem, przytoczę zdanie uczonego akademika, jak  je 
podaje W olter w Arch. f. slay. phil. IX , 1866, p. 641. Wspom
niawszy, że dotąd w żadnej z słowiańskich literatur nie ma wy
jaśnienia zagadkowego „Sowija" i „Sowica", i że Miklosich 
w swym Słowniku przy tych wyrazach kładzie „sensus ignotus 
uczony lituauista W olter pisze: „Neuerdings (1886 r.) hat Kunik 
sich yeranlasst gesehen seine meinung dariiber in form einer hy- 
pothese auszusprechen und zwar in einem nachtrage: ^ o h o j i h h -  

TejibHbia 3aMhTKii zu den in Zapiski der russischen akademie der 
wissenschaften gedrucktem aufsatze fiber den untergang der rus
sischen ftirsten in Kothrussland und Wolynien im X I I I  Jahrh. 
Nach dem genannten forscher waren gewisse erklarende zusatze 
zu der altslavischen uebersetzung des Malała in Stidwestrussland 
niedergeschrieben worden, wo auch nach mehreren spuren zu 
urtheilen, die slawischen gotternamen Svarogu (r. CBaporn in



rumynischer entlehnung sverogu und sfarogu-1) und Dażdibogu 
(r. ^aiKuorT., poi. Dadzibog) sieli langer ais anderswo erhalten 
batten. Sowi (nach byzantinischer transsedption oder

fur Sobi) ist Kunik geneigt fur eine sei es aramaische oder 
slavische vergroberung aus einem altsiidarabischen Sabi anzuse- 
lien, indem er dabei von dem von Plinius verzeichneten mythi- 
schen nam en Sabis und der moglicher weise technischen-bezeich- 
nung Cumulus Sabaeus bei Claudianus ausgeht. U nter So wica 
wiirden demnach diejenigen heidnisclien volkerschaften (litau- 
iscker und finuischen herkunft) zu verstehen sein, welche langer 
ais Slaven und andere christliche volcker an der sitte der leichen- 
verbrennung festhielten, eine sitte, welche vielleicht aus dem 
Arabicis des Palajfatos entlehuten capitel bei Malała auf Sobi 
zurtickgefiihrt wird. Eine stfltze fili* diese ansicht findet Kunik 
in einer version der sage vom vogel Phoenix, nach welcher der- 
selbe seinen verendeten vater aus Arabia felix nach der Sonnen- 
stadt, Heliupolis, in Aegypten trag t, um ihn dort zu bestatten 
d. h. zu verbrennen.

Uebrigens macht Kunik die erledigung der frage iiber So- 
wii abhangig von einer umstandlichen erforschung der bereits 
zahlreichen altsiidarabischen inschriften und den denkmalern dei* 
aegyptischen literatur. In der letzteren finden sich unter ande- 
ren auch anklange an jene bei Malała ei wahnten thore der un- 
terwelt, wobei man auch die neun welten der nordischen mytho- 
logie und den eber ais symbol der sonne erinnert wrirdu.

Stara południowo-arabska nazwa Sobi, cumuli (t. j. kur
hany) Sabaeorum Claudiana, nareście palenie zwłok byłyby zna
miona, zdradzające pewną łączność z Litwinami; pozostałoby 
choćby prawdopodobnie udowodnić immigracyą podania i obrzę
dów z Arabii, albo ukazać na jakie podanie, w którembyśmy 
choćby drogą wniosków doszli owej łączności. Być może, że 
w niedostępnej mi pracy wskazówki się znajdują. Palenie bo
wiem zwłok i sypanie kurhanów było w zwyczaju u aryjskich 
i niearyjskich ludów, gdzie trudno przypuścić, aby zwyczaje te 
były przejęte. Że one były wspólne, o tem wielce poważany, 
autor wie najlepiej i jest najdokładniej poinformowany, dla tego też 
dla swojej hypotezy musiał mieć swoje szczegółowe powody.

Zdaniem mojem ruski interpolator udzielił nam czysto litew
skie podanie. Sowii przedewszystkiem podług podania zaprowa
dza na Litwę palenie zwłok, zwyczaj tu panujący, który się uza-
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sadnia w dalszym ciągu, że w ten sposób najspokojniej się po 
śmierci śpi; Litwy i Estonowie wymienieni dzięki wspólnemu zwy
czajowi i blizkiemu sąsiedztwu z Litwą; bóstwa zaś, które Sowii 
wprowadza na Litwę, noszą czysto litewskie nazwania. Czyżby 
nazwa Sowii litewską być nie mogła?

Bogufał w swej kronice opowiada, że Konrad przeciwko 
własnemu wnukowi zbiera posiłki u różnych narodów: Conradus 
igitur dominia nepotis ambiens et ejectionem sibi fore pudorosam 
aestimans, Iaczwanszytas, Scovitas Prutenos, Litwanos, Sza- 
muitas, pretio conventos, ad devastandum terras Sandomirenses 
nepotis sui frequenter educebat“. (Mon. Pol. I I  p. 556 § 62). Sco- 
vitae albo Scoveae, wymienieni wśród samych litewskich poko
leń, a mianowicie między Jadźwingami a Prussami, a dalej L i
twinami i Żmudzinami, dają mi pewną podstawę utrzymywać, że 
i oni są litewskiem plemieniem. Przyjąwszy, że Bogufał trzy
mał się przy wyliczaniu ich kolei jeograficznej, co nawet jest do
syć widocznem: to Scoveae mieszkali obok Jatw y i Prussów, gra
nicząc tym sposobem z Polakami i Rusinami. Jak  od helleńskie
go pokolenia Grajkoj Rzymianin nazwał wszystkie inne helleń
skie plemiona: tak nazwa Scovea dla bezpośredniego graniczenia 
z Rusią, właśnie przez Ruś przeniesioną być mogła chwilowo na 
wszystkie litewskie, a nawet nielitewskie plemiona, byleby 
w obrzędach podobne do litewskich. Sowii Malali byłby uoso
bieniem owych Scoveae, Scovitae, a następnie Litwinów w ogóle. 
Ja k  mniemany Krak idzie od Krakowa, krakowian, Kij od K i
jowa, kij o wian: tak  Sowii od Scovea, Scovita. Hypotezę tę mo
głyby poprzeć nazwy licznych litewskich miejscowości, w któ
rych znajdujemy temat Sau, Saw, Sow i t. d. (ob. Sprogis G. SI.), 
lecz pole to dotąd wcale nietknięte. W  każdym razie nie wyłą
cza się możność znalezienia dla „Sowii“ początków na czysto li
tewskim gruncie.

3. W uwagach do Tacyta dowodziliśmy, że dzik doznawał 
pewnej czci religijnej; że wyobrażenia jego noszono jako amulet; 
że przy obchodach religijnych niekiedy zakłuwano wieprzy na 
ofiarę bóstwom i że to samo bywało na ziemiach litewskich.

') Tak pisze rękop. Sieniawski; bliżej do Sowii przymyka Cod. 
Ottobon: Scoveas; Cod. Wilanowski: Scolbeas; Cod. Sandka czy Sędzi
woja Sculbeas. Ptol. Geog. III 5 naród Sauaroi mieści między Pagyritai 
i Boruskoi,
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I  w urywku z Malali ofiarą był dzik, a zważywszy wszystkie 
okoliczności, ofiara ta odbywała się na obrzędzie pogrzebowym 
samego Sowiego. Tu synowie jego upiekli śledzionę. Śledzio
na w wierzeniach litewskich miała swoje osobliwe religijne zna
czenie, służąc także do wróżby. Praet. p. 43/4 pisze o pruskich 
Litwinach: Jetziger zeit (w końcu X V II wieku) wissen einige 
Nadrauer, wenn sie die m ilz, leber u. s. w. eines soliweines bese- 
lien, zu sagen, was vor ein winter sein, welches getreydig, ob die 
friihe oder spate saat gedeien werde. Dzieci Sowiego upiekłszy 
śledzionę zjadły, nie dawszy, jak  się domyślam, nic rodzicowi t. j. 
nie uczyniwszy duszy jego uczestnikiem ofiary. Tern właśnie 
objaśniam sobie gniew Sowiego, który bez należnych mu ofiar do 
podziemia zejść musiał, nie mając ani sam zasobów do życia za- 
grobowego, ani nie mając czem ugościć, ani bóstwa podziemia, ani 
dusz zmarłych, siedzących u bram podziemia, za ich otworzenie 
i przyjęcie nowo-przybyłego do swego grona. Sowii też napróżno 
do nich kołatał, aż nareście jeden z synów do wejścia mu dopo
mógł. Wiadomą bo rzeczą, że religija wymagała koniecznie, aby 
na stypie przy pogrzebie i na pominkach pamiętano o zmarłym, 
rzucając dla niego kilka kęsów jadła, ulewając cokolwiek napoju 
i wspominając nieboszczyka. W  jednej pieśni łotewskiej (Spr. 
220/32) czytamy:

Dusza N. N. podsłuchuje czy też o mnie wspominają,
pod oknami i pod drzwiami, Jedzą wszyscy, piją wszyscy,
czy tam jedzą, czy tam piją, o mnie także wspominają.

