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Ona Aleknavičienė
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Dar vienas Martyno Mažvydo laiškas
Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne (Geheimes
Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz zu Berlin) rastas iki šiol nežinotas Martyno
Mažvydo laiškas. Jis saugomas Kunigaikščio laiškų archyvo fonde: GStA PK: XX. HA
Hist. StA Königsberg, Herzogliches Briefarchiv J 2, Nr. 984, 1553 Januar–März. Laiškas rašytas lotyniškai1, nedatuotas, adresatas neįvardytas. Taigi nežinoma nei kada,
nei kam siųstas. Pagrindiniai uždaviniai skelbiant šį dokumentą – rasti chronologinę
vietą tarp kitų jau žinomų Mažvydo autografų ir apibrėžti galimų adresatų ratą.

1. Ž i n o m i M a ž v y d o a u t o g r a f a i. Pirmasis duomenų apie Mažvydo
laiškus paskelbė Jurgis Gerulis (Georg Gerullis, 1888–1945) – 1926 metais žurnale
Tauta ir žodis, remdamasis vienu iš lotyniškų laiškų, rašė apie Mažvydo tautybę:
Buvo jisai tikras lietuvis, vokiškai 1548 m. dar nė žodelio nemokėjo, kaip jis pats vienam
laiške, kurį su devyniais kitais Karaliaučiaus archive radau, ercikiui tvirtina2.

Taigi 1926 metais Gerulis buvo radęs 10 laiškų. Vieną jų publikavo visą (perrašą),
kito – ištrauką, norėdamas dokumentais pagrįsti mintį, kad Prūsijos lietuviai iš katalikų protestantais virto ne savo noru, bet valdžios priversti ir todėl „veikiau katalikų pusėn krypo“3. Gerulis nurodė ne tik laiškų saugojimo vietą – Karaliaučiaus
valstybinį archyvą4, bet ir fondą:
randasi Karaliaučiaus Valstybinio Archivo (Staatsarchiv) aktuose „Etatsministerium
118 e“ tarp Ragainės bažnyčios dokumentų.

Ištraukų iš Gerulio publikuotų laiškų vėliau paskelbė ir kiti tyrėjai5.
Po metų išleistoje chrestomatijoje Senieji lietuvių skaitymai Gerulis minėjo jau 11
Mažvydo laiškų:
Iš jo raštų išliko: [...] 11 ranka rašytų laiškų Karaliaučiaus valstybiniame archyve6.
1
2
3

Ačiū prof. habil. dr. Eugenijai Ulčinaitei
už laiško vertimą į lietuvių kalbą.
Gerullis 1926, 426.
Gerullis 1926, 426–432.

4
5
6

9

Oficialus tuometis archyvo pavadinimas
Preußisches Staatsarchiv in Königsberg.
Žr. Ročka 1964, 101–121; Ročka 1974a, 65.
Gerullis 1927, 2.
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Baigiantis Antrajam pasauliniam karui (1944–1945) Karaliaučiaus valstybinio archyvo fondai iš laikinų saugojimo vietų Rytų Prūsijoje buvo pervežti į Vokietiją ir
įkurdinti Göttingene, Valstybinio archyvo sandėlyje7. 1980-aisiais jie perkelti į Berlyną,
Prūsijos kultūros paveldo Slaptąjį valstybinį archyvą, kur yra ir dabar8. Kaip ir anksčiau,
Mažvydo laiškai laikomi tame pačiame fonde: GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
Etatsministerium 118 e, byloje Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 35 Bl.
Byloje jų yra 13, visi parašyti lotyniškai. Byloje taip pat yra Mažvydo ir jo žmonos
Benignos testamentas (rašytas vokiškai, ne Mažvydo, žr. toliau) bei pretendento į
Ragainės precentoriaus vietą Ambrozijaus Sethe’s laiškas kunigaikščiui Albrechtui.
1964 metais iš Göttingeno buvo gautas Mažvydo laiškų mikrofilmas9. Marcelinas
Ročka visus laiškus iššifravo, išvertė į lietuvių kalbą ir 1966 metais paskelbė žurnale
Literatūra10. 1974-aisiais lotynišką tekstą, vertimą bei komentarus jis peržiūrėjo ir dar
kartą publikavo knygoje Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga, kur pridėjo
pirmojo laiško faksimilę11. 1993 metais knygoje Martynas Mažvydas. Katekizmas ir kiti
raštai paskelbti lotyniški laiškų tekstai, parengti remiantis Ročkos perrašu ir mikrofilmu12. Pastebėtina, kad nei vienu, nei antru, nei trečiu atveju nebuvo iššifruotos ir
išverstos rezoliucijos, prirašytos kunigaikščio kanceliarijos darbuotojų paskutinio
lapo verstoje pusėje. Dvi rezoliucijos pridėtos kaip atskiri dokumentai, viena iš jų
yra 2-jų, kita – net 4-ių puslapių. 2000 metais Guido Michelini publikavo visų 13
laiškų faksimiles (irgi be rezoliucijų)13.
1997 metais, minint Mažvydo Katekizmo 450 metų sukaktį, parengtas proginis
internetinis leidinys Lietuviškos knygos metai. Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos
knygos 450 metų sukaktis, kuriame kultūros paveldo populiarinimo tikslais greta knygų fragmentų skelbiami Mažvydo laiškų bei testamento vertimai į lietuvių kalbą (imti
iš Ročkos 1974 ir 1977 metų publikacijų)14.
1972 metais Jörgas Raineris Fligge daktaro disertacijoje Herzog Albrecht von Preus
sen und der Osiandrismus, 1522–1568 paskelbė Prūsijos Bažnyčios 1554 metų generalinio sinodo, pasmerkusio osiandrizmą15, dokumento fragmentą (dviejų lapų faksimiles), kur tarp kitų kunigų parašų matyti ir Mažvydo bei Baltramiejaus Vilento
parašai16. Dokumentas buvo pasirašytas Karaliaučiuje 1554 metų rugsėjo 19-ąją, dabar
saugomas Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne17.
2000 metais Alma Braziūnienė, remdamasi Fligge’s informacija, žurnale Archivum
Lithuanicum atskirai publikavo Mažvydo ir Vilento autografus iš to paties 1554 metų
Forstreuter 1955, 91–92.
Neretai kaip saugojimo vieta vis dar
nurodomas Göttingenas.
9 LMAVB RSS: Mf. 563.
10 Ročka 1966, 247–286.
11 Mažvydas 1974, 245–345.
12 Mažvydas 1993, 655–719.
13 Michelini 2000, 655–693.
14 Lietuviškos knygos metai. Martyno Mažvydo
pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukak
tis, 1997.
7

15

8

10

16
17

Apie Andreasą Osiandrą (Andreas Osiander, 1498–1552) ir osiandrizmą žr. Fligge
1972; Stupperich 1973; Seebaß 1995, 33–47;
Kaufmann 2001, 243–318 ir kt.
Fligge 1972, 1056–1057; Braziūnienė
2000, 167.
[Protesterklärung der orthodoxen Pfarrer
auf der Königsberger Synode,] 1554-09-19;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
Herzogliches Briefarchiv J 2, Nr. 986,
1 Januar–30 April 1544, 3r–10r.
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dokumento18. Mažvydo įrašas, palyginti su kitais (pasirašė iš viso 50 kunigų), gana
ilgas ir išraiškingas, o Vilento panašus į daugelio kitų:
Ego Martinus Moſsuidius diſtrictus Ragnetenſis Archipreſ=‖byter mea p[ro]pria manu
huic ſcripto ſubſcripſi: Et testor de=‖inde meo corde, mente et ſanguine meam eſſe ‖
etiam huius ſcripti ſententiam.
[Aš, Martynas Mažvydas, Ragainės apskrities vyresnysis kunigas, sava ranka šį raštą
pasirašiau. Ir toliau savo širdimi, protu ir krauju taip pat paliudiju, kad šio rašto sakinys yra mano.]
Bartholomæus Wilentus parochus i[n] Stein=‖damio manu p[ro]pria ſu[b]ſcripſit.
[Baltramiejus Vilentas, Šteindamo klebonas, savo ranka pasirašė.]

2000 metais tame pačiame žurnale Jolanta Gelumbeckaitė paskelbė kiek ankstesnio to paties sinodo dokumento, rasto Hercogo Augusto bibliotekoje Wolfenbüttelyje (HAB: Cod. Guelf. 194. 2 Extrav., 171r–177v), fragmentus su Mažvydo ir Vilento
pavardėmis19. Tai nėra jų autografai – visų kunigų pavardės surašytos viena ranka
(Wolfenbüttelyje saugomas veikiausiai dokumento nuorašas).
Dar vienas žinomas Mažvydo autografas – lotyniškas nuosavybės įrašas I amžiaus
istoriko Juozapo Flavijaus veikale, išleistame 1524 metais Kölne. Apie šį autografą
1981 metais savaitraštyje Literatūra ir menas informavo ir antraštinio lapo faksimilinį
fragmentą paskelbė Nojus Feigelmanas20. Flavijaus veikalas dabar saugomas Vilniaus
universiteto bibliotekoje (VUB RSS: II – 4996–4997), jis įrištas kartu su dar dviem:
IV–V amžiaus istoriko Hegesipo veikalu, išėjusiu 1525 metais Kölne, ir I amžiaus
filosofo Filono Aleksandriečio veikalu, išleistu 1527 metais Baselyje21. Nuosavybės
įrašas yra pirmojo veikalo antraštiniame lape tarp dešimtos ir vienuoliktos eilutės:
M. Moſsuid ſibi & ſuis comparauit
[M. Mažvydas įsigijo sau ir saviškiams]

Puslapio apačioje yra graikiškas įrašas panašios spalvos rašalu ir rašysena. Jis
veikiausiai taip pat Mažvydo, tačiau įrašas trumpas ir padaryti tvirtą išvadą rašysenos ekspertams buvo sunku22. Graikiška frazė yra iš Biblijos (iš 1 Tim 4,8):
Ἥ ἐυσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμ[ος] ἐσὶ23.
[O maldingumas viskam naudingas24]
18
19

20

21

Braziūnienė 2000, 168–170;
Gelumbeckaitė 2000, 92–93. Ačiū prof. habil. dr. Jolantai Gelumbeckaitei už dokumento kopiją.
Feigelmanas 1981-06-13, 16; vėliau faksimilė su įrašais publikuota: Lukšaitė 1999,
137, 139; Jovaišas 2003, 175.
1) Juozapas Flavijus (Josephus Flavius, apie
37–po 100); 2) Hegesipas (Hegesippus, tai
pseudonimas, III–IV a. pr. Kr.; tikr asis asmenvardis iki šiol neidentifikuotas); 3) Fi-

11

22
23
24

lonas Aleksandrietis (Philo de Alexandria,
Philo Alexandrinus, Philo Iudaeus, Judaeus
Alexandrinus, apie 25 pr. Kr.–50 po Kr.).
Visų trijų autorių knygų pavadinimus žr.
literatūros sąraše, apie jas žr. Vilniaus uni
versiteto bibliotekos paleotipai, 2003, 193–194,
237, 304.
Feigelmanas 1981-06-13, 16.
Plg. G 1 Tim 4,8: ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα
ὠφέλιμός ἐστιν.
Biblija 1999, 1 Tim 4,8.
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Konvoliuto įrišimas autentiškas: mediniai kietviršiai aptraukti ruda oda, dekoruota XVI amžiaus pirmajai pusei ir viduriui būdingu stiliumi (aklieji rėžtuko, ruletės ir pavieniai įspaudai), yra dviejų metalinių segtukų liekanos, todėl darytina išvada, kad visi trys veikalai priklausė Mažvydui (o ne viena knyga, kaip dažnai rašoma).
Knygų jis turėjo jau mokydamasis Karaliaučiaus universitete25.
1977 metais leidinyje Literatūra ir kalba paskelbtas Mažvydo ir jo žmonos Benignos
1560 metų vasario 29 dieną sudarytas testamentas – penkių asmenų Tilžėje pasirašytas vokiškas dokumentas26. Tai nėra Mažvydo autografas. Teksto perrašą ir vertimą į lietuvių kalbą Ročka parengė iš to paties mikrofilmo, kuris buvo gautas iš
Göttingeno.
Taigi iki šiol žinoti tokie Mažvydo autografai: 1) 13 lotyniškų laiškų, rašytų 1548–
1561 metais; 2) lotyniškas įrašas Prūsijos Bažnyčios sinodo 1554 metų rugsėjo 19
dienos dokumente; 3) lotyniškas nedatuotas nuosavybės įrašas konvoliute (autografų lentelę žr. 1 priede).
Didžiausios apimties autografai, be abejo, – laiškai. Trys pirmieji rašyti Karaliaučiuje 1548 ir 1549, visi kiti – Ragainėje 1550–1561 metais27. I laiškas (1548-11-03)28
rašytas baigus universitetą (studijas Mažvydas pradėjo 1546-08-01, baigė 1548-04-05
bakalauro laipsniu29). Bakalauras Mažvydas prašė laiške neįvardyto asmens (manoma, Karaliaučiaus universiteto rektoriaus) tarpininkavimo paslaugos: jis neturįs žiemai tinkamų drabužių, todėl prašąs, kad gerbiamas ir mylimas jų visų globėjas tuo
reikalu kreiptųsi į kunigaikštį30. Rektoriumi 1548–1549 mokslo metais dirbo medicinos profesorius Johannas Brettschneideris (Joannes Placotomus, 1514–1577)31. Būtent
Brettschneideris buvo atvežęs Mažvydui į Vilnių kunigaikščio Albrechto laišką, rašytą 1546-06-08, kviečiantį į Karaliaučių32.
II laiške (1549-02)33, adresuotame kunigaikščiui Albrechtui, Mažvydas prašė dviejų dalykų: 1) skirti kunigu į Labguvą arba Ragainę; 2) padidinti stipendiją, kad galėtų įsigyti „reikalingų dalykų savo pašaukimo studijoms“ ir tinkamai maitintis34. Taigi
jam stipendija mokėta ir baigus universitetą – dar beveik apie metus laiko. III laišką
(1549-03-26) rašė kunigaikščiui jau gavęs paskyrimą į Ragainę, bet dar gyvendamas
25
26
27
28

29
30
31

Mažvydas 1974, 256, 259.
Ročka 1977, 521–525.
Toliau laikomasi Ročkos nustatytos laiškų
numeracijos.
Nė vienas laiškas paties Mažvydo nedatuotas. Čia ir toliau nurodoma rezoliucijos
data, įrašyta kunigaikščio kanceliarijos
darbuotojų.
Arnoldt 1777, 126; Gerullis 1922, IX–X,
XVIII; BržA I 82.
Mažvydas 1974, 245–250.
Brettschneideris buvo pirmasis partikuliaro, įkurto 1542 metais kunigaikščio Al-

12

32
33

34

brechto, vadovas, pirmasis Karaliaučiaus
universiteto medicinos fakulteto dekanas,
nuo 1554-ųjų – medicinos profesorius,
rūmų ir asmeninis kunigaikščio gydytojas.
1549 metais kilus ginčams dėl Osiandro
mokymo, Brettschneideris turėjo palikti
Prūsiją ( Jaster 2008, 42–44).
BržA I 79–80; Gerullis 1922, IX.
Ročka (1974b, 342) datavo taip: „rašytas
1549 m. pradžioje“. Rezoliucijoje nurodomas 1549-ųjų vasaris, tada duotas atsakymas Mažvydui.
Mažvydas 1974, 251–254.
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Karaliaučiuje. Jam reikią kelionpinigių, pinigų skolai už butą apmokėti (ją užsitraukęs
įsigydamas „reikalingų dalykų savo studijoms“) ir audeklo kunigo drabužiui. Pats
pinigų neturįs, nebent užstatytų ir išparduotų savo knygas, bet jų jam reikės35.
Laiškuose, rašytuose kunigaikščiui atvykus į Ragainę (Ragainės kunigu Mažvydas
paskirtas 1549-03-1836, įvesdintas 1549-03-28), vyrauja dvi pagrindinės temos: 1) žemės
ūkio ir buities reikalai; 2) parapijos tikybos reikalai.
Analizuojant Ragainės laikotarpio laiškų turinį matyti, kad ne visi laiškai išlikę.
Antai VI laiške, rašytame kunigaikščiui Albrechtui veikiausiai 1551 metų rudenį,
Mažvydas mini, kad buvo atmestas jo prašymas teikti jam maistą iš Ragainės pilies37.
Laiško su tokiu prašymu tarp išlikusių laiškų nėra. X laiškas, rašytas 1558-ųjų liepą38, rodo, kad Mažvydas anksčiau buvo kreipęsis į kunigaikštį dėl valstiečio, norinčio iš jo atimti dalį pievos, sudrausminimo39. Toks laiškas dabar taip pat nežinomas. Mažvydas buvo rašęs ir Sembos vyskupijos prezidentui dėl tilžėno Sethe’s
pretenzijų paskirti jį precentoriumi, nors į tas pareigas jau buvo priimtas kitas
asmuo – Mažvydas prašė, kad prezidentas raštu patvirtintų, ar iš tiesų į tą vietą
skiria Sethe’ę (apie tai XII laiške, rašytame prieš 1560-11-0240; Sethe’ę Mažvydas
laikė netinkamu eiti šias pareigas41). Laiškas prezidentui taip pat dabar nežinomas.
Kaip rodo neseniai rastasis laiškas, buvo siųstas ir dar vienas tam pačiam neįvardytam adresatui, laiškas neišlikęs (neišlikę, bet paties Mažvydo minimi laiškai taip
pat įtraukti į 1 priedą).

2. N a u j a i r a s t a s M a ž v y d o l a i šk a s. Šis laiškas, kitaip negu kiti
trylika Mažvydo laiškų, saugomas ne Etatsministerium, bet Kunigaikščio laiškų
archyvo fonde (GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Herzogliches Briefarchiv J 2,
Nr. 984, 1553 Januar–März), todėl kartu su kitais ir nepateko į tyrėjų akiratį.
Dokumentas vieno lapo, be archyvinės foliacijos. Lapo formatas 33,5 × 22,5 cm,
be vandenženklio. Lapas buvo sulenktas iš pradžių du kartus išilgai, paskui tris
kartus skersai. Lenkimo žymės dalija jį į 12 nevienodo dydžio keturkampių.
Mažvydo rašyta tik vienoje lapo pusėje [1r] juodu rašalu. Palikta didelė kairė
paraštė – apie 4,5–5 cm, dešinėje pusėje rašyta iki krašto. Kitoje lapo pusėje [1v]
esantis dviejų eilučių įrašas „Parochi Ragnetenſis petitio de Colonis in Agrum mutuandis e[tc.]“ rašytas ne Mažvydo ranka.
35
36
37
38
39
40

Mažvydas 1974, 255–260.
Arnoldt 1777, 126.
Mažvydas 1974, 289; Ročka 1974b, 344–345.
Rezoliucijoje minima 1558-ųjų liepos mėnesio paskutinė diena.
Mažvydas 1974, 310–313; Ročka 1974b, 345.
Ročka (1974b, 346) nurodė, kad „rezoliucijoje laiško apačioje pažymėta 1560 m. lapkričio 2 d.“, tačiau šis laiškas be rezoliuci-
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jos ir be datos. Laiško pabaigoje tepasakyta, kad tai Mažvydo atsakomasis laiškas į
Sethe’s skundą: „Des herrn pharhers gegen briefe auff Ambroſij Shetenn klage.
Supplication“ (32v). Kadangi rezoliucija
Sethe’s laiške datuota 1560-11-02, o ji įrašyta gavus Mažvydo atsakymą, tai XII
laiškas rašytas prieš 1560-11-02.
Mažvydas 1974, 317–328.
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Mažvydo laiško objektas – žemės reikalai, tiksliau, jam naujai paskirto žemės
sklypo naudojimo problemos:
[1r] Quemadmodum tuam Excellentiam clarißime domine
petij de orandis literis ab Illuſtrißimo ac Clementißimo Prin=
cipe ad Magnificum dominum Capitaneum Ragneten[ſem]
hac in re, quippe, ut ſua Celſitudo promiſerat per Doctiſ=
simum uirum dominu[m] Doctorem Aurifabrum, ſe uelle con=
rectare uſum colonorum meorum, quos in priori agro collo=
caram, per biennium, aut eouſq[ue] quouſq[ue] alios colonos in re=
center42 aßignato agro conſtituerem. Nunc quoq[ue] sup=
pliciter tuam Excellentiam & oro & obſecro, ut eandem43
pietatem præſtare uelit tua Excellentia, nempe, ut literas
ab Illuſtriß[imo] Principe expedire uelit ad Magnificum do=
minum Capitaneum meum Ragnetenſem, quibus concede=
re dignetur uſum colonorum meorum priorum ad bien=
nium tantum. Idq[ue] tuam Excellentiam facturam
certißimus ſum.
E[iusdem] T[uae] Excell[entiae]
Martinus Moſsuid Parochus
Ragnetenſis & cæt[era]
iuge obſequium.
[1v] Parochi Ragnetenſis petitio de
Colonis in Agrum mutuandis e[tc.]44

Vertimas
[1r] Taip kaip [anąkart] Tavo Prakilnybę, Šviesiausiasis pone, prašiau dėl užtariamojo laiško iš Šviesiausiojo ir maloniausiojo kunigaikščio, kad jis parašytų garbiajam
ponui Ragainės seniūnui būtent tokiu reikalu: kaip Jo Aukštybė buvo pažadėjusi
tarpininkaujant Mokyčiausiam vyrui ponui daktarui Aurifaberiui45 pagerinti naudingumą mano valstiečių, kuriuos buvau įkurdinęs ankstesniame lauke, kad galėčiau
per dvejus metus ar tuos pačius, ar kokius nors kitus valstiečius įkurdinti neseniai
paskirtame lauke. Dabar taip pat nuolankiai Tavo Prakilnybę prašau ir maldauju,
kad Tavo Prakilnybė panorėtų parodyti tokį pat maloningumą, būtent, kad panorėtų parūpinti maloniausiojo kunigaikščio laišką garbiajam ponui Ragainės seniūnui,

42
43
44
45

recenter ← necenter
eandem ← oandem
Šios dvi eilutės rašytos kito asmens.
Ragainės seniūnu 1542–1561 metais buvo
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Sebastijonas Perbandtas (Sebastian Perbandt). Ročka lot. Capitaneus Ragnetensis
verčia Ragainės viršininkas. Apie Perbandtą
žr. 2.1, apie Aurifaberį žr. 2.2.
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kuriame jis teiktųsi leisti mano ankstesnių valstiečių panaudą tiktai dvejiems metams.
Lieku tikras, kad Tavo Prakilnybė tai padarys.
Tavo Prakilnybei atsidavęs
Martynas Mažvydas, Ragainės klebonas ir t. t.
[1v] Ragainės klebono prašymas dėl lauko nuomos valstiečiams

2.1. D a t a v i m a s. Nors laiškas nedatuotas, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve jis įdėtas į 1553 metų sausio–kovo dokumentų dėžutę.
Ant archyvo dėžutės metais ir mėnesiais nurodytas laikotarpis ne visada atitinka
tikrąją dokumentų datą46, todėl datavimui nustatyti reikia ir kitų argumentų.
Kaip matyti iš laiško, neįvardyto adresato prašoma pasirūpinti, kad kunigaikštis
parašytų laišką Ragainės seniūnui dėl valstiečių įkurdinimo jam neseniai paskirtame
sklype. Iš laiško aiškėja, kad Mažvydas šio asmens jau buvo kartą prašęs panašios
tarpininkavimo paslaugos. Anksčiau jam reikėjo leidimo naujai paskirtame sklype
per dvejus metus įkurdinti valstiečius – tuos pačius, kuriuos jau buvo apgyvendinęs
senajame, arba kokius nors kitus. Dabar jis norįs gauti kunigaikščio leidimą įkurdinti ankstesnius valstiečius, bet tiktai dvejiems metams.
Apie parapinę žemę Mažvydas pirmą kartą rašo IV laiške, datuotame 1550 metų
birželį47. Kaip minėta, į Ragainę jis įvesdintas 1549 metų kovo 28 dieną. Žemę jam,
kaip ir jo pirmtakams, vos atvykus paskyrė Ragainės seniūnas, arba amtmonas (vok.
Hauptmann, lot. Capitaneus). Šias pareigas 1542–1561 metais ėjo Sebastijonas Perbandtas48. Būtent jam Mažvydas dedikavo 1549 metais Karaliaučiuje išleistą knygelę Gies
mė Šv. Ambraziejaus bei Šv. Augustino:
DIdʒos ir aukſchtos gĳmines wiruy, ‖ Ponuy Sebaſtianuy perbanth Heubt‖monuy
Ragaynes etc. (MžGA 2[81]1–3)

Čia pridurtina, kad Mažvydas buvo ir Ragainės seniūno vertėjas: už atlygį versdavo iš Didžiosios Lietuvos atvykstančių ar pravažiuojančių žmonių dokumentus
bei laiškus49, todėl su seniūnu turėjo kartkartėmis susitikti ir bendrauti. Tardavosi su
juo ir dėl parapijos tikybos reikalų, nes religinį neraštingumą tikėjosi įveikti ne tik
pamokslais bei katekizmo mokymu, bet ir draudimais (dirbti sekmadieniais, keliauti į katalikų atlaidus Didžiojoje Lietuvoje, krikštyti vaikus kitose parapijose) bei prievarta (tai liudija V ir VII laiškas kunigaikščiui, 1551–1552)50.
IV laiške išryškėja ir pìrmosios su žeme susijusios problemos: dėl Ragainės seniūno iškasto tvenkinio buvo užlieta parapinė pieva, be to, parapinėje žemėje augan46
47
48

Žr. Braziūnienė 2000, 167.
Mažvydas 1974, 261–266; Ročka 1974b, 344.
Gerulis jį kildino iš prūsų giminės (pr. Per
bande), vėliau tapusios vokiečių bajorais
(Gerullis 1922, XVIII).
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49
50

Forstreuter 1930, 131.
Mažvydas 1974, 276–283, 295–297.
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čiuose medžiuose kilmingųjų valdiniai buvo įsitaisę avilius. Suvažiavę jų apžiūrėti,
nuganydavę jo pasėlius bei pievas, o pusės medaus, kaip buvo su jais suderėję pirmtakai, jam neduodavę. Ryškėja ir problemų sprendimo tvarka: Ragainės seniūnas be
kunigaikščio nurodymo negalėjo ne tik duoti kitos pievos, bet ir uždrausti bitininkams
daryti žalą kunigo laukams. Būtent dėl to Mažvydas ir rašė laišką kunigaikščiui. Kaip
rodo VI laiškas (nedatuotas, rašytas kunigaikščiui veikiausiai 1551 metų rudenį),
kunigaikštis buvo raštu paliepęs grąžinti kunigo nuosavybėn ąžuoluose laikytas
bites51. Taigi visi ūkiniai reikalai priklausė nuo kunigaikščio sprendimo, o seniūnas
be raštiško leidimo nesiėmė tvarkyti jokio klausimo.
VI laiške skundžiamasi, kad žemė toli nuo Ragainės – per pusę mylios – ir labai
nederlinga. Pirmais metais Mažvydas skolinęsis sėklą iš Ragainės pilies, paskui dvejus
metus pirkęs iš savo algos, tačiau turėjęs daugiau nuostolių negu naudos. Mat dėl
didelio atstumo ir blogo kelio negalįs nuvežti mėšlo ir jos patręšti. Mažvydas prašo
žemę pakeisti į kitą, arčiau esantį sklypą, kad jam pavyktų ūkio darbus geriau organizuoti ir „nereikėtų atsitraukti nuo skaitymo ir studijų“. Seniūnas sutiktų duoti
vieną iš dviejų neužimtų sklypų, bet turįs gauti kunigaikščio nurodymą52. Šiame
laiške Mažvydas, be kita ko, primena, kad jo pirmtakai žemę atiduodavę valstiečiams
ir, atkakliai prašydami, išsirūpindavę maisto iš Ragainės pilies – taip jie užsitikrindavę deramą pragyvenimą.
VII laiške, datuotame nenurodant metų, tik lapkričio 17 dieną, Mažvydas jau dėkoja kunigaikščiui už aprūpinimą arčiau esančia žeme, kurią paskyrė seniūnas gavęs
nurodymą53. Naujasis sklypas buvo Ragainėje ir Mažvydas tikėjosi iš jo pragyventi,
tačiau ir toje žemėje teigė turėsiąs sunkumų – trūkstą darbininkų. Anksčiau dalį žemės
apgyvendindavęs valstiečiais ir šie jam padėdavę ūkio darbuose. Gavęs kitą žemę, jis
buvo priverstas tuos valstiečius palikti senojoje, o kitų naujojoje negalėjo taip greitai
apgyvendinti. Mažvydas prašo, kad kunigaikštis leistų ūkio darbams pasikviesti minėtus valstiečius, kol susiras ir paskirtame sklype apgyvendins kitus. Laiške yra rezoliucija, liudijanti, kad šiuo klausimu parašyta Ragainės seniūnui:
Supplication des pharhers ʒu Rangnith. Darauff iſt an Hauptman daſelbſt geſchrieb[en]
den 17. Nouebr[e]54
[Ragainės kunigo prašymas. Dėl to parašyta ten pat seniūnui lapkričio 17 dieną]

Taigi leidimas duotas lapkričio 17-ąją. Metai, kaip minėta, rezoliucijoje nenurodyti. Ročka jų taip pat nenurodo55. Gerulio nuomone, laiškas rašytas vėliau negu V
(pagal Ročkos numeraciją), kuris datuotas 1551 metais. Mat V laiške minimas Tilžės
klebonas Georgas Reichas, o VII – jau Egidijus Löbelis; Reichas 1551 metais išvyko
iš Tilžės į Rostocką56.
51
52
53
54
55

Mažvydas
Mažvydas
Mažvydas
Mažvydas
Mažvydas

1974, 290.
1974, 284–291; Ročka 1974b, 344.
1974, 292–297; Ročka 1974b, 345.
prieš 1552-11-17, 9v.
1974, 292–297; Ročka 1974b, 345.
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Gerullis 1926, 427–431; Arnoldt 1777, 137.
Moellerio (1968, 142–143) duomenimis,
Reichas Tilžėje dirbo 1548–1551, o Egidijus Löbelis – 1547–1571 metais.
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Kaip rodo parapinės žemės keitimo ir apgyvendinimo klausimų sprendimo eiga,
VII laiškas turėjo būti rašytas 1552 metų rudenį (iki lapkričio 17-osios), todėl naujai
rastasis laiškas, kuriame prašoma leidimo įkurdinti jam jau paskirtoje žemėje senuosius valstiečius, bet tik dvejiems metams, galėjo būti rašytas 1552 metais po lapkričio
17-osios ar 1553-iųjų pradžioje (sausį–kovą). Naujojo sklypo apgyvendinimo klausimą Mažvydas turėjo spręsti greitai – iki žemės darbų pradžios, taigi iki 1553-iųjų
pavasario. Pastarąją datą liudytų ir laiško įdėjimas archyve į 1553 metų sausio–kovo
dokumentų dėžutę. Vėlesnė – 1554 metų – data teoriškai galimà, bet mažai tikėtina.
Laišką Mažvydas pasirašė kaip Ragainės klebonas („Parochus Ragnetenſis“), o 1554
metų rugsėjo 19 dienos generalinio sinodo dokumentą – jau kaip Ragainės apskrities
vyresnysis kunigas („districtus Ragnetenſis Archipreſbyter“), taigi 1554-aisiais buvo
paaukštintos jo pareigos. Kurį mėnesį jos pasikeitė, kol kas nežinoma. Arnoldtas
nurodė tik metus, kada Mažvydas buvo paskirtas arkidiakonu, ir 1561 metų dokumentą, kuriame taip tebevadinamas. Arnoldtas paaiškino ir termino reikšmę:
Martin Moßwidius, ward 1549 den. 18. Mart. ʒum litthauiſchen Pf. allhier verordnet,
und war dabey nach Stimero ſchon 1554 Archidiaconus, welches Wort ſoviel als
Erʒprieſter bedeutet, wie in den Preuß. Samml. I Band S. 432 angemerket worden;
wie er denn auch in einem 1561 den 3. Mart. datirten Reſcript alſo genannt wird57.

Reikia pasakyti, kad vėlesnius laiškus (1555–1561) Mažvydas pasirašo nenurodydamas šių aukštesniųjų pareigų, vadina save tik Ragainės bažnyčios klebonu, Ragainės
klebonu arba Dievo žodžio tarnu Ragainėje: „Paſtor Ragnetenſis Eccleſiæ“, „Paſtor
Ragnetenſis“ ir „Verbi Dei miniſter in Ragneto“58.
Nors teorinė laiško datavimo galimybė išlieka iki 1554 metų rugsėjo mėnesio,
tačiau vis tiek chronologinė laiško vieta turėtų būti tarp VII ir VIII laiško – kitaip
sakant, naujai pernumeravus, tai būtų VIII laiškas (žr. toliau 1 priedą). Vėlesniuose
laiškuose apie neseniai paskirtą žemę Mažvydas nebekalba, nors tebesiskundžia
nuostolius nešančiu ūkininkavimu ir prašo jį, „nemokantį dirbti žemės žmogų“,
išvaduoti iš tokių sunkumų – duoti išlaikymą iš Ragainės pilies (IX ir X laiškas, abu
rašyti 1558 metais)59.

2.2. ADRESATAS. Jau minėta, kad laiško adresatas neįvardytas. Aišku viena:
rašyta ne kunigaikščiui. Visų pirma, nėra įprastinių kreipinių į kunigaikštį. Dauguma
laiškų pradedami „Šviesusis kunigaikšti ir maloningasis valdove“ („Illuſtriſſime Princeps ac Clementiſſime domine“), o šiame kreipiamasi į „šviesiausįjį poną“ („clarißime
domine“), rašoma jam kaip prakilnybei („tuam Excellentiam“). Prašoma pasirūpinti,
57

Arnoldt 1777, 126. Mažvydo naujosios pa
reigos literatūroje įvardijamos ir kaip arkidiakono, ir kaip vyskupo (plg. BržA I 84),
ir kaip arkipresbiterio. Arkipresbiterio titulas buvo lygus arkidiakonui arba super
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intendentui (Petkūnas 2012, 55). Apie
vyskupo pareigybės naikinimą Prūsijoje
XVI amžiuje žr. 2.2, 64 išnašoje.
Mažvydas 1974, 298–334.
Mažvydas 1974, 304–313; Ročka 1974b, 345.
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kad kunigaikštis parašytų Ragainės seniūnui dėl parapinės žemės reikalų. Nenurodomos ir adresato pareigos. Ekscelencijos titulas daug informacijos neteikia: XVI
amžiuje vok. Exzellenz, lot. Excellentia vartotas kreipiantis į aukšto rango dvasininkus,
valstybės pareigūnus, universitetų daktarus, profesorius (ypač medicinos ir teisės
fakulteto)60. I laiške (1548-11-03) Mažvydas juo pagerbia universiteto rektorių, XII
(prieš 1560-11-02) – Sembos vyskupijos prezidentą61.
Laiške minimas Aurifaberis: kunigaikštis per jį buvo Mažvydui pranešęs, kad
sutinka, jog šis įkurdintų valstiečius neseniai paskirtame lauke. Minimasis Aurifaberis, savaime suprantama, negalėjo būti adresatas. Tačiau Karaliaučiuje XVI amžiaus
viduryje buvo žinomi du broliai šia pavarde: Andreas Aurifaberis (Goldschmidt,
1512–1559) ir Johannas Aurifaberis (Johannes Aurifaber [Vratislaviensis]; Johann
Goldschmidt, 1517–1568). Kurį iš jų mini Mažvydas?
Andreas Aurifaberis buvo kilęs iš Vroclavo, Wittenberge studijavęs filosofiją ir
teologiją. 1541 metais kunigaikštis Albrechtas jam, dirbančiam Elbingo gimnazijos
rektoriumi, skyrė priedą medicinai studijuoti, o 1542-aisiais – stipendiją trejiems
metams tolesnėms studijoms Vokietijoje bei Italijoje. Kunigaikštis kėlė sąlygą, kad šis
paskui dešimt metų būtų asmeniniu jo gydytoju. 1544 metais po studijų Italijoje
Aurifaberis grįžo į Prūsiją, 1546 buvo paskirtas slaptuoju tarėju, Karaliaučiaus miesto gydytoju ir universiteto medicinos profesoriumi. 1547-aisiais tapo asmeniniu kunigaikščio gydytoju. 1553 metais paskirtas universiteto rektoriumi. Kunigaikščio
akyse Aurifaberis turėjo didelį autoritetą, buvo siunčiamas į diplomatines misijas,
kur su kunigaikščiais aptardavo Bažnyčios politikos klausimus62. Aurifaberis dirbo
ir asmeniniu kunigaikščio sekretoriumi – gracinga, bet sunkiai įskaitoma rašysena
rašydavo konfidencialius laiškus63.
Johannas Aurifaberis į Karaliaučių iš Rostocko atsikėlė 1554 metų gegužę ir buvo
paskirtas Sembos vyskupijos prezidentu64 bei universiteto profesoriumi (dirbo iki
60
61
62
63
64

Deutsches Fremdwörterbuch 5, 2004, 589–594.
Mažvydas 1974, 248, 321.
Jaster 2008, 42–48.
Fligge 1972, 154–155.
Prezidento pareigybė Prūsijoje žinoma nuo
1546 metų. Nors pagal 1525 metų bažnytinius nuostatus (Kirchenordnung) palikta
vyskupų institucija, bet vyskupai buvo
pavaldūs kunigaikščiui – jis rūpinosi tikėjimo mokymu ir kunigų tvirtinimu (Lukšaitė 1999, 165), vyskupams pavesta bažnyčių vizitacija ir kasmečių sinodų šaukimas (Nicolovius 1834, 39). 1542-aisiais išleistas įsakas Regiments Notel (Valdymo
įsakas) irgi skelbė, kad Sembos ir Pamedės
vyskupijas administruos vyskupai, buvo
apibrėžta vyskupų rinkimo tvarka, vizitacijos, įvardytos vyskupijoms priklausančios parapijos (įsaką žr. Nicolovius 1834,
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138–144), tačiau po Sembos ir Pamedės
vyskupų Georgo von Polentzo bei Pauliaus Sperato mirties (1550 ir 1551) nauji
vyskupai nebuvo skiriami, jų pareigas einantys dvasininkai pavadinti prezidentais
(Nicolovius 1834, 55–56; Lukšaitė 1999, 165;
Petkūnas 2012, 31). Vyskupų instituciją palaikė žemvaldžiai norėdami apriboti kunigaikščio valdžią, todėl reikalavo vėl skirti
vyskupus. 1566 metais vyskupų pareigybė
buvo atkurta. 1568-ųjų bažnytiniuose nuo
statuose vyskupų teisės numatytos labai
plačios: jiems priklausė vizitacijos, kunigų
kontrolė, jų dvasinių ir pasaulietinių reikalų jurisdikcija, universiteto, mokyklų,
spaustuvių, knygų prekybos priežiūra
(Nicolovius 1834, 68–72; Lukšaitė 1999,
165–166; Petkūnas 2012, 42). Ypač jos išplėstos 1568 metais išleistame dokumente
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1567-ųjų)65. Taigi Mažvydo laiške minimas ne Johannas, o Andreas. Kadangi Johannas
dar nebuvo atvykęs, tai brolių identifikavimo problema nebuvo iškilusi, todėl Mažvydas Andreasą įvardijo tiktai pavarde. Su juo Mažvydas bendravo ir vėliau: XII
laiške, rašytame 1560 metais kunigaikščiui, sako, kad Andreas Aurifaberis raginęs jį
pasiskųsti kunigaikščiui dėl to, kad į užimtą Ragainės precentoriaus vietą įžūliai
pretenduojantis tilžėnas Ambrozijus viešai pavadinęs jį osiandrininku, be to, teigęs,
kad osiandrininku jis laikomas ir „kai kurių aukštos padėties žmonių Tilžėje“66.
Andreas Aurifaberis ir kunigaikštis iš pradžių buvo Osiandro pusėje. Aurifaberis,
be kita ko, buvo Osiandro žentas, 1550 metais vedęs jo dukrą Annes67. Bet kai ginčai
galutinai supriešino universiteto teologus ir jie vienas po kito ėmė palikti Karaliaučių,
kunigaikštis buvo priverstas ieškoti būdų, kaip išgelbėti paties įkurtą aukštąją mokyklą ir nuo skilimo apsaugoti Prūsijos bažnyčią. Todėl ir buvo ieškoma tam tinkamo
prezidento, rengiamasi šaukti generalinį sinodą. Po 1554 metų sinodo, pasmerkusio
Osiandro mokymą, gauti osiandrininko vardą jau buvo pavojinga. XII Mažvydo
laiške juntama baimė, kad kunigaikštis neįtartų jį pažeidus amnestiją, kuri buvo
paskelbta mandatu, išspausdintu 1555 metų rugpjūčio 11 dieną Jono Daubmanno
spaustuvėje ir turėjusiu būti paskelbtu iš sakyklų68. Mandate, be kita ko, sakoma, kad
žmonėms viešose vietose draudžiama diskutuoti apie Osiandro ginčijamus klausimus69, už reikalavimų nepaisymą grasinama atleisti iš pareigų ir išvaryti iš šalies70.
Mažvydas prašė kunigaikščio, kad dėl melagingo skundo jo nebaustų, nes duoto
nurodymo jis laikosi.
Tačiau tuo metu, kai Mažvydui reikėjo pagalbos dėl čia publikuojamame laiške
aprašomų parapinės žemės reikalų, Sembos vyskupijos prezidento vieta buvo ne
užimta. 1549 metais mirus pirmajam prezidentui Johannui Brissmannui (1488–1549),
paskirtam 1546-aisiais dar vyskupui Georgui von Polentzui gyvam esant, bet dėl
senatvės negalint eiti pareigų71 (Brissmannas Mažvydą įšventino į kunigus72), prezidentu tapo universiteto prorektorius, teologijos profesorius Melchioras Isinderis
(1520–1588)73, o 1551-aisiais – Andreas Osiandras. Osiandras ėjo šias pareigas iki
mirties – 1552 metų spalio 17 dienos. Paskui beveik dvejus metus Sembos vyskupija
prezidento neturėjo. Kunigaikštis nenorėjo suteikti prezidentams nei dvasinių, nei
Von Erwehlung der beyder Bischoff Samlandt
und Pomesan (Nicolovius 1834, 76–78; dokumentą žr. 164–191), tačiau 1588 metais
vyskupijos ir vyskupų pareigybės vėl panaikintos, vietoj jų įsteigtos konsistorijos
ir superintendentų pareigybės (Nicolovius
1834, 89–90). Tačiau ir XVIII amžiuje super
intendentą, arba arkipresbiterį (vok. Ertz
priester), lietuvininkai tebevadino vyskupu
(tai rodo 1719 metų ir 1722 metų katekizmų pavadinimai), tad toks įvardijimas
buvo įsitvirtinęs lietuviškoje religinėje
literatūroje (Petkūnas 2012, 55). Plg. ir
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Ertʒ=Prieſter. Wyſkupas, ô. M. C I 613 18 ;
Hoher Prieſter Wyſkupas Lex 50a 29 , taip pat
ir spausdintuose XVIII amžiaus žody
nuose.
Fligge 1972, 156, 211–229, 548.
Mažvydas 1974, 326–327.
Gause 1965, 262–263; Hase 1879, 135–137.
Hase 1879, 233–234.
Körber 1998, 180.
Hase 1879, 233–234.
Nicolovius 1834, 48.
Mažvydas 1974, 274, 283.
Nicolovius 1834, 53.
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pasaulietinių reikalų jurisdikcijos, kad nesumažėtų paties politinė įtaka. Jis laikėsi
nuomonės, kad dvasininkai negali tvarkyti pasaulietinių reikalų, ir nenorėjo perduoti jiems nei savo regalijų, nei bažnyčių globėjo teisės74. Leidimo lankyti parapijos
kaimus ir tikrinti, kaip parapijiečiai moka katekizmą, Mažvydas prašė kunigaikščio,
nors tai turėjo būti prezidento prerogatyva (VII laiškas, prieš 1552-11-17)75. Eiti prezidento pareigas kunigaikštis, Andreaso Aurifaberio patariamas, 1553 metų pradžioje
kvietė Rostocko universiteto teologijos profesorių Johanną Aurifaberį tikėdamasis,
kad šiam teologui pavyks sutaikyti dėl Osiandro mokymo susiskaidžiusią Prūsijos
Bažnyčią. Tačiau pareigas jis pradėjo eiti tik tada, kai su šeima 1554-ųjų gegužę
persikėlė į Karaliaučių76. Taigi tas aukštas pareigūnas, į kurį Mažvydas laiške kreipėsi
su pagarba kaip į ekscelenciją, negalėjo būti Sembos vyskupijos prezidentas.
Kaip galimą adresatą reikia atmesti ir Friedrichą Staphylą (1512–1564), kurį 1546
metais Phillippas Melanchthonas buvo rekomendavęs teologijos profesoriumi vietoj
Stanislovo Rapolionio, o kunigaikštis 1548-aisiais paskyręs savo tarėju. Mažvydui
studijuojant Karaliaučiuje, jis ėjo universiteto rektoriaus pareigas (1547–1548 mokslo
metais). Staphylas laikomas Mažvydo Katekizmo lotyniškos pratarmės autoriumi77.
Manoma, kad mokėjo lietuviškai, buvo gyvenęs Didžiojoje Lietuvoje. Staphylas 1549ųjų kovą įvesdino Mažvydą į Ragainės parapiją78, tačiau dėl religinių ginčų su Osiandru ir jo sekėjais jis jau 1551 metų rugpjūtį paliko Karaliaučių – iš pradžių išvyko
į Gdanską, vėliau į Vroclavą ir perėjo į katalikybę79.
Taigi tie garsūs žmonės, su kuriais siejamas Mažvydo gyvenimas Karaliaučiuje,
1552–1553 metais jau buvo mirę arba išvažiavę dėl nesantaikos, kilusios į Karaliaučių
atvykus Osiandrui ir supriešinusios universiteto dėstytojus. Osiandras irgi jau buvo
miręs, tačiau nuo jo mokymo dar neatsiribota. Palyginti ilgai Karaliaučiuje išsilaikė
Georgas Sabinas (1508–1560), pirmasis universiteto rektorius, poezijos profesorius,
poetas, Melanchthono žentas80. Dėl teologinių ginčų su osiandrininkais ir dėl to atsiradusios įtampos tarp jo ir kunigaikščio, kuris iš pradžių, kaip minėta, palaikė
Osiandrą81, Sabinas turėjo palikti savo vietą ir 1555-aisiais išvyko į Frankfurtą prie
Oderio82. Tai buvo osiandrininkų pergalė – jis buvo paskutinis profesorius, dirbęs
universitete nuo įkūrimo83. Tačiau apie artimesnius Sabino ir Mažvydo ryšius duo
menų nėra – težinoma tiek, kad šiam stojant į universitetą, jis buvo rektorius ir įrašė
jį į matrikulas. Mažai tikėtina, kad Mažvydas būtų kreipęsis į jį dėl žemės reikalų.
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Nicolovius 1834, 55–56.
Mažvydas 1974, 295–296.
Fligge 1972, 156, 211–229, 548.
Plg. Ročka 1974a, 57.
BržA I 88.
Apie Staphylą Karaliaučiuje, Gdanske ir
Vroclave žr. Tschackert 1893, 457–461;
Fligge 1972, 49–50, 59–62, 65–68, 119–122.
Gause 1965, 297–298.
Lutherio mokymu kunigaikštis susidomė-

