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ATi:sro\,vru O ile Prusowie pod swoiA wlaSciwp r)azw& wystgpttjg
llllzoDK,AMI dopiero w wieku IX, to jednak jest wiele danych, ie
Plrusow mieszkali tu znacznie dawniej. Jest bardzo prow(lol)o(lol)ne, i0 Acstowie wymienieri przez .Iacyta (Germani,a c. ,15)
I tttttioszczerri przezolr nad Ila,ltyhiern w bursztynowej Sambit byll
lln.ll,n,trrl, o, lra,wot Pnrsanri. Worlla Cnssi odore (+ [162), Variarunt
lllrrl XIl. Llb, V. ?, wyslnli Atrstowio lul przolonlio V i VI wlokn posolrl,rvo rlo krr'rl,n Wnrrrln,lr'ru, 'l'oorlol.yl(a,, l)t,zynoHzQ,c0 lnlt w tltrzo bttt,tzll'tt. Wslrr'rlczoirrlo iyJq,cl',lorrlnrros ((iol,lcn 2ll) plszo lnl<to, *o prr
lrnr\v)'nt ;,1,709u Wlsll' tnl(,H'.1(,tJe,,4(sli, lnmtttm huninum {ilfls
ttntnittlt', 14 lrr lr n l l. \v \\, lr\ku II (\rllrr (ltrroll'Mag, r', XII) rrrdrrvl, Ao

46

48.

4ll; Wplywv obce, str, 49.

-

pysh.

str. 46,

47

.

Melodie staropruskie, str. 47;

Ztkorlczonie
Litorcturn

43

Amulety, str' 45;

Pie6ni bohaterskie, str. 46; PieSni domowe i rolnicze, str' 47; Pie6ni
weselne, str. 471 Pie6ni taneczne, str. 47i Opowie6ci, str. 47'

$

39

Zakazy koScielne,

Czarownicy, str. 44; Szukanie zlolziei4 str' 45
Zabiegi maqiczne, str. 45.

Prusowie pojawiajq sig na rvidowtri dziojowoJ potl
nazwiskiem dopiero w IX wieku. Wspontltto
swoim
NAZw.Y
o nich w polowie IX widku Geograf Bawarskl, i,ako
Bruqi lZakrzewski 66 56-?1, rQkopis z IX wieku wymienia ich iako
Pruqqun [46 XXXIII 367], a zupelnie wyraZnie m6wi o ttich iyd
lriszpaflski Ibrahim-ibn-Jakub w swym opisie ziem slowiafisklch
(okolo r. 965) i nazyw,a ichBrils. Sami siebie nazywali oni Priisai,
tt p\/tniejsze formy Prutheni, Borussen sA tworami uczonymi [E h r'
I i c tr 10 266-?; Eb ert 15 I 3881. Nazwa Prus6w staje siQ o,g6lnlo
zrr&rra w Europie z koficem X wieku, prawdopodobnie z powodu
gloSuej sprawy zab6jstwa Sw. Wojciecha [Gaerte 23 35?].
Powstanie tej nazwy nle jest do6i jasne. Jui Hartklloctl
120 1-2, ?21 zastanawial sig nad jej pochodzeniem i przyjmowa,l u(lzlcIorre mu wyjaSnienie M. Praetoriusa, iLe Pruteni pochodzq otl slowo
lrrrrskiego pruta lrtlt pruota, oz\aczai1cego mpdro6d, rozsqclek. Inttl
nlz\vq Prus6w chcieli wyprowadza6 od pierrvotnej ich brorrl, Jnktl
lts,Ntt proca [40 XXXIII 36?]. A. Briickner
[9 439] obia$rrla iO ioko
rrszczypliwp, nadanA przez sasiednie szczepy od Iitervskiego prau.sli
Tl)TYMOLOGIA

ROZDZIAL

Duchy domowe, str.

NAZWA

48
49
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Etnografia dawnyeh Prus6w

Pomietnik l. B.

wschodni brzeg Baltyku zajqli Slowianie i Aestowie. Wreszcie zeglarz
Wulfstan z IX wieku opowiad'a o sr'vej wycieczce do Truso w kraju
opisuje ic]n zwyczaie istotnie podobne do staroAest6w, przy czym
-?g2l.powyzsze swiadectwa dowodzg wigc pewnej
prusxicn- tsb I
'.iagtoS.i w osadnictwie ludnoSci na obszatze $,schodnio-pruskim, od
faJ,ta do wieku IX. A Le mozna tak dawno ju2_m6wii o ludnogci
pr""ti"i, o tym Swiadczy Ptolemeusz (II wiek po Chr'), kt6ry w swei
zt1.a1;e
b"ogr.tii wymienia Galind6w i Sudin6w, a wigc dobrze p6lniej
pruskie'
nawet
moie
a
Prusom,
bliskie
bardzo
pleriiona baltyckie,
balind6w i Sudaw6w, czyti Jadwing6w [15 I336; Mierzy/rski 43 I
5-101. Nie brak jednak badaczy, kt6rzy podaja w wqtpliwo1(''.92y
Aestowie Tacyta byli ju2 Baltami, i byliby raczei sklonni uwaZai ich
za Fin6w, na kt6rycir tereny przyszli p6Zniei Baltowie i po nich
od.zied,ziczyli nawet irazw}, ze wzglgdu na to, Le lak nazywano nie tyle
]ud, jak raczei krai [Lowmiafrski 39 7].

w zr{'igzku z poszukiSIEDZIBY wa.niami ;gzytoznawczymi K. Bugi, kt6ry na podPRUsdw stawie nai* miejscow'oSci na ziemiach ruskich
dowi6dl, 2e pierwotnych siedzib Balt6w nalezy szukad nad Prypeciq'
i 6rodkowy* nri.pi.m, oraz 2e przodkowie Litwin6w i Lotysz6w
jeszeze do-vl wieku siedzieli w guberniach Mifisk, Mohvlew i Smoiefrsk. Dla Prus6w jednak i w tym wypadku dopuszcza sie moiliwo$d
wcze5niejszego istnienia na terenie Sud,aw6w-Jaiwing6w, otaz szyb,r.go pri"ruirigcia sig nad morze i Wislg [15 I 341]. Prehistoria jednak- rdczej popiera tezg o cigglodci etnicznej od Tacytowych Aest6w
do IX wieku. Wedle J. Kostrzewskiego [32 21-2) iuL we
wczesnym okresie Lelaznym mieszkali na obszarze Prus Wschodnich
przodkowie Prus6w, Litwin6w i l-otysz6w, bqdqcy potomkami przybylej z poludnia ludno$ci cmentarzysk typu lu2yckiego' Wedle
C. lingt-a [fZ g7-Lb) juz w okresie brq,zu siedzg, Baltowie migdzy
Dlwina, i Paslgkg., a okolo narodzenia Chr. zaimujq, teren migdzy
Paslgkg, DZwinq, Baltykienrr i bagnami poleskimi, przy czym wtedy
jui sA iozdzieleni na Zachodnich Balt6w (r62ne plemiona pruskie)
i Wschodnich Batrt6w (Litwini i tr otysze). Sprzecznodi, jaka powstaje
nrigdzy twierdzeniami prehistoryk6w i igzykoznawc6w, dalaby sig
wyr6wnai tylko w ten spos6b, 2e prehistorycz\q wschodniq granica
rlawnych siedzib Balt6w trzeba by przesunq' aL po obszar uznany
przez jgzykoznawc6w jako starobaltycki.
1,rE11worNE Podobne wq,tpliwogci powstaly

w tym okresie przedhistorycznym pozostajg' PruwpLywEM sowie pod r62nymi wplywami. Poniewa2 kultura

pRusowrp poo JuZ

Baltdw posiada pewne podloZe fifiskie, wigc i Prusor,vie zachowali te stare pierwiastki kulturowe, ale
z&r&zem od dawna clzialaly tra"kite r6|ne wplywy germafrskie, najpierw
gockie, zwlaazcza w czasach przyia'ni Aest6w z Ermanarychem.
gockle byly szczog6lnlo rozwlnlgto na torenle -sambll' ale
wptywy
.fu wtoiru VII t0 znalnlon,n xlab1g, a ster& kultura luelowa pruska
tqi
R6ZNYCH KUL-
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tacz,yna przewazat Wplywy gockie zaNamaNy sig szczeg6lnie z chwllg

upadku pafistwa gockiego. Ze wzglgdu. na swe nadmorskie poloionle
Prusowie ulegali p6Zniej wplywom normahskim, z Danii i Szwecll,
gdyi prowadzili b,ardzo Zywy handel z wszystkimi ludami nad Belty.
kiem. O2ywiony handel byl takZe z krajami poludniowymi, z kt6rych
przybywali kupcy nie tylko po bursztyn, ale i po futra r6inyelr
zwierzqt [Antoniewicz 2 757, 175-6,784-b, 193-5, 233; Brtck'
nerT 11; Kujot 34 I181,217, &16;2t 307-8,323;39 121. 'Prusowlc
rrie tylko przyjmowali pewne wplywy, ale sami oddzialywali na s0siednie tereny w okresach swej ekspansji. Tak bylo juZ z koflcem
III wieku, gdy Gepidzi wycofywali sig z Prus wypietaniprzez Prus6w.
W p6lniejszych czasach zaznacza sig ekspansja pruska tak2e przeclw
Pomorzanom, kt6rzy przechodzili na prawy brzeg Wisly, ale w X t XI
wieku zostali czg6ciowo rvyparci przez Prus6w na lewy brzeg Wtsly
z dawnych domen pomorskich, siggajq,cych po Dzierzgonig. W og6le
na calej tej granicy bytry silne wzajemne wplyrvy polsko - pruskle.
Narvet staropolskie slowa zachowaly sig w pruszczytnierkt6rych
juZ w naszych zabytkach nie znamy, jak np. Lupani na oznaczenlo
szlachetnej osoby. Cala terminologia ko$cielna, wojenna, do'mowa'
gospodarska roi sig od termin6w polskich, na;wet liczne nazwy zwle*
rz4t domowych i dzikich, ro6lin i kruszc6w wzigto od Polak6w. R6w'
niez w imionach osobowych Da'm1Jl, -mir i'mer wplyw ten slg za'
znacza. To oddzialywanie bylo szczeg6lnie silne w czasach od X
rlo XIV wieku, poczem nieco sla,bnie [7 59-60; 39 14-15]. Ale wladnle
w tych czasach rozwija sig silna ekspansja mazowiecka na toreny
niegdyd galindzkie i sudawskie. Dlatego pr6cz nazw mieiscowych,
Swiadczqcych o dawnych mieszkaficach tej ziemi, nie brak tei bardzo
licznych nazw osiedli, rzek, jezior, 96r o formie polskiei. Nazwy te
przenosili polscy osadnicy ze starego Mazowsza, a nowemu osledltr
dawali albo nazwg wsi rodzinnej, 'albo przezwisko od swego rodowego
rrazwiska. Zablocki zakladal ZabNocie, Rudowski Rudowq i t, d. IGrabowski 21 6).

S 3.

GRUPY ETNICZNE

Obszar jgzykowy Prus6w rozciggal sig okolo roku
1200 w granicach migdzy Baltykiem, Niemnem, Blesow I'w?-Ascl- brzp, puszcza Galindzka, OsA i dolng, Wislg, Na tym
wo6cr RAsowE terenie, w chwili zdoby'wania go prza?. Zakon, lct.
rrialy nastgpujqce grupy etniczne: 1) Pome 7,a nie, ta,k zwOnl
od miedz granicznych; Z) Pogeza,n owie, moilllve,0e otl
pruskiego pagudian,t. zn. kraj pod zaro$lami; 3) W a r m o w I oi
czyli trzmiele od lit. warnn
owad; innl wyjafntaJg tg
- wigkszy
czerwony; L) Nntangou'le;
rra,zlvq od prusk. wlrntyd.n

ETpRU-

poDzrArJ

NrczNy

lub Samowie, tak zwanl od slych rrlc.
rlzih na,dmorskich, nisko polotonych [Z w o c ]r 0? 2l; 6) B e r.
l, o rv I e, zwo.rri tak, hyC moio, otl bartis trnrC; ?) N a rl.
r&wowle, tak zwanl ocl draafu **hnrt!; 8) Golerrtlow,le, potel,nl.

5) Sambowie

l.

t'
lr
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silni, wymienieni jtit przez Ptolemeusza; 0) Sudewowle, zwatrl
inaczej Jaiwingami, kt6rzy wprawdzle 16, nlorez wyodreblrlanl
z grupy pruskiej, ale niewgtpllwte byll lm bllacy, Ekoro u€ wznrlankl
z r. 1545 wynika, i2 rozumieli wszystkle wyraty pruakle lffi 350i;
10) Skalwowi e byli jui grupe przochodrrl1 rlo tcrenu lltcw;klogo.
Pod wzglgdem antropologlcznym byll Prueotvle zbll[ottl tlo typu
p6lnocno-europejskiego. Wynlkaloby to tak ro znelnzlpk' lak z ldtttyr:lt
opis6w, jak np. Adama Bremehsklogo [tt 76.'-.lt{; Cl I P30; l8 ltr.r7-tt;

15 r 3421.
oDREBNosc Wszystkie te grupy otttlcztts Bo:latlaly doBd zttaczng
rRUSKTolr odrgbnoSd, nle bylo ,iadnyeh wep6lrryclr hslgigt pruGRUP___E-rNrcz- skich, ani 2adneJ wepdlncJ wlerlay, Kletly llarcJu
NYCII
ginie od cios6w Krzyickdw, wt€rly lcipea o mledzp
Nadrawia bynajmniej nie spieszy ne pomoa; lrotlobnlc rkleJo xlq przy
innych walkach, gdy broni sig Pomeza,nlc, Wcrmlar rxX Natarrgltt,.'l'orr
brak zorganizor,vanego prze,ciwnlka powoflorvol, &e trurlno hylo z plcmionami pruskimi prowadziC woJrrqr, porrloweE ttlc bylo rvlnrlr:lrvlo
z kim zawiera(. uklad6w, ale zurazatrr rozblulo plotrrlnruro bylo przyczynA tak szybkiego wytgpienia tych llcznych grup otrrlcznych l3{
474; e? rI 25, Z7;7 33-4;39 17, 19, 21; f! I ilB8l, 'l'yclr rlzlonlgd grup
etnicznych bylo tez pod,starnrg pdZniejszego podzlalu rro drloxlgd obszor6w. Waisselius w swej,,Kronico" [0t, k,2i li 8b.ll I nrn,pnl do
tych grup nawipzal podanie o kr6lu Wydlwltho I Jogo 1'l rylrtreh, przy
czym do powyZszych dziesigciu prowincyj rlodal tnklo ,,(lultttlxcltl&lttlt"
i',,Michelawerlandt", a wigc ziemie rdzenrrlo polnklo, clroltnlflrkq I lnichalowskq. Przy tym naleiy jednak zoznoczyC, te tokto Pomozonia
pod wzglgdem kulturowym miala wtotly chnrakter pornorskl, n wlgt:
polski, a nie pruski [Lega 38 402-3,405-7], I)loloktprunkl rv Pomezanii byl teZ odmienny od dialektu panujgcogo w Sombll I Natougii
[16 266].
Jgzyk staropruski przestal byC Jgzyklorn *ywyrn
R,ZEKOMD
R,ESZTKI DAW- w XVII wieku. Kiedy wigc z kohcerrl XIX wleku zwr6NYCH PRUS6W cono uwagg na mioszkafc6w wsi Pogiry, Norcswiczn
.w ZIEM.I -\^rI.
i Zasiecie pow. slonimskiego i czp6C mioszkohcdw wsi
LEtrTSKIEJ
Osoczniki - Kobelaki powiatu g'rodziefrskiego, joko rru
resztki dawnych Prus6w, wzbudzilo to wiolkie zainterosowanle,
a uczony rosyjski Wolter zbieral materialy z tego terenu. Przypuszczenie to popierano zapiskami historycznymi z XIII wieku, wedlo
kt6rych Pogezanie i Bartowie uciekli przed KrzyLakami na Litwg
i zostali osadzeni przez ksigcia litewskiego Trojdena w okolicach
Slonima i Grodna. Poczem Bartowie mieli wr6cii do Prus, natomiast
Pogezanie pozostali r,v nowej swej ojczytnie i przechowali pewne rvl,aSciwoSci staropruskie do chwili obecnej ll'3 2211. Hipoteza ta jednak
nie utrzymala sig, gdy2 wybitni znawcy jgzyk6w baltyckich, jak Rozwaclowski, Gerullis, Arumaa stwierdzili, 2e ci rzekomi Prusowie
m6wiq po litewsku 1.
*-,
\ nulomoB( tg zorvrlzigcza,m uplzojmo$ci pr.of, .I, Otlqbsklcgo r, Wllnn,,
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'ZPIODLA ETNOGRAFII PRUSKIRJ

Rozmaite wiadomoSci dotyczqce Prusdw znaJdujg ulg
w dawnych lr6dlach poczgwszy od Tacyta ,,Germ&nll"
OD TACYTA DO i relacji zeglarza Wulfstana. R6ine szczeg$ly podaJg:
I'IARTITNOCHA
,,Vita Sancti Adalberti" z rgS99, ,,Vita S. Adalbertl"
arcybiskupa Brunona z r. !004, Adam Bremefrski, Mistrz Wincenty
Kadlubek, Oliverus Scholasticus (f 1225), uklad w Kiszporku
z 12&9 r., zawarty migdzy Zakonem a Pomezanami, Warmijczykaml
i Natangami, Kronika liwofrska, przypisywana Ditlebowi von Alnpeke,
Kronika Jana Malali. Naj$'a2niejszym LrbdNem do poznania dawnych
Prusdw jest Piotra z Dusburga ,,Chronicon Prussi&e", napisana okolo
r. 1326, ale wydana dopiero w r. 1679 przez Krzysztofa Hartknocha,
a przetlumaczorra rvierszem na jgzyk niemiecki przez Mikolaja z Joroszyna. Potem, pr6cz wielu drobnych relacji, dopiero w XVI wleku
powstaje caly szereg irbdel,,mniej lub wigcej wartodciowych. Krolrlce
Szymona Grunau z roku 1526 (wyd. dr M. Perlbach. Leipzig 18?0)
star,viano wiele zarzut6r,v, ale nie moZna jej zupelnie odrzucaC. Znaeznie wigcej blgd6rv zawiera kronika Erazma Stelli, od ktdrego r6ine
szczeg6ly przejql Matthaeus Waisselius von Bartenstein w swoj
,,Chronica alter Preuscher, Eifflendischer und Curlendischer Histo.
rien" (K<inigsberg 1599). Ale pierwszym prawdziwie powainym hlstorykiem Prus poga/rskich byl Krzysztof Hartknoch !v pracy: ,,AIt und
Neues Preussen" (Frankfurt 1684). Wiele ciekawych opis6w dal takie
ksigdz Lateusz Praetorius (,,Deliciae Prussicae',, cz96ciowo wyd.
W. Pierson. Berlin 1871; pelny rgkopis w Kr6lewcu) w korlcu XVII
wieku. Takim pomocniczy,m lr6dlem sq takze prace Jana Lasicklego,
oraz Jana i Hieronima, Maleckich lA3 I-III.
t,ItzItGL4D
2P'6DE,I,
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ROZiDZTAI. I
Kultura rnateriolno
s 1. LOWTECTWO
Obszar wschoclnio-pruski obfltowal nlegdyd ttlo tylho
OBSZAIi,ZE
w drobng, zwierzyng, ale talcie w grubogo zwlorza, jak
\,YSCIIODNIO.
fitr (tau,ris, takZe w uazwach ntloJseowych), iubr (rairPRUSKIM
samb'ris), niedfiviedZ (clahis), bbbr (hthrus), o ttnwot rlzikie konie. Jeszcze w roku 1488 polow&no w Pottrezattll tra dzikie
konie, niedZwiedzie i losie. Wytqpiono io t6k, i:g ostatttln wztnlottkn
o dzikich koniach pochodzi z roku 16&4; w latacfi 1740 I180,1 zalrito

ZWIERZYNA NA

ostatniego niedlwiedzia, w 1830 ostatniego [o]rra, o w roku 1?$l'r klusownik unit ostatniego 2ubra [Weber 0l 262; S0hrodor !6 I8t,
II 256,261; Trautmann 59 3151.

I-owiectwo uprawiali nie tylko rno'lll' alo i lutlno$d
pruska,
zwlaszcza bartrticy. Prz.vrvlleiJo ntdwlg, Ztr
)#'r#[fi*
mogg lowiC zwierzyng ,,mlttolst I)rattnhott otler l)t'ttyen" [64 262]. Rodzaj tych narzqdzl lowiecklch okt'odln pt'zyrvilcj
szlachty polskiej z roku 1278. Zakon pozwolil lutlzlotrt rycorzy polskich na lowienie zwierzyuy za fromocq, obloiy, slrlol (wrrlh6w) i irrnych siecil [I(u joL 341016; por. siet trohdu,ko- I(arlorvicz 30 V
422). Stosorvano wigc zapewne wnyki w rodzaju pruskiogo sasin-tinklo,
jakich$
t. j. sidla na zajpce [59 323]. ?ubry chwytano przy pomocy
r'
[[I a r tdrewnianych skrzynek, rno2e pe'wnego rodzaju stgpic
$wiatlprymitywnych
lowieckich
sposobach
k n o c h 2S 2111. O
czy ch6w losi6l i bicie ich na lodzie kijami, gdyi zwierz nie
7 59]. Albo
m6gl sig rvtedy poruszai swobodnie [Brtickner
IeL Scinano drzewo osikowe i r,vabiono na nie losie, w przekonaniu, 2e zwierzgta te szczeg6lnie lubiq korg osikowq [26
2151. Pr6cz tego uZyrvano do polorvania takZe oszczep6'w. Nalei,aNo nawet do specjalnie chlubnego popisu poszczut iubra psami,
a potem ubii go oszczepem [26 211]. Sprzeczne sq relacje odnoSnie
do uZywania luk6w. Wedle jednych relacyj Pru'sowie nie u2ywali
luk6rv, wedle drugich za6 szczeg6lnie rnale gryzouie, np. kuny, ze

r ,,....und vorleycn ouch iren undirsassin, das sie stecke, druye (troki)
und andorcr gec'zog gebruchen mogen."
r ,,,...hobo,n sio pflegen hriltzcrne kasten zu machcrt, in wclchen sic dicsolbu rnit l.ist fiongon."

w\gledu na cenne ich sk6rki, zabijano tgpymi strzalami tOI 868l.
jednak te drobne zrierzgta zabijano raczej palkami. prusowlo
f$ill nie tylko rozmaitego rodzaju zwierzyng, ale takZe ptakl, lak
Sw\iadczy o tym zakaz lowienia ptak6w rv lasach po5wigconych 6o.
som [26 2051.
MQze

)

1

S 2.