Praetorius, p. 104, opisując obrzędy Nadro witów w X V II w. 
powiada, że na stypie czynią ulewania na cześć Żeminele, poleca
jąc jej duszę zmarłego i często o niej wspominając. Die gaste 
beim trauermal thun aber das gar gewiss, (t. j. uważają to za 
nieodzowne), dass sie vom brot drei bissen,sovielauch vom fleisch, 
auch soviel loffel voll auf die erde giessen und werfen, mit dem 
anwunsch bei jedem, dass die Żeminele dem verstorbenen in der 
andern welt (einige sagen im himmel) wolle gnadig sein und die 
seele wol bewahren und ihrer pflegen. Na Łotwie piecze się chleb, 
który niezawodnie nieboszczykowi kładzie się do grobu, aby niiu 
poczęstować kap-mate t. j. bóstwo-grobów i dusze krewnych:

Upiecz, matko, dla mnie chlebek, bym za wrót otwarcie mogła
gdy na cmętarz odprowadzisz, czem ugościć matkę-grobów.

Spr. 218/23,



Matko! prowadź mnie na cm ętarz by ugościć dusze dzieci
ehleb upiekłszy dla mnie biały, za otwarcie bram  umarłych.

Spr. 224/60.

Gdziekolwiek naród wyrobił sobie wyobrażenie o życiu po- 
śmiertnem, tam także pomyśleć musiał o miejscu dla przebywa
nia nieboszczyków, do którego z konieczności trzeba było wej
ścia, bramy. Ja k  podobne wierzenie nie było wyłączną własno
ścią Litwinów, tak z drugiej strony twierdzić nie można, jakoby 
je Litwini przejęli od innych. W szakże my dotąd się modlimy 
obrazowo: abyśmy byli wybawieni: „Od wrót piekielnych“.

O Podziemiu litewskiem i wejściu do niego przez bramę, 
przy której na ławce siedzą dusze rodziców, dzieci, krewnych, 
oczekujące na nowo przybywającego, nadmieniłem w uwadze do 
Wincentego Kadłubka, powołując się na W oltera wydanie Dau- 
kszy str. 122, zkąd dla uzupełnienia przytoczę prośby i modły za 
nieboszczyka, wyjęte z Juszkiewicza: „Podnieś bramy umarłych, 
odemknij drzwi umarłych, uchwyć za białe rączki (duszę) i posadź 
ją  na ławkę umarłych". W  innej modlitwie, w której żona prosi 
zmarłych rodziców, aby przyjęli duszę męża, czytamy: „O uchwyć
cie waszego zięcia, mojego męża, za białe rączęta, o! orędujcie 
za niego przed bramami umarłych, o! odemknijcie drzwi umar
łych, przecież wy pierwsi, wy chytrzejsi; o roztwórzcie bramy 
zmarłych, o posadźcie go na ławkę zmarłych. (Ib. 122). Z asta
nowienia godny wyraz chytrzejszy; czyby przed wejściem do pod
ziemia zachodziły jakie spory i z kim?

Urywek nasz mówi, że do podziemia wiodło bram dziewięć; 
a cokolwiek wyżej, że nawet z jednego dzika wyjęto dziewięć 
śledzion. Liczbie tej się nie dziwimy, wiedząc, że należała do 
liczb obrzędowych, które z istoty swej schodzą w czcze formułki, 
używane w modlitwach, w obchodach religijnych a nawet w co
dziennych praktykach. W  artykule: O liczbach obrzędowych, 
dotąd nie podanym do druku, obszerniej się rozpisałem, dowo
dząc, że główną liczbą obrzędową na Litwie było 3; 3 X 3 t. j. 9; 
i 3 X  3 X 3 t. j. 27. Liczby tego rodzaju są własnością p rastarą  
narodów, polegające na wspólnem dziedzictwie a nie na wzajem- 
nem przejmowaniu.

4. W  dalszym ciągu urywku, palenie zwłok usprawiedliwia 
się i opiera na iście ludowych motywach. Pozostali bracia roz- 
guiewali się na brata, który wskazał ojcu drogę do podziemia, 
więc ten odłączywszy się od nich, poszedł odszukać ojca. Zna-
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lazłszy i ugościwszy (charakterystyczne) ojca zamierza go pocho
wać w rozkopanym grobie. Tak też uczynił. Na drugi dzień 
ojciec zapytany, czy spał spokojnie, odpowiada wśród westchnień, 
że toczyły go robactwo i gady. W tedy syn kładzie ojca do tru- 
mny i gizebie, nazajutrz ojciec na podobne zapytanie odpowiada: 
Oh! jak  ciężko spałem! pszczoły i komary mnie kąsały. Je s t to 
iście litewska odpowiedź; trumna bowiem przypominała mu tak 
rozpowszechnione na ziemiach litewskich barcie. Nakoniec syn 
ułożywszy stos wielki spalił ojca; wtedy zapytań)'- ojciec z roz
koszą odpowiada: jak  dziecko w kołysce, tak słodko spałem.

Otóż byłaby próba rozwiązania zaplątanego podania o So- 
wii, o ofierze dzika, o podziemiu i najpożądańszem dla Litwinów 
chowaniu ciał, jak  nam je podaje interpolator Malali. Co się ty 
czy drugiej części, zawierającej nazwy czterech bóstw litewskich, 
możliwe wyjaśnienie odkładamy do źródła następnego t. i. do 
Kroniki Wołyńskiej.

XV.

KRONIKA W O Ł Y Ń S K A .
W bibliotece Akademii Nauk w Petersburgu znajduje się 

lękopis Nr. 6, znany pod tytułem MnaTieBCKaa JhfcTonucb (Ipa- 
tevskaja Letopiś). Nazwa poszła od Ipatiewskiego monasteru 
w Kostromie, gdzie poprzednio rękopis się znajdował. Je s t to 
zbiór kilku kronik w kopii, pisanej ręką X IV  i X V  wieku; w nim 
niepoślednie miejsce zajmuje tak nazwana Kronika Wołyńska, 
zawierająca dzieje Rusi Halickiej i Wołyńskiej od r. 1202—1292. 
W niej właśnie czytamy w dwóch miejscach wzmianki o bós
twach litewskich. Autorem jej, zdaniem powagi Briiknera, nie
zawodnie był duchowny halicki czy wołyński, żyjący w w. X III. 
Jako przyjaciel domu książęcego i całkiem mu oddany, miał ła
twą sposobność korzystania z oficyalnych dokumentów różnego 
rodzaju, jako to z umów, traktatów  dawniejszych i współczes
nych i opisał dzieje współczesne barwnie, zwięźle i dokładnie. 
Archeograficzna kommissya wydała latopis podług Ipatjewskiego 
kodeksu z uwzględnieniem waryantów kodeksu Chlebnikowa (X) 
i Jermołajewa (E) w zbiorze pod tytułem: Ilojraoe coópauie pyc- 
C K i i x t  JfikTOimceu (Połnoje sobranije russkich letopiśej). T. II. 
Peterb. 1843, zkąd niżej wypisałem wyjątki. Oryginał, napisany



słowiańskiemi literami, nie był dla mnie dostępny, ani fotogra
ficzne z niego odbicie. Następnie wydał tenże latopis Połouzow 
w Peterb. 1871, pod tytułem JlfiTonucb no muiTCKOMy cnucKy 
(Letopiś po ipatskomn spisku), zkąd Bruckner wziąwszy wyjątki 
nas obchodzące, objaśnił w Arch. f. slav. phil. Bd. IX  1886 w a r
tykule Beitrage zur litauischen mythologie 1—35. Bez objaśnień 
przytacza urywek ks. Obolenskij w Yremenniku T. IX , p. X IX . 
Objaśnienie nazew bóstw ze szczególnem zwróceniem uwagi na 
Brucknera, czytamy u W oltera w wyd. Daukszy 1886 r. 173 — 
179. Kilka nazew wyjaśniłem w broszurce Jan  Łasicki, 1869 r., 
a wydrukowanej w Krakowie 1870 r.

Kronika Wołyńska słr . 188 r. 1252 Litwa.