22

82
83

jo 1523 metais Niurnberge klausydamas
Osia ndro pamokslų; nors šis buvo tik
24-erių, bet jau garsėjo kaip pamoksli
ninkas. Tais pačiais metais kunigaikštis
Wittenberge susirado Lutherį; 1523-iųjų
gruodį Georgas von Polentzas Karaliaučiuje pasakė pirmą evangelišką pamokslą
(Gause 1965, 212, 301).
Ellinger 1890, 107–111.
Gause 1965, 304.
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Atmetus tiek aukšto rango dvasininkų, reikėtų sukti akis į kunigaikščio rūmų
darbuotojus, ypač tuos, kuriuos mini pats Mažvydas. XII laiške, rašytame 1560 metais kunigaikščiui aiškinantis dėl Sethe’s skundo, jis mini du pareigūnus, į kuriuos
tas asmuo yra kreipęsis siekdamas Ragainės precentoriaus vietos: tai Kasparas von
Nostitzas ir Balthasaras Gansas (Mažvydo vartotos formos ablat. sg.: Caſparo Noſtitio
ir Baltaſaro Gantz). Ambrozijus apie precentoriaus vietą esą pasakęs Nostitzui ir
Gansui ir šie kunigaikščio vardu liepę jam ją užimti. Tačiau Ragainės bažnyčia į
precentoriaus pareigas tuo metu buvo laikinai priėmusi vieną asmenį, kuris mokė
vaikus, giedojo vokiškai ir lietuviškai. Tuo tarpu dėl Ambrozijaus paskyrimo Mažvydas nebuvo gavęs nurodymo nei iš kunigaikščio, nei iš prezidento. Ragainės seniūnas taip pat patvirtino, kad nei kunigaikštis, nei prezidentas, nei Nostitzas ir
Gansas jam nieko nėra apie tai sakę.
Nostitzas ir Gansas krašte buvo autoritetai – per juos irgi mėginta prieiti prie kunigaikščio, todėl jie taip pat gali būti tikėtini ir čia publikuojamo Mažvydo laiško
adresatai. Kasparas von Nostitzas (1500–1588) kunigaikščio rūmų tarnyboje dirbo 54
metus: nuo 1534 metų – iš pradžių kaip rūmų fogtas (vok. Hausvogt), nuo 1538-ųjų –
kaip finansų ir ūkio tarnybos (vok. Rentkammer, trumpiau – Kammer), turėjusios surinkti mokesčius ir apmokėti rūmų ir valstybės valdymo išlaidas, tarėjas (vok. Kam
merrat, Mitglied der Rentkammer)84. Jo pareigos tam tikru mastu prilygo ministro pareigoms85. Tai buvo išsilavinęs žmogus, studijavęs Krokuvoje, Vienoje ir Wittenberge, jam
patikėtus revizijos ir kontrolės uždavinius vykdęs labai atsakingai. Per ilgus tarnybos
metus jis nuolat fiksavo duomenis apie rūmų ir krašto tarnybų darbą ir po kunigaikščio Albrechto mirties sudarė knygą Haushaltung des Fürstenthums Preussen 1578. Duomenys rodo, kad ūkinių reikalų tvarkymas pilyje ir krašte buvo gana netvarkingas ir
net apgaulingas: išeikvojimai, aplaidumas, intrigos buvo įprastas dalykas visų lygmenų tarnautojams. Be to, kryžiavosi rūmų tarnautojų funkcijos, pareigas užimdavo
tinkamo išsilavinimo neturintys žmonės. Nostitzas, kaip, beje, ir nemažai kitų kunigaikščio tarėjų, taip pat ir maršalas Friedrichas von Olsnitzas, kancleris Johannas von
Kreytzas, burggrafas Christophas von Kreytzenas, buvo Osiandro priešininkų pusėje86.
Dėl savo pažiūrų Nostitzas galiausiai pateko į kunigaikščio nemalonę87.
Balthasaras Gansas – kunigaikščio sekretorius, dirbęs 1536–1565 metais, nuo 1548ųjų vadovavęs kunigaikščio kanceliarijai88, iš viso tarnavęs jam 29 metus. Sekretoriai
būdavo įtakingi, gerai informuoti, kunigaikščio pasitikėjimą turintys asmenys. Ganso veiklos sritis taip pat buvo susijusi su bažnyčių reikalais. Jis tvarkė kunigaikščio
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Lohmeyer 1893, XI–XII.
Gause 1965, 228.
Stupperich 1973, 272–276. Nostitzas savo
pozicijos nė neslėpė: ant namo durų 1552
metais buvo užrašęs ketureilį apie nuteisinimą per Kristaus kančią (Fligge 1772,
114; Stupperich 1973, 316–317; Lohmeyer
1893, XXXIX–XLIV), dalyvavo renkant pi-
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nigus knygai prieš osiandrininką Johanną
Funcką išleisti (išleista 1554) (Fligge 1972,
177, 218). Nostitzo ir Funcko konfliktas
reiškėsi ir raštiška, ir žodine forma (Hase
1879, 198–199).
Fligge 1972, 296; Thielen 1953, 11–12.
Gause 1965, 274.
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dokumentus, rašė raštus Karaliaučiaus kunigams apie kunigaikščio priimtus sprendimus, perduodavo kunigaikščio įsakymus burggrafui, lydėdavo kunigaikštį į renginius (kartu su Nostitzu įėjo į kunigaikščio palydą atidarant generalinį sinodą 1554
metų rugsėjo 3 dieną)89. Kai Sethe, nuvykęs į Karaliaučių, parašė kunigaikščiui laišką ir paprašė paramos, jam buvo paskirti 6 šefeliai grūdų. Tuos grūdus atsiimti Tilžėje jam buvo pasakęs sekretorius (ten Sethe ir susitiko su Mažvydu)90. 1547 metais
Gansas gavo kunigaikščio pavedimą parašyti Prūsijos kroniką, tačiau 1565 metais
irgi pateko į jo nemalonę, turėjo palikti tarnybą, kronika liko nebaigta91. Vis dėlto
mažai tikėtina, kad šiedu tarnautojai – Nostitzas ir Gansas – galėjo būti tituluojami
ekscelencija, todėl ir nedidelė tikimybė, kad galėjo būti Mažvydo laiško adresatai.
Dar vienas įtakingas kunigaikščio aplinkos asmuo, įtakingumu prilygęs Andreasui
Aurifaberiui, buvo rūmų pamokslininkas ir tarėjas Johannas Funckas (Funk, Funcke,
Joannes Funccius, 1518–1566). Labiausiai tikėtina, kad tarpininkauti Mažvydas prašo
būtent jo, tuo metu aktyvaus Osiandro sekėjo ir osiandrizmo propaguotojo92. Funckas
buvo kilęs iš Wöhrdo prie Niurnbergo, Wittenberge studijavęs filosofiją, dirbęs kunigu Wöhrde ir Niurnberge. 1547-ųjų spalį Funckas, kunigaikščiui rekomenduotas
dviejų garsių teologų – Veito Dietricho iš Niurnbergo ir Johanno Bugenhageno iš
Wittenbergo, atvyko į Karaliaučių93. Netrukus trisdešimtmetis magistras buvo paskirtas Senamiesčio bažnyčios klebonu. Ši bažnyčia, Katedrą pavertus Knypavos
parapijos bažnyčia ir atėmus kapitulos statusą, Karaliaučiuje buvo svarbiausia ir
garbingiausia94. Lietuvius ir lenkus aptarnavusi Šv. Mikalojaus bažnyčia Šteindame
buvo Senamiesčio bažnyčios filija95. Mažvydas tuo metu kaip tik gyveno Karaliaučiuje (nuo 1546-08-01 iki 1549-03-26). Kai 1549-ųjų vasarį, kunigaikščio kviečiamas,
iš Niurnbergo atvyko Osiandras, Funckas turėjo užleisti jam vietą; tuomet Funcką
kunigaikštis paskyrė rūmų pamokslininku bei rūmų tarėju96. Mirus Osiandrui, Funckas
1553-iaisiais grįžo į Senamiesčio bažnyčią (dirbo iki 1563-iųjų), bet ir toliau liko kunigaikščio sielovadininkas. Naujas rūmų pamokslininkas Christophas Langneris buvo
paskirtas tik 1553-iųjų pabaigoje97.
Kaip rūmų pamokslininkas, Funckas buvo ne tik artimiausias kunigaikščio patarėjas teologiniais klausimais, bet ir patikėtinis sprendžiant su Prūsijos bažnyčiomis
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Fligge 1972, 184, 161, 192, 287, 239.
Ročka 1977, 527.
Gause 1965, 274, 285; Mentzel-Reuters 2001,
633. Ganso kronika apėmė tik kunigaikščio
Albrechto laikus: prasidėjo jo gimimu 1490
metų gegužę ir baigėsi jo žmonos Dorotėjos mirtimi 1547-ųjų balandį. Manoma, kad
kai kurias dalis, ypač susijusias su jaunystės laikotarpiu, jam diktavo pats kunigaikštis (Thielen 1953, 163). Kronika publikuota: Meckelburg 1865, 289–356.
Po Osiandro mirties ginčai nenurimo, juos
tęsė Andreas Aurifaberis ir Funckas, po
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šio mirties vedęs jo našlę, Osiandro dukterį Agnes (Gause 1965, 302–304). Galiausiai
Funckas kartu su kunigaikščio tarėjais
Matthiasu Horstu ir Johannu Schnelliu
buvo apkaltinti viešų neramumų kėlimu,
suimti ir 1566-ųjų spalį nubausti mirties
bausme (Hase 1879, 331–373; Fligge 1972,
512–518).
Hase 1879, 114–120.
Gause 1965, 230–232.
Moeller 1968, 71.
Möller 1878, 197–199; Hase 1879, 132–134.
Fligge 1972, 215, 231.
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susijusius reikalus98. Vos atvykusį į Karaliaučių kunigaikštis daugeliui savaičių bažnyčių reikalais išsiuntė į lietuviškąją kunigaikštystės dalį, kad susipažintų ir su kraštu, ir su žmonėmis99. Funckas lydėjo jį į Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo laidotuves Krokuvoje, kad pamatytų Lenkijos rūmų aplinką ir santykius; Funckas kartu
su kunigaikščiu 1551-ųjų rudenį keliavo į Vilnių100. Nors rūmų pamokslininko pa
reigos buvo visų pirma rūpintis kunigaikščio ir jo šeimos sielovada, tačiau dėl nuolatinio bendravimo su kunigaikščiu Funckas turėjo didelę įtaką priimant sprendimus
ir pasaulietiniais klausimais – tuo jis plačiai naudojosi101.
Kai kunigaikštis 1551 metais Osiandrą skyrė Sembos vyskupijos prezidentu, Funcką
paskyrė konsistorijos ir egzaminavimo komisijos nariu102. Yra duomenų, kad ir prieš
tai, ir po to Funckas aktyviai rūpinosi krašto kunigų reikalais. II laiške, rašytame 1549
metais kunigaikščiui, Mažvydas informavo, kad užimti laisvą kunigo vietą Labguvos
miestelyje kunigaikščio vardu jį ragino Funckas. Mažvydas jam buvo pažadėjęs ten
vykti ir net kėlęs sąlygą, kad nebūtų siunčiamas joks kitas lietuvių pamokslininkas,
tačiau nebuvo paskirtas ir pats. Mažvydas įvardijo ir galimą priežastį – nė kiek nemokąs
vokiškai. Ir tik tada, kai negavo paskyrimo į Labguvą, pats laišku kreipėsi į kunigaikštį ir prašėsi į Ragainę103. Į Funcką kiek vėliau – 1554 metais – patarimo yra kreipęsis
Pabėtų kunigas Abelis Vilis, kuriam buvo patikėtas III prūsų katekizmo vertimas. Vilis
skundėsi, kad jo pagalbininkas baudžiauninkas (tai buvo Paulius Mėgotas) atsisakąs
jam padėti versti, nes Grünhofo amtmonas jį barąs, jei neateinąs į baudžiavą. Kunigaikščio nurodymą versti katekizmą Vilis buvo gavęs per Funcką104. Kai amtmonas Vilį kaip
osiandrininką pasodino į kalėjimą, Funckas užtarė jį kunigaikščiui ir Vilis buvo išlaisvintas. 1560-ųjų liepą Funckas kunigaikščio nurodymu vizitavo Šventąją, Liepoją,
Rucavą ir kitas tuomet Gruobinios valsčiui priklausiusias bažnyčias, kurias 1560–1609
metais globojo Prūsijos Kunigaikštystė105. Šventosios parapiją vizitacijos protokole jis
aprašė kaip pavyzdingą: kunigas ne tik pasirūpinęs svarbiausios literatūros vertimu į
„kuršių“ kalbą, bet ir priskyręs knygas prie bažnyčios inventoriaus106.
Laiško datavimas 1552 metų pabaiga–1553-iųjų pradžia neprieštarautų teiginiui,
kad laiško adresatas galėjo būti Johannas Funckas. Nors kunigaikštis mėgo rašyti
ir pats, bet raštu sprendžiamų klausimų metmenis jam dažniausiai parengdavo
Andreas ir Johannas Aurifaberiai bei Funckas107. Rūmų pamokslininkai kartu su
vyriausiaisiais tarėjais, rūmų tarėjais, rūmų gydytojais ir sekretoriais priklausė kunigaikščio rūmų tarnautojams, kurie kartu buvo ir valstybės tarnautojai108.
Gause 1965, 301; Fligge 1972, 156–158.
Will 1755, 503–506; Hase 1879, 122–123.
100 Hase 1879, 124–125, 183.
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Kalbant apie Funcką, reikia pasakyti, kad jis šiek tiek domėjosi ir lietuvių bei
prūsų kilme. Veikalo Chronologija antroje dalyje, išleistoje Karaliaučiuje 1552 metais
(pirmoji išėjo Niurnberge 1544), Funckas rašė, kad Prūsijoje gyvenančių žmonių religija sutampanti su Mozės nustatytu ožio šventinimu ir aukojimu Permaldavimo
dieną. Šį aukojimą ir dabar esą išlaikę Sembos sūduviai, gyvenantys prie jūros, nors
kunigaikštis Albrechtas tą paprotį uždraudęs. Todėl kai kas ir manąs, kad šie žmonės
esą palikuonys izraelitų, kuriuos iš Izraelio ištrėmęs Šalmaneseras (Salmanaſſar)109.
Kitoje knygos vietoje Funckas perteikė ir panašią Andreaso Osiandro nuomonę: šis
irgi manęs, kad tautos, kadaise gyvenusios ir tebegyvenančios Lietuvoje ir Prūsijoje,
kilusios iš izraelitų. Tokiai minčiai pagrįsti esą galima pateikti nemažai argumentų,
paremtų kalba, senaisiais papročiais ir religija110.
Hebrajiškos lietuvių kilmės teorija buvo plėtojama ir vėliau111. Ją, be abejo, platino
ir Funcko Chronologija: XVI amžiuje šioji buvo populiari – iki 1600-ųjų perspausdinta 5 kartus112. Lietuvių kilmės iš izraelitų teorija atmesta gana anksti. Ją pagrindo
neturinčia laikė Johannas Behmas Psaltero Dovydo (1625) pratarmėje – jis matė lietuvių kalbos panašumų su graikų ir lotynų kalbomis113. Hartknochas knygoje Alt und
neues Preussen oder Preussischer Historien (1684) Funcką mini kaip istoriografą, nepagrįstai senuosius prūsus ir lietuvius kildinusį iš žydų, arba izraelitų, nes prūsų kalba
ir religija nepanaši į hebrajų114. Pilypas Ruigys Funcko teoriją irgi vertino kaip ne itin
reikšmingą; jis rėmėsi ir Behmo, ir Hartknocho argumentais115. Tačiau akivaizdu, kad
Funcko kaip istoriografo vardas buvo prisimenamas dar ir XVIII amžiaus viduryje.
Chronologijos antroje dalyje Funckas, remdamasis Lenkijos kronika (duoda nuorodą „Chrono. Polo. lib. 4., cap. 39.“, literatūros sąraše – Chronicon Poloniæ), pateikė
ir romėniškąją resp. itališkąją lietuvių kilmės teoriją, atitinkančią Jano Dlugošo (Jan
Długosz, 1415–1480) teoriją, išdėstytą veikale Historia polonica116. Tačiau minėta nuoroda orientuoja į lenkų istoriko Motiejaus Miechoviečio (Matthias de Miechow, Maciej z Miechowa, Maciej Miechowita, 1457–1523) veikalą Chronica Polonorum, pirmą
kartą išėjusį 1519 metais, bet konfiskuotą, o 1521-aisiais pasirodžiusį antrąkart. Šios
kronikos 4-os knygos 39-ame skyriuje kaip tik ir rašoma apie italus, kurie palikę
Italiją ir atvykę į Lietuvą. Jie atsinešę savo tėvynės vardą, šis vėliau, pridėjus l raidę,
virtęs Litalija, rusai ir lenkai jį pavertę Lithuania, o gentį – Lithuanos117. Funckas taip
pat sako, kad į Lietuvos teritoriją kadaise atkeliavę nuo Italijos atsiskyrę italai, Lie109
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Funck 1552, X knygos komentarai, 1217
metai, plg. Hartknoch 1684, 56–57. Apie
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lija 1999, Kun 16,1–34. Asirijos karalius
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Funck 1552, I knygos komentarai, 3270
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Apie hebrajiškąją baltų kalbų kilmės sampratą XVI amžiuje žr. Dini 2005, 69–77.
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tuvos vardas Lituania kilęs iš Italia, prie kurio pridėjus priekyje raidę l pasidariusi
Litalia, o ši lenkų ir rusų paversta į Lituania. Lietuvių kalba skambėjusi panašiai kaip
senųjų italų. Kaip ir Miechovietis (ir Dlugošas), Funckas mini ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės sostinę Vilnių, pavadintą kunigaikščio Viliaus vardu: „ex ducis Vilij
nomine, Vilnam dicerunt“ (Lietuvos istorijai skirtas visas 1255 metų komentaras)118.
Grįžtant prie Mažvydo pasakytina, kad jo laiško tematika įsiterpia į bendrą ūkinių
problemų sprendimo sūkurį. Net ir atsižvelgiant į humanistinės literatūros tradiciją,
leidusią skųstis prastais savo reikalais ir prašyti, kad įtakingas mecenatas padėtų
įveikti neįveikiamus sunkumus119, tokia kunigo ūkininkavimo praktika atrodo kaip
sunkiai pakeliama vargų našta. Laiškas dar kartą liudija XVI amžiaus viduryje buvus
itin centralizuotą administravimą: valdymo, vadovavimo ir ekonominės galios sutelkimą kunigaikščio rankose. Ragainės seniūnas neturėjo teisės savarankiškai valdyti
ir tvarkyti savo seniūniją120, todėl ne visai pagrįsti teiginiai, kad nuo jo daugiausia
priklausęs ir Mažvydo paskyrimas į Ragainę, ir jo ūkinių reikalų sprendimas121.
Ne į visus Mažvydo prašymus būdavo reaguojama ir Karaliaučiuje – jis tuo pačiu
reikalu rašydavo po keletą kartų, todėl ieškojo paramos tarp įtakingų kunigaikščio
aplinkos žmonių. Patys artimiausi tuo metu buvo Andreas Aurifaberis ir Funckas –
abu priklausė Osiandro šalininkų būriui, abu turėjo tiesioginę prieigą prie kunigaikščio, kaip sakoma, „hatten das Ohr des Herzogs“122. Galbūt dėl to Mažvydas, Sethe’s
ir kitų Tilžėje gyvenančių „aukštos padėties žmonių“ užgauliai vadintas osiandrininku, XII laiške (1560) rašė: „Ir jeigu jam, Ambrozijui, sakiau, reikėtų gyventi čia, Ragainėje, jis pats gautų tą vardą“123.
Kaip pagrindinė priežastis, dėl kurios Mažvydas sietas su osiandrizmu, literatūroje
paprastai buvo nurodomas Formos Chrikštymo (1559) ir Parafrazio (1589) vertimas iš
1558-ųjų bažnytinių nuostatų Kirchenordnung, laikytų osiandriniais. Tačiau Forma Chrikš
tymo versta ne iš jų, o iš Karaliaučiuje Jano Daubmanno spaustuvėje išleistos knygelės
Form der Tauff (1559), ne visai sutampančios su atitinkamu jų skyriumi124. Be to, iš šio
Kirchenordnung buvo pašalintos visos vietos, galinčios turėti bent kokių sąsajų su Osiandro teologija; osiandriniais šie nuostatai pradėti laikyti vėliau, krašto bajorams ėmus
reikšti nepasitenkinimą, kad buvo nušalinti nuo bažnyčių valdymo bei globos, todėl
jie kurstė krašto kunigus; tai daryti nebuvo sunku, nes nuostatų iniciatoriai – teologijos profesorius Matthaeus Vogelis ir Funckas – buvo nekenčiami kaip osiandrininkai125.
Apie Parafrazį čia kalbėti neverta, nes jis išleistas po Mažvydo mirties.
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Nors nė viename iš dabar žinomų laiškų Mažvydas nekalbėjo apie savo literatūrinę veiklą, tačiau skųsdamasis nesėkmingu žemės ūkiu ir mėgindamas jo atsisakyti, jis primindavo, kad nenori „atsitraukti nuo skaitymo ir studijų“, kad nori „labiau
atsidėti studijoms negu žemės ūkiui“. 1552–1553 metais jis jau buvo įvertinęs tikybinį Ragainės parapijos neraštingumą, kūrė planus savo, kaip evangelikų liuteronų
kunigo, misijai atlikti ir bendruomenės pažangai pasiekti, dėl to stengėsi žemės ūkio
reikalus tvarkyti taip, kad būtų kuo sėkmingesnė dvasinė veikla.

3. I Š VADOS. Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz zu Berlin) saugomas iki šiol
mokslo visuomenei buvęs nežinomas Martyno Mažvydo laiškas (GStA PK: XX. HA
Hist. StA Königsberg, Herzogliches Briefarchiv J 2, Nr. 984, 1553 Januar–März, [1r–1v])
datuotinas po 1552-11-17 iki 1553-04. Ragainės parapinės žemės keitimo ir apgyvendinimo klausimų sprendimo eiga rodo, kad chronologinė laiško vieta yra tarp VII ir
VIII laiško.
Labiausiai tikėtinas laiško adresatas – Prūsijos kunigaikščio Albrechto rūmų pamokslininkas ir tarėjas, Sembos konsistorijos narys Johannas Funckas (1518–1566),
vienas artimiausių kunigaikščio aplinkos žmonių, Andreaso Osiandro (1498–1552)
sekėjų. Tai leistų pagrįsti priežastį, kodėl Mažvydas buvo laikomas osiandrininku.
Kreiptis dėl žemės reikalų į kunigaikštį per tarpininką Mažvydas buvo priverstas
dėl itin centralizuoto Prūsijos Kunigaikštystės administravimo: valdymo, vadovavimo
ir ekonominės galios sutelkimo kunigaikščio rankose.
Mažvydo laiškas – vienas iš bandymų išspręsti buitinius klausimus taip, kad būtų
išplėsta intelektinė erdvė ir atlikta jo, kaip evangelikų liuteronų kunigo, prisiimta
misija.
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Ona Aleknavičienė
O n e M o r e L e t t e r Of M a r t y n a s M a ž v y d a s

Summary
This article introduces a letter by the Lutheran minister of the Ragainė (Ragnit) Parish
Martynas Mažvydas (~1510–1563); this letter was so far unknown to the scholarly community. It was recently discovered in the Secret Archive of the Prussian Cultural Heritage
(Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) in Berlin (GStA PK: XX. HA Hist. StA
Königsberg, Herzogliches Briefarchiv J 2, Nr. 984, 1553 Januar–März, [1r–1v]). The letter
contains no date and no addressee.
I would date this letter between November 17, 1552 and April of 1553. The procedures
of change in Ragainė Parish lands and the issues of population accommodation assure us
that the chronological place of this letter was between the seventh and the eighth letters of
Mažvydas that were known till recently.
The most probable addressee of the letter was Prussian Duke Albrecht’s preacher and
palace adviser, the member of the Semba Consistory Johann Funck (1518–1566): one of the
closest men of the Duke’s milieu and the follower of Andreas Osiander (1498–1552). This
would help to interpret the reasons as to why Mažvydas had been also considered a follower of Osiander.
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Mažvydas was obliged to address Funck as an intermediary for the land management
issues due to the extremely centralized nature of the administration of the Duchy of Prussia: governing and economic might were concentrated in the Duke’s hands.
Mažvydas’ letter was one of his attempts to solve daily problems in a way that secured
more intellectual space for himself and helped to comply better with the mission of a Lutheran clergyman that Mažvydas had taken on himself.
In an appendix I list all the letters known to this date with Mažvydas’ signature as well
as his letters still lost but mentioned by someone.
Ona Aleknavičienė
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Gauta 2013 m. spalio 30 d.

1 p r i e d a s. M a r t y n o

M a ž v y d o a u t o g r a f a i: i š l i k ę i r n e i š l i -

Lentelėje pateikiami duomenys apie visus žinomus Mažvydo
autografus: išlikusius ir neišlikusius, bet minimus, paties Mažvydo laiškuose ar žinomus iš dokumentų kopijų. Prie laiškų nurodomas trumpas turinys, parašymo
vieta, data, signatūra. Kai kur pagal rezoliucijas tikslinamas datavimas, jis komentuojamas išnašose. Neišlikę laiškai įtraukiami pagal galimą chronologinę seką, pažymimi žvaigždute, trečioje skiltyje – brūkšniu. Ročkos įvesta laiškų numeracija nekeičiama, naujai rastasis laiškas numeruojamas kaip VIIa. Numeriai su raide a suteikiami ir kitiems neišlikusiems laiškams.
k ę, B e t m i n i m i.

Laiškai – išlikę ir neišlikę, bet Mažvydo minimi
1

I laiškas – neįvardytam adresatui (manoma, Karaliaučiaus universiteto rektoriui
Johannui Brettschneideriui [Joannes Placotomus]); prašo tarpininkauti, kad
kunigaikštis duotų jam žieminių drabužių;
Karaliaučius, rezoliucijos data: 1548-11-03126;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium 118 e,
Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 1r–1v

2

II laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; prašo, kad paskirtų kunigu
į Labguvą arba Ragainę; jei nebūtų paskirtas, prašo padidinti stipendiją;
Karaliaučius, rezoliucijos data: [15]49-02127;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium 118 e,
Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 2r–3v

3

III laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; dėkoja už paskyrimą į Ragainę,
prašo pinigų buto skolai ir kelionės išlaidoms apmokėti, taip pat audeklo
kunigo drabužiui;
Karaliaučius, rezoliucijos data: 1549-03-26;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium 118 e,
Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 4r–5v

4

IV laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; dėkoja už gautus grūdus, prašo
kunigaikščio duoti nurodymą Ragainės seniūnui, kad jis vietoj apsemtos pievos
duotų kitą, priverstų tuos, kurie parapinėje žemėje laiko avilius, duoti jam pusę
medaus ir uždraustų jiems daryti žalą jo laukams;
Ragainė, rezoliucijos data: [1550]-06-?? (metai nenurodyti, diena neįskaitoma);
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium 118 e,
Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 10r–11v

126

Ročka (1974b, 342) spėjo, kad tai kanceliarijos darbuotojų pažymėta laiško gavimo
data, tačiau rezoliucija rodo, kad tą dieną
priimtas sprendimas skirti Mažvydui
drabužį.
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Ročka (1974b, 342) datavo: „rašytas 1549 m.
pradžioje“. Rezoliucijoje nurodomas
1549-ųjų vasaris, tada duotas atsakymas
Mažvydui.
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Laiškai – išlikę ir neišlikę, bet Mažvydo minimi
5

V laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; laiške Mažvydas informuoja,
kad Ragainės parapijiečiai laikosi katalikų tikėjimo ir papročių, negerbia
ir neperima evangelikų liuteronų tikėjimo; prašo, kad būtų uždrausta jiems
dirbti sekmadieniais, važiuoti į katalikiškus atlaidus Didžiojoje Lietuvoje,
krikštyti vaikus kitose parapijose; nori priversti lankyti pamokslus
sekmadieniais ir švenčių dienomis; prašo leisti kasmetį parapijiečių
lankymą ir egzaminavimą;
Ragainė, rezoliucijos data: 1551-12-06128;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium 118 e,
Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 12r–15v; pridėtas atskiras
rezoliucijos dokumentas 16r–17v

6

[*Va laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; prašyta teikti maistą
iš Ragainės pilies];
Neišlikęs, minimas VI laiške

7

VI laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; skundžiasi, kad parapinė
žemė toli nuo Ragainės ir nederlinga, prašo pakeisti į artimesnę;
Ragainė, be rezoliucijos, be datos; manoma, rašytas 1551 metų rudenį;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium 118 e,
Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 21r–22v

8

[*VIa laiškas – neįvardytam adresatui, tam pačiam kaip ir VIIa laiške, t. y. tikėtina, Johannui Funckui; prašyta tarpininkauti, kad kunigaikštis duotų nurodymą
Ragainės seniūnui leisti apgyvendinti valstiečius naujai paskirtame sklype];
Neišlikęs, minimas VIIa laiške

9

VII laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; praneša, kad parapijiečiai nesilaiko bažnyčios potvarkių, nesituokia bažnyčioje; dėkoja už naujos žemės skyrimą;
prašo leisti laikinai ūkio darbams panaudoti ankstesniame sklype apgyvendintus
ir jam padėjusius valstiečius;
Ragainė, rezoliucijos data: [1552]-11-17 (metai nenurodyti);
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium 118 e,
Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 8r–9v

10

VIIa laiškas – neįvardytam adresatui, tikėtina, Johannui Funckui; prašo tarpininkauti, kad kunigaikštis duotų nurodymą Ragainės seniūnui leisti naujai paskirtame sklype įkurdinti senajame sklype apgyvendintus valstiečius, bet tik dvejiems metams;
Ragainė, be rezoliucijos, be datos; rašytas po 1552-11-17, tikėtina, – iki 1553-04,
vėliausiai – iki 1554-09;
GStA PK: XX. HA, Hist. StA Königsberg, Herzogliches Briefarchiv J 2, Nr. 984,
1553 Januar–März, [1r–1v]

128

Ročka (1974b, 344) manė, kad laiškas rašytas prieš 1551-ųjų rudenį. Rezoliucija, pri-
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–

–

dėta prie laiško atskiru 2 lapų dokumentu,
parengta vėliau – 1551-12-06.
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Laiškai – išlikę ir neišlikę, bet Mažvydo minimi
11

VIII laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; prašo paramos Kraupiškio klebono Augustino Jomanto (Augustinus Jamontus) ir buvusio Ragainės klebono
Ambrozijaus Lauteršteino (Ambrosius Lauterstein) dukters vestuvėms iškelti;
vyresniąją dukterį vedęs jis pats; šelpęs našlaičiais likusius visus klebono vaikus;
Ragainė, be rezoliucijos, be datos; manoma, rašytas apie 1555 metus;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium 118 e,
Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 6r–7v

12

[*VIIIa laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; prašyta sudrausminti vals

–

tietį, norintį atimti iš jo dalį pievos];
Neišlikęs, minimas IX laiške
13

IX laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; skundžiasi silpna sveikata ir nuo
stolingu ūkiu; gauna 70 markių algos, visą sudeda į ūkį; prašo žemę paimti
ir duoti metinį išlaikymą iš Ragainės pilies jam, žmonai, tarnui ir tarnaitei arba
tik jam vienam, o žmona su tarnais gyventų iš žemės, kurią atiduotų kaimynui
ir gautų trečdalį derliaus;
Ragainė, rezoliucijos data: [1558]-07-[31] („de[n] letʒt[e] Julij“; manoma,
rašytas 1558 metais129;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium 118 e,
Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 19r–20v

14

X laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; prašo duoti nurodymus Ragainės
seniūnui 1) nubausti valstietį, vėl pažeidusį pievos ribą; 2) leisti jam susimalti
Ragainėje grūdų; prašo duoti atsakymą į jo prašymą gauti maisto ir gėrimo
iš Ragainės pilies;
Ragainė, rezoliucijos data: [15]58-07-[31] („letʒte Julij. Ao 58“)130;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium 118 e,
Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 18r–18v

15

XI laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; prašo, kad kunigaikštis duotų
nurodymą Ragainės seniūnui paskirti jam Šliosbergo kalnelį su aikštele
namui ir sklypelį žemės daržui;
Ragainė, rezoliucijos data: 1560-11-02;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium 118 e,
Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 26r–26v

16

[*XIa laiškas – Sembos prezidentui; prašyta patvirtinti, ar tilžėnas

–

Ambrozijus Sethe tikrai skiriamas Ragainės precentoriumi];
Neišlikęs, minimas XII laiške
129
130

Šie metai įrašyti archyvaro pirmo lapo
kairiajame kampe.
Ročka (1974b, 345) manė, kad X laiškas rašytas 1558 metais, tačiau po IX laiško. Re-
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Laiškai – išlikę ir neišlikę, bet Mažvydo minimi
17

XII laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; atsako į tilžėno Ambrozijaus
Sethe’s skundą dėl neskyrimo į precentoriaus vietą ir dėl neteisingo kaltinimo
osiandrizmu; prašo neskirti Sethe’s, kaip nemokyto žmogaus, vadovauti mokyklai
ir nebausti jo paties dėl melagingų Sethe’s kaltinimų;
Ragainė, be rezoliucijos, be datos: rašytas prieš 1560-11-02131;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium 118 e,
Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 30r–32v

18

XIII laiškas – Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui; prašo skirti ūkio darbams pasavaičiui darbininką arba baudžiauninką; prašo nurodyti parapijiečiams duoti jam malkų, o Ragainės bažnyčios tarybos nariams – rūpintis parapijos pastatų remontu;
Ragainė, rezoliucijos data: 1561-07-22;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium 118 e,
Lithauischer Pfarrer in Ragnit (Mosvid) 1548–60–61, 33r–34v; pridėtas atskiras
rezoliucijos dokumentas, 35r–35v
Įrašai dokumentuose – išlikę ir neišlikę, bet minimi

19

Parašas dokumente „Articel der Antwort der Augſburgiſchen Confeſſion
verwanten pfarherr vom Lande“;
Karaliaučius, [1554-09-04];
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Herzogliches Briefarchiv J 2,
Nr. 986, 1 Januar–30 April 1544, 8r–11v

20

Parašas dokumente „Artickele der Antwort, der Augßburgiſchen
Confeßion verwanten pfarrher, vom lande“;
Karaliaučius, 1554-09-08;
Neišlikęs, žinomas tik nuorašas:
HAB: Cod. Guelf. 194. 2 Extrav., 171r–177v

21

Įrašas dokumente [Protesterklärung der orthodoxen Pfarrer auf der
Königsberger Synode];
Karaliaučius, 1554-09-19;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Herzogliches Briefarchiv J 2,
Nr. 986, 1 Januar–30 April 1544, 3r–10r

–

Nuosavybės įrašas knygoje
22

131

Įrašas Juozapo Flavijaus veikale, išleistame 1524 metais Kölne;
Nedatuotas;
VUB RSS: II – 4996–4997
Ročka (1974b, 346) rašė, kad „rezoliucijoje
laiško apačioje pažymėta 1560 m. lapkričio
2 d.“, tačiau šis laiškas be rezoliucijos ir be
datos. Laiško pabaigoje tepasakyta, kad tai
jo atsakomasis laiškas į Ambrozijaus Se
the’s skundą: „Des herrn pharhers gegen
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briefe auff Ambroſij Shetenn klage. Supplication“ (32v). Kadangi rezoliucija Sethe’s
laiške datuota 1560-11-02, o ji įrašyta gavus Mažvydo atsakymą kunigaikščiui, tai
XII laiškas rašytas prieš 1560-11-02.
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Birutė Triškaitė
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Petro Gotlybo Milkaus prierašai
rankraštiniame žodyne
Clavis Germanico-Lithvana
„Würcket weil es Tag iſt, es kot die Nacht,
da Niemand würcken kan.“1

Šis straipsnis tęsia rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana (po 1680 metų,
toliau – C) prierašų atribucijos2 temą, jau analizuotą Archivum Lithuanicum 14 tome
skelbtame straipsnyje „Friedricho Selle’s prierašai rankraštiniame žodyne Clavis Ger
manico-Lithvana“3. Šio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno prierašų, t. y. vėlesnių rankraščio savininkų ar skaitytojų įrašų, autorystės nustatymas itin svarbus ne tik tuo, kad
teikia naujų duomenų šaltinio istorijai, bet ir tuo, kad gali padėti atskleisti ir dabar
anoniminiu laikomo žodyno sudarytoją. Tiksliau tariant, pirmųjų C savininkų ar
skaitytojų identifikavimas padėtų lokalizuoti C kaip šaltinį, o tai palengvintų žodyno sudarytojo paieškas geografinėje Mažosios Lietuvos erdvėje.
Straipsnio tikslas – nustatyti dar vienos C prierašų grupės autorystę: įrodyti, kad
didžioji dalis prierašų yra žinomo lietuvių raštijos darbuotojo, Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigo Petro Gotlybo Milkaus (Peter Gottlieb Mielcke, 1695–1753), remiantis jo pasirašytais autografais, saugomais Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame
valstybiniame archyve Berlyne (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz zu
Berlin), buvusio Prūsijos valstybės archyvo Karaliaučiuje (Preussisches Staatsarchiv in
Königsberg) fonduose. Be to, straipsnyje analizuojami šių prierašų datavimo, lokalizavimo ir kiti tiek su rankraščio istorija, tiek su Milkaus užrašytu tekstu susiję klausimai.

1. P e t r a s

Petras Gotlybas Milkus gimė Tilžėje, iki šiol
manyta, kad 16925 ar 16936 metais. Jo gimimo datą patikslinti leidžia du archyviniai
1

2

G o t l y b a s M i l k u s4.