RYBoLOwSrwo

owienie ryb bylo u prus6w bardzo rozpowszechnlorrg,
. trjak
wszystkich Balt6w, a formy tego rybactwa
]Fo??N'" bylyupodobne
do for.m slowiafiskich; o bliskim po_/
,Ifrewienstwie Swiadczq choiby wsp6lne Lazwy ryr l6s rt zl. pruso-

,,l^-^----

fvie znali nawet ceiow4 hodowlg iyb, iak Swiadczy o tym opowiedd
JDusburga o.grodzie w okolicy Ragnety (Ragnit), kt6ry dzieki rybnolmu stawowi m6gt sig opierai dziewigcioletniemu oblgieniu.
Zakon nie bronil polorvu ryb wszelkimi drobnyml
narzgdziami, a zastrzegatr sig tylko przeciw duieJ
sieci, jakq byl niew6d r. Zakaz ten oczywiScie nie moze Swiadczyi o tym, jakoby w Prusach nie znano niewod6w, raczej chyba przeciwnie [tr orvmiafrski 3940; 46XVII301-2]. Natomiast naiyczenie biskupa warmifrskiegowr. t406wyrai,nie wymieniono owe drobne narzgdzia, przy pomocy kt6rych wolno lowii, a wigc: ,,czerpakl,
klomki, podrywki, u,gdki, bucze, wiersze... i zezwala sig na zastawlanle
wigcierzy na jezioracO*z 146 XVII 30?1. Dozwolone bylo wigc lowlenie klomiami, iak w przyrvileju z roku LZZS 13410161, oraz uiywanle
r62nyclr innych drobniejszyct. narzgrlzl jak wiersze, a mo2e i o&erenle,
kt6re na Kaszubach zrvie sig bodarqami [30 I g?; por. pruskie boadis
uklucie, 59 291. !V jaki zaS spo,s6b odbyrval sig z koficem XVI wlpku
rvielki zimowy pol6rv ryb przy pomocy nier,vodu, odtwarza nam bardzo dokladirie opis Hennebergera [40 XVII BZ?-8; Tetznor ES 1?],
Narzgdzia pomocnicze stosowane przy tym, widly, Zerdzle I krukl,
mialy niervgtpliwie taki sam typ, iali dzisiejsze narzgdzia slu*gco tlo
tego celu na jeziorach trockich [prrifferorva 52 4B-b0].
NARZEDZIA
-;;;;"-";

zrvigzku z pololl,em ryb odprawiali prugowlo
oBRzEDy W
takZe ,pewne obrzgdy, kt6re mialy na colu uproszeulc
;yr;;;*
,bog6w
pierwszo

u
dobrego polowu.
schwytane ryby
palono na ofiarg, zwNaszcza tam, gdzie znajdowaly slg wlelkle ka.
mienie'r. Hartknoch wspomina o takim Swigtym bloku granlto.
wym na brzegu migdzy From,borkiem i Tolkmickiem, na fitdrym
ofiarowywano ryby, mo2e bogu rybak6w i i:,eglaruy, zw&nemu
Perdoytus. Czcili go szczeg6lnie sudawscy rybacy, a wedte H a r t
k n o c h a [20 162] ,,zbierali sig oni gromattnie w Jaklej6 stodolc,

r

,,.,.pr&otor, rotc, quod nlewod dicitur.,,

| ,,,..handwnte, ,rtok-notze, klebonotzo, h&mo,
und goennon wyr ouch socks zugtellen
0

worfangll, r0w6o,
ln urreoroa lusn.,,'

',..,BoIrdorlleh

WonOEOf,,,

rvo lrgonts grorno stulne trul rlon llCchcrclca wa!€nr,,
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i strucle, kt6re przyrzg.flzatto
na tym pierwszym mleku, kladziono je na iwieri, przewr6coltQ dnoIIl
do g6ry, poczem nastqporvalo obrzqdowe picie piwa' Weclle Prael'rt'
riusa prry tej sposotrnos.i *ry*ano takze ,,Baubisa, czyli krorviogo
i wolego boga" [43 II 126].
tym istniala hodorvla owiec, r'vaZna szczeg6lttltr
owc, r DR6B Poza
ze rvzglgdu na welng, z kt6rej wyrabiano suktto
i orJziez, pyzy czym rozwijatro sig to szczeg6lnie rv niekt6rydh obsznrach. Nie brak teZ wiadomosci o chowie nierogacizny, kur i kaczck'
wola sig na kaczki pille, co lSczy sig z og6lnopolskim wolaniem tto
ggsi: piiu, pilu, daz'2, nanw1.Zmudzkq, kaczki - Pyle, lot' - ltilc
iss Ztl-t8; eo lv rOS; Lorentz, b' ischer,Lehr-Splawifiskt

gotowali zfiacz:nq czg$(, ryb, wykladeli ja l)ot,(tlll llll jnkirjs
clesce, i zabawiali sig przy. tym, iedzgc i rlobt'ze Jlljgr: zo srv$'ch
czarek luh malych miseczek; wreszcie powsttttvn,l lt'lt SlSottothh,
czyli kaplan, wskazywal kaZdemu kieruttel< wlal,t'rt I ttttlrvll, grizic
i kiedy kaZdy z nich rna lorvid t'yby" r. W ogt'rltr wlq'tr ;rrz,orl
polowem ryb odbywaly sig rdzne obrzgtly, tr lrritrly rttto rrptrcjttlrtic

h.rekinus (serwatkq?), pieczono placuszki

uroczysty charakter, gdy szlo o sprorvntlzettic rlo ltt'zogtt l')'l) wyl)loszonych przez niezrgczne zaklgcie [40 XVII l]00-1 ; ['lIot'zyr'ri1 ki
a3

II

134-5; 64 221-21.

s 3. cHow zwrDilz^I'
orvt'c' Hwittiry
KoNrE Prusowie hodowali kotrie, byrllo t'o14ttl,c,tttrlvol,
rl rlzil
i kozy. Dawne zapiski wspollrirtnjq
kich koniach, inne ,za9, ze te korrie byly rrrr$t'l nrysztttoJ z, s.ilnA prQgA na grzbiecie. Z innych notateh wyrriktr, io lnl,rrltly l,tt,kte
clrobne lekkie konie, zwane sweihe (su,a.1&ls), kt,drro byly tti,yrvnnu
nie tylko do szybkich posylek, ale i rlo plttgn (Pf lugxwolkur).
Prdcz tych lekkich rodzimych konik6w pruskiclr lI0 XXXlll ilttl I lryly takZe cigZkie konie pochodzenia zor:horlrrlrrgo. Stat'g pt'ttrktl
nazwq na oznaczenie konia jest carunil (por. llt, kumt -- klnrz,),
z czym w zrviqzku zapewne kumis, kt6ry byl ttk rrlrtlllorryln nnl,ojem dla szlachty staropruskiej. Konie wypasalto ltl pnsl,wlsknclr

rv ogrodzeniach 2erdzibwych, zwanych sardis 169 illl$1. Jrri rvr'rrvczns
bylo w zwyczaju wypalanie znak6,r,v rvlasrro$ciowyclr rrn, korrloch.
Konie kastrowano dopiero w trzecim roku ;llzez rvyrhrsznrrlr', r'o jcst,
okreSlane jako spos6b polski [6e2d,51];55 II 1701.
B,.DL.RocATE Hodowla bydla nie byla ttrk sillrie lozrvirriritn,, ale
mamy o nim r,vzmianki takic jako o zlviorzgttr:h uiyrvanych do orki (Pflugkiihe) oraz do zaprzggu (Zugochserr). MoZs
b),lo to tak2e bydlo czerwone, takie jakie Kiejstut sklatlal w ofierze
w r. 1351 dla umocnienia uroczy,stej przysiggi [a3 II 76]. Poniewat
zal szczeg6lnie bydlo ulegalo czgstym zarazom 164 ?471, przeto bardzo
uroczy6cie je po6wigcano. Obrzgd odbywal sig rv Nadrarvii w ten
spos6b, ite cielg zaraz po urodzeniu rnazala gospodyni tlvarogiem

przez czolo migdzy ro,Zkami oraz pyzez pysk, m6wi0c: ,,RoSnij zdrowo;

Pan 869 niech cig zachowa przy zdrowiu". R6wnie2 nad tq krow6
ocielonkp odprawiano r62ne obrzgdy, poSwigcano piwo, poczem gospodyni pryskala na siebie i obecnych wodq w oczy, m6wiAc: ,,Nabieraj bura, pstra, czar\a i t. p. kr6wko, jak ja pryskam wodq, tak niech
ntoja kro'wa nabierna i rozpry,skuje mleko". Pokropieni odpowiadali:
,,I)zigki, dzigki!" Potem z pierwszego po ocieleniu mleka wyrabiano

r ,,...sie kamen in einer Scheuren hauffenweise zusammen und kochten
trin gut Theil Fische, thaeten sie hernach auff ein Bret, und machten sich
tlubey lustig, frassen und soffen frisch drauff los auss ihren Schalen oder
klointrn t,ieffen Schiisselein; zuletzt,stund ihr Sigonotha oder Priester auff,
ttroilct dic Windc, und sagtc, wo und nuff welchcn Tn,g cin jedor unter
ihtton lischott sullle."
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BAR,rNrcrwo Prusowie uprawiali z wielkim zamilowaniem bartttic'
two. Stara rrazwa pruska drawinc oz:nacza wladciwio
drzewo, ale zarazem bari na drzervie, podobnie lit.draais,lol'draw l6N
60; 55 1 l&1). P6/zniej, za czas6w Zakonu, udziela,no bartnikom formal'
nych p'ozrvolefr na tlrqZenie drzew na barcie, oraz zatrzymywattio
pszcz6N, napotkartych na swym terenie, na rvtrasny pozytek. Ale juZ bar'
dzo rvczeSnie na te obszary sprowadzano takie polskich bartnik6w z pobli,skiego Mazowsza. JuZ lv roku 1361 Krzyzacy osadzaia polskiclt
bartnik6w w Szczytnie, zaper,vniajqc im r62norodne korzy$ci, & w ztlmian wkladajq,c na nich obolvigzek clostarczania zwietzyny na sldrl
komturski, oraz zastrzegajqc sobie monopol zakupu r'vosku i miotlu.
Ci potscy bartnicy osiadali nie tylks w dobrach zakonnych, ale ta,klo
w,iOZrryit lasach ziemiahskich [64 263; Grabowski 2& 4;11101(i1.
Poniewa/ mi6d byl ulubionym napojem Prus6r'v, bartnictwo rozrvljalo
sig tlar,vniej bardzo dobrze, p6Zniej zanikalo rv zwiSzku z rozlvoJent
gospodarki leSnej.

S 4. UPNAWA NOSLIN
Wiqkszq czgsi Prus pokrywaly lasy, ale tla

dorld

,J:"i3Yi%"Xi1i3i'i,^,,,iffi i"',X;,,?[il".,li"?li?,i';,.]lil.:Xl1];

juZ wedle Tacyta Aestorvie uprawiajq, z wielkim trudem i clerpllwo'
Sciq zhoLe i inne plodyl. Dlatego trvierdzenie Erazma Stelli, io Plu'
sowie malo uprarviali rolg, budzi wqtpliwoSd [20 20'il. Oczywlrlcln
nie wszystkie plemiona jednakowo trudnily sig rolnictwem' lu;tlonr:y
Jadrvingorvie,mniej, aniZeli inne plemiona pruskie l7 37; l0 I (1,28).
Orano, siano i ml6cono, e ,ie$li rtie ztcltowaly xlg
NARZEDZIA
do naszych czas6rv te narzgdzia, to -- rnacn nto2\1"
ITOI,NICZE
miala poniewai byly one drewniano [[, q g a 8t 202J.
LudnoSi uZywala plug6w, kt6re posiadaly lemiesze' zw&lIe pcdan,pr&rvrlopodohnie orJ pada- noga, kroje zwanewagnis,g,rzgdziel nwatty grandis,
r ,,Frumento ,cetoroeque frucitrg pnl,icrrl,ittx (lunrn pro *urllltr (ilrtttnnot'tltr
itrrrrl.in lnbornnt."
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glemptane i t. d. [H e i n
odkNadnicp
- 6531.
187; 59 94,209,33?; 55 I 7, II 185,
Pr6cz plug& na. tych
terenach, prawie po Wislg, panowala socha, [schnippol6l II 83],
spotykana jeszcze tu w XIX wieku. Nazwa jej wigie sig zapewne
z prusk. sagnis
korzefr [59 297], a\e zresztq, terrninologia zwiqzama

nadto czepigQ zwan6 laipto,

27

XXII

jest z zupelnie podobnA
polskA i z pewno5cig wraz z narzqdzlom przypolskiego
szla tu z
Mazowsza. Grzgdziel wraz z rgkojesclami zwie sig
u Prusdw rzgqc<, a wigc tak jak u nas na Podlasiu tilO V B0l, lrrbcz
tego uiywano tu r6wnie|rozmaitych radel [Watsselius 03, k.2&2).
Ale rv jednej z ksiqg czyrrszowych z pierwszej polowy XV w. rnalny tei
zapiskg,2e ,,pflugen mit der norcid'.Slowo to butlzilo wiole wqtpl iwo$ci,
jednak pozostaje ono zapewne w zwipzku z lit. fioragat n& ozrrar:zenie
lemiesza. Mo2na by przypuszcza(., 2e byla to powna odrniorrn radla.
Narzgdzia te sluZyly teZ do okreslania miar ziemi, DrnV r:zyrrr od tluZego pluga odr62niano maly plug, czyli radlo, * zwigzku za,$ z oplatami, pobieranymi przez Zakon, ptracono miarg pszonlcy orl plugn ltolskiego, kt6ry zwie si7 haher, czyli radlo [0] I80]. Byla w uiyciu
talrze brona, z\vana ahetes, a w p6i,niejszych zapiskach wyrniorrla siQ
ju2 brony ilelazne. Nie brak rez narzqdzi tlo zbtdrrki slarrn I nltoita,
jak sierp (piuclan), kosa (doalgis), lopata (lopto), W prilnloJszyctr znrpiskach morva zas tak|e o r62nych innych-narzgtlziueh gosporlarczych,
jak widly, siekiery, Swidrv, oskardy i t. rt. [08, Ic. ll'rl], p4p; lin e r t o 23
293; 55 t 275; 59 1491.
Upralviano nastgpujqce gatunki nboztt: llszorricq, /gai,ocR6D. dis),
"-;fr-'""'
-R.LA.
jgczmierl (moasis lub mayse\, ityto(rugis),owics(rayse),proso (prasan). Nadto wyrnieniu siQ tok2o stoklosg
(Bromu,s sterilis) pod nazwp pure. Moszyirskl lrz I plg.] przypnszcza,
2e ma sig tu do czynienia z orkiszem pszenrrynr (Triticum stehd). zrano
takZe okreSlenia na b6b (babo), mak (moke),f asol g, grykQ, burak, brukie,w
i t. d. f55 I 8, 759, &27,504, II 647; i9 21, 166, ZgZ BLl, S7Z). Z czosem
zaczqto uprawiai takZe owoce: jablka (woble), gruszki, rvi$nie, sliwki
[27 xxII 185; 59 21- A ze kultura byla jui bartlzo wczesrra, swiadczy
o tym rvzmianka Dusburga, ze jfit w roku lB?B z powodu silnego
mrozu u'sz),.stkie drzewa owocowe wymarzly [s6 I 1g6]. Z ro$lin struZacych do _rvytwarzania tkanin znano gl6rvnie re.. (linno), ale takze
i konopie (knapios).
O ile idzie o technikg rolnictwa, to rozwinql sig sy.os.oDARKA
- --ri;*;..'^
stem gospodarstwa trzyletniego, odpowiadajqcego tr6jp6lowce, t. zn., Le po itycie zasiewano zhoze jare,
w trzecim zaS roku pozostar,viano danp niwg pod ugorem i3g 41).
zbi6rka siana i zboza zalviera rvielo wplyw6w polskich. siano kosi sig
przy pomoc{
(d9qlg;s). Kosy ostrzy sig na oselce, zwanej glosto od,
Iolytackelis
gladzic' ruadziej
lss 44, BZL; ii II Bz1, 3g61. Siano ustawia sie
w trrolu rv male kcps (z polsk. k o p a), a na zimg ustawia sig je w wielkich

I

,,...r1r,.

prllorriculi u,rulro, quotl

fio&e rlicil,ur,,,
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kopach, zwanych huj, huje. Zboze lv snopach ustalviano potem w stogach (srogrr, albo teL w kohosqkach (nazwa przyjgta pod wplywont
analogicznej pomorskiej). Mo2e i nazwy sterta uzywano tak jak na
Litwie i Lotwie [27 XXII 188; 59 288; 30 Ii 39?]. Prusowie uiywall
do suszenia zboza osobnej suszarni. Wspomina o tym Praetorlus
[43 I 29], a takLe Swiadczq. o tym zachowane nazwy gwarowe rdgc
i rife,uzywane tak2e przez Polak6w liteivskich 1?,7 XXII 189],

S 5.

POZY\,tr'IENIE

lV

darvnych czasach Prusowie krzesali ogief w spo'
s6b pienvotny, uroiliwe, 2e przy pomocy jakiego$
Swidra ogniorvego, skoro wydobywano go wedle Hottnebergera w wiecz6r sobStkowy przy pomocy kola, powr6sel i por.vroz6rv [Mierzyflski 4448). O iie jednak tenspos6bkrzesaniaognlrl
jui wcze6nie wi4zal sig z rnomentami obrzgdowymi, o tyle w iyclt.t
codziennym uZywano metalowego krzesivva
parutstacla.n [50 200),
oraz miecha (moasis).
l\Io2liive teL, 2e na toku (plouis od plana, jaho co$ glotlZARNA
'
hiego) wymlacano zbo2e cepami, jak u Litwin6w i l,otysz6w. Natoiniast og6lnie byly uiyrvane zarna ( girnoywi s ),a lvi gc mlynki rgczne, gdyi mlyny rozpowszechnily sig tiopiero w XIV i XV wioku,
Na zarna rQczne skladaly ,sig zawsze, clrva kamienie: dolny, kttlry
bywal plaski, albo miskorvato rvygigty, araz drugi kamiefi wierzchnl,
czasem w ksztalcie kuli, sluiqcy do rozcierania ziarna. '[aki rozgniatacz do 2aren znaleziono ltp. !v rumolviskach most6tr,, jakie szly
przez lsagna f)zierzgoni na p6lnoc od Kiszporha. Rozcieracz tolr
rv ksztalcie kuli przypomina zupelnie poilobne Zarna znalcziorro rrlo.
dawno na Kuqriactr [34 135, 1074;5$ II 402; 59 89;5{ II 81; 37 II'J1?;
27 XXII 1881. Nio2liwe,2e istniala tu takie stgpa rgczrr&, zlrrrrr{t lt&
Litrvie i tr otrvie pod nazw4 piesta 159 221.).

*;tiill'"
KRZESANIE

Z mgki r.oztarlej na zarnach przyrz4dzano chleb gruI 164], albo tci chlolr
i,ytni, zwany geits (od iyto). Ciasto r.ozczyniano tv tlziaity (grrrrrlr),
a przyrz1dzone chleblr rvkladano clo pieca przy pornocy lopaty (pr'tti.r)

cHr,riB

[59 58, 217; 55

';;;;i.;.'

ITUC}INIA

b1., razorvy, zwany sonr,pisenis |.55

r

164].

NIo2e

tylko

dzenie

clo

prymitl.rvnl,ch r:zas6w odrrosi siqr trvlor'-

!Vaiss elius a [63,k.21]1,

2erlobreptrtrnrv;y, lry"

ly dla Prusdw czymS rriezw;.klym,

borviom urlgsul rytr
nie gotorvano, ani rrie jadano Zadrrych horzerri [20 103-111. I]otu,lordzona tu zostala zresztg relacja, jakq marny u Dusburgu [I3 Il i, Il0). Z lrrnych lr'6tlel rnoina sQ,dzirj, ie potrawy protorvano w koilo, ktdrogo ncz.
r s' catils zupelnie oclpowiatlr goc. hatils. Nio $rvlnrlczy to Jedrrak, aby
l)rusowio zawdzlpczali go Gornra,rroru, byl orr bowlenr ogrilrrlo wlarftllwy
dln rlarvrrtj chuty baltyckloj lJ u rr g f o r 20 1.{l I rrr6gl hytl rv og6la wla.
Hclrvy tlla calogo obfizrlru kulturowogtr rrarlbnltycklngo, w tim kotle
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gotowano zapewne zupQ migsrla' zwallq, iusc (par. polskt i u c h a,
juszka). Nie brak teZ ulubio,ej potrawy i.doeuropojskioj, kielbasy, zrvanej laition [55 II 669; 59 110]. Przy poiyrviottitl uiywllllo lt&czyfr nie tylko glinianych, ale i drewltiattytrlt, rvtlrzot:lt1'-t'zcl'l)&ka'
zwanego lapinis, r62nego rodzaju rto2y i t. tl. I38 1ll; SS ll l4l.
Za uap6j uZyrvano rvorly, rttitttltt, kohl'lc;4o ttrlcka Iub
mleka mieszanego z krwig bytllrtt l13 ll h0; 03, k. 2'll.
.IuZ Wulf stau rv IX lv. pisze, 2e u Aest6tv kr6l i rtrr,jtrrtl jql tr irrjsi 1rijr1 ttrlcko kobyle. Potem Dusburg wspomir)a mlelro kob1, l11, ltt,r'lt'ogo jorlrrtrl< rrigdy nie pito, p6ki go nie poSwigconor [56 I54; SB Il (i,t, l'70; 20 l1){t-7; 13
I 351. Starzy Prusorvie zwali to mleko aswirutn-dalIrr,. Ntll,ollliost
Adam Bremenski m6wi,2e Pru,sor'vie piiA mleko i krctv lryrllqlq,, kt,6rq
sig zdaj4 opijai [43 I3?]. Nieco potlobne sg roltrt'jtt l)t'ltot,rtt'ittstt,Ztl
zbierajq, takie krerv bycllgcp i Srvifrskg i z tcgo pt'21't'zq,rlzttjll ztrl)Q
z mlekiem, co im sluZy jako nap6j'. Na ogdl tltlct'ztrt'sl.rt'o tt Itl'ttsdlrv
b).lo ju2 do6i rozlvinigte, znali olti bcltt,icrlt ttirl l,ylkrt lttltrko'koltyle,
ale takZe s-lodkie mleko (poadamynan) i kwasnc (rtrlnn'ialn,)' ll l)rzy
pomocy poclpuszczki cielgcej (raugus) q'1't'rt.}ittli ser ('rrrri.r); zrtuli I'ttz
rvyr6b masla [46 IX 336-46].
Natomiast r,vedle Wulfstana niezarnoirri i tritrtvolttlly pljq, lrritltl.
'Iakze Dusburg powiada, 2e piiq mellicratem silt' Mrdl,,m, (mcddo),
Mi6d utrzymal sig rv Prusach iaho rnile rvirlzin.rry ttttpr'rJ prn,rvic tlo
chwili obecnej [43 I 35, II 7; 59 173-4;51 | ?r,tl. l)ttrvtttt l.t'r1(lln rric
m6rvip nic o pir,vie, a Wulfstart narvet wyl'al,llic prltlkt'olltt, itl ltitl'tt ttitt
*arrq. Przyjglo sig ouo wigc lt6lrtiej, lttlzrvtl zn$ tago rrn,p6jrr (a/rr)
Srviaclczy, 2.e by\ to nap6j o sntakll t:ict'pkint 155 I :lt), l'[:3; 50 7l' Nie
brak tei naz\vy piwis i piwamaltan porl wplywelr ltolskiqgo plrvt [55
f 1451. \{i6d pijairo niegoyS zapewlle put:Itarattti z pustq, tt6il<9, kt6rc
szczeg6lnie rvystgpujq, w okresie rvgdr6wki lurlrirv 1lI torelie l)rus
Wschoclnich t38 901. Opr\cz tego pijarro tlt'crvttiatlytrti rrar:zyltitrmi
lub rogami 126 2001. Nie brak tez czar, zrvatlyt:lt sliclo li9 28(i.1. Zllajq'
Prusorvie takZe maslo (auctan), ale lvqtplirve, czy uZywallo go do je<lzenia, a nie raczej clo nacierania ciala i r'vlos6w [55 I175, II (i5]'
I)ruska nazwa meltan Slviadczyla!ry, ze Prusor,vie ztlali przyrzqdzanie
r:lrarakterystycznej dla Balt6rv potrawy z mq,ki owsiattej [47 I 273-&)'

s 6.

oBRoBKA SUROWCoW

Z surorvc6rv mineralnych w Prusach Wschodnich

od

'ff;
,'#,#?ff
posq.gi
Starzy

il;^Iil;lI':#,#'#i"i,;'-Y,,1",,1t1,\13';i;-iiif

bo2k6w.
tr nawet clo przedmiot6w kultu, jak kamienne
l)nrsowie znali ju2 metale i dlatego do niekt6rych tylko narzqdzi, iak

I

.,,,.1ac e(luorunl, quod

rcl rtr,"

lac quondam non biberunt, nisi prius sanctifica-

,,,..,1trclr frrngln sitr flqrr rinrl-trrrrl trt:lrwcinslllttl, n,rtff rtnd rnn.clttrrl tlitvot't
oittt,bltt$rtppc riril. ttrllClr, {litr i11111,11 oft ttttsl,trlt dt'e l.rrrttkcr rllctrl,'"
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np. do zarn, zachowali stosowanie kamienia 12? XXII 1991 . Ale dla Prus
mial szczeg6lne znaczenie bursztyn, kt6ry w rvielkiej iloSci znajdowal
sig na wschoclnim brzegu Balt-vku, w okolicach Kr6lewca, a lvigc tta
obszarze dawnej Sambii. JuZ cesarstlvo rzymskie sprorvadzalo z tyclt
teren6w bursztyn, za kl6ry Prusolvie nabywali gl6wnie s6l i 2elazo.
W handlu t5rm mialo znaczenie miasto Truso, poloZone na pltl. orl
Elblq,ga l?s 47-2; 43 I 30; 26 209-101.