Kronika wyłożywszy okoliczności, które wpłynęły na Min- 
doga, że przyjął chrześciaństwo, pisze w ciągu dalszym:

MiiHAorL ate nocjia kt> nanfe Mindog zaś posłał do papieża 
n upia Epem,eHie. Kpeipeme ace i przyjął chrzest. Lecz chrzest 
ero j b c t h b o  ó b i c t b :  atpame óo- jego był pozorny; przynosił 
r a M i. cb o m m ti BTb Taimk, uepBOMy bowiem bogom swoim ofiary 
HTbHajrfeeBH n TejiaBejin, n w skry tości, pierwszemu Nmia- 
BepHKbsy 2), 3aeaaeMy óory 3) djejewi i Teljaveli i Diyerikzy, 
n MhH.nhiiHy 4). Er,a,a Bbihxame Zajęczemu bogu i Mejdejnu. 
Ha nojie n Buótmauie saapt Ha Kiedy wyjechał na pole, a zając 
uojie, b h  jihcb poipema He b o x o -  wybiegł na pole, nie wchodził 
acame BHy h  ne CM hame HHpo3rti wewnątrz w gąszcz gaju, i nie 
yjiOMHTH, h  óoroMH c b o h m b  acpa- śmiał ani gałązki ułamać, i bo
rne h  MepTuxB Tejieca coiKura- gom swoim nosił ofiary i palił 
me h  noraiibCTBo CBoe a b Ł  t b o -  martwych ciała i pogaństwo 
panie. swoje otwarcie wyprawiał.

TB. p .  195 r. 1257.

Książe ruski Daniło z bratem Wasyłkiem i synem Lwem 
przyrzekli sobie, zejść się z wojskiem pod grodem Wozwiagl 
w W . Księstwie Kijowskiem. Równocześnie miał tu przybyć

») X. H o H a ^ eB u ; E. K oH a^ eB H . 2) E. #eBH K3y. 3) E. 3aeueM y, 4) X. M e, 

■̂feHHy; E. MHĤ tHHy.
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książę Roman, syn Daniły, ze swymi Litwinami-nowogrodziana- 
mi. Pierwsi trzej stawili się na czas pod umówionym grodem; 
nie czekając ks. Romana z Litwą, uderzyli na gród, spalili i po
dzielili się zdobyczą. Tymczasem przybywa ks. Roman z Litwą:

PoMaHOBn ate u p a m e ^ u iy  k o  Gdy Roman z Litwą pod 
r p a ^ y  u J I h t b * ,  noT eicm ii na  r p a ^ t  gród przybyli, a Litwa do gro- 
JIuTBb, He BH^fenia ') nnuiT oace, dii. przybiegła, nie widzieli 2) 
t o k m o  u ro j iO B nk t u  n e w  T eiiK>me nic oprócz głowni ( —  zgliszcz) 
n o  ro p o ;i,n m y  T yaca x y  ace u  i u e -  i psów wałęsających się po gro- 
B a x y ,  n o c B o u c K u  p e K y ig e  dzisku, więc zżymali się i splu-
B3UBaiom ,eÓ orBiCBoa A H ^ a a n ^ u -  wali, wołając po swojemu „jan- 
B n p u K c a .  u B c a  b o r u  cB oa  u o m u -  da“ wzywając bogów swoich 
H aiom e, peKOMtia ó h c u  Andaja i Diwiriksa i wszyst

kich bogów t. j .  biesów wspo
m in a ją c .

U w a g i .

W  urywku A czytamy: 1) nazwy pięciu bogów we formie 
Dativu^Nwiadeevi, Teljaveli (sic), DiverikB3y, Zaejaczemu bogu, 
i Meideinu; 2) O zającu wybiegającym na pole i o tern, że wtedy 
Mindog nie wchodził do gaju, ani nie s'miał ułamać gałązki i 3) że 
palono zwłoki.

W  urywku B : Litwini wzywają „Andaja“, „Diviriksa“ 
i wszystkich swoich bogów; nadto wydają okrzyk: „janda“.

Kronika Wołyńska oprócz prostych imion bogów nic zgoła 
nie dodaje, coby nam dało wątek do wyjaśnienia ich znaczenia, 
dla tego zmuszeni jesteśmy udać się po światło do innych lubo 
bardzo skąpych źródeł i do zawodnej często etymologii. W  wspo- 
mnionej już broszurze o Janie Łasickim (Kr. 1870), a następnie 
w referacie kijowskim z r. 1875 starałem się obok właściwej ten- 
dencyi Łasickiego wykazać także znaczenie wymienionych bóstw. 
Otóż mówiąc o Modeina Laskowskiego porównałem ją  właśnie 
z „M ejdeimr Kron. Woł. z objaśnieniem, że jest boginią leśną. 
Opierając się na etymologii i na podanem od Laskowskiego zna
czeniu bóstwa Kurnejas, wywnioskowałem dla Nbnadeevi Kroniki 
Woł. znaczenie^ „bóstwo d o m o w e T a w a l s  zaś Laskowskiego 
zestawiłem z Teljaveli Kroniki Wołyńskiej.

9 Tak pisze X. E.; w tekście Bk^krna. 2) lepsze za „wiedzieli".



Bruckner w Arch. f. slav. phil. IX  p. 8, nie podziela mego 
zdania co do oceny samego źródła de diis Samagitarum; przy
znawszy w szczegółach jedno, że Modeina Laskowskiego a Mej- 
dejn’u Kr. Woł. rzeczywiście jednem bóstwem, rzecz snuje dalej: 
Auf grand dieser einen klaren uebereinstimmung yersuchte M. 
auch die uebrigen namen der chronik mit den bei Łasicki ange- 
gebenen zu identiflciren er folgerte aus Xi>nadeevi einen Kuma- 
devas (hausgott) zu dem hausgott Kurnejas des Łasicki und 
deutete Telaveli ais gleich dem Taw als deus auctor facultatum 
desselben, was wiederum nur ein tevelis vaterchen sein sollte, 
etwa ais anrufung des gottlichen gebers dutojas. D am it ist nun 
wenig anzufangen-, wir miissen es anders versuchen.

W tym celu w urywku A przenosi spójnik i, stojący po Za- 
ejacemu bogu, czytając i Zaejacemu. bogu Mejdejnu; tym sposo
bem w miejsce pięciu bogów otrzymuje cztery, które brzmią 
w Kom: 1) Namadej; 2) Teljavelja albo Teljavelb (żeńska forma); 
3) Diveriks albo Diviriks; 4) 3aejacii bog Mejdejn (p. 7/8). 
W urywku zaś B  znajdują się bóstwa: 1) Andaj; 2) Diviriks; 3) vsja 
bogy. Porównawszy A i B  dochodzi do wniosku, że 1) Andaj 
w jB =  Kbnadej w A\ 2) Diviriks w B  =  Diveriks w A\ więc 3) 
vsja bogy w B  — Teljavelb i Mejdejn w A\ a to dla tego, że Kr. 
Woł. wymieniwszy bóstwa w A, nie chciała ich z nazwiska po
wtórzyć w B  (p. 7). Andaj zaś i Kbnadej dla tego równe i jedno, 
że w obydwuch urywkach jako główne bóstwa stoją przed Divi
riks; że w Kbnadej zaszła pomyłka: w miejsce r> powinno być a, 
a w miejsce a znak b, t. j. czytać należy Kam.dej; nagłosu K 
tymczasem nie bierze w rachubę; den anfangskonsonanten K las- 
sen wir vorlaufig unbestimmt“, i rzeczywiście zupełnie go pomija.

Bruckner zrównawszy Kbnadej z Andaj w ciągu w tenże 
zakres rozumowań okrzyk janda i równa go z powyższem Andaj. 
Idzie teraz o wyjaśnienie nagłosu j. Ponieważ autor odpowie
dniego wyrazu z nagłosem A  albo J  w litewskim języku nie znaj
duje, pozostaje się jego zdaniem jedyna możliwość, przyjąć w na
głosie 6r; „vielleicht lasst sieli gerade wegen der westrussischen 
aussprache des G ais H  das schwanken im anlaut erklaren; das 
so erschlossene Gandej oder Gandaj kónnen wir dann in Łasicki 
wiederfinden (p. 10). Jest to bożek Gondu\ (puellae quoque quen- 
dam Gondu adorant et invocant. Łas.). Teraz, aby dojść do zna
czenia, autor urabia od pierw, gand: ganda, schrecken i powołuje 
się na gandyti schrecken, przestraszać... ich erkenne es wieder



in jenem janda, welches der chronist die enttauschten L itauer
ausstossen lasst. E ine w eiterbildung desselben ganda konnte
dann dei name jenes gottes (Gondu) sein, an den man sick um
abw ehr des sckrecken, unkeil wandte, also yielleicht eines schick-
salgottes, bei dem auck madcken glrtck fur die b rau t oder fur
sick erbeten konnten (p. 11). Otóż zdaniem B rucknera Nmiadej,
A ndaj, Jan d a  i Gondu byłyby jednem  bóstwem z znaczeniem lęku 
i losu.