Petro Gotlybo Milkaus įrašyta citata iš Jn 9,4
nežinomo asmens atminimų albume ([Mielcke] 1736a ir kt.). Šie Biblijos žodžiai užrašyti kaip palinkėjimas draugui ar kolegai.
Apie vėlesnių negu pagrindinis užrašas
pastabų, taisymų atribucijos svarbą žr. Subačius 2001, 479.
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3
4

5
6

Triškaitė 2012, 129–154.
Plačiau apie Petro Gotlybo Milkaus biografiją žr. Sidabraitė 2003, 99–102; Sidabraitė
2006, 11–17.
BržA II 52.
Sidabraitė 2003, 99; Sidabraitė 2006, 11.
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1 pav. Kirchenbuch Tilsit, Kreis Tilsit/Ostpreußen, 14: 1695 metų spalio 26 dienos įrašas
apie Petro Gotlybo Milkaus ir jo brolio dvynio Ernsto Jokūbo krikštą
Tilžės vokiečių bažnyčios krikšto metrikų knygoje;
EZA: 980/1723

šaltiniai. Milkaus krikšto įrašas Tilžės vokiečių, arba miesto, bažnyčios (vok. Deutsche
Kirche, Stadtkirche) krikšto metrikų knygoje liudija, kad jis kartu su broliu dvyniu
Ernstu Jokūbu krikštytas 1695 metų spalio 26 dieną7; tėvai – Petras ir Marija Milkai:
D[en] 26 Oct: A: 1695.
[...]
Eod: d:
113	Peter Mielcke p[ate]r Gemellorum. Maria m[ate]r
114	Peter Gottlieb [et] Ernſt Jacob Gemelli. Berhard
	Döpner. Ahaſver[us] Wendt. Johan Qvant. Michael Badke. ϕ.
Fr: Catharina Striſtermannin. Regina Gerckin. Jgfr:
	Barbara Bartſchin8 (žr. 1 pav.)9.
7

8
9

Tuo metu Tilžės vokiečių bažnyčioje vyresniojo kunigo pareigas aštuntus metus ėjo
minėtasis Friedrichas Selle (1658–1710; žr.
Moeller 1968, 143), C rankraštyje palikęs
negausių prierašų. Bet įrašas apie Milkaus
krikštą darytas ne jo ranka.
Kirchenbuch Tilsit, Kreis Tilsit/Ostpreußen;
EZA: 980/1723, 14.
Už informaciją iš Tilžės vokiečių bažnyčios
krikšto metrikų knygos nuoširdžiai dėkoju Centrinio evangelikų archyvo Berlyne
(Evangelisches Zentralarchiv in Berlin)
darbuotojai Elisabethai Pabst, o už skait

40

meninę bažnytinės knygos fragmento faksimilę ir leidimą ją publikuoti – archyvo
direktoriui dr. Henningui Pahlui.
Für die Information aus dem Kirchenbuch
der Stadtkirche Tilsit bedanke ich mich
herzlich bei der Mitarbeiterin des Evangelischen Zentralarchivs in Berlin,
Frau Elisabeth Pabst. Für die Faksimile
des Fragments aus dem erwähnten Kirchenbuch und die Genehmigung es zu
publizieren gilt mein herzlicher Dank
dem Direktor des Archivs, Herrn
Dr. Henning Pahl.
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2 pav. Johann Jacob Quandt, Preuss[ische] Presbyterologie 4, 47r: įrašas apie Petrą Gotlybą
Milkų, kuriame nurodoma jo gimimo data – 1695 metų spalio 25 diena;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Hs. 2

Jono Jokūbo Kvanto (Johann Jacob Quandt, 1686–1772) rankraštinėje presbiteriologijoje10 yra toks įrašas: „Petrus Gottlieb Mielke, Tilſa Pr. [...] Natus ‖ 1695. 25. ‖
Oct.“11 (žr. 2 pav.). Taigi Milkus gimė Tilžėje 1695 metų spalio 25 dieną.
Galimas dalykas, kad mokėsi Tilžės provincijos mokykloje, kuri rengė jaunuolius
akademinėms studijoms12. 1712 metų gegužės 12 dieną, būdamas šešiolikos, įsiimat
rikuliavo Karaliaučiaus universitete: „Mielcke Pe. Gottlieb, Tilsa-Pruss., stip.“13, kur
iš pradžių studijavo teisę, o paskui perėjo į Teologijos fakultetą14. 1715 metais parengė viešą pranešimą De nobilibus Germanorum poetis. Lankė tenykštį Lietuvių kalbos
seminarą15. Kilęs iš lietuviškosios Prūsijos dalies ir gerai mokėjęs lietuvių kalbą16,
Milkus netruko patekti į teologijos profesoriaus Kvanto, nuo 1722-ųjų17 pradėjusio
organizuoti lietuviškų religinių raštų vertimą, globą.
Manoma, kad universitetą baigė ne anksčiau kaip 1724 metais18. Vaclovas Biržiška spėjo, kad 1722 metų vasario 22 dieną Karaliaučiaus universitete skaitytas pranešimas Dissertatio de dispositione ex lumine naturale et supernaturale ad probandam Deita
tem Christi galėjęs būti Milkaus magistro darbas19, kitaip tariant, universitetą jis galėjo baigti magistro laipsniu. Vis dėlto išlikusiuose archyviniuose dokumentuose šio
mokslo laipsnio nei jis pats, nei kiti (net jo mokytojas Kvantas) prie pavardės nenurodo, todėl minėtą prielaidą reikėtų atmesti.
Veikiausiai nuo 1723-iųjų20 iki 1725-ųjų21 pabaigos Milkus mokė Karaliaučiaus
universiteto Lietuvių kalbos seminare. Jis yra pirmasis žinomas šio seminaro do10

11
12
13
14
15

Rankraštis saugomas Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve
Berlyne: GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Hs. 2.
Quandt 4 47r.
Juška 2009, 537.
Erler 1911–1912, 273.
BržA II 52.
BržA II 52; Citavičiūtė 2004, 343; Sidabraitė
2006, 24.
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16
17
18

19
20
21

Plg.: „Er war im Litth. ſehr ſtark“ (Schröder 1836, 331).
Bertuleit 1933–1934, 80.
1724 metų vasaros semestro studentų sąraše tebebuvo jo pavardė (žr. Citavičiūtė
2004, 49; Sidabraitė 2005, 191; Sidabraitė
2006, 12).
BržA II 53.
Sidabraitė 2006, 13.
Citavičiūtė 2004, 211.
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centas22, čia mokyti pakviestas tuometinio seminaro vadovo Kvanto. Būtent Kvantas,
įvertinęs Milkaus gabumus ir lietuvių kalbos žinias, paskatino jį įsitraukti į savo
inicijuotą ir kuruotą projektą atnaujinti lietuviškos religinės literatūros repertuarą ir
išversti bei išleisti visą Bibliją lietuvių kalba.
Darbuotis prie lietuviškų raštų Milkus pradėjo dar studijų ar dėstytojavimo metais –
apie 1724-uosius23. Tai patvirtina tiek Milkaus rašyti dalykiniai laiškai, tiek ir jo lituanistinio palikimo tyrimai. Antai 1725 metų liepos 11 dienos laiške24 Prūsijos karaliui
prašydamas toliau leisti jam priklausyti konvikto bendruomenei ir naudotis lengvatomis Milkus mini ne tik dėstymą seminare, bet ir vertimus į lietuvių kalbą (žr. 8 pav.).
O 1731 metų balandžio 23 dienos laiške25 (žr. toliau) jis tvirtino, kad jau septynerius
metus dirbąs prie lietuviškų raštų (vadinasi, nuo 1724-ųjų). Be to, remiantis Milkaus
naudotais šaltiniais, spėjama, kad giesmių Jono Berento (Johann Behrendt, 1667–1737)
giesmynui jis galėjęs išversti dar iki 1723-iųjų – mat jas vertęs ne iš tais metais pasirodžiusio Michaelio Lilienthalio (1686–1750) giesmyno, o iš 1702-aisiais26.
1725 metų lapkričio 20 dieną Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas I, remdamasis puikiomis rekomendacijomis, pasirašė raštą dėl Milkaus skyrimo į Jurbarko (Įsruties aps.) parapiją27. Jurbarko kunigu jis ordinuotas 1726 metų vasario 11 dieną
Karaliaučiaus Pilies bažnyčioje vyriausiojo rūmų pamokslininko ir jo mokytojo Kvanto28. O į Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčią jį netrukus introdukavo Įsruties
vyresnysis kunigas (vok. Erzpriester) Berentas29 – Milkaus bendradarbis rengiant
lietuviškus raštus30.
Jurbarkas nuo apskrities centro Įsruties tebuvo vos už trijų kilometrų31. Be to, dėl
sudegusio Jurbarko klebonijos pastato iš karto po paskyrimo Milkui apie metus būstą teko nuomotis Įsrutyje32. Tai buvo palankios aplinkybės kartu su Berentu darbuotis
prie lietuviškų raštų. Įsrutyje ir Jurbarke prabėgo patys produktyviausi Milkaus kūrybinio darbo metai: čia darbuotasi prie naujos oficialiojo giesmyno redakcijos, prie
Biblijos – tiek Naujojo, tiek Senojo Testamento, čia versti Prūsijos valdžios įsakai.
1732 metais išleistame giesmyne Iš naujo perveizdėtos ir pagerintos giesmių knygos33,
kartais vadinamame Berento ar Kvanto-Berento giesmynu, paskelbta devyniolika
Milkaus verstų giesmių. Penkiolika iš jų – nauji giesmių vertimai, o keturios – nauji
22
23
24

25

26
27

Citavičiūtė 2004, 57, 211.
Sidabraitė 2006, 13.
Universität Königsberg. Personalia. K–M;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
EM 139 h, Nr. 20, 195r–195v, 196v.
Die Übertretung des Pfarrers Mielke bei der
Eheschließung ohne Schicht und Teilung.
1731; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 46 e, Nr. 53, 20r–21v.
Michelini 2010, 38.
Die Neubesetzung der Pfarrstelle in Georgen
burg; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 46 e, Nr. 49, 7r–7v.
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28

29
30
31
32
33

Die Neubesetzung der Pfarrstelle in Georgen
burg; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 46 e, Nr. 49, 12r; Quandt 4 13v.
Quandt 4 13v.
Apie Berento nuopelnus lietuvių raštijai
žr. Aleknavičienė, Schiller 2002, 43–78.
Pėteraitis, Purvinas, Šimėnas 2000, 669.
Sidabraitė 2006, 14.
Vienintelis žinomas šio giesmyno egzemp
liorius saugomas Prūsijos kultūros paveldo Valstybinėje bibliotekoje Berlyne (StaB
PK: En 9820).
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ankstesnių vertimų variantai34. Jos buvo perspausdinamos ir vėlesniuose giesmynuose daugiau nei šimtmetį35.
Žinoma, kad 1732–1733 metais Milkus buvo ir oficialusis Prūsijos karaliaus įsakų
vertėjas. Jų išvertė mažiausiai penkis36 (žr. 9 pav.). Beje, tais pačiais metais kaip giesmynas Karaliaučiuje išspausdintas ir zalcburgiečių sutikimui skirtas 25 puslapių Milkaus pamokslas vokiečių kalba Den herrlichen Gnaden Lohn hat Peter Gottlieb Mielcke
denen Salzburgischen Emigranten, als eine Anzahl derselben in Georgenburg vorgestellet37.
1735-aisiais pasirodęs pirmasis visos Biblijos lietuvių kalba leidimas – tai ir Milkaus
atsidavimo bei nepailstamo darbo vaisius. Pagal 1730 metų vasario 6 dienos Biblijos
vertimo į lietuvių kalbą planą, Milkui buvo paskirta išversti Pradžios, Pakartoto
Įstatymo (t. y. Pirmąją ir Penktąją Mozės) ir Mažųjų Pranašų knygas38. Manoma, kad
šias knygas jis ir išvertė. Milkaus, kaip vieno iš Biblijos vertėjų, jos redaktoriaus
Berento ištikimo pagalbininko ir viso vertimo korektoriaus, švariai perrašiusio ir savo
verstas Biblijos knygas, indėlį rengiant pirmąjį Šventojo Rašto lietuvių kalba leidimą
mini Kvantas tiek pirmojo39, tiek antrojo40 leidimo pratarmėje.
Po beveik dešimties kunigavimo Jurbarke metų dėl nesutarimų su vietine valdžia
1735 metų pabaigoje Milkus paskirtas į Mielkiemį (Stalupėnų aps.)41, kuriame įsikūrė 1736-ųjų sausį42. Šis atokus Mažosios Lietuvos bažnytkaimis, pasak Milkaus, „die
aller=‖ſchlechteſte in gantʒ Littauen“43, tapo paskutiniąja jo dvasinės tarnystės vieta –
čia jis kunigavo iki gyvenimo pabaigos – 1753-iųjų birželio 9-osios44.
Iš keturių Milkaus vaikų (trijų sūnų ir dukters), gimusių santuokoje su Regina Loiza Šimelpenig (Regina Loisa Schimmelpfennig, ?–po 1772)45, du sūnūs, Kristijonas Got
lybas (Christian Gottlieb Mielcke, 173346–1807) ir Danielius Frydrichas (Daniel Friedrich
Mielcke, 1739–1818), sekdami tėvo pėdomis, įsitraukė į lietuviškų raštų rengimą47.
34

35

36

37
38
39
40
41
42

Michelini 2010, 133–161. Plačiau apie Berento parengtą 1732 metų giesmyną žr. Michelini 2010.
BržA II 52–53. Dėl šių giesmių vertimo vėliau kilo filologinė polemika tarp Gotfrydo Ostermejerio (Gottfried Ostermeyer,
1716–1800) ir Milkaus sūnų.
Übersetzung der Patente in die Polnische und
Litthauische Sprache. 1694–1770; GStA PK:
XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 22 a,
Nr. 2, 40r–41r. Pakarklio (1960, 629) nurodomi keturi, LB I 260–261 – penki Milkaus
versti, bet šiuo metu dingę įsakai.
BržA II 53.
Bertuleit 1933–1934, 84; BržA II 52; Sidabraitė 2006, 14.
Quandt 1735, [„Vorrede“].
Quandt 1755, 9v.
Moeller 1968, 93.
Quandt 4 47r; Arnoldt 1777, 120; Sidabraitė
2006, 16.

43

43

44
45
46

47

Mehlkehmen. Kirchenbediente. Bestallungen
Peter Gottlieb Mielckes (1735) und Theodor
Gabriel Mielckes (1753) zum Pfarrer [...]
1. Die Pfarr=Stelle ʒu Mehlkehmen betrf: 1735.
Peter Gottlieb Mielcke; GStA PK: XX. HA
Hist. StA Königsberg, EM 55 d, Nr. 569, 5v.
Quandt 4 47r.
Plačiau apie ją žr. Sidabraitė 2003, 98–99;
Sidabraitė 2006, 17.
Remdamasi archyviniais dokumentais,
Kristijono Gotlybo Milkaus gimimo datą
patikslino Žavinta Sidabraitė (Sidabraitė
2003, 107; Sidabraitė 2006, 20).
Iš trijų Milkaus sūnų labiausiai žinomi
Kristijono Gotlybo, visą gyvenimą dirbusio kantoriumi Pilkalnyje, nuopelnai lietuvių raštijai (plačiau žr. Sidabraitė 2000,
71–88; Sidabraitė 2003, 97–126; Sidabraitė
2005, 191–203; Sidabraitė 2006).
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Milkaus lituanistinė veikla bene geriausiai apibendrinama jo paties 1731 metų
balandžio 23 dienos laiške Prūsijos karaliui Frydrichui Vilhelmui I48. Prašydamas
atleisti nuo valdžios jam paskirtos baudos, jis išvardija nuveiktus darbus – dėstymą
Lietuvių kalbos seminare, Naujojo Testamento rengimą spaudai, naujų giesmių vertimą ir giesmyno tobulinimą, Senojo Testamento vertimą – ir pabrėžia, kad per septynerius metus už tai nėra gavęs jokio atlygio:
ich ſchon vorhin beÿ dem Littauſchen ‖ Seminario dociren und dabeÿ auff ‖ meine
eigene Unkoſten in Königsberg ‖ leben, ferner das Littauſche Neue Teſta=‖ment dem
publico ʒum beſten abſchrei=‖ben, ʒum Druck befördern und corrigi=‖ren müßen.
Ohne daß mir deshalb ei=‖nige Vergeltung angediehen wäre. ‖ Über dieſes habe ich
das Littauſche Geſang=‖Buch verbeßert, abgeſchrieben, und viele ‖ neue Lieder
überſetʒet, und gegenwär=‖tig bin ich annoch bloß dem publi=‖co ʒu Liebe mit der
verſion der ‖ Bibel Alten Teſtaments beſchäfftiget. ‖ Da ich nun vor dieſe nütʒliche
und in ‖ die 7. Jahre her mit vieler Mühe con=‖tinuirte Arbeit nicht die geringſte
Be=‖lohnung erhalten [...]49.

Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, saugomi
Milkaus pasirašyti autografai padeda identifikuoti jo prierašus C ir pažinti dar vieną
jo interesų lauką – dvikalbę leksikografiją. Susidomėjimą leksikografija ir darbą prie
vokiečių–lietuvių kalbų žodyno galėjo paskatinti Milkaus, kaip vertėjo ir lietuvių
kalbos docento Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminare, veikla.

2. MIL K AUS PRIERA Š AI Ž OD Y NE. Milkui priskirtina ta žodyno prierašų
grupė, kuri iki šiol buvo įvardijama kaip rankos B tekstas50. Šie prierašai išsiskiria ne
tik savita rašysena (žr. 2.2), bet ir rašalu, kuris dabar originale šviesiai rudas.
Prieš pradedant analizuoti rašyseną (žr. 2.2), patvirtinančią Milkaus autorystę,
pirmiausia dera aptarti patį tyrimo objektą – jo rankai priskiriamus žodyno prierašus:
jų kiekį, pasiskirstymą žodyno pagrindiniuose ir papildymų puslapiuose51, topografiją, turinį, dažnumą.
2.1.

Milkaus prierašai – pati
gausiausia žodyno prierašų grupė, sudaranti per 90 % visų kitų asmenų įrašų. Jie
prasideda nuo pirmųjų rankraščio puslapių. Šių prierašų yra abiejuose tomuose, bet
daugiausia rankraščio pradžioje – prie raide A prasidedančių vokiškų lemų.
48

49

MIL K AUS PRIERA Š ų ch a r a k t e r i s t i k a.

Laiško, beje, išlikęs tik nuorašas: žr. Die
Übertretung des Pfarrers Mielke bei der Ehe
schließung ohne Schicht und Teilung. 1731;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
EM 46 e, Nr. 53, 20r–21v.
Die Übertretung des Pfarrers Mielke bei der
Eheschließung ohne Schicht und Teilung. 1731;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM
46 e, Nr. 53, 21r–21v. Paryškinta cituojant.
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50
51

Triškaitė 2007, 49–53; Triškaitė 2008, 214–
221.
Pagrindiniai puslapiai – tai rankraščio puslapiai, kuriuose rašytas pagrindinis žodyno tekstas. Papildymų puslapiai – tai specia
liai papildymams skirti tarpiniai rankraščio lapai, kurių recto ir verso pusėje žodyno sudarytojas ir skaitytojai vėliau įrašė
papildymų.

Archivum Lithuanicum 15

3 pav. C I 63: žodyno papildymų puslapis, kuriame
Milkus įrašė 30 lemų su bibline metrika;
LMAVB RS: f. 137 – 13
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Dažniausiai jie prirašyti specialiai papildymams skirtuose puslapiuose, kurie C
sudarytojo iš pradžių, rašant pagrindinį tekstą, buvo palikti tušti vėlesniems papildymams, o vėliau tik iš dalies užpildyti. Daugiausia Milkaus prierašų šiuose papildymų puslapiuose: C I 4, 24, 52, 56, 58, 60, 63 (čia net 30 vokiškų lemų su bibline
metrika [žr. 3 pav.52]), 64, 79, 80, 135. Papildymų puslapiuose pateikti prierašai ir jų
integracijos vieta pagrindiniuose pažymėti sutartiniais ženklais.
C pagrindiniuose puslapiuose Milkaus prierašai kur kas retesni dėl vietos stokos,
jų topografija įvairesnė. Antai C I 59 du prierašai įterpti tarp žodyno sudarytojo
teksto eilučių, trys įrašyti puslapio apačioje, o dar šeši, pritrūkus vietos, net vertikaliai dešinėje paraštėje (žr. 4 pav.).
Kur prierašus patekti – pagrindiniuose ar papildymų puslapiuose, iš dalies lėmė
jų turinys. Pagal turinį ir dažnumą Milkaus prierašai skirtini į kelias grupes: 1) vokiškos lemos; 2) lietuviški atitikmenys; 3) žodyno straipsniai; 4) nuorodos; 5) lietuviški ir vokiški iliustraciniai pavyzdžiai; 6) taisymai; 7) smulkiosios tautosakos pavyzdžiai žodyno priede Proverbia qvædam Litvanica.

2.1.1. V o k i šk o s

Vokiškos lemos sudaro per 60 % visų Milkaus prierašų. Kaip minėta, jos dažniausios papildymų puslapiuose, bet pasitaiko ir pagrindinių
puslapių viršuje ar apačioje, taip pat yra įterptų tarp pagrindinio teksto eilučių, pvz.:
l e m o s.

C I 16 M⌜Abgeſcheidete ‹←Abgeſcheidene←Abgeſchi›53
C I 53 M⌜Achtſchreibung.
3 Macc. 7.10.⌝
C I 63 M⌜Ahimoth.		
1. Par. 7.25.
				Ahinadab.		
1. Reg. 4.14.
				Ahinoam.		
1. Sam. 14.50.
				Ahio. 		
2. Sam. 6.3.
				Ahira. 		Num. 1.15.
				Ahiram. 		Num. 26.38.
				Ahiſaar. 		
1. Par. 8.10.
				Ahiſamach.		Exod. 31.6.
				Ahiſar. 		
1. Reg. 4.6.
				Ahitob. 		
1. Sam. 14.3.
				Ahitophel.		
2. Sam. 15.12.
				Ahoah. 		
1. Par. 9.4.
				Ahohi. 		
2. Sam. 23.28.
				Ahumai 		
1. Par. 4.2.
				Ahuſai. 		Nehem. 11.13.⌝ (žr. 3 pav.)
C I 177 M⌜Augenblicklich
4. Eſr. 6.44⌝
52

Dėkoju Lietuvos mokslų akademijos Vrub
levskių bibliotekos direktoriui doc. dr. Sigitui Narbutui ir Skaitmeninimo skyriaus
darbuotojams už greitą skaitmeninių
rankr aščio faksimilių pagaminimą.
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53

Math. 5.32.⌝

Pavyzdžiuose Milkaus prierašai iš C sudarytojo teksto išskiriami sutartiniais ženkl ais
⌜ ⌝ ir prieš pirmąjį ženklą įrašyta pakelta
raide M, taisymai – kampiniuose skliaustuose ‹ ›; rodyklė ← rodo, iš ko taisyta.
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4 pav. C I 59: pagrindinis žodyno puslapis, kuriame Milkus įrašė prierašų tarp žodyno
sudarytojo teksto eilučių, puslapio apačioje ir vertikaliai paraštėje;
LMAVB RS: f. 137 – 13
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Beveik trys ketvirtadaliai Milkaus prirašytų lemų, ypač žodyno pradžioje, pateikti su nuorodomis į atitinkamą Biblijos vietą. Atrodo, kad Milkus ketino kruopščiai į
C iš vieno šio žodyno šaltinių – Martino Lutherio (1483–1546) Biblijos konkordancijų – surašyti neįtrauktą leksiką: 1) gausią Biblijos onomastiką (pvz.: Abigail C I 24;
Abraham C I 28; Adam C I 56; Agrippa C I 60; Alexandria C I 64; Auguʃtus C I 179);
2) tikriausiai atsitiktinai praleistus bendrinius žodžius ar žodžių junginius (pvz.:
Abweʃen C I 48; Achtʃchreibung C I 53; Aufgericht ʃtehen C I 155; Augenblicklich C I 177;
Außʃchroten C I 211).
Šios lemos be lietuviškų atitikmenų. Tai galėtų liudyti, kad Milkui vokiškas
šaltinis (žr. 2.3.1) buvo prieinamas trumpam, tad jis skubėjo persirašyti tik ten
buvusius duomenis. Be to, didžioji lemų dalis – Biblijos asmenvardžiai ir vietovardžiai, kuriuos reikia ne išversti, bet adaptuoti54. Greičiausiai tai ketinta padaryti
vėliau – tarp lemų ir jų biblinės metrikos palikti tarpai, o kai kur biblinės nuorodos
įrašytos net kitoje eilutėje.

2.1.2.

Už vokiškas lemas kone tris kartus retesni lietuviški atitikmenys. Jie beveik visada įrašyti šalia žodyno sudarytojo teksto,
o dėl vietos stokos – kartais ir paraštėse, pvz.:
L i e t u v i šk i a t i t i k m e n y s.

C I 29	Abreden. Suſikalbêti. Suſikálbu, bėjau, bėſu, bėti ∥ M⌜Perkalbėti.⌝
C I 244	Bedingen. Suderreti. Suderru, rejau, rėſu, ‖ M⌜Sutinku, ikkau, ikſu, ikti. ‖
Suſigadiju, jau, yſu, yti. Suſidérinnu, nau, ſu, ti⌝
C II 1 	Maar. M⌜Laume. mês. F.⌝
C II 149

[Nord=]Wind. Sʒaurys, iô. M. Sʒaurinnis. ∥ Der Nordwind vertreibet
Regen: Sʒaurys ∥ prawaro Lytu, Prov. 25.23. ∥ M⌜Sƶaurês Wėjas.⌝

Dažniausiai Milkaus įrašyti atitikmenys – tai naujos leksemos, kartais – jau C
sudarytojo pateiktų atitikmenų darybos variantai. Retkarčiais atitikmenų prirašyta
prie visai neišverstų lemų (pvz.: Laume. mês. F. prie Maar C II 1; Drėƶas prie Salaman
der C II 359 ir pan.). Paprastai žodyno straipsnyje prirašyta po vieną, rečiau – po du
ar tris atitikmenis.
Tikriausiai sekant žodyno sudarytojo pavyzdžiu, greta daiktavardžių nom. sg.
formos neretai nurodoma gen. sg. galūnė ir lotyniška giminės santrumpa, o veiks54

Minėtina, kad biblinės onomastikos gausu
ir išlikusioje Jokūbo Brodovskio ( Jacob
Brodowski, apie 1692–1744) žodyno vokiečių–lietuvių kalbų dalyje (prieš 1744, toliau – B). Jos vokiško registro pagrindinis
šaltinis – 1674 metų Christiano Zeisijaus
(lot. Zeisius, vok. Zeise) redaguotos Conrado Agricolos parengtos Lutherio Biblijos
konkordancijos Concordantiæ Bibliorum
(Drotvinas 2000, 18–19; Plaušinaitytė 2010,

48

167–192; Milkus rėmėsi dar vėlesne Friedricho Lankischo redakcija, plačiau žr. 2.3.1).
Tačiau Brodovskis, kitaip nei Milkus, tiek
prie biblinių vietovardžių, tiek prie biblinių asmenvardžių teikė ir lietuviškus jų
atitikmenis, pvz.: Ahimoth (Erb Bruder)
nom viri. Aimot 1 Par 7,25; Ahinadab
(freÿwilliger Bruder) nom viri AiNadabs
1 Reg 4,14; Ahinoam (ſchöner Bruder) nom
Foeminæ. Ainoam 1 Sam 14,50 B 59.
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5 pav. C I 159: lemų Aufheben ir Aufhören straipsniai,
Milkaus prirašyti žodyno papildymų puslapyje;
LMAVB RS: f. 137 – 13
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6 pav. C I 179: lemų Für Augen haben, Für Augen ſeÿn straipsniai ir lemos Auguſtus, Auim,
Auiter su bibline metrika, Milkaus prirašyti žodyno papildymų puslapyje;
LMAVB RS: f. 137 – 13
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mažodžių teikiama ne tik bendratis, bet dažnai ir kitos formos – praes., praet., fut.
1 sg. (plg. 2.1.3). Kaip ir C sudarytojas, Milkus savo prirašytus atitikmenis stengėsi kirčiuoti.

2.1.3. Ž o d y n o s t r a i p s n i a i. Žodyno straipsnių apie aštuoniasdešimt, jie
dažniausiai prirašyti papildymų puslapiuose, bet pasitaiko ir pagrindiniuose, pvz.:
⌜Abweſender. Neſs. Sap. 14.17.⌝
⌜Adramitiſch. Adramitėniſƶkis. Act. 27.2. Inenge ing Akrut Adrami
tėniſƶk.⌝ (žr. 4 pav.)
C I 159 M⌜Aufheben i. e. verwahren. Pakawóju, jau ‖ ſu, ti. Math. 14.20.⌝ (žr. 5 pav.)
C I 179 M⌜Für Augen ſeÿn. Po ȧkkimis eſmi. buwau. buſu. ‖ buti. Exod. 20.20.⌝
C I 48

M

C I 59

M

(žr. 6 pav.)

⌜Stockwerck. Rentinys. io. M{.} ‖ Stöchern die Ʒähne. Dantis rakinnėti⌝
M
C II 885
⌜Urbahr Land. Laukai ſėjimi.⌝
C II 562

M

Kaip matyti, vienų žodyno straipsnių mikrostruktūra elementari – juos sudaro tik
vokiška lema ir lietuviškas atitikmuo. Kitų sudėtingesnė – be lemos ir atitikmens,
juose teikiama gramatinės informacijos, iliustracinių pavyzdžių, biblinė metrika.
Gramatinių duomenų prie atitikmenų pateikimo būdas identiškas C sudarytojo taikytam principui: veiksmažodžių paprastai nurodomos tos pãčios pagrindinės formos
ir ta pačia seka kaip žodyno sudarytojo įrašytuose straipsniuose – praes., praet., fut.
1 sg. ir inf., o prie vardažodžių nom. sg. dar prirašomos gen. sg. galūnės ir lotyniška
giminės santrumpa (plg. 2.1.2). Tik tais atvejais, kai Milkaus prirašytame žodyno
straipsnyje pateikiama citata iš Biblijos, skiriasi biblinės nuorodos vieta: Milkus ją
dažniausiai įrašo prieš vokišką ir lietuvišką iliustracinį pavyzdį (žr. C I 45, 159, 179,
190, 191 ir kt.), o C sudarytojas – po jo.

2.1.4.

Nuorodų apie tris dešimtis, jos paprastai prirašytos C sudarytojo straipsniuose, pvz.:
N u o r o d o s.

C I 14	Abgelebt. Yſens. Paſéns. Iśkarśtas ‹M?→Iśſkarśtas→Iśſkarśʒtas›55. Iß
kárßs. ‖ Parſigywéns. Pargywentas. M⌜vid alt. pag. 75.⌝
C I 62	Alle beyde. Abbu. Abuddu. M. Abidwi. Fœm. M⌜Luc. 1.6.⌝
C I 111	Anlaß. Prieaſtis M⌜3. Macc. 3.2.⌝

Nuorodų pobūdis liudija, kad Milkui čia rūpėjo du dalykai: 1) nukreipti į kitas
žodyno vietas ir taip eksplikuoti jau užfiksuotos leksikos sąsajas; 2) įtraukti papildomų biblinių nuorodų ir taip padėti surasti atitinkamą vietą vokiškoje ar lietuviškoje
Biblijoje. Abiem atvejais jis orientavosi į žodyno vartotojus (kunigus, precentorius,
teologijos studentus, religinių raštų vertėjus), stengdamasis padaryti žodyną informatyvesnį ir patogesnį.
55
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Rodyklė → rodo, į ką taisyta.
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2.1.5. I l i u s t r a c i n i a i P a v y z d ž i a i. Lietuviškų ir vokiškų iliustracinių
pavyzdžių prirašyta tik keliuose C sudarytojo straipsniuose, pvz.:
C I 42	Abſteigen. Nukopti. Nuengti. Nulipti. ‖ Da ſteig er ab und tauffet in
Iordan ſieben ‖ mahl: Tadda nukopes maʒgojos Iordane ſeptynis ‖ Kartus, 2. Reg. 5.14. M⌜Kópk emn. Steig ab.⌝
C I 45	Abthun s. Tödten. Nuawinti. Pamußti, đe Gallinis ‖ occidendis dr̋. Pa
ſkerſti, Papjáuti de coeteris ‖ animalibus. M⌜Luc. 23.32. idȧnt drauge ſu
jů butu nua-‖winti. Daß ſie mit ihm abgethan würden.⌝

2.1.6.

T a i s y m a i.

Milkaus rankai priskirtinų taisymų taip pat vos vienas

kitas, pvz.:
C I 165

Auffrichten. Attiesſu, ſiau, ſu, ti. Pakilnoti. Pakil=‖noju, jau, ſu, ti. Ʒur
ſelben ‖ Ʒeit will ich die ʒerfallene Hütten ‖ auffrichten: Tů Cʒêſʼ ſu
gruuſ Sʒetr attieſu, Hoſ. 9. ‹M→⌈Amos. IX⌉56› 11.

C I 536	Einpflantʒen. ſodinnu, au, ſu, ti. ∥ Gott hat die M⌜⌈Liebe⌉⌝ in die Men
ſchen qſ. einge=∥pflantʒet: Diewʼs ‹←De› Meil  mones néſo=∥dinte

ſodinno.
C II 68	Monarch. Wiénwaldia, ôs. F ‹M→M.›

Kaip matyti, taisymų pobūdis skirtingas: tikslinta biblinė nuoroda, gramatinė
informacija prie lietuviško atitikmens, įrašytas C sudarytojo praleistas vokiško iliustracinio sakinio žodis.

2.1.7. S m u l k i o s i o s l i e t u v i ų t a u t o s a k o s p a v y z d ž i a i. Smulkiosios lietuvių tautosakos pavyzdžių tik du, vienas iš jų su vertimu į vokiečių kalbą.
Abu prirašyti C pabaigoje pridėto Proverbia qvædam Litvanica (C II 1117–1124), pirmojo žinomo smulkiosios lietuvių tautosakos rinkinio, paskutiniame puslapyje:
⌜76. ‖ Kadda Kiáule máte ‖ Débeſis.⌝ (žr. 7 pav.)
⌜Wieryk, alle dabok ‖ kam. Trau, ſchau wem.⌝ (žr. 7 pav.)

C II 1124

M

C II 1124

M

Taigi aptarti atvejai rodo, kad Milkus pildė tiek C makrostruktūrą, tiek mikrostruktūrą. Jis ne tik plėtė registrą naujomis lemomis, o žodyno straipsnius – papildomais
duomenimis, bet ir analizavo jau užfiksuotą informaciją, kartais taisė, teikė nuorodų
į susijusias žodyno vietas. Milkus stengėsi nenutolti nuo žodyne jau taikytų leksikografinių principų. Jo įrašytų žodyno straipsnių struktūra, ypač gramatinės informacijos prie atitikmenų pateikimo būdas, artima C sudarytojo straipsnių struktūrai.
Naujų lietuviškų atitikmenų, vokiškų ir lietuviškų iliustracijų, nuorodų paprastai
stengtasi prirašyti šalia C sudarytojo teksto pagrindiniuose žodyno puslapiuose, o
56

⌈ ⌉ rodo, kad žodis ar teksto fragmentas
įrašytas virš eilutės.
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7 pav. C II 1124: Milkaus prierašai Kadda Kiáule máte Débeſis ir Wieryk, alle dabok kam.
Trau, ſchau wem žodyno priede Proverbia qvædam Litvanica;
LMAVB RS: f. 137 – 14
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8 pav. Universität Königsberg. Personalia. K–M, 195v: Milkaus autografas;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 139 h, Nr. 20
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naujų žodyno straipsnių ar lemų, ypač su bibline metrika, kuriems reikia daugiau
vietos ir kurie labiau nutolę nuo sudarytojo teksto, teikta papildymų puslapiuose.
Tai, kad intensyviausiai žodyną Milkus pildė prie raidės A registro, o toliau jo
prierašai kur kas retesni, be to, nemaža dalis jo įrašytų vokiškų lemų (ne tik tikrinių,
bet ir bendrinių žodžių ar žodžių junginių) liko neišverstos į lietuvių kalbą, nors
vietos vertimui buvo palikęs, liudija ne iki galo realizuotus jo ketinimus.

2.2.

Kad tiriamieji C prierašai (žr. 3–
7 pav.) priskirtini Milkaus plunksnai, liudija jo pasirašytų autografų ir šios prierašų grupės rašysenos lyginimas.
Milkaus autografų išlikę nedaug. Lietuvių raštijos istorijai reikšmingi septyni
Milkaus dalykiniai laiškai57 saugomi Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, tačiau ne visi – jo autografai. Kita vertus, nustatyta, kad Lenkijos
valstybiniame archyve Olštyne, buvusio Prūsijos valstybės archyvo fonduose, saugomas vienas Milkaus ranka rašytas, bet kitų asmenų pasirašytas dokumentas (žr. 3;
taip pat 12 pav.). Dar vienas Milkaus autografas – nežinomo asmens atminimų albumo puslapis su citata iš Jn 9,4 – yra šiuo metu parduodamas, jo skaitmeninė faksimilė skelbiama Vokietijos antikvariatų tinklapiuose58 (žr. 1 išnašą).
Rašysenos analizė atlikta remiantis keturiais šiuo metu žinomais Milkaus pasirašytais autografais. Tai prašymai, rašyti 1725–1735 metais:
1) Milkaus prašymas dėl leidimo toliau priklausyti konvikto bendruomenei, rašytas Prūsijos karaliui Frydrichui Vilhelmui I 1725 metų liepos 11 dieną iš Karaliaučiaus; saugomas Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, byloje
Universität Königsberg. Personalia. K–M; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM
139 h, Nr. 20, 195r–195v, 196v (žr. 8 pav.)59;
2) Milkaus prašymas dėl 10 talerių išmokėjimo už penkių karaliaus įsakų vertimą
į lietuvių kalbą, rašytas Prūsijos karaliui Frydrichui Vilhelmui I 1733 metų birželio
2 dieną iš Jurbarko, su priedu; saugomas Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, byloje Übersetzung der Patente in die Polnische und Litthauische
Sprache. 1694–1770; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 22 a, Nr. 2, 40r–41r,
42v (žr. 9 pav.);
3) Milkaus prašymas dėl perkėlimo į Mielkiemį ar kitą Prūsų Lietuvos vietą, rašytas Prūsijos karaliui Frydrichui Vilhelmui I 1735 metų spalio 29 dieną iš Karaliau57
58
59

P r i e r a šų r a šy s e n o s a n a l i z ė.

Sidabraitė 2003, 98.
Žr. [Mielcke] 1736a; [Mielcke] 1736b.
Už pagalbą užsakant papildomas Petro
Gotlybo Milkaus autografų faksimiles
dėkoju Prūsijos kultūros paveldo Slaptojo
valstybinio archyvo Berlyne darbuotojai
dr. Susanne’i Brockfeld, o už leidimą jas
publikuoti – archyvo direktoriui prof.
dr. Jürgenui Kloosterhuisui.
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Für die Hilfe bei der Bestellung der zusätzlichen Reproduktionen von Peter Gottlieb
Mielckes Autographen bedanke ich mich
herzlich bei der Mitarbeiterin des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz
in Berlin, Frau Dr. Susanne Brockfeld. Für
die Genehmigung, die Reproduktionen zu
publizieren, bin ich dem Direktor des Archivs, Herrn Prof. Dr. Jürgen Kloosterhuis,
sehr dankbar.
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9 pav. Übersetzung der Patente in die Polnische und Litthauische
Sprache. 1694–1770, 41r: Milkaus autografas;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 22 a, Nr. 2
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10 pav. Mehlkehmen. Kirchenbediente [...] 1, 5r: Milkaus autografas;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 55 d, Nr. 569
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čiaus; saugomas Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, byloje
Mehlkehmen. Kirchenbediente. Bestallungen Peter Gottlieb Mielckes (1735) und Theodor
Gabriel Mielckes (1753) zum Pfarrer [...] 1. Die Pfarr=Stelle ʒu Mehlkehmen betrf: 1735.
Peter Gottlieb Mielcke; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 55 d, Nr. 569,
5r–5v, 9v (žr. 10 pav.);
4) Milkaus prašymas dėl leidimo likti Jurbarke, kol bus įvesdintas į kitą parapiją,
rašytas Prūsijos karaliui Frydrichui Vilhelmui I 1735 metų gruodžio 17 dieną iš Karaliaučiaus; saugomas Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve,
byloje Mehlkehmen. Kirchenbediente. Bestallungen Peter Gottlieb Mielckes (1735) und
Theodor Gabriel Mielckes (1753) zum Pfarrer [...] 1. Die Pfarr=Stelle ʒu Mehlkehmen betrf:
1735. Peter Gottlieb Mielcke; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 55 d, Nr. 569,
7r–8v60 (žr. 11 pav.).
Milkaus autografai rašyti vokiečių kalba naujųjų laikų gotikiniu raštu, tiksliau –
kursyvu, išskyrus vieną kitą Mažosios Lietuvos vietovardį ir nevokiškos kilmės žodį
ar morfemą, pagal to meto paleografijos tradiciją įrašytus humanistiniu raštu.
Tiriamieji C prierašai rašyti taip pat ne vienu raštu: vieni – naujųjų laikų gotikiniu
kursyvu, kiti – humanistiniu raštu, treti – išskiriamuoju raštu, kurio pagrindą sudaro stambesni statūs humanistiniai ir retai gotikiniai rašmenys61. Minėtina, kad tiek C
prierašų, tiek Milkaus autografų lietuviškuose ir lotyniškuose žodžiuose pasitaiko
gotikinio kursyvo raidžių.
Rankos B prierašai lyginti tik su to paties rašto pavyzdžiais iš Milkaus autografų.
Kitaip tariant, atsižvelgus į rašto tipus, Milkui priskirtinõs C prierašų grupės vokiški iliustraciniai pavyzdžiai, rašyti naujųjų laikų gotikiniu kursyvu, lyginti su vokišku
Milkaus autografų tekstu, o prierašų lietuviški atitikmenys, biblinė metrika, lietuviški iliustraciniai pavyzdžiai, kurie rašyti humanistiniu raštu, lyginti su lotyniškais
Milkaus autografų intarpais. Skirtingu raštu rašytų tekstų proporcijos C prierašuose
ir Milkaus autografuose nevienodos (autografuose daugiausia gotikinio kursyvo, o
prierašuose vyrauja humanistinis raštas, tad palyginti visas abiejų raštų abėcėlės
raides galimybės nėra), tačiau pavyzdžiai pakankamai iškalbingi, kad būtų galima
daryti tvirtą išvadą dėl prierašų autorystės.
Pirminio rašysenos lyginimo įspūdžius patvirtina atidesnis analitinis žvilgsnis –
rašysenos analizė. Atliekant tiriamųjų C prierašų ir Milkaus autografų rašysenos
analizę taikyti tie patys asmens identifikavimo pagal rašyseną principai kaip ir minėtame straipsnyje apie Selle’s prierašus62: remtasi raštotyros ekspertų ir paleografų
rašysenos tyrimo metodikomis, kurios išdėstytos Lotharo Michelio knygoje Gericht
liche Schriftvergleichung. Eine Einführung in Grundlagen, Methoden und Praxis63, Egidijaus
60
61

Šio laiško fragmentas jau publikuotas (žr.
Sidabraitė 2006, 16).
Rašto pasirinkimą lėmė ne tik kalba, bet ir
prierašo (ar jo dalių) leksikografinis statusas žodyne (čia vėlgi matyti Milkaus siekis
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62
63

laikytis C sudarytojo taikytų rašto vartojimo principų diferencijuojant skirtingo statuso žodyno straipsnio elementus).
Triškaitė 2012, 143–144.
Michel 1982.
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11 pav. Mehlkehmen. Kirchenbediente [...] 1, 7v: Milkaus autografas;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 55 d, Nr. 569
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Kurapkos, Hendryko Malevskio, Eugenijaus Palskio ir Samuelio Kuklianskio knygoje Kriminalistikos technikos pagrindai64 ir Kazimierzo Bobowski’o straipsnyje „O metodach identyfikacji rąk pisarskich w rękopisach średniowiecznych“65.
C prierašų ir Milkaus autografų rašysenos analizės uždavinys – nustatyti sutampančias rašysenos ypatybes, turinčias identifikacinę vertę. Tuo tikslu analizuoti ne
tik bendrieji66, bet ir specialieji67 rašysenos požymiai. Daugiausia dėmesio skirta
mažiausiai kintantiems rašysenos požymiams – raidžių ir jų elementų formoms,
jungimo būdams, lokalizacijai (išsidėstymui erdvėje), kurių identifikacinė reikšmė
didžiausia. Atsižvelgta ir į poziciją, kurioje raidė vartojama (žodžio pradžioje, viduryje ar pabaigoje). Pagal išskirtų sutampančių ypatybių dažnumą vertintas jų
pastovumas.
Išsami rašysenos analizė parodė, kad išskirtos tiriamųjų C prierašų rašysenos
ypatybės iš tiesų atspindi Milkaus autografų liudijamą jam būdingą rašymo įgūdžių kompleksą, tiksliau tariant, didžiąją dalį jo individualios rašysenos ypatybių
visumos.
Lyginant naujųjų laikų gotikinio kursyvo pavyzdžius iš tiriamųjų C prierašų ir
Milkaus autografų, matyti, kad sutampa beveik visi bendrieji rašysenos požymiai:
tiek prierašų, tiek autografų rašysenai būdingas aukštas išlavinimas, aukšta judesių
koordinacija, nepastovus raidžių nuolinkis (vyrauja vertikalios ir nedidelio dešininio
nuolinkio raidės, bet pasitaiko ir didesnio dešininio ar net pavienių kairinio nuolinkio raidžių), vidutinis ir didelis įbėgis, vidutinis ir didelis rišlumas. Šiek tiek skiriasi tik raidžių dydis: autografuose jos kiek didesnės už žodyno prierašų raides. Pastarųjų smulkumą iš esmės lėmė ne tiek mažesnis C lapo formatas ar kartais vietos
stoka prirašytame puslapyje, kiek prierašų leksikografinis statusas: gotikiniu kursyvu rašyti vokiški iliustraciniai pavyzdžiai yra ne pagrindiniai, o papildomi žodyno
mikrostruktūros elementai, todėl perteikiant žemesnę hierarchinę poziciją jie specialiai įrašyti mažomis raidėmis. Tačiau raidžių dydis yra labiausiai nuo aplinkybių
priklausantis rašysenos požymis68, todėl identifikacinės vertės neturi.
Už bendruosius iškalbingesni specialieji požymiai. Šio rašto pavyzdžiuose didžiausią įrodomąją galią turi tokios sutampančios tiriamųjų C prierašų ir Milkaus
autografų rašysenos ypatybės: 1) raidės <T> pagrindinio varianto forma ir paskutinio
elemento lokalizacija: baigiama po pagrindine eilutės linija plataus kairinio mosto į
viršų smailėjančia, atvira ar uždara kilpa, bendra raidės grafika primena Milkaus
64
65

Kurapka, Malevski, Palskys, Kuklianskis
1998.
Bobowski 1985, 1–7. Kaip pavyzdinis paleografinis rašysenos tyrimas minėtina Rūtos
Čapaitės atlikta išsami Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos, Juozo Butavičiaus ir Simono
Daukanto braižų analizė (Čapaitė 1996,
114–142).
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Kurapka, Malevski, Palskys, Kuklianskis
1998, 202–205.
Kurapka, Malevski, Palskys, Kuklianskis
1998, 205–209.
Michel 1982, 257.
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mažąją <ƶ>; 2) raidės <a> varianto pirmojo elemento forma: į dešinę pasviręs siauras
ovalas, <a> varianto antrojo elemento lokalizacija: baigiamas gerokai aukščiau eilutės
pagrindinės linijos, t. y. trumpesnis už patį raidės korpusą (dėl šių ypatybių raidė
kartais supanašėja su <o>, ypač kai kuriuose junginiuose, žr. 2 lentelę; savo grafika
ji beveik sutampa su humanistinio rašto <a>, žr. 3 lentelę); 3) raidės <k> varianto
žodžio pradžioje pirmojo elemento lokalizacija: pradėjus rašyti tęsiamas horizontaliai
per pusę ar vieną raidę į priekį, pirmąjį ir antrąjį elementą jungianti kilpa pakilusi
aukščiau nei įprasta; 4) raidės <w> dažniausio varianto paskutinio elemento ištęstumas vertikalėje (aukštis): labai ištęstas, t. y. gerokai aukštesnis už kitus; 5) balsio
trumpumą žyminčio diakritiko virš raidės <u> vyraujanti forma: dešinėje pusėje
atviras lankelis, primenantis humanistinio rašto raidę <c> (varijuoja nuo raidės <c>
iki paversto pusmėnulio formos) ir kt. (žr. 1 lentelę ir 3–11 pav.).
C prierašai (ranka B)

Milkaus autografai

<T>

<S>
<a>
<b> žodžio
viduryje
<f> žodžio
viduryje ar
pabaigoje
<g>
<k> žodžio
pradžioje
<u>
<w>

1 lentelė. Naujųjų laikų gotikinis raštas (raidės) C prierašuose ir Milkaus autografuose69
69
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Raidės lentelėje pateikiamos originalaus
dydžio.
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Rašysenos bendrybės dar akivaizdesnės palyginus žodžius ar jų dalis (morfemas)
(žr. 2 lentelę ir 3–11 pav.), iš kurių matyti ne tik Milkaus rankai būdinga raidžių ar jų
elementų grafika, bet ir raidžių jungimo būdas. Antai alle-, aller, aller- atrodo parašyti
tarsi „per kalkę“, rankos judesio trajektorija beveik identiška. Čia regimas labai dažnas
antrosios <l> jungimo būdas su toliau einančia <e>: prieš ją <l> kiek sutrumpėja, sklandžiai pereidama į <e> pirmąjį elementą. O štai auf, auf-, auß, auß- atvejais minėtinas <a>
bei <u> jungimo būdas: raidės <a> antrasis elementas, jungdamasis su tolesne <u> (beje,
dažnai ir su <n>), taip sutrumpėja, kad <a> tampa panaši į <o> ir kt.
Dauguma šių rašysenos ypatybių būdingos vyraujantiems raidžių variantams ir
jų jungimo būdams, taigi jos yra pastovios.
C prierašai (ranka B)

Milkaus autografai

alle-, aller,
alleralleʒeit

auf, auf-

auß, auß-

habe

ihr

nicht

Trau,
Trauen,
Trauung
2 lentelė. Naujųjų laikų gotikinis raštas (žodžiai ir morfemos) C prierašuose ir Milkaus
autografuose70
70

62

Žodžiai ir morfemos lentelėje pateikiami
originalaus dydžio.

Archivum Lithuanicum 15

Palyginus humanistinio rašto pavyzdžius matyti, kad tiriamuosius žodyno prierašus ir Milkaus autografus taip pat sieja ir bendrieji, ir specialieji požymiai. Iš bendrųjų požymių minėtini šie sutapimai: aukštas išlavinimas, aukšta judesių koordinacija, vertikalios ir kiek dešininio nuolinkio raidės, mažas ir vidutinis įbėgis, vidutinis ir didelis rišlumas, vyraujantys lankiniai ir retesni kampiniai judesiai. Kaip ir
gotikinio kursyvo atveju, skiriasi raidžių dydis – bene dažniausiai varijuojantis rašysenos požymis. Beje, raidžių dydis įvairuoja ir tarp pačių tiriamųjų C prierašų. Tai
lėmė keli faktoriai: 1) prierašo leksikografinis statusas: lietuviški atitikmenys, ypač
žodyno straipsniuose rankraščio pradžioje, įrašyti didesnėmis, o lietuviški iliustraciniai pavyzdžiai, biblinė metrika – paprastai kiek mažesnėmis raidėmis; 2) vietos
stoka; 3) aplinkybė, kad prierašai rašyti ne vienu prisėdimu.
C prierašai (ranka B)

Milkaus autografai

<E>

<G>

<P>

<R>

<a>
<g>

<k>
<p> žodžio
pradžioje
ar viduryje
<t>
3 lentelė. Humanistinis raštas C prierašuose ir Milkaus autografuose71

71

63

Raidės lentelėje pateikiamos originalaus
dydžio.
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Humanistinio rašto pavyzdžiuose didžiausią įrodomąją vertę turi tokios sutampančios tiriamųjų C prierašų ir Milkaus autografų rašysenos ypatybės: 1) raidės <E>
varianto pirmojo elemento lokalizacija: raidė pradedama rašyti žemai (parašius visą
raidę pradžios taškas atsiduria antrojo elemento viduje); 2) raidės <G> pirmojo elemento forma ir lokalizacija: pradėjus rašyti tęsiama per vieną raidę į priekį ir brėžiamas netaisyklingas lankas, dažnai iki pradžios taško; 3) <P> vyraujančio varianto
antrojo elemento lokalizacija ir forma: pradedama tašku prie vertikaliojo elemento
pradžios ir plačiu mostu į kairę brėžiamas lankas; 4) raidės <R> varianto antrojo
elemento forma: rašoma siauro, ištęsto lašo formos kilpa, <R> paskutiniojo elemento
forma ir lokalizacija: po sklandaus ištisinio sujungimo su antruoju kiek patęsiamas
horizontaliai ir baigiamas plačiu užrietimu į dešinę, nuleistu žemiau pagrindinės
eilutės linijos (beje, panašiai rašomas ir humanistinio rašto <K> bei gotikinio rašto
<R> trečiasis elementas); 5) raidės <g> dominuojančio varianto forma: korpusas rašomas siauru dešininio nuolinkio ovalu, o vertikaliajam elementui būdingas išlinkis
į dešinę, raidė atrodo kiek „susigūžusi“, baigiama pailga uždara kilpa (plg. gotikinio
kursyvo <g> 1 lentelėje) ir kt. (žr. 3 lentelę ir 3–11 pav.). Kad šios ypatybės neatsitiktinės, liudija jų pasikartojimas.
Taigi tiek naujųjų laikų gotikinio kursyvo, tiek humanistinio rašto pavyzdžių
analizė, ypač aptartos sutampančios rašysenos ypatybės, patvirtina, kad tiriamieji
C prierašai įrašyti Milkaus ranka.