Ceramika rozwija sig na terenie pruskim od dawna, a od IX
wieku co najmniej istnieje tu takZe holo garncar,skie. Mialo ono z&pewne ksztalt kola spono\,1rego, bo podo'bne ty'py s'potyka sig u ittttyctt
Balt6w, a tak|e na Pomorzu, rv Borach Tucholskiclt. Zwiqzek miqdzy
Prusami a Pornorzem rozrvija sig 'bowiem stopniowo, ztazrt np. n&czynia dwustoZkor,ve, rviqZqce sig z kulturq. rzymskg,, nie przochodzq do Prus przez Wislg, ale p6iniej ulega to zmianie; owo
tl.py naczyfl lvystgpujg wlaSnie po prawej stronie Wisly, co Sl,viatlczy
iuZ o nawiqzaniu stosunk6w PowiSla z Prusami. Dawne naczynin
pruskie posiadajq, po bokach, pod krarvgdziq, male otwory, kt6re sluZyly do ur,viqzania naczynia na sznurze i zawieszania go nad ogttiottt
138 41,53,5?, ?Lt,79,83, 101; 233281. Nadtopruskie okreslenie wlaPis
barwa (por. slowiahskie wapno barlva), Sr'viadczy moZe o zw)/czeilr
barwienia Scian wapnem [55 I 552].
Spomigdzy metali szczegtlte znaczenie dla Prus6w mialo iolazo. Pruska rrazwa zelaza gelso, jak r'v og6le baltyckie nazwy zelann
w'sp6lne Slowianom, moglyby sklaniai do przypuszczenia,2e wyotlrpbnienie sig Balt6w i Slow,ian do'konalo sig dopiero w epoce iolazrroJ
[Kostrzew ski 32 10; 59 831. Zelazo szlo do Prus6w z riznyrh
i,r6del, od Skandynaw6rv, ale takZe bardzo wiele 2elaza szlo z polrr.
rlrria Polski. Na granic5r polshiej zakladano targowiska, r, legl> loh
powodu Leszek Bialy (1221 r.) zamierzaN urzqdzi( targ dla sprzorlniy
Prusom soli i Zelaza. N{imo tego braku r'vlasnego surowca l)rusy
Wschodnie w okresie IV-VIII wieku posiadaly barclzo silttie rozwl"
rrigty wlasny przemysl rnetalou'y, tak ze odrgbno,Si lvytwr5rczn,,
zwlaszcza" Sambii i Natangii, jest zupelnie wyralna |'23 303; 38 201,
Dla rvytu,6rcl, przedmiot6w metalowych miano pewllA cze6d sllecjtt,l tre;
kuZnia), ozt\ilclttt rtio tylo
slorvo wutris okreSlajqce kowala (au.tre
obrabiajpcego metal, jak raczej lv og6le- czlowieka zl'qczltogo. Z l.yttt
slrecjalnvm okreSleniem kowala zgadza,siQ wladci wy Iltrl l,o-Sl ow i t.u oul
kult boskiego korvala [55 II 329, 331,412;59 336]. 0 tt'rrr, io wyt'oltl'
'Zclazne Prusdw b),ly bardzo liczne, mo2e Swiadczvf eloll'ttik l'llblqlkl'
w kt6r"vm wymiet'riono prarvie hilkadziesi.lt rozma,ityr:h rrtrrzr,rrlzl tl'1'r.abianl,cb z Lelaza [27 XXII 206). Irrrre rnetalo trriull' tttnlojszo znttt'zerric. U Prus6u' alwis ozlacza ol11w, u Lil;u'itrtitr, 4/x145 1'1'11q-r, lltllllly
lvir.rc l,u llornieszarric tlwu'ltotlollttyt:h tnottrli. l't'tlsott'itt zttttll ltlkzc
olirollcrric zlotn, jaltrt ou.ris,1trr,y (:zl'IIt lttl,z\\'qr 1,0 ltltrztlttrt z lltt,lxltltrr
tlrr.rotil i rrrvu,in,rr0 r,n rlotvr'rrl stn,t'yclr lrl,czrroSri lrtt,trrllrltvyt'lr lt,ttlll
z lrrzoglcrrr llrrll,r'r'kitn, 1v1'71,11,1$f io zo tt,zgllrtltt tttt lrttt'rzl1'tt l6E I 4(llll,
.l r,rlrlr[, ryprllo Arllrrrrr Ilt'r't1ot'rrIi1,go, 1rlrr cr,ttlll l,r'rrrorvll trrrl zloltt,
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ani srebn'a', gdyz prolvadziii przede wszystkim handel wymienny

i$ r 441.

SURO]A'CE

i welna, kt6re sluzytry do pyzedzeria i tkania. Niezmiernie ciekawq, wiadomoSi o tym podaje Dusburg
w swej Kronice 2,2e ,,mgzczyfni i kobiety zwykli przq$g jedni len, drudzy welng zaleznie od wiary, jak sig maj6 srvym bogom przypodobai"
f43 II 81. Zaleznie wigc od miejscowodci mamy przgdzenie lnu lub wetrny, temu za{ zajgciu oddajq sig zar6wno mgzczyini, jak i kobiety. Bardzo moZliwe, ze byla tu znana tak2e deseczka tkacka, skoro nazwa. ta
w jgzykach batrtyckich istnieje [5S 33], a sam przedmiot takie trwa
w kulturue ludolvej na terenie wschodnio-pruskim [Cl a s e n 12, ryc.
1061. OczyrviScie pr6cz tego byly war.sztaty tkackie. Mo2e na tych
warsztatach tkano pasiaste tkaniny, podohne do tych, jakie znamy
z okolic gierdawskich (Gerdauen) [12, ryc. 2081. Pr6cz tego uprawiano rozmaite plecionkarstwo, a lyko (luihan) bylo waZnym surowcem
;*ffi#
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BRON

Gl6wn6 broniq Frus6rv

bylo ich wielkie mgstwo. SIySI,ABE UZBRO"r-r.r*
";;;
ngli z tego szczeg6lnie Jaiu,ingowie. Powiada o nich
NycH ppus6w M. Stryjkowski
[52 I 184]: ,,Nar6d Jatwiei6w

byl tak bardzo waleczny, i2 o Smieri i zabicie nie dbali
i dlatego, dla chciwo6ci wojny i ochoty zbytnio przewaiLnej do bitw;zn
rvygingli". Wedle innych kronikarzy, w dziesigciu rzucali sig na stu,
chciwi slawy, okupionej Smierciq, gloszonej za to w piedni rodzimej.
Ale w polowie XIII wieku nie r,vytrzymali r6u,noczesnego naporu Rusi,
Mazorvsza i Krzytak6w i musieli opuScii ziemig, kt6rq zajmujq przewainie Mazurzy t7 241. Do klgski przyczyniNo sig teZ zapewne slabe
uzbrojenie, skladaj1ce sig zraztt z dzid,y, Larczy, a rzadziej miecza.
'l'o ulrdstwo broni u Prus6rv podkreSlajq takZe pierwsze Lrbdla historyczne, a wigc 'Iacyt, kt6ry potviad.a, ze broniq. Aestdw jest drewniany
r
et argentum pro minirno ducunt.',
r ,,...n,urum
,,,,,rrruliorcs ct viri solcbnnt nere, aliqui lincn, alii la,nea,, prout credebrrrrt rlils rrrrin conrplocore."
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kij, zaS i,el,aznej broni prawie nie zraj4; podobnie przedstawiaiO to
Zywoty Sw. Wojciecha [46 XXXIII 360]. Na tych relacjach opleraJg
sig tei dalsze opisy kronikarskie o charakterze kompilacyinym' DIatego Waisselius 163, k. 231 pisze, ze,,dawni Prusowie nie znall
ani zbroi, ani broni, ani miecz6w, ani wl6czni, ani luk6w, ani strzelb.
Ale potem od Skandynaw6rv nauczyli siq hroni i wojny i bardzo sllnle
atakowali." Relacjg tg ilustruje do pewnego stopnia prehistoria, gdyb
w zachodniej czgdci Pru,s Wschodnich, podo'bnie jak na dolnym Po'
wiS]u, brak jest broni w grobach, tak szkieletowych jak cialopalnych,
natomiast w reszcie Prus Wschodnich bron wystgpuje w duiei ilodcl
i32 131. Brofr p6Zniejsza w okresie wczesnohistorycznym pozostaJe
pod wplyrvem wikihskim, uzbrojenie sklada sig z miecza, zwykle obo'
siecznego z ozdobnq, galk6 tkwigcego w pochwie z dolnym okuciem
brgzowym, oszczepu z zelaznym ostrzem, wykladanym nieraz sre'
brem i miedziq, czekana, oraz luku i strzal. TakZe ostrogi i strzomiona wykazujp pewnq zalezno$(, od wzor6w skandynawsklch
[32 19-20].

&tZ).

Z surowc6rv zwierzEcych pr6cz welny uzywali prusowie tak2e czgsto sk6r, z kt6rych wyrabiano luprzq,ir
,w*iir'6,
kohskq, futra i obuwie. Nazwa pruska garbarza
mynixzwiqzana jest z deptaniem sk6ry przy jej obr6bce [55 II 4].
Surorvcem ztvierzgcym mozna lsy nazwad takze czerwce (Porphyophora polonica L.), kt6re slu2yly do wyrobu barwika czerwotrego, nosily za3 nazwg bardzo starA, bo urobionq, od nazwy robaka
w og6le, mianowicie urtninan, worm)an, laarmun
[58 I 577,
- czerwony
II 269; Jakubski 28 I31-21. Od tego niektdrzy
objadniajg, naw€t
pochodzenie nazwy Warmii, czyli jahby ziemi czerwierlskiej.

Tom XXVI|.9

li

I
ll,
il
t(

li
,J

t;
ti

il
fl

I
il

Z Tacyta, Zywotbw 6w. Wojciecha, Kroniki Liwofi'
i'raetoriusa i innych irod'el wynika, 2e Prueo'
skiei,
, #it#", wre uZywali
malych palek pociskowych, kt6ryml bardzo zrgcznie rzucali na odleglodi. Moiliwe, 2e takich palek mial wojak
kilka za pasem, tak jak to podaie Waisselius w swej Kronice, a za
nim Hartknoch 126220) na rycinie w tek6cie, a nawet i na karcle
tytulowej; w ten spos6b rycina ta moglaby byi nie tylko fanta'
stycznym wyobraZeniem 143 | 2l-21. Pr6cz tego uZywali Prusowie zapewne takl,e duzej maczugi drewnianej, a bronig tq, walczyll
jeszcze w roku 112? [3E 216]. Nadto uiywajq, Prusowie jeszcze lnneJ
pierwotnej broni,,mianowicie procy, o kt6rej istnieia wzmiankl w daw'
nych fr6dlach, jak u Dusburga, co nawet sklonilo badaczy do wypro'
wadzenia nazwy Prus6w z wyrazrL proca L4E XXXIII 36?; 60 I tS;
5r rr

1291.

Jako broni zaczepnej uZywajg. takZe oszczepu. Wedle Canapariusa ,,Zywotu 3w. Wojciecha", takltu
oszczepem (iaculus) zabito 5w. Wojciecha. Pr6cz te'
go uiywano oczywiScie takie dzidy, wzglgdnle wl6czrri, zwanej helian lni fi L26), albo aysmis, odpowiadajOcej polskleJ
sulicy. Relacje sp doSi sprzeczne, o ile chodzi o uiywanlo lukut
o czym jrt? wspomniano przy narzgdziacll lowieckich. Dusburg
rvdrdd wojska oblegajqcego Welawg w roku 1264 wymlenla tak.
2e lucznik6w ze strzala,mi (sagittarii cullt tclis); oczywi$cto mogll
to byC ruscy luczniey [39 31]. Takie fragment kolumny molbor.
skiej przedstawia lucznika pruskiego [I0 XXXIII 389], Topdr
'bojowy (romestue) z,apisano w slowniku, &le znelezlek stwlerdzono
melo. Moi:liwe, ie nlogdyd istnlaly tu mloty I sleklery z kamlontar
1.-t9rg--* rgku naczelnika plemlenla. byly _nawet zneml0n,6ql wladsy
t8f 65], Slsklcra zwykla zowlo alq kersh [C[ I 081,
l3D-1'--91':c1P'
PY. LUI(I
-"
-''
"ffil"'I TO-
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ile moina by sAdzid na podstawie nazw zapisanych

i wiele
T!IY:--- w staropruskich slownikach, znalidoPrusowie
S*X?IJ"*uzbrojenia, jak
innych przedmiot6w naleiq,cych
-\

s'r116J

^iiiri""

mrecz z pochwq,, tatczg, helm, pancerz, siodla, wQdzidla, podkowy, no2e i w og6le caly szereg wyraZen z zaktesu
sztuki wojennej [{6 xxxIII 362]. W okresie Iv-vIII wieku, zwlaszcza Prusowie na obszarze Sambii i Natangii pod wplywem
skandynarvskim posiadali ju2 zupelnie dobre uzbrojenio [23 293].
Wplyw ten zaznacza sig takie w nastqpnych stuleciach. Jedynig
brak zupelnie tatcz w znaleziskach, co dwiadczy, 2e musialy byi
sporzqdzane z drzewa lub sk6ry bez Ladnego okucia [23 340]; szczqt'
ki tarcz spotyka sig tylko w grobach wikit'rskich na p6trwyspie sam-

t7

Pr6cz wzmianek kronikarskich mo2na brad pod uwo.
99 takZe ryciny, jakie znajdujg. sie w dzielach Walssoliusa i Hartknocha [26 2021. Odziei kobieca sklo.

dala sig z dlugiej koszuli (northe, nurlue), a naramiona narzuca.no rotlzaJ

rat'rtucha [58 18]. Kobiety przystrajaly sig w bransolety i naszyJnlkl
czgsto powtarzajqcym sig ornamentem stemplowym [38 1b4], nato.
miast typowo slowiafiskie kablqczki skroniowe pojavfiajA sig tylko na
samym pograniczu, i to raczej rv ziemi chelmifiskiej IAE 12b i mapa,
ryc. 1541. PodkreSla to samo polski kronikarz Stry jkowski [!? I
471, ii!,,,obrgczka,mi z miedzi, altto z mosiqdzu szyjg obtaczali, u uszu tei
k6lka rvieszali, co wszystko po dzi5 dziefi, jako widzimy, w Zmudzl
morzu przyleglej, rv Kurlandach, w Prusiech, w Liflanciech posp6lstwo zachowuje". Niekt6re z tych ozd6b sq szczeg6lnie czgste w Sam.
bii, jak np. pewne typy zapinek, wla6ciwe wczesnemu Sredniowleczu
[38 186]. Natomiast lud nie nosi ozd.6b z miejscowego surowca, jaklm
byl bunsztyn, poniewaZ byl on od dawna monopolem niedostgpnyut
dla miejscowej ludno6ci.
Mgi,czyini nosili spodnie (lagno), wgskie i dlugle,
STR,6J
kt6re wpuszczauo w buty (kierpce lub lyczaki) i przy.
MESIII
wipzywano [26 203]. Pr6cz tego istnieja wzmianki, io
,,mgzczytni lubowali sig w ,wolnych sukniach, siggajqcych po kolap6.,, r
[43 II 50]. Takg odzie2 po kolana posiadali takze sudawowle, o barwro
niebieskiej, podobnie jak w Sambii [A3 II b0; 4i L6l. Warto podkredlld,
2e byla to takite dawniej barvva stroju polskiego na pomorzu. czapka,
jaka ma Prus na rzekomo fantastycznym obrazie u waisseliusa
[26 220] posiada kszta]t polskiej rozlupy, zwiqzanej jak najdcrdloJ
z czapkami wlariciwymi Baltom, a wigc moglaby odpowiadac rzoczy.
.rvistemu ubiorowi glowy u Prus6w w XVI wieku. w og6le watss-0.
I i u s, typowy kompilator, zwykle tylko powtarza wiernie rozmalto
stare lr6dla bez wzglgdu na ich wartodi, ale niczego od siebie ule do.
daje [63]. Na noga.ch noszono obuwie z lyka lipowego, zwane hurp,
tak jak u innych Balt6w oraz u naszych Kaszub6w [Fiscfrerii
5q5]. 9 tym wyrobie lyczanego obuwia wspomina takie StryJkow.
s k i l5? I 47). Innej odzieiy nie moZemy dokladniej sobie wyo,brazid, poniewa| mamy zachowane jedynie l)azwy. Bylo wigc wlerzchnlo
odzienie welniane, zwarre wilnalub wilnis (od welna). Na okredlenlo
plaszcza, lub w og6le wigkszego kawalka tkaniny, uiyw&no okredlonlo
pelkis, wreszcie u;Lywano takie na okredlenie oazieiy-wyrat:,onla rilui,
oczywiscie ze starop-olskiego rucho, kt6re przetrwalo w karszubrllaJ
grvarze jako ruchno [59 359; E5 I bgl; 3a Ll6). Znano tei I futr6
caune od ku.na. Istnieje lviele innych jeszcze wyrate/r na okrellenlg
rozmaitych rodzaj6w sukna lepszego (pastowis), lub gorszego (milanl,
tkacza, kraw.ca, igly, t62nik6w, koc6w i d. d. t2? Xxlt ZOgl. Od;tei prini;
toi w lugu (sirmes\, oraz utywano kijanki (walis) [!0 gOO, gl0].
Strdj dawnych prus6w,byl pod wlelu wzgl{daml zb[ioni do tyr:h
l$lgt Jr.klo znamy na polsktm pomorzu w dreitnlowlecau lltg01.BJ,
t ,,,,,vlrl lnxlr togl,u of nd gonun ftrrer donrlr;lr nnlelunl,ur rocufl,',

z

bijskim [32 20].

Poniewa2 sily wojskowe i uzbrojenie Prus6w ustqpowaly znacznie rycerzom krzy2ackim, zakutym w zevv Alal
lazo, stosorvali wigc taczei walkg podjazdowq i partyzanckp, przy czym umacniali sig takie przy pomocy zasiek6w. Jednak
Dusburg ryspomina takze o zwartym wystqpowaniu Prusak|w, klftzy
walczq, lvtedy w szyku klinowym (cuneus), wlaSciwym tak2e dla innych
Balt6r,v [.16 xxxIII 389]. Wojsko dla obrony kraju zwoNywano przez
got'rc6w, poslugujqc sig specjalnym krzykiem, zwanym wachis, poczem
Wojsko stapo zbi6rce odbyw,atr sig przeglq.d wojska
- hariawoytis.
sig przy pomocy
w,alo obozem, zwanym iiskis, poniewaZ ubezpieczano
zasiek6w i plot6w. Stad teL pochodzi takze nazwa plecionej pomorskiej, ale takZe i wschodnio-pruskiej torby lis4ki [12, ryc. 182].
s 8. oDZtF'a
Jedynie na podstawie relacyj, jakie mamy w dawnycL kronikach, mo2na odtwarzat odziez pruskq, po:Tr";t#
nrelvaZ dawna ikonografia budzi pewne wqtpliwo5ci.
Erasmus Stella powiada, ze mg|czyini noszp welnianq, odzie'i,, kobiety
zaS lnianq. Na szyi nosili miedziane lub mosig2ne pierScienie. Za'
wieszali takZe kolce w uszach, co jeszcze czyniq, rv niekt6rych miejscowoSciach. Buty wyrahiali sobie sami z surowej sk6ry lub lyka
[03, k. 22-3]. Relacje szesnastowieczne zgadzaiq sig z notatkq, u Adama Bremefiskiego (XI wiek), ze,,za welnianq, odziei, zwanA faldones,
oni ofi,arujq kosztowne futra"' [55 I 239]. Owe laldones }ub paldones,
w lacinie Sredniowiecznej paltena, pochodzq. oczywiScie od slowiahsliiego pl6tna 143 | 44-5). O pewnym niedbalstwie w ubraniu opowiarla f)usburg i jego tlumacz Mikolaj z Jetoszyna, ze ,,o bogactwo i zasobrro$C w szaty nie dba r,i'cale ten nar6d, jak je dzisiaj zlozy, Iak ie
jutro na siebie w-N.oity. Jego to nic nie obchodzi, czY \a nice wywr6cono"
[dO II 02]. 2e te szaty odznaczaNy sig jednak charakterystyczng. odrqbrro$ciq, o tym Swiadczy uchwala w Fromborku z r. 1445, postanawiajeca, ,,&by Prusowie popiechali poganskiego odzienia" z 143 lT 72&1.
" * i-;,-it*,Iilo
pro lancis inclumentis, quee nos dicimus faldoneS, illi offcrunt
larn prccriosns marturcg,"
r.,,.,ttntla surtdorliclt cly rprcwszon rlu,s rly nhtrltrgcn hoydcnysclto woyso
tln nrr clr,irlcllt,"
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$

BUDOWNICTWO

Ludno66 pruska, podobnie jak Slowianie, buduje chaz,ar6wno slupowe, jak i wggtrowe. Do charakterystyki tego budownictwa mcrZe dopom6c opis chat litewskich i i-mudz.

c,,ArA

ty

Dlugo,sza, Kallimacha, Herbersteina i Lasickiego. Z tych opis6w wynikaloby,' 2e budowano domy z drzewa i slomy. Mialy one
ksztalt owalny, zwgLajqcy sig lagodnie od dolu do g6ry, byly niskie,
dla dymu w chatach istnial otwdr, a nawet cz,asem jakby rodzaj komina [M i er zy fr s k i t4, b5]. W razie niebez,pieczerlstwa ludno$C
chronila sie do pewnego rodzaju jakby grodzisk, sypanyeh na miejscach z natury obronnych. Na o96l znacznie wigcej jest grodzisk po
stronie polskiej, aniZeli po pruskiej 13220;3E 3251.
Na okre6lenie domu istnialy r6hne nazwy. Byly nazwy podobne
do lit. fiamds i lroba, jak dwiadczq o tym nazwy pruskie miejscowosci
i os6b, iak Troben, Namkant. Namus byl to dom bez piec,a, tylko
z ogniskiem. Alo teZ jest buttan, co rv lit" ozrracza raczej siefl [59 41],
Okno nazywalo sig lanxto, co w zwiqzku z lit. langalis
dymnik oznacz'a, ze bylo ono dawnioj zarazem otworem na uj$cie dymu [55 I 308].
Pod tym oknem znajdowalo sig ogniskq zwykle n,a drodku izby, zwane pelanno [55 I 496]. I-uczywo (luchis) slu2ylo do oSwietlenia izby
[55 II 7]. Natomiast mamy r62ne okreslenia pieca. Gdy ogieh palil
sig na podwyZszeniu, uloZonym z kamieni (stabis\, nazywano to stabni,
a wigc piec kamienny. Inaczej nazywal sig pie,c piekarski, mianowicie wurnpnis, dom zaS z piecem piekarskim
zwie sig
- piekarnia,
urnnode [55 II 120]. W Srodku kamiennego ogniska
znajdowalo sig
wglgbienie, w kt6re gospodyni zgarniala wieczorem zarzewie, przykrywajqc je popiolem, aby ogiefi przetrwal do dnia nastgpnego. Przy
tym kobiety nadrawskie wypowiadaly slowa: ,,Swigty ogieniaszku,'
pigknie cig okrywam, abyd sig na mnie nie gniewal" ta{ 561.