Bardzo słusznie tenże uczony dla poparcia swycli wywodów 
nie powołuje się na nieszczęśliwe, cieszące się jednak  pewnem 
powodzeniem, dzieło Yeckenstedta, die M ytken, Sagen und Le- 
genden der Żamaiten H eidelberg 1883, którem u sam daje zasłu
żoną odprawę w tymże A rch. f. si. ph. IX , p. 1 2 -3 1 ; K arłow icz 
zaś, znawca rzeczy litewskich, poddając tę książkę surowej k ry 
tyce niemiłosiernie karci i druzgoce arrogancyą i lekkomyślność 
autora, wykazując niebywałą w niektórych miejscach niedorzecz
ność treści: Ob. Czasopismo Melusine T. V. N. 5, str. 121  144.

Przytoczywszy zdanie Brucknera, z którem  trudno się zgo
dzie, postaiam y się o takie wyjaśnienia, jakie w danym razie 
p izy  nadzwyczajnym braku m ateryałów , dać można, t. j. zesta
wimy źródła i uczynimy prawdopodobne wnioski.

Zaczynamy vod Nimadeevi K r. Woł. -  E  przedstaw ia nam 
w aryant Konadeevi, w czem K  oczywista pomyłka za N ; X  po
daje Nonadeevi. Znak t> zastępuje samogłoskę; w E i X  je s t nią 
o;y drugie n je s t pomyłką za m; dzielimy więc w yraz na Noma +  
deevi. Nomas, namas, numas są dialektyczne różnice z znacze
niem dom. Deevi je s t słow. zakończeniem D at. od Nom. dej, a to 
skłóceniem litewskiego dev(a)s bóg z dodaniem słow. zakończenia 
j ,  jak  to w ykazał W olter, k tóry  z mojem zgadza się zdaniem, po
dając nadto na poparcie skrócenia dziś używane Ponda, pow sta
łe z Pon(a)s i d e v (a )s ^ P a n  Bóg (K at. Daukszy p. 176). Porów
nać można niem. herje =  herr Jesus, i nasze o je j, o jejku. N tn a -  
dej w Kron. Woł. je s t więc zupełnie to samo, co Numadevs li
tew ski z znaczeniem „bóstwo domowe“; a zatem w naszym uryw 
ku: bóstwo domowe M indauga, opiekujące się jego domem, zwa
nym numas. W  Numadevs, numa żmud. gen; zależny od devs a l
bo też tem at; po lit. je s t nomas i nam-ai, dom, z czego wvszlabv 
lit. Nomadevs.

Z powyższem litewskiem bóstwem Numadevs porównać mo
żna żmudzkie Numejas: „Numejas vocant domesticos (sc. deos) pi-
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sże Laskow skiL  Z konstrukcyi w yrazu domesticos wypada, że 
Num ejas je s t  acc. plur. łaciński; Ł asicki bowiem często litewskim 
wyrazom daje łac. zakończenie przypadku, jakiego konstrukcya 
wymaga ’). W  takim  razie to zdanie dwojako rozumieć można 
t. j .  albo każdy gospodarz miał swego jednego numejasa; albo 
numejas je s t imieniem zbiorowem, mieszczącem w sobie inne jesz 
cze bóstwa, liczące się do domowych. W tern ostatniem  znacze
niu bierze je  Łasicki; w ylicza bowiem cały ich szereg. Co się zaś 
tyczy formy, to—ejas zwyczajnie dodaje się do tem atu czasowni
ka i tw orzy nomina agentis; rzadko zaś jak  tu ta j, do tem atu 
imiennego 2), tworząc rzeczowniki, mające głównie znaczenie, bę
dący, znajdujący się w czem, lub na czem; np. A uksztejas, p rze
bywający na wysokościach, od auksztas wysoki. W  łot. K alnej(a)s 
mieszkaniec pagórków, od kalnas, pagórek; Leijej(a)s, m. dolin, 
ob. Bielenstein u M hdta de diis Sam p. 66. Numejas więc znaczy 
dosłownie przebywający, mieszkający w domu, opiekun domu, 
schodząc się z lit. Numadeys. U  Prussów  także istn ia ły  nami- 
szkai devai, bóstwa domowe; tak  podług P rae t. p. 26 nazywały 
się bóstwa, którym  gospodarz wespół z czeladzią nieść mógł w do
mu ofiary: „weil sie ein jeder hausw irth mit den seinigen in 
seinem hause h a t beehren kónneu. M iędzy wymienionemi bó
stwam i domowemi znajduje się także Bangputis; bardzo wątpliw ą 
je s t rzeczą, czy bóstwu wód, wydymywającemu fale, nabożeństwa 
po domach odprawiać mieli.

Dotychczas w jedynej kronice woł. znaleźliśmy wzmiankę 
o „Diviriks* i to bez żadnych objaśnień. W  pierwszej części wi
doczny pierw iastek div, od którego tworzy się deyas bóg; mnie
mamy nawet, że zamiast div należałoby podebrać odpowiednią 
formę od devas. W  drugiej części domyślamy się rik(i)s, riks, 
władzca, pan, naczelnik; w pruskiem  rzeczywiście istnieje rikis 
pan, butarikyans acc. plur. panów domu; rikaw ie panujesz 
(Nesselm. thes. s. v.); w lit. rikau ti denom. od rikis, panować 
(Ness. lit. W órtb. s. v.); oprócz tego jes t na L itw ie także kilka 
nazwań miejscowości, w których skład wchodzi rik , dające się 
objaśnić tern samem znaczeniem: np. R ikszile, las pański, przeszłe 
na oznaczenie wsi i pola; R ikiszki wieś (pańska); Rikevo jezioro 
(pańskie); ob. Sprogis Gr. SI. s. v. Otóż na tych  danych tw orzy-

*) Np. Eżernim acc. sing; Zempacios acc. plur.
2) Dla tego też przyjąłem Numejas za Numdevas w J. Las. p. 72.



my sobie Devuriks, Devriks, pan bogów; lecz ćoby on znaczył 
w mytologii, zgoła nie wiemy. Bruckner 1.1. p. 11 z grammatycz- 
nycli względów nie zgadza się na formę rikis, ponieważ ruski ję 
zyk litewski wygłos nom. siug. zawsze usuwa, z czegoby wyszła 
forma divirikij, a nie divirikt3 lub diviriks; w następstwie podaje 
swoje domysły p. 12, z któremi jednak zgodzić się nie mogę. Nie
zawodnie prawa gramatyczne, na które się Bruckner powołuje, 
w słowiańskiem są panującemi; atoli znajdują się także wyjątki, 
np. Perkonos si est Perun (w dodatku do Kr. Woł. p. 257), albo: 
po smerti Trabusa, zam. Traba (tamże p. 345 pod r. 1276). Mlidt. 
Let. Son. daje łotewskiemu devas znaczenie „bóstwa niebios“ 
rozwijającego się w boga wszechświata: Neben anderen (gottern) 
stehend, sie jedoch an umfassendem wirkungskreise unendlich 
iiberragend, kaun der lettische gott devas von hause aus kaum 
ein anderer, ais der a u f  d e m  w ege zu m  a llg o tt  begriffen e  G o tt des  

h im m e ls  gewesen sein (p. 91); a wskazawszy na nasze lit. devu
riks wnioskuje, że już za czasów pogańskich bóstwo jasnego nie
ba zwano po lit. dev(a)s, obokktórego inne bóstwa malały i przyję
ły nazwę devaitis, bożeczków. Piękne zdanie Mannhardta potwier
dza Łasicki, pisząc „nam p r a e te i • eu m , qui illis est deus Auxthejas 
Visagistis, deus omnipotens atque summus, permultos Żemepa- 
cios, id est, terrestres ii venerantur, chybaby na takie pojęcie 
wpłynęły zwycięzkie idee chrześciańskie.

O Zajęczem bóstwie—Z a c ja c i i  bo g—Kr. Woł. podaje tylko, 
że wróżbą jest niepomyślną, gdy zając drogę przebieży; w to sa
mo wierzono na pruskiej Litwie (Praet. 48) i na Łotwie (Einhorn 
Wiederlegunge der Abgotterei z r. 1627. Sc. Rr. Liv. II . 644). 
Cokolwiek materyału o zającu w mytologii czytałem u Schwartza 
Urspruug d. Mythologie p. 227—236; atoli z tego wszystkiego 
nic na zrozumienie istoty tego bóstwa wycisnąć nie mogłem. 
Bruckner przez przestawienie spójnika i,  uzyskał zdanie „i Zaję
czemu bóstwu Medeinu“, w którem zajęczy bóg nazywałby się 
Medein. Tymczasem są to dwie odrębne mytologiczne postacie, 
z których jedna do bóstw wegetacyjnych należy, druga do sfery 
zwierzęcej, występująca samodzielnie z własnością złej wróżby.