2.3. M i l k a u s p r i e r a šų š a l t i n i a i. Pildydamas žodyno makrostruktūrą ir mikrostruktūrą, Milkus rėmėsi keliais šaltiniais.
2.3.1.

Gausiausių Milkaus
prierašų – vokiškų lemų su bibline metrika – šaltinis buvo Martino Lutherio Biblijos
konkordancijos Concordantiæ Bibliorum (toliau – CB), parengtos Conrado Agricolos ir
redaguotos Friedricho Lankischo (1618–1667), veikiausiai 1696-ųjų leidimas72. Tai
pagrindinis Milkaus prierašų šaltinis. Iš jo perrašytos ne tik vokiškos lemos ir biblinės nuorodos, bet ir kai kurie vokiškų žodžių reikšmes diferencijuojantys lotyniški
atitikmenys, viena kita vokiška Biblijos citata.
Žodyno straipsnio formavimą remiantis konkordancijomis iliustruoja lemos Auf
machen C I 163 straipsnis:
L u t h e r i o B i b l i j o s k o n k o r d a n c i j o s.

C I 163
CB 1677

72

⌜Aufmachen. i. e. ſurgere. ⌈Kélties.⌉ Gen. 13.17. Mache dich auf ‖ Abram.
Kélkis Abromau ‹←Abra›.⌝

M

(ſich) Auffmachen ſurgere Gen. 13.17 darumb mache dich auff Abram

CB 1688

(ſich) Auffmachen ſurgere Gen. 13.17 darumb mache dich auff Abram

CB 1696

(ſich) Aufmachen ſurgere Gen. 13.17 darum mache dich auf Abram

Kad remtasi kažkuriuo būtent Lankischo
parengtos redakcijos leidimu, greičiausiai

64

1696-ųjų, plačiau žr. Triškaitė 2007, 50–51;
Triškaitė 2008, 216–217.
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Kaip matyti, Milkus iš konkordancijų perrašė vokišką lemą Aufmachen ir prie jos
pateiktą informaciją – lotynišką atitikmenį ſurgere pridėdamas santrumpą i. e., biblinę nuorodą Gen. 13.17 (CB ji buvo pirmoji) ir Biblijos citatą, kurią šiek tiek sutrumpino (t. y. atsisakė darum). Ją greičiausiai iš karto vertė į lietuvių kalbą. Beje, šis žodyno straipsnis liudija, kad, nuosekliai perrašydamas CB esančius duomenis, Milkus
pamiršo įrašyti lietuvišką atitikmenį Kélties jam priklausančioje vietoje. Tai jis padarė vėliau – jau perrašęs ne tik biblinę nuorodą, bet veikiausiai ir Biblijos citatą. Kad
atitikmuo įrašytas ne iš karto, rodo jo topografija – jis prirašytas virš eilutės.

2.3.2. RPs i r BtNT. Be vokiškų Biblijos konkordancijų, remtasi ir lietuviškais
šaltiniais. Milkaus įrašytas lietuviškas biblines iliustracijas palyginus su ligtoliniais
Biblijos ir jos dalių vertimais į lietuvių kalbą ar jų leidimais Prūsijoje – Jono Bretkūno Psalmynu ir Naujuoju Testamentu (toliau – BPs, BNT), Baltramiejaus Vilento
Evangelijomis bei Epistolomis (1579, toliau – EE), Lozoriaus Zengštoko jų redakcija
(1612, toliau – ZEE), Jono Rėzos Psalteru Dovydo (1625, toliau – RPs), Stepono Jaugelio Telegos, Samuelio Minvydo ir Jono Božymovskio Knygos nobažnystės krikščioniškos
antruoju leidimu (1684, toliau – KN2), 1701 ir 1727 metų Naujuoju Testamentu, 1728
metų Psalmynu (atitinkamai toliau – BtNT, QNT ir QPs) ir 1735 metų Biblija (toliau –
QB) – matyti, kad iliustracinius pavyzdžius iš Psalmyno (jų tik trys) Milkus neabejotinai perrašė iš RPs73, plg.:
Ps 16,8

⌜Für Augen haben. po ȧkkimis turriu, rėjau, ſu, ti ‖ Pſal. 16.8. Ich habe
den Herrn alleʒeit für Augen. Aſƶ wisſa‖dós turriu Wieſƶpati po akkimis ſawo.⌝
CB 1696 Fr Augen haben [...] Pſal. 16.8 ich habe den HErrn fr Augen
BPs74 46 Wiſsadai ‹→Eſch ſwiſsadai› turiu Wieſchpatị po ma=‖na ‹→ſawa›
akim
RPs 47	Ich habe den HERRN alleʒeit fr Augen
		 Aſch wiſſadôs turriu WIeſchpati po akki=‖mis ſawo
KN2 13	Eſt Ponas prieg man
QPs 20	Ich habe den HErrn al=‖leʒeit vor Augen
		Aß Wießpat wiſſadôs ‖ laikau po ſawo Akkimis
QB 758 	Aß Pon Diew wiſſadôs ‖ laikau po ſawo akkiû
C I 179

M

Ps 21,12
C I 190

73

⌜Außführen. Paginnu, nėjau, ſu, ti. Pſal. 21.12. ‖ Sie machten Anſchlä
ge, die ſie nicht kunten außfüh=‖ren. Iſƶmiſlijo dumas, kurias negallejo paginėti.⌝

M

Plg. Schiller 2006, 56–57. Plačiau apie rėmimąsi RPs sudarant rankraštinius Mažosios
Lietuvos žodynus žr. Schiller 2006, 43–66.

65

74

BPs ir RPs lietuviški sakiniai cituojami iš
Friedricho Scholzo parengto kritinio leidimo (žr. literatūros ir šaltinių sąrašą).
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CB 1696	Ausfhren [...] Pſalm 21.12 Anſchlge / die ſie nicht kunten ausfhren
BPs 70 ſudumoio ‹→ſudumoia› protus ‹→dumas› kurụ ne‖galeio ‹→galeia›
iſchweſti.
RPs 71 machten anſchlge / die ſie nicht kundten ausfhren
		 iſchmiſlijo dumas / kurrias negallejo paginėti
QPs 31 ſie [...] ‖ machten An=‖ſchlge, die ſie nicht konten auß=‖fhren
		 jie [...] ‖ ißmiſlijo ‖ Miſlis / kurrias ne gallėjo ‖ ißteſſeti
QB 762 jie [...] ‖ ißmiſlijo miſlis, ∥ kurrias ne gallėjo ‖ ißteſſeti

Ps 22,15

⌜Außgeſchütt. Iſƶlietas. Pſal. 22.15. Ich bin außgeſchütt ‖ wie Waßer.
Iſƶlietas eſmi kaip wandů.⌝
CB 1696	Ausgeſchtt [...] Pſalm 22.15 ich bin ausgeſchtt wie Waſſer
BPs 74 Kaip wanduo ‹→wandů› iſchlietas eſmi
RPs 75	Ich bin ausgeſchtt wie Waſſer
		 Iſchlietas eſmi kaip Wandů
KN2 17	Papłuds eſmi kayp wanduo
QPs 33	Ich bin ausgeſchttet wie ‖ Waſſer
		Aß ißlietas eſmi kaip ‖ Wandů
QB 763	Aß ißlietas eſmi kaip wan=‖dů
C I 191

M

Sunkiau pasakyti, iš kur imti vokiški sakiniai: iš RPs ar CB? Kad remtasi vienu iš
šių šaltinių, liudija Milkaus vokiškuose iliustraciniuose pavyzdžiuose atsispindinčios
tiek RPs, tiek CB užfiksuotos 1545 metų Lutherio Biblijos75 kalbos ypatybės: Milkus
įrašė für, kunten, außgeſchütt vietoje to meto vartosenoje jau įsigalėjusių vor, konten,
ausgeſchüttet (plg. fr, kunten, kundten, ausgeſchtt, vartojamus RPs bei CB, ir vor, konten,
ausgeſchttet, vartojamus QB). Vis dėlto tai, kad pirmieji du Milkaus įrašyti sakiniai
kiek išsamesni nei CB esantieji, leistų spėti, jog bent jau jie perrašyti iš RPs.
O štai lietuviškų iliustracinių pavyzdžių iš Naujojo Testamento (jų keturi) šaltinis
buvo ne QNT, prie kurio Milkus darbavosi pats ir kuris, paskelbtas vokiečių ir lietuvių kalbomis, turėjo būti patogus dirbant prie dvikalbio žodyno, bet Mažojoje
Lietuvoje populiarumo, kaip manoma76, nesulaukęs ir kritikuotas BtNT, plg.:
Lk 23,32
C I 45	Abthun s. Tödten. Nuawinti. Pamußti, đe Gallinis ‖ occidendis dr̋.
Paſkerſti, Papjáuti de coeteris ‖ animalibus. M⌜Luc. 23.32. idȧnt drauge
ſu jů butu nua-‖winti. Daß ſie mit ihm abgethan würden.⌝
CB 1696	Abthun / tdten [...] Luc. 23.32 daß ſie mit ihm abgethan wurden
75

76

1545 metų Lutherio Biblijos pagrindu buvo
sudaryti CB leidimai. Šio Biblijos leidimo
Psalmynas, pagal kurį Rėza redagavo
Bretkūno tekstą, skelbtas ir RPs.
Manoma, kad BtNT Mažojoje Lietuvoje
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nebuvo populiarus dėl šių priežasčių: regionui nebūdingų kalbos ypatybių, nuto
limo nuo Lutherio teksto ir mokykloms
nepatogaus quarto formato (Bertuleit
1933–1934, 80).
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BNT 330
BtNT 150
QNT 361
		
QB 123

drau‖ge ſu io [...] idant butu ‖ ſmercʒiap deti
idȧnt drau=‖ge ſu jů butu nuawinti
daß ſie mit ihm abge=∥than wrden
jeib ſu ∥ Iůmi butu nuawintu
kad ſu ∥ jůmi butu nuawintu

Apd 27,2

⌜Adramitiſch. Adramitėniſƶkis. Act. 27.2. Inenge ing Akrut Adrami
tėniſƶk.⌝
CB 1696	Adramitiſch [...] Actor. 27.2 traten in ein Adramitiſch Schiff
BNT 572	Bet ‹→Ir› kaip ieĳom ing ∥ Ekrtạ Adramitinạ
BtNT 254 Ineng bet ing ákrut Adra=‖miténißk
QNT 606	Da wir aber in ein Adra=∥mitiſch Schiff traten
		O mums engent  ∥ Akrut Adramitißk
QB 208 O mums engent  akrut ∥ Adramitißk
C I 59

M

Rom 3,4
C I 159

⌜Aufheben. auferre. Sunėkinnu, niau, kyſi ‖ kinti. Rom. 3.3. Solt ihr
Unglaube ‖ Gottes Glauben aufheben? argi jû netikkėjimas ſunėks ‖
wier Diewo?⌝
M

CB 1696	Aufheben / i. e. Auferre [...] Rom. 3.3 ſolt drum ihr Unglaub GOttes
Glauben aufheben
BNT 601	Beg iụ ne tikeĳmas ‹→wierĳmas› Diewa ‹→Diewo› wieriĳmạ ⌊tikeĳ
mạ⌉77 ∥ ſugaiſchintụ ⌈atimtu?⌉?
BtNT 262 argi jû netikėjimas ſu=‖nieks wier Diewo?
QNT 625 	Solte ihr Unglaube ‖ GOttes Glauben aufheben?
		Ar jû ∥ Netikkėjimas Diewo Tikkė=∥jim nieku werſtu?
QB 214 ar jû netikkėjimas ∥ Diewo tikkėjim nieku werſtu?

1 Kor 13,8

⌜Aufhören. i. e. Nachlaßen. Paláuju. lowjau ‖ láuſu. láuti. 1. Cor. 13.8.
Die Liebe höret nier ‖ auf. Méłe nekada ne paláuja.⌝ 78
CB 1696	Aufhren / i. e. Nachlaſſen [...] 1. Cor. 13.8 die Liebe hret nimmer auf
C I 159

M

BNT 697	Meile ‖ niekada ne lauieſi
EE 4024–411	Meile niekada nepa=‖lauia
ZEE 4619	Mei=‖le niekada nepalauia
BtNT 300 Méiłe niekada ne paláuja.
QNT 713	Die Liebe hret nimmer ∥ auf
		Méile niekadôs nepa=∥láuja
QB 246	Méile niekadôs nepaláuja
77

Ženklais ⌊ ⌉ Bretkūnas išskirdavo leksinius
variantus.
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Anksčiau spėta, kad galėjo būti remtasi EE
(žr. Triškaitė 2007, 52; Triškaitė 2008, 219).
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Pavyzdžių iš Lk 23,32, Apd 27,2 ir Rom 3,4 leksika (pvz.: Adramitėniſƶk, Adra=‖
miténißk vs. Adramitinạ, Adramitißk, Adramitißk; argi, argi vs. Beg, Ar, ar; ſunėks, ſu=‖
nieks vs. ſugaiſchintụ ⌈atimtu⌉, nieku werſtu, nieku werſtu; wier, wier vs. wieriĳmạ
⌊tikeĳmạ⌉, Tikkė=∥jim, tikkėjim) ir morfologija (pvz.: Inenge, Inʒ́ eng vs. ʒ́ engent, ʒ́ en
gent; butu nua-‖winti, butu nuʒ́ awinti vs. butu nuʒ́ awintu, butu nuʒ́ awintu) rodo, kad
Milkus prieš akis turėjo BtNT.
1 Kor 13,8 atveju, kai sutampa tiek leksika, tiek morfologija (išskyrus neiškalbingą prieveiksmį nekada, niekada, niekadôs), rėmimąsi BtNT liudija rašyba: lenkiškosios
<ł> vartojimas, būdingas šiam Naujojo Testamento leidimui, ir netgi netipiška <>
vartosena Milkaus įrašytame žodyje Méłe, kuri traktuotina kaip klaida, atsiradusi
dėl BtNT žodyje toliau einančios <ł>.
Atitinkamą vietą lietuviškame Naujajame Testamente Milkui padėdavo susirasti
jau minėtosios vokiškos Biblijos konkordancijos, iš kurių perrašytos ne tik lemos, jų
biblinė metrika ir reikšmes diferencijuojantys lotyniški žodžiai, bet ir greičiausiai ten
cituojami trumpi Lutherio Biblijos sakiniai.
Tikėtina, kad RPs ir BtNT Milkus naudojosi mokydamas Lietuvių kalbos seminare Karaliaučiuje (žr. 3). Mat žinoma, kad šiedu leidiniai, kartu su Bretkūno Postile
(1591, Karaliaučius), buvo pirmosios lietuvių kalbos mokymo priemonės Halės universiteto Lietuvių kalbos seminare – jas ten 1727-aisiais nusivežė ir seminarui dovanojo pirmasis jo docentas Jonas Richteris (Johann Richter, 1705–1754)79.

2.3.3. C s u d a r y t o j o t e k s t a s. Kai kurių pavienių lietuviškų atitikmenų
šaltinis buvo pats C. Kaip minėta (žr. 2.1.4), Milkui buvo svarbu eksplikuoti žodyno
leksikos sąsajas. Tai jis darė ne tik prirašydamas nuorodų, nukreipiančių į susijusias
žodyno vietas (pavyzdžiui, nurodydamas žodyno tomą, puslapį ar lemą), bet retkarčiais net perrašydamas atitinkamą žodyno straipsnio fragmentą. Antai prie lemos Alt
C I 74 straipsnio Milkus papildymų puslapyje pakartojo net šešis atitikmenis Yſénes.
Paſénes. Iſƶkárstas. Iſƶkárſƶes. Parſigywénes. Parſigÿwentas C I 75, nors jie jau buvo užfiksuoti C sudarytojo lemos Abgelebt C I 14 straipsnyje (pastarajame Milkaus prirašyta nuoroda vid alt. pag. 75., liudijanti abiejų straipsnių sąsajas). O štai C sudarytojo straipsnyje Umbarmen. Apſikabinnu, au, ſu, ti C II 749 Milkus įrašė ne tik nuorodą
vide Hertʒen, bet ir pakartojo lemos Hertʒen straipsnyje esančius atitikmenis Bucʒůti.
Globůti. Mylůti.
Panašiai, ko gero, atsirado ir prierašas Kadda Kiáule máte Débeſis C I 1124 žodyno
smulkiosios tautosakos skyriuje – jį, kiek pakoregavęs, Milkus greičiausiai perrašė iš
ankstesnio žodyno puslapio, plg.: Kaddai Kiaule Débeſ macʒiuſi C I 1118.
Be to, C sudarytojo įrašytose lietuviškose iliustracijose pastebėjęs lietuviškų vokiškos lemos atitikmenų, neiškeltų į atitikmenų eilę prie lemos, juos atskiru straipsniu prirašė papildymų puslapyje:
79
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Specht 1935, 45.
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C I 126	Anthun. Padaryti. Padarau, riau, ryſu.
⌜ʘ80⌝ Aaron ſoll ſeine eigene Kleider anthun: ∥ Aaronas ſawo paties Rubais
tur apſire=∥dytis, Lev. 16.24. Ein Weib ſoll nicht ∥ Manns Gerähte tragen
und ein Mann ∥ ſoll nicht Weiber Kleider anthun: Mote=∥rißke netur wyrißkais Rubais, ô Wyras ∥ netur Moterißkeis wilkėti, Devt. 22,5.
C I 127 M⌜ʘ Anthun. induere. Apſirėdu, diau, dyſu, dyti. ∥ Apſiwilkiu, kiau, wilk
ſu, wilkti.⌝

		M

2.3.4.

Galimas dalykas, kad, pildydamas C, Milkus
rėmėsi kitais rankraštiniais žodynais , kurie Mažojoje Lietuvoje plito nuorašais. Antai vienas iš dviejų smulkiosios tautosakos pavyzdžių, Milkaus įrašytų C smulkiosios
tautosakos skyriuje, yra užfiksuotas vadinamuosiuose Richterio (1728, toliau – R),
Prahos (XVIII amžiaus pradžia, toliau – P)82 ir Krause’s (XVIII amžiaus 3–4 dešimt
metis, toliau – K) žodynuose, reprezentuojančiuose jų protografą *Q, plg.:
g a l i m i š a l t i n i a i.

81

C II 1124 M⌜Wieryk, alle dabok ‖ kam. Trau, ſchau wem.⌝ (žr. 7 pav.)
R 237	Trau ſchau wem – Wieryk alle dabok kam.
P 270v	Trau ſchau wem Wieryk alle dabok kam.
K 528	Trau ſchau wem – Wieryk alle dabok kam.

Vienas kitas Milkaus prirašytas lietuviškas atitikmuo C yra užfiksuotas R, P, K
ir Lexicon Lithuanicum (XVII amžiaus vidurys, toliau – Lex), reprezentuojančiame
*Lex, pvz.:
C I 129	Antlitʒ. Gymis, jio. M. M⌜⌈Wéidas, o. M.⌉⌝ ∥ Ioſephs Brüder fielen auff
ihr Antlitʒ: Ioʒepo Brolei ∥ půle ant ſawo Gymjô, Gen. 42.6. ‹←1.›
Lex 7a	Antlitʒ Weidas Gimis.
R 16	Antlitʒ – Weidas Gÿmis.
P 14r	Antlitʒ – Weides. Gymis.
K 36	Antlitʒ – Weides ‹←Weidas←W∗83›. Gymis.
C I 217	Außſtrecken, vid Außrecken Kyſteru, ejau, eſu, eti. ∥ M⌜Iſƶtieſti.⌝
Lex 11a ausſtrecken Ißtieſti.
R 28	Ausſtrecken – Iſƶtieſti.
P 25v	Auſtrecken – Iſtieſti.
K 63	Ausſtrecken – Iſtieſti.

Tad galima spėti, kad tokie sutampantys lietuviški atitikmenys Milkaus galėjo būti
perrašyti iš *Lex, *Q, Lex ar vėlesnių jų nuorašų. Gal tai galėjo būti vienas iš rankrašti80

81
82

Astronominis Saulės ženklas ʘ , Milkaus
įrašytas C pagrindiniame puslapyje, turėjo
susieti šį žodyno sudarytojo straipsnį su
papildymų puslapyje jo paties įrašytu
straipsniu.
Triškaitė 2007, 51; Triškaitė 2008, 218.
Plačiau apie šį XVIII amžiaus pirmosios
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pusės rankraštinį vokiečių–lietuvių kalbų
žodyną, prieš porą metų Iljos Lemeškino
rastą Čekijos Respublikos Nacionalinėje
bibliotekoje Prahoje, žr. Lemeškin 2012,
31–58.
∗ žymi dėl išsiliejusio rašalo neįskaitomą
raidę.

Pe t r o G o t l y b o Mi l k a u s
prierašai rankraštiniame
ž o d y n e Clavis Germanico-Lithvana

nių vokiečių–lietuvių kalbų žodynų, kuriuo vėliau rėmėsi ir jo sūnus Kristijonas Gotlybas, rengdamas savąjį84? Kita vertus, su rankraštiniais žodynais sutampančių atitik
menų vos vienas kitas, jie neiškalbingi, tad sutapimai gali būti ir atsitiktiniai.

3.

Siekiant
atsakyti į klausimus, kada ir kaip C pateko į Milkaus rankas, kada ir kur jis žodyną
pildė, svarbi tiek Milkaus gyventoji erdvė (Tilžė – Karaliaučius – Įsrutis – Jurbarkas –
Mielkiemis; žr. 1), tiek rankraščio saugojimo ir žodyno funkcionavimo vieta.
Šiuo tikslu reikia priminti ir papildyti kai kuriuos ankstesnius teiginius. Minėtame
straipsnyje apie Selle’s prierašus C keltos dvi hipotezės: 1) C rankraštį Selle’i, kaip
Tilžės bažnytinės apskrities vyresniajam kunigui, galėjo būti įteikęs pats C sudarytojas įvertinti; 2) žodyno rankraštį Selle’i kartu su C sudarytojui priklausiusiu Danieliaus
Kleino (1609–1666) giesmyno Naujos giesmju knygos pirmojo leidimo (1666, Karaliaučius;
toliau – KlNG) egzemplioriumi85 galėjo būti padovanojęs Joneikiškės kunigas Georgas
Heinrichas Elbingeris (?–1724)86. Tiek vienu, tiek antru atveju kai kurie faktai leidžia
tvirtinti, kad po Selle’s mirties (1710 metų spalio 24 dieną87) C, skirtingai nei jo sudarytojui priklausęs KlNG egzempliorius, nebuvo atiduotas į Karaliaučiaus Pilies biblio
teką. Pirma, žodynas neturi šios bibliotekos proveniencijų, kurias turi KlNG88. Antra,
jei būtų patekęs į Karaliaučiaus Pilies biblioteką, vėliau nebūtų galėjęs tapti Kristijono
Frydricho Štimerio (Christian Friedrich Stimehr, 1725–1765) ir Vilhelmo Teodoro Šimelpenigio (Wilhelm Theodor Schimmelpfennig, 1787–apie 1850) nuosavybe (jų nuosavybę liudijančius įrašus žr. C I 0r–1, C II 0r), o dar vėliau nebūtų patekęs į asmeninę Liudviko Martyno Rėzos (Ludwig Martin Rhesa, 1776–1840) biblioteką. Taigi po C
sudarytojo ir Selle’s mirties žodyno rankraštis liko privačiose kunigų ar bažnyčių bibliotekose, greičiausiai Tilžės bažnytinėje apskrityje.
Milkaus nuosavybės įrašo, iš kurio tiesiogiai ar netiesiogiai būtų galima spręsti bent
apie apytikslį prierašų datavimą, rankraštyje nėra. Išlikusiuose archyviniuose dokumentuose – tiek paties Milkaus dalykiniuose laiškuose, tiek su juo susijusiuose Prūsijos valdžios raštuose – apie jo leksikografinius interesus ir veiklą neužsimenama, nors
šiaip Milkus nevengdavo minėti nuveiktų darbų lietuviškų raštų rengimo srityje89.
84
85

86

87

MIL K AUS PRIERA Š Ų DATAVIMAS IR LO K ALIZAVIMAS.

Žr. [Mielcke] 1800, 3r; taip pat plg. 92 šio
straipsnio išnašą.
Egzempliorius šiuo metu saugomas Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto bibliotekoje: Pol. 7. II. 4334-4335; faksimilė
ir perrašas publikuota: KlNG. Kad šis
KlNG egzempliorius buvo C sudarytojo
nuosavybė, liudija jo rankraštiniai įrašai
giesmyne ir kartu įrištos keturios jo ranka
perrašytos giesmės (Triškaitė 2010, 23–24).
Triškaitė 2012, 149. Apie Elbingerio donacijos įrašą KlNG žr. Aleknavičienė, Strungytė 2009, 424.
Quandt 4 56v.
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Giesmyno pirmojo klijuotojo priešlapio viršuje esantis įrašas „Ce. 492.“ liudija šį egzempliorių priklausius Karaliaučiaus Pilies
bibliotekai, be to, pergamentu trauktame
kietviršyje įspaustas 1712 metais datuotas
jos superekslibrisas, yra ir jos antspaudų
(šio egzemplioriaus proveniencijų analizę
žr. Aleknavičienė, Strungytė 2009, 422–424).
Plg. Milkaus 1731-04-23 laišką (žr. Die
Übertretung des Pfarrers Mielke bei der Ehe
schließung ohne Schicht und Teilung. 1731;
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg,
EM 46 e, Nr. 53, 21r–21v).
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Siekiant atsakyti į klausimą, kada žodyne atsirado Milkaus prierašų, reikia atsižvelgti į jo prierašų šaltinius. Kaip minėta, be vokiškos Lutherio Biblijos konkordancijų, Milkus prieš akis turėjo ir atskirų Biblijos knygų vertimus į lietuvių kalbą. Tiksliau sakant, lietuviškus iliustracinius pavyzdžius Milkus į žodyną perrašė iš RPs,
išleisto prieš šimtmetį – 1625-aisiais, ir BtNT, pasirodžiusio 1701 metais (žr. 2.3.2). Jo
mokytojo Kvanto rūpesčiu išleistais Biblijos ir jos dalių vertimais į lietuvių kalbą
(QNT, QPs, QB), prie kurių ir pats intensyviai keletą metų darbavosi (vertė, skaitė
korektūras, perrašinėjo), jis nesirėmė. Todėl manytina, kad žodyną Milkus pildė, kai
dar nebuvo išleistas nė vienas iš šių vertimų, o gal kai jie net nebuvo pradėti versti90.
Kitaip tariant, Milkaus prierašai C datuotini prieš 1727 metus, t. y. iki QNT pasirodymo. Taigi Milkus C skaitė, analizavo ir pildė dar jaunystėje – veikiausiai studijuodamas Karaliaučiaus universitete ar dėstydamas tenykščiame Lietuvių kalbos seminare. Vis dėlto neatmestina galimybė, kad vieną kitą prierašą galėjo įrašyti ir vėliau
naudodamasis žodynu – versdamas Bibliją Jurbarke.
Tokį prierašų datavimą paremia ir daugiau argumentų. Pavyzdžiui, jei žodyną
Milkus būtų pildęs vėliau, Mielkiemyje, rankraštį po jo mirties būtų paveldėję jo
vaikai ir juo, kaip vienu išsamiausių Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų, būtų
pasinaudojęs sūnus Kristijonas Gotlybas Milkus, rengdamas savąjį žodyną Litauischdeutsches und Deutsch-litauisches Wörterbuch (1800, toliau – MŽ). Tačiau šiame žodyne
C pėdsakų, rodos, nėra91. MŽ pratarmėje C kaip šaltinis neminimas, o su paminėtais
dviem rankraštiniais vokiečių–lietuvių kalbų žodynais, kurių pavadinimų Milkus
nenurodo, jis netapatintinas92. Mažai tikėtina, kad Milkus pratarmėje apie C nebūtų
užsiminęs, jei būtų juo rėmęsis. Pirma, dėl to, kad C išplėtota mikrostruktūra pranoksta Milkaus taip girtą ir vertintą Jokūbo Brodovskio žodyną, kuriuo jis plačiai
naudojosi. Antra, dėl to, kad C turėjo ir pildė jo tėvas.
90

91

Antraip jis veikiausiai būtų pasielgęs kaip
jaunesnis jo kolega Frydrichas Vilhelmas
Hakas (Friedrich Wilhelm Haack, 1706–
1754) – šis irgi skaitė QNT bei QPs korektūrą ir būtent šių vertimų, prie kurių leidimo jam pačiam teko prisidėti, pagrindu
sudarė žodyną Vocabvlarivm LitthvanicoGermanicvm, et Germanico-Litthvanicvm
(1730, Halle). Ankstesniais Naujojo Testamento ir Psalmyno vertimais Hakas nesirėmė (Zubaitienė 2012, 122).
Taip manytina palyginus C kelias dešimtis
raidės A žodyno straipsnių ar lietuviškų
atitikmenų, kurių nėra Lex, R, P ir K, su
atitinkamais MŽ straipsniais – pastarajame jų arba nėra, arba jie sutampa su vienu
iš jo šaltinių B. Žinoma, šių žodynų santykis galutinai paaiškės tik pasirodžius išsamiems MŽ šaltinių tyrimams.
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Plg.: „Was die H  lfsmittel betrift, ſo giebt
es außer dem ∥ gedruckten Ruhigſchen,
noch hin und wieder einige ∥ handſ chrift
liche W  rterb  cher. Unter denen, welche
ich ∥ von dieſer Art beſitʒe, ſind ʒwey bloß
einſeitig, nemlich ∥ deutſch=littaui ſch, und
verdienen weder von Seiten der ∥ Richtigkeit noch Vollſt  ndigkeit ſonderlich Lob.
Von die= ∥ ſen aber unterſcheidet ſich auf
eine ſehr vorʒ  gliche Weiſe ∥ ein drittes,
nemlich das von dem ehemaligen Pr c en
tor ∥ Jacob Brodowski in Trempen verfertigte littauiſch= ∥ deutſche und deutſch=
littaui ſche Lexicon“ ([Mielcke] 1800, 3r–
3v). Čia Milkaus paminėti du rankraštiniai
vokiečių–lietuvių kalbų žodynai greičiausiai buvo *Lex ir *Q reprezentuojantys
nuorašai, t. y. Lex ir R, P, K tipo žodynai,
kurie dėl elementarios mikrostruktūros
jam galėjo atrodyti neinformatyvūs.
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Neaišku, ar C pildyti Petras Gotlybas Milkus ėmėsi savo paties iniciatyva, ar
Kvanto paskatintas. Sunku ir tiksliai pasakyti, kokiu tikslu tai darė: tam, kad parengtų rankraštį spaudai ar kad pasiruoštų Biblijos vertimui? Viena vertus, leksikografiniam darbui Milkų galėjo skatinti suvoktas spausdinto žodyno poreikis tiek lietuvių
kalbos mokymo, tiek religinių raštų vertimo tikslams, bet darbą prie C nutraukė
svarbesnė ir reikšmingesnė veikla – grandiozinis Kvanto pradėtas lietuviškų religinių
raštų rengimo projektas. Prie šio sumanymo vėliau negrįžta, nes 1730 metais Halėje
išleistas Hako lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodynas.
Kita vertus, Milkaus prierašai C gali liudyti savarankiškas lietuvių kalbos studijas
ir rengimąsi būsimiems Biblijos vertimo darbams. Kaip pagalbinė priemonė verčiant
Bibliją iš to meto rankraštinių žodynų C geriausiai tiko ir dėl išsamumo, ir dėl to,
kad dalis jo šaltinių (tiesioginių ar netiesioginių) buvo bibliniai: 1) dalis C registro
paremta Lutherio Biblijos konkordancijomis (viena jų redakcija, kaip jau minėta,
rėmėsi ir pats Milkus); 2) absoliuti dauguma C vokiškų iliustracinių sakinių imta
arba iš minėtųjų konkordancijų, arba iš Lutherio Biblijos.
Turint omenyje tai, kad Milkus C rankraštį jau turėjo gyvendamas Karaliaučiuje
ir būdamas Lietuvių kalbos seminaro docentu, galima spėti, kad žodynu jis galėjo
naudotis ir mokymo tikslais. Tuomet, kai Milkus pradėjo čia mokyti lietuvių kalbos,
seminaro biblioteka dar nebuvo suformuota, trūko efektyviam mokymo procesui
būtinos mokomosios literatūros, ypač žodyno. Nors tikslių duomenų nėra, tačiau
spėjama, kad seminaro gyvavimo pradžioje lietuvių kalbos pagrindų galėjo būti
mokyta iš lotyniškos Danieliaus Kleino gramatikos Grammatica Litvanica (1653, Karaliaučius), o vertimo pratyboms ir lietuviškų pamokslų rengimui naudotos ligi tol
išleistos lietuviškos religinės knygos: Bretkūno Postilė, Rėzos Psalteras Dovydo ir Naujojo Testamento vertimai93. (Pastarųjų dviejų knygų naudojimas seminare netiesiogiai
paremia ir Milkaus prierašų datavimą, nes RPs ir BtNT buvo jų šaltiniai.) Gal ir šis
dvikalbis vokiečių–lietuvių kalbų žodynas Lietuvių kalbos seminare galėjo būti pasitelktas kaip mokymo priemonė? Trūkstant specialios literatūros rankraštiniai žodynai kaip mokymo ir mokymosi priemonės vėliau naudoti ir Halės universiteto
Lietuvių kalbos seminare94 (plg. vadinamuosius Richterio95 ir Prahos žodynus), iki
pasirodė spausdintas Hako žodynas. Kita vertus, C rankraštis gerai išsilaikęs, nesuskaitytas. Tad jei seminare ir naudotas, tai veikiausiai tik kaip mokytojo Milkaus
knyga, studentams vargu ar buvo lengvai prieinamas. Seminaro klausytojai galėjo
turėti paprastesnių *Q nuorašų.
93
94

Citavičiūtė 2004, 219.
Žinoma, kad Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakulteto profesorius Georgas
Friedrichas Rogallis (1701–1733) seminaro
veiklos pradžioje į Halę nusiuntė rankraštinį žodyną („lexicon manuscriptum“),
kurį 1728-ųjų birželio 18 dieną baigė per-
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95

rašyti tuometinis seminaro docentas Richteris (Wotschke 1928, 109; Specht 1935, 47;
Schiller 2009, 122). Šis nuorašas dabar saugomas Francke’s įstaigų archyve Halėje
(AFSt: J 84) ir žinomas kaip vadinamasis
Richterio žodynas (R).
Specht 1935, 47.
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Patraukli būtų mintis, kad būtent Karaliaučiuje, pasiskolinęs C iš Milkaus, jį persirašė ir Johannas Heinrichas Kunzmannas96 (1707–177597), kuris buvo ne tik Karaliaučiaus universiteto studentas, bet ir Lietuvių kalbos seminaro klausytojas (beje,
vėliau, apie 1730-uosius, – ir docentas98). Tačiau į universitetą Kunzmannas įsiimatrikuliavo 1726 metų spalio 4 dieną99, t. y. tuomet, kai Milkus jau daugiau nei pusmetį gyveno Įsrutyje ir kunigavo Jurbarke. Kita vertus, Milkaus, ar vėliau jo sūnų, ir
Kunzmanno pažintį ir bendradarbiavimą liudytų tai, kad pastarasis buvo parašęs
giesmių Milkų sudarytam giesmynui100.
Grįžtant prie prierašų datavimo temos svarstytinas dar vienas su tuo susijęs klausimas: iš ko Milkus gavo C rankraštį, greičiausiai gulėjusį asmeninėje kurio nors
kunigo ar kažkurios bažnyčios bibliotekoje? Neatmestina galimybė, kad, būdamas
tilžėnas, Milkus – o gal jo tėvas – žodyną galėjo gauti tiesiai iš C sudarytojo ar Selle’s.
Tačiau akys krypsta ir į Milkaus studentų būrį Lietuvių kalbos seminare ir jo bendradarbius prie religinių raštų vertimo, tiksliau – prie QNT.
Cituotas 1731 metų balandžio 23 dienos laiškas101 (žr. 1) liudija, kad Milkus aktyviai dalyvavo QNT rengimo spaudai darbuose – perrašė tekstą ir skaitė korektūrą.
Kvanto 1730 metų sausio 3 dienos pranešime Prūsijos vyriausybei teigiama, kad,
verčiant Naująjį Testamentą į lietuvių kalbą, Įsrutyje ir Tilžėje reguliariai rengti
vertėjų ir puikiai šią kalbą mokančių kunigų iš įvairių Prūsų Lietuvos vietų susirinkimai. Jų metu pirmiausiai būdavo skaitomas vokiškas Lutherio Biblijos fragmentas,
paskui – jo lietuviškas vertimas, dėl kurio savo nuomonę pareikšdavo visi susirinkusieji, o kilus ginčams, vertimas lygintas su graikišku originalu. Aprobuotos vertimo atkarpos iš karto būdavo perrašomos ir siunčiamos į spaustuvę102. Toks paralelus
vertimo ir rengimo spaudai darbų organizavimas leidžia spėti, kad Milkui teko
bendrauti ir su QNT vertėjais103 – savo gimtojo miesto Tilžės lietuvių bažnyčios
kunigu Reinholdu Rozenbergu (Reinhold Rosenberg, ?–1726)104, Jobu Naunynu (Hiob
96

97

Apie Kunzmanno darytą C nuorašą plačiau
žr. Lebedys 1956, 503–506; Schiller 2009,
210–216. Kunzmanno C nuorašas nerastas,
išlikęs tik jo dalinis nuorašas, darytas po
1747 metų siekiant papildyti Pilypo Ruigio
žodyną: Ausʒüge aus [...] Kunzmanns [...]
Lexicon ʒur Completierung d[es]j: d[e]s Ruhigs
(LLTI R: f. 1 – 5791).
Lietuvių raštijos istoriografijoje Kunzmanno mirties metai, matyt, remiantis Biržiška
(BržA II 70), paprastai nurodomi kaip
1755-ieji, tačiau paties Kunzmanno laiškai, rašyti po 1755-ųjų, liudija teisingus
esant Kvanto ir Moellerio presbiteriologijose nurodytus 1775 metus (Quandt 4 38v;
Moeller 1968, 138). Beje, Kvanto rankraštyje vėlesnio jo pildytojo įrašyta netgi
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tiksli mirties data – 1775 metų lapkričio
29 diena (Quandt 4 38v).
98 Citavičiūtė 2004, 211.
99 Erler 1911–1912, 329.
100 Giesmyno rankraštis XIX amžiaus pabaigoje rastas nuo gaisro gelbstint Tilžės klebonijos turtą (Hoffheinz 1883, 264; Sembrzycki 1889, 366–369; BržA II 70).
101 Die Übertretung des Pfarrers Mielke bei der
Eheschließung ohne Schicht und Teilung.
1731; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, EM 46 e, Nr. 53, 21r–21v.
102 Nietzki 1905, 7–9; Bertuleit 1933–1934,
80–81; Citavičiūtė 2004, 230.
103 Quandt 1735, [„Vorrede“].
104 Tilžėje kunigavo nuo 1710 metų iki mirties 1726-aisiais (Moeller 1968, 143).
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12 pav. Polnische u. Littauische Seminaria. Beneficium
des Alumnats (1718), 51: Milkaus autografas;
APO: Uniwersytet Albrechta w Królewcu 1646/452
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Naunien, 1671–1730), tuo metu kunigavusiu Ragainėje105, Kristupu Rebentišu (Christoph Rebentisch, 1682–1724) iš Gumbinės106 ir Valtarkiemio kunigu Pilypu Ruigiu
(Philipp Ruhig, 1675–1749)107. Labiausiai tikėtina, kad iš šių vertėjų Milkui žodyną
galėjo parūpinti Tilžėje kunigavęs Rozenbergas.
Kita vertus, iš archyvinių dokumentų matyti, kad Milkui dėstant Lietuvių kalbos
seminare nemaža dalis jo studentų buvo nuo Tilžės. Antai Lenkijos valstybiniame
archyve Olštyne saugomas 1723 metais lapkričio 4 dieną Milkaus rašytas, bet ne jo, o
dešimties Karaliaučiaus universiteto studentų pasirašytas prašymas dėl lengvatų jiems
kaip Lietuvių kalbos seminaro klausytojams (žr. 12 pav.)108. Kad tai Milkaus ranka
rašytas laiškas (nors jo paties ir nepasirašytas), abejoti neleidžia šio dokumento ir jo
pasirašytų autografų rašysenos lyginimas. Lyginant naujųjų laikų gotikinio rašto pavyzdžius matyti, kad sutampa raidžių <G>, <H>, <L>, <a>, <ä>, <b> žodžio pradžioje
ir viduryje, <f> žodžio viduryje, <g>, <k> žodžio pradžioje, <ö>, <ß>, <t> žodžio pradžioje, <u>, <ü>, <w> grafika. Iš humanistinio rašto minėtini raidžių <E>, <D>, <G>,
<L>, <R>, <g>, <p> vyraujančio varianto grafikos sutapimai (žr. 8–12 pav.).
Laiške prašoma vietų alumnate ir konvikte iš lietuviškų apskričių kilusiems studentams, o kaip priedas pridėtas fragmentas iš tokias lengvatas reglamentuojančio
dokumento109. Daugiausia – net šeši – laišką pasirašiusių jaunuolių buvo kilę iš Tilžės
ar jos apylinkių (Rautenburgo, Piktupėnų, Pilupėnų), du – iš Ragainės, po vieną – iš
Įsruties ir Geldapės, plg.:
Georgius Erneſtus Klemm Tilſ: Prusſ: ‖ Adam Henricus Pilgrim: Raut: Borusſ: ‖ Gottfried Schumacher Pillupoeh: Prusſ: ‖ Martinus Schielpfennig Pikt: Pruſs: ‖ Erneſtus
Godofredus Schielpfennig Pikt: Prusſ: ‖ Henricus Grabau. Insterb: Borusſ: ‖ Iacob
Friederich Naugardt. Tilſ: Prusſ[us]. ‖ Fridericus Wolff Naunyn Rag: Prusſ[us]. ‖ Hiob
Naunyn. Ragn. Prusſ[us]. ‖ Ambroſi[us] Abrahamovski. Goldapp. Pruſſ.110.