kich u

BUDYNKI

""Ji,i"ii.r,

Kulturo materialna

W cz,asach Praetoriusa bylp juZ pr6cz tzby mieszkalnej wiele budynk6w gospodarczych, jak spichlerz na
ziarno(clenanlth cletan?), stodola (calene), lainia, w kt6rej

znajdowal sig piec z polnych kamieni, po rozpaleniu polewanych wodq
i w ten spos6b ogrzewajq,cych wngtrze [I3 II 47]. Pr6cz tego maltuwc
w kt6rych na Zarnach mielono mqke i wypiekano chleb. Prdcz stajiri
sg, takie suszarnie, zwane jaugie, w kt6rych znajduje sig piec opalany
drzewem suchym i twardym, aby cieplo suszytro zboite. W og6le 2a"5,
wedle Praetoriusa, zamoitni Nadrawowie majq, czasem do 20 budynk6w gospodarczych, przeznaezonych na rozmaite eele LZi 1181. Nie
brak w tym obejdciu tak,Ze studni (apus), iridta wody ujgtego w pewne
rarny [5i I 169]. Echa tego budownictwa, kt6re nam przedstawiajg.
za,plski z wieku XVII i XVIII (Praetorius, Lepner), znajdujp sig jeszqze w p64niejszym budownictwie ludowym ll.2 11-221. Pewne elemonty dawnego budownlctwa zaznaczyly sig takZe w ko$ciolach drewnlanych, o llo zochowaly slg ono jeszcze na obszarze wschodnlopruBklm.
;.
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10. KSZTALT WSI
p*zysr.L,,. Ze.wzglgdu na lesistodi terenu obszar pozostally n&
osiedla byl niewielki, wigc takite i wsie byly raczel
osadarni sarnotniczy,mi. Prusowie nie zakladali ludnych wsl, lect
siedzieli osobno kaZdy na swym polu [34 411]. Taka pojedyflcza osade,
zwala sig polem (lauks), na kt6rym z czasem, w miarg przyrostu ludrro.
Sci, powstawalo wigcej osiedli i tworzyla sig osada typu przysidlkowego
(Weiler). W takich przysi6trkach mieszkali Prusowie do XIII wleku,
t. j. do czas6w, gdy tereny tracq dawnp ludno6C i zaczynajq, sig sllne proce,sy kolonizacyjne. Przysi6}ki mialy p,raw,d,opodobnie typ ple.
cowy, a moZe jakimd eche,m tego faktu jest drzeworyt u Hartknocha,
przedstawiajq,cy Romowe ze Swigtym og:niem i po,sAg:ami bog6w. Na
$rodku pl,acu znajduje sig Swigty dgb, kt6ry wokolo otaczajg domy
osady-okolnicy [58 20].
owALNrcA Osadnicy naplywajqcy potem z poludnia i z zachodU
wytworzyli zapewne ksztalt w,si po6rodniej mtgdzy
okolnicg a ulic6wkg, t. j. wied ksztaltu owalnego, t. zw. owalnlcg
(Angerdorf). Pod pewnymi wzglgdarni przyp6,6j1r ona dawne p,rzy.
si6lki czy oh,ol,nice, gdyz i tutaj jest zwykle w drodku wsi duiy plac,
na kt6rym stoi nier,az jeszcze stare 'drzewo, dQ.b lub lip,a, i na tym
placu skupialo ,sig jeszcze do niedawna zycie grom,adzkie i towarzyskie calej wsi [54 I 39, 135; Zaborski S5 40].
s 11. SPnZ4TY
Pierwsze relacje, dotycz4ce chat pruskich, prawle zuURZADZENIE
";;;.;;"
pelnie nie wsp,s,minajg o wewnqtlznym urzgdzenlu,
"
tak Le wtradc,iwie nie rnamy w-iadom,odci o sprzgtachr
jakie sie w tej chacie znaj,dowaly. Domy moinych (curiae) byly oczy.
wiScie lepiej wyposaZone w ro,zmaite sprzgty, j,arh stolki i stoly, ktdre
odzna'cza"ly sig p,s\ /,a2nym stylem r.omarlskim i gotyckim, jak np. ter
kt6re przetrwa,try w okolicach K,r6lewca i Malbo,rga do XVII t XVIII
wleku, a potem przesztrf do chat ,ludowych [12 28, ryc. 81-86]. fa.kt
byl wyglgd dawnych skrzyfi, szczeg6lnie na pogra,ni,czu p,omornsklm,
rnoina by s,obie ,odtworzyd n,a podstawie fragmentu skrzyni, analeuls
nego na gTodzisku w pow. suskim (Rosenberg). Fragment 6w dowo.
tlzi, te domowe te sprzgty byly rzeiltione i posiadaly ornament geome.
tryczny o wzorach uZywanych szczeg6lnie czgs,to w 6wczqeneJ car8.
rnice, mianowicie linig zygzakowatq i falistg [38 276, ryc. 412]. Nal,
wa stalis [59 284] Swiadczy o istnieniu stol6w.
s 12. TRANSPORT I KOMUNTKACJA
zwiq,zku z transportem moina by wyraztd Jerlynle
W
ETUUAI
pare
Ot62, jedli ,w z,leml wtlefls'klet ,lud
,"iiili""." nosi przypuszczefi.
sia,no p,rzy pomocy ekladaneJ eletkl w p&10k0.
plotg I llt. Jek I lot,
wat€j oprewie, zwaneJ re4ginia, od bolt. rc<go
pleclonka, moine by pnzypusac?,ad, te -I Prusowle taklcJ rlotrc4gis
kl uiywall.
Byly I nosldlo do noezenla wlader z wod0' cuy lnnysh
clgiardw, r,wan6 l*dt [Neasol msn n lC 182], kt6ro to nazwa (pd1)
rlotgtl przetrwclo nB obEuerza kurplowtklm [ChOtnlh llr tl,-29J.

I
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Pamiqtnik I. B.

Dawni P,rusowie wyr,a.biali woty w caloSci z drzew'a.
Mozna zapowne odnie6d do nich to, co o Litwie XVI
wieku pisal Gwagnin: ,,2e sporzgdzajq, lekrkie wozy bez pomocy 2elaza, wszystko spaiaja drewnianymi kolkami, a nawet koLa sp,orzqdzajq
z jednego kawalka drzewa, odpowiednio zgigtego" 1 [43 I 257. Wozy
byly rozm.aite. Dusburg wspomino o lekkich woizach dwukotr,owlrch
I.currus), , kt6ne ,mi,aly z,a zadanie dowoziC w p,olu wojownikom prowiant i inne niezbgdne rzeczy. Pr6c,z tych dwukolowych woz6w byly
te'i rurityw,ane cig2kie wozy (quad.rigae), kt6re sluiyly d,o zw,oLer:ia
lup6w wojennych, wzglgdnie d,o transportu maszyn oblgZniczyc,h
[16 XXXIII 379, 382]. Na okredlenie woz6w mamy r6ine terminy,
tl"rgc abasus (lekki w6z), arwarDs (dlugi w6z), a nawet bric1ke (z p,olsk.
b r yc zka). Czg6ci wozu
dyszel (teansis), oraz piasta (nabis)
- to
Pr6cz wozu byly w u2yciu takie sanie,
[59 192; 55 I186;27 XXII 180].
wigksze z'wane slayo, oraz lLejsze na jednq, osobg, zwane wessis
lSe 35?; 27 xxII 1801.
Z,.=,.ZAG Zar6wno do wozu jak i do sani zaprzggano konie, kt6re
,..NSKT chodzily w chompcie (pdddis), ,albo w specjalnej uprzg2y i siodlach, gdy nie spetrnialy roli pociggowej, ale
byly u2ywane pod wierzch do cel6w wojennych. Znarnienne,2ekoniom
przytwierdzano dzwonki, ,oczywi$cie nie wtedI, gdy sig szlo na podjazd, ale gdy konie pasly sig na lpce i chodzilo o to, aby sig nie pogubily. Podkowy sa wymieniane w slowniku, ale w znaleziskach z grob6w trafiajq. sig na o96l rzadko. Mo2na wigc przyplJszcza(,2e chgtnie
jeidZono na koniach niepodkutych. Nazwa podkowy lattaco oznacza,
he idzie tu o ochrong zwierzgci,a przed Slizganiem sig na lodzie, byly
to wigc wla6ciwie lod6wki analogiczne do ludzkich lod6wek czy rakdw
[55 I 515, II282; 59 209, 31&; &6 XXXIII 380].
Prusowie r62,nili sig tym takie od innych Balt6w, 2e
dzigki dawnermu kontaktowi z kupcaml i iegl,arzami
skandynawskimi posiadali nie tylko zwykle ca6lna
rybackie, ale i wigksze statki. Dlatego moZna uznai za wiarogodng
wzmiankg Adama Bremefrskiego, 2e statki handlowe sam,bijskie
z Prusami plyng,ly ,aZ d,o port6w szwed,zkich, do Birki, kt6ra byla
rvielkim o5rodkiem handlu skandynawskiego do r. 1000. Bardzo to
moiliwe, wobec tego, 2e gdy Prusowie oblegali Kr6lewie,c, uZywaili do
oblgienia tak2e statk6w z wojownikami, a ze stral jakie przy tym
ponieSli, wynik,a,, he na jed,na l6dZ wypadalo od 20 do 25 ludzi. Byly
to wigc lodzie duZe, kt6re rnogly istotnie odbywai dalekie wyprawy.
Dlatego mo2na wyrazi( wqtpliwodi, czy znajd;owane nad Baltykiem
wielkie lodzie, uws2ane stale ,z,a wikifrs'kie, nalezaly istotnie do Wikirtg6w, czy teit byly jui wytworem dawnych Prus6w, wykonanym na
wzdr wirkifiski lre XXXIII 382; 39 10; 3t 285-6].

I{OMUNIKAC.IA
*";;.,;"^

r ,,CurruB loves absque ullo fe,rri nrinisterio co,nficiunt et omnia compangunt urborols gomphls of llgna coocta vicsm ferri complent rotasque ox uno
llgno ln gyros a,pta,s contorquont."
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Ustr5j spoleezny
S 1.

^;il"lil'

NAn,ODZINY

OBRZEDY NARODZINOWE

Zasadniczq kom6rkq byla ro'dzina patriiarchalna, zlozonaz rodzic6widzieci. Okolo tej rodziny skupialaslg
takie cala czeladf, rv og6le cala wspdlnota rodowa i do.

mowa, zwana seimins lTrautm ann 50300; L orvmiafiski 30 33-d].
W zwiqzku z tym ustrojom rodowym obowigzywaly pew,ne obnzqdy

r.odzinne. Przy trodzin,ach dziecka skladano ofi,ary dla b6stwa zleml,
Zeminele, a pruy tym odmawiano modlitwg ofiarnq.. Ofiarnikiem byla

wtedy b,ab,a, pilnujg.ca poloZnicy; do zwyktrej modlitwy ofia,rnoj dodawala ona jeszcze do Zemineli proSbg, by byla laskawa dla dziecka
[Mierzyfrski d3 I14-15]. JeS]i o tych obrzgdach m6r,vi Praetorius jeszcze u, XVII rvieku, to jasnymi wydaj4 sig artykuly wydano
przez bis,kup,a sarnbij,skiego, Michala, okolo 1426 r., w kt6rych mlqdzy
innymi zabrania chtzczono dzieci omywai ze chrzttt, czy w rzekach,
jaJr wiadon:,o
czy irnnych wodach, i na'daw.ad im inne imiona, co
- chrzedcija/rxkq
czyniono, 'aby zmy( z sietrie chnzest, a z nim wiarg
II
132].
Przy
chrzcie
odgrywaja
takie
znaczrr?,',role
kumowlo
[43
(koruaters). Podczas tej uroczysto6ci rodzinnej spijano wiele piwa, podobnie jak przy innych obrzgdach.
Prusowie w stosunku do ,swych dzioci cissze sle
ZABIJANIE
w d.awnych dokumentach bardzo zlg, slawg. Wedlc
DZIECI
Sredniowiecznych ir6deN, Prusowie zabijali, pr6cz Jed.
nej, wszystkie c6rki. Cysters z Oliwy, Chrystian, kupowal takie dzlow.
czgta, c,o papie2 Honoriursz III w r. 1218 Swiatu oglosil, proezgcf by
skladaino ofiary na wykup tych niem,owlgt. Zwyczaj ton byl zu,pelnle
m,oiiliwy, poniewaZ istnial u najbliZ,szych ,sBrsiad6w Pru,sdwr u da,w.
rrych Pomorzan. Dopiero uktrad z r. 72/-9 zobowigzujo Prun6w,
a^by dzieci nie porzucali i nie zabijali. Wynika wig,c z togo, te nlo
tylko c6rki, ale takie i syn6rv zabijajq, lub ,opurszczajg. Dztwne B0 to
zwyczaje wobec r6rv,nocze,snego stwierd,zemia ptzez d,awne lrddlo, *e
Prus,owio uprawiali wieloierl,s,two, m,oie, wigc zabijano i porzueorro
l,ylko tlzieci chore i ulomne [I3 II 12-18; Brilckner 7 31, Stt;
I( u j o t 31 411, &54, 743). W zwigz,ku z tym zwyczaJem podeJo num
Irrorriknrz l)usburg opnwlerlC o wyludnlonlu kroJu Golontl6w, kt6re
st,rlrl yrowstn,lo, io ,matkl pota,Jernrrlo etlowa,ly tlzlowezgto rknzanc n0,
znbleio, n gtly zrr to pootrclrr&rro lrn plornl, by rvlgcerJ rrle harmlly,
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w6wczas wieszczk^a pomogla kobietom sig zemScii, wskutek czego
Golendowie zostali w piefr wycigci, bezbronny zaS kraj ogolocili potem
sg.siedni Sudawowie dorszczgtnie [Waisselius G3, k. 49;7 371.

S 2.

OBRZQDY WESELNE

Wed"le dawny,ch krronika,rzy, poczq"wszy od Dus,bu,rga,
stanowisko ,kobiety bylo w rodzinie pruskisj bardzo
uiposle,drz,one, Zrazu istrnial rnawet pewien bezlad obyczajowy, kaidy bowiem .z mgLczyzn mial trzy 2oni. Do tego be,zladu
przyczynial sig fakt, '2e syn po ojcu d,ziedziczyl wraz z calym mieniem takie i zony [63, k; 7, 12; Hartknoch 26 !76-?]. O istnieniu
l,ych zwyczaj6w u Prus6w,$wiadczy uklad w Ki,sz,porku z roku 1249,
w kt6nym Pru:sowie obiecali wieloZenstwa zaniechai, mal2efrstwo ,zawierad kodcielne i poza czwartym stopniem pokrewiefrstwa, Lony za6
ani sprzedai ani kupowad [34 743]. Potem, w zwipzku z przyjgciem
form chrzeScijafrskich mal2efistwa, przyjgNa sig teZ odpowiednia terminologia: salauban na okreSlenie malzet'rstwa, oraz salil.bsna na okreSlenie Slu'bu.
w h:onikach i roKUpNo Na podstawie z.api,ser\, jatkie mamypb],
lacjach z XVI i XVII wieku [69, k.
zoNy
obrzed weselny
da sig odtworzyi nastgpujq.co: gdy kto6 chcial oileni|
sig, mu,sial sobie iong kr:,p,ii od to$cia za got6wkg, albo za bydtro i zbo2e. Dopiero gdy ,sig z ojcom ,panny urrl,odej ugodzono, spraszano do
dgrnu pnzyjaci6l i przyjaci6lki na :ucztg, po kt6rej panna mloda pro.
sila, a,by jej pomagano w zawodzsniu za jej panierlstwem.

wr,LozErrsrwo

pozEGNANTE Przy wyjebdZaniu z domu panna ,ml,oda iegnal,a sig
z D6MEM w6r6d wielkiego z,awodaenia, jakby w piedni po2egnalnoj, przy czym i,egnala sig najp,ienw z ojcem, potem z ,matkg" d,omem, ognirSkiem, zwierzgta,mi dornowymi, ,a nawet
sprzgta,mi. Nastgp,nie narzaer"o;ny wynylat po mlodq w6z weselny, sam
jednak zostaw,al rv domu. Na granicy nowego obszaru jej dzia,lania
przynoszono na jej spotkanie prlonq.cg. glownig z gniska jej pnzyszb
go domu. Potem trzykrotnie obchodzono z tym ogniem w6i narzeczonef-w tym celu, a,by zle,duchy, kt6re sig po granicy wsi wl6cz6 trzymaly sig z dala od mlodej i nie wyrzqdzily jej krzywdy. poczem nastgpuje podanie napoju na granicy i wypicie go pfizez mtr,odg na znak
pnzyjgcia ,d,o nowej wsp6,lnoty.
wpnowA- Przed domem mlodego odbywalo sig ciekarve wi:
DZANTE Do
dowi,sko. Wofnica, zwany lulewe2, ustrojony, zeskaDoMUI\{Lo- kuje szyb,ko z konia, arby siq^6C na ,stolku, kt6ry poUDUU
kryty poduszkami i rgcznikiem stal przed drzwiami
domu. D,ru2yna n&rzecz,onego u,siluje m,u w tym przeszrkodzii. O ile
zajme to miejsce prgdzej, rvoZnica musi i6i niby przez r6zgi od frontowych drzrvl do b'ocznyeh, a ma to na ce,lu wypqd,zenie zlogo przed
weJdclom mlrdeJ do domu. O ile z,a^{ w,ofni,ca siadl p,ie,rwszy na stolku, ehwytal za rEcanlk, kt6ry stawal stg J.ego wlusno6clg.
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Dopieno ter,az z,sadza sig ,ml,odq z wazu i sadza rn.a ,stolku, kt6ry
przedtem zajql. woi,nica, takZe prawdopodobnie dla zmylenia zlych
duch6w. Tet,az'mloda siada, czgstujg, jg trurlkiem, p'otem ,myJg ,e,
nogi, wordg ta, slffa,1liajg ws,zystkich go5ci, ,a takLe lo2e, bydlo I caly
tok. Pod,obna rscena odbywala sig w dromu praed ,o,gniskiem, ktdre
mloda rnusiala trzykrotnie okr4Ly( i w ten spos6b uzyskiwala pra.
wo wsp6logniskowca. Potem zawiqzywano jej oczy, smarowano Jel
m;iode,m nrsta i tak prowadzala przez wszystkie drzwi zagnody. PtU.
wadzg.cy j6 wola przy kaidych d,rzwiach: lrauhe ,,trgc,&j". Ona zof
uderzajq.c w drzwi nog6 w ton ,sp,6rsS5 wzywala duchy, kt6re mlgdzy
d,rzwiami a purogiem zw/kle mieszkajp. Przed kaZdymi drzrvla,ml
idqcy za ni4 obsypywal jq. ziarnem rozmaitych zb6L, m6wiQ,c! ,,Bgdziesz wierzytra w bog6w naszych, nasi bogowie wszystkiego cl do.
starczq,". Obsypiny te miatry na celu nie tylko wywotranie obfltego
urodzaju we wszystkich plodach, ale takZe w dzieciach.
Po tych obrzgdach recopcyjnych jedzono, pito t te/i.
CZEPINY
ait d,o p6Lnej nocy. Poczem mtrodej ucinano dlu.
, ""o?i_Tilrr*, czono
Cie wlosy i przystrajano glowg wiankiem obszytym blalym pl6tnem, zw arrym abglobte [N e s s e I m a n n 50 1], kt6ry rmfiodo noel
ai do narodzin syna. Ten wianek z bial4 zaslonq. naklada sig mlodeJ ze
slowa,mi: ,,Dziowczyna bgdzie z twego ciala, ,ale je6li chlopafta mtet!
bgdziesz, to ittit koniec z panieflstwe,m". Teraz nastgpowal Je6,zcze
jeden taniec w nowym ,stroju, poczem prowadzono jg do loia, Wedlo
Hartkn,ocha [2t 180] wtedy jq takhe dobrze bito i ta,k dople,ro
oddawano mlodsmu, a to aby jatk przy SmigtlLsie niejako wsz]r,gtko ZIO
i szkodliwe z mlodej wypedzid. W loiu weselnym dostawall mlodzl
do zjedzenia koguta Slubnego w colu wywolania plodnodcl. Tente col
miatry pieczone j4dra (te*iculo) koile, bycze lub niedfwiedzle I z tego
te2 powodu nie jadano migsa zwierz1t kastrowanychi' Rano, po nocy
po5lubnej, mlodzi musieli przed innym jedzeniem zjedd resztg koguta
weselnego [26 1?9-80; Gae.rte 23 364-5;7 84; Tetzner !t lS,22i
{3 II 50; SchnippelS4II 421.

S 3.

OBRZEDY POGRZEBOWE

Wedle Waisseliusa [63, k' 25] i Hartknocha' leiell
ktoS z Prus6w byl chory, zapraszal swych przyJact6l
i calq wie5 do swego domu, poczem ustawlano becakg
piwa, aZeby, gdy chory umrze, moina go bylo zaraz oplaktwed, Gdy
chory umarl, myto go w la.Lni, w kadzi cieplej wody, potem ze6 ublgra.
no w lnianq koszulg, spodnie i surdut, jak do 6lubu, a sk6rzony pil
z i.elaznq sprzg.czkg zwiqzywal to ubranie. Tak ubranego Eedzano nt
stolku przed drzwiami domu, przed zmarlym zad na zleml lo*al*
rleska, na kt6rej mial byd uloiony do ostatniego spoczynku.

*n#THJi'

W6wczas r'ozpoczynola ele po6mlertna urocuyrtoad!
lieczke p!w; Jqczmlennoso, !-It6rti
";iltHLTtX"
- przygotowywano
ozerpano czarkaml, a kaidy z obeenych prryplrrl do
Tmarlogo I pytal: ,,Przylaclelu, dleczogo umofl6g, cEy nlg mlolol dgdd
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jedi i pii, mialeS przecieit kochanq,Zong, bydlo i wszystkiego
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2'

opis Wulfstana (koniec IX wieku), wedle kt6rego zmarly leiy wCr6d
krewnych i przyjaci6l niespalony przez miesiAc lub na,w€t dwa, a kf6.
lowie i inne osobistoSci wigkszego znaczenia leZg tym dluieJ, lm wlq.
cej posiadaiq majgtku. Niekiedy le2q niespaleni okolo p6l roku natl
ziemiq w swych domach i przez caly czas, w cipgu kt6rego clalo lOiy
wewnqtrz domu, krewni i przyjaciele pijq, i bawig sig, ai do dnlao
kiedy je spalq [{3 I 35]. Dalej objaSnia Wutfstan, Ze Ae,s:towle umtell
sztucznie obnizai temperaturg i dlatego ciala tak dlugo mogly leted
niezepsute. Byla, to widocznie wlaScir,vodi baltycka, skoro podobnO
relacje dotyczq, I-otwy XVII wieku, a takite Praetorius pisze o telom.
niczym zielu, kt6re posiada mro26ce wlasnoSci [43 I 98]. W prucach
Wschodnich w XIX wieku uZywano cynowych lyiek i talerzy do
utrzymywania zwlok w Swie2ym stanie ISI II 51].

doSd?,.

Zalobna skarga zaczynaNa sig zawsze od refrenu powtarzaj6cego sig:
.r,Dlaczego umarle5?" Wreszcie przypijano do zmarlego jeszcze na
dobranoc i proszono go, aby na tamtym swiecie pozdrowil ich rodzi,
c6w i przyjaci6l.