Bóstwo M ed e in e ,  przedstawiające się w Kr. Woł. w trzech 
różnych odmianach, jest tern samem bóstwem, które Łasicki na
zywa Medeina, gdzie o błędem graficznym; prawdziwą formę za
chował nam Dauksza (ed. Wolter p. 24) t. j. Medeine. Je s t to 
bóstwo żeńskie, należące do niższych, zwanych deives,  t. j. du-
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chów leśnych. Duchowny bowiem litewski nieznanego nam na
zwiska, znający wierzenia swego narodu i znający przekład 
Daukszy, tłumacząc także, jak  Dauksza, tylko w innem narzeczu, 
katechizm Lesdemony na język litewski, kładzie w miejsce Me- 
deine i Kaukai, wymienionych u Daukszy, wyraz ;;deives“ (ed. 
Bystroń krak. 1890 p. 65; o przekładzie Daukszy wspomina 
w przedmowie). Że zaś Dauksza obok Perkuną, Żeminą (acc. 
sing.) kładzie Medeines (acc. plur.) dopuścić można, że każdy las 
miał swoją leśną boginkę Medeinę. Nie chciałbym jej zaś zró
wnać z łot. Meża-mate, która jest jeszcze niezupełnie skonsoli
dowaną i nieupostaciowaną twórczą siłą lasu, nim się opiekujący. 
Prędzej Medeine możnaby zestawić, jako żmudski żeński pendent 
z łot. meżai-virai, mężami leśnymi, wspominanymi u Sprogisa, 
a częściej jeszcze u Briyźemniaksa (ob. Uw. do Oliv. str. 76).

W stawki u Ja n a  Malali nie wymieniają bóstw powyższych; 
za to mówią o dwóch, o których milczy K r. Woł. Pierwszem jest 
PerJcun, bóg gromu, którego już, jako sprawcę mrozów, znamy 
z kroniki rymowanej Alnpekiego. Drugiem jest podług kod. M. 
Zvoruna; w kod. V chyba błędnie odczytał Dobrjanskij: iże vo 
Rune, co nie daje sensu; w obydwóch razach objaśnia się przez 
„Sukau. Zvoruna brzmieniem odpowiada lit. Zverine, naszej 
Zwierzyńce, Wieczornicy; t. j. gwiaździe wieczornej; Nesselm. 
Lit. W. s. v. Zverine pisze: Abendstern. Ta sama gwiazda świe
cąc rano nazywała się gwiazdą poranną, jutrzenką, jakoby była 
inną od wieczornej; naukowa nazwa jej Venus. Na Litwie Venus 
świecąc rano nazywa się Auszrine, wieczorem, Vakarine; obie słu
żyły słońcu. Auszrine zapala słońcu ogień, światło (zorze), Va- 
karine ściele dla niego łoże (Ness. Lit. Volksl. 3); wyprawia we
sele (Ib. 4). W  łot. gwiazda ta  rod. męzk., dla tego zwie się sy
nem bożym, a rozumiana jako dwie osobne gwiazdy, świecące je 
dna rano, druga wieczorem, zwą się synami boga.

Do Zverine domyślać się trzeba zvaigzde; ma ona w lit. 
obszerniejsze niż „Abendstern“ znaczenie, służąc jeszcze dla 
oznaczenia gwiazd innych, które niekiedy rozróżniają się przez 
dodanie przymiotnika. Nesselm. i Kurszat piszą Zverine dideji, 
(Zverine większa) — Saturn, Jup iter (ob. także Wolter: Dauk
sza p. 177) i Zverine mażoji Żv. mniejsza,— Mars. Bohusz (Pocz. 
nar. lit.) pisze prosto Zverine, Mars. Nasze słowiańskie źródło 
objaśnia przez Suka, bo Zverine rod. żeńsk. Przebywa więc nowe 
dla niej znaczenie, nad którem bliżej zastanowić się wypada.



W  polskiem, łacinie i greckiem zwie się także gwiazda Pies, 
Canis, Kowv.

U R zym ian  były gwiazdy, jedna, Canis, Canis major, Cani
cula zwana, druga zaś: Antecanis (Prooyon), Canis minor, C. mi- 
nusculus, Astrokyon, a niekiedy Canicula; obie świecą w gwia
zdozbiorze także Canis zwanym. Łacińskie nazwy poszły z g re
ckiego K ow v i Hpcotówy. Zkądby zaś wzięła się grecka nazwa, 
chybabyśmy doszli uciekłszy się do astronomii narodów wscho
dnich, Chaldaeów, Assyrów a może i Egypcyan. Swoim obycza
jem Grecy wymyślili na jej objaśnienie kilka legend, jak  np. że 
Orion razem z psem został przeniesiony na niebo między gwiazdy; 
albo, że pies, strzegący Europy, dostał się od Minosa na własność 
Prokrydzie, a od niej Kefalowi; miał zaś przymiot, że doganiał 
każde zwierzę. W Tebach, dokąd udał się Kefal, był lis, którego 
żadne zwierze doścignąć nie mogło. Goniącego psa i uciekającego 
lisa Jupiter posadził między gwiazdy, gdzie dotąd się gonią na 
niebie. (Hyg. A stron. 34).

W  gwiazdozbiorze Psa, gwiazda w pysku nazywała się tak
że Koó)v, Canis. ,,Canis constat stellis viginti... quarum praeci- 
Pua in ej us ore, quae et ipsa Canis dicitur et Canicula el Sirius 
(Hen. Steph. s. v.). Hyg. Astr. 3. 34 kładzie jednak różnicę taką: 
Canis... habet in lingua stellam unam, quae Canis appellatur, in 
capite autem alteram, quam nonnulli, (więc różnica wyszukana) 
Sirion appellant.

Piokyon (trpoxowv) ze swemi różnemi łacińskiemi imionami 
nazywa się gwiazdozbiór z 3 gwiazd, w które Icarus, Erigone 
i pies zamienieni zostali (Hyg. Fab. N. 130, 189. Astr. 3. 35). 
Nazwa poszła ztąd, że wschodzi w lipcu przed can. major, który 
wschodzi w Sierpniu, jak  pisze Hyg. Ast. 3. 35. Bardzo często 
mięszano oba gwiazdozbiory ze sobą. Ob. Hen. Steph. s. v. Ca
nicula.

W  czasie świecenia c. major panowały największe upały 
(dies caniculares) i na oznaczenie tej pory używano frazesu: 7rspi 
xdvo  ̂ avaxoXfy (Arist. H. A. 8. 9), albo otco xóva ooo7]ę tfję wpaę 
Diod. 19. 109; albo też krótko siei xovl; dowodzi to o silnem wra
żeniu, jakie gwiazda ta sprawiała. Rzymianie zaś dodawali do 
canis odpowiednie epitety: Aestifer canis (Yirg);.. ubi gratior 
aura Leniat et rabiem  canis (Hor. Ep. 1. 10. 16); Te flagrantis 
airox  hora Caniculae, Nescit tangere (Od. III . 13. 9; ob. I. 17.17). 
Manilius I  404 pisze:., canieula .. Qua nullum terris violentius ad-

Źródła do myt. lit. 10
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venit astrum; albo Y. 207... Exoritur canis, latratque canicula 
fldmrnas, E t rabit igne suo, geminatque incendia solis.

Dla odwrócenia upałów i wynikającej ztąd suszy, tak szko
dliwej wszystkiej wegetacyi, gwiaździe tej niesiono w Rzymie 
w ofierze psy rude: „Rutilae canes, id est non procul a rubro co- 
lore, immolantur, ut ait Atejus Capito, canario sacrificio pro fru- 
gibus deprecandae sevitiae causa sideris caniculae (Festus ed. de 
Ponor. p. 396 in fine). Ob. także Plin. H. N. 18. 3. 5, który przy
tacza ciekawe miejsce ex Comm. Pontif., dowodzące o wielkim 
wpływie tej gwiazdy.

Ja k  u Rzymian tak  i u nas często mieszano Canis major 
i minor; Sirius zwie się Psem, Psianką, Psią głową; Canicula 
Psią gwiazdą, Psianką, Kanikułą; Procyon zaś: Psią gwiazdą 
mniejszą Psianką, Psią głową i także Kanikułą.