Beje, vienas iš jų – Adomas Henrikas Pilgrimas (Adam Heinrich Pilgrim, 1702–
1757) – įsitraukė į lietuviškų religinių raštų rengimą, buvo vienas iš pirmojo lietuviškos Biblijos leidimo vertėjų ir antrojo korektorius111.
Iš laiško matyti, kad Milkus buvo atidus savo mokinių ir jaunesniųjų kolegų problemoms ir geranoriškai dalydamasis patirtimi stengėsi jiems padėti. Milkaus ryšys
su gimtine studijuojant Karaliaučiaus universitete, dėstant Lietuvių kalbos seminare
105

106
107
108

Ragainėje dirbo nuo 1695 metų, o 1726-aisiais, po Rozenbergo mirties, perkeltas į
Tilžę (Moeller 1968, 117, 143).
Gumbinės kunigas buvo 1709–1724 metais
(Moeller 1968, 50).
Valtarkiemio kunigas nuo 1708 iki 1749
metų (Moeller 1968, 145).
Polnische u. Littauische Seminaria. Benefici
um des Alumnats (1718); APO: Uniwersytet
Albrechta w Królewcu 1646/452, 50–54. Šio

75

109

110

111

laiško fragmentai jau publikuoti (žr. Citavičiūtė 2004, 59).
Rengiant argumentuotus oficialius raštus
Milkui turbūt pravertė studijos Teisės fakultete.
Polnische u. Littauische Seminaria. Benefici
um des Alumnats (1718); APO: Uniwersytet
Albrechta w Królewcu 1646/452, 52.
Quandt 1735, [„Vorrede“]; Quandt 1755,
9v.
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ir darbuojantis prie QNT leidimo tebebuvo gana glaudus. Todėl ir žodyno rankraštis,
kuris po jo sudarytojo ar po Selle’s mirties liko privačioje bibliotekoje Tilžės bažnytinėje apskrityje, į Milkaus rankas galėjo patekti iš jo kraštiečių tilžiškių: Milkus jį galėjo gauti arba iš savo studentų, arba iš bendradarbių – giesmių ir Biblijos vertėjų.
Dar vienas šaltinio istorijai svarbus klausimas: kaip žodynas vėliau pateko pas
Kristijoną Frydrichą Štimerį, kurio nuosavybę liudijantis įrašas rankraštyje datuotas
1746 metais? Kas galėjo būti ta jungiamoji grandis tarp jo ir Milkaus? Ir šiuo atveju
žvilgsnis vėlgi kreiptinas į Milkaus bendradarbių prie lietuviškų raštų ratą. Kaip
minėta, be QNT, Milkus darbavosi ir prie kitų Kvanto organizuotų lituanistinių
projektų – naujos lietuviško oficialiojo giesmyno redakcijos ir Senojo Testamento
vertimo į lietuvių kalbą. Šių raštų rengimui realiai vadovavo Įsruties bažnytinės
apskrities vyresnysis kunigas Berentas, tiesioginis Milkaus, tuomet kunigavusio
Jurbarke, vadovas. Jau minėta, kad pirmuosius metus po paskyrimo į Jurbarką,
sudegus vietinei klebonijai, Milkus nuomojosi butą Įsrutyje, vos per tris kilometrus
nuo Jurbarko nutolusiame bažnytinės apskrities centre112. Gyvendamas Įsrutyje bei
Jurbarke ir būdamas aktyvus Berento padėjėjas, Milkus ne tik išvertė naujų giesmių,
bet ir perrašė naująjį giesmyną (žr. 1). Greičiausiai jis tiesiogiai bendravo ir su kitais
giesmių vertėjais. Naujų giesmių šiam giesmynui išvertė Adomas Frydrichas Šimelpenigis jaunesnysis (Adam Friedrich Schimmelpfennig, 1699–1763), Ruigys, Kristijonas Štimeris (Christian Stimehr, 1676–1750), Abraomas Dovydas Liuneburgas
(Abraham David Lüneburg, 1670–1743) ir Jonas Jokūbas Šperberis (Johann Jacob
Sperber, 1679–1741).
Prie Senojo Testamento vertimo, be vadovo Berento ir minėtųjų QNT vertėjų Naunyno ir Ruigio, darbavosi Kvanto suburta šių kunigų grupė: minėtieji Štimeris iš
Želvos, Liuneburgas iš Skaisgirių, Pilgrimas iš Įsruties, Šimelpenigis jaunesnysis iš
Papelkių ir Fabijonas Kalau (Fabian Kalau, 1691–1747) iš Verdainės bei Kristupas
Šperberis (Christoph Sperber, 1674–1752) iš Kalininkų113. Manytina, kad Senojo Testamento vertimo darbai organizuoti panašiai kaip ir Naujojo Testamento (žr. aukščiau),
tad vertėjai bendradarbiavę glaudžiai.
Tarp šių Milkaus kolegų ir bendradarbių yra ir minėtojo C savininko Kristijono
Frydricho Štimerio tėvas Želvos kunigas Kristijonas Štimeris, prisidėjęs ir prie naujų giesmių vertimo 1732 metų giesmynui, ir prie 1735 metų Biblijos vertimo. Taigi
labiausiai tikėtina, kad būtent Kristijonui Štimeriui, giesmių ir Senojo Testamento
vertėjui, Milkus žodyną ir bus paskolinęs ar dovanojęs. Galimas dalykas, kad žodynas būtų palengvinęs darbą prie Biblijos vertimo. Tikėtina, kad rankraštis į Štimerio
rankas pateko Milkui tebegyvenant Jurbarke (Želva tebuvo maždaug už dvidešimties kilometrų114), kai dirbta prie Biblijos leidimo, t. y. iki Milkaus persikėlimo į
112
113
114

Sidabraitė 2006, 14.
Quandt 1735, [„Vorrede“].
Nuo bažnytinės apskrities centro Įsruties
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Želva buvo nutolusi per 17 km (Safronovas
2009, 838), o Jurbarkas – per maždaug tris
(Pėteraitis, Purvinas, Šimėnas 2000, 669).
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Mielkiemį 1736-ųjų pradžioje. O vėliau žodyną Štimeris padovanojo savo sūnui
Kristijonui Frydrichui115, galbūt paskyrimo kunigu proga – šio nuosavybės įrašas
rankraštyje datuotas kaip tik 1746-aisiais, kai pradėjo savo dvasinę tarnystę Gerviškėnuose (Gumbinės aps.).
Prielaida, kad Štimeriui žodyną Milkus galėjo būti davęs dėl to, jog šis padėtų
versti Bibliją į lietuvių kalbą, leidžia kelti daugiau klausimų, pavyzdžiui: ar kiti vertėjai C buvo irgi matę, ar galėjo juo naudotis? Tačiau atsakymai į juos – jau atskiro
tyrimo tema.
Remiantis ligi šiol žinotais ir naujai identifikuotais rankraščio savininkais, skaitytojais ir pildytojais, rekonstruotina tokia jo kelionės laike ir erdvėje chronologija:

→ Friedrichas Selle (iki 1710, Tilžė)
C sudarytojas (?, Tilžės aps.) ←

↓

		

(?) 		

↓
Petras Gotlybas Milkus (~1723?–1736?, Karaliaučius, Jurbarkas)

↓
Kristijonas Štimeris (?–1746, Želva)

↓
Kristijonas Frydrichas Štimeris (1746–?, Gerviškėnai)

↓
?

↓
Vilhelmas Teodoras Šimelpenigis (po 1810–?, Žiliai)

↓
Liudvikas Martynas Rėza (?–1840, Karaliaučius)

↓
Prūsijos valstybės archyvas Karaliaučiuje (po 1840–1942/1943)116

↓
Laukstyčių pilis (1942/1943–1946)117

↓
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Vilniuje (1946–dabar)
1 schema. C rankraščio kelionė laike ir erdvėje

115

116

Kad Kristijonas Frydrichas Štimeris C
rankr aštį galėjo gauti iš savo tėvo, spėjo
ir Christiane Schiller (2009, 175).
Čia saugomu rankraščiu naudojosi Georgas Heinrichas Ferdinandas Nesselmannas
(1811–1881), rengdamas savąjį žodyną
Wörterbuch der littauischen Sprache (1851,
Karaliaučius), čia jį vartė Frydrichas Kuršaitis (Friedrich Kurschat, 1806–1884).
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Per Antrąjį pasaulinį karą dalis archyvo
fondų paslėpti Laukstyčių (Žuvininkų
aps.) pilyje, kur po karo žodyno rankraštį
kartu su kitais lituanistikos šaltiniais surado Povilo Pakarklio vadovaujama ekspedicija lituanikai gelbėti (Marcinkevičius
2000, 184–194).
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Apibendrinant pasakytina, kad Milkaus ir Selle’s, kaip vienų iš pirmųjų šio žodyno
skaitytojų ar rankraščio savininkų, identifikavimas svarbus tuo, kad liudija žodyno
funkcionavimo aplinką ir teikia minčių dėl C kaip šaltinio lokalizavimo. Žinoma, kad
Selle žodyną pildė Tilžėje118; čia gimęs ir augęs Milkus rankraštį taip pat veikiausiai
gavo iš savo kraštiečių, taigi ir C sudarytojo greičiausiai ieškotina šioje geografinėje
erdvėje – Tilžės bažnytinėje apskrityje. Šią hipotezę paremia tai, kad minėtame C sudarytojui priklausiusiame KlNG egzemplioriuje kartu įrištos ir jo paties ranka perrašytos šios bažnytinės apskrities kunigų – Jono Andriaus Cezario (Johann Andreas
Caesar, apie 1650–1710) iš Katyčių ir Mykolo Engelio jaunesniojo (Michael Engel, apie
1650–1707) iš Tilžės – giesmės119. Visa tai orientuoja į Tilžės miestą ar jos apylinkes.

4.

1. Gausiausia rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno Clavis
Germanico-Lithvana (C; po 1680 metų) prierašų grupė, anksčiau įvardyta kaip rankos
B tekstas, įrašyta lietuvių raštijos darbuotojo, evangelikų liuteronų kunigo Petro
Gotlybo Milkaus (Peter Gottlieb Mielcke, 1695–1753). Tai nustatyta palyginus šiuos
žodyno prierašus su Milkaus pasirašytais autografais, saugomais Prūsijos kultūros
paveldo Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz zu Berlin).
2. Petras Gotlybas Milkus – pagrindinis C pildytojas (neskaitant paties žodyno
sudarytojo), plėtęs ir žodyno makrostruktūrą, ir mikrostruktūrą. Jo prierašai – vokiškos lemos, lietuviški atitikmenys, žodyno straipsniai, vokiški ir lietuviški iliustraciniai
sakiniai, įvairaus pobūdžio nuorodos ir kt. – sudaro per 90 % žodyne esančių kitų
asmenų įrašų. Prie jau žinomų Milkaus prierašų šaltinių – Friedricho Lankischo redaguotų Conrado Agricolos parengtų Martino Lutherio Biblijos konkordancijų Con
cordantiæ Bibliorum (greičiausiai 1696), Jono Rėzos Psaltero Dovydo (1625), paties C,
priskirtinas ir 1701 metų Naujasis Testamentas.
3. Ta aplinkybė, kad pildydamas žodyną Milkus nesinaudojo nei 1727 metų Naujuoju Testamentu (QNT), nei 1728 metų Psalmynu (QPs), nei 1735 metų Biblija (QB),
prie kurių taip intensyviai pats darbavosi, o rėmėsi ankstesniais šaltiniais, leidžia
spėti, jog jo prierašai žodyne atsirado anksčiau nei QNT, QPs ir QB buvo išleisti ar
net pradėti versti. Taigi 1727-uosius galima laikyti Milkaus prierašų žodyne terminus
ad quem. Labiausiai tikėtina, kad Milkus pildė C dar studijuodamas Karaliaučiaus
universitete ar dėstydamas tenykščiame Lietuvių kalbos seminare.
4. Žodyno rankraštį, kuris po C sudarytojo mirties liko privačiose kunigų ar bažnyčių bibliotekose greičiausiai Tilžės bažnytinėje apskrityje, Milkus galėjo gauti iš
savo kraštiečių. Vėliau, darbuodamasis prie 1732 metų lietuviško giesmyno Iš naujo
perveizdėtos ir pagerintos giesmių knygos ir Senojo Testamento vertimo į lietuvių kalbą,
Milkus žodyną veikiausiai paskolino ar dovanojo bendradarbiui Želvos kunigui Kris118
119

I Š VADOS.

Triškaitė 2012, 149.
Apie šių giesmių vertėjus, šaltinius ir poetiką žr. Pociūtė 1999, 129–135; apie jų pri-
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tijonui Štimeriui (Christian Stimehr, 1676–1750), giesmių ir Biblijos vertėjui. Tad galimas dalykas, kad šis vokiečių–lietuvių kalbų žodynas pasitarnavo verčiant į lietuvių
kalbą Bibliją. Ir tikriausiai būtent Štimeris žodyną padovanojo savo sūnui Kristijonui
Frydrichui Štimeriui (Christian Friedrich Stimehr, 1725–1765), kurio nuosavybę patvirtinantys įrašai išlikę abiejuose žodyno rankraščio tomuose.
5. Ir Milkus, ir Friedrichas Selle (1658–1710) – vieni iš pirmųjų šio rankraščio pildytojų ir/ar savininkų. Jų identifikavimas – svarbus orientyras nustatant C kaip šaltinio kilmės vietą. Selle žodyną pildė Tilžėje; čia gimęs ir augęs Milkus rankraštį
veikiausiai gavo iš savo kraštiečių, taigi ir C sudarytojo greičiausiai ieškotina šioje
geografinėje erdvėje – Tilžės bažnytinėje apskrityje.
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Birutė Triškaitė
INS C RIPTIONS B Y PETER G OTTLIEB MIEL C K E
IN T H E MANUS C RIPT DI C TIONAR Y
CLAVIS GERMANICO-LITHVANA

Summary
This article continues my research on the topic of authorship of inscriptions in the manuscript dictionary Clavis Germanico-Lithvana (abbreviated C; after 1680), which I began in my
article “Friedrich Selle’s Inscriptions in the Manuscript Dictionary Clavis Germanico-Lithvana”
(Archivum Lithuanicum, vol. 14). Inscriptions in C are the later layers of manuscript text that
have appeared after the main dictionary text was completed. They encompass inscriptions
by earlier owners and/or readers, and they are identifiable by specific handwritings and
often by different ink color.
The main goal of the article was to prove that the most ample group of inscriptions (in
former research identified as the handwriting B) is to be attributed to the Lutheran Evangelical clergyman in Lithuania Minor Peter Gottlieb Mielcke (lit. Petras Gotlybas Milkus;
b. 1695 in Tilsit [lit. Tilžė]; d. 1753 in Mehlkehmen [lit. Mielkiemis]), who also was a transla-
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tor of certain religious hymns and books of the first published Lithuanian Bible (Königsberg [lit. Karaliaučius], 1735). I have compared the longhand of these particular inscriptions
to the signed autographs of Mielcke that were found in Geheimes Staatsarchiv Preussischer
Kulturbesitz zu Berlin (which has preserved a certain part of Preussisches Staatsarchiv in
Königsberg collections). Analysis of the longhand has confirmed that B inscriptions were
made by Mielcke’s hand.
Thus, Mielcke was the major supplementer of C text (after the dictionary compiler himself), he expanded its both macro- and microstructure. Mielcke’s inscriptions constitute
over 90 percent of all additions in various hands to the initial text: dictionary entries, German entry-words and their Lithuanian equivalents, German and Lithuanian illustrative
sentences, various references, etc. Beside the sources that were known as used for the B
inscriptions (concordances of Luther’s Bible, edited by Friedrich Lankisch; Johannes Rehsa’s Psalteras Dowido; C itself), now we can attribute also the Lithuanian New Testament of
1701 to Mielcke’s hand.
The circumstance that Mielcke employed neither the New Testament of 1727 (QNT), nor
the Psalter of 1728 (QPs), nor the Bible of 1735 (QB), of which he was one of the editors
(translated, read proofs, recopied drafts), but used only earlier sources, lets me assume that
his inscriptions in C had occurred prior to the publication of QNT, QPs, and QB. Thus, it
means that the 1727 (publication of QNT) might be considered the terminus ad quem of
Mielcke’s inscriptions. Most probably Mielcke was working with the C manuscript while
still studying in Königsberg University or teaching at its Lithuanian Language Seminar.
After the death of an unknown compiler, the C manuscript could have been kept in
private libraries of priests or churches in the Tilsit district. Mielcke could have obtained the
C manuscript from the compiler himself or from his fellow Tilsitians. Later, while working
on the Lithuanian Hymnal of 1732 and the Bible translation, Mielcke most probably gave
the C dictionary to his collaborator, translator of Hymns and the Bible, the clergyman of
Saalau (lit. Želva) Christian Stimehr (lit. Kristijonas Štimeris, 1676–1750). It is possible that
this German–Lithuanian Dictionary served for the Lithuanian translation of the Bible. It
must have been this Stimehr who donated the C manuscript to his son Christian Friedrich
Stimehr (lit. Kristijonas Frydrichas Štimeris, 1725–1765), since there are inscriptions of the
son’s ownership in both volumes of C.
Identification of the two initial readers/inscribers, Selle and Mielcke, are helpful in localizing the area of C dictionary compilation and manuscript circulation. Selle was inscribing
the manuscript in Tilsit; Mielcke was born and raised in Tilsit, so he could have gotten it
either there, or from someone from there. The so far unknown compiler of the C dictionary,
theretofore, should be searched in this particular area (in the city of Tilsit or its environs).
Birutė Triškaitė
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Vilento Lk 2,47: homografinė skirtis
ar spaudos riktas?1
Baltramiejaus Vilento rašmenims su diakritikais lituanistikoje skirta palyginti
nemažai dėmesio: išsamiausiai juos tyrė Birutė Kabašinskaitė2 ir Mindaugas Šinkūnas3,
reikšmingų pastabų teikė Adalbertas Bezzenbergeris4, Fritzas Bechtelis5, Gordonas
Fordas6, Jonas Palionis ir Mindaugas Strockis7. Be kitų Vilento rašybos įdomybių,
tyrėjų akį traukia ir trys atvejai, kur raidė <ũ>8 galėtų būti vartojama tvirtagalei priegaidei žymėti: praet. 3 klaũſe EE 248–9, praet. 1 sg. buwaũ EE 1327, adj. neutr. naũj EE
18718. Kabašinskaitė mano, kad tas žymėjimas galėtų būti atsitiktinis9, o Šinkūnas
siūlo įžiūrėti ryšį tarp antrojo dvigarsio dėmens pailgėjimo ir Vilento polinkio raide
<ũ> perteikti (dažnai kirčiuotą) ilgąjį balsį /ū/10. Šiame straipsnyje atspirties tašku
pasirenkama pastaroji nuomonė ir bandoma aiškintis, ar bent vienas iš minėtų atvejų – klaũſe – nėra atsiradęs dėl sąmoningos rašybos, leidusios skirti homografus –
veiksmažodžių klausyti ir klausti praet. 3 lytis kláusė ir klaũsė.
Straipsnio pradžioje (1.1), daugiausia remiantis ankstesniais tyrimais, siekiama
susidaryti bendrą vaizdą apie rašmens <ũ> funkcijas Vilento raštuose: norint parody1

Dalis šiame straipsnyje dėstomų minčių
buvo pristatyta konferencijoje „Baltų kalbos ir kultūros“, vykusioje Klaipėdos universitete 2012 metų birželio 7–9 dienomis.
Už visas pastabas ir pasiūlymus nuoširdžiai dėkoju pranešimo klausytojams ir visiems, skaičiusiems straipsnio rankraštį,
parūpinusiems trūkstamos literatūros,
konsultavusiems ar kitaip padėjusiems:
Onai Aleknavičienei, Virginijai Galvanauskaitei, Jolantai Gelumbeckaitei, Antanui
Pakeriui, Aušrai Rinkūnaitei, Giedriui Subačiui ir Mindaugui Šinkūnui. Labai ačiū
Vilniaus universiteto bibliotekai, suteikusiai galimybę neatlygintinai skelbti 1 pav.
Savaime suprantama, už straipsnyje siūlomas interpretacijas ir galimus netikslumus
lieku atsakingas tik pats.
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Kabašinskaitė 2005.
Šinkūnas 2010, 20–32.
4 Bezzenberger 1877.
5 Bechtel 1882.
6 Ford 1969.
7 Palionis, Strockis 2005, 31–44.
8 Siekiant pabrėžti, kad tai raidė su tilde, o
ne tiesiu brūkšniu, straipsnyje simboliškai
rašoma <ũ>.
9 Kabašinskaitė 2005, 51.
10 Šinkūnas 2010, 28. Vienas panašus atvejis
žinomas ir iš Martyno Mažvydo katekizmo (acc. pl. ſchaũkiencʒiuſius MžK 50 10 ),
bet argumentų, leidžiančių čia įžiūrėti sąmoningą rašybą, kol kas nėra, tad reikia
manyti, kad rašmuo <ũ> toje formoje surinktas atsitiktinai (plg. Kabašinskaitė
2005, 45, 3 išn.; Šinkūnas 2010, 17).
2
3

Vilento Lk 2,47: homografinė
skirtis ar spaudos riktas?

ti, kad jis gali žymėti tvirtagalę dvigarsio priegaidę, būtina įsitikinti, kad tuo ženklu
tikrai perteikiamas ilgasis balsis. Kartu keliamas ir paties diakritiko klausimas (1.2):
svarstoma, ar autoriaus rankraščiuose negalėjusi būti raidė <û>, kuri tik spaudinyje
pakeista į <ũ>. Vėliau (2) pereinama prie atidesnės Lk 2,46–47 ir kitų kontekstų, kur
vartojamos minėtųjų veiksmažodžių homografinės lytys, analizės ir (3) atsižvelgiama į Lozoriaus Zengštoko parengtõs EE perlaidos duomenis. Galop (4) glaustai
pasižirima į tolesnę lietuvių kalbos kirčio žymėjimo Mažojoje Lietuvoje raidą ir į
tai, kaip Lk 2,46–47 atspindima poroje vėlesnių NT leidimų.

1. V i l e n t o <ũ> i r <û>.
1.1. K ą žy m i V i l e n t o

<ũ>? Jau Bezzenbergeris atkreipė dėmesį į tai, kad
Vilentas rašmenį <ũ> vartojęs ilgajam balsiui žymėti (pavyzdžiui, nom. sg. f. pũſt
‘pūsta, tuščia’ EE 4719), bet vis dėlto abejojo, ką tas ženklas – ilgumą ar nosinumą –
perteikiantis štai šiose lytyse: gen. pl. yũ EE 586,12; yũſſu 1145,11,14, 1218; koiũ 1176, tũ 12821;
Kaulũ 21212; nom. pl. yũs 7217,19, 1011111. Atidžiai E ir EE studijavęs Bechtelis apie tokius
atvejus sprendžia jau griežčiau ir raidę <ũ> laiko tik ilgojo balsio atspindžiu – be
vieno minėtojo pavyzdžio (EE 4719), jis nurodo dar šiuos: fut. 3 bũs (autoriaus skaičiavimu, daugiau nei 40× EE); imp. 2 sg. bũk (pavyzdžiui, EE 2013); inf. bũti EE 494; cond.
3 bũtu EE 513; instr. sg. bũdu EE 9415; nom. pl. dũmas ‘dūmos, mintys’ EE 1822; gen. pl.
dũſchiu EE 6513; nom. sg. tobũlas EE 90412. Formoje yũſſu, Bechtelio manymu, nosinis
balsis raide <ũ> neturėtų būti žymimas (lyginant su tyrėjui žinomomis lytimis junsu,
munsu), nes tas pats spaudos ženklas negalįs turėti tokių skirtingų funkcijų; nosinumo nereikėtų įžiūrėti ir acc. pl. tũs (EE 185 ir kt.), kuri nėra išriedėjusi iš *tuns. Bechtelis sutinka, kad lyčių 3 cond. ir gen. pl. galūnėse Vilento laikais dar buvo girdimi
nosiniai balsiai (ir, kaip nurodoma, žymimi Jono Bretkūno), bet, autoriaus nuomone,
jie negalėjo būti žymimi cirkumfleksu (!).
Po Bechtelio pastabų Vilento rašybos dalykai šiek tiek dėmesio susilaukė praėjus
nemažam laiko tarpui – tik Fordo parengtame E apraše. Nors jis plačiau visų vartojamų diakritikų funkcijų nenagrinėjo, bet pirmasis iš tyrėjų gen. pl. formas su <u> ir
<ũ> sugrupavo pagal lauktiną ir nelauktiną galūnės kirtį, o tuos atvejus, kai kirtis
nelauktinas, bet vis tiek rašoma <ũ>, siūlė aiškinti šnektų įtaka, kur nosinis balsis
tariamas net ir nekirčiuotuose [galūniniuose] skiemenyse13.
Iš esmės naujas Vilento ir kitų lietuvių raštijos atstovų vartojamų diakritikų tyrimo etapas prasidėjo palyginti neseniai. Pirmiausia Palionis ir Strockis, analizuodami
<ũ> funkciją Vilento darbuose, pasiūlė mintį, kad ta raidė buvo vartota konkrečiai
gramatinei formai – gen. pl.14 – pažymėti15. Jų nuomone, čia buvo remtasi dviem
11
12
13
14

Bezzenberger 1877, 33–34.
Bechtel 1882, XVIII.
Ford 1969, 56–57.
Autoriai ir analizavo tik gen. pl. formas,
kurios yra dažniausios (žr. toliau), o kitos
lytys su <ũ> liko neaptartos.
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Palionis, Strockis 2005, 32–33. Gramatinėmis diakritikų funkcijomis Mažosios Lietuvos raštų tradicijoje imta domėtis atkreipus dėmesį į Danieliaus Kleino pastabas
(KlG 22–23) apie cirkumflekso ir tam tikrų
gramatinių lyčių ryšį (žr. Buchienė, Palionis 1957, 50–51).
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lotynų rašybos tradicijos elementais: skirti archajišką o kamieno gen. pl. galūnę nuo
acc. sg. (deûm, virûm vs. deum, virum) ir rašte praleidžiant <n> ar <m> vartoti tildės
ženklą virš balsio (autẽ, etiã, procorũ = autem, etiam, procorum), juolab kad tuo laiku
lie. gen. pl. galūnėse dar turėjusi būti girdima nazalizacija. Be to, tos galūnės su
cirkumfleksu atitinka ir lygiai taip pat žymimas graikų kalbos lytis (plg. θεῶν).
Tais pačiais metais paskelbtas dar vienas specialiai Vilento diakritikams skirtas Kabašinskaitės tyrimas, grįstas elektroninių tekstų analize16. Jame <ũ> vartosena įvertinta
kiekybiškai: čia žiūrima ne tik pačių formų su <ũ> skaičiaus, bet ir jų šeimininkių – leksemų – kiekio ir jų kirčiavimo ypatybių, taip pat atsižvelgiama į atvejus, kai rašmuo
<ũ> galėjo būti pavartotas, bet vietoj jo eina <u> be jokio diakritiko. Iš šio tyrimo matyti, kad nors <ũ> vartosena gen. pl. galūnėje ir vyrauja (iš viso 258×), bet dar daugiau yra
tokių lyčių, kur rašoma <u> (734×); vis dėlto pastebėta, kad dažniau <ũ> eina tokiose
galūnėse, kurios ir turėtų gauti kirtį17. Vadinasi, galima spėti, kad <ũ> žymėjimo epicentras buvo kirčiuotos lgosios gen. pl. fleksijos ir būtent iš čia ženklas plito į kitas
pozicijas18. Kitaip tariant, rašmuo <ũ> gen. pl. formoje ſwecʒũ EE (3×) rodo fonologinį
kiekybės19 skirtumą lyginant su instr. sg. ſwiecʒu EE (3×)20, o štai opozicija tarp gen. pl.
walgimũ EE (2×), jei sutiksime, kad kirtis ne galūnėje21, ir instr. sg. walgimu E 177 gali
būti vien gramatinė – čia ženklas tampa grafine priemone, leidžiančia atskirti gen. pl.
nuo instr. sg.22 (suprantama, šie kitų kamienų linksniai skiriasi ir nesutampančiomis
galūnėmis, tad ten <ũ> tiesiog papildomai žymi gen. pl. lytį, nors formalių [nei fonologinių, nei grafinių] priežasčių ją painioti su kitais paradigmos nariais nėra23).
16
17
18

Kabašinskaitė 2005.
Kabašinskaitė 2005, 48–49; plg. Šinkūnas
2010, 25.
Pirmieji galimi bandymai gen. pl. galūnėje
vartoti specialų rašmenį fiksuoti MžG II:
praſtũ 498 16, iawũ 510 3; t. p. plg. ir praes. 3
ſaugõ 531 12 (bet: ſaugo 532 1), perm. te apſ au
gõ 532 3 greta teapſaugô E 62 21 ir pan. Tik
raidės su diakritiku funkcija čia jau kitokia – taip žymima sutrumpėjusi lytis (Kabašinskaitė 2005, 58; plg. atsargiai Palionis, Strockis 2005, 41) ir ženklai skiriasi:
<o> su tilde (fraktūra MžG II) greta <o>
su cirkumfleksu (antikva E) – plg. toliau
apie <û> buvimo galimybę rankraščiuose.
Tokią rašybą linkstama priskirti Vilentui
kaip galutiniam MžG II rengėjui (Kabašinskaitė 2005, 45; Palionis, Strockis 2005,
34). Šiame kontekste įdomu atkreipti dėmesį į tuos MžG tekstus, prie kurių nurodyta Vilento autorystė (MžG I 224–230;
MžG II 270–275): juose rūpimųjų raidžių
su diakritikais nėra, nors, sakysim, gen.
pl. formų vartojama. Tiesa, nurodyti neabejotinai kirčiuotą galūnę sunku: pavyz-
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20
21

22

23

džiui, ten 5× fiksuota forma ghr(i)eku, bet
iš E ir EE matome, kad Vilentas šioje gana
dažnoje lytyje tik du kartus yra parašęs
<ũ> – galbūt jos galūnė buvusi nekirčiuota? (Kabašinskaitė 2005, 49). Nors antroji
daiktavardžio griẽkas kirčiuotė LKŽe ir
menkai tepaliudyta (nurodoma tik iš Antano Juškos žodyno), ji galėjo būti ir kiek
labiau paplitusi, nes, pavyzdžiui, fiksuota
Kazimiero Jauniaus homiletikos užrašuose
(žr. Pakerys 2005, 71).
Galbūt ir nazalizacijos, bet žr. pastabą apie
tai toliau.
T. p. nom.-acc. du., tik tokių šio žodžio formų E, EE nėra.
Mat LKŽe nurodoma ir 3 a kirčiuotė, tik ji
fiksuota tolokai nuo lietuvininkų ploto
(GrvT, Pls, Mžš, Kp) – Kabašinskaitė 2005,
48, 10 išn.
Homografinių (i)(  )o kamieno gen. pl. ir
instr. sg. (t. p. nom.-acc. du.) lyčių skyrimo poreikį nurodo ir Šinkūnas (2010, 26).
Plg. Steenbakkers 1994, 77 apie perteklinio
žymėjimo (dėl nesamos homografijos) atvejus lot. cirkumflekso vartosenos tradicijoje.

Vilento Lk 2,47: homografinė
skirtis ar spaudos riktas?

Kaip jau anksčiau buvo užsiminta, neretai <ũ> rašoma ir cond. 3 galūnėje – iš viso
20× šalia 265 formų su paprastąja <u>24. Gerai žinoma, kad bent dalis tokių lyčių
kirtį taip pat galėjo turėti galūnėje – antai pasižiūrėjus į DP duomenis matyti, kad
taip paprastai būna pirminių (nepriesaginių) veiksmažodžių formose25, todėl Šinkūnas26 sugretino EE ir DP lytis27: visų EE nepriesaginių veiksmažodžių formos turi
galūnėse kirčiuotus DP atitikmenis (dalis DP formų turi ir negalūninį kirtį), o priesaginiai – iš esmės ne (nei ſuditũ EE 794, nei walgitũ EE 13513–14 galūninio kirčiavimo
atitikmenų DP neturi, o ſakitũ EE 1306 galima lyginti nebent su paſakitúmbime DP 56048
šalia gausių priesaginio kirčiavimo pavyzdžių). Šiuo atveju, regis, irgi galima įsivaizduoti veikus mechanizmą, panašų į gen. pl.: išeities taškas turi būti kirčiuota ilgoji
(nazalizuota?) 3 cond. galūnė, fonologiškai aiškiai besiskirianti nuo, sakysim, part.
praet. pass. instr. sg. (nom.-acc. du.) m., plg. (cond. 3) raſtũ EE 18113 šalia galimos,
bet Vilento raštuose nefiksuotos (instr. sg.) *raſtu; kitais atvejais rašmuo <ũ> veiktų
tik kaip gramatinės formos žymiklis, nors fonologinio skirtumo ir nebūtų, plg. walgitũ
EE 13513–14 (jei manoma, kad kirtis šaknyje, o galūnė sutrumpėjusi) šalia įsivaizduotino (part. praet. pass. instr. sg. m.) *walgitu (beje, grafiškai vis tiek niekaip nepavyktų atskirti tokių dalyvių gen. pl. nuo cond. 3 – juk abejur turėtų būti <ũ>).
Paprastesnė vienskiemenių daugiskaitos antrojo asmens įvardžio vardininko formų, kur taip pat linkstama rašyti <ũ>, situacija – ten fonologinė opozicija matyti
visada, tad vien grafinės skirties įžiūrėti negalima, plg., sakysim, nom. pl. y/i/jũs (91×
EE) šalia yus (40× EE)28, aiškiai skiriamą nuo acc. pl. yus29. Svabios ir šio įvardžio
kilmininko formos – įdomu, kad jose raide <ũ> pažymimas ilgasis kirčiuotas skiemuo,
o ne paskutinis nekirčiuotas: yũſ(ſ)u (72× EE)30 šalia i/yuſ(ſ)u (57× EE)31 – vadinasi,
grafinis gen. pl. žymėjimas (žodžio gale) čia niekada netaikomas. Prie tokių atvejų
šlietinos ir gana dažnos veiksmažodžio būti formos su <ũ> šaknyje (fut. 3 bũs 74× EE
ir 6× E šalia [ne]bus 48× EE ir 11× E; imp. 2 sg. bũk 5× EE šalia buk 7× EE ir kt.), taip
pat pavienė <ũ> rašyba kitų žodžių šaknyse – dūma, dūšia, būdas, tobūlas, pūstas, ūmai32.
Iš visų šioje pastraipoje minėtų pavyzdžių matyti, kad Vilentui <ũ> rašmens funkcija žymėti ilgajam kirčiuotam balsiui, regis, gali būti pagrindinė33. Čia labai svarbu
atkreipti dėmesį į tai, kad ką tik pateiktose formose nėra (aiškaus) pagrindo įžiūrėti
balsio nazalizaciją, tad ir galūnių, žymimų <ũ>, nosinumą reikia vertinti atsargiai34.
Nors dalyje XVI amžiaus Mažosios Lietuvos tekstų ta ypatybė aiškiai žymima (plg.
ypač didžiuosius rankraščius – WP, BB), nebūtinai visų autorių kalboje ji turėjo būti
24
25
26

27
28
29

Kabašinskaitė 2005, 50.
Skardžius 1935, 204 ir toliau.
Apie kitus galimus galūninio cond. 3 kirčiavimo atvejus XVII amžiaus Mažosios
Lietuvos raštuose (pirmiausia RPs) žr. Šinkūnas 2010, 49–50.
Šinkūnas 2010, 26–27.
Kabašinskaitė 2005, 51.
Šinkūnas 2010, 26.

30

31
32
33
34
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Kad šaknyje būtų nosinis balsis arba /n/,
abejotina – XVI amžiaus Mažosios Lietuvos raštijoje tokia forma (apie ją žr. Zinkevičius 1966, 196), rodos, niekur nefiksuota;
dar plg. Bechtel 1882, XVIII; Šinkūnas
2010, 25, 55 išn.
Kabašinskaitė 2005, 51.
Žr. Kabašinskaitė 2005, 51.
Plg. Kabašinskaitė 2005, 55.
Plg. Kabašinskaitė 2005, 55.
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ryški, juolab atsižvelgiant į faktą, kad galūnių aukštutinio pakilimo balsiai apskritai
linkę nazalizaciją prarasti anksčiau už žemutinio pakilimo balsius35.
Šiame kontekste derėtų atskirai aptarti dar dvi EE formas, kur <ũ> rašoma šaknyje,
jau neabejotinai galinčioje turėti nosinį balsį (resp. dvigarsį su /n/): fut. 3 atſiũs EE 779
ir imp. 2 sg. atſiũſk EE 8411. Iš karto reikia pasakyti, kad ktos keturios veiksmažodžio
atsiųsti lytys turi paprastą <u>36, niekaip tas balsis neišskiriamas ir devyniose siųsti bei
nusiųsti formose37; t. p. plg. ir veiksmažodžio apskųsti lyčių rašybą: part. praet. pass.
nom. sg. m. apſkuſtas EE 2002538; inf. apſkuſti EE 2002. Panašiai nelinkstama perteikti ir
kito aukštutinio pakilimo balsio /i/ nazalizacijos (resp. dvigarsio su /n/): pavyzdžiui,
žiūrint veiksmažodžių pa(si)žinti, drįsti, grįžti lyčių rašybos, Bechtelio duomenimis,
fiksuota tik viena forma su <n> (praes. 3 paſſißinſt E 5613), kitur paprasčiausiai rašoma
<i> arba, greičiausiai siekiant pažymėti balsio ilgumą, <y>41 (iš viso 75 lytys)40. Kiek
kitokia padėtis matyti tais atvejais, kai šaknyje eina žemutinio pakilimo balsis: čia
nosinumą neabejotinai žymi specialios raidės <> ir <> (pvz.: adv. drſey E 2013; imp.
2 pl. nenůſigſket EE 5614–15; praes. 1 sg. drſſu EE 3417; part. praet. act. nom. sg. m.
atſigrßs EE 10615 ir kt.)40, bet junginiai su <n> taip pat labai reti, Bechtelio duomenimis,
tris kartus fiksuoti tik veiksmažodžių švęsti(s), pašvęsti lytyse: cond. 2 sg. ſchwenſtumbei
E 125; imp. 2 sg. Schwenſkiſi E 2017; cond. 3 paſchwnſtu E 5113; galbūt plg. ir fut. 3 paſiens
EE 111742. Iš to, kas pasakyta, reikėtų daryti išvadą, kad Vilentui istorinius šaknies dvigarsius su /n/, einančius prieš pučiamuosius priebalsius, žymėti pasitelkiant raidę <n>
šiaip jau nebūdinga (žinomos tik kelios lytys), todėl reikia atsargiai žiūrėti ir į galimybę nazalizaciją (ar dvigarsį su /n/) perteikti raide su tilde (kaip <n> pakaitu) formose
atſiũs ir atſiũſk (tokio varianto Kabašinskaitė neatmeta43).
Apibendrinant rašmens <ũ> vartosenos ypatybes galima nusakyti taip: 1) dažniausiai ši raidė perteikia kirčiuotą ilgąjį balsį /ū/ ir neretai leidžia išvengti homografijos; 2) dalyje gramatinių lyčių <ũ> rašoma nepriklausomai nuo to, ar pozicijoje, kur
ji eina, yra fonologinis ilgumas ir kirtis (gen. pl., cond. 3); 3) reikia atsargiai vertinti
<ũ> funkciją nosinumui žymėti, nes šis rašmuo vartojamas ir ten, kur nosinumo istoriškai negali būti.

1.2. A r

<û> s p a u d i n y j e n e b u v o p a k e i s t a s į <ũ> ?
Atsižvelgiant į ką tik minėtas raidės <ũ> vartosenos ypatybes, keltinas toks klausimas:
jei (3) funkcija kelia abejonių, o (1) ir (2) – gana akivaizdžios, kodėl tada tekste pasirinktas rašmuo su tilde (jis labiausiai tiktų dvigarsiui su /n/, /m/), o ne raidė su
35

36
37
38
39

r a n k r a šč i o

Žr. Buch 1998 [1963], 27–33 apie vėlesnio
periodo medžiagą – XVII–XVIII amžių
gram atikas.
Kabašinskaitė 2005, 50.
Bechtel 1882, LXXXI.
Bechtel 1882, LXXXI.
Čia rašmuo <y> funkcionuoja kaip <i> ir <j>
ligatūra ir atspindi tradiciją ilguosius balsius žymėti dvigubinant raides, plg.: „Tertium eſt i productum, aut geminatum,
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40
41

42
43

(quemadmodum Veteres omnes vocales
longas geminare ſolebant,) & ita ſcribitur
ij / vel contractè y“ (KlG 8).
Bechtel 1882, LXXXII–LXXXIII.
Žr. daugiau pavyzdžių Bechtel 1882,
XXXVIII–XXXIX. Raidėmis <  > ir <  > gali
būti žymimi ir junginiai su /n/ prieš /k/ ir
/g/, žr. Bechtel 1882, XXXVII.
Bechtel 1882, XXXVIII.
Kabašinskaitė 2005, 55.

Vilento Lk 2,47: homografinė
skirtis ar spaudos riktas?

laužtinės formos cirkumfleksu (<û>), jau turėjusiu tam tikrą homografų skyrimo
funkcijos (ir sąsajos su ilgaisiais skiemenimis) tradiciją lotyniškuose tekstuose?44 Šiuo
požiūriu perspektyvią hipotezę suformulavo Šinkūnas, iškėlęs klausimą, ar spaudinio
<ũ> kartais negalėtų būti rankraščio <û> pakaitalas45. Šiai minčiai norėtųsi pritarti,
nes tokia rašybos sistema atrodytų vientisesnė ir geriau derėtų su to meto lotyniškąja tradicija: homografinėms ir homoniminėms lytims skirti vartojamos raidės su kirčio ženklais46, o tildė čia neįtraukiama, nes jos ir funkcija kita – žymėti rašte praleistus nosinius priebalsius, plg. lot. gen. pl. APOſtolorũ EE 14914–1547.
44
45
46

47

Žr.: Steenbakkers 1994, 77–79; Burkard
2003, 34; Strockis 2004, 294–295.
Šinkūnas 2010, 29–30.
Kiek tos tradicijos Vilentas laikėsi, galima
spręsti iš jo lotyniškų tekstų. Skelbtuose
rankraštiniuose fragmentuose (žr. truputį
plačiau apie juos toliau) kirčio ženklų
nėra, o EE dedikacijoje, kaip jau pastebėta
Šinkūno (2010, 23, 44 išn.), vartojamas gravis (prieveiksmių paskutiniuose skiemenyse ir rašant prielinksnį a) – ir pridurtina,
kad akūtas tradiciškai eina tik virš -que
santrumpos (q́ ;), o cirkumflekso nėra (beje,
dedikaciją spausdinant Zengštoko EE perlaidoje, tas ženklas vienąsyk jau uždėtas
pirmosios linksniuotės abliatyvo galūnėje
[operâ], dukart taip žymėtas ir prielinksnis
a [greta trijų kartų graviu] ir prieveiksmis
hic [2×]).
Šinkūnas 2010, 25. Atrodo, kad sistema galėtų būti dar paprastesnė ir nuoseklesnė, jei
gen. sg. galūnėse, E ir EE žymimose raide
<o> su įvairiais kirčio ženklais, būtų vartojamas vien cirkumfleksas: juk to meto lotyniškoje tradicijoje akūtas pirmiausia tiktų
pažymėti arba skiemeniui, po kurio eina
enklitikas, arba pačiam enklitikui (Steenbakkers 1994, 76; Burkard 2003, 34), o gravį
paprastai gauna prieveiksmiai, prielinksniai ir jungtukai (Steenbakkers 1994, 73;
Burkard 2003, 34; Strockis 2004, 295); maža
to, cirkumfleksas gerai derėtų ir su lietuvių
kalbos gen. sg. -o(s) skiemens ilgumu. Sutrumpintos vietininko ir esamojo laiko kamieno formos taip pat dėsningai galėtų
gauti cirkumfleksą, plg. taip žymimas
trumpąsias lot. perfekto lytis (Steenbakkers
1994, 78; Palionis, Strockis 2005, 41). Akivaizdu, kad dažnio požiūriu E ir EE būtent
ir vyrauja cirkumfleksinis <ô> (iš viso pavartotas 394×), retesnė raidė su graviu –
<ò> (iš viso 132×), rečiausia – akūtinė <ó>
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(iš viso 49×) (žr. Kabašinskaitė 2005, 55, 60,
2 lent.; Šinkūnas 2010, 22, 2 lent.). Kodėl tie
retesni diakritikai vis dėlto vartojami, kol
kas neaišku: ar ir paties Vilento vartosenoje
būta nenuoseklumo (tam tikros sistemos?),
ar priežasčių reikia ieškoti leidyboje, manant, kad spaudinys tą rankraštį atspindi
netiksliai (Palionis, Strockis 2005, 33–34
[galimà spaustuvininkų kaltė arba paties
vertėjo neapsižiūrėjimas]; Kabašinskaitė
2005, 56 [galimà spaustuvės kaltė]; Šinkūnas 2010, 23, 32 [spaudinio ir rankraščio
skirtumo galimybė arba rinkėjo kaltė]). Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai,
kad vėlesniuose tekstuose, jei gen. sg. galūnė specialiai pažymima, ilgainiui įsigali būtent cirkumf leksas (žr. Šinkūnas 2010, 33
apie MT prakalbą – vien cirkumfleksas [iš
viso 5×]; 43, 46–47 apie RPs, kur gen. sg.
galūnėse akūtas fiksuotas tik 3× [<ó>] šalia
80× <ô> ir 9× <ê>; 61–62, 72–73 apie KlG,
KlC – tik cirk umfleksas) ir t. t. Kita vertus,
Vilento dažniausiai raide <o> su įvairiais
diakritikais žymėtos vyriškosios giminės
įvardžių gen. sg. formos vėliau tų ženklų
visai nebegauna (plg. dar 4× <ô> MT prakalboje, bet tik 1× <ó> RPs; žr. Šinkūnas
2010, 33, 43). Kodėl Vilentui tas lytis atrodė
svarbu skirti, kol kas neaišku – vyr. g. paradigmoje homografijos nėra (nebent plg.
sutrumpintas iness. sg. f. formas; žr. toliau), tad gal ženkl as įsivestas analogiškai
(plg. apie tokius atvejus lotynų rašyboje
Steenbakkers 1994, 77) – arba pagal (  )ā kamieno pavyzdį (kur diakritikas leidžia skirti gen. sg. nuo nom. pl., tik taip pažymėtos
formos E ir EE gerokai retesnės už vyr. g.),
arba pagal gen. pl. pavyzdį. Vis dėlto sistema išeina paini, nes ir vienintelės homografinės sutrumpintos iness. sg. f. formos t. p.
gauna diakritikus, tad nuo gen. sg. m. nesiskiria: tó, tò, tô (Šinkūnas 2010, 23).
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Vis dėlto kirčiuotų (ir kitokių diakritinių) rašmenų turintį tekstą XVI amžiuje
spausdinant gotikiniu šriftu, neišvengiamai susiduriama su dalies literų trūkumu48,
tad reikia spręsti, ką daryti: 1) raides su diakritikais keisti paprastosiomis (be diakritikų), įskaitant ir jų junginius; 2) pasitelkti kitus spaudmenis (su kitais diakritikais) arba 3) kito šrifto (stiliaus, rūšies ir pan.49) spaudmenimis (su reikiamais
diakritikais); galiausiai – 4) trūkstamąsias literas (ar visą šrifto rinkinį) savo jėgomis pasigaminti50, pasiskolinti arba įsigyti51. Aiškumo dėlei tuos sprendimo būdus
galima iliustruoti vienu kitu pavyzdžiu52: 1) Biblijos vertimo rankraštyje Bretkūnas
nosinius balsius linkęs žymėti rašmenimis su taškais apačioje, bet jo spausdintuose darbuose (BGD, BKa, BKo, BP) eina tik paprastos raidės (arba junginiai su <n>)53;
2) MžG II spėjamos rankraščio <ô> ir <û> (pastaroji ir Vilento spaudiniuose) pakeistos fraktūrinėmis <õ> ir <ũ>; 3) <o> su kirčio ženklais E ir EE imamos iš antikvos
rinkinio54; 4) Mikalojaus Daukšos parengtiems tekstams spausdinti išliejama kitų
kalbų leidyboje nevartojamų literų (<>, <> ir kt.), specialiai Danieliaus Kleino
gramatikoms irgi pagaminami švabachiniai aukštutinio pakilimo nazalizuotus balsius perteikiantys spaudmenys, greičiausiai lieta ir tos pačiõs šrifto rūšies <ė>, kai
48
49

50
51

52

Plg. Steenbakkers 1994, 92.
Stiliumi laikoma stambesnė, o rūšis –
smulkesnė šriftų skirstymo pakopa, pavyzdžiui: gotikinio stiliaus švabacho rūšies šriftas (plačiau žr. Aleknavičienė
2005, 249–286).
Įskaitant ir turimų literų modifikavimą.
Šioje klasifikacijoje būtų galima atsižvelgti
ir į daugiau įvairesnių atvejų, sakysim, į
tokius, kai diakritikui įterpiama papildoma eilutė (plg. Subačius 1998, 253 apie
Kajetono Nezabitauskio 1824 metų NNM 8
taip dukart išspausdintą <ů>), kai kito
šrifto spaudmuo skiriasi ir dydžiu (plg.
Šinkūnas 2010, 79 apie <  > Kleino giesmyne ir maldyne), kai gamintos raidės šrifto
rūšis vis tiek skiriasi nuo teksto atkarpos,
į kurią ji įterpiama (plg. toliau teikiamą
pavyzdį, kai <ú> galėjo būti perdaryta iš
antikvinės <û>), kai keičiamas ir šriftas
(tam tikru aspektu – rūšies, pasvirimo ar
pan.), ir rankraštyje buvęs diakritikas
(plg. NNM kursyvu spausdintuose žodžiuose dedamą stačiojo šrifto raidę < ŭ >,
kuri galėtų atitikti rankraščio <ů>: Piem ŭ
23; Sz ŭ 24; žr. Subačius 1998, 253) ir pan.
Daugiau įvairių rankraščio rašybos keitimo
pavyzdžių ir plačiau apie spaustuvininkų
įtaką ortografijai žr.: Subačius 2001, 129–
152; Subačius 2004a, 239–264; Subačius
2004b, 265–285. Į spaustuvių technines ga-
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53

54

limybes (t. y. galimą poveikį spaudinio rašybai) nuosekliai atsižvelgia Šinkūnas
(2010, 13 ir toliau, 20, 29 ir toliau bei kitur). Atskiras ir įdomus klausimas yra tai,
kas konkrečiai leidybos procese minėtuosius keitimus atlieka (ar pasirenka kitus
sprendimus) ir kiek čia gali dalyvauti
publ ikuojamo teksto autorius, – plg., sakysim, Novickas (2004, 17–39) apie Kleiną.
Žr. Bezzenberger 1877, 29 ir toliau, ypač 32
(apie rašmenų trūkumą ir jų keitimą), t. p.
Aleknavičienė 2005, 270 ir toliau. Plg. ir
tikėtiną <ů> keitimą į <o> ir (rečiau) <u>
BP perikopėse dėl to spaudmens trūkumo
didesniame šrifte (Aleknavičienė 2005,
272–273). Substitucija <ů> → <o> išsiskiria
tuo, kad ne tik atsisakoma diakritiko, bet
keičiama ir pati raidė.
Labai įdomus 1737 metų lietuvių kalbos
gramatikos leidybinis sprendimas: dėl literų trūkumo rankraščio akūtinės raidės
galėjo būti keistos atitikmenimis be diakritikų iš stačiojo šrifto, kurie buvo terpiami į kursyvu spausdintus žodžius, – kitaip
tariant, šrifto pasikeitimas atstoja tam tikrą diakritiką ir taip išsprendžiama retų
literų su akūtu problema (Strockis 2004,
300–301). Tai būtų tarytum (1) ir (3) sprendimo kombinacija: atsisakyti diakritikų,
bet keisti šriftą.