?#i*:*IY

crrusile z pieniedzmi, a przedmioty, ki6rych uzywal,
kladziono na marach, siekierg, dwie dzidy, sztylet
rv sk6rzarrej pochr+'ie. Dawniej dawano zawsze chleb i dzban miodu,
czego pfliniej zakon bezwzglgdnie zakazal. wdowa kladla zmarlemu
na oczach dwie monety w celach ochronnych. podobna jest relacja
Helvinga (1777 r.),2e dawni prusowie dawali pieniadze swym zma,.
lym do grobu, oraz ze praktykowano to u ludu na terenach wschodnio"pruskich w wieku xvIII, podobnie jak to nam podajg takze
'rozmaite ir6dla etnograficzne z wieku xlx tFischer ls i?4-bl.
Gdy umarla kobieta, dawano jej iglg z nitkq, aby mogla zaszy(, gdy
jej sig odzieit dmiertelna rozedrze.
oRszAK Nastgpnie skladano na wozie zwloki, a przyjacie,le
pocnZ[sow" jechali kolo woau z wyciggnigty,mi mieczami i wykrzykirvali glo6no:,,Biegnijcie diably!,. Kobiety towarzyszyly zmarlemu a2 do granicy wsi, gdzie byl ustawiony pal, na kt6rym znajdowala sig moneta. Iei,di,cy urzgdzali wyScigi do tego pala,
le1 zaS wygr"ywal, kto pierwszy dobiegal do pala i poehwycil mone'tg.
Gdy w'reszcie przyszli do przygotowanego grobu, obchodzili trzykrotnie
wbz, wyrzekali i chowali zim,artre,gio. W jamie chowa,no z,marlego glo
*q ky zachodowi, a obliczem ku wschodowi slofica, bo tego aomagal sig dawny zwyczaj. Narlrawowie po pogrze,bie stawiali przy
d,rzwi,aeh wiadro z wodq., ktokolwiek za$ bral udzia,l w pogrzebie;
chodby sig zmarlego lub ziemi nie dotykal, musial sie umyd- tig gzat.
Po powrocie do do,mu wykonywano jakA"6 pamiQ,tke dla zma,rlego
i srpalano ja. Do grobu dawano jedzenie f r6ine prze,a,mio,ty w myft
wiary, i:,e zmarli prowadzg na drugim Swiecie takie 2ycie, jak na ziemi; w zaleinosci od tego, kto byt szlachetnego rodu tub nie, kto byt
bogaty lub biodny, takie same iycie prowadzi w zaSwiatach.
, losach zmarlego dokladnie dowiedziei sig, szli
rulrsz, {b{k,aplana
r-ircas7, $o. go zwanego tulisso pylai o zm.arlego, czy widzial
kaplan wieczorem lub w nocy przed domem,
kaplan zas m6wil zupelnie wyralnie, ite widziar,*rrl"go w zbroi,
z sokolem na rgku, ze sluzbq i z koflmi lak przejeLd2al'i<olo swego
rlomu, a nawet wskazywatr znak, jaki ,ma*iy wycigl lub wyrgbal
w drzwiach domu [63, k..Zb-Z]. Ci kaplani p",r..y, ziani tulis4e'lttb
ligasye-, byli takZe jakby dpiewakami pogrzobowyroi, kt6"ry zar6wno
u sto,lu, jak przy stypie wychwalali czyny rma"iego tZ A0l'.
Obok ty.ch opis,6w pogrzebu istaro}ru,skiego, j,akie dazAMriAeANrE
-;r\fioK '." jO nam rd2ne kroniki i opirsy od Dursburga do praetoriusa, dadzq sig jeszcze podkredlid r6ine inne szczeg,6Iy, ktdro Eg, nom znano z tnnyeh fr6del; szczeg6lnte elekawy Jest-tu
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O ile idzie o obrzgdek grzebalny, naleiy tak,ie parnrlq.
. ' _--_:----:-:-"
taQ Le Prusowie zwtroki
swoich zmarlych dawnleJ pa.
tili. Dowodzp tego zar6wno zabytki prehistoryczner lek
te2 opisy takie, jak np. opis pogrzebu poleglych sambdw wedle Kro.
niki Liworlskiej. ,,Na rozkaz kaplana wszystkich poleglych razem
z w5zystkg, bronip spalili, wigc dzidy, tarcze, zbroje, konie, helmy, pal.
ki i miecze". Zd" czas6w Wulfstana istnial bezwzglgdny na.kaz palenle
zmarlych, a gdy ktoS znalazl koSi ludzkg niespalong, musiano odpfiwia(, znacznq pokutg [80 I ?34]. Dopiero na podstawie ukladu z,r lLlg
zobowig,zuje sig P,rursowie zaniechaC tego z,wycaajt, leca chowed
z,marlych na cmentarzach. Zwycza.j ten potem przyjmowal slg szcrc.
g6lnie u tych, kt6my mieszkali btisko Porrnorz,a. polacy na po,moruU
rnajq bowiern groby szkieletowe, prusowie za6 palq, swe zwlokl, el6
potem, tak pod wplywem wspornnianego ukladu %,lZLg, jak tei pod
wplywem Pomorzan, przyjmujq, ohrzqdek grzebalny, o czym dwladely
nawet pruskie kopts, enhopts od polskiego k o p a d lag I l3l-i{i
Schrader 55 I 118; 34 74t,326, ?&Z;18 1?0-11 Z biegtem ctl;u
przylql sig ten zwyczaj grpebalny i dlatego w Zr6dlach XVI I XVII
wieku 'mowa juZ o grzebaniu.
PALENTE
-;*;;;

Jednak nawot wtedy, gdy jui pru,sowle chowell elall
uczgszczajqc na groby wyBrewlAl!
praktyki p,og:afrskie, kt6,re potegaly na ty,m, ie przyJaclele [ &rrwnl
zmarlego, zebrawszy sig w pewnych okreslonych por&ch, odbywfll
prrzy mogile po,gairskie ob,rzgdy aalobne, jali to okredlll Ml,chal btrknD
sambijski: ,,placzq i zawodzp, na cmentarzach w kolo grob6w,t
[43II133,1L2). W og6le uczta, odprawiana po dmierct zmarlogl mllll
sz'czegdlnie uroczysty charakter. o tej uczcie wspomlna Ju* lvult.
st&n, a takZe potem rm,a,my r6ine relacje, ie dawnl pnrcowle U.f!1.
dzali .serrneny, czJli stypy, p,r,zeciw ktdryrn duchowletstwo otale wy.
stEpuje i ogranieza uiywanle napoj6w no stypach, nlo pozwalalie
wlgcej nlZ jedng beczkg wyptJad. okrecta to wyracnle poelcnowlehio
z ruku 1127 ll I 472, ll 369, 6211, W p,ruoktoJ ezg,rlcl Lltwy ttcrrnfiit
odrneezaln rlg zawoue wlolkg obtltolclc, zarblJeno wolu dla go,ei t nlc

srypA

t

lb

4L

na c,mentarzach,
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szczedzono napitku [K u n t z e 35 e4-9]. Nie poprzestawano tylko
na uczcie tuZ po zgonie, w Sam,bii bowiem obchodzono parnigd zmarlego ucztowaniem w dziefr ttzeci, sz6sty, dziewiqty i czterdziesty po
pogrzebie, podobne za{ przykNady dadzq, sig przytoczy( i ze zwyczajlw
w.sp6lczesnych [18 387-8]. Wedle Hartknocha przez dwa dni po
Smierci mg2a wdowa lezala rano i wiecz6r na grrobie i na,rzerkala.
Trzeciego dnia rstawali ikrewni i przyjaciele znowu p,rzed dLrzwiami
domu zaloby, wtedy uroczyScie z.a,p,raszalo sig du,szg zmarlego i prosilo o wzigcie udziatru w cichej uczcie, przy kt6nej u,slugiwatry dwie
kobiety. W czasie tej tczty nie uZywano noiy, aby nie od,straszad
dnrsz zm.artrych. Przed kaidym jedzeniem rzuc.ano czg6d jadla Dd zio:
mig, rdwniei odlewano trochg nap,oju. W,reszcie przy koficu uczty
wymiatano du,sze ze slowami: ,,Jadlar6, pila5 duszo, tetaz id"i preczl,,
Wtedy przerywano milczenie, zaczynala sig Zywa rorzmowa i ,picie
piwa na yydcigi, w czym takie kobiety braly udzial. tJczta,powtarzala sig 6, 9 i 40 dnia, a wdowa przez 30 d.ni co dzief o wschodzie
i zachodzie slofica leLala na grobie i narzekatra [29 366-?; 20 1g?-g].
W og6le kult zmarlych przodk6w byl bardzo rozwinigty, a oddawanie im czci tworzylo silng wigl calej organiz,acji modowej, kt6ro to
rody,mialy swe cmentarze po Swigtych lasach, potem m,oie p,rzy osiekach, a potem dopiero zgod'zono sig na cmentanze koScielne, gd.zie
jed"nak r6wnie2 dlugo jeszeze zbienano sig na wsp6lne rodowe
obrzgdy [3{ 375-6].

s 4. ZWrCZAJD DOMOWE i GOSPODARSKTE.
oBS{rDLrN,. Pru,sowie znali takZe noznr,aite orbrzgdy przy wpFow,adzaniu sig do nowego domu otaz ptzy coroczny,m
podwigcaniu zagrody. W Nadrawii do nowozbudowanego domu
wpuszczano jako pierwsze
kurg i koguta, kt6re potem pielggnowano, a, nie wolno bylo ich-za,bijaC. Obrzed ten zwal sig inhurtuve,
podobnie jak lit. inhurtuaes oraz pochodzAce gted polskie inkrutow i n y [43 I 84, 95]. Podczas corocznego poswigcania zagrody (sodibe) od,-

dawano czgSi b6stwu ziemi Zemineli ulewaniem na ziemig piwa, ale
gl6wnie oddawano wtedy cze$t Zemp,atis.owi, kt6ry byl bratem hetnineli, Ka2,da jed,nak zagroda miala srwego Zompatisa. Na cze,Sd jogo
w z.arbudow,aniu namus, gdzie pieca nie bylo, lecz ilil sig wioczny
ogiefr, przynos,zono w ofierze koguta i kurg jedrne,go lg.gu, opierzenia
czarnego, bia.lego lub pstrego, byleby nie czerwonego. po odm6wieniu pewnej formulki modlitewnej od,bywal sig akt ulewania ofiarnego piwa oraz blogoslawienia. Ceremonia odprawiana byla podobnie
tlo tych, jakie.zachowywano rv Swigto zbioru zboza [{l I 1b].

irffitfl?

Jak siQ odbywaly Swigta wiosenne, opisuje nam
w a i s ie r i u s tss, k. 1e:201, pr;;d;;od;b;il"r"'il;:
leckimi.,,Pierwsze dwigto jest wyjazd z plugiemwpo-

Io" (rt& 3w. Jerzego 24 kwietnia, a wedle

Hartknocha

tZS fOZl-ZZ

marca). Na Swigto to, zwane Pergubri,schodzg. sig do jednego domu, gdzie
Jest przygcrtowona bscaka piwa luu rlrvle, o" t<ebtan (wurs<d1t;sl polnosl
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czarg piwa i zaklina potgZnego boga Pergubriusa nastgpujgcyml slo"
wami: ,,Odpgdzasz zimg'precz i dajesz we wszystkich krajach trawg
i ziele... Proszg cig o urodzaj w naszym zboiu i pohamowanie wszel.
kiego zielska." Poczem chwyta czatq zgbami, podnosi, wypija plwo
i przerzuca czare przez glowg poza siebie, nie dotykaiac jej rQkaml.
Obecni podchwytuja ja i znowu napelniajp, poczem ofiarnik i lnnych
bog6w tak samo wzywa, a przy kaLdej pro6bie w ten sam spos6b wypija piwo. Obecni wychylaja tak?o czary, Spiewaj1c pieSni o bogach,
godujq i plpsajq V e81. W ofiarach, skladanych z powodu plerwszeJ
orki, niewiastom nie wolno bylo brai udzialu.

Dnugie Swigto rolnicze odbywalo sig w sierpnlu po
ze'
. zbioiach. Jak obchodzili to Swigtow.Sudawowle,
Hieronirn
Mo'
w
XVI
opisuje
w
Sambii,
mreszkali
"3yr-tffiR,
lecki. Dzigkowano bogom za pomySlne iniwa, a wursqaitis lttb waidclota,
wedle H,artkn o c na [20168], napominallud, abybog6wniegnlewal'
poczem rvypijano wiele piwa. Na obchodzie Zniw kaZdy z obecnych
bbowig,zkowo wypijal B razy po g kubk6w, oqrr6cz tego za kaide oibecno
d,ziecko ojciec lub matka wypijali po 2? kubkbw. Zwyczai przyplJanla
do siebie, opisany jui u Dusburga, a zwany przez innych plsarzy
,,kayles poskayles" trwal dlugo, wszelkie za zakazy Zakonu byly tu boa
skutku i{3'II 501. O ile rok byN. zly, wtedy wrslaitis wzywtll lud,
a,by sie grzyznal, ile bog6w rozgniewal, nastgpnie prosil bog6w, aby
w brzltszil,m roku by,li faskawsi. Wedle moinodci g,ospodarze znogtll
p.*"a ilo6i jgczmienia, z kt6rego lvarzono piwo, kobiety przynoslly
nestQpo'
ihleb upieczor,y z pierwszych wyml6conych ziarn, poczom gClnanla
daje
opts
(wiek
Nadrawia)
XVII,
wala uczta. Praetorius
ostatnich klos6w, przeznaczonych na wiqzankg oroz wianek, kt6ry
wkladal 6am gospodarz lub inny z,wykly iniwiar'z na,'blowe; zo 6pli'
wami szli do domu, gdzie przodow,nika oblewala Sospodynl wodg
w celu wywotrania tym wigkszego urodzai:u. Z riimych fr6del wynl'
ka,'ite Prusowie z Pomezanii, Warmii i Natangii, jak i Z innyclt obFrr'
r6w, obchodzili takie uroczystodci na czesi b6stwa, kt6re przeby'
rvalo w peku ostatnich klos6w, a nazywalo sig hurche. Znaczenle tego
b6stwa bytro przedmiotem licznych interpretacyi; doSC prewdopodobng
jest hipoteza Fr. Bu j aka h0l, ite ht.rrche oznacT.a wolka zbotowogo'
niszczecego zbohe, kt6ry jako grolny dla unodzaju stawal stq takto
opiel<uficzym derrnonem.

2r6dla z XY i XVI wieku podajq, ie u eambfl,ekleh
rpo ukot'rczonych inlwach skladano dzlqk.
Sudaw6w,
,tff}f"
czynne ofiarg zkozla [20 17!-1]. Przy tym oflarowa.
rrlu na poly Slepy lu,b chromy ofiarnik-currs<ditit z wlet'rcom kloslanym
no glorvle, opesany torbg., kladl rgce ne kozla I wzywal po kolel wtifrt.
,klch bog6w,Nastqpnle ohocnl podnoslll kozla,obchodzlll z nlm dokola
t 6plewell hymn. Na tym koficzyla slg plorwsze ezggd efirzgelu. Ncatg.
powale, prromowe kaplona do zobranyeh) aby obruedu dokonad uroery.
delc I tak*e neatepeom Bo przekeraC. Potcnr naatqpowelo oflarowanl€,
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Kaplan zabijal zwierzg i pokrapial obecnych krwi6 zobrane do naczynia. Miqso gotowatry kobiety, a za,r,uzem prrzygotowywaly placki
z pszennej mqki, kt6rych jednak nie pieklo sig w piecu, ale rzucano
. przoz plomiefr ogniska talr dlugo, dop6ki ,sig zupelnie nie upiekly.
Nastgpnie
.domu, ucztowano i pito aL d.o niepnzytomnodci. Nad rane,m szli
do
ale przed tym resztki uczty starannie zbierano i zakopywano, aby tych Swigtych potraw nio splamily ptaki lub zwierzg,ta.
Przez ten o,brzgd niejako uswigcan,o sig przez spoiycie poswig,canego
zwierzgcia, orax. oczyszcza,Lo przez sp,aitycie chleba, oczyizczone,go ned

ogniem oczyszczalnym. zarazem nastgpowalo jakby odpuszczenie
grzech6w. Xarplan dawal kaZdemu parg po,liczk6w i w ton sp,os6b wybijal wsze,lki grzech z ciala, o,becni zad szarpali silnie kaplana za
wlosy, tak aby gloSno krzyczal. Im glo3niej krzyczal., tym wigcej win
trogowie im odpuszczali-. lht 363; Z 39, &L, 4?-8; nE ZZ; a3 I gz-b,
Il 50, 134-51. Wyglad takiego staropruskiego kaplana przed poSwigceniern kozla odtwarza rycina u Hartknocha [26 1?g; 5g ig].

$ 5.

ZWYCZAJE' DOnOCZNE

Bardzo wie,le,orbrzgd6w dorocznych p,osiada charakten
ale pow,st,atry pod wplywe,m chrzedcijan;;;;-fi:N; ' nie pogahski,
skim, polskim lub niemieckim. Taki charakter ma za_
kaz pracy w okresie migdzy Nor,vym Rokiem a Trzema Kr6lami. podobny, jednak bardziej stary charakter, posiada rozcigganie lnu we wtorek zapustny. w tym dniu rvszyscy jeitd,Lq., odrviedzajq sig lvzajemnie,
nawet sluzba wyrusza w podrdz, kto by bor,r,iem tego nie zachowal, temu
le,n kr6tko uro6,nie. Moiliwe, ze w okre,sie maszkar, tak jak na Mazowszu, chodzono w przeb,raniu ma,szkar zwie,rzgcych, a istniejg toi
'zakazy biskupa sambijskiego z r. IL&L, z kt6rych wynika, io pod.ra*
,migsorptlstu s'cholarze przebierrali ,sig w pontyfikalne szaty biskupie,
cho'dzili z mitrq i pastoralem po ulicach i w przebraniu udzielali na
wszystkie str,ony blogosl,awienstwa. Inni przebiorali sig za kr6l6w
i w,o,dz6w, inni zamarskowani dorpuszczali sig roz,maityctr nieprzyzwoitych Lart6w, inni zn6w poprzebierani za kobiety i mgitczyzn tane,zyli, wyskarkiu,ali, Sciqgajgc Uumy wi,dz6,v [S3 VI ES]. Zlna*a, kt6_
rei tu bisku'p zabronil, jest oczywiscie echem
za,baw zachodnioeuropej,skich, t. zrv. ludus episcopi pu.erorum, kiedy to jeden ze s,tudentdw pr:zebrany za biskupa odgiyw,al cale widowi,sko, a nadto do
tego pocho,du przylgczaly,sig nieraz ta"kLe,po,stacie znane dobrrze z innych widowisk ludowych, odprawianych w tym okresie, r6zne ma,ski
zwierzgce i lud,z,kie. Zwyczaj chodzeni,a ze dw. Mikolaje,m jest w wielu
wypadkach pozostalo5cig p,o tym dawnym obrzgdzie [M e i s e n
11 307-331.
OBRZEDY

W okre,sie wielk-anoc,lrym zna/ny byl zwyczaj Smigusa, sm,agania^
zlo,lonyml galgzkami [!8 ZZ], Jak wielkje y,naczenie m-iat fia pru,s6w
dz._lefr dw. Jarze,go, wcrpomnlorro jut o tym pl'zy ,qposobrro,Bcl dwtgta

rolnleuqo.
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sob6tJrowe.

Pierws,z? wiadomo'Si o sob6tkach pnuskich podaje
biskup warmifiski Henryk III ('1372-7407), zabraniajqcy w swoJoJ
diecezji urzqdzania sob6tki, zwykle zwanej Heilfeier, jakg z namowy
diabtra i przy udziale chlop6w, niekt6rzy obchodzql. O zwyczaju tyin
pisze takZe Henneberger, ze w lvilig Sw. Jana wieczorem wydoby.
wano za pomoce kola, powr6sel i powroz6w ogien na miejscu, przoznaczonym na pastwiska [Mierzy hski 44 47-81. Niekt6re formy
tych obrzgddw sob6tkowych powstaly pod wplywem slowiafisklm,
mianowicie ruskiej Kupaly, opisanej u Praetoriusa. Lud na Sw. Jena
Chrzciciela wystawia drqg z urvigzanym pgkie,m kwiecia i zlelska
u stodoly, a przy zwoZeniu zboza wkladaj4 6w pqk w zboite przeclw
,rnyszom i robactwu lub uZywaia go w celach leczmiczych, a nazyw&Jo

to

hanpole 17

fi-el.

Po d,okonanym srprzqcie z pola nastgpowal z ko/reem
paldziernika kazdego r.oku szereg Swig.t, kt6ne ponle.
r,vaZ dlugo trwaly, nazywano ilges, t. j. dlugie. Najplerw
"*i"ii"",
odbywalo sig Swigto dzigkczynne za pomySlny urodzaj, o kt6rym wytoJ
wspomniano, nastgpnie zaS obchodzono Swigto umarlych. W a i s s e I I u c
[63, k.26] opisuje ten obrzgd nastgpujgco: ,,Corocznie obchodzl stg 6wlg.
to ku czci zmarNych; o ile jest r6d duZy i zamozny, urzgtlz,ajg, to Jedynle
dla 'siebie, ale gdz,ie nie ma tego majatku, tam wigcej sig zgromadza
i prosi przyjacilN o wsp6lne uczczenie pamigci ojca. proszenl tdq do
gospody i zrazr siedz4 mgLczyi,ni i kobiety oddzielnie. Dwie koblety
uslugujg do stolu, ale nikt nic nie m6wi, a jedzenie podaje stg Jut pO.
krajane, a.by nie u2ywai no|y. poczem jedz4, a dla pamiqci zmarlsgo
kawalki rzuca sig tak2e pod st6l i piwem polewa,. po ukoficzenlu ucziy
zdejmuje sig obrus zo stolu, dziqkuje temu, kto urzgrlzal ucztQ I zeSWIEIT'

czyna przypijai (keyles poshcyles eynes paranteres). Nastgpnle dptewaf g
swoje piedni, aL juit nie mogq, ustai na nogach, kobiety zad, kt6re
przypijajq, d.o mgLczyzn, calujq sig z nimi.., Z zakaz|w blakupa
sambijskiego Michala wynika, 2e w czasie Swigta'umarlych zbie.
rano sig na cmentarzyskach, le2gcych wSr6d las6w I gaJ6w, cty.
niono ofiary i ugasz.czano dusze zmarlych, przy zach,owanlu nozmol.
tych obrzgd6w, a w kot'rcu oddawano sig ucztowaniu, a Jeszcze wlgccJ
pijarlstwu [43 II 142]. Na podstawie material6w z dawnego t obocn-eg6
terenu e,tnograficznego Balt6w moina przyrpugzczag Le talrie pruro.
wie obchodzili rodzai ,,Dziad6w", Swigta ku czcl przodk6w, w czetlg
kt6rego epraszati dusze prz,odk6w, godcili je i p,rosiil o pomy6lnojd dtr
sle,bie i calego dobytku, poczem dusze wypnasza,ll. Mofltw-o, le duryo
zapraszano takie do lalni [Fischer l0 6b-6].
O ile-idzie o n&zwQ tych dorocznyg! ,o,brzgd6w, to trh
NrE.rAsNE w
zakazle blskupa samblJoktego Mlchalo, fa} w ln.
;iffifi;i:
nych lr6dlach wspomlna slg o obchodzenlu w latach
I gajach obrzgddw zwanych hres$, Nanwg tg nleJasnq llczylbym ro rlo.
r ,,Prohlbemut otlam, ne colebretur Sabbetum quod vulsarltor lhllhltt
dleltur, prout ruggcrtlono rllnboll st odlnvonllono nutlooru:m, E cutuuiAam
eoneuavlt oelebrarl,"
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wiat'rskq rrazwe, sob6tki
140]. Metele, w,spominane w r6Znych
-kres [59 noworoczta
rtr6dNach, majA byi uroczystoScia
l&l II 1g?1. Snike, czasem wspominane i r6wniei niejasne, mogtryby byd dobrze zna.nymi przAdkami, odsnaio przgdg I 59 ZZZ].

-

s 6. PRAWO LUDOWE
O.ustroju ,spolecznym dawnych prus6w poucza n&s
juZ czg6ciowo Wulfstan, ktdry obok kr6la wymienia
jakby trzy stany, najmajgtniejszych, niezamoLnych
i niewolnik6w. Kr6l ten mial oczywidcie znaczenie lokalne, byl to zapewne dux et capitaneus; taki kr6lik, naczelnik rodu, niezawisly od nikogo wladca pewnego obszaru, dowodzil w czasie wyprawy. W6r6d r6i_
nych plemion pruskich nie ma jakiejS stalej i centralnej wladzy, a tylko poczucie wsp6lnej mowy, obawa przed wsp6rnym wrogiem i nadzieja na wigksze lupy lqczyNa r62ne grupy rodowe i sklaniala do v,ep6trdzialania. Nioraz takich naczelnik6w wybierano gl6wnie na czas
wojny. Wyjgtkowo w p,ruskim powstaniu w r. l}&p, wsp6ldzialala
wigk'sza iiosd p,lermio,n, zapewne dzigki zd,olnoSci organizacflnej swigtopelka p'omorrskiego. D,ow6dca byl gl6wnym czynni,kiem p,rowadzgcym wojng, wigc gdy on zginql, ustawal op6r.
Zwierzchniim organsm zwiqzktt terytorialnego byl wiec, do kt6_
rog'o naleaal'a decyzja w sp,rawach wojny i pokoju. w wiecach wlodci
i drrobn'oplomionnych brali u,dzial wszyscy- wolni, w wiec,ach og6lnoszczepo_wych
starsza szlachta pruska [39 2g_S0;-Z 30;
- wylpcznie
43 I 351. obrona
opierala sig nie tyrko na warunkach naturarnych
terenu, ale tak2e na grodach-, a w kaZdym z nich zasiadal rodza! wlad_
cy, zwanogo zaszczy_tnie rihiis, kunigai, kungs, Wyrazy ie wzlgte sg
z germahskiggo, podobnie jak inne, np. riks
pafisiwo, rikiut
- Taki
panowad, richausnan
,panowanie tES I 6211.)
najrnoiniejszy
lub _najba,l'dziej wplywowy
ku,nigas zwolyw,al wiec, .raie,m nawet
z takich wielkich obszar6w, jak Nadrawia. wtedy wysylal on go/rca
z. wlasnq, krzywulq_ (hriwule) lub innym znakiem, kt6ny w carej te3'
ziemi byl znany. Miejscom zebrania mogla byi siedziba zwolulqcego
kunigas,a, albo teh miojrs,ce bardziej og6lnego kultu, jak np. nomows,
tyrm dogodniejsze, 2e uchwalg mozna bylo poddac -pr6biL wyroczni
ogni'owej, kt6'ra orzekal.a, czy moina .ri.czyc na przycrry,tnosc bog6w
Dqqbuqq to p,odkredla: ,,prusowie rzailko cokohvie,k waZ.rego
roczynali, pdki wpierw przez rzucarie losdw we,dle swe,go ob,rzqdku nie dowiedzieli sig od swych bog6w, czy im sig fle, czy-clobrze powiedzie,.
[aA II 45-6]. O ile by moZna wierzyt, retacji Grunaua [zS I g?],
q6d-z-frap,lan zwany kirwaido dobroworni e kazar sig sparii, gdy czut
slg jui slaby i qdy niejarko obawial sig, ie jako wykona^wca mocy nad_
przyrorlzonej nie bgdzie juz mial pierwotnel sily.