Z przytoczonych uw ag(str. 144) dochodzimy do wniosków, że 
na Litwie Zverine było nazwaniem gwiazd kilku co wydatniejszych 
i że autor wystawki objaśniając Zverine przez Suka tylko mógł 
mieć na oku najwybitniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Psa, jaką 
jest a Canis majoris, zwykle Sirius zwaną. Czy wierzenie to wy
rosło na gruncie litewskim, jakby na to narodowa nazwa Zveriue 
wskazywała, twierdzić nie śmiem. Gwiazdę tę jednak stanowczo 
do ubóstwianych zjawisk niebieskich zaliczyć wypada; szkoda, że 
nas źródło nasze ani słówkiem nie poucza o sferze jej działania, 
ani o rodzaju ofiar, jakie jej niesiono, ani o co się modlono. Że 
mieć musiała związek z wegetacyą, wniosek nie za śmiały. Jedno 
zdaje się pewnem, że nie proszono jej, jak  w Rzymie, o odwróce
nie upałówr, które na Litwie były pożądane, aby zboże dojrzało 
i wyschło (ob. uw. do Tacyta). Zważywszy zaś, że w Rzymie 
modlono się także, aby za gwiazdy tej sprawą dojrzało zboże „ut 
fruges flavescentes ad maturitatem perducerentur“, to być może, 
że także na Litwie o to ją  proszono. Jadźwingowie bowiem, 
mieszkający w Sambii podobne czcili bóstwo gwiazd, które pro
sili o pogodę: „Schwaytestix, der gott des lichtes“ a dalej: (Yir- 
szaitis) bittet den mechtigen Got Schwaytztix (sic), das er sein 
licht zu rechter und bequemer zeit lasse scheinen fiber das ge- 
treyde , gras und viehe. (Hier. Mai.) P raet p. 33 zastaje jeszcze 
u Litwinów takie bóstwo w X Y II w. „Szweiksduks (sic) kan 
bedeuten Stern-Regierer; wróżbitów gwiazd, nazywa Szweig- 
dżurones, Sternkuker. Inne poważne źródła wyrażają się o czci 
gwiazd zbyt ogólnikowo, jak np. stellas colunt, co nas niczego
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nie poucza. Cześć zatem, okazywana wogóle gwiazdom, nie ulega 
wątpliwości, a w szczególe gwiaździe Zverine i bożkowi Schway- 
testix. Ostatnie niezawodnie pochodzi od zvaigzde, gwiazda, od 
czego uformować można Żvaigżdikas, Zvaigzdiks, lub Żyaigżdu- 
k(a)s, oznaczające bóstwo gwiazd rod. męz. (Schleicher Lit. Gr. 
p. 126), i nazwę wróżbitów gwiazd: zvaigzd-ziuronei (ziureti pa- 
trzeć) Hieronym Małecki powiada, że bóstwo Zvaigzdiks proszo
no, aby świeciło nad trawą i zwierzętami czyby nazwa Zverine 
mia.a z tern związek jaki, czy też wogóle z zoomorficznemi po
glądami Litwinów, twierdzić nie śmiem.

Następne bóstwo znane nam w formie acc. Andaja (K r 
Woł. i dat. Andaevi (Mai. Cod. M.) i Andieve (Mai. Cod. V). 
Bruckner 1. 1. z Andaja Kr. Woł. urabia nom. Andej. Wolter 
(Dauk. 17o) szczegółowo rozbiera formy i pierwszy objaśnił zna
czenie wyrazu. Wychodząc z formy Andieve tworzy nom. Ande- 
ve t j. A n +  deve; an jest częścią od ang-i-s, r. ż. wąż, z czego 
wypływa znaczenie wąż-bogini. Andaja zaś i Andaevi sprowa
dza do nom. Anda t. j. ang +  da, gdzie da skrócenie z devas, 
w znaczeniu wąz-bog. Przyj ąwszy, co bardzo prawdopodobne, że 
obok wąz-bogini istniał wąż-bóg, zawsze jeszcze pozostaje sie 
pytanie, dla czego Cod. V pisze Andieve, gdzie na tern samem 
miejscu Cod. M. podaje Andaevi t. j. rod. męzki. Za r. ż. prze
mawia augis, r. ż.; za r. m. formy Andaja, Andaevi.

W  liście, pisanym niegdyś do Mannhardta, wyraziłem co do 
złozonyc i z angis domysły, że Ougemunde i Angemunde u Wi- 
ganda właściwie czytać należy Algi-muntas; Augote, imie męzkie 
(Lit. Weg. 39) mogłoby mieścić w sobie angjs, jeżeli g nie stoi 
w miejsce j, ob. Anyote, nazwisko męża, w Cod. Dipl Warm I I  
P. 385. N. 372. Andigen-kute (Ser. Kr. Pr. I I  p. Vmoże zna
czyć jamę, łożysko (t. j. kiutis) węża, albo też przebytek (kutis 
chlew) węza; wobec zaś Andie, wąż-bóstwo,: jamę albo przebytek 
węża-boga.

. 0  czci w§żów Podaliśmy nieco w uw. do Olivera; dodajemy, 
że nie tylko w domu, lecz także po za domem znajdujące się węże 
doznawały czci religijnej. Jeżeli nasze wyjaśnienie Andigenkii- 
te się sprawdzi, to kutis, kiutis znaczyłoby miejsce, jamę, pniak, 
w którym wąż szczególnie czczony przebywał; bo i wężom po za 
domem niesiono ofiary. Szczególnie okazywano cześć wężom 
z różkami (ob. uw. do Olivera str. 86).

10*
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W naszym urywku domowy ku lt wężów przekracza także 
progi domowe; wzywają je  w ojska po za domem, zew nątrz granic 
L itw y. Że wojska przed i podczas bitw y w zyw ają bogów, rzecz 
wielce zrozumiała, zw łaszcza u Litw inów, których dusza na wskros 
religijna. I  tak, gdy L itw in i w liczbie 5000 zdjąw szy siodła po
łożyli się, starszyzna ich zbiera się na naradę. K rzyżacy .spo
strzegłszy  ich „rifen got yon hymmilriche, dy kurn  rifen noch 
erin site und slugen manchin iungelinck t. j. K rzyżacy  wzywali 
Boga z niebios, K urony zaś wzywali (bogów) podług swego oby
czaju i t. d. (Liv. rym. kr. w 2 6 3 7 -9 ) .

W  danym urywku Litw ini przybyli po bitw ie i po wzięciu 
grodu, więc chyba złorzeczyli, że zdobycz im się wymknęła. Do 
takich okrzyków niezadowolenia liczyłbym J a n d a " . Siogien 
W ohnsitze der Ja tw iag eo , str. 52, uw. 160 przyjmuje, że to wy
raz tu recko-ta tarsk i jandurm aq zapalić, spalić, więc tu taj: ono — 
t. j. miasto spalone (sie, nemlich die S tad t, is t verbranut). To być 
nie*może, gdyż Litw ini krzyczeli po swojemu: po svojski rekuśće, 
a nie po ta tarsku . B ruckner równa okrzyk z A ndaj, może sp ra
wiedliwie, atoli równać go z G-ondu i przypisać znaczenie s tra 
szydło i t. p. nie prawdopodobne.

Pozostaje się jeszcze zagadkowe co do tonny rozważyć bó
stwo Teljaveli(s), k tó re  bez wszelkich uwag przytacza K ronika 
W oł., a przytacza z objaśnieniem znaczenia autor w stawki u Ma- 
lali. 1 B ruckner nie m ając pod ręką w yjątku z M alali, zresztą 
ukrytego gdzieś w przedmowie do Yrem ennika IX  ks., tworzy 
z T eljaveli Kr. W oł. nom. Teljayelb i Teljavelja, imie r. ż (A rch, 
f. si. ph IX . 718) i upatru je w — velt, — velja pokrewieństwo 
z Yelonia, deus animarum, Laskow skiego, i z veles, dusze zm ar
łych, albo też z Yelinas, Yelnias, Yels =  diabeł. Przypuszczając 
dalej, że w pierwszej części zaszła  pomyłka T za K , czyta K ela- 
velis, diabeł drożny der wegeteufel. W olter wydobywszy z przed
mowy do Yremennika w yjątek uprzystępnił go przez dwukrotne 
ogłoszenie, raz w Arch. f. si. ph. I X  p. 637, a powtórnie w wy
daniu D aukszy z dodaniem uwag. On przyjm uje, że forma Tel- 
javelis poszła z prostego tłum aczenia greckiego kow ala r Hcpatatoę 
na litewskie i przeniesienie go na grunt litew ski „so konnte T el
javeli eiue einfache uebersetzung und lituanisirung des ''Hcpaiatoę 
sein. A  zatem godzi teoryą K unika co się tyczy  przeniesienia 
kultu z ziem południowych, z objaśnieniem u M alali, że to bó-



stwo jes t kowalem i dla tego wolałby czytać kalvelis, t. j. piesz
czotliwy formę od kalvis — kowal, zamiast rękopisnego Teljaveli.