Vilento Lk 2,47: homografinė
skirtis ar spaudos riktas?

kurios raidės su cirkumfleksais55, o dalis <ú> galėjo būti perdarytos iš antikvinių
<û>56 ir t. t.57
Kalbant apie būtent Vilentui būdingus rašmenis, ankstyviausia (2) tipo substitucija greičiausiai reikia laikyti jau minėtus MžG II atvejus: jei ten rankraštyje buvo <ô> ir
<û>, toje spaudinio atkarpoje nuspręsta šriftų vis dėlto nemaišyti ir abu rašmenis pakeisti fraktūriniais su tildėmis – <õ> ir <ũ>. Nors tokių formų MžG II ir mažai, jos vis
dėlto laikytinos svarbiomis tolesnei lietuvių rašybos ir spaudos raidai, nes kaip tik
tokiame kontekste matyti, kad E ir EE leidyboje rankraštį stengtasi atspindėti truputį
tiksliau: <o> su kirčio ženklais čia jau spausdinama antikva58, bet <û> vis tiek dar keičiama fraktūrine <ũ>59. Aiškinantis, kodėl elgtasi būtent taip, galima mėginti atsižvelgti į reikiamus literų kiekius: sakysim, <o> su visais kirčio ženklais vidutiniškai viename
E lanke pavartota 12×, EE – 10×, o <u> su tilde – vidutiniškai 4,7× E ir – tai svarbu – net
vidutiniškai 24× EE (daugiausia tokių literų reikėjo „R“ lanke – 63)60. Galvojant apie
to meto lotyniškų tekstų leidybą, <u> su cirkumfleksu turėjo būti palyginti retas spaud
muo – juk bent kiek žinomesnis jo vartosenos atvejis būtų archajiška gen. pl. fleksija
-um (deûm vs. acc. sg. deum), dažniau pasitaikanti, pavyzdžiui, neolotyniškoje poezijoje61. Turbūt dar rečiau vienas kitas autorius (ypač specialiai kalbėdamas apie akcen55
56
57

58

Novickas 2004, 32; Šinkūnas 2010, 79.
Šinkūnas 2010, 71.
Reikėtų atskirai domėtis, kokie galėtų būti
pirmieji šrifto skolinimosi arba užsakymo
(įsigijimo) atvejai, kai tai daroma būtent
dėl lietuviško leidinio poreikių. Sakysim,
Domas Kaunas nurodo, kad Hansas Weinreichas „pirmasis įsigijo šriftą lietuviškiems tekstams spausdinti. Jis maža kuo
skyrėsi nuo naudojamo spausdinti lenkišką tekstą, išskyrus tai, kad lietuviškasis
turėjo daugiau diakritinių ženklų“ (Kaunas 1996, 82). Vis dėlto tokia galimybė kelia abejonių – juk pirmiesiems Mažvydo
leidiniams (MžK ir MžGA) turėjo pakakti
spaustuvėje jau turėtų šriftų, naudotų lotyniškiems, vokiškiems ir lenkiškiems
tekstams publikuoti. Kas kita būtų tada,
jei, sakysim, pirmajai lietuviškai knygai
būtų buvę parūpinti rašmenys <  > ir <  >,
kurių lenkiškuose šriftuose nebuvo, bet
Mažvydo rankraščiuose turėjo būti vartota
(plg. Stang 1929, 61). Apie tai, kad Weinreichas šriftus kartais ir pasiskolindavęs,
žr. Kaunas 1996, 65, 82.
Bechtel 1882, XI. Tiesa, neaišku, kiek tie
diak ritikai atitinka rankraštyje buvusiuosius (žr. apie tai toliau), tad perteikimo
tikslumas vis tiek sąlyginis. Čia minėtina
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59

60
61

ir viena reikšminga išimtis, kai vartojama
fraktūrinė <õ> (iness. sg. Rodõ EE 13 20 ), –
į ją dėmesį atkreipė Kabašinskaitė (2005,
61) ir pagrįstai lygino su taip pat redukuota forma praes. 3 ſaugõ MžG II 531 12 .
Estetikos požiūriu apie pažangą čia kalbėti
negalima, greičiau atvirkščiai – apie regresą. Antikviniu šriftu Vilento tekstuose išspausdintas ir rašmuo <æ> (Bechtel 1882,
XI; Aleknavičienė 2005, 270) – toks atvejis
fiksuotas jau MžF (žr. Bezzenberger 1875,
XXI, kur dėmesys kartu atkreipiamas ir į
lotyniškojo bei gotikinio stiliaus rašmenų
maišymo dažnumą senuosiuose spaudiniuose), plg., sakysim, tris antikvines <æ>
dviejose gretimose švabachu rinktose MžF
133 eilutėse (12–13: nom. sg. ſchwentibæ;
fut. 3 negelbæs, padæs) ir kt. Kita vertus,
švabachinė <æ> buvo vartota MžK, plg.
13 13 (raidžių sąraše), nom. sg. m. præteli
ſkas 29 13 (dalis tyrėjų tą rašmenį įžiūri ir
21 18 – ſſæd [Bezzenberger 1874, 11 – su pa
staba „undeutlich“; Stang 1929, 51; Palionis 1967, 22], bet toks skaitymas abejotinas, plg. Urbas 1996, 331 [ſſad]; Michelini
2000, 81 [siūlo taisyti į ſiad]).
Žr. Šinkūnas 2010, 30–31, 4 lent.
Steenbakkers 1994, 79.
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tologijos ir rašybos dalykus) tą raidę pasitelktų norėdamas skirti šaknis (plg. subj. 3 sg.
pútet [: puto ‘valau; manau’] vs. praes. 3 sg. pûtet [: puteo ‘dvokiu; pūnu’]) ar kalbos
dalis (plg. voc. sg. m. raûce ‘užkimęs, duslus’, ſpûrce ‘suterštas, bjaurus’ vs. adv. rauce
‘kimiai, dusliai’, ſpurce ‘nešvariai, bjauriai’)62.
Vilento spaudiniuose <û> nė karto nepasitaiko, tad reikia manyti, kad spaustuvėje iš anksto galėjo būti nuspręsta tą ženklą keisti į <ũ>. Tiesa, dar neaišku: to spaud
mens visai neturėta, ar turėta labai mažai?63 Sakysim, būtų svarbu nustatyti, ar <û>
apskritai vartotas kokiame nors Georgo Osterbergerio spaustuvės leidinyje, išėjusiame panašiu laiku kaip ir Vilento darbai, – to dalyko šiuo metu išsiaiškinti dar nepavyko64. Žiūrint į vėliau ten spausdintus lietuviškus tekstus, matyti, kad ir po dešimt
mečio rūpimoji raidė dar nepasirodo: 1589 metų įsake jos galima laukti gen. pl. galūnėse, bet ten eina <ů> (Mieſtů, muſů [2×], Pruſů)65. Praėjus dar vienuolikai metų,
1600‑aisiais, <û> pagaliau debiutuoja lietuviškame Osterbergerio spaustuvės tekste –
daugiausia antikva rinktoje Simono Vaišnoro prakalboje (bet tik joje!): dukart gen.
pl. galūnėje (iû MT XXVIII18, 22) ir vienąsyk – šaknyje (imp. 2 sg. bûk MT XXXIV10)66.

62
63

Žr. Erasmus 1528, 141, 200–201 (plg. Strockis 2004, 296–297).
Klausimas dėl turimų literų kiekio gali būti
keliamas aiškinantis ir <o> su diakritikais
variacijos priežastis Vilento leidiniuose.
Ypač tada, jei manoma, kad rašybos sistema su cirkumfleksu kaitomų žodžių galūnėse ir sutrumpėjusių formų paskutiniame
skiemenyje yra nuoseklesnė ir geriau dera
su to meto lotyniškąja (plg. ankstesnę pastabą 47 išnašoje ir tolesnę Mažosios Lietuvos raštijos raidą). Žiūrint literų kiekio ir
manant, kad buvo surenkama ne daugiau
nei po vieną lanką, matyti, kad bent kartais cirkumfleksinis <ô> galėjo būti spausdinamas ištisai – juk E „H“ lanke to ženk
lo yra daugiausia (iš viso atspausta 14×),
o kai kuriems lankams pakaktų ir mažesnio kiekio (E „A“ [5×], E „D“ [8×], E „E“
[6×] ir t. t.) (žr. Šinkūnas 2010, 30–31, 4
lent.). Vis dėlto akivaizdu, kad nebandyta
iš pradžių imti vien literą <ô>, o tik vėliau
kitas (Šinkūnas 2010, 32 apie E „H“ ir „I“
lankus) – tad kol kas belieka spėlioti: ar
numanant galimą spaudmenų trūkumą iš
anksto per daug nesistengta išsiversti vien
cirkumfleksine raide? Atskiras klausimas
yra ir spaudinio interpretacija: juk literos
dėl įvairių priežasčių kartais taip pat palieka neryškų atspaudą (plg. Kabašinskaitė 2005, 56). Galbūt kai kurie atvejai aiškintini ir Vilento rašysenos ypatybėmis,
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65

66

bet kol kas skelbtuose lotyniškuose rank
raštiniuose fragmentuose (žr. toliau) gravio, akūto ir cirkumflekso pavyzdžių nėra.
Sakysim, peržiūrėjus keletą leidinio Wigand 1578 fragmentų, iš karto pavyko pastebėti raidžių <a>, <e> ir <o> su cirk um
fleksais pavyzdžių: poſtulârit (fol.)(8v 13,
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:
gbv:3:1-319873-p0018-4), fuêre (fol.)(4 11 ,
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:
gbv:3:1-319873-p0009-7), Quôd (fol. Bv 1,
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:
3:1-319873- p0044-8) ir kt. Trūkstamų
spaudmenų keitimo kontekste (žr. anksčiau) įdomus ir fraktūrinio <  > įterpimas
kursyvu rinktoje pavardėje: M  rlinus
(fol. A3 22 , http://nbn-resolving.de/urn:
nbn:de:gbv:3:1-319873-p0031-5).
Žr. Šinkūnas 2010, 32, kur spėjama, kad
rankraštyje galėjęs būti kitas rašmuo –
<u> su cirkumfleksu, brūkšneliu ar kitu
diakritiku.
Žr. Šinkūnas 2010, 33–34. Reikšminga ir tai,
kad gen. sg. galūnėse taip pat nuosekliai
vartojamas cirkumfleksas (iš viso 5×): nors
medžiagos nedaug, bet norėtųsi spėti, kad
taip nuo Vilento spaudinių (nebūtinai rankraščių!) įvairovės ilgainiui judama nuoseklios sistemos link – jei kilmininko galūnė žymima diakritiku, tai jis bus cirkum
fleksas (plg. 47 išn.).

Vilento Lk 2,47: homografinė
skirtis ar spaudos riktas?

Jono Rėzos psalmyne raidė <û> pirmąsyk vartojama plačiai, bet vis dar antikvinė, iš
viso išspausdinta 1 116×67, kol galop Kleino gramatikose įvyksta lūžis: čia jau dominuoja švabachinis spaudmuo šalia pavienių antikvinių68.
Siūlant Vilento rankraščiuose įsivaizduoti <û>, labai svarbus ir galimų spaudos
klaidų klausimas. Kabašinskaitė (2005, 51) atkreipė dėmesį į tai, kad rankraštyje virš
<u> pažymėjus lankelį (siekiant skirti nuo <n> ir <m>) rinkėjas69 tą raidę galėjo painioti su <ů> ir <ũ>, todėl atsirado tokių formų kaip acc. pl. tũs (6×) (vietoj tus [dažnesnė, iš viso 29×] arba tůs [retesnė, 2×])70; imp. 2 pl. bůkite EE 3014; fut. 1 sg. bůſiu EE
1653 (vietoj bukite, buſiu arba gal bũkite, bũſiu [Bechtel 1882, XIX71]; dat. pl. yũmus (6×,
vietoj y/j/iumus 103×); nom./acc. dũ (3×, vietoj du 20×)72; iness. pl. toſũ dienoſũ EE 20113
(vietoj toſu dienoſu). Be minėtųjų, pridėtinos ir Bechtelio spaudos klaidomis laikytos
dvi lytys73: instr. sg. tarn EE 36 (Bechtelis perrašo su <ů>) ir iness. sg. důmo EE 31
(taisymas siūlomas tik pastarosios – vietoj dũmo, o pirmuoju atveju žodžio gale lauktina paprastoji <u>)74. Į tą pačią eilę gali patekti ir straipsnio pradžioje minėtos formos,
kur <ũ> sutampa su pailgėjusiu tvirtagalio dvigarsio antruoju sandu (praet. 3 klaũſe
EE 248–9; praet. 1 sg. buwaũ EE 1327; adj. neutr. naũj EE 18718) – juk jei rankraščio
lankelis čia buvo palaikytas cirkumfleksu75, spausdinant jis pakeistas tilde. Toliau
67
68

69
70

71

72
73
74

Šinkūnas 2010, 38, 41.
Šinkūnas 2010, 73. Kleino giesmyne ir maldyne nėra nė vieno antikvinio <û> (Šinkūnas 2010, 80, 11 lent.).
T. p. ir perrašinėtojas.
Remiamasi Kabašinskaitės (2005, 50–51)
skaičiavimu ir KlG 81 grįsta pastaba, kad
Mažosios Lietuvos šnektose vartotos formos tuos ir tus. Bechtelis (1882, XVIII) Vilento tũs laiko tarpine lytimi tarp (jo rašyba) tů́ s ir tùs, Fordas (1969, 57) siūlo lyginti su t  s iš Šakynos (Specht 1922, 441;
Specht 1920, 253) ir mano, kad Vilentas
galėjo būti kilęs iš to krašto (žr. dar Ford
1969, 15), bet tokia hipotezė abejotina
(Zinkevičius [1988, 58] siūlo pažemaičio
vakarų aukštaičių plotą Jurbarko–Ariogalos–Tytuvėnų ruože).
Vilento tekstuose tokios lytys nefiksuotos,
bet plg.: imp. 2 sg. bũk (5×), 2 pl. bũket
(1×); fut. 3 bũs (74×) (žr. Kabašinskaitė
2005, 51).
Kad čia būtų ilgasis balsis, labai menka tikimybė, plg. Šinkūnas 2010, 27.
Bechtel 1882, XIX, CV.
Tiesa, Bechtelis tokius atvejus aiškina ne
atsižvelgdamas į galimą raidžių panašumą
rankraštyje, o į tai, kad, ardant spaudos
formą, literos <u> ir <ů> per neapsižiūrėjimą galėjo būti dedamos į viena kitos sky-
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relius (Bechtel 1882, CV); kartu nurodoma,
kad kuo labiau autorius korektūrose arba
jau atiduodamas rankraštį spausdinti pabrėžia, kad tos raidės skirtinos, tuo labiau
rinkėjas tokių klaidų saugosi (todėl ir Vilento spaudiniuose šio tipo riktų mažai –
Bechtelio skaičiavimu, iš viso 6×). Raidės
<ů> problematikos kontekste nurodytina
ir LKI rengtame elektroniniame EE tekste
esanti forma Ierůſalem 21 18 : žiedas virš
<u>, sprendžiant iš skaitmeninės kopijos,
prirašytas anoniminio taisytojo (plg. Bechtel 1882, 58: Jeruſalem), siekusio šį miesto
pavadinimą priartinti prie sau įprastesnio
varianto su <o>, tik nenubraukusio <u>,
todėl Palionis (1990, 71) skaito Jerůſalima,
bet plg. Ieroſolima JE 17 21–22 (perikopėje
kiek anksčiau [13 eil.] ėjusi ta pat forma
taisytojo liko neliesta: Ieruſalem). Iš retų
atvejų, kai taisomoji raidė nenubraukiama, plg.: aukſchta EE 22 13 ir auxa EE 22 17
(virš abiejų žodžių paskutiniųjų raidžių
prirašytos <u>). Kodėl taisyta nebraukiant,
nėra aišku, plg. iš karto po cituotosios lyties auxa einančią formą kodila EE 22 17, kur
virš galūnės taip pat prirašyta <u>, bet
<a> jau nubraukta.
Plg. pawelijû SŠG X 16 vietoj paweliju (Šinkūnas 2010, 109).
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(3) bus teikiama argumentų, leidžiančių formą klaũſe laikyti neatsitiktine, – bet kitose dviejose lytyse diakritiko rašybą motyvuoti būtų sunku (nebent naũj skiriant prie
sutrumpintųjų lyčių, žodžio gale gavusių diakritikus, bet daugiau taip žymimų adj.
neutr. formų nežinoma).
Pritariant galimam <u> su lankeliu ir <ů> (beje, t. p. ir <>) painiojimui76, norėtųsi atskirai aptarti tų raidžių panašumą į <ũ>. Šiam klausimui svarbūs palyginti neseniai atrasti Vilento laiškai77, leidžiantys pažvelgti į autoriaus lotyniškų ir vokiškų
rankraščių ypatybes. Lankeliai ir žiedai virš <u> labai dažni vokiškuose laiškuose78,
o tildės pavyzdžių virš <u> iš paskelbto 1556 metų lotyniško laiško fragmentų kol
kas galima nurodyti du: Nicolau[m] ir cu[m]79. Suprantama, remtis pora atvejų nėra
labai tvirta, ir pripažintina, kad tildės formų gali būti įvairių, bet jei Vilento panašiai
rašyta ir kitais atvejais (t. y. gana ištęstai), didesnio panašumo į lankelį ar žiedą neturėjo būti. Kita vertus, jei manytume, kad rankraštyje rūpimais atvejais virš <u>
buvo ne tildė, o cirkumfleksas, jį rinkėjui (arba perrašinėtojui) painioti su lankeliu
(žemyn nukreiptais galais80) ar žiedu (jei jis apačioje iki galo neuždarytas)81 tikimybė
didesnė; kartu, suprantama, reikia pripažinti, kad bent kol kas nežinome, kaip Vilentas rašė cirkumfleksą virš <u>. Tokių spaudos klaidų, kai <û> ir <ů> renkamos
viena vietoj kitos, yra žinoma ne viena, pvz.: imp. 2 sg. Nemidûk RPs 2520, gen. pl.
juſů 629 vietoj Nemidůk, juſû82, imp. 2 sg. Dûk KlNG 12713, iness. pl. Pagundimûſe 50213
vietoj Důk, Pagundimůſe83, nom. pl. Dûbês SŠG 7415 vietoj Důbês84.
76

Juolab kad vokiškoje tradicijoje lankeliui
funkciškai tapatus galėdavo būti ir žiedas
bei užkeltinė <e> (Grun 2002 [1935], 23;
plg. Bezzenberger 1877, 27). Reikia pasakyti, kad tokia praktika turėjo kliudyti
spausdinant lietuviškus rankraščius, kuriuose buvo vartojamas savarankiškas dvibalsį žymintis rašmuo <ů> (pirmąsyk įvestas 1549 metais MžF: Bezzenberger 1875,
XXI; Bezzenberger 1877, 27), todėl visų
atvejų, kai vietoj <u> eina <ů>, nėra būtina
laikyti pietų žemaičių hipernormalizmais
(Zinkevičius 1977, 366–367) – juk bent dalis jų (pradedant trumpųjų balsių pozicijomis) yra tik rinkimo klaidos. Matyt, kai
kur galėjo būti klystama ir atvirkščiai –
vietoj <ů> imta <u>, ir taip sukurta dūnininkiška ar šiaip žemaitiška (pavyzdžiui,
iness. pl.) lytis; žr., sakysim, Bechtel 1882,
XXX, CV apie iness. pl. wartotoyuſu EE 5 3
ir cond. 1 sg. ducʒio EE 22 9 vietoj, jo manymu, wartotoyůſu, důcʒio. (Šiame kontekste
pridurtina, kad Zinkevičius [1988, 62] nurodo dvi tariamai žemaitiškas Vilento lytis – iness. pl. geruſu, dangiſchkuſu, kurios
iš tiesų rašomos su <ů>; žr. EE 127 2, 138 4 .)
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Aleknavičienė 2009, 125–162.
Žr. Aleknavičienė 2009, 130, 2 pav. (šiame
fragmente esančio lot. žodžio opuſcula raidės <u> skirtos virš jų rašant po du mažus
brūkšnelius; taip Vilentas yra pažymėjęs ir
savo vardo ir pavardės <u> pasirašydamas
1572 m. laišką, žr. Aleknavičienė 2009,
147; apie tokį <u> žymėjimo būdą vokiškuose rankraščiuose žr. Grun 2002 [1935],
17), 133, 4 pav., 146, 10 pav. (1572 metų
laiško ãtkarpos) ir 136, 5 pav., 138, 6 pav.,
141, 8 pav. (1581 metų laiško atkarpos).
Žr. Aleknavičienė 2009, 148, 11 pav., 151,
12 pav. Dar žinoma tildė virš <i> (i[n])
1554 metų Vilento paraše (Braziūnienė
2000, 169, 2 pav.).
Jie būdingi 1581 metų laiškui, o ankstesniame – 1572 metų – nevartojami (kiek
matyti iš skelbtųjų atkarpų).
Lotyniško laiško fragmentuose virš <u> jokie ženklai nežymimi, bet iš lietuviškų to
meto rankraščių (WP, BB ir kt.) matyti,
kad ten raidę <u> skirti buvo įprasta.
Šinkūnas 2010, 48, 100 išn.
Šinkūnas 2010, 90.
Šinkūnas 2010, 109.

Vilento Lk 2,47: homografinė
skirtis ar spaudos riktas?

2. V i l e n t o Lk 2,46–47. Dabar metas pagaliau pereiti prie Lk 2,46–47 atkarpos
(1 pav.) ir pasiaiškinti, kodėl čia būtų svarbu skirti dvi vienodai rašomas, bet skirtingai tariamas formas. Jau versdamas Lk 2,46 Vilentas pasirinko istoriškai bendrašaknius
veiksmažodžius klausyti ir klausti, bet jų part. praes. act. nesutampa (nors grafiškai
skiriasi tik viena raide85)86:
EE 245–8

ir nůſidawe iog po tryiũ dienũ / ra=‖da ghi Baßnicio ſedinti widui
mokitoyu / klau=‖ſanti yũ / ir klauſenti ys.

LB1546

Vnd es begab ſich nach dreien tagen, funden ſie jn im Tempel ſitʒen,
mitten vnter den Lerern, das er jnen ʒuhoͤrete / vnd ſie fragete.

V

Et factum est post triduum invenerunt illum in templo sedentem in
medio doctorum, audientem illos et interrogantem eos.

G

καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον
ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα
αὐτούς·

Versdamas toliau (Lk 2,47), Vilentas pavartojo veiksmažodžio klausyti praet. 3 formą, kuri grafiškai jau visiškai sutampa su tokia pačia klausti lytimi. Reikia manyti,
kad fonetinis skirtumas tarp formų kláusė ir klaũsė vertėjui turėjo būti gana akivaizdus, tad pailgėjusį tvirtagalio dvigarsio sandą, vengdamas homografijos, rankraštyje
jis galėjo pažymėti sau palyginti įprasta raide <û> (spaudinyje <ũ>):
EE 248–9

Ir wiſſi kurie iò klaũ=‖ſe / ſtiebeioſi iô iſchmintiy / ir iô atſakimams.

LB1546

Vnd alle die jm ʒuhoͤreten verwunderten ſich ſeines verſtands vnd
ſeiner antwort.

V

stupebant autem omnes, qui eum audiebant, super prudentia et responsis eius.

G

ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς
ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ.

Ar šį homografijos atvejį Vilentui pavyko pastebėti iš karto, dabar, neturint rank
raščio, belieka spėlioti – jei vėliau, tuomet būtų pakakę virš raidės pridėti diakritiką
ir pačiõs leksemos nekeisti. Kad šioje atkarpoje galima išsiversti ir be veiksmažodžio
klausyti, rodo kiti lietuviški NT vertimai, iš kurių šiuo atveju svarbiausias – Bretkūno.
85

Vieną kartą nepažymėjus priebalsio /s/
minkštumo EE sutapo ir part. praet. act.
nom. pl. fem. formos: Wiſſi kurie pirm man  s
ateia / tie buwa Wagis ‖ ir Raſbainikai / bet
awis yũ neeſti klauſuſias EE 80 17–18 (Jn 10,8).
Palatalizacijos nežymėjimo atvejų Vilento
raštuose pasitaiko ne vienas, žr.: Bechtel
1882, LXXXV– LXXXVII; Ford 1969, 64.
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Kaip jau parodyta Bechtelio, EE reikia nuosekliai lyginti su lotynišku ir graikišku
Bibl ijos tekstais, nes kai kuriais atvejais
matyti, kad Vilento pasirinktas vertimas
artimesnis jiems, o ne Martino Lutherio
variantui (Bechtel 1882, V–VI). Lotyniški
ir graikiški atitikmenys toliau cituojami
remiantis V, G, Lutherio tekstas teikiamas
iš WA.DB 6 skelbiamo 1546 metų leidimo.
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1 pav. EE 24 (fol. C4v): antroje pastraipoje (5–9 eil.) – Lk 2,45-47
(į šią atkarpą atsitiktinai pateko visos pagrindinės Vilento spaudinių
balsės su diakritikais; lyties klaũſe pirmasis skiemuo kažkieno
iš senųjų raštų tyrėjų pieštuku pasibrauktas triskart);
VUB: LR 1387

99

Vilento Lk 2,47: homografinė
skirtis ar spaudos riktas?

Čia homografijos iš karto išvengta pasirinkus leksemą girdėti ir įdomu tai, kad ji
vartojama ne tik BNT, bet ir BP, kur didžioji dauguma perikopių imta iš EE, tik
įvairiais aspektais redaguota87. Dėl tokio taisymo – leksemos girdėti pasirinkimo ir
kelių kitų keitimų – aptariamoji eilutė EE ir BP skiriasi88:
EE 245–9

[46] ir nůſidawe iog po tryiũ dienũ / ra=‖da ghi Baßnicio ſedinti widui
mokitoyu / klau=‖ſanti yũ / ir klauſenti ys. [47] Ir wiſſi kurie iò
klaũ=‖ſe / ſtiebeioſi iô iſchmintiy / ir iô atſakimams.

BP I 1619–14

[46] ir nuſſidawe iog po ‖ triu dienu ghi rada Baßnicʒioie ſedinti ‖
tarp mokitoiu / klauſanti iu / ir klauſenti ‖ ios. [47] Ir wiſſi kurie ghi
girdeia / ſtebeioſi ‖ iſchminties ir atſakimui io.

BNT

89

[46] Ir ſtaias [KS: O], pa triụ dienụ atrada ghị  ‖ baßnicʒaie [KS:
baßnic‖ʒoie] ſedintị terpei daktarum [KS: daktarụ], klauſantị ‖ iụ,
ir klauſentị ios. [47] Bet [KS: Ir] nuſsiſtebeia wiſsi 𝄂 [Bl. 115r] kurie
[GS: Sfk aus kas] ghị girdeia, ant [KS: delei] iſchminties ir atſaki=‖
mụ ia.

Kodėl ir Vilentas šiuo atveju negalėjo pavartoti girdėti, reikėtų svarstyti: gal čia
vertėjui buvo svarbu išlaikyti aktyvesnę percepcinę veiklą nusakančią leksemą klau
syti ir į tekstą neįtraukti pasyvesnį garso patyrimą žyminčio girdėti? Be to, matyti,
kad Vilento Lk 2,47 variantas artimesnis Lutherio vertimui (Ir wiſſi kurie iò klaũſe =
Vnd alle die jm ʒuhoͤreten), todėl tikėtina, kad kaip tik vok. zuhören ir galėjo skatinti vartoti klausyti, o ne girdėti90. Homografinės lyties klausė atvejų EE yra daugiau
(18 kartų ji priklauso veiksmažodžiui klausti ir tik dukart – klausyti91), tad verta pasidomėti, kodėl būtent Lk 2,47 homografus galėjo būti bandoma skirti, o kitur tokių
87

88

89
90

Žr.: Aleknavičienė 1999, 89–163; Aleknavičienė 2000, 11–50; Aleknavičienė 2008,
29–60.
Redaguotos vietos toliau cituojant pabrauktos, į rašybos ir skyrybos skirtumus
neatsižvelgta. Apie tokius atvejus, kai keitimai sutampa su BNT (nors redaguojant
juo ir neturėjo būti naudojamasi), žr.: Aleknavičienė 1999, 157–163; Aleknavičienė
2000, 23–45; Aleknavičienė 2008, 43–44.
Cituojama iš: Range 1992, 173.
Preliminariai peržiūrėjus E ir EE veiksmažodžių girdėti ir klausyti formų atitikmenis
vokiškuose šaltiniuose (remtasi E ir EE
konkordancijomis, WA 19; WA 30.1; WA
30.3 bei elektroniniu 1545 metų Lutherio
Biblijos vertimo variantu (LB1545), matyti,
kad vok. zuhören 6 kartus verstas klausyti ir
tik vienąkart – girdėti (EE 166 19 – Jn 12,19).

100

91

Bet, kita vertus, akivaizdu, kad kai tekste
eina vok. hören, vertime gali būti ir klausyti
(22×), ir girdėti (48×). Šios peržiūros rezultatus galima būtų papildyti atsižvelgiant
ir į kitus šaltinius (V, G), taip pat tikrinti
atvirkščiai: sudarius vokiškų šaltinių
veiksmažodžio zuhören formų sąrašą žiū
rėti, kas jas atitinka Vilento vertimuose.
T. p. viena veiksmažodžio klausti part. praet.
act. nom. sg. m. forma klauſes EE 202 8 . Viena lytis – klauſ  EE 194 25 , – žiūrint į galūnę, atrodytų neabejotinas klausyti dalyvis
(nom. pl. m.), bet Vilento spaudiniuose
raidė <  > kartais pasitaiko ir praet. 3 lyčių
galūnėse, pvz.: Ir intikeia ßmogus ßodʒui ‖
kuri Ieſus iopi ſak  EE 122 3–4 ( Jn 4,50); Ir
nekurſai wienas Iaunikaitis / ſeki  ghy EE
193 6 (Mk 14,51) (apie tokių formų interpretaciją žr. Bechtel 1882, LXXVI–LXXVII).
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pastangų nematyti. Iš kitų atkarpų, kur vartojama kalbamoji forma, Lk 2,47 išsiskiria
nebent tuo, kad čia pat – ankstesniame sakinyje – pavartotos panašiai rašomos (nesutampa tik priebalsio /s/ minkštumas), bet skirtingą šaknies priegaidę turinčios
lytys klaũsantį ir kláusiantį. Tad gali būti, kad būtent šie dalyviai atkreipė vertėjo
dėmesį į formos klausė homografiškumą ir paskatino Lk 2,47 pažymėti pailgėjusį
dvigarsio dėmenį, kad dviprasmiškumo būtų išvengta ir skaitant tekstas iš pirmo
karto būtų tinkamai suvoktas ir balsu atkurtas. Šiuo požiūriu į Lk 2,46–47 iš dalies
panaši tik viena EE atkarpa – Jn 18,2192, kur greta pavartotos dvi to paties veiksmažodžio (o ne skirtingų leksemų, kaip Lk 2,46) klausti formos (praes. 2 sg. kláusi ir imp.
2 sg. kláusk), po kurių eina klausyti praet. 3 forma (arba partic. praet. act. nom. pl. m.,
žr. pastabą 91 išn.)93:
EE 19424–26

/ kam mane todelei klauſy? Klauſk tus ku=‖rie klauſ / k eſch yump
biloiau / ſchitai / tie ßina / ‖ k eſch biloiau.

LB1546

Was fragſtu mich darumb? Frage die darumb, die gehoͤret haben, was
ich ʒu jnen geredt habe, Sihe, dieſelbigen wiſſen was ich geſagt
habe.

V

Quid me interrogas? Interroga eos, qui audierunt quid locutus sum
ipsis; ecce hii sciunt, quae dixerim ego.

G

τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε
οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ.

Žiūrint ne vien rašybos, pridurtina, kad kai kuriais atvejais kalbamuosius homografus galėtų padėti skirti ir veiksmažodžių valdymas, bet griežtos papildomosios
distribucijos čia nėra: nors Vilento vertimuose klausyti dažniausiai reikalauja kilmininko, o klausti – galininko (klausimo adresatui žymėti)94, yra retesnių atvejų, kai
linksniai leksemų skirti jau nepadeda, plg. acc. su klausyti ir gen. su klausti: Atatai kas
ant gieros ßemes / tie jra kurie ‖ ßodi klauſa / ir palaika EE 385–7 (Lk 8,15); Paßina tada
Ieſus / iog noreia iò klauſti / ‖ ir biloia ghiemus EE 681–2 (Jn 16,19). Todėl atkarpa Ir wiſſi
kurie iò klaũſe, atsižvelgiant vien į papildinio linksnį, galėtų būti iš karto interpretuojama ir perskaitoma tinkamai, nors ir su tam tikra abejone.

3.

Vilento spaudiniai 1612 metais su nedideliais
keitimais buvo iš naujo perleisti Zengštoko, tad svarbu išsiaiškinti, kaip jis žiūrėjo į
Lk 2,46–47. Įdomiausia tai, kad raidė <ũ> formoje klaũſe išlaikyta, nors žodis dienũ
92

Z e n gš t o k o p e r l a i d a.

Ji yra ne iš perikopių dalies, o iš pasijos
(„Hiſtoria apie Muka ir Smerti Pona muſu
Ieſaus Chriſtaus / pagal keturiu Euangel iſ
tu“); lyginimui parinkta atitinkama NT
eilutė.

101

93

94

Įdomu, kad Bretkūnas ir čia homografijos
išvengia vartodamas girdėti: praet. 3 girdeio
BNT (Range 1992, 321); girdeia BP I 372 1–2.
Klausimo turinys taip pat gali būti žymimas kilmininku, pavyzdžiui: ir klauſe ghy
tulimu daiktu / ‖ Bet ghis iem nieka
neatſakie EE 201 17–18 (Lk 23,9).

Vilento Lk 2,47: homografinė
skirtis ar spaudos riktas?

diakritiko neteko (← dienu), o įvardžio jo diakritikai pakeisti (iò → ió, iô → iò [2×]),
taip pat vietoj <ů> išspausdinta <> (nůſidawe → n ſidawe), plg. (žodžiai su rašybos
skirtybėmis paryškinti):
EE 245–9

[46] ir nůſidawe iog po tryiũ dienũ / ra=‖da ghi Baßnicio ſedinti
widui mokitoyu / klau=‖ſanti yũ / ir klauſenti ys. [47] Ir wiſſi kurie
iò klaũ=‖ſe / ſtiebeioſi iô iſchmintiy / ir iô atſakimams.

ZEE 2720–25

[46] ir nſidawe iog po tryiũ ‖ dienu / rada ghi Baßnicio ſedinti widui
mo=‖kitoyu / klauſanti yũ / ir klauſenti ys. [47] Ir ‖ wiſſi kurie ió
klaũſe / ſtiebeioſi iò iſchmintiy / ir iò atſakimams.

Kitos dvi Vilento formos su <aũ> Zengštoko EE leidime skiriamųjų ženklų nebeturi: buwaũ → buwau ZEE 1407; naũj → naui ZEE 19416. Žiūrint į šiuos keitimus,
norėtųsi daryti išvadą, kad formos klaũſe diakritiko funkcija ir perleidėjui buvusi
suprantama, todėl ta lytis ir likusi nepakeista. Vis dėlto čia reikėtų spręsti atsargiai
ir atsižvelgti į kitas svarbias aplinkybes.
Pirmiausia dėmesys atkreiptinas į tai, kad perlaidoje su rašmeniu <ũ> elgiamasi
nevienodai: ZE jis neišlaikytas tik kai kur, o ZEE praleistas labai dažnai – Kabašinskaitės skaičiavimu, net 317×95. Be to, pastebėta, kad kai kur raidė <ũ> išspausdinta ir
be reikalo – vietoj <u> arba <ů>, pvz.: kuriũs ZE 299 (← kurius); ßũwũ ZE 5315 (←
ßuwũ); negirtũkle ZE 394 (← negirtůkle)96; tik iš dalies taisytas ir jau anksčiau minėtas
junginys (iness. pl.) toſũ dienoſũ → toſũ dienoſe ZEE 2062. Todėl Zengštoko, kaip perleidėjo, darbo atidžiu laikyti negalima: nors jis ir sakosi stengęsis nenutolti „nuo
ankstesnio leidimo, paprasto ir teisingo, nė per nago juodymą“, bet kiek anksčiau
prisipažįsta vylęsis, kad „kitas kas, geriau mokąs tą kalbą, šią naštą ant savo pečių
užsikraus“, ir perspėja (galbūt nujausdamas tam tikrą savo darbo netobulumą): „O
jei pasitaikytų kokių spaustuvininko ar korektoriaus klaidų, malonia širdžia pridėkite jiems pataisymą“97.
Apibendrinant ZEE duomenis, reikia daryti atsargią išvadą: nors forma klaũſe su
diakritiku Zengštoko išlaikyta, o lyčių naũj ir buwaũ nebėra, spaudinys vis dėlto nebuvo perleistas labai rūpestingai, tad ir lyties klaũſe išlikimas gali būti atsitiktinis.

4. T o l e s n ė d v i g a r s i ų p r i e g a i d ž i ų žy m ė j i m o t r a d i c i j a . Formos klaũſe interpretacijai svarbu ir tai, kaip dvigarsių priegaidžių žymėjimo tradicija Mažojoje Lietuvoje klostėsi toliau: ar Vilento bandymas (jei jis sąmoningas), turi
95
96

97

Kabašinskaitė 2005, 54.
Kabašinskaitė 2005, 54; Šinkūnas 2010,
36; t. p. žr. Bechtel 1882, CXXI–CXXIII,
CXXXVII.
Koženiauskienė 1990, 235. Orig.:
„firmißima illa ductus ſpe, ‖ fore, ut alius
in lingua illa magis exercitatus, onus hoc

102

Humeris ſuis imponeret“, „ita tamen, ut à
verſione priore, ut ſimplici & vera ‖ ne latum vnguem diſceſſerim“, „ſi quæ errata
à Typographo & Correcto=‖re irrepſerint,
bona mente emendationem ijsdem ‖ addite“ (ZEE XI 23 –XII 1 , XII 10–11, 14–16 ).
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atitikmenų vėlesniuose, pirmiausia XVII amžiaus, tekstuose? Stengiantis į šį klausimą
atsakyti glaustai, toliau bus pasitelkiami pavyzdžiai su kirčiuotu dvigarsiu /au/ iš
Rėzos psalmyno, Kleino gramatikų ir rankraštinių žodynų, o pabaigoje teikiami kai
kurie duomenys iš jau XVIII amžiuje išėjusių naujų NT vertimų.
Dėl RPs diakritikų pareikšta skirtingų nuomonių: Palionis ir Strockis priegaidžių
žymėjimo šiame tekste neįžiūri98, o Šinkūnas, kalbėdamas apie <â> vartoseną, teigia,
kad Rėza ar jo bendradarbiai diftongų priegaides intuityviai vis dėlto galėję skirti99.
Dalykas čia tas, kad RPs dvigarsis /au/ kirčio diakritiką, dažniausiai cirkumfleksą,
gauna tik tada, kai turi tvirtapradę priegaidę, bet pats ženklas gali būti rašomas
abiejuose dėmenyse – ir pirmajame (apie 116×)100, ir antrajame (apie 120×), pvz.: klâuſia
RPs 9,13; âukſchtas 18,27 šalia ußaûgti 132,17; Aûksas 19,13101. Retais atvejais pirmajame
tvirtapradžio /au/ dėmenyje gali būti rašomas ir akūtas (pvz.: paáukſchtina 18,49; Sáules
50,1), o gravis – pirmajame (pvz.: Sulàußyk 10,15; priſpàude 107,39) ir, vienąsyk, antrajame dėmenyje (praes. 2 ſulaùßi 74,13)102.
Kleino gramatikose taip pat laikomasi nuostatos žymėti tik tvirtapradį /au/, bet
čia tam reikalui vartojamas akūtas, o tvirtagalis skiemuo negauna jokio ženklo, pvz.:
áugti KlC 10919; karáuti KlG 1642 šalia bekirčių auśta ‘illucescit’ KlG 12728; kraujas KlG
813 ir pan.103 Beje, kalbant apie atvejus, kai <a> reikėtų pažymėti akūtu, be kitų pavyzdžių, pasitelkiamà kaip tik veiksmažodžių klausti ir klausyti pora (nors ir nehomografinės praes. 1 sg. lytys): kláuſu šalia klauſau (KlG 2). Rašmuo <ù>, Kleino vartojamas kirčiuotose kai kurių formų galūnėse, neabejotinai žymi kirtį, bet ar dvigarsiuose jį reikia sieti su priegaide, iki galo neaišku, plg.: praes. 1 sg. barrù KlG 9621
šalia praes. 1 sg. praßaù KlG 10727–28104. Vėliau Kleino parengtame giesmyne ir maldyne (1666) akūtinis <á> taip pat vartojamas tvirtapradžiuose dvigarsiuose (pvz.: inf.
atſitráukti KlNG 37612; praet. 2 sg. paáukßtinai KlM 446), o <ù> visai nevartojama105.
Žiūrint tradicijos vystymosi, matyti, kad Kleino kirčio žymėjimo sistema paplito
vėlesnėse Mažosios Lietuvos gramatikose ir žodynuose106, o štai anksčiau už KlG
rengta, bet vėliau redaguota ir išleista SŠG šiuo požiūriu skiriasi – kirčiuotame tvirtapradžiame dvigarsyje /au/ pirmasis sandas gauna gravį (plg. minėtuosius retus RPs
atvejus), pvz.: inf. klàuſt SŠG 855; dat. sg. Sàulei 838107.
Aptartųjų spausdintų XVII amžiaus darbų kontekste labai įdomūs rankraštiniai
žodynai – Lexicon Lithuanicum ir Clavis Germanico-Lithvana. Pirmajame kirčio ženklai
šiaip jau reti, bet, atrodo, reikšmingu faktu reikėtų laikyti tai, kad akūtas rašomas virš
Palionis, Strockis 2005, 36, 42.
Šinkūnas 2010, 45.
100 Nuoširdžiai dėkoju Mindaugui Šinkūnui,
šio straipsnio reikalu atskirai suskaičiavusiam tuos atvejus.
101 Šinkūnas 2010, 45, 51.
102 Šinkūnas 2010, 42–44.
98

103

99

103

104
105
106
107

Buchienė, Palionis 1957, 51–59; Šinkūnas
2010, 69.
Buchienė, Palionis 1957, 50; plg. Šinkūnas
2010, 74–75.
Šinkūnas 2010, 82–83, 85–86, 90.
Buchienė, Palionis 1957, 55, 59.
Šinkūnas 2010, 110.