,

w6DZ
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O ch,arakterze Prurs6w dawne fufidla" m6wig p;rzewahnie dodainio. Jedynie Kadtrubek wyraia iii o ntch
,J#["*"
ujemnie. Jednak np. Adam Bremefiski podkredla nlekt6re ich zalety,szczeg6lnie ze wzglgdu naichprawo morskie.Wprze.
ciwiefistwie bowiem do innych narod6w nie widzg, w rozbitkach zdohyczy, ale pomagajq im, a nawet bronig przed piratami. OdznaczaJg
sig teZ wielkg go5cinnoSciq, i skromnoSciq, w odzieLy. Cechowala lch
wielka ludzkoSi w stosunku do biednych, kt6rzy nie potrzebowall tebrai, ale mogli wszgdzie jada( z innymi i dostawali, czeg,o im bylo poIrzeba U 3&;61, k. 22-3; 26 198-9; 58 171. Nie bylo tu bynajmniej wsp6l.
noty, owszem forma indywidualnego wladania ziemiq byla obowlgzujq,ca. Z traktatu zawartego w r. 1249 wynika, ie synowie dziedzlczyll
majgtekpo ojcu ltr ow mi afr s k i 3935]. WczasachWulfstanamaJgtek
po zmarlym dzielono na kilka czg6ci, poczem czg$i najwigkszg kla',
dziono najdalej na milg od miasta, a najmniejszq najbliiej, wydclgl
za5 na koniach roz'strzyga\y o tym, komu kt6ra czgSt ptzypadnle.
Dlatego rq.cze konie byly bardzo cenione. Zwyczaj ten, zapisany w IX
wieku spotyka sig takze w opisach z XYI wieku [13 I 36].
Przy,sigg:a byl,a zwi4zana zapewne z pewnym specJalnym cerremoniale'm. Wszelkg inn6 fonmg lekcewazyli Prus,owie i stgd pochodzq p,rawdopodobnie skargi na ich czgste krzywopnzyslgstwa
L4?

rr

7521.

Podobnie jak u Slowian, obowigzywala takie u Pru.
s6w zasad,a krwawej pornsty. Powiada o tym Du,tburg, a za nim Mikolaj z Jeroszyna, ie gdy wydarzy slg
jakied zab6jstwo, zgoda nie moZe nastqpid wpierw, aL przez krewnych
zmarlego nie bgdzie zabity przede wszystkim winowajca, albo nle pO.
niesie Smierci jeden z jego najbliitszych w zamian za"lg zbtodnlO [tt
II 63; 39 371. Nieraz bylo to przyczyn'q dlugich walk migdzllzczope.
wych, jak np. migdzy Golendami i Sudawami tZ 361.

'il^fitr
-

KR.wA,wA

W stosunku do niszczycieli 6wigtych drzew stosowano
okrutne kary. Kto drzewo pozbawia kory, temu wytng
pepek, kt6ry przybijalq do drzewa, przestgpcg za3 pgdzg okolo draewo,
arL jelitami rang drzewa obwig.2e. Karg tg zastosowali KrzyLacy w r. 1381
do nieszc,zgsnego Pipina (Pipini nobilis Prutenf, kt6ny slg tak dzlelnle
im odganial [56 I 677]. Prusowie jednak odplacili slg nledlugo pot6m,
po dwietrrym zwycigstwie nad Krzyiakami w r. 1240, pod wslq Kruoho
w Natangii, gdy schwycili jodnogo Krzyimka I podobnle glo u6mlerclll
[03, k. 76]. Na Pomorzu tQ kare stosowano do zlodzlel ,barcl llt I 68r
II 111; Fischer 20 191.
KARY

LUD

wr,rs*,

Ludnodd wiejska za czaadw etano,prusrlrlch cleozyla rlg

I

pelnlg prow polltycunych, Nr
I utruymaa
nla f,ortyflkacyJ, nadto stowano w pospolltyfir ru$onlu I ohodtono m
rtrdiowonle w gnodoch I na glranleeoh. Doploro pod rrldlml Erlonu
obrdcono lch w poddcfictwo I oba,rcrono nlcrnrnyml dewnlol oltlrr$
wolnodclg oso,bletq,

rzecz parlrtw& ponoozono powno clgiary w po$tocl budowy

r ,,Prutonl raro aliquod factum notabilo inchoabant, nisi priue miser sorto locundum rltum lpsorrrm a dlls gulc, utnrnr berre vol maledebeatlireuccr
drro, rolroltontut,"

,t
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mi. Przeciw temu uciskowi lud staral sig bronii zbrojnie w lzgb r.

w- Natangii, a potem w sambii, ale niestety z powodu braku prrzew6dc6w zostal pokonany i przeksatalcil sig w wiesniaczq kla69-poddafrczs [30 38-9].

HANDET, Pru,sowie od dawna p,rowadzili handel, ktdry jednak

zraztt mial jedynie charakter wymienny, zwiaszcza
przy pomocy bursztynu i cennych futer dro,bnych gryzoni, a potem
dopiero nastgpilo przejscie do nowszych metod truplecmcn nd z0T).

ROZDZIAL III
Kultura duchowa

)

S 1.

WIARA W DUCHY

Dawni Pr-usowie wierzq rv istnienie duszy, o czym
nam m6wi najpierw Dusburg. Du,sza jest niedmler.
telna, a wedle wierzeri panujgcych w Nadrawii, pomezanii, Natengll
i Warmii, zanim przejdzie w za6rviaty, ukazuje sig kaplanowi (krlwe.
rnu, tuliszowi lub ligaszowi). Duchy zmarlych zwano zapswno velc
[Trautmann 59 348]. Du,sza zlych hldzi,moZe przejCd li zwierzgta,
moio takie prrzejsd w drzewo. Dusz,a, kt6ra jest zj,awiskie,m nie'mate.
nialny,m, ale o wlaSciwoSciach i wyglpdzie Zyjg,cego niegdyd czlowleka, przechodzi w zaswiaty, kt6re lud pruski wyobraial sobie zupelnle
enalogicznie do stosunk6w zienas,kich. Stgd teZ rytual pogrzebowy
nakaaywal da,wad zmarle,mu do grobu t,o wszystkq czqo potrzsbowa,l
ua iycia. Z rclacyj Schiitza, Grunau,a, Stryjkow,.skiego i lnnych wy.
nitkq 2e ten drugi 6wiat wyobrahali sobie prusowie jako znacznle leil.
szy i przyjemniejszy od ziemskiego,,swiat, w kt6rym posiada stg plet.
ne kobiety, d,obre potrawy i nalp,oje, bialq, i cierplg odzioit, zd,rowle,
radodd i wszol,kie wygody. To leit bylo przyczynq, La prusowlg nle
lgkali sig $mierci, do czego przyczyniatro siQ zapewne I to, ie
wierzyli do pewnego rstopnia w od,radzanie sig duszy. Wspomina o tym
mistrz Wincenty Kadlubek, 2e wedle ,,oblgdu pous,i.i*go-wyzute z clol
9gsze wlgwajg sig ponownie w przyszle ciala, inne zad zwierzgceJg,,,
Dlatego Jacwingowie, choi dali Kazimierzowi sprawiedllwemu zB.
kladnikdw, slowa nie dotrzymali, poniewaZ woleli syn6w ,iycta, anl.
Zeli ojc6w wolno5ci pozbawii, a dmierd szlachetna miala syn6w no
szlachetniejszych odrodzii [Briickner ? 30, l&l; Mierzyrigkt
l3 I &7 67, II 32,46, 138; Bertuleit 6 XXV 98-1001.
DI.tMoNy Prusowie wierzyli takte w rozmaite demony, kt6rych
nazw dokladniej nie znamy. Wymienia je wprawdzlo
w XIII w. Olive,rus Scholas,ti,cus, ale w formie klasycznej (Gcns Liwmtm, .Estonum, Prulonum numina geililium colebat, Dryades, imailryddcs,
Orcades, Napens, Humides, Satyos c'i Faunos). Owe przer6ine b6stwd, we.
gotacyjne, gdr, dolin, w6d, las6w i t, d. zachow,aly stg dotEd w wlerzoulaeh luclowych [{3 I51-2; Schntppol Ef II 1{g].
r)uclry DoMowr' Nlekt6re z tych domondw motomy eo,ble otltworzyd na
podstarwls lnnych L,r6dcl, Lud prurekl wlorzyl w ilu.
elry rlomow6' rw6nc hanhani (eawx), mal6 karzelkl, csa:era wlalkpjol
Ilmilrtlr drnrTrl Dnr6t,

DUszA
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z bialym zawojem
pa,lca, z czerwonq,cza,pecz)k1,
- Zefskie'
- meskie,
domo,stw& kt6re do'brze traktowane,
mieszkajace w r6Znych zaulkach
przychylne sA dla gospodarstwa, dbaiA o bydlo i zboite z\oszil,. Wysyla'
'te kauki takLe Pusryjlls (od Pus bez), mieszkajacV pod bzem, strzepod'bez potrawy i napoje
gEcy drzew i sai6ii, ktoneiru przynoszq
jest
,stara, poniewa2 w r62nych nazwach
[tvlachek 40 24]. Nazwa
{opograficznych nieraz sig pojawia, jak chodby w lesie Kohiaeithus
(sieazina kauk6w), w kt6rym na stosie splongl trup Olgierda [7 51-2;
s chrader 55 II5631. Bardzo,podohne,i zbli,one do nich sa durszki,
zwa,ne parstuhami. [Hartkn,o,ch 26 162]. Praetorius nazywa je
be$uhomi dlatego, 2e mieszkajq, pod krzakiem bzowym, S t r y jkbwski [57 I 747) - parstukami, ludZmi ziemnymi, kt6re lud pokarma,mi hoduje. ,,DIa. tych du:szk6w na pewne czasy Swig'ta ich, p'ospolicie st6l w gumnie postawig, i nakryjA, czworo chleba, migsa
warzonego i pieczonego, ser i maslo na st6l zostawiq. i wzywajA ich na
czesc albo kolacje w nocy, wedlug zwyklych pogafrskich cerernoni$
albo cz,ar6w, poitem drzwi u gumna'mocno zamkn4ws:zy, sarmi odchodz1 a oni- parstukowie yrzyszedNszy o p6lnocy, one potrawy ledzgNazajutrz za' pe'trzq gospoda,rze, jedli ktdrej potrawy wigce{ ziedzono,
je6ti ih,tefa, teOy wieiza, i2 im prrzyrs'po,rzQ oni boi[row1e zboZa; ieClt
migsa, iedy s:zczgscie na dobytek rozumiej6; a,onej potrawy, kt6ra im
wigcej smakowala, tem wigcej niL na,pi.erwszym bylq na dru'gie Swigl
to i<taA6 proszAc ich, . a,by zboha przymnai.ali. Powiadaj4 ieL', iit ci
parstukowi e zbaLe u inszych, kt6rych sobie znajg niewdzigcznych giospodarz6w, w no'cy z gu'mion kradn6 a do onych, kt6nzy ich lepief
i,airy przynoszg,." Do tego ty,pu duch6w domowych z'bliZajq, sig takZe
wipiei aitwar1,, niby skrzatki-hodowafrce, karmione przez wla$ciciela.
na-stiychu i,za to przysparzajqce pomy6lno6ci tZ 511.

Dn^r*uy
EUurl\Ar

Pt6cz tych duch6w dom'owych byly znane de'mony
podobne do boginek,kt6reokre$lanoog6lnym mianerr

lauma. Cza,sem jost to iakby matmuna od'mie'niaigca. dzieci, czasem
tacze! zmoil:& cz,a6em niby czarownica, albo niby poludnlca czy ru,sglka. D,o laum zbliZaj 4,'siq deju)y, a urig,c tak'2e niby boginki. Nie brak
wreszcie wamianek o wilkota'kach, kt6,re wedle wyorbraZerl pruskich
w XVI wieku byly bardziej niebozpioczne od prawdziwyeh wil*
k6w [02 XvI 147].

i duchy pod wplywem chrzedciiafrstwa zmieniajq, sig w d,iably, kt6rre zowiq. sig
haukami od dawnych duch6w do'mowych, lttb pichuls od polskiego
pieklo [65 II 563].
h?aD6,
Dt^a'u

Owe przer62ne demony

s 2. KULT BOGoW
fr6dlach spotyka sie wiele nouw'
Bo.ow y rozmaitych b68tw
pnu.s'kich. Ale nis wszystlkio'
0omnlem,a,nych
dotlzg sll utruymed, Jako zasluguJ0ce ne wlarQ. R6wnlei I te' kt6rych
?rrroJcA

kult

Jeat dold prowdopodobtly' nle

byly z&wlre czczone przez wszyst*

Tom XXVII,9

Kultura duchowa

,,

Irlch P,rus6w, ale wiore z tych b6stw miaJo chas"a.kter racze! regro.
gglny [20 146]. w kaid.vm nazie dawna jest r"racjalCor;tio ;pis&pt
varmiensis) biskupa warmiriskiego z r. r4rg [43 ii iari, r.tora morit
o Prusach jako o_,,ludach, slu2qcych demonom, czcz{cych patolla,
Natrimpa i inno niecne zjawy" r. Grunau do tej rrw6jki dodal perhu,nasa i stworzyl tr6jce pmskich bog6w, przy czymperkunas byl bogiem
elzmo]6w i burrzy, Potrimpos bogiem ploOnod.i i Lyeia, a patoll6 bo.
giem dmierci. Na czesi tych rrzeih,b6siw stal w miejscowosci, zwaneJ
zwykle Romowe, dqb ogromnej wielkoSci, latem i zimg zielony; dgb
trzy r6wne czgsci, a w kaidej'z tych-cue6ir,
!e-n-byl rozdzielony-na
jakby,w
jakim zrobionym okniq stal balwan, przedstawir;A.y
perku.
na, Potrympa i patoila. przed balwanarn-i- paril sig tgilf.
Na,
_
okolo dqbu mieszkari w namiota ch czy chatacli kaprani, ,"**ni ii1.
d]ami. Istnieia przypuszczenia juz u Hartkro.t a Lzsrzgl,ie
Grunau ulo|yl takg tr6jca bog6w pod wplywem p6,lnocnei
w Upsali na czeSd tr6jcy bog6w: itrora, Wodana- i Frikki.Swietynl
neialla
Grunaua przeszra potem do wszystkich innych dzier, np. ao
\ryaisgeliusa, schtitza, Hennebergera, stryjkowskiego i in.
tlii irryrls
-8601,kt rr
71-72; Waisselius 03, k. 1?-1-9; {3 II Zg; Gaerte
Z3
oraz
wyrazila sig w znany,m drzeworycie u Hartknocha
116[
t20
. Pe*kunas jest b6stwem zupelnie prawdopodobny,m w pruskicrr
wierzeniach, p,oniewai znaie, je tatize inni -Baltowi"--rie 'lgz-si.
W nruski11 ?:rfyryt oznacza- jik w lit. ,zardwno g"r*ot,'lat f bogb
grzmotu {55 rI236l, a wspomina s_ig go takze w,stJtutach
synoau p,ro.
wincjonatneso w Rydze i r. t&28 tls-[ raz]. nr;;i;p;il
#any
takte
Autrimpus, z\ailty jest r6wniei innym rrr6dllm,
a,g;;dzie
z n. 1830,
iarr
-i"t
oraz Janowi Maleckiemu, ,p,rzy czyrm py_gq!,6;ril ui"g go
rzek, ir6d,el, a nawet yo:r? {ss ll'rani6 xxv 4rj: i;*E;cja " bosa
lokalna
w Prusach uwa,ala::!?bell kiszporskg, za boZka
st*opi"df.i.go p;:
llmrusa
!Les" 38 2?4).1a og6f jednak wszystko io jest-niepewne.
Dlatego nie moina sig dziwid, ie Brtickne i-fi ail
ffi N"tri*pe
cizy Potrimpa uw,a2a za wymysly chrze$cijanekie.
rio*ri'iuz
ntewlele
pewnegro

materialu ma,my na d"ow6d autoniycznodci pato,ila. Moruwe,
2e pbiniei, pod_ wplywem polskiego *y""rll -p i e t t
o, przemienll

na
xiv rg:l Ni.-ii[il*dr"r. teslgroz.
maito rozpr6sz,one wiado,moSci. moze pozwalajg ddyifi;czenle,
!6
te trzv b6stwa: perkun, potrimpus I p"tonls *iIiv"i.arak
Jakrer
wi gksz e znaczenie od
autentycznod ci tycn Los,tw powgtpre_ _o
wal juiHartknoch-innyclr,
[26 1Z?].

pttult: czv pykuilasa.rzolza_']a

. KUncHE

w r.

prus

Na
Wschodnich by,l czczony lt*azcze
-obsaarze
i,nny
b6g, o ktdryrm m,amy dawng relacJg, Uo-z ukladu

72&9, gdzie zazna,czono, ze-,,p-osq,gowi,

y roku po qbiolac\^i czciri Jarr boso,frtori-zwyiil-iytwamzatt
ned-alt it
llzrirr.,ior
biiilrn'f,
k. 18]

)v

[0s,

nazvwa so

^a
o"*iini,ilJvi'ii'iir,

b6s nod

demontbus, colentee potoilu, Netilmpt ot elte tgno*rirr,i.f.fltiilffl"r,"ll,*
I ,,...yrlolo quod romcr rn enno coilocilr rruglbgl.con.u€v€runt
confrngrro
€t pro doo coloro, cul nomon cur.,Dj t:riribiucFunt,,,
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Painietnik l.

&

rvszystkimi ich potrawarni i musieli go czci6 wielbii i skladad mu
ofiaiy przy wielkim debie, kt6ry stal niegdyd na tym miejscu, gdzie
onecnie znajduje sig miasto Heiligenbeil"l. Dlatego B rii c k n e r [8 21]
przypuszcz a, ze kurkc nie m6gt byd zwyklym demonem zboZowym'
ale
if.o* mu skladano ofiary, podobnie jak Swantewitowi w Arkonie,
to
takie
ie
bylo
fakt,
to
musial byt znaczniejszy'm bogiem' Popiera
imig'wlasne [{0 XIII 434].
Tacyt piszac o Aestach, a wigc o juZ domniemanych
Pnr:sa-ch, powiada, ze .ezcili Matkg-boga' Mowa tu
oor"rujff*r, prawdopodobnie
o Zeminele, b6stwie ziemi, kt6rei wzywano jeszcze w XVII wieku przy pierwszej orce i siewie, Zniwach,
mlocce, wypQdzaniu bydla na pa.szq i t. d. [23 2&9;43I 14]' NiewOtpliwie
czczonotagZe Zempatisa, pana ziemi [7 50]. Malecki i Praetorius wymieniajq, takie sieilzq.cego pod bzemboi/r.a Puslaitisc [0 XXV 62]' Boiek
ornej ziemi zwal sig u prus6w wschodnich Lauksargasem l13I 751. Bogiem pomy6lnego polowu byl Bardoayts [55 II 296]. Agenda z r' 1530 poiaje iiastepujAcA iistg pruskich
-Bardoayts,bog6w: Occopirmus, Suaixt-ix,.Auschauts,
Pillauytus, Parcans, Pecol-s i Pocols Aitrympui,' pitrimp"sl
pod
wzgl[dem w]adzy odpowiadaje: Saturn, Slorlkt6ryui to nOstwom
Kastor i Polluks, Cerertu Jowisz, Pluto,
Neptun,
ce, Eskulap,
Furie"' [0 XXV 32]. Niekt6re z tych b6stw, jak Autrympus, Parcuns
czy Pecols byly iuZ wyhei wspo'mniane, inne nazwy sq, wq'tpliwe;
moina by iedynie wzigi pod uwagq Ohkopirmusa' l.16ly byl prawdopodobnie bogi6m niebios, podobnym do fir{skiego UkholBu jak 10131'

W dawnych Zr6d.loch mamy bardzo malo wiadomo*{ci
posg,gach bo2k6w. Ste"d tak Mierzvirski,
o
,"oof;*S
"
jak_pm,skich
Brtickner przyprtszczaiq,ze takich posq,g6w w o96le nie stawiano.Alezar6wno wczesne (XIIIw.), choC nieliczne wzmianki oidolach,iak wreszcie relacje Gruna.ua, Hartknocha i Praetoriusa [26
1301 dowodzp, ie wykonywano iakie6 posagi b6stw. Byly one ptzewaL'
nie z drzewa, dlatego w pewnym okresie ulegly zniszczeniu i spaleniu.
O tym, 2e lud rzeibil jeszcze w XVIII wieku na Zmudzi, oczywidcie jui
Swigtych, ale w spos6b zupelnie prymitywny i gorszq,cy poczucie estetyczne i religijne ksig2y, dowiadujemy sig z zakazw'biskupa Antoniego Tyszkiewicza [60 13]. Rzelbiono tu jednak prawdopodobnie nie tylko w drzewie, ale i w kamieniu. Na obszarze Prus
Wsch,odnich wystgpujq, takLe t. zw.,,b,aby" kamienne. Posq,gi wschodnio-pruskie sq. zwykle gru'bej roboty, a przedstawiajq. postacie mqskie
z rogiem i mieczem w ngku. Prehistorycy uwaZajq. je zwykle za kamienie nagu.oblkowe, moZe wi,zerunki z,marle,g,o, lecz trad;rcja ludorva
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uwaiala je czasem za posegi dawnych b6st:ur [38 263; 2? 3L{, 3l8i
I39,90; Kostrzewski 3220;8 XXV 54-61.
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S 3. FORMY KULTU RETIGIJNEGO
Frusowie nie mieli Swigtyri, prawdopodobnie tak tak
i Lotysze, kt6rzy *eOte opirrii Kallimacha
TI#n"f iLitrvini
Einhorna, Swigtyrl nie posiadali [26 115-17]. Pewne
pozory Swiqtyni moglo miei jedynie Romorve w Nadrawii. Ale I to
r6wniei nie wedle relacji Dusburga (XIV w.), ale tylko wedle p6dnleJszych opis6w, zwlaszcza Grunaua, kt6ry wspomina o otoczeniu Swigtego
dgbu pewnymi zaslonami. Moiliwe, ze takich miejsc kultu, zwanych
Romowe, bylo w Prusach wigcej 126 722-25; t3 II 231. Zasadniczo Jed.
nak lud zbieral sig po Swigtych gajach, lasach, polach i wodach, gdzle
weclle Dusburga ani rgbano, ani orano lub koszono, ani ryb lowlono,
ani wody pito, dokqd obcy nie m6gl wejdi, szczeg6lnie chrzescijanln.
B6strvo obieralo sobie gaj, pole lub wodg, rgkojmig za6 jego obecnolql
bylo jakie,S drzewo czy wyr6lniajqca sig grupa drzew, albo drzewo
rriby rozszczepione i anowu zrosle; lub drzewo z niezwyklymi narodlami. Takim miejscem kultu jest zwykle d,qb,rzadziej lipa lub sosna, albo wielki kamiefr [2611?-20].WedlePraetoriusa takie Swigte mleJsce
znajdorvalo sig na granlcy Zmudzkiej, gdzie stal dqb, a przed nlrn ng
5 krok6w dodi wielki kamiet'r, oboh zaS pal, na kt6rym rozpostarto
sk6rg koilq, z pr:zylwierdzonq. takLe wi6zankq zi6N I aboha,
Henneberger opor,viada (1684 r.) o wielkich kamieniach, na kt6rych
skladano ofiary bogowi kurche. Wiado,modci Le zgad.zaiq, sie z wyko.
paliskami z roku 192& w por,v. jafrsborskim, gdzie odkryto mleJgce
kultowe dawnych Prus6w. Caly plac znajdowal sig w lesie, byl koll.
sty, o Srednicy 20 metr6w. Na kraju kola staly kamienie metrowoJ'
wysoko$ri w r6rvnych od siebie odstgpach. W Srodku kola znaJdowAld
sig jodla, a przed niq wielki plaski kamierl. Niegdy$ ponoC takic
w pow. heilsberskim znajdowal sig stary dq.b z wielkim plasklm kA.
mieniem przed nim, a popielisko na kamieniu dowodzllo, he palono
na nim ogiefl [23 361]. Slady tych Swigtych gaj6w zachowaly slg
w niektdrych pruskich nazwach miejseowo6ci, jak np. alhanasoythc oA
gaj [69 6]. W r62nych dokumentactr samdtlsklch
alka
- Swiqty
polowy XIV w. czgste mamy wzmianki o dwigtych lasech
z pierwszej
(np. w dokumencie z r. 1309). W ugodzie z r. 1219 przyrzekarg tei
Prusowie, Le na swoje naboierlstwa nie bedq sie jui schodzlll w la.
sach [Ku jot 31 742J. Jednah leszcze w t 1426 blskup samblrskt
Michal musial zakazywa(, zettrafi i uroczysto5ci po lasach I galach r,

uapr.aNr Po$rednikami miQdzy bogaml a ludem byll bardzo
liczni kaplani, kt6rzy majq, nleraz charakter wr6ibtt6w i znachordw. Wedle Dusburge taklm naczelnym kaplenem byl

I

,,,,,dieser war ir Gott tiber alle ire Spei,se, u,nd musten.in ehren, anbeten
Und ih opffern, bey einer grossen- Eichen, die stund vor zeiten auff der stetto. rllo itiund dio Stadt Hciligenbeil ligt."
| .,,..sunt outom,,. hi: Occopirmue, Suaixtix, Auschauts, Autrympus,.Potlvmiiui, ilurdoayts, PiluuytuE, P&rcu,ner Poc'ols atque Pocols-- qui dci. si
Saturnttn, Sol,
eoiurir numlna a,Scuirdum fttorum oplnlohorn ponsitls, oruntl
pluto, Furlng"'
,tdiriiitapiue, Noptunua, Cnrtor of P6llux, Coro.r, JuJrplter,
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Krlwe, kt6ry mlal swg sledzibQ w Romow€ w Nedrawll, olo wladal
nad wflzygtktml Baltaml. Dawno Jui Mlerryflskl udowodnll, ic to poJ.