Kodeks M., dający nam kopią z lepszego oryginału niźli 
Cod. V ,  przedstawia obchodzące nas wyrazy w tej formie: 11 T 6 -  

a a b c a m  i c w o y ^ N e i o  t. j. czytamy na początku wyraźne m  o trzech 
kreskach; między końcówką wyrazu teljaveli „h“ a następnemi 
znakami wyraźny jest odstęp, na którym znajduje się nieznaczna 
plamka pochodząca jak  się zdaje od cynobru, startego lekko pa l
cem; następne znaki tworzą jakoby jeden wyraz; pierwszy znak 
laseczka; drugi c, trzeci ma postać znaku twardego, głuchego u: 
w końcówce eio pod samem e podpisane ą tą  samą ręką i tym 
samym atramentem, jakim napisany tekst. Uważam to za 
poprawkę opuszczonej między e i ło głoski i j ; to bardzo często 
w rękopisie stoi zamiast h, y; pomijając początkowe znaki czy
tamy resztę: Kuznecu. Kniaź Obolenskij nie uważając na pod
pisane i |  czyta t c a a b c a h  u  c i  H y^M CK ) (BpeM. X X V I). Cod. V 
podług Dobrjanskiego ma t g a a  b c a h k i  K y ^ i e ą - L .  Mojem zda
niem czytać trzeba: t c a a k c a h i c h  K y ^ N C L jK ,  (albo t c a a b c a h i o ? ) .  
Z powodu przypadkowej plamy wyszedł odstęp, rozłączający 
pizjuiależne głoski, które przyłączono do następnego wyrazu; 
znak twardy ma pewne podobieństwo do k (źle odczytanego).— 
Piawda, że wygłos w Teljavelis nie odpowiada prawidłom wygło
sowym w słowiańskiem, wymagającym Teljavelb (Briick.) atoli 
niekiedy, lubo bardzo rzadko, prawidła te śpią. Przypominam 
przytoczone wyżej Perkouos, Trabus.

Teljaveli w Kron. Woł. także jest dat. sing; formy tej wy
jaśnić nie umiem; wiedząc zaś, że znaczenie wyrazu jest kowal, 
nie waham się przyjąć w nom. formę Teljavelis.

Dalsze słowra w tekście skovavse emu, v'tzvergsiu emu, 
w których emu odnosi się do Teljavelis dowodzą, że bóstwo jest 
rodz. nięz. Buski interpolator objaśniając Teljavelisa zachował 
nam cenny urywek z wierzeń litewskich. J e s t to znany u aryj
skich a nawet niearyjskich ludów kowal, który codziennie w swej 
kuźni t. j. w zorzy porannej kuje nowe słońce; a lubo różnoimien- 
ny, znaczenie jego zawsze polega na jednem i tern samem zjawi
sku rannego wschodu nowego słońca. Cokolwiek bliżej chara
kteryzują tego kowala pieśni łotewskie np.:



1. Kowal kuje na niebie, Kuje ostrogi dla syna bożego,
Węgle sypią się w Dzwinę, A dla córki słońca —  P ^ scien .

Spr. 313/29.

2 Kowal kuje na brzegu morskim Kuje pas dla syna bożego,
' Co tam kuje, niekuje? A dla córki sloóea -  wianek.

Spr. 302/19.

3. Kowal kuje na niebie, Podstawiam płachtę wełnianą,
Węgle się sypią w Dzwinę I sypie się dla mnie srebro. S. 13/9.

4. Za Dzwiną-białe brzozy, Do nich siostrę naszą wiodą,
Ze srebrnemi liściami Do kowala srebra. Spr. 14/12.

Odmianę tej pieśni ob. n Spr. 44/8.
Istnienie więc kowala niebieskiego na Litwie i Łotwie nie 

ulega wątpliwości; on kuje na niebie (1), na brzegu morskim (2), 
a więc gdzie niebo z ziemią się styka; mieszka tam, gdzie węgle 
sie svDia t  i gdzie rychło ranem lub wieczorem goreje zorza po- 
ranna lab wieczorna; zorza to jego kuźnia. (Ob. Mhdt. die lett.
Son. M. p. 319). <

Nasz łotewski kowal bardzo jest zręczny i cudowne wyko
nywa wyroby; dla tego zasługuje na miano słynnego mistrza,
%Xt)TOT£XVY]ę, jak  jego grecki sobowtór Hefajstos, kujący misterny 
pas dla W enery; tarczę (słońce) Heraklesowi i Achillesowi; pa
łace bogom i t. p. Również i nasz kowal niebieski kuje codzien
nie nowe słońce; kuje dla córki słońca pierścień (t. j. inny obraz 
słońca); albo wianek, zdobiący jej czoło (t. j. promienie pierwsze 
wschodzącego, albo ostatnie zachodzącego słońca. Mhdt. 1 .1. 
295/6). Dowodem tego pieśń:

Wyszywałam mój wianeczek świecił wianek,
w dziewięć rzędów Cudza matka wstawszy rzekła

I przez dziewięć okień szklannych słońce weszło. Spi. 161/10.

W ianek srebrny wielce ceniony i pożądany; dla tego  ̂pro
wadzą (niezawodnie gwiazda poranna i wieczorna) siostrę (świt) do 
kowala srebra (dnia) ob. num. 4 i 5. On kuje także pas dla bożego 
syna(=V enus; pasem—zorze, rozciągające się na horyzoncie, a nie 
tęcza. Ob. Mhdt. 1.1. 306). Gdy kowal niebieski kuje,^ sypią się 
iskry i węgle żarzace się; wtedy podkłada się płachta i z węgli 
spadających robi się srebro t. j. z zorzy porannej, czerwonej, robi 
się dzień biały. Na tym pierwotnym poglądzie polegają wszyst
kie powiastki o przemianie węgli w srebro lub w złoto.



Z tyui właśnie zręcznym kowalem porównam krótką uwagę 
Laskowskiego; tyczącą się żmudzkiego kunsztmistrza: T aw als, 
pisze autor, deus auctor faeultatum. Facultas bowiem znaczy ła 
twość do czego, zręczność, a facilitates, zręczność do wytwarzania 
różnych przedmiotów; są to znaczenia dziwnie do naszego łotew
skiego kowala przypadające. T eavealis, piszące się dla wynie
sienia dźwięku a niekiedy Tavalis, Tawals, pieszczotliwe od te- 
vas, t e avas, ojciec, byłoby epitetem owego kowala dla wyraże
nia czci nader często używanym, jak  tego dowodem cały szereg 
zdrobniałych od tevs. Ob. Nesselm. L it. Wort. s. v. Tak prze- 
dewszystkiem do niebieskiego kowala odzywać się mogli boga 
synowie, pragnący mieć pasy, ostrogi; tak  do niego przemawiać 
mogły dziewice żądne wianków, ukutych ze srebra. Wszakże 
i Perkuuas niekiedy nie nazywa się po imieniu, lecz pieszczotli
wie: stary ojcze! dziadku!

Daleko, daleko za Dźwiną Zbierzcież ryskie dziewice
Grzmotem stary białe wasze prześcieradła,
odzywa się ojciec (vecais tevs =  dziadek). Spr. 296/7.

Wniosek mój podtrzymuje pisownia u Malali, gdzie w trzech 
znanych mi rękopisach wyraźnie położone trzylaskowe t — m. 
Dla tego wznawiam dawny mój domysł, że Teljavelis albo pow
stało ze zmienionego w ustach ruskich T eavelis, jak  u Łasickie- 
go perlevenu za per yelenU; albo też z mylnego odczytania T6AA- 
k c a h c  za T61AB6AHC. W olter wychodząc z objaśnienia, że Tel
javelis kowal, miał pewną słuszną podstawę zamienić Teljavelis 
na Kalvelis.

Po tych uwagach o bóstwach zwracamy się do dalszych 
słów Kr. Woł., głoszącej, że ile razy Miudaugas wyjechał na 
pole a zając zabiegł mu drogę, czy wybiegł na pole, nie wchodził 
w głąb gaju i nie śmiał nawet gałązki ułamać. Otóż wskutek 
niedopowiedzenia, a być może opuszczenia kilku słów w tekście, 
wyszła myśl niejasna, nawet nielogiczna. Autor bowiem wy
mieniwszy dla przykładu poprzednio bóstw kilka, którym cześć 
oddawał Mindog, przytacza nadto kilka praktyk pogańskich, ob
serwowanych przez niego. Gdy więc wyjeżdżał na pole a zając 
wybiegł na pole: to wracał do domu, albo odstępował od powzię
tego zamiaru. Tego nie dopowiedział autor, lecz powiązał z pra-
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ktyką. drugą, że do gajów świętych nie chodził, czego i bez za- 
bieżania zająca uczynić nie było wolno. O gajach świętych już 
mówiliśmy w uw. do Olivera. O paleniu ciał jeszcze i w dal
szych źródłach czytać będziemy.

X V I.

DZIERZWA, według  innych TRASKA.
W części Annales Polonorum, których autorem był Dzierz- 

wa, Dirsva, według innych Traska, zawierającej lata od 965 do 
1343 czytamy ustęp o spaleniu dwóch Krzyżaków.

Mon. Polonica II p . 845 . Litwa. R. 1279.