Vilento Lk 2,47: homografinė
skirtis ar spaudos riktas?

pirmojo tvirtapradžio /au/ dėmens (plg. Kleino tradiciją), pavyzdžiui, pakáußis Lex
63v108. Clavis kirčiavimui duomenų teikia gerokai daugiau, ir, nors išsamių jo akcentografinių tyrimų dar nėra, apie kirčiuoto /au/ žymėjimą jau galima nemažai pasakyti. Viena vertus, čia matyti Kleino nuostata tvirtapradžiame dvigarsyje rašyti <á> (plg.
praes. 1 sg. Kláuſu C I 692 šalia Klauſau C I 974), kita vertus, naũja ir reikšminga tai, kad
yra nedažnų atvejų, kai negalūninio tvirtagalio /au/ antrasis dėmuo pažymimas akūtu. Tad reikia manyti, kad tokiose formose žodyno rengėjas skyręs priegaides ir abi jas
norėjęs pažymėti, tik tvirtagalę – rečiau109, pvz.: Kiaúlißkas C II 375 (bet be diakritiko
Kiaule C II 519); Atnaújinu C II 304 (nors Naujas ‘neu’ C II 128) ir kt.; kai tvirtagalis /au/
eina galūnėje, akūtas dėsningai keičiamas graviu, pvz.: Baidaùs, [Bai]daùs C I 501110.
Trumpai apžvelgus tolesnę akcentografijos raidą XVII amžiuje, galima grįžti prie
Lk 2,46–47 atkarpos ir pasižiūrėti, kaip Mažojoje Lietuvoje, jau susiklosčius tam tikrai
kirčio žymėjimo tradicijai, grafiškai skiriamos rūpimos formos. Tiesa, reikia pasakyti, kad naujieji NT leidimai nuo EE laiko požiūriu gerokai nutolę: jie pasirodė tik
XVIII amžiuje – tai Samuelio Bitnerio 1701 metų NT (toliau – BtNT) ir Jono Jokūbo
Kvanto organizuotas ir daugiausia Pilypo Ruigio pastangomis verstas 1727 metų NT
(toliau – NT1727). Leksiniu požiūriu vilentiškiam vertimui artimesnis BtNT variantas:
čia Lk 2,47 taip pat vartojama veiksmažodžio klausyti forma (atkreiptinas dėmesys ir
į tai, kad antrąjį dalyvį nuo pirmojo skiria tik kirčio ženklas, nes priebalsio /s/ minkštumas nežymėtas):
BtNT 9926–32

46. Ir nuſidawe / jog po trijû ‖ dienû rádo j Banĳćioj’ ſėdint ‖ widuj’
Mokitojû / kłauſant jû / ‖ ir kłáuſant jůs. ‖ 47. Ir ſtebėjos wiſſi / ku
rie ‖ kłauſe jo / ißmintij ir atſákimams ‖ jo.

Iš šios atkarpos matyti, kad laikomasi Kleino tradicijos: tvirtagalis kirčiuotas dvigarsis žodžio kamiene niekaip nežymimas (kłauſant, kłauſe), o tvirtapradis pirmajame
dėmenyje gauna akūtą (kłáuſant), tad homografijos išvengiama, ir įgudęs skaitytojas,
reikia manyti, šią teksto atkarpą iš karto suvoktų ir balsu perskaitytų tinkamai. Kalbamųjų veiksmažodžių formos diakritiku skiriamos ir ne vienu kitu atveju, plg.,
sakysim, jau anksčiau minėtą Jn 18,21 kontekstą:
BtNT 19320–23

Kgi man kłáuſi? kłáuſk ‖ tû / kurie kłauſe / k jiems kałbė=‖jau: ßitay
/ tie ina / k Aß kał=‖bėjau.

Vis dėlto dalis veiksmažodžio klausti lyčių rašomos be diakritiko, tad nuo klau
syti formų nesiskiria, pvz.: Ir kłauſe j / kaſgi tada eſi? (BtNT 15529, Jn 1,21); Ir kłauſe
jůs ‖ Wiriáuſas Kunigas (BtNT 20914–15, Apd 5,27).
Lygiai taip pat Lk 2,46–47 kirčio dalykai žymimi ir 1727 metų NT, tik ten, kur
laukiame homografo, elgiamasi kaip Bretkūno tekstuose (BNT, BP) – vartojama veiksmažodžio girdėti forma:
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NT1727 23630–37

46. Ir nuſidawe po triû ‖ Dienû, rádo I Baʒnyćioje ‖ ſedint Widduj’
tarp Moki=‖tojû, klauſant jû, bey kláu=‖ſent jůs. 47. Ir wiſſi, kurrie
I girdėjo, ſtebbėjoſ’ Io Iß=‖minties, ir Io Atſákimû.

Be ištisinio tyrimo, suprantama, negalima pasakyti, kiek nuosekliai NT1727 žymimas kirtis, – bet, sakysim, Jn 18,21 imp. 2 sg. lytis diakritiko neturi: Kamgi mann
apie tai ‖ kláuſi? tu klausk apie tai tus, ‖ kurrie klauſe, k jiems kal=‖bėjau, ßtay, tie pátis
inna, k ‖ ſakiau (NT1727 4629–13). Kita vertus, BtNT Jn 1,21 ir Apd 5,27 diakritikų
neturinčios lytys 1727 metų NT tekste jau nehomografinės: abiem atvejais čia rašoma
kláuſe (NT1727 37231, 50112).
Grįžtant prie Vilento formos klaũſe ir poskyrio pradžioje užduoto klausimo, matyti, kad XVII amžiuje susiformavusioje Mažosios Lietuvos akcentografijos tradicijoje buvo nueita iš esmės priešingu keliu: diakritikais ilgainiui imta žymėti ne tvirtagalių dvigarsių antrąjį dėmenį, o kaip tik tvirtapradžių pirmąjį. Kita vertus, reikšmingi ir tie reti atvejai, kai antrąjį dvigarsio dėmenį perteikianti raidė su diakritiku
atitinka tvirtagalę priegaidę (plg. ypač C) – tokia rašyba būtų artima spėjamai Vilento logikai.

5. Iš v a d o s. 1. Reikia pritarti ankstesnių tyrėjų nuomonei, kad rašmuo <ũ>
Vilento raštuose žymimas nenuosekliai, bet turi dvi gana aiškias funkcijas: 1) dažniausiai ši raidė perteikia kirčiuotą ilgąjį balsį /ū/ ir neretai leidžia išvengti homografijos; 2) dalyje gramatinių lyčių <ũ> rašoma nepriklausomai nuo to, ar ten, kur
ji eina, yra fonologinis ilgumas ir kirtis (gen. pl., cond. 3). Raidė <ũ> fiksuota ne tik
galūnėse, kur istoriškai lauktini nosiniai balsiai, bet ir negalūninėse pozicijose, kur
nosinumo neturi būti, todėl į galimybę šiuo rašmeniu žymėti nazalizaciją reikia
žiūrėti atsargiai.
2. Pripažįstant lotynų kalbos homografų skyrimo sistemos įtaką ir atsižvelgiant
į tai, kad tildė į tą sistemą neįeina, siūlytina Vilento rankraščiuose manyti buvus
raidę su cirkumfleksu (<û>), kuri tiktų ir apskritai ilgajam balsiui, ir jį turinčioms
(ar galinčioms turėti) kaitomųjų žodžių galūnėms žymėti. Rekonstruojant tą ženklą
rankraštyje, galima paprasčiau paaiškinti ir spaudos riktus, kai painiojamos raidės
<u>, <ů> ir <ũ>, nes, sprendžiant iš turimų rašytinių Vilento tildės pavyzdžių, nepanašu, kad ji galėjo būti neskiriama nuo virš <u> žymimo lankelio arba žiedo.
Todėl tikėtina, kad tie ženklai bent kai kuriais atvejais turėjo panėšėti ne į tildę, o
į cirkumfleksą.
3. EE Lk 2,47 formoje klaũſe esanti raidė <ũ> (rankraštyje spėjamoji <û>) Vilento
galėjo būti parašyta sąmoningai dėl šių priežasčių. Pirma, Lk 2,46 čia pat pavartoti
bendrašaknių veiksmažodžių klausyti ir klausti dalyviai, todėl skaitytojui tinkamai
suvokti toliau Lk 2,47 einančią formą klauſe be diakritiko būtų sunku, o rašmuo <ũ>
kaip tik tinka pailgėjusiam tvirtagalio dvigarsio antrajam sandui pažymėti. Antra,
Lozoriaus Zengštoko parengtoje EE perlaidoje būtent lytis klaũſe išlaikyta, o kitų
dviejų formų su priegaidę galinčiu žymėti rašmeniu <ũ> atsisakyta, tad reikia spėti,
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kad perleidėjui diakritiko funkcija formoje klaũſe buvo suprantama ir todėl jo neatsisakyta. Kita vertus, yra argumentų, kurie leidžia manyti, kad rašmuo <ũ> aptariamoje lytyje galėjo atsirasti ir atsitiktinai. Pirma, iš kitų formų matyti, kad kartais
vietoj <u> Vilento tekstuose be reikalo išspausdinti rašmenys <ů> arba <ũ>, tad ir
lytyje klaũſe ta raidė galėtų būti spaudos riktas. Antra, EE yra ir daugiau homografinės formos klauſe vartosenos atvejų (ypač plg. Jn 18,21), bet diakritikas niekur nevartojamas. Trečia, kaip žinoma, Zengštoko parengta perlaida nėra atidi, tad diakritiko išlaikymas lytyje klaũſe nebūtinai buvo apgalvotas.
4. Jei manoma, kad Vilento bandymas perteikti tvirtagalę priegaidę buvo sąmoningas (ir greičiausiai pirmasis lituanistikoje), matyti, kad lietuvių kalbos kirčio žymėjimo tradicija Mažojoje Lietuvoje XVII amžiuje susiklostė iš esmės priešinga kryptimi. Kaip rodo esami tyrimai, diakritiku pirmajame dėmenyje ilgainiui imtà ženklinti tvirtapradė priegaidė, ir išimtį čia sudarytų tik reti atvejai, kai ženklą gauna tvirtagalio dvigarsio antrasis dėmuo (ypač plg. C).
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Jurgis Pakerys
L u k e 2 : 4 7 b y V i l e n ta s : a h o m o g r a p h i c
distinction or a typographical error?

Summary
Baltramiejus Vilentas (Bartholomäus Willent) is famous for a number of orthographic
innovations in Lithuanian, one of them being the extensive use of <ũ> in his translation of
Luther’s “Enchiridion” and the lectionary “Euangelias bei Epistolas,” both published in
Königsberg in 1579. In these books, the letter <ũ> has two main functions (cf. Kabašinskaitė
2005), viz., (1) it predominantly marks the long stressed vowel /u ː/ and thus helps avoid a
number of homographs (cf. gen. pl. ſwecʒũ vs. instr. sg. ſwiecʒu of svečias ‘guest’) and (2), in
some endings, <ũ> is written due to the tendency to distinguish certain grammatical forms
(gen. pl., subj. 3), despite the fact that their endings are not always stressed and the vowels
are shortened (cf. gen. pl. walgimũ [the stress is most probably on the root] vs. instr. sg.
walgimu of valgymas ‘eating, meal’). It has to be noted that <ũ> appears not only in the endings where the nasal vowels are historically possible, but also in other positions where the
nasal articulation is not expected (e.g. nom. pl. jũs of ‘you’, fut. 3 bũs of būti ‘be’, etc.). This
suggests that <ũ> is most probably not intended to mark the nasality of the vowel and is
not related to the Latin tradition to use tilde for the omission of <n> which subsequently
gave rise to the marking of nasal articulation in a number of languages.
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The use of the diacritical marks to avoid the homonymy and the homography in Latin
was elaborated and promoted by the humanist tradition (Steenbakkers 1994, 71–101; Bur
kard 2003, 24–35) and Vilentas was the first to implement this practice in Lithuanian by
using the letters <ó>, <ò>, <ô>, and <ũ>. It has to be noted that the inclusion of <u> with
the tilde looks quite suspicious as this mark does not belong to the traditional set of diacritics and needs to be explained. I argue that Vilentas might have used <u> with the
circumflex (i.e. <û>) in his manuscripts instead, and this would perfectly correspond to
the humanist tradition to put the circumflex over the long vowels to differentiate between some words and certain grammatical forms, cf. hîc, hôc (adv.) vs. hic, hoc (pron.),
abl. sg. curâ vs. nom. sg. cura, perf. ind. 3 pl. incidêre (= inciderunt) vs. inf. praes. incidere,
etc. (Steenbakkers 1994, 77–78). The original <û> was probably replaced by <ũ> taken
from the Fraktur type during the publishing because it is quite likely that the printer
Georg Osterberger did not have enough letters <û>, if at all, in his antiqua type (note that
the letters <ó>, <ò>, and <ô> were also set in antiqua). If <û> is reconstructed in the manuscript, it also renders a number of typographical errors easier to explain, because the letters <ů> and <u> with a breve (or similar mark used to differentiate it from <n> and <m>
in the manuscript) are more likely to be mistaken for <û> rather than <ũ> (and vice versa).
Therefore, the typesetter (or even the copyist?), knowing the rule that <û> had to be replaced by <ũ>, made for a number of errors, cf. acc. pl. tũs (6×) instead of tus (29×) (or even
tůs [2×], cf. below), dat. pl. yũmus (6×) instead of y/j/iumus (103×), iness. pl. toſũ dienoſũ
instead of toſu dienoſu, etc. In some cases, <ů> was printed instead of <u> or <û> (= <ũ> of
the printing), e.g. imp. 2 pl. bůkite, fut. 1 sg. bůſiu instead of bukite, buſiu or bũkite, bũſiu, cf.
imp. 2 sg. bũk (5×), fut. 3 bũs (74×).
In the light of these observations, the letter <ũ> of praet. 3 klaũſe ‘listened’ (Luke 2:47 in
“Euangelias bei Epistolas”) can be either intentional or simply erroneous. The intentionality is supported by the preceding sentence of Luke 2:46 with nearly homographous present
active participles (acc. sg. m.) of the verbs klausyti ‘to listen’ and klausti ‘to ask’: ir nůſidawe
iog po tryiũ dienũ / ra=‖da ghi Baßnicio ſedinti widui mokitoyu / klau=‖ſanti yũ / ir klauſenti
ys (cf. Vnd es begab ſich nach dreien tagen, funden ſie jn im Tempel ſitʒen, mitten vnter den
Lerern, das er jnen ʒuhoͤrete / vnd ſie fragete. LB1546). If klauſe had a plain <u> in the following sentence, the reading of it could have been hindered by the ambiguity of the form: is it
a preterit of klausti (i.e. kláusė in the modern marking) or klausyti (i.e. klaũsė)? Is it those who
were listening to Jesus or those asking him questions who were amazed? Knowing that the
second elements of the circumflex diphthongs in Lithuanian are prolonged, it seems quite
probable that Vilentas found his <û> (printed as <ũ>) quite fitting to be used here to avoid
the homography: Ir wiſſi kurie iò klaũ=‖ſe / ſtiebeioſi iô iſchmintiy / ir iô atſakimams (cf. Vnd
alle die jm ʒuhoͤreten verwunderten ſich ſeines verſtands vnd ſeiner antwort. LB1546). One may
also support the intentionality of <ũ> by the fact that Lasarus Sengstock possibly saw a
motivation behind it and kept it when he republished the lectionary of Vilentas in 1612,
while two other forms with the seemingly unnecessary tilde in <aũ> were corrected to <au>
(buwaũ → buwau, naũj → naui).
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Vilento Lk 2,47: homografinė
skirtis ar spaudos riktas?

Good as it might seem, the hypothesis of intentional use of <ũ> in klaũſe also meets
some substantial counter-arguments speaking in favour of the accidental character of this
form. First of all, it was already mentioned earlier that in some cases <ũ> is a misprint reflecting <u> with breve in the manuscript and thus klaũſe can be interpreted as an error of
typesetting (or copying?). Secondly, there are more instances of the homographic forms
klauſe found in the lectionary (cf. especially John 18:21), but none of them are marked in
any way to avoid their ambiguity. Thirdly, the edition of Sengstock is known to be far from
meticulous and thus the reprinting of klaũſe could be quite accidental.
If the attempt of Vilentas to mark the circumflex diphthong was intentional and probably the first in the history of Lithuanian, it has to be noted that the conventions of accent
marking developed in an opposite direction during the course of the 17 th century. According to Šinkūnas 2010, the authors belonging to the Prussian tradition of Lithuanian tended
to put the diacritical marks on the first elements of the acute diphthongs (cf. the influential
grammars of Daniel Klein) and there were only rare instances when the second members
of circumflex diphthongs were marked (cf. especially Clavis Germanico-Lithvana).
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Jono Bretkūno Postilė (1591):
nuo Lietuvių literatūros draugijos Tilžėje
iki Matenadarano Jerevane
Viena šio straipsnio autorių – Ieva Rekštytė – 2013-ųjų birželį lankėsi Armėnijos
sostinėje Jerevane, Šv. Mesropo Maštoco senovinių rankraščių institute Matenadarane, ir atkreipė dėmesį į ekspozicijų salėje eksponuojamą Jono Bretkūno Postilę (1591,
BP I–II). Susidomėjimas šia XVI amžiaus knyga ją nuvedė į Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką, o čia Retų spaudinių skyriaus darbuotojai, žinodami,
kad 2005 metais buvo publikuotas jų bibliotekoje saugomas egzempliorius, suvedė
su publikacijos autore1.
Apie Karaliaučiuje išleistõs evangelikų liuteronų Postilės atėjimo į Lietuvą kelius
ir dešimties egzempliorių išorinius knygos elementus jau rašyta studijoje Jono Bret
kūno Postilė Lietuvoje: sklaidos istorija2. Ten keltas ir tolesnis uždavinys: tirti egzemp
liorius, saugomus Rytų ir Vakarų Europos bibliotekose, tikintis, kad tyrimas pateiks
naujų, galbūt netikėtų duomenų apie šios knygos plitimą, sklaidos židinius, parodys
buvusių savininkų bibliofilinius interesus, duos medžiagos ir senosios knygos, ir
kultūros istorijai. Einant šiuo keliu toliau, buvo analizuoti trys Krokuvos bibliotekose ir muziejuose saugomi egzemplioriai3.
Bretkūno Postilė nėra reta knyga4. Ji buvo išleista nepagrįstai dideliu 1 000 egzemp
liorių tiražu. Europos bibliotekose ir muziejuose gali būti išlikę per 30 jos egzempliorių. Tikslus skaičius nežinomas ir vargu ar gali būti greitai nustatytas. Vien Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį rastì du egzemplioriai, neįtrauktì į Lietuvos bibliografiją (LB
I [1969]) ir jos Papildymus (LBP [1990])5. Dar vienas LB I ir LBP neregistruotas egzemp
1
2
3

Aleknavičienė 2005a, 147–1124.
Aleknavičienė 2005b, 13–143.
Aleknavičienė 2007, 57–98; apie Britų muziejuje Londone saugomus egzempliorius
žr. Navickienė, Zmroczek 1998, 255–257.
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5

Senųjų spaudinių klasifikaciją pagal retumą
žr. Kaunas 1995, 17.
Narbutas 1998-09-10, 15; Aleknavičienė
2004a, 63–86; Aleknavičienė 2005b, 79–84,
89–92.
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liorius yra Vokietijoje, Lietuvių kultūros institute (Litauisches Kulturinstitut, Lampertheim-Hüttenfeld), jis čia saugomas nuo 1994-ųjų6.
Minėti Lietuvos bibliografiniai leidiniai nefiksuoja ir Postilės Jerevane – taigi vėl naujas „nebibliografinis“ radinys. Intriga padidėjo nustačius, kad egzempliorius iki Antrojo pasaulinio karo žinotas, bet vėliau laikytas dingusiu7. Šis lietuvių kalbos, literatūros
ir kultūros paveldo šaltinis buvo visuomenės pamestas iš akių, galbūt vieniems atrodė
svetimas, neaktualus, nesuprantamas, kitiems neprieinamas, taigi buvo patekęs į pasyviąją kultūrinę atmintį8. Kultūrinė atmintis, kurią Aleida Assmann skiria į funkcionuojančią ir saugyklinę (užfiksuotą ir saugomą kaip paveldas), visada apima dvi puses:
prisiminimą ir užmiršimą9. Funkcionuojanti atmintis nėra bet kokios kultūrinės praeities saugotoja, o tik tokios, kurią visuomenė nori prisiminti, – nori sieti save būtent su
tokia, o ne kitokia praeitimi10. Ne tik lituanistikai, bet ir visuomenės raidai labai svarbu,
kad riba tarp funkcionuojančios ir saugyklinės atminties netaptų aklina, kad tai, kas
kažkada buvo pamesta, užmiršta, vėl iškiltų kaip aktualūs, saviti ir savi elementai.
Šio straipsnio tikslas – aprašyti Matenadarane saugomą Postilės egzempliorių
daugiausia dėmesio skiriant proveniencijai ir išoriniams knygos elementams. Tiriant
provenienciją, visada tenka bent trumpai apžvelgti su egzemplioriumi susijusių bibliotekų istoriją, įvertinti tų kraštų humanitarinės kultūros tradicijas. Senąsias lietuviškas knygas norisi matyti kaip integralią visos bibliotekos ar kolekcijos dalį. Ne
mažiau svarbu nustatyti ir pozityvius kultūrinius ryšius, lėmusius bibliotekų komplektavimo politiką. Taigi į Postilę šiuokart žiūrima ne kaip į paveldo šaltinį, kuriame
rašto ženklais užfiksuota XVI amžiaus informacija, o kaip į saugyklinėje atmintyje
esantį palikimą, kaip pamesto grašio ar paklydusios avies statusą turintį objektą, kurį
reikia įtraukti į kultūrinę vartoseną11.

1. M a t e n a d a r a n a s. Šv. Mesropo Maštoco senovinių rankraščių institutas
Matenadaranas (sen. armėnų k. matena ‘rankraštinė knyga’, daran ‘saugykla’)12 yra
seniausias ir didžiausias rankraščių ir archyvinių dokumentų depozitas pasaulyje,
vienas svarbiausių armėnų ir Rytų šalių mokslo tiriamųjų centrų. Jo įkūrimas siejamas
su armėnų rašto atsiradimu – raštas sukurtas 405 metais Armėnų apaštališkosios
bažnyčios vyskupo Mesropo Maštoco (~361–440)13. Tad šios paveldo saugojimo bei
tyrimo institucijos pradžia siekia V amžių ir yra susijusi su krikščionybės istorija.
Kaunas 1999, 222–231.
Aleknavičienė 2005b, 54.
8 Apie Postilės sklaidą ir poreikio kaitą
XIX–XX amžiuje žr. Aleknavičienė 2005b,
37–119; Алекнавичене 2011, 11–29.
9 Assmann 2004, 47–48.
10 Pethes 2008, 65.
11 Bretkūnas pamoksle pagal Lk 15,1–10 rašė
apie pavojus pamestam grašiui ir suradimo džiaugsmą: „Graſcho ‖ tokſai ira budas / kaip koßnas ßinna. ‖ Ant Pirmo. Piggai iſch ranku alba iſch koljtos ‖ iſchpůl /
6
7
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bei pametams ira. ‖ Ant Antro. Apwalus
budams / umai gana toli ‖ gal nuriſti / ing
koke ſkile / důbe alba klone inpulti. ‖ Ant
Trecʒio. Schiteipo iſchpůlens / ir toli nu=‖
rittens / ira koiu paminams alba rudʒiu
pagadin=‖nams“ BP II 222 5–13 ; „kaip ‖
dʒaukſmas ira hukinikuj atraduſiam Awi
ſawa / bei ‖ Motriſchkei atraduſei graſchi
ſawa / Ir kaip ſu ieis ‖ dʒaugeſſi ſuſſiedai
iu“ BP II 229 6–9 .
Aбгарян 1967, 726.
„Matenadaranas“, 2008, 432.
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Armėnija – pirmoji krikščioniška valstybė pasaulyje. Armėnų tautos krikštytoju
laikomas Šv. Grigalius Švietėjas (240–336), kuris III amžiaus pabaigoje apkrikštijo Armėnijos karalių Trdatą III, o šis 301 metais apkrikštijo Armėniją ir paskelbė krikščionybę valstybine religija. Romos imperijoje krikščionys tuo metu dar buvo persekiojami, krikščionybė ten legalizuota 313 metais. Armėnus krikščioninti pirmieji pradėjo
Kristaus apaštalai Tadas ir Baltramiejus dar I amžiuje, todėl visa tikinčiųjų bendruomenė pavadinta Armėnų apaštališkąja bažnyčia. 451 metais, nepritardama Chalkedono
susirinkimo nutarimams dėl dvejopos Kristaus prigimties – dieviškosios ir žmogiškosios – dogmos, tapo monofizitine: pripažino tik dieviškąją prigimtį. Ji atsiskyrė nuo
Romos Bažnyčios, o 506-aisiais – ir nuo Antiochijos patriarchato ir tapo savarankiška14.
Bažnyčia daugelį šimtmečių buvo armėnų kultūros centras ir tautos vienybės simbolis,
ypač tais dramatiškais laikotarpiais, kai dėl užkariautojų (persų, romėnų, bizantų,
arabų, turkų, mongolų, rusų) išpuolių grėsė valstybingumo praradimo ir tautos sunaikinimo pavojus. Krikščionybė, kurios paskelbimo oficialia religija 1 700 metų jubiliejų Armėnija šventė 2001-aisiais, turėjo didžiulę įtaką ir raštijos raidai.
Nors apie 390-uosius Armėnija prarado valstybingumą – ją pasidalijo Bizantija ir
Persija, bet V amžius buvo senosios armėnų literatūros, rašytos senąja armėnų kalba – grabaru, klestėjimo laikotarpis (vadinamasis „aukso amžius“). Tuo metu į armėnų kalbą išversta daug filosofijos, teologijos veikalų, religinių giesmių, parašyta
originalių istoriografijos, hagiografijos, teologijos veikalų, pamokslų rinkinių. Religinių eilėraščių ir giesmių sukūrė ir armėnų abėcėlės autorius Mesropas Maštocas15.
Jis ir jo mokiniai paliko gausią raštiją. 425 metais į armėnų kalbą išversta Biblija16.
XII amžiuje, suklestėjus nepriklausomai Kilikijos armėnų valstybei (gyvavo 1080–
1375), prasidėjo armėnų kultūros ir literatūros pakilimo laikotarpis (vadinamasis „sidabro amžius“). Žymiausi šio laikotarpio kūrėjai – poetai ir pasakėtininkai. XIII amžiuje Hovkaneso Jerznkacio parašyta gramatika įtvirtino bendrinę vidurinę, arba tarpinę,
armėnų kalbą, kuri greta grabaro pradėjo formuotis dar X–XI amžiuje. Ji buvo artima
šnekamajai kalbai, todėl tapo pasaulietinės literatūros kalba. Nuo XVII iki XIX amžiaus
formavosi raštija naująja bendrine armėnų kalba – ašharabaru, – vartojama iki šiol17.
Svarbūs Armėnijos kultūros ir švietimo centrai buvo vienuolynai. Juose buvo
rašomi, verčiami, kopijuojami veikalai, kaupiami rankraščiai ir knygos, steigiamos
aukštosios mokyklos. Dabar Matenadarane saugomos rankraščių kolekcijos iš pradžių
laikytos Siso vienuolyne (dab. Kozanas, Turkija; XI–XIV amžiuje jis priklausė Kilikijos armėnų valstybei). 1441 metais kolekcijos perkeltos į Vaharšapato18 vienuolyną,
kur šimtai rankraščių buvo kopijuojami kitiems Armėnų apaštališkosios bažnyčios
vienuolynams. Vaharšapato vienuolyno knygų saugykloje 1892 metais buvo 3 158,
14
15
16

Kontrimaitė 2002a, 28.
Kontrimaitė 2002b, 19.
Biblijos išvertimą armėnai laiko tokiu svarbiu kultūros įvykiu, kad pagal liturginį
Armėnų apaštališkosios bažnyčios kalendorių spalio 13-ąją mini Šventųjų vertėjų
dieną.
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Kontrimaitė 2002b, 19–20.
Vaharšapatas – miestas Armėnijos vidurio
vakaruose, 20 km į vakarus nuo Jerevano,
žinomas nuo IV–III amžiaus pr. Kr., 1945–
1991 metais vadintas Ečmiadzinu. Dabar
vartojami abu pavadinimai, tačiau oficialiuoju laikomas Vaharšapatas.
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1897 – 3 338, 1906 – 3 788, 1913 – 4 060 rankraščių. 1920 metais vienuolynas nacionalizuotas, 1929-aisiais Matenadaranas paskelbtas valstybės nuosavybe. 1939 metais,
siekiant užtikrinti kultūros paveldo saugumą ir profesionalius mokslinius tyrimus,
fondai perkelti į Armėnijos sostinę Jerevaną. 1959-aisiais Matenadaranas perorganizuotas į mokslo tiriamąjį institutą, jam pastatyti nauji, architekto Marko Grigoriano
suprojektuoti rūmai, įsteigtos Restauravimo ir įrišimo, Aukštųjų technologijų laboratorijos, Rankraščių, Archyvų, Periodikos ir kiti skyriai, parodų salės, kur nuolat
eksponuojami raštijos pavyzdžiai ir miniatiūros19.
2008-ųjų duomenimis, Matenadarano kolekciją sudarė apie 17 000 rankraščių armėnų, arabų, graikų, lotynų, sirų, persų, etiopų, indų, japonų ir kitomis kalbomis bei apie
300 000 archyvinių dokumentų. Tarp ypač vertingų minimi armėnų literatūros šaltiniai,
siekiantys V ir VI amžių. Tiesa, kai kurių išlikę tik fragmentai. Taip pat labai reikšmingomis, turinčiomis didelę meninę vertę dėl iliustravimo tapytomis miniatiūromis laikomos Evangelijos: Lazarevo (887), Vaharšapato (989) ir Mohni (XI amžius)20.
Itin didelę vertę turi ankstyvieji vertimai į armėnų kalbą, ypač tų senųjų autorių
veikalų, kurių originalai iki mūsų dienų neišlikę ir jie žinomi tik iš vertimų į armėnų
kalbą. Tarp jų minimi veikalai tokių garsių graikų filosofų kaip Aristotelis, Euripidas,
Platonas, Filonas Aleksandrietis, Porfyrijus, Zenonas. Be to, Matenadarane saugomas
ir tiriamas didžiulis armėnų grožinės literatūros palikimas – tiek X–XVIII amžiaus
rankraščiai, tiek senojo spaudos periodo knygos21. Pirmoji spausdinta knyga išleista
1512 metais Venecijoje, per dvejus metus (1512–1513) išspausdintos net 5 armėnų
knygos, tad aišku, kad ir paleotipų gausa armėnai gerokai lenkia lietuvius.
Matenadaranas šiuo metu tiria ir publikuoja rankraščių bibliografiją, meno istoriją, kodikologiją, skriptoriumų istoriją, viduramžių veikalus ir archyvinius dokumentus, armėnų literatūros, istorijos, kultūros, filosofijos, medicinos, gramatikos,
gamtos mokslų veikalus, muzikos kūrinius, kalendorius, miniatiūras, verčia vidur
amžių armėnų veikalus. Nuo 1940-ųjų institutas leidžia mokslo straipsnių rinkinį
Banber Matenadarani (Matenadarano žinios), nuo 1959-ųjų išleido per 200 knygų22.
Ieškant literatūrinių ir kultūrinių Armėnijos bei Lietuvos ryšių, dėmesį pirmiausia
reikėtų atkreipti į Juozo Liongino Laurušo (1947–2000), 1968–1973 metais studijavusio
ir stažavusio Jerevano universitete, tyrimų rinktinę Akmuo ir šviesa. Joje yra informatyvių straipsnių („Senoji armėnų raštija apie Lietuvą“, „Lietuvių ir armėnų kalbų ryšiai“, „Pirmieji armėnų literatūros vertimai lietuvių spaudoje“, „‘Armėnų kilties’ personažai Vinco Pietario Algimante ir Vaižganto Pragiedruliuose: istorinis literatūrologinis
komentaras“), taip pat jo sumanytos monografijos apie lietuvių ir armėnų literatūrinius ryšius planas, iš kurio matyti, kad pirmasis skyrius „Lietuvių ir armėnų istorinės,
kultūrinės ir literatūrinės sąsajos nuo seniausių laikų iki 1940 m.“ turėjo apimti įvairias šių tautų istorines bei sociokultūrines paraleles, analizuoti armėnų istorikus,
19
20
21

„Matenadaranas“, 2008, 432.
„Matenadaranas“, 2008, 432.
Aбгарян 1967, 726. Apie Armėnijos ir armėnų diasporos bibliografijos istoriją
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ir išsamų literatūros sąrašą (501 pozicija),
api mantį istorijos, literatūros bei knygotyros tyrimus, žr. Сукиасян 1997.
„Matenadaranas“, 2008, 432.
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XVII–XIX amžiuje rašiusius apie Lietuvą23. Lietuvos vardas ne kartą minimas tiek
spausdintuose, tiek rankraštiniuose dokumentuose, saugomuose Matenadarane24.
Armėnų kultūrai būdingas atvirumas kitų tautų kultūroms – dėl daugybės emigracijos bangų jų nacionalinės kultūros keliai dažnai kryžiavosi ne tėvynėje, o kituose kraštuose ir kontinentuose25. Garsus Reformacijos veikėjas Lietuvoje Jonas Lasickis
(Jan Łasicki, Lasicius, 1534–1602) apybraižoje apie armėnų religiją De religione Arme
niorum juos apibūdino kaip garbingus, humaniškus, atvirus, kilnius, patikimus, apdairius, laisvai savo mintis reiškiančius, krikščionis iš nelaisvės išperkančius, labdaringus žmones26.
Antikos laikus siekianti raštija, daugialypiai kontaktai su Graikija, Egiptu, Persija,
Bizantijos ir Romos imperijomis bei kitomis Rytų bei Vakarų Europos šalimis suformavo platų armėnų požiūrį į istoriją liudijančius šaltinius. Tai skatino kaupti ne vien
tautiniu, bet ir istoriniu, estetiniu ir moksliniu požiūriu svarbius rašytinius paminklus.
XVI amžiaus pabaigos lietuviška knyga, šiuo atveju Karaliaučiaus evangelikų liuteronų kunigo Jono Bretkūno Postilė, nėra su Armėnija tiesiogiai susijusios kultūrinės
erdvės produktas, tačiau į ją pažiūrėta kaip į tam tikrai visuomenei svarbią kultūros
paveldo dalį, kurią irgi būtina pažinti ir saugoti.

2. J o n o B r e t kū n o Postilės e g z e m p l i o r i u s. Lankantis Matenadarane
nufotografuotas antraštinis Bretkūno Postilės lapas jau leido pradėti proveniencijų
analizę, tačiau egzemplioriui aprašyti to per maža, todėl buvo parašytas laiškas Matenadarano direktoriui dr. Gračjai Tamrazianui ir paprašyta papildomos informacijos
(buvo suformuluoti klausimai, į kuriuos reikia žinoti atsakymus tiriant egzempliorių)27.
Tamraziano laišku ir darbuotojų parengtomis skaitmeninėmis faksimilėmis čia bus
nuolat remiamasi28.
23
24

Laurušas 2005, 21–95.
Laurušas (2005, 27–30) išskiria dokumentą
Nr. 2644 – Hovaneso Kamenaci’o Chotino
karo istoriją, kurioje rašoma apie 1621
metų įvykius, kai jungtinės Lietuvos ir
Lenkijos pajėgos, vadovaujamos Jono Karolio Chodkevičiaus, ties Chotinu (20 km į
pietvakarius nuo Podolės Kameneco) nugalėjo turkų kariuomenę ir užkirto kelią
Osmanų imperijos ekspansijai. Šiame kare
dalyvavo ir armėnų išeiviai, gyvenę Podolės Kamenece. Jie sukūrę ir metraščių, palikę teismo aktų, rašytų armėniškais rašmenimis jau išnykusia polovcų kalba, artima Lietuvos karaimų kalbai. Metraščius
surinko ir 1896 metais Venecijoje kaip Ka
meneco kroniką išleido armėnų istorikas
Hevondas Ališanas (Laurušas 2005, 25–
27). Laurušas (2005, 28) pagrindžia ir armėnų dalyvavimą Žalgirio mūšyje. Apie
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25
26
27

28

armėnų išeiviją politiniame, ekonominiame ir kultūriniame Lietuvos gyvenime
nuo XI amžiaus žr. Laurušas 2005, 62–73.
Laurušas 2005, 81.
Laurušas 2005, 66.
Алекнавичене, Забарскайте, 2013-09-17,
1–2. Ačiū dr. Nadeždai Morozovai už laiško vertimą į rusų kalbą.
Тамразян 2013-10-29, 1–3. Nuoširdžiai dėkojame Šv. Mesropo Maštoco senovinių
rankraščių instituto Matenadarano direktoriui dr. Gračjai Tamrazianui už informaciją apie Postilės egzempliorių ir 4 puslapių faksimiles (Cepдeчно благодарим
директорa Институтa древних рукописей Матенадарана имени св. Месропа
Маштоца кандидата филологических
наук Грачью Тамразянa зa информацию
об экземпляре Постиллы Йонаса Бреткунаса и 4 цифровыe копии).

J o n o B r e t k ū n o Postilė ( 1 5 9 1 ) :
nuo Lietuvių literatūros draugijos
Tilžėje iki Matenadarano Jerevane

2.1. S a u g o j i m o v i e t a. Bretkūno Postilė saugoma Jerevane, Šv. Mesropo
Maštoco senovinių rankraščių institute Matenadarane, Lietuviškų knygų skyriuje,
turi numerį „4“; knyga gauta ir įregistruota 2012 metų rugpjūtį29.
2.2. P r o v e n i e n c i j a. BP yra tris institucijas liudijantys nuosavybės ženklai:
įrašai, įrašyti ranka, ir antspaudai, įspausti antspaudu. Nuosavybę liudijančių ant
spaudų yra antraštiniame puslapyje, priešlapiuose bei knygos viduje.
2.2.1.

Antraštiniame puslapyje yra trys violetiniu rašalu ranka rašyti įrašai, liudijantys, kad egzemp
liorius priklausė Lietuvių literatūros draugijai (Litauische literarische Gesellschaft)
(plg. 1 pav.):
L i e t u v i ų l i t e r a t ū r o s d r a u g i j OS BIBLIOTE K A.

„2299“ – puslapio viduryje kairėje pusėje;
„Bibliothek ‖ der ‖ Litauischen literarischen ‖ Gesellschaft“ – puslapio viduryje kairėje
pusėje;
„B 24“ – puslapio viduryje dešinėje pusėje.

Lietuvių literatūros draugija buvo įkurta 1879 metais Tilžėje mokslininkų, mokytojų, kunigų iniciatyva; veikė iki 1926-ųjų30. Draugijos ištakomis laikomas nuo
1873-iųjų Tilžėje veikęs Lietuvių ratelis (Litauisches Kränzchen), kurį buvo subūręs
Tilžės gimnazijos mokytojas Maksimilianas Felkelis (Maximilian Voelkel). Jis kartu
su Göttingeno universiteto privatdocentu Adalbertu Bezzenbergeriu (1851–1922) ir
Tilžės gimnazijos mokytoju Eduardu Gizevijumi (Eduard Gisevius, 1798–1880)
1878-aisiais spaudoje ir paštu išplatino atsišaukimą (pasirašė 15 asmenų), kuriame
kvietė įsitraukti į tiriamąjį darbą, nes lietuvių kalba – kalbotyrai viena svarbiausių
kalbų – sparčiai žengianti išnykimo link, žūstanti tautosaka ir papročiai31. 1872
metais Rytų Prūsijos mokyklose mokomąja kalba patvirtinus vokiečių kalbą, o
lietuvių ir lenkų kalba mokyti nurodžius tik tikybos, lietuvių kalbos išnykimo
pavojus iš tiesų tapo realus.
Draugijos statute pagrindinis siekis apibrėžtas taip: išsaugoti viską, kas yra susiję su Lietuva ir lietuviais – kalbą, istoriją, etnografiją – renkant bei užrašinėjant
mokslo reikalams32. Dėl šių priežasčių buvo formuojama biblioteka ir muziejus.
Pirmasis draugijos pirmininkas – Klaipėdos lietuvių kunigas Karlas Rudolfas Jakobis (Carl Rudolph Jacoby, 1817–1881), paskutinis – Tilžės gimnazijos mokytojas
profesorius Aleksandras Teodoras Kuršaitis (Alexander Theodor Kurschat, 1857–
1944). Draugijai priklausė daug žymių vokiečių, lietuvių, rusų, lenkų kalbininkų,
visuomenės veikėjų: be jau minėtų, į jos veiklą buvo įsitraukęs Georgas Heinrichas
29
30

Тамразян 2013-10-29, 2.
Kaunas, Masalskis 1998, 177–178; Ašmys,
Kaunas, Masalskis 2003, 628–629; Kaunas
2003, 629.

31
32
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Stikliorius 1937, 120; Mažiulis 1958, 280;
Milius 1993, 43.
„Statut der Litauischen litterarischen Gesellschaft (Tilsit, den 27. Oktober 1880.)“,
1883, [421].
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1 pav. BP I [A 1r]: dviejų institucijų proveniencijos;
Šv. Mesropo Maštoco senovinių rankraščių institutas Matenadaranas,
Lietuviškų knygų skyrius: Nr. 4
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J o n o B r e t k ū n o Postilė ( 1 5 9 1 ) :
nuo Lietuvių literatūros draugijos
Tilžėje iki Matenadarano Jerevane

Ferdinandas Nesselmannas, Augustas Leskienas, Aleksandras Brückneris, Filipas
Fortunatovas, Janas Baudouinas de Courtenay, Ferdinandas de Saussure’as, Janas
Karłowiczius, Eduardas Volteris, Antanas Baranauskas, Jonas Basanavičius, Augustinas Janulaitis, Kazimieras Būga ir kiti33. 1880 metais draugija turėjo 139 tikruosius
narius, 1887 – 210, 1900 – 180, 1908 – 22834, o 1913–1920 – 217 narių (per visą egzistavimo laikotarpį ne mažiau kaip 640 narių)35.
Draugija veikė keliomis kryptimis: skaitė mokslo ir mokslo populiarinimo pranešimus draugijos susirinkimuose, kaupė biblioteką ir etnografinius eksponatus, leido
tęstinį leidinį Mitteilungen der litauischen literarischen Gesellschaft (1880–1912, išėjo
6 tomai, 31 sąsiuvinis)36, rengė ir atskirais leidiniais paskelbė 11 darbų, organizavo
parodas37. Skirtingai nei kìtos humanitarinės krypties draugijos, įsisteigusios Rytų
Prūsijoje XIX amžiaus pabaigoje ir XX pradžioje38, Lietuvių literatūros draugija ne
tiek gynė lietuvių ir lietuvių kalbos pilietines teises, kiek aktyvino mokslo, literatūros
ir kultūros plėtotę. Jos mokslinis potencialas buvo daug didesnis negu tautiniu pagrindu susikūrusių draugijų. Be to, ji turėjo tikslą fiksuoti ir moksliškai analizuoti
etninį Prūsijos lietuvių savitumą, o ne kurti lietuviškąjį istorinį pasakojimą kaip
vieną iš įrankių pageidaujamam dabarties aiškinimui ir vertybių formavimui39.
Bibliotekos įsteigimo data laikomi 1879-ieji. Šie metai yra apvaliame antspaude,
kuriame ratu eina įrašas „Litauische literarische Gesellschaft. 1879“,
viduryje – draugijos herbas. Šiuo antspaudu žymėtos bibliotekos knygos ir rankraščiai, tačiau Postilėje jis neįspaustas (jo pavyzdį žr. 2.2.3, 3 pav.).
Postilė įregistruota 1892 metais išleistame draugijos bibliotekos kataloge Litauische
litterarische Gesellschaft. Katalog der Bibliothek:
Bretkuns, Jons, Litauiſche Predigten v. J. 1591. (Unvollſtändig.) B. 24.40

Antraštiniame Postilės lape esantis įrašas „B 24“ yra draugijos bibliotekos signatūra. Taigi Postilė įsigyta prieš 1892-uosius, sukatalogizuota ir suinventorinta. Tame
pačiame lape įrašytas skaičius „2299“ laikytinas inventoriaus numeriu. Bibliotekininkai dėl apsaugos atidžiai inventorino spaudinius: inventoriaus žurnale registruodavo kiekvieną leidinį užrašydami įsigijimo eilės numerį, bibliografinius duomenis,
signatūrą ir įsigijimo būdą; signatūrą įrašydavo leidinio antraštiniame lape, įspausdavo antspaudą41.
Manoma, kad draugija iki 1923-iųjų buvo sukaupusi apie 2 000 tomų leidinių
(1 200 pavadinimų): knygų, brošiūrų, periodikos42, tačiau Postilės inventoriaus nu33
34
35
36
37
38

Stikliorius 1937, 120; Gineitis 1990, 77–78;
Milius 1993, 43–45.
Daugiau duomenų žr. Milius 1993, 45–46.
Visą 1913–1920 metų narių sąrašą žr. Kaunas,
Masalskis 1998, 191–210.
Milius 1993, 45–47.
Kaunas 1997a, 224.
Apie jas žr. Gocentas, Ašmys 2000, 317–321.