Tlifi-ilrvle

aut nomoribur,,, eongrogaelon6E E€u e6l6brlt&tce,"
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mowanie

roli Kriwego jest,przesadne. Nazwa mogla pochodzid

2e znakiem jego wladzy

,9

demon6w o urodzaj i pomySlno5i w gospodarstwie. Szczeg6lnie czg.
sta przy tym byla ofiara z kozla, jak Swiadczq o tym wyirci opisany
o'brzgd ofiarowania kozla w czasie uroczystoSci poZniwnej u samblJ.
skich Sudaw6w, oraz relacje Praetoriusa o miejscach kultu, gdzlg
obok ofiarnego oltarza znajduje sig na palu rozpostarta tak'Ze kodlo
sk6ra. Niekiedy przy obrzgdach rolniczych ofiarowywano byka
[57 I 148-91. Ciekawg takg ofiarq z czarnego byka odbyl publicznle
jeszcze w r. 1520, za p,ozwoleniern samej zwietzchnoSci w Sarn'bll'
niejaki Waltin Suplit, a^by naply,wajgce okrgty gdaflskie od brzog6w
pruskich odstraszyd. Okrqty rzeczywiscie odplynqly, gdyit zalogi lch
widzialy straszliwe widma, lecz z nimi odplynqly i ryby, kt6re przy
zaklinaniu zapo,mnial Suplit wylq,czyt,. Przez nowg. zatem ollaxg
z czarnej 6wini trzeba bytro tg pomylkg naprawid [1] 48]. Swlnlg
zabijano szczeg6lnie na cze36 b6stwa ziemi Zemineli. Z r6inych
obszar6w baltyckich nie brak na to przyktrad6w. Tak w r. 1531 zloircno
w Sambii ofiarg z mac,iory L26 1141. Charakterystycznq, formq me ta
ofiara w Nadrawii i Skalwii w dziefr pierwszej orki. Wedle Prae'
toriusa gospodyni przyg:otowuie st6l, na kt6rym ptbcz rihnyc! potraw ustawia siq misg ze 6wifskq, gtrowg i $wirlskimi nogami. Swlliski ryj musi byi na stole "koniecznie, a to w tym celu, aby oracze1.
tak latwo mogli obr6cid ilelazem na roli, jak Swinia, gdy ryje ziemlg
Wog6le Swiniobicie,zwarre sherstuve, mialo charakter bardzo uroczy'
sty [43 I 19-20]. Moie i z iym pozostaje w lqcznoSci, 2e iuh dawnl
Aestowie nosili amulety z dzik6w. Zwierzgciem ofiarny,m byla ta^kie
kura, ale cza r,a. Koni natomiast na ofiarg nie za.bij,ano, a.le ,przy
miejscach kultu istnialy konie, zwlaszcza biale, przeznaczone iakby
do uZytku bog6w, co niekiedy uwaia sig za cechg wsp6lng takie lu'
dom irafrskim [Buschan 11 ll 247. Istniejq przflpltszczenla zo
wzglgdu na znalez[ska prehistoryczne, ie Prusowie w epoce rzym'
skiej skladali mo2e b6stwom wodnym w ofierze rozmaite przedmloty

stgd,

byla krzywula (kriwule), kt6rq posylal w obiog
w celu zwolyrvania na wiec czy obrady t20 1481. W czasach praetoriusa w6jt posylal takq krzywulg po wsi w celu zwolania ludzi. Na
ohszarach Nadrawii, przy obrzgdach dorocznych wystgpuje nietaz
takZe kaplan ofiarnik, zwary wursqaitis [85 II 205, 690; 4t tI ZB). Czasem ten kaplan jest jakby wodzem zarazem, kt6ry na czele hufca
pierwszy wszczyna bitwg. Kaplani owi mieli inny charakter, aniZeli
ci, ki6rzy ltyli zwiqzani ze Swigtym miejscem, w kt6rym musieli dbad
o podtrzymywanie Swiqtego ognia. leszcze inne obowigzki mieli ka-

plani, zwani tulis4ami i

ligasqarni, ktilrzy wychwalali na pogrzebie
czyley zmarlego oraz informowali pozostalych krewnych o losaeh
jego duszy [20 152-3; 43 I 95--6].
'
Dawne i:rbdla wspominajq takile o kaplankach, kt6re byNy zobowigzane do pozostawania w stanie beziennym, a mieszkatry wkolo
dwigtych miejsc, jak np. Romowe; po5redniczyly one szczeg6lnie migdzy b6stwami a kobietami i udzielaly wiadomoSci o woli boZej
[20 151].
Pr6cz tego istniala bardzo wielka ilo5d kaplan6w - wr62bit6w,
ktflrzy wedle Maleckiego wr6iyli z wylewanego wosku, a wedle Praetoriusa tak?e z r62nych innych objaw6w potrafili wr6Lyt, choroby
leczy6,, wgie zaklinad [0 XXV 94 i n.]. Przy tych r62nych obrzqdach
wr62bici ci, zwani takile z ruska burtnikami, rzucali losy, burty, kt6re
tozsttzy'gaty ,o wielu wainych tzeczach.

Los rozstrzygal takZe nieraz o ofiarach. Wedle Dusburga, po zwycigstwie ofiarowywano jedna trzeciq
Iup6w wojennych Kriwemu, kt6ry je palil, konie za6, kt6re mialy byd
spalone, przedtem tak ujeidzano, ,Le ledwie sig na nogach mogly
utrzymai. Nie brak te2 bylo ofiar z ludzi. Zuilaszcza przed rozpoczgciem rvojny chwytano wrogiego jefrca, kaplan go zabijarl i z uptrywu
lrwi wr62yl o pomySlno6ci zamierzonego przedsigwzigcia wojennego
[20 157]. Tak np. Hirzhals z Magdeburga zostal przywiqzany do konia
i spalony bogom na ofiarg, a o jego przezn.aczeniu rozstrzygngl los.
Na ofiarg palono najznakomitszego jefrca w pelnej zbroi, na koniu"
uwig,zawszy go do pal6w lub drzew [63, k. 27,27; A? I 121,125*6]. Kronika Liworiska powiada o Sambach, 2e przed. wyprawq Slubujq swym
bogom jefc6w, wybranych losem. 'taki,e papieZ Honoriusz III w bulli
p r. l2l8 zaznacza,2e Prusowie zabijajq, na ofiarg bogom jeric6w
i maczajg w ich krwi miecze i dzidy, w tym przekonaniu, ie w ten
sposdb zlapowniq. sobie szczgdcie na wyprawie. Bulla papieia CrzeEotza [X z r. 1232 podkre5la,zaS, he takizo dziewczgta pojmane i jakby
na dmiech kwieciem uwiefczone, rzucajg w ogiofr na ofiarg zlym duchom [3] 581]. Mo2liwe, ie te ofiary skladano wtaSnie potrimpowi
I Patollowl, a nie Perkunowi. Grunau zaznacza, Ze potrimpowi iktadeno ollary z dzlecl [0 XXV 16].
Pr6cz oflar ludzklch skladano oczywldcie bardzo czQsto takte
ollery ,wlorzgce, srczog6lnlo wtody, gdy ozto o uprosz€nle bog6w czy
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metalowe,

jak

pier6cienie, monety rzymskie, dzwonki brq.zowe

12? 25&1.

S 4.

WIERZENIA O PRZYRODZIE

Dusburg powiada, 2e Prusowie ,,blgdzgc, wszolklo
stworzenii czcili jako b6stwa, a wigc sloflco, kslqtyc,
*r##=l*
gwiazdy, grzmot, ptaki, czworonogie zwierzgta, nawot
ropuchg 2. Przekonanie to przeszlo potem do innych tt6del, a tekte,
niezaleZnie od tej relacji Dusburga, r6wniei inni pisarze [2i 14{-6]
podobnie sig o wierzeniaeh pruskich wy"raiajg. Slorice (saule'S odgry.
walo pewnie w tych wierzeniach znacznq rolQ, Jak w og6le u wttlrtt.
s

i,

I ,,...die wi,rthin richtet den tisch an, auf wolchom sie ge,melnlgllch slncn
ochwelnekopf und echweinsftlsee in olner schtlssel odor andoro Bpolso,tr 6ul.
tr&Bt, Aber oln ,schweinsrilssel rnuss nothwendlg soln,,. anzudeuton, darr dlo
Blltlgor lolcht don acker mlt elnom olgon um'worlon mOgen, wlo oln rchwQtn,
6l dlo orde wllhlet..,"
t ,,..,orfondo
omRom croetu,rem pro doo ooluoruRt, lollloot ,olom, lunlm
€t at€llEr, tonltrua, volstlll8, quedrup€dle aolltr u;qua rd bufonam,""

w6nn

I

I
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kich lud6w baltyckich, u kt6ryeh w pie6niach i
zwlaszcza lotewskich, jest bardzo czgsto
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opowie6ciach,

gu,iazd.
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proRUN Kult zjawisk zwigzanych z burzq, t. i. z

grzmotem
i blyskawicq, zazrlacza sig w wyobrazeniu specjalnego
b6stwa grzmotu Perhuna, oraz w pr"uskiej nazwie blyskawicy- mealie,
pozostajq-cej w zwigzku ze slorviahsk1. molnq,suchq blyskawicq, znanq
w p6lnocno-polskich wierzeniach ludowych [59 1??, Z1b].

-_:__,
*"^ii

Od dawna teL zwracalo wielu pisarzy uwagg, ie

Prusowie, jak inni Saitowie, odnositi sig z wietkg czciq
do ognia, kt6ry plongl w r6inych miejscach kultu.,

starannie o'chraniany. Szczeg6lnie Dusburg to poclkresla, ze do gl6w:
nych obowigzk6w Kriwego naleiala czynnodd pilnowania swigtego
ognia w Romowem [{3 II 30]. 'fakite \arzeczona, opuszczajgc -dorn
rodzicielski, ilegna sig z ogniskiem domowym, m6wigc: ,,oho m6j
mily dwigty panicke", t. ztt. ogieniaszku od panno ogiefi, wedle
Maleckiego u Sudaw6w w Sambii tSS 2061.
IeLeli czczono kamienie rv Prusach, to nie dlatego,
aby one same byly przedmiotem kultu, ale tylko jako
oltarze, na kt6rych skladano ofiary dla b6stw. Ka"ffiK,
rnienie takie zwali Prusowie staba, stabis, skgd poszlo zapewne wiele
nazw miejscowo$ci. Mo2liwe, ite taki,e z takimi kamieniami lqczyly
sig potem opowiedci o wyciSnigciu na nich Slad6w n6g lub rgki jakiejS
istoty nadprzyrodzonej [Baruch 3 52].

byl bardzo rozpowszechniony takZe kult jezior,
rzek
i Lr6del, kt6re albo w swej nazwie, albo
*-J""
w opowie5ciach z nimi zwi4zanych Swiadczg o dawrrych wierzeniach 126 727; 13 I 81-21. Niezale2nie od kultu prusowio bardzo obawiali sig wody, a Praetorius podkreSla, Ze Nadrawowle 2adnej dmierci, nawet powieszenia, tak sig nie lgkali, jak utopietrla w wodzie lub bagnie 1.
man en einigen fler jetzigen Nodrauer, die eo,sehr sich
I echswon an dom
nicht"&-",erkot
gatgon zu honloh, ali dass sie eoltdn iu ein gesumpf
oder ws:tor nech lhrom todo ge,qorlon wordeR,,,
I{UL'I
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z najwigkszq czciq wymie-

niene. Podobnie czgstym motywem, o charakterze jakby mitycznym"
jest w tych opowieSciach i ksig2yc (menins). W zwiq,zku z gwiazdami
m6wiono nieraz rra podstawie wstawek u Jana Malali o Zworunie, al.
bo Zwerinie, a wiec o naszej zwierzynce lub wieczornicy, czyli gwiei,dzie wieczornej. Poniewai jedn,ak ta wstawk& 1 r1&zlwo. 2zuerine
inaczei sukg, p,s$/staje przypuszczenie Mierzyt'rskiego, ie naleiy tu
my$led raczej o Syriuszu. Tekst Malali dotyczy Litwy, alo nie brak
wiadomo5ci, Le takite Sudawowie, mieszkajgcy w Sambii, czcili jakie6
b6stwo gwiazd, zwane SchwaytTtix czy Suaixliu [SS II 482] i prosili
je o wzglgdy dla zboitU trawy i bydla. Praetorius w XVII wieku nazywa je podobnie sqweihsduks, co oczywi$cie poz,ostaje wyrarinie
w zwiqzku ze ilaaig2de gwiazda [43 I 146]. Nie brak tei wr624cych

z

#
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Wreszcie
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Na obszarze Prus, tak j,s}r zreszt4 i u innych BaltdW,
kult zwierzqt byl bardzl rozwinigty. Wspomina o tym
Dusburg, a za nim inni, jak Erasmus Stella, Maleck[

Waisselius, Praetorius i i. Spomigd.zy czczonych zwierzgt szczeg6lne
zmaczenie mial kozi,ol, iako zwierzg plodne i ,dlatego u2ywane do oflar
naeze{(, b6stw, zwNaszcza przy obrzgdach majpcych na celu wywolanle
urodzaju rolniczego. To ofiarowanie kozla bylb wlasciwe szczeg6lnle
dla Sudaw6w, kllrzy teL byli nazywani czcicielami kozla [63, k. lB, Zl;
7 48-9; por. wyiej s.2?1. O ile w tych wsp6lnych uroczystoSciach brala
udzial wigksza ilodi wsi, od czterech do szedciu, wtedy kupowano
byka [03,k.21]. Czarnego byka sp:alil dla bog6rv takie wyzej wymle.
niony Walter Suplit, ale mimo 2e mial pozwolenie od W. Mistrza I za.
bieg byl skuteczny, luterski juit w6wczas biskup sambijski pociqgngl
przed sqd Suplita oraz 78 uczestnik6w, pochodzAcych z o6miu wel
nadbrzeznych, i za to przestgpstwo ledwie sig od dmierci wywingll
[{4 48-9]. Suplit dodatkowo ofiarowal czarna macio,yg przy swym
obrzgd'zie,'a Nqczy sig to zapewne ze starym kultem swini i dzika na
tych terenach. Jut racyt m6wi o jakichd jakby amuletach w ksztalcie dzika (fornae aprorum). Mo2e byly one podobne do tych wyo,breZeti, jakie znaleziomawyrzeih;ione z bunsztynu pod Gdat'rskiem [Oa ?0],
a moie noszono tylko oprawione zgby dzika, jakie znajdujemy w zna,.
leziskach prehistorycznych. Urywek kroniki Malali Swiadczy, he na
pogrzebie Sowiego ofiarcyrvano dzika, a synowie upiekli jego Sledzlong.
Mowa tu wigc o Sledzionie dzika, kt6ra w wierzeniach baltycklch
miala szczeg6lne znaczenie. Ta rel,acja a XIII w. znajduje swg do.
kladniejszq kontynuacjg w XVII wieku u praotoriusa, kt6ry m6wl:
,,Obecnie niekt6rzy Nadrawowie po obejrzeniu Sledziony, wg.troby I t. d.
dwini potrafig porviedzied, jaka bgdzie zima, jaki urodzaj, ezy wczasny, czy p6iny zasiew powiedzie sig.. 1.
Ten spos6b wr62eni,a znany byl niegdyS takie w. calej polece,
a dotqd szczeg6lnie wystgpuje w Polsce pln.-wschodniej [M o e z y fi.
s k i 48, zesz. l, nr 81. Takimi zwierzgtami ofiarnymi byly w Nadrawll
takZe koguty i kury. Praetorius wymienia r6wniei wiele innych ptak6w, ale omawiat tylko ich rolg we wr6ibach. Zl,owrihbne sA ptajlrl
takie, jak orly, sgpy, kruki, kanie, jask6lki, sowy, a natomiast dobrg
wr6i,bg przynoszq bociany, Zurawie, dzigcioly, slowiki i golgbte, Ntekt6re z tych wierzerl przetrwaly do dzi5. Tak np. kwieclell nazywa
sig miesigcem kukulczym, jak z,a Praetoriusa, ai do chwlll obecneJ
Isa II 121 na obszarze Prus Wschodnich. Przedmiotem kultu sg tskii
jeszcze inne zwierzgta, jak lo6, Zubr, wilk. W zwigzku ze gpecralns
ich rolq niekt6re byly uwaZar;.e za zlowr62bne. Takim byl np. zatqcl
jedli komu$ drogg zabiegl [43 I 143]. Oezywidcio nte brak pewnych
wiadomodci, dotyczgcych takZe psa, a zwlaszcza konia. Przy konlaoh
zw'racano uwagQ na ich maSC. Jui wedle Dusburga kult odno,sl :tg

.r

zeit wisson einigo Narlr&uer, lvonn els dlo mllz, lobcr trtw,

oines',Jetziger
schweines beeehen,.zu eagcn, wa,g vor'oln wlmtor eoln, wcl'chei cctrou"
rlig, ob tlto lrtlho oder rp&to raot godolen word6,,,
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do koni rozma.itej barwy. W jednych miejscowodciach z powodu ich
dwigto6ci nie dosiadano koni karych, w drugich siwych, a w innych
innej maSci. T,ak np. szlachcic pruski Dorge z powod6w wierzeniowych nie uiywatr koni siwych. Moiliwe,ilebyly one uiywane,podobnie
jak u Pomorzan i Liw6w, do rozmaitych wr6ib, a zresztq szereg
wr6Lb, polegajgcych na snuciu wniosk6w z grzebanianogqprzezkonia
(lewa czy prawa), majg charakter og6lny, wiqc zapewne i prusom
niegdy6 byl znany. Z wieku XVII mamy wed.Ie praetoriusa bardzo
ciekawe przesq,dy gospod,arcze, kt6re polegajg na zawieszaniu w stajniach czaszek zwierzgcych. ,,Nadrawowie, Skalwowie i Sudawowie
majq, ten zwyczai, ie w jesieni przy umieszczaniu bydla w stajni, zawieszajq. w oborze czaszkg wolq,, w stajni zal czaszkg koflskg,'. t. Zxvyczai ten zna takle dotgd lud polski, przy czym czaszkg takp zatykano
na plocie lub pod d,achem w celu ochrony przed zarazg.
Szczeg6lnym kultem otacz,ano jednak wgile, o czymbardzo liczne
wskaz6wki dajg wszystkie dawne ftbdla, ale gl6wnie Maleccy, Hartknoch i Praetorius [26 143, 163], wzmianki zari znajdujg sig takie
u Erazma-Stelli, Wraisseliusa, Dlugosza, Miechowity, Stryjkowskiego
i i. 'Z tych r62nych relacyj wynika, ite w4z (angis, a Zmija anxdris) byl
chowany po domach, karmiony i otaczany wielkq. czciq, 103, k. 10, 13;
59 8; 43 I 86-7; 67 | 1421. Statuty prowincjonalne ryskie z r. 1&28
m6wig, jednak nie tylko o kulcie wg26w w Prusach, ale takie o kulcie
robak6w. Istotnie w r62nych ir6dNach zapisano przesq,dy zwiqzane
z ytszczolami, rnr6wkami, konikami polnymi. Np. wedle Praetoriusa
Nadrawowie bali sig tykai tnrowiska [43 I 88]. Dusburg zaznaczyl, 2e
migdzy r6inymi zwierzgtami czczq nawet ropuchg, ale w innych 216dlach nie ma bliZszego okreSlenia tych wierzerl. Pozostawalo to zapewne w zrvi4zku z tym, 2e wedle Prus6w dusza mogl,a; przejSi
w ropuchg.