Jam  dieto anno (1279) pugnantibus cruciferis de domo Theu- 
tonica contra Lithwanos, capti sunt duo fratres cruciferorum 
a Lithwanis, quorum unus cum fuisset suspensus super altissi- 
mam arborem, equus quoque ej us sub eo suspensus est, ut suppo- 
sito igne utrumque vorax fłamma consumeret. Sed minim in mo- 
dum, equo igne consumpto apertum est celum super cruciferum et 
lux magna descendit super eum et ignem suppositum sparsit in 
partes diversas. Cumque lux ilia ascenderet in celum, ascendit 
simul et crucifer ille cum corpora in celum ita  quod post disces- 
sum lucis nullum vestigium, nulla particula vel signum inventum 
est de illo. Videbatnrque Lithwanis astantibus et accensionem 
illam mirautibus, quod virgo pulcherrima ascenderet in celum. 
Sed quia hoc factum pagani affirmabant incantacionibus, non vir- 
tu ti divine, ostendit eis (deus) aliud sequens miraculum.. Nam 
viso predicto miraculo superstitem cruciferum, dirupto trunco ar- 
boris, per medium incluseruut, circumponentes et ignem copio- 
sum, ut vivus igne consumeretur... subito celum fuit super ipsum 
apertum et quaedam avis magna alba, qualis nunquam ab alio vi- 
vente visa fuit, descendit de celo in luce magna et veniens ad 
predictum, eripuit de medio igne et tulit secum in celum cum 
corpore.

Mon. Pol. II p. 826 —  861. W yjątek w Sc. Rr. P r. 1. 768 w co
kolwiek innej redakcji. ZeissH rg Poln, Gesch. des M ittelalters.
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U w a g i .

Pow yższy wyciąg nie należy do źródeł poważnych; pomi
nąwszy już  cuda, nie wiemy gdzie, ani po jak iej bitwie owe spa
lenie rycerzy nastąpiło: W yzuwszy opowieść z sza t cudu pozo
staje  się fak t spalenia dwóch Krzyżaków . Jednego z nich przy
wiązali wysoko do drzewa, pod nim znów konia i podłożywszy 
ogień spalili. Sposób to niezwykły i trudny do wykonania i nie
prawdopodobny, zwłaszcza wobec faktu, że L itw ini znali sposób 
praktyczniejszy, o którym  się w uwagach do źródła z r. 1351 roz- 
piszemy. I  drugi sposób nadzwyczajny i niełatw y do wykonania; 
trudno bowiem drzewo rozczepić do takiego stopnia, aby w nie 
wszczepić człowieka. Dodawszy do tego, że ten jedyny raz  czy
tamy o podobnem spaleniu ludzi, sam fak t uważamy za zmyślony.

W r. 1279 K rzyżacy rzeczywiście dotkliw ą ponieśli klęskę 
(pod Aszeraden), o której głucho pisze D usburg I I I  c. 196: „mor- 
tuo fra tre  Conrado de T irsbergk (starszy), m agistro te rre  Prussie 
et fratre  Ornesto, m agistro te rre  Lyvoniae ab infidelibus occisou. 
Can. Sambiensis c. 7: „A. D. M C C L X X IX  dimicatum est in L it- 
tovia, ubi occubnit m agister Ernestus et dominus Ebirhardus, capi- 
taneus Revaliensis et alii quam plures christiaui I I I  nonas M ar- 
cii (t. j. 9 M arca). Liv. K r. Alnpeke w. 8530. „E r (t. j. Vice- 
landm eister G erhard  von Katzenellenbogen) te t dem hohen mei- 
ster kunt (był nim H artm ann von H eldrungen), daz m eister Ernst 
was geslagen, M it sibenzic briidern. H erm ann de W artberge: 
Sc. Rr. P r. I I  p. 48: F ec it autem (E rnestus ) maguam expeditio- 
nem in terram  Letwinorum  versus Kernowe; quem prope Asche- 
rad  insecuti Letwini... anno 1278 (sic) occiderunt cum L X X I  fra- 
tribus, item dominum E ilardu m  de Obergehn (— von Hoberg) ca- 
pitaneum terrae  (Revaliae). Ob. Sc. R. P r. I I  p. 49 uw. Chro- 
nicon Dunamundense wypisało fak t z Can. Samb. „A. D. 1279 di
micatum est in Letovia, ubi occubuit m agister fratrum  Ernestus 
et capitaneus dominus Eylardus et alii quam plures christiani 
I I I 0 nonas Marcu. Sc. R. P . 141. Z tąd niezawodnie wypisał 
i przekręcił imiona Stryjkow ski (ed. 1582 p. 324): M iał bitwę 
m istrz Bulhardus (B z Litw ą, gdzie H ernestus m istrz y G rof B ru- 
liński (! =  Rewelski) G ilardus (przeczytał G z a  E ) polegli z sze- 
ścią dziesiąt y siedmią Bratów zakonnych starszych dziewiątego 
(Stryik. bierze nonas M. za9M .) dnia M arca. W e wszystkich tych 
źródłach pierwszo i drugorzędnych czytamy, że m istrz E rnest
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i duński kapitan Rewelski, E ila rt von Hoberg polegli, a nie bjdi 
spaleni. Zdaje się, że wieść o śmierci ty cli dwóch wybitnych ry 
cerzy doszła do źródła Dzierzwy, który fantastycznie ją  opisał; 
chyba że autor miał na myśli niewiadomy nam fakt inny.

X V II.

M A G I S T E R  A L B R E C H T  VON B A R D E W I K .

Żył w końcu X I I I  i na początku X IV  w.; był kanclerzem 
m. Lubeki. Mając pod sobą kaneellarią i archiwum miasta ze
brał główne jego przywileje i dodał kronikę współczesnych mu 
wypadków od r. 1298 do 1301, korzystając niezawodnie ze spra
wozdań posłów lubeckich, wysyłanych do Inflant. W ydał ją  
Grautoff: die lubekischen Chroniken in niederdeutscher sprache. 
Hamburg, 1829 i 1830.

„Wyborna ta  kronika, jak  pisze mi prof. Hausmann *), skre
ślona piórem współczesnego, zawiera wojnę m. Rygi i ich sprzy
mierzeńców Litwinów z jednej a z Zakonem z drugiej strony“, 
oraz starania posłów, aby zwaśnionych skłonić do zawarcia 
pokoju.

Grautoff  p. 4 2 6 .  LITWA.

Ryżanie z Litwinami spotykają wojska Zakonu:
„uppe ') de Thoreydera. De mes- nad Treyderską Aa. Mistrz 
ter unde de syne de reden 2) se i jego ludzie na nich nacierają: 
an: dar wart eyn grot manqualm wtedy rozpoczęła się wielka 
an beyden seyden. De brodere rzeź z obydwóch stron. Bracia 
van deme dudisghen ł) hus wor- niemieckiego domu zostali zwy- 
den seghelos 5), de mester bleyf ciężeni; mistrz poległ w bitwie 
doth en deme stryde unde bro i brat Gotfryd dzielny komtur 
der Godevert, de ghude cummel- Velliiiski i z nimi około dwu- 
dure 6) van Vellyu, unde myt en dziestu czterech braci albo 
wol veyr unde tvintych brodere więcej. Gdy walka w ten spo- 
oder mer. Do de strit aldus was sób była ukończona, wzięli

') Za pośrednictwem, prof. von Schroedera przesłał mi prof. Haus- 
mann wyciąg z tej kroniki, opatrzony wyjaśnieniem kilku wyrazów, za co 
obum uczonym wynurzam moje podziękowanie.
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erghan, se nemeii den mestcr 
unde bunden en crucewys tusg- 
hen 7) tve borae unde deden ma- 
nyghe m artere an syneme lyve; 
tho iunghest 8) liouwen se eme 
vormiddes 9) untwey. Se nemen 
eynen anderen broder myt synen 
wapenen unde bunden ene uppe 
syn pert unde brandon en ereme 
ghode tho eren. Den drudden

mistrza i przywiązali go na 
krzyż między dwoma drzewa
mi i przyczynili niejedną mę
kę jego ciału; nakoniec roz
cięli go przez środek na dwie 
połowy. Potem biorą drugie
go brata w zbrój i i przywią
zawszy go do własnego konia, 
spalili na cześć swego boga. 
Trzeciego brata odarli ze skó
ry jak  wołu.broder villeden,0) se alse eyn rint.

1) auf der Thoreider Aa (rzeczka wpływająca do zatoki ry
skiej. 2) reiten an, anreiten, angreifen. 3) menschentodtung, cae- 
des. 4) deutschen. 5) siegelos; sieglos werden, schlacht verlieren. 
6) komtur. 7) zwischen. 8) zuletzt. 9) mitten. 10) villen haut ab- 
zielm, schinden. (Objaś. prof. Hausmanna).

I

U w a g i .

Dusburg I I I  c. 262 opisuje tę samą klęskę, zadaną K rzy
żakom przez Witenesa: Rex tandem praevaluit et magistrum cum 
X X II fratribus et M. D. Christi iidelibus interfecit. O znęcaniu 
się nad trupem mistrza, ani o spaleniu jednego Krzyżaka, ani 
o zamordowaniu drugiego nie wspomina wcale.