120

39

40
41
42

Apie lietuviškojo istorinio pasakojimo formavimą ir jo komunikacinę terpę XIX amžiaus pabaigoje ir XX pradžioje žr. Safronovas 2011, 75–98.
Litauische litterarische Gesellschaft. Katalog der
Bibliothek, 1892, 2.
Kaunas 1987, 88.
Kaunas 2003, 629.
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meris liudytų, kad tomų turėjo būti gerokai daugiau43. Biblioteka buvo komplektuojama daugiausia iš dovanotų leidinių, gaunamų iš įvairių šalių mokslininkų, pildoma
draugijos leistais leidiniais, įsigyjama mainais, perkami reti lituanistiniai spaudiniai,
prenumeruojama periodika; lietuviškų spaudinių buvo apie 300 pavadinimų knygų
ir 24 periodiniai leidiniai44. Biblioteka turėjo ir šiek tiek rankraščių – 1892-ųjų kataloge įregistruoti aštuoni45. Didžioji dauguma knygų – XIX amžiaus antrosios pusės
spaudiniai. Postilė buvo seniausia lietuviška knyga.
Biblioteką tvarkė bibliotekininkai, kurie buvo kartu ir draugijos valdybos nariai46.
1889–1894 metais draugijos bibliotekininku dirbo Tilžės apskrities mokyklų inspektorius Rudolphas Schwede; jis veikiausiai ir yra katalogo sudarytojas47. Schwede
domėjosi senąja lietuvių literatūra, ypač mokomosiomis knygomis48, tyrė lietuviškų
giesmynų istoriją49. Į katalogą įtrauktì 494 pavadinimų veikalai, iš viso 861 tomas;
vėliau leidinyje Mitteilungen der litauischen literarischen Gesellschaft paskelbti 7 katalogo papildymai, apėmę 1892–1911 metais įsigytas knygas50. 1899–1913 metais bibliotekininku buvo Tilžės gimnazijos mokytojas Aleksandras Teodoras Kuršaitis. Jis
čia mokytojavo 1882–1922 metais: nuo 1884-ųjų dėstė lietuvių kalbą, nuo 1900-ųjų
buvo profesorius. Į draugijos veiklą įsitraukė 1888 metais, buvo valdybos narys,
1898–1923 – pirmininkas, 1899–1912 – leidinio Mitteilungen der litauischen literarischen
Gesellschaft redaktorius51.
Iki Pirmojo pasaulinio karo bibliotekininkai knygas laikydavo savo butuose, ilgiausiai jos išbuvo Kuršaičio bute (Tilžė, Ilgoji g. 15)52. Veikiausiai šį Postilės egzemp
liorių mini Šilokarčemos dvarininkas bibliofilas Hugo Scheu (1845–1937), dalyvavęs
draugijos veikloje, buvęs valdybos narys, turėjęs didelę biblioteką, archyvą ir muziejų. Savo bibliotekai įsigytos Postilės priešantraštiniame lape Scheu įrašė, kad knygą
pirko už 100 markių, ir nurodė dar du jam žinomus Postilės turėtojus – Bezzenbergerį ir Kuršaitį:
ergänʒen laſſen noch ʒwei nicht volſtändigen Poſtillen, welche im Beſitz von Geh[ei
men] Rat Beʒʒenberger und Profeſſor Kurſchat – Tilſit ſind (durch H[err]n Mil
kutat)53.
43

44
45

46
47

Juozas Tumelis (2008, 173) nurodo bibliotekoje buvus apie 2 500 tomų knygų, šiek
tiek XVII–XIX amžiaus rankraščių. Mažiulio (1958, 280) ir Miliaus (1993, 46) duomenimis, bibliotekoje buvo apie 4 000 tomų
įvairių spaudinių, tarp jų – retų lietuviškų
ir lituanistinių leidinių, bei rankraščių.
Kaunas 1997b, 224.
Kataloge jiems skirtas 11 skyrius
„Manuſkripte“ (Litauische litterarische Gesells
chaft. Katalog der Bibliothek, 1892, 33), tačiau
rankraščiai pakartotinai įtraukti ir į teminius
skyrius.
Kaunas 1997b, 224.
Kaunas 1987, 87–88.
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49
50
51
52
53

1894 metais Tilžės keleivyje paskelbta anoniminė žinutė apie draugijos susirinkimą
Tilžėje, kur Schwede skaitė pranešimą
apie lietuviškas mokyklines knygas. Pirmąja mokomąja knyga jis laikė Mažvydo
Katekizmą („Lietuwißkay=litterarißka
Draugyſte“, 1894-02-03, 1).
Schwede 1891, 396‒406.
Kaunas 1987, 87–88.
Sabaliauskas 1979, 158–160; Sabaliauskas
2
2008c, 291; Kaunas 1993, 48–58.
Kaunas 1987, 88–89.
Apie Bezzenbergerio ir Scheu’jaus egzemp
liorius žr. Aleknavičienė 2005b, 93–99,
102–107.
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Pirmasis pasaulinis karas sugriovė draugijos planus įkurdinti biblioteką Tilžės
lietuvių klubo būstinėje, kaip buvo 1914 metais numatęs naujasis bibliotekininkas,
valdybos sekretoriaus pavaduotojas (nuo 1913) Jokūbas Stikliorius (1871–1942)54. Knygos ir vertingi daiktai per karą buvo sukrauti viename iš miesto bibliotekos kambarių.
Kuršaitis 1917–1918 metais kaip atsargos kapitonas buvo mobilizuotas į vokiečių
kariuomenę, 1922-aisiais išėjo į pensiją ir netrukus persikėlė į kurortinį Kranto (Cranz)
miestelį, kur atsidėjo Lietuviškai-vokiško žodyno rašymui55. Po poros metų – 1924-aisiais –
Klaipėdos dienraščiai Klaipėdos žinios ir Lietuvos keleivis pradėjo rašyti apie Tilžės etnografijos muziejaus, įsteigto 1905 metais Jokūbynės parke, ir bibliotekos nykimą, netgi
grobstymą. Tuo esą ypač skundžiasi vokiečių mokslininkai:
Paskutiniame laike tenka girdėti iš įvairių pusių, ypačiai ir iš vokiečių mokslininkų
tarpo, vis daugiau nusiskundimų dėl žuvusių „Lietuviškos literatiškos draugijos“
muziejaus ir bibliotekos brangių senovės palikimų. „Litauisch-literarische Gesellschaft“,
kurios pirmininku yra prof. Kuršatis, per ilgus metus buvo įsigijusi ir iš mūsų krašto
nemaža brangaus turto, įdomių retų knygų, paveikslų, rankdarbių ir tt. Viena to
turto dalis yra patalpinta nesutvarkytame, nešvariame tos pačios draugijos „lietuviškame namelyje“ Tilžės Jokubinės parke, o kitkas – turtinga biblioteka, paveikslai ir
tt. karo metu buvo suversta, it sąšlavų krūva, kokiame tai tuščiame miesto bibliotekos
kambary. Iš čia nežinia kas išnešiojo vieną kitą geriausiųjų daiktų. Skaudu matyt, kad
svetimieji mindžioja kojomis tą, kas mums lietuviams taip brangu. Ar tik ne tyčia taip
daroma, kad greičiau visus lietuviškumo pėdsakus panaikinus?..56

Dauguma šaltinių draugijos veiklos pabaiga laiko jau 1923-iuosius. Valdybos nario Stiklioriaus duomenimis, po Pirmojo pasaulinio karo buvo sušaukti keli susirinkimai; pirmajame jų Kuršaitis pasakęs, kad, susikūrus nepriklausomai Lietuvos Respublikai, lietuvių kalba jau turbūt neišnyksianti, bet draugija dirbsianti toliau. Tačiau
jau 1922-aisiais keli nariai buvo nutarę draugiją uždaryti57. Kuršaičio sūnus Arminas
Kuršaitis rašė, kad jo tėvas vadovavo draugijai nuo 1898 iki 1925 metų – iki draugijos
gyvavimo pabaigos58. Juozas Tumelis nurodo, kad draugija 1925 metais reorganizuota, ji atsisakiusi lituanistinės veiklos, tačiau nepasako, į ką buvo reorganizuota59.
Anoniminė žinutė, paskelbta 1926-ųjų gegužę Lietuvos keleivyje, liudija, kad Lietuvių literatūros draugija reorganizuota 1926 metais60. Nors iš jos nėra aišku, ar ji tik
pakeitė pavadinimą, ar iš tiesų atsisakė lietuvybę palaikančios veiklos, tačiau yra
užuomina, kad draugijai buvo priekaištauta dėl lietuvybės ugdymo ir gindamasi ji
turėjusi „vardą mainyti“:
54
55
56

Kaunas 1987, 89.
Kaunas 1993, 49–56.
„Tilžė. 2. IV. Žuvę senovės palikimai“,
1924-04-08, 4; Milius 1993, 82; Kaunas,
Masalskis 1998, 177. Apie politinių priežasčių nulemtą įtampą tarp vokiečių ir lietuvių bei abipusius kaltinimus žr. 2.2.2.

122

57
58
59
60

Stikliorius 1937, 122.
Kurschat 1968, XII.
Tumelis 2008, 173.
Kaunas, Masalskis 1998, 177–178.

Archivum Lithuanicum 15

Til  ė. Lietuw. literarißkoji Draugyſtė nulaikė andai Suſiėjimą, kuriame ſawe
perſikrikßtyjo, iß Wardo wiſlab paßalindama, kas ir tik menkiauſį Numanymą prikelti galėtų, kad ji apie tai, kas lietuwißka rūpinas. Norint nei wiens mogus ſakyti
negalės, kad ßita Draugyſtė kada nors ir tik maniuſi būtų Lietuvyſtę kelti, tai tacʒiau
buwę jei umetinėjama, kad ji prießwokißka eſanti ir prieß tai beſigindama turėjo ji
ſawo Wardą mainyti61.

Bibliotekos gyvavimo pabaiga laikomi 1923-ieji62. Dėl jos tolesnio likimo daug
neaiškumų. Paprastai sakoma, kad draugijai nustojus funkcionuoti, etnografiniai
rinkiniai buvo perduoti Tilžės kraštotyros muziejui ir Prūsijos muziejui Karaliaučiuje63, o biblioteka – Tilžės miesto bibliotekai64. Tačiau dėl bibliotekos perdavimo labai
abejotina: Tilžės miesto bibliotekos antspaudo Postilės egzemplioriuje nėra. O ant
spaudų ši biblioteka turėjo keletą65. Jos antspaudu nepažymėtas ir vadinamasis Kunc
mano žodynas, taip pat priklausęs Lietuvių literatūros draugijos bibliotekai (jau 1892
metais rankraštis įtrauktas į katalogą; signatūra „K. 11“; apie jį žr. dar 2.2.2)66. Tilžės
miesto bibliotekos antspaudo nėra ir Kristijono Gotlybo Milkaus poemoje Pilkainis
(kataloge jos signatūra „X. 26“)67. Taigi Lietuvių literatūros draugijos bibliotekos knygos į Tilžės miesto biblioteką buvo tik suvežtos saugoti, bet perduotos jai nebuvo.
Lietuvių literatūros draugijos bibliotekai priklausiusį Postilės egzempliorių Vaclovas Biržiška (1884–1956) 1924 metais buvo įregistravęs Lietuvių bibliografijoje: „Tilžės
Liet. Lit. Dr. B. 24“68, tad bibliografams ir mokslo visuomenei jis buvo žinomas.

2.2.2. Ry t ų V o k i e č i ų t ė v y n ė s t a r n y b a T i l žė j e. BP I antraštinio
lapo kitoje pusėje du kartus įspaustas ovalus violetinis antspaudas su įrašu vokiečių
kalba ir skaičius tamsiai žalsvu rašalu:
„Ostd. Heimatdienst – Tilsit –“ – puslapio apačioje;
„275“ – puslapio apačioje69.

Antspaudas liudija, kad knyga priklausė organizacijai Rytų vokiečių tėvynės tarnyba Tilžėje (Ostdeutscher Heimatdienst Tilsit). Toks antspaudas yra ir Milkaus
poemoje Pilkainis bei Kuncmano žodyne (plg. 2 pav.).
Apie Rytų vokiečių tėvynės tarnybos veiklą Tilžėje labai mažai duomenų. Ji neaprašoma nei draugijų veiklai skirtuose lietuvių mokslo darbuose, nei lietuvių enciklopedijose, ir tai skatina manyti, kad jos veikla buvo nereikšminga. Antroji neminėjimo
priežastis gali būti kultūrinės atminties fenomenas – jos tiesiog nenorima prisiminti,
todėl, panašiai kaip ir konstruojant lietuviškąjį istorinį pasakojimą, pasirenkama eli61
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2 pav. Kuncmano žodynas: ovalus Rytų vokiečių tėvynės
tarnybos Tilžėje antspaudas ir inventoriaus numeris;
LLTIB R: f. 1 – 5791

minavimo, arba nutylėjimo, strategija. Mėginant suvokti šios organizacijos veiklą,
nustatyti sąsajas su Lietuvių literatūros draugijos biblioteka, tenka remtis ir analogija
su kitose Rytų Prūsijos apskrityse veikusiomis panašaus tipo organizacijomis.
Po Pirmojo pasaulinio karo Vokietijoje kūrėsi daug sąjungų, draugijų ir organizacijų, kurių vienas iš tikslų buvo sumažinti kaltės jausmą dėl karo sukėlimo ir pralaimėjimo, todėl joms buvo suteikiami pavadinimai, skatinantys didžiavimąsi vokiečių
tauta70. Tačiau dar svarbesni buvo politiniai tikslai. Neatsitiktinai jų pavadinimuose
tokie dažni dūriniai, kurių pirmasis sandas Heimat-.
Taikos sąlygas nuo 1919 metų sausio 18 iki 1920-ųjų sausio 21 dienos svarsčiusi
Paryžiaus taikos konferencija sąjunginėms valstybėms pripažino nugalėtojų statusą
ir įtvirtino sankcijas nugalėtosioms. Versalio taikos sutartis, pasirašyta 1919 metų
birželio 28 dieną (ratifikuota 1920 metų sausio 10), itin nepalankiai paveikė Vokietiją: ji ne tik turėjo likviduoti kariuomenę, mokėti reparacijas, bet ir prarado daug
teritorijų: didžiąją Vakarų Prūsijos dalį, Aukštutinę Sileziją, Poznanės provinciją,
Dancigo sritį, Klaipėdos kraštą. Dėl dalies Aukštutinės Silezijos ir mišriai gyvenamų
Rytų Prūsijos pietinių apskričių turėjo būti surengti gyventojų plebiscitai 71. Taigi
Versalio taikos sutartis pajudino valstybių sienas, o tai skatino tautų ir etninių grupių
politinį aktyvumą, krašto strategijos svarstymą ir jėgų telkimą.
Ne mažiau svarbu buvo užkirsti kelią bolševizmo plitimui iš Rusijos – tam 1919
metų vasarį Karaliaučiuje įkurtas Rytų Prūsijos tėvynės tarnybos centro komitetas
(Zentralausschuß für den ostpreußischen Heimatdienst), kuris jau kovą pasivadino Rytų
vokiečių tėvynės tarnybos centro komitetu (Zentralausschuß für den ostdeutschen Heimatdienst)
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su sąjungomis Rytų ir Vakarų Prūsijoje; keletą mėnesių jis formavo struktūrą ir tinklą72.
Kiekvienoje apskrityje Rytų Prūsijos tėvynės tarnyba turėjo vadovą, buvo artimai susijusi su civilinėmis bei karinėmis valdžios įstaigomis, o visų sąjungų centras – Reicho
kanceliarija Berlyne73. Kovo 30 dieną Rytų ir Vakarų Prūsijoje surengti mitingai, kurie
parodė, kad pagrindinis agitacinis darbas nukreiptas į išsaugojimą apskričių, kurias
Paryžiaus taikos konferencija buvo numačiusi atskirti nuo Vokietijos74.
Struktūra galutinai suformuota 1919 metų liepos 12-ąją, kai visų partijų susirinkimas priėmė nutarimą iki šiol buvusį laisvą susivienijimą įteisinti ir pavadinti Rytų
vokiečių tėvynės tarnyba, Rytų Prūsijos krašto sąjunga, įregistruota (Ostdeutscher Heimat
dienst, Landesverband Ostpreußen, e. V.), jos centras Karaliaučiuje75. Valdybą sudarė trys
nariai. Be to, iš 18 narių (vėliau iš 22) suformuotas komitetas. Centro ir padalinių
bendravimas buvo gyvas ir reguliarus. Sudarytos 6 apygardos: Karaliaučiaus, Vėluvos, Braunsbergo, Įsruties, Ragainės, Rastenburgo, o 7-ta jau veikė Olštyne. Organizacija leido laikraštį Mitteilungen des Ostdeutschen Heimatdienst, dideliais tiražais
spausdino ir platino brošiūras bei atsišaukimus76. Organizacija veikė beveik visose
stambesnėse vietovėse ir daugelyje kaimų, ji dirbo ne tik agitacinį, bet ir socialinį bei
kultūrinį darbą.
Rytų vokiečių tėvynės tarnybos veikla ypač ryški buvo Rytų Prūsijos pietinėse
apskrityse, t. y. Mozūrijoje ir pietinėje Varmijoje, kur greta vokiečių gyveno daug
lenkų. Kaip ir lietuviškų apskričių gyventojai, čia gyvenantys lenkai jau keletą šimt
mečių išpažino evangelikų liuteronų religiją, Mozūrija ir Varmija buvo lojalios Prūsijos valstybės dalys, teritoriškai iki tol nepriklausiusios Lenkijai. Gyventojams buvo
suteikta teisė patiems apsispręsti dėl politinės priklausomybės. Protesto akcijos prieš
jų atidavimą Lenkijai prasidėjo dar prieš pasirašant Versalio taikos sutartį – vokiečių
iniciatyva 1919 metų kovo 30 dieną jau buvo įkurta Rytų vokiečių tėvynės tarnyba
Olštyne (Ostdeutscher Heimatdienst Allenstein). Mozūrijoje ši organizacija 1919–1920
metais agitavo gyventojus balsuoti už pasilikimą Vokietijos sudėtyje. Lenkija, be
abejo, buvo suinteresuota integruoti mozūrus į savo valstybę, todėl politinei agitacijai irgi skyrė daug dėmesio ir lėšų. Apsispręsti turėjusiam kraštui Rytų vokiečių tėvynės tarnybos veikla padarė didelę įtaką – 1920-ųjų liepą vykusio plebiscito rezultatai buvo palankūs Vokietijai, Mozūrija ir Varmija nebuvo atiduota Lenkijai77.
Rytų vokiečių tėvynės tarnyba veikė ir Marienburge (Malbork, Vakarų Prūsija),
jos centras irgi buvo Karaliaučiuje78, Marienwerderyje ir kitur. Visose apskrityse Rytų
vokiečių tėvynės tarnyba politinių partijų atžvilgiu buvo neutrali – vienijo vokiškai
nusiteikusius gyventojus neatsižvelgdama į partinę priklausomybę ir dirbo aktyvų
kultūrinį darbą: rūpinosi pjesėmis kaimo teatrams ir šventėms, natomis chorams,
nuolat siekė, kad bibliotekos, pranešimai ir vaidinimai vokiečių kultūrą darytų ma72
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tomą79. Ir vėliau organizacija rūpinosi, kad vyktų spektakliai, konferencijos, aukštųjų mokyklų dėstytojai skaitytų pranešimus aktualiais klausimais, būtų vykdomas
mokslo tiriamasis darbas80.
Panašūs tikslai ir veiklos principai buvo būdingi ir Tilžėje veikusiai organizacijai.
Nors šiaurinė Rytų Prūsijos dalis iki Nemuno buvo palikta Vokietijai, tačiau Klaipėdos kraštas perduotas Tautų Sąjungai, o vėliau, po 1923-iųjų sausio sukilimo, prijungtas prie Lietuvos. Didelę įtampą kėlė Tilžėje 1918 metų lapkričio 30 dieną priimta deklaracija, vadinamasis Tilžės aktas, kuriame, remiantis tautų apsisprendimo
teise, reikalauta Mažąją Lietuvą prijungti prie Lietuvos Respublikos. Remdamasi šiuo
aktu, Lietuvos delegacija 1919 metų kovo 24-ąją įteikė Paryžiaus taikos konferencijos
pirmininkui Georges’ui Benjaminui Clemenceau memorandumą prašydama visą
Mažąją Lietuvą pripažinti Lietuvai81.
Kita vertus, Tilžės aktą pasirašė 24 Mažosios Lietuvos tautinės tarybos nariai,
tačiau tai buvo tik vienos visuomenės dalies viešai pareikšta politinė nuostata. Net
ir lietuvių, kaip etninės grupės, požiūriu ši nuostata nebuvo vienoda: kai kurie jų
atvirai deklaravo norą pasilikti prie Vokietijos, tik reikalavo daugiau teisių lietuvių
kalbai mokyklose ir viešajame gyvenime82. Prūsiškąjį patriotizmą ir „prūsiškosios
tėvynės“ sampratą palaikė jautimasis prūsų palikuonimis, bendras su vokiečiais
evangelikų liuteronų tikėjimas, teigiamas kultūrinės Prūsijos valdovų misijos vertinimas, lojalumas valstybei83. Todėl dirva agitacinei ir kultūrinei veiklai buvo palanki
ne tik Mozūrijoje ir Varmijoje, bet ir lietuvių gyvenamose apskrityse. Vokiečiams,
Versalio taikos sutartį laikiusiems diktatoriška ir apimtiems revanšizmo idėjų, pasienio apskritys tapo intensyvios politinės agitacijos zonomis tikintis, kad prarastos
žemės bus grąžintos, ir stengiantis išlaikyti provokišką gyventojų orientaciją.
Vokiečių ir lietuvių santykių istoriją populiariai aprašė Vydūnas (Vilhelmas Storosta, 1868–1953), daug metų gyvenęs Tilžėje, 1895-aisiais įsteigęs Tilžės lietuvių
giedotojų draugiją ir jai vadovavęs iki 1935-ųjų, kol buvo uždarytos visos Rytų Prūsijos lietuvių draugijos. Jis teigė, kad po Pirmojo pasaulinio karo kiekviena pastanga
puoselėti lietuvybę buvo laikoma priešiškumu vokiečiams, o kiekvienas lietuvis,
viešai pasisakantis už lietuvybę, – vokiečių priešu ar net valstybės išdaviku. Nuo
1924-ųjų buvo pradėta kurti draugijas, leisti periodinius leidinius, kurie skleidė mintis, kad lietuviai esą vokiečių bei vokietybės priešai, ir kurstė neapykantą lietuviams
bei lietuvybei84. Be to, buvo kuriamos teorijos, kad lietuviai nėra šio krašto autochtonai, kad jie atsikėlę į dykrą tik XV–XVI amžiuje, taigi vėliau negu vokiečiai. Tai
rodo, kad „kova už tėvynę“ vyko ir istorijos bei geografijos mokslo srityje.
Vokiečių periodinė spauda nuolat eskalavo pavojų, kurį esą kelia iš Lietuvos
sklindanti agitacija („großlitauische Agitation“, „großlitauische Propaganda“) dėl
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Rytų Prūsijos prijungimo prie Lietuvos85. Negana to, kaltino lietuvius vokiečių teisių
nepaisymu ir priespauda Klaipėdos krašte, įžiūrėjo priešiškumą vokiečiams ir laikė
jį nacionalizmo bei primityvios kultūros reiškiniu. 1927 metais Tilsiter allgemeine Zei
tung rašė, kad tokiu lietuvių elgesiu Klaipėdos krašte labai piktinamasi Tilžėje, Rytų
Prūsijoje ir visoje Vokietijoje, todėl vis stiprėjąs įsitikinimas, kad nebėra tikslo palaikyti lietuvybę ir Rytų Prūsijoje86.
Pasienyje iš tiesų buvo steigiamos draugijos, kurios, gaudamos valstybės paramą,
turėjo vykdyti vokiečių kultūrinę misiją. Tilžėje įsikūrusi Šiaurės Rytų Prūsijos kultūros sąjunga (Kulturbund Nordostpreußen) savo nariais laikė Tilžės magistratą, Rytų
vokiečių tėvynės tarnybą, Meno draugiją ir Muzikos draugiją. Minėtoji sąjunga kartu su Rytų vokiečių tėvynės tarnyba 1930 metais buvo numačiusi tokius tikslus:
Pflege der Beziehungen zum Mutterlande jenseits des Korridors und die Propaganda
für Ostpreußen im Reich, fernerhin die deutsche Kulturpropaganda in den Grenzkreisen als Abwehrmittel gegen die litauische Bewegung durch Veranstaltung von
Heimatabenden mit Theateraufführungen, Filmvorführungen, Vorträgen und durch
Überwachung der litauischen Bewegung durch Vertrauensleute, weiterhin die Pflege
des Heimatgedankens durch Beeinflussung der verschiedenartigsten Vereine, insbesondere auf dem Lande87.

Tad šiųdviejų Tilžėje veikusių draugijų tikslai buvo apibrėžti gana aiškiai: politinėje plotmėje – santykių palaikymas su metropolija, esančia už vadinamojo Lenkų,
arba Gdansko, koridoriaus, agitavimas už Rytų Prūsiją kaip Vokietijos dalį ir atitinkamas tėvynės sampratos formavimas; kultūrinėje plotmėje – vokiečių kultūros
propagavimas kaip atsvara lietuvių judėjimui ir šio judėjimo kontroliavimas. Priemonės taip pat numatytos: vakaronės su teatrų spektakliais, filmais ir paskaitomis,
aktyvi draugijų veikla ir lietuvių judėjimo sekimas.
Nežinoma, kada ir kaip Tilžės organizacija perėmė Lietuvių literatūros draugijos bibliotekai priklausiusias knygas. Jau minėta, kad per Pirmąjį pasaulinį karą jos
buvo sukrautos viename Tilžės miesto bibliotekos kambaryje. Perimtas knygas
organizacija suantspaudavo ir suinventorino. Taip pat minėta, kad jos antspaudu
ir numeriu „113“ pažymėtas ir vadinamasis Kuncmano žodynas (plg. 2 pav.), nuo
1881-ųjų priklausęs Lietuvių literatūros draugijos bibliotekai88. Suantspauduota ir
suinventorinta ir Milkaus poema Pilkainis (prie antspaudo yra numeris „164“)89.
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Žavintos Sidabraitės liudijimu, Rytų vokiečių tėvynės tarnybos antspaudą turi ir
kai kurios kitos Lietuvių literatūros draugijos bibliotekai priklausiusios knygos,
dabar saugomos Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto bibliotekoje (apie jas
žr. toliau – 2.2.3).
Nėra žinoma, ar Rytų vokiečių tėvynės tarnyba leido perimtomis knygomis naudotis visuomenei. Viktoro Falkenhahno (1903–1987) duomenimis, apie 1928-uosius
Tilžėje veikė vienintelė biblioteka – Tilžės miesto biblioteka. Joje jis rinkęs medžiagą
Vydūnui, rašiusiam knygą Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen (1932),
kai šiam buvę pareikšta, jog nepageidaujama, kad naudotųsi miesto bibliotekos pa
slaugomis90.

2.2.3. K a r a l i a u č i a u s

u n i v e r s i t e t o B a l t ų i r s l a v ų s e m i n a r a s.

Trys antspaudai liudija Postilę priklausius Karaliaučiaus universiteto Baltų ir slavų
seminarui.
Kiek žemiau nei Lietuvių literatūros draugijos proveniencijos įrašas, BP I ant
raštiniame puslapyje yra pilkšvai mėlynu rašalu įrašyta signatūra ir violetinis šriftinis linijinis antspaudas (be rėmelio) su vokišku dviejų eilučių įrašu gotikiniu
šriftu (plg. 1 pav.):
„Am 360“ – puslapio dešinėje pusėje;
„Baltiſch=Slaviſches Seminar ‖ a. d. Albertus=Univerſität Kbg. Pr.“ – puslapio dešinėje
pusėje.

Pirmame lotyniškos pratarmės puslapyje apačioje per vidurį yra šriftinis linijinis
antspaudas (be rėmelio) su trimis eilutėmis išdėstytu vokišku įrašu, surinktu lotyniškąja antikva:
„Baltisch-slavisches Seminar ‖ der Albertus-Universität ‖ Königsberg Pr.“91

Bent dvidešimt kartų įspaustas apvalus Baltų ir slavų seminaro antspaudas su
taip pat lotyniškąja antikva surinktu įrašu vokiečių kalba ir Prūsijos kunigaikščio
Albrechto atvaizdu viduryje (jo pavyzdį žr. 3 pav.):
„Baltisch-Slawisches Seminar a. d. Albertus-Universität * Königsberg/Pr.“

Šis antspaudas spaustas kas 50 puslapių: BP I – 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 431; BP II – 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ir klaidų atitaisymo
antrame lape92.
Baltų ir slavų seminaras pradėjo veikti Filosofijos fakultete 1936 metais ir veikė
iki 1945-ųjų, kol buvo uždarytas Karaliaučiaus universitetas. Šis seminaras laikomas
Teologijos fakultete veikusio ir 1935 metais uždaryto Lietuvių kalbos seminaro, kuris
buvo įkurtas 1718 metais Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo I iniciatyva, tąsa93.
90
91
92

Falkenhahn 1982, 481.
Тамразян 2013-10-29, 3.
Тамразян 2013-10-29, 3. Už žodinę ir vaizdinę informaciją apie Baltų ir slavų semina-
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ro bibliotekos antspaudus dėkoju Klaipėdos
universiteto doc. dr. Žavintai Sidabraitei.
Citavičiūtė 2004, 11.
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3 pav. Kuncmano žodynas:
Baltų ir slavų seminaro
bei Lietuvių literatūros
draugijos antspaudai;
LLTIB R: f. 1 – 5791

1935 metais uždarytas ir Lenkų kalbos seminaras, taigi tris amžius Teologijos fakultete gyvavusi šių seminarų tradicija buvo nutraukta94.
Baltų ir slavų seminarui vadovavo baltistas Jurgis Gerulis (Georg Gerullis, 1888–
1945) ir slavistas Karlas Heinrichas Meyeris (Karl Heinrich Meyer, 1890–1945)95. Gerulis buvo studijavęs Karaliaučiaus ir Berlyno universitete klasikinę filologiją ir indogermanistiką, 1912 metais Karaliaučiuje apgynęs daktaro disertaciją apie prūsiškus
Sembos vietovardžius, 1919 išrinktas baltų kalbų, o 1920 – indoeuropiečių kalbotyros
privatdocentu. 1922–1933 metais dirbo profesoriumi Leipcigo universitete, bet 1934aisiais grįžo į Karaliaučių ir iki 1937-ųjų buvo šio universiteto profesorius, 1935–1937
metais – ir rektorius; 1937-aisiais išvyko dirbti profesoriumi į Berlyną, kur taip pat
įkūrė Baltų seminarą96. Jam išvykus seminarui vadovavo profesorius Meyeris97.
Iki šiol manyta, kad Gerulio iniciatyva Lietuvių literatūros draugijos bibliotekos
knygos pervežtos iš Tilžės į Karaliaučių ir perduotos seminarui98, tačiau Postilės egzemplioriaus, taip pat ir Kuncmano žodyno bei Milkaus Pilkainio istorija rodo, kad
knygos buvo perimtos ne tiesiogiai iš šios draugijos, o iš Tilžėje veikusios Rytų vokiečių tėvynės tarnybos (Ostdeutsche Heimatdienst Tilsit). Gerulio sąsajos su Tilžės
kultūrine aplinka gana ryškios: jis kilęs iš Tilžės apskrities Jogaudų kaimo, 1909
metais baigęs Tilžės gimnaziją, buvęs vienas iš Kuršaičio auklėtinių – Lietuvių kalbos
seminaro lankytojų, vienas iš Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo IV 1844 metais
įsteigtos stipendijos lietuvių kilmės moksleiviams stipendininkų99.
1934 metais lietuvių kalbos mokytoju Lietuvių kalbos seminare, o 1936–1941 metais Baltų ir slavų seminare dirbo Gerulio mokinys Falkenhahnas100. Studijuodamas
Teologijos fakultete jis pats lankė Lietuvių kalbos ir Lenkų kalbos seminarus, gavo
vadinamąją lietuvišką ir lenkišką stipendiją (maždaug po 200 markių), prieš tai, kaip
ir Gerulis, buvo baigęs tą pačią Tilžės gimnaziją (1931)101. Mokyti seminare lietuvių
kalbos Falkenhahnas pradėjo dar studijuodamas, nes Gerulis, grįžęs į Karaliaučių ir
turėjęs perimti seminarą, esą labai nemėgęs teologijos studentų, todėl lietuvių kalbos
dėstymą perdavęs jam, tuomet paskutinio kurso studentui; vėliau Falkenhahnas
gaudavęs pusę „komisarinio“ dėstytojo algos102.
Seminaro biblioteką tvarkydavo seminaro vadovas. Knygos, pasak Falkenhahno,
laikytos seminaro auditorijoje atvirose lentynose, užėmusiose vieną auditorijos sieną.
Knygų turėta nemažai: lietuviškos religinės literatūros, lietuvių kalbos vadovėlių, šiek
tiek kalbotyros darbų, žodynų. Biblioteka veikusi seniai, bet per metus pasipildydavusi nedaug – apie dešimčia knygų: gaudavusi dovanų iš seminaro vadovų, senų
lietuviškų knygų kaimuose per atostogas rasdavę ir atveždavę studentai103. Falken94
95
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Schaller 2009, 138.
Schaller 2009, 159.
Sabaliauskas 1979, 219–221; Sabaliauskas
2
2008b, 187–188; Schaller 2009, 140–144, 155.
Schaller 2009, 160–161.
Kaunas 1987, 89.
Kaunas 1993, 49–50.
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Schaller (2009, 164) nurodo, kad lietuvių
kalbos mokymas Karaliaučiaus universitete
Falkenhahnui buvo pavestas 1935 metais.
Falkenhahnas 1987, 58–60; Kaunas 1993,
137–147; Sabaliauskas 2 2008a, 164–165.
Falkenhahnas 1987, 59–60; Kaunas 1993,
142–143.
Falkenhahnas 1987, 60.
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hahnas nenurodo, kad jam dirbant seminare būtų atvežta knygų iš Tilžės. Tai būtų
buvęs labai gausus, įspūdingas papildymas, ir kažin ar būtų likęs nepaminėtas. Galbūt
knygos buvo atgabentos iki Falkenhahnui pradedant dirbti seminare, t. y. iki 1934-ųjų.
Truputį keista, kad Falkenhahnas, rašęs disertaciją apie Bretkūno Bibliją ir ketinęs išleisti knygą apie Postilę, minėdamas vertingas bibliotekos knygas jos nepaminėjo.
Beveik neabejotina, kad tai buvo seniausia lietuviška seminaro bibliotekos knyga.
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui knygos iš Karaliaučiaus bibliotekų buvo
išvežamos. 1945 metų sausio 28 dieną Karaliaučiaus universitetas buvo uždarytas, jo
administracija perkelta į Greifswaldą. Baltų ir slavų seminaro vadovas Meyeris liko
Karaliaučiuje iki karo pabaigos, nes tikėjosi, kad universitetas bus išlaikytas ir jis,
garsus rusų kalbos ir kultūros specialistas, galės dirbti toliau. Meyeris labai vertino
seminaro knygas, buvo „suaugęs“ su biblioteka, bet jo gyvenimas baigėsi suėmimu,
kalinimu sovietų lageryje prie Kranto ir mirtimi pakeliui į Karaliaučių104.
Kai kurios seminaro knygos dabar saugomos Poznanėje Adomo Mickevičiaus
universiteto bibliotekoje (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)105. Kaip
minėta, Milkaus Pilkainis pažymėtas apvaliu Poznanės universiteto Baltų filologijos
seminaro antspaudu su įrašu „Seminarium Filologii Baltyckiej ‖ Universitet Poznański“ ir numeriu „21“, taigi kai kurios knygos pateko į Lenkiją ir ten taip pat naudotos
mokslo ir mokymo reikalams. Viena kita atvežta į Lietuvą, tarp jų – vadinamasis
Kuncmano žodynas.
Neoficialiais duomenimis, šis Bretkūno Postilės egzempliorius po Antrojo pasaulinio karo buvo patekęs į Rusiją ir saugotas asmeninėje vienos inteligentų šeimos
bibliotekoje. Prieš keletą metų (2006–2007) iš Lietuvos bibliofilų yra tekę girdėti, kad
egzempliorių ketinama parduoti. Jie domėjosi Lietuvoje ir Poznanėje saugomų Pos
tilės egzempliorių proveniencija bei registracija norėdami įsitikinti, ar tai nėra jau iš
šių bibliotekų po Antrojo pasaulinio karo dingęs egzempliorius, ieškojo galimybių jį
įsigyti ir iš Rusijos parvežti į Lietuvą. Dabar jau aišku, kad galimybių nerasta.

2.2.4. K i t i į r a š a i. Egzemplioriuje yra ir daugiau įrašų, galinčių rodyti, kad
jį buvo įsigiję privatūs asmenys. BP I antraštinio lapo kitoje pusėje yra rankraštinis
tekstas, kurio gale matyti metai – 1768. Laisvajame apatiniame priešlapyje yra pieštuku įrašyta data – „10. Juni. 1849“, o klijuotajame – rašalu parašas ir data „Decembr
1847.“ Tai datos, orientuojančios į buvusius Postilės savininkus iki patenkant jai į
104
105

Schaller 2009, 172–173.
Kaunas 1987, 89; Jonikaitės ir Sidabraitės
(2012, 14–15) duomenimis, iš 122 Poznanės
Adomo Mickevičiaus universiteto bibliotekoje
tirtų knygų 101 priklausė Baltų ir slavų
seminarui (pažymėtos šriftiniu linijiniu
arba apvaliu seminaro antspaudu), o 64 –
Lietuvių literatūros draugijai. Ne visos
draugijos knygos pažymėtos draugijos
antspaudu, kai kurios turi tik draugijos katalogų signatūras, arba atvirkščiai – pažy-
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mėtos draugijos antspaudu, bet neįtrauktos
į katalogus. Iš viso rastos 34 knygos, turinčios abiejų bibliotekų antspaudus. Mindaugo Šinkūno liudijimu, Baltų ir slavų seminaro antspaudą turi Danieliaus Kleino
Compendium Lituanico-Germanicum (jo dab.
signatūra SD 21726). Ši gramatika irgi buvo
įtaukta į draugijos bibliotekos katalogą;
sign atūra „K. 1“ (Litauische litterarische Ge
sellschaft. Katalog der Bibliothek, 1892, 13).

J o n o B r e t k ū n o Postilė ( 1 5 9 1 ) :
nuo Lietuvių literatūros draugijos
Tilžėje iki Matenadarano Jerevane

4 pav. BP įrišimas;
Šv. Mesropo Maštoco senovinių rankraščių institutas Matenadaranas,
Lietuviškų knygų skyrius: Nr. 4

Lietuvių literatūros draugijos biblioteką. Tuščiuose lapuose, įrištuose knygos pradžioje, taip pat yra ranka rašytų įrašų: „Postilla ana karalina”, pieštuku įrašytų skaičių: „212“, „23“, „233“, „1591“. BP I antraštinio lapo viršuje matyti įrašas pieštuku
„BB“106. Jis yra ir Kuncmano žodyne (plg. 3 pav.).

2.3. Eg z e m p l i o r i a u s b ūk l ė IR Į RI Š IMAS. Abu tomai nedefektiniai: BP
I prasideda lotyniška pratarme, turi 431 puslapį ir du puslapius su klaidų atitaisymu;
BP II turi 525 puslapius (prasideda trečiuoju) ir du puslapius su klaidų atitaisymu107.
Abu tomai įrišti kartu tamsiai ruda, beveik juoda oda. Joje nėra nei Prūsijos herbo, nei
jokių kitokių dekoravimo elementų, taigi tai nėra XVI amžiaus pabaigos Karaliaučiaus
knygrišio Wolfo Artzto įrišimas, kaip daugelio dabar kitose Europos bibliotekose ir
muziejuose saugomų egzempliorių (du iš jų Lietuvoje: Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių bibliotekoje ir Nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės
muziejuje Kaune)108. Nėra ir jokių įrašų ar užklijų. Knyga turi metalinius kaltiniais
ornamentais dekoruotus segtuvus, neišlikęs tik vienas vieno segtuvo elementas – prie
viršutinio kietviršio tvirtinama metalinė plokštelė (plg. 4–5 pav.).
106
107
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Тамразян 2013-10-29, 2–3.
Тамразян 2013-10-29, 2. Laiške Šv. Mesropo Maštoco senovinių rankraščių instituto
Matenadarano direktoriui buvo aprašyta,
kaip atrodo nedefektinis Postilės egzempliorius, ir paprašyta duomenų apie Jerevane
saugomo egzemplioriaus būklę bei įrišimą.
Jų kietviršiai trauktì balinta veršio oda, viršeliai dekoruoti įrankiais, naudotais Karaliau-
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čiaus knygrišių nuo XVI amžiaus antrosios
pusės: plokštele su Prūsijos kunigaikščio herbu,
rulete su Reformacijos pradininkų portretais
medalionuose ir įrašais „MA · L“, „IO · H“,
„ERA“, „PHIL“ keturkampiuose rėmeliuose
bei dar viena reta rulete su Biblijos siužetais
(Aleknavičienė 2004b, 87–116; Aleknavičienė 2005b, 73–79).

Archivum Lithuanicum 15

5 pav. BP įrišimas;
Šv. Mesropo Maštoco senovinių rankraščių institutas Matenadaranas,
Lietuviškų knygų skyrius: Nr. 4
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J o n o B r e t k ū n o Postilė ( 1 5 9 1 ) :
nuo Lietuvių literatūros draugijos
Tilžėje iki Matenadarano Jerevane

Knygoje yra labiau susidėvėjusių ir suteptų puslapių. Tai puslapiai, kuriuose
yra Biblijos ištraukos (perikopės), spausdintos prieš pamokslus, taip pat „Passio“.
Ypač susidėvėję ir sutepti dar šie puslapiai: BP I 295–298 ir 384–399109. Nevienodas
puslapių susidėvėjimas ir priešlapiuose esantys rankraštiniai įrašai su datomis
liudija, kad knygą Lietuvių literatūros draugijos biblioteka gavo ne iš Karališkosios
ir universiteto bibliotekos Karaliaučiuje (Königliche und Universitätsbibliothek
Königsberg i. Pr.), kur buvo laikomi tiražo likučiai, o iš privačių asmenų. Lieka
neaišku, kodėl Lietuvių literatūros draugijos bibliotekos kataloge ji vadinama nepilna („Unvollſtändig“).
Kartu aptartina ir pora rankraštinių įrašų, esančių tekste: „ape pinningus“, įrašytą BP I 271 rudu rašalu110 (plg. 6 pav.), ir „Polnisch!“, įrašytą pieštuku prie pabraukto žodžio „Naʒa=‖renskas“ BP I 1416–17. Pirmasis veikiausiai įrašytas iki patenkant
knygai į biblioteką, o antrasis priskirtinas Baltų ir slavų seminaro lankytojams.

3. Iš v a d o s. Nuo 2012 metų rugpjūčio Jerevane, Šv. Mesropo Maštoco senovinių
rankraščių institute Matenadarane, Lietuviškų knygų skyriuje, saugoma Jono Bretkūno
Postilė (1591) yra dar vienas į Lietuvos bibliografiją ir jos Papildymus neįtrauktas egzemp
liorius. Nors iki Antrojo pasaulinio karo jis žinotas, bet vėliau laikytas dingusiu.
Nuosavybės ženklų analizė rodo, kad Postilė nuo XIX amžiaus pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos buvo trijose Rytų Prūsijos bibliotekose: 1) Lietuvių literatūros draugijos bibliotekoje (Litauische literarische Gesellschaft) Tilžėje (gauta prieš
1892); 2) Rytų vokiečių tėvynės tarnybos (Ostdeutscher Heimatdienst Tilsit) bibliotekoje Tilžėje (po 1923); 3) Karaliaučiaus universiteto Baltų ir slavų seminaro (Baltischslavisches Seminar der Albertus-Universität Königsberg Pr.) bibliotekoje (apie 1936).
Postilės patekimas į Lietuvių literatūros draugijos biblioteką sutampa su Mažojoje Lietuvoje kilusiu tautiniu sąjūdžiu ir siekiu išsaugoti nykstančią lietuvių kalbą,
literatūrą, kultūrą kaip mokslo šaltinį.
Antspaudas, liudijantis, kad knyga priklausė Rytų vokiečių tėvynės tarnybai Tilžėje, duoda pagrindo teigti, kad Lietuvių literatūros draugijos bibliotekos knygas
perėmė ne Tilžės miesto biblioteka, kaip manyta iki šiol, o su lituanistine veikla nesusijusi vokiškos krypties organizacija. Būtent iš jos, o ne iš Lietuvių literatūros draugijos bibliotekos, knygos buvo perkeltos į Baltų ir slavų seminarą, veikusį Karaliaučiaus
universiteto Filosofijos fakultete, kur naudotos mokymo ir mokslo reikalams.
Datuoti rankraštiniai XVIII–XIX amžiaus įrašai (1768, 1847, 1849) ir labiau sudėvėti tie puslapiai, kuriuose yra Biblijos ištraukos (perikopės), liudija, kad iki patekdamas į bibliotekas egzempliorius priklausė privatiems asmenims ir buvo naudojamas
tikybos reikalams.
109
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Тамразян 2013-10-29, 3.
BP I 271 pamoksle kalbama apie pinigus ir
kitus „svietiškus daiktus“: „Ir priſtoke
ſwet iſchku daiktu / kaip antai ira pin=‖

134

ning ai / paſſiturejmas geras / ſweikata /
etc. tadda ſa=‖kau / kaip buſim pawarge
io turrim ſaugotiſſi / ieib ‖ mus Welinas
ing grieka koki ne iweſtu“ BP I 271 11–14 .
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Šv. Mesropo Maštoco senovinių rankraščių institutas Matenadaranas,
Lietuviškų knygų skyrius: Nr. 4
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Ši XVI amžiaus pabaigoje Karaliaučiuje išleista lietuviška knyga, skirta evangelikų liuteronų parapijose dirbantiems kunigams, nėra tiesiogiai su Armėnija susijusios
kultūrinės erdvės produktas, tačiau į ją pažiūrėta kaip į tam tikrai visuomenei svarbią kultūros paveldo dalį, kurią irgi būtina pažinti bei saugoti.

Šaltiniai ir literatūra:
A l e k n av i č i e n ė , O n a , 2004a: „Nebibliografinė Jono Bretkūno Postilė (1591): Vlado Daumanto egzempliorius“, ALt 6, 63–86.
A l e k n av i č i e n ė , O n a , 2004b: „Renesansinis Jono Bretkūno Postilės (1591) įrišimas: Vlado
Daumanto ir LMAB egzemplioriai“, ALt 6, 87–116.
A l e k n av i č i e n ė , O n a (par.), 2005a: Jono Bretkūno Postilė. Studija, faksimilė ir kompaktinė
plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.
A l e k n av i č i e n ė , O n a , 2005b: „Jono Bretkūno Postilė Lietuvoje