O ile idzie o kult ro5lin, to Prusowie bardzo czcili
rozmaite drzewa. WSr6d tych drzew zwNaszcza czczono p'otgZne dgby, kt6re staly w miejscach kultu, jak
np. w Romowem. O ile drzewo bylo stare lub oke,zale, albo tei mialo
szczeg6lnq postai, wtedy wierzono, 2e w nim mieszka b6stwo, jaki6
duch opiekufrczy lub w og6le jakaS dusza. JaJr wielkie byly te drzewa,
moie 6wiadczy(, np. wzmianka Praetoriu'sa, kt6ry widzial dab rnajAcy u spodu dwadzie6cia szedC, a na wysokoSci czlowieka osiemna"Scie
lokci obw,odu. Ale zwlaszcza trzy drzewa, wyrosle z pnia jednego,
otaczano czciq osobliwg, t. j. urvaZano za 6wigte. Z teren:u pruskiego,
tak w czasach Praetoriusa [26 131], jak p6lniej, moina by przytoczyt
wiele przyklad6w tego kultu. Przy tym nie tylko dgby, ale tak2e lipy
tak zrosle byly szczeg6lnie czczone [26 116-20; 44 20-l; 63, k. 13, 1?;
ag I 601. Takie inne potgine drzewa, jak jodla lub grusza byly przedmlotem kultu. Nle wolno bylo ScinaC takich drzew, a kto by sig od. r ,,D!€ lotzlgsn Nadrauer, Solavonlor, Sudauer haben don Gebrauch, wenn
;le lm SpAthoibti dar Vleh olnetallen, ptlsgon alo ln don Ochsenstall elnon
Ochronkopl, ln don PlerdertEll slnon PfondonkoDl hlnolnzuh&ngon.,'
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wuity\ siekierg ciqi w takie drzewo, ten podobnp rang ,odnosil w nogg.
Tak sig wydarzylo, gdy chciano Scigd olbrzymi dgb w Heiligenbell
[f3 I 68]. Prusowie czcili nie tylko poszczeg6lne d.rzewa, ale takie
cale gaje i lasy i o tym od Adama Bremefrskiego, t. j. z XI wieku, at
do Praetoriusa (XVII w.) mamy bardzo wiele wiadomo$ci (por. wy-

"'

t'

ill;rie2 i inne krzewy i rosliny mialy w ludowych wierzenlech
pru,skich pewne znaczenie, Wedle H. Maleckiego i Waisseliusa b6g
Puszajtis mieszkal pod krzakiem bzowym, kt6ry byl uwaZany za
Swigty i pod ten krzew noszono mu chleb i piwo, a proszono o posylanie parstakka do stod6l [63, k. 20; 4l I 6&; i7 | 748]. Jalowiec, zw&ny
had.cgis, od polsk. kadz i{ takite byN czczony wedle Praetoriusq nle
tylko na Zmrdzi, ale i w Skalwii. Diabel siedzq.cy w krzaku jalowcowym nie pozwalal go Scinad 126164;55 II 6121. Tak2e jemioNa(enelno')
u.Zywana byla, podobnie jak u Sl,orvian, jako Srodek leczniczy. Inne
ro6liny byly uZywane do r|inyc}a cel6w, a wigc boie drzewko slu,iylo
do wyrabiania drewienek przeznaczonych do rzucania los6w. Wedle
Praetoriusa do takich obrzgd6w wr6Zbiarskich musi byd stosowane
specj,alne drzewo, dlatego i czata, sluZqca do wr62enia, bywa wyrablana z drzerva osikowego.
$ 5. WRozBY

wR.zBrcr , Prusowie znali wiele rozmaitych sposob6w

wr6ienla,

a wedle Maleckiego nazywano ich z ruskiego burtnikarui od burty
o niin Uaiecki, 2e lali wosk riztoplony
- losy. M6wi
na wodg i z wylanych
ksztalt6w przepowiadali pnyszlo$( t20 1681.
Praetorius nazywa ich wasqhones od waihas
wosk. Ale prdcz
tego byli takile s4utinnutqei, moite zwani od iwinasol6w, trtOrzi latl
w celach wr6Zbiarskich ol6w. Sqwakones wr62yli z- plongcego dwlatlA
{iaakc), a ilwrnnes z dymu (dumaf, puttonet zaS wrliryli z piany pl.
wa (putos). Ci ostatni szczeg6lnie dzialali wtedy, gdy komu6 co ekia,
dziono; w6wczas kupowali czarg piwa, ustawiali je na zleml, wpatrywali sie w piang i wyrokowali, w kt6rym miejscu trzCba
szukad_ skradzionego konia, czy danego przedmiotu tl3 II 1{1;
20 1651. Inni obserwowali powietrze (ora) i zwali sig oronet, lako
przepowiadacze pogody, inni wr62yli z lotu ptak6w i zwall elg
lekkutones
(iwai.
__(od lekti - Jrtue). S4weigd4urones wrOZytl z gwlazd. Qwaiwr6zvri z wne
pv.,
wnqtrziodci;
sv
do nich
prv
.ttetl
Cide),
eide).. lliddurones wr62yli
zaltczi.tt
aslteasrr
stq t!Nddra.
ruI 3wowie, ktdrzy przepowiadali ze sledziony wieprzowej. Kraiiultci(od
hraujas
ludzkiej i bydlqcej- krwl. lnnt zlrwtg ile
.1 .kr-ew) wrl|yti zwoda),
wanduolutti (od wanduo
poniewai wr6ig z fal I plany;-nlo.
kt6rzy
nrr,..J ng
re nawet
rr.rwul, nut'tt,t,
(nerti
neniti \ngrtt
nurkowad), kt6rzf p0tfell0
nUTKOW&C),KtOfZy
nUfKOWAC
nurkbwad
- I burze.' fJdbuitcil;potrafte
I przaz _to-przepowladad pol6w
blori czorg cy.
Pg]If llpb drcwnlanq, ale podwlgcane I z drzewa oelkowego, poclem
ldsyqrf 1vg{y ao- e,zery, b oo ie1 wody wrzucaJq loden i,,; it*gi"i
t4f
tilf
lqf-plgd
IEE DltO lamyL6w,
IeEyU6w, ktdre nlo mogo
mogg
moge byd
iryd
bvd Jednak
czerwone. Narttp.
Nal[co.
cuerwone.
N
Jednair-clerworie.
tut
.ctBFr ,*f,lE
I f6le*,
powttBJe,,wilOrl(Ure
na wosule
wodzlc powgtaJe,-wnloikurc
pomyalnolcl
llo oO pomyllnolcl
tl9
faklc -llE
Bowstalg, wnloBkuJ€ lle
Domya
1T: ?
llEltr:Enl$ lV Ekclwll datotrle uuhuttai (od tavhi
ilurso:),

-
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ktdrzy mieszaj4 go z sadzq i z tego wr6iiq: Stiklorai i ryrhulutki wrditq
ze szkla i zwierciadel. Swalgones dzi6lajq przy weselu, a sqwerutlai
(od iltueris * dzikie zwierzg) wr6iLq, ze zwlerzqt, rv6r6d kt6rych za zlowr62bne uwaia sig zajqca, wilka, osla, ropuchg, jaszczurkg i szaraficzq [6 XXV 94-7]. Oczywidiie takLe duig rolg grajq sapnonei
wykladacze sn6w [{3 II 56, 67, 120; 55 Il 745,201;7 &4).
(sapnas
- sen), odmiany rvr62qcych,
Owe przer62ne
kt6re zestawia Praetorius, nie
oznaczajq, rzecz jasna, rozmaitych rvyspecjalizowanych grup wr6*biarskich zawod,or,,r.ych, ale jedynie wskazujg,, jak bogate moiliwoSci
wr6ib posiadali Prusor,vie w Nadrawii w XVII wieku. Natomiast
w XVI w. Maleccy opi,suj4. wr62biarzy zrvanych zuajdlami, czyli lecz4cymi, wiedzqcymi do pewnego stopnia znachorami, albo teit nazywajq ich iegnolarui od Zegnania.
W zwiqzku z tak wielkim rozpowszechnieniem wr62biarstwa, powstawal przeciw temu okolo 1430 roku
*"'f.Hl{
Michal, biskup sambijski, zakaztrjqc wr62enia z piany
pi,urnej, z kur (koSci i inaczej), lub z czegokol'wiek innegol. Trwalo
wigc nadal przekonanie, ktdre zaznacza Dusburg, 2e ,,Prusowie w kaZdej waZniejszej okolicznoSci rzucali losy w celu odgadnigcia powodzenia zamierzonej czynnoSci" (por. ll rozdz. S 6, ods. 1). R6wniei wedle
D,usburga byla w Galindii bardzo powaZana wrdikai ,,kt6ra w mniemaniu Prus6w uchodzila z,a Swigtq wieszczbiarkg"-'. Wr6ika tamiala
glos nie tylko ,w spr.a.wach religijnych, ale takie i publiczny cW {ayit
przy wszystkich przedsigrvzigciach, nawet o charakterze publicznym,
u Galind6w radzono sie wr62b [58 I 52, 54].
Pmsowie mieli te2 rozmaite przesq,dy, tak np. uwapRzES*Dy
'
L,ano za rzecz ujemnq spotkanie chorego czlowieka,
lub starej baby, i to do tego stopnia, Le raczej wracano wtedy do ,domu,
by uniknqd niepowodzenia [26 166].

S 6.

CZARY

bylo wybitnych czarodziei6w
cz,A*owNrcy WSr6d Prus6w nie brak przytoczyi
wiele przyklad6w.
i czarorvnic. Mo2na lsy
Kronikarz ruski powiada o Jaiwingu Skomoncie (XIII w.)' ite byl
znakomitym czarodziejem i wieszczbiarzem l7 ZS1. W wydawanych
przez Zakon ustawach kr:a jowych (Landesordnrung'en) z lat L408, 1&27,
1441 moZna zauwaLyi coraz rosn?ce zaostrzenia przepis6w zwr6conych przecirv czarownikom i czarownicom, o kt6rych w XIV wieku
ieszcze nie pisano, Grunau zaS ,,rt XVI wieku ustawy te uczynil ieszcze
bardziej ostrymi [I3 U 122, 128*9, 7&0-1). Dlatego teL w XVII wieku przedladowano bardzo surowo i torturorvarro za czary na obszarze
Prus Wschodnich. Mimo to Praetorius wspomina o licznych i roz*
m&ltych czarownikech w Nadrawii, takich jak sitarze (sietones),kt6rzy
wykonujg ezary ptzez krgcenie sitem (sietas), wejones, kt6rzy potrafiq
--ffirnffcantaclonos vel divinaciones in cercvisia vel pullis, vel alisi
qulbuecunquo morlls exnrcoant,"
r ,,,.,Qu6 :ocundum rll,um lpeorum socr& et prophotinnr r0put&b&tur."
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zmieniad kierunek wiatru (u'ejas), a inni zamawiajq ogiefr i potraflq
mu rozkazad, aby nie wyrzgdzal szkody, inni za{ zaklinajg wgie
(zaltys)

i

nazywajp sig dlatego qaltones [0 XXV 95-6].

Czarownicy

ci,

zwani wajdlami, wedle lVlaleckich I

szukai zlodzieja. W tym celu wzywali bog:6w, eby nlo
wypuScili zlodzieja poz,a granicg. Potem taki cza,rownik brot 'dwlo
misy, kladl do nich dwa grosze, Ial na nie piwo, jedno dla zlodzleJa,
drugie dla siebie, poczem robil znak krzyLa, a misk1 tak poruszal, ieby
sig i grosz poruszyl; na kt6re miejsce trafil grosz z\odzieja, tq, dro'
gg zlodziej poszedl, znachor zaS ptrwiadal do poszkodow,anego, ie
w tym kierunku trzeba szukai zNodzieia; poczem czarq z piwem stawial znachor na ziemig, patrzyl. ku niebu i modlil siQ: ,,O dobry
wladco nieba i ziemi i gwiazd, daj, a,by teu zlodziej nie mia.l spoczynku,
aZby odni6sl to, co ukradl." Nastgpnie patrzyl w miskg piwa, czy
ukazuje sig na nim bafrka, bo to byl znak, 2e pro6ba zostala wysltr'
chana. JeSli nie, wylewal piwo i nalewal ponownie, poczem powtarzal
caly zabieg, ai sig ten znak poiawil. Takie praktyki spotykano szczo'
g6lnie u Sudaw6w 103, k. 221.

ci p'oSwigcali takZe amulety, zwano scitdir
Arr,rFmv
- Czarownicy
kt6re noszono do5d powszechnie w l.{adrawii i Sha,lwii (wedle Praetoriu,sa w XVII w.). Takie amulety, rzekomo
o k,sztalcie d.zik6w, nosili wedle Taqyta juZ Aestowie. Z Lil,wy t Zmudzi mamy od XVII do XIX wieku,bardzo liczne i ciekawe na, to pruy'
klady [r3 I 18-19].

Tak2e opis okrucienstwa Galind6w, kt6rzy, wedlo
Dusburga, matkom ukrywajg.cym swe c6rkf za karg
"fi""rI"?T,L poucinali piersi, zostal objaSniony przez Brtlck.
n e r a [7 31-2] w ten spos6b, ze sz\o tu o symboliczny zabieg, dotgtl
praktykowany u Mordwin6w, a majqcy na celu sprowadzenle umdzaju, gdy trapil nieurodzaj. Na to bowiem Prusowie z'wracall wlelkg
uw,age, a r6r,vniei 6w. Wojciecha nio chcieli sluchad i zablll, twlerdzqc: ,,2 p,owodu takich ludzi ziemira nasza owocu nie wyda, drzo.
wa nie rozkwitnq,, dzieci rodzii sig nie bgdg, a starzy pomre" t9f m0],
Innych tego rodzaju czardw, magicznych zabiegdw i przesgd6w bylo
bnrrlzo 'lviele, z kt6rych niejedne zachowaly sig w wierzenlach ludo.
rvych rra obszarze Prus Wschodnich do XIX wieku.

-

$ 7. T,ECZNTCTWO
zNAcrroRzy Szczeg6lnie wlelka ilorld rozmaitych praktyk czarottzleJsklch byla stosowana przy chorobaclr, Znaehorzy
urnloll zetegnywad choroby I moto dlatego zwall Ble iegnotami, Przy
tyeh obrzgdech posluglwall rlg bowlem zneklcm I elowaml krzyia lw.
'I'otcd oburrall BlQ, ,te lm Ea, to g,rotono wlore lub ptonem, akorq JaL
Podkredl'ell e'uynltl to wazystko Bogu tra €z6dd, gr luilrlom n& porytak,

4$
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pt?.emilczajq,c oczywi{cie, 2e wzywali przy tym imienia pogarlskich
bog6w. Praetoriusowi rdrvnieZ zawdz\qczamy wiele szezeg6l6w o tyeh
pruskich znachorach na obszarze Nadrawii. Byli wigc kraujuttei, ktF
rzy umieli krew puszczal, przy pomocy rozka jA ssali, a pirtem z jej
smaku okredlali, czy tzNowiek bgdzie zdr6w czy nie, przy lej za|
praktyce szeptali jakie5 slowa. Pustones (od pusti
dmuchai) wykonywali swoje praktyki przez chuchanie na rang- i mogli j4, w ten
spos6b wyleczy(, lub stan jej pogorszyC. Inni, kt6rzy zajgci byli trzebieniem koni, bykdw, kozl6w mie,li zwyczaj przedtem chuchad na n6it,
a takZe po operacji chuchali na n6i poloiony na ranie,. Seitones przywieszali amulety (seitai) chorym ludziom i zwierzgtom domowym,
a p'ote'm po zdjgciu okreSlali, czy chorobp da sig uleczyi. Inni zaf,
gdy dostali czgS( odzieLy z jakiego$ czlowieka, mogli mu takie zadae
chorobg lub nawet 6mierd.
Byli tei zielarze_ 4elininkai, ktlrzy leczyli przy pomocy zi6l. Gdy czlbwiek lub rbydiq zamierit i nie
,:#fift",
wiedziano, co mu dolega, wtedy zawieszali mu na
szyi wigzankg zi6l i to go uzdrawialo [6 XXV 95, 97]. Niekt6re z zi6t
mialy chroniC prze,ciw czarom. Takim mialo byd pinningas-2ole;
zanim je zerwano, kladziono na jego miejscu pienig.Zek. Inne jak
griiu-iole wykopywano nie dotykajgc palcami przez chusteczkg, a.stosowano w chorobach staw6w. Sokiem boLego drzewka nacierano
cial'o, ahy je ,ochroniC przed ,ospA, a wewngtrznie dawano niemowlgtom. Tymi rozmaitymi ziolami leczono wszystkie choroby, zwlaszcza tak dokuczliwg febrg - zimnicg Qnnoys) IEE I 644].

s 8. wrEDzA
Prusowie pisma nie znali, a nawet nie mogli pojQ.d,
i"l. * formie pisemnej mo2e jeden drugiemu uazieric
"?"fi#It"
wiadomoSci. Wedle Dusburga nie znali r62nicy dni
i tygodni, a jesli mieli sig zejs( ma pewien okre$lony termin, wyiina"ti
ka,rby w jakim6 ,drzewie, albo tei robili wgzly na sznurze lub pasie
[55 I 55; 20 166]. Od tego karbu powstala tei pruska rraxzwa girbin na
okreSlenie liczby [55 II 675; 25 87:'6e II 8?]. Strownik Elblgski dowodzi jednak juZ znajomo6ci dzielenia tygodnia na 7 dni, mierzenia pola morgami i t. d. [{0 IX 336]. Miara by} lokieg zwiqzany
iak u Slowian - ze zwyczajom mierzenia lokciem (woaltis). Ze zna-lezlsk
prehistorycznych moina wnioskowa{ Le byly tu wtedy w uiyclu takZe wagi.

S 9.

PIESNI

r0inyc}r ulamkowych wzmianek moina przypusznrrari Zcza$
ite P_rueowie znali liczne piedni, kt6re chgtnie
noni'fiii*r,
dplewall. Spiewano ple6ni bohaterskie, kt6re sig nie
zachowaly, a ktdre motllwe, te ukladall owi tulis4e i ligas4c, wygta,
csaJqey potem pochwale tmarlego, W tych ple6nlech-wyelawlano
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oczywidcie przede wszystkim czyny bohaterskie zmatNego, czego tak
stanowczo zakazuje uklad w Kiszporku (Chrystburg) [ 13 I 89]. Chyba
do nich nadawaloby sie okreslenie pruskie dpiewania i pieSni Qyrimons
i grimikan odgrumnis
- daleki grzmot) [55 I 188; 50 97]'
PieSni Spiewano takirc przy pracy; zapewne przySpiewywala sobie kobietiprzy pracy na zarnach, albo
#jitil|;"tp; pasterz
przy pasaniu bydla. Nie brak bytro r6wnloi
piedni dorocznych. T,ak np. Spiewano jakioS pieSni na chwalg b6etw
przy pierwszym rvyjetdzie z, plu,giem w pole [63, k. 19-20]' a taki:e
w czasie Swigta ka czci zmarlych.
r
Szczeg6lnie wiele piedni Spiewano na weselu. Kiedy
zebrano
sig na dziewiczym wieczorze, panna mlodl
*"rl"'f;*, tak wyrzekala:
,,O ho, oho, ho, kto mojemu ojczulkowl
i mojej mateczce przyrzqdzi l62eczko. A kto im ich n62ki umyje.
A kto im ich ognisko zaopatrzy w drzewo. O m6j kochany kotku,
piesku, kunko; gpsko, 6winko, koniku, kr6wko, cielAtkq owieczko, kto
wam da poiywienie, a kto bedzie dla was dobry." A kiedy jun tak
oplakata, co sig tylko w domu znajduje, wtedy brali jq przyjaciele
i prowadzili do ogniskai zawodzila ons, ponownie w te slowa: ,,O ho,
oho, oho, m6j mily Swiety ogieniaszku, kt6it bedzie drewka dla mego
ojca i mojej matki przynosil, arby sie przy tym ogrzewali, a kto clg
bgdzie strzegl." W6wczas cala jej druZyna plakala razem z nig i pocieszala j?, aby sig bardzo nie zn:uiryNa, aby jej sig nic nie stalo i t. d.
Zawodzenie to jest zupelnie podobne do pieSni polskich, jakie na
woselu przy pohegnaniu z domem bywajg dpiewane.

Nie brak bylo zapewne i rozmaitych pieSni tanecznych
a nadto pie3ni lirycznych
."10'f;8)i, o rnotywach przewaimiodajn,
milosnych; poza tym 6plewa.,
no takZe staro pie$ni 2olnienskie. Teksty piedni, zapisane na da,wnym pog,naniczu prusko-litewskim, pozwalalyby na przypuszczenl6,
2e podobny charakter mialy zapewne i pieSni d'awnych Prus6w, o kt6.
rych jednak dokladniej nic nie wiemy.
PIESNI

w r:odzaju litewskich

danych o opowleopo.wrEscr Natomiast nie posiadamy zupelnie
Sciach ludowych i moiemy zn6w jedynie przez enelogig przypuszczai, na p,odstawie bogatego materi,alu litewskiego, ie
nie brak tu bylo rozmaitych opowiadafi o b6stwach o charakterge

mitycznym, oraz ba$ni i bajek zwierzgcych. Niektdre podanla wspdlczesne, jak np. o zlotej koronie pruskiego ksigcia, sprawlaJe wrarenlo
pozostelodci z czas6w starropruskich lZweck 07 1251.

B 10. MUZYKA I TANCE
rr6r,oDts Jakkolwtok nle zachowaly slq tedne zabytkl dawnol
;? BePau:. murykl pruskleJ, Jednak na podstawle rterych kro.
xln
nlk t skt6w morna e0dzlC, ie byla oD& doad bogatl
tloro lplcwcuo plelul prry r6iny€h uroeayrt-olelaeh, serdwno doroer
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nych jak i rodzinnych, skoro hymny blagalne i dzigkczynne Spiewali
kaplani, skladajgcy ofiary, a pr6cz tego ripiewano pieSni bohaterskie,
opiewajq.ce czyloy rycerskie wojownikdw pruskich, wreszcie tak2e
pieSni p,rzy pracy w polu i w domu.
Istniejg przypttszczenia, 2e melodie staropruskie byty oparte
na pentatonice, a wigc gamie archaicznej, a melodyka byla zwykle
dwutak'towra. Hipoteza uczonych niemieckich, Le rta,muzykg .dawnych
Prus6w wywarli wielki wplyw Goci, jest doSd wgtpliwa wobec braku
jakichkolwiek pewnych dan;rch, dotyczpcych tego zagadnienia
lDOring 14 3; Mtiller Ig 7-81.
TAlICE

W memoriale Henryka Beringera z r.'1,428 czytamy,

2e w'okresie zapustnym i na wEselach majg. miejsce
rozmaite wybryki taneczne (gar teafelscbe tant4e), a uczciwe kobiety
przebierajq, sig w mgskie stroje. WidaC, ,ite trz4dzano tu jakieS zapewne przebierania sig zapustne, oraz w og6le weselono sig i tarlczono
przy starych tanecznych melodiach.
Zakazy przebierania sig pozostajq, w zwiqzktt z pod,obnymi
w tych czasach zakazami biskup6w warmifrskiego i sambijskiego
(l&&& r.), ktflrzy w mySl ustaw soboru bazylejskiego zakazyw,ali scholarzom i wszelkim innym osobom przebierania sig w czasie migsopustnym za kr6l6w, wodz6w, ilolnierzy, kobiety i arzqdzania zabawnych widowisk dla posp6lstwa [53 VI 22].

s

11. SZTUKA LUDOWA

Okre6lenie dokladne sztuki ludowej dawnych Prus6w
napotyka na wielkie trudno5ci, poniewai nie mamy
takich zabytk6w, kt6re by z calq pewno5ciq. mogly
byi okre6lone jako staropruskie. Mo2tiwa zn6w jest tylko rekonstrukcja na podstawie stylu material6w, jakie znamy z obecnego terenu
Prus Wschodnich od XVII do XIX wieku. Na podstawie tych danych
moZna stwierdzii, 2e dawni Prusowie wytwarzali niewqtpliwie wiele
artystycznych dziel, zwNaszcza rv dziedzinie rzei,by ludowej. Zabytki
prehistoryczne, jak ulomki skrzyni, Swiadczytryby, 'he tak sprzgty, jak
narzgdzia gospodarcze posiadaly z&pewne prostg. ornamentykg, rytp
w drzewie. Znalezione posaiki kamienne i istniejq,ce tradycje o posg,gach drewnianych p'ozwalaj& pnzypuszczat,, ze rzei,biono m,oie tak2e
pospiki b6stw, a potem oczywiScie figury Swigtych, o czym z terenu
litewskiego mamy wczesne, bo z pocz1tku XVIII w. wiadomoSci.
RZEZBA

iii"""-#i
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Jedynie w bardzo starych okazach sprzgt6w zaznaczajq siQ pewne oddzialywania skandynawskie.

W kraZdym jednak razie nawet do dzi5 jeszc:ze przaziera pewne slabe echo jakiejd staropruskiej sztuki ludowei, na kt6rg
nawanstwily sig rozrnaite wplyrvy spsiednie, litewskie z obszaru Klajpedy, mazurskie z poludnia, oraz kaszubskie z zachodu [C I a s o n
t2 10,12,13, 35 oraz rycinyl.
ZAKONCZENIE

Obraz kultury ludowej dawnych Prus6w jest obrazem jedynie
przybli2onym nieco do prawdy. Pochodzi to stgd, 2e na jednej plaszczyLnie trzeba bylo traktowai wiadomoSci o dawnych Prusach z tdL-*
nych terendw, oraz z okres6w chronologicznie doSi nieraz odleglych.
Gldwnie opierano sig na: 1) dokumencie ukladu migdzy !{rzyLahaml
a nawr6conymi Pomezanami, Warmami i Natangami z r. LZeg
w Kiszporku (Chrystburgu); 2) Kronice Dusburga, przedstawiajqcej
stan Prus6w z kofrca XIII wieku i poczptku XIV wieku, pisanej pra.wdopodobnie w Kr6lewcu i obrazujgcej gl6wnie stosunki w Sambii, Nadrawii, Pomezanii, Pogezanii i Galindii; 3) artykulach zakaztjqcych
Michala biskupa sambijskiego z r. 7426, a dotyczqcych gl6wnie Sambii;
4) dzielach Jana i Hieronima Maleckich, odnoszqcych sig gl6wnio do
sambijskich Sudaw6w w XVI wieku; 5) Kronice M. Waisseliusa
z r. L599, majpcej charakter przewainie kompilacyjny; 6) dziele pozostajg.cym w rgkopisie M. Praetoriusa p. t. ,,Deliciae Prussicae" z wieku
XVII, a dotyczqcym gl6wnie Nadrawii i Szalawonii, zwanej teL Skalowiq, lub Skalwiq,; 7) pracy Chr. Hartknocha,,Alt und Neues Preu,ssen"
z r. 1684. Przy rozwaZaniach tych uwzglgdniano takZe inne i:r6dla, tak
dawniejsze, jak p6lniejsze. Do wielu zagadniefr brak zupelnie materialu, wigc te fakty kulturowe wypadly slabiej, co oczywiScie bynajmnioJ
nie oznacza zupelnego ich braku w Zyciu dawnych Prus6w. Naleiy
zresztq, przypttszcza| ze niejedno jeszc,ze da sig uzupelniC, co jak
zwykle staje sig m,oiliwe dopiero wtedy, gdy nada sig pewnemu ZrEBBdnieniu og6lne ujgcie.

crrRAMrKA 2e istni,ala taki,e rozwinigta bardzo ceramika, zdobiona w pewien wz6r, o tym wiemy z wykopalisk
prehistorycznych. Dzisiejsza kultura ludowa Prus Wschodnich, zar6wno w dziedzinie ceramiki, jak wyrob6w z drzewa, pozostaje w Scislym zwiqzku z polskq, sztukp ludowq., zwlaszcza z Mazowszem
i Koszubomi. Nie hralc tu dwojak6w, a takite sA na Warmii tak chat'oktot'ystyczno polskio obrazy na szkle.
Elaaffrllr ilrrarlb Pruriir,
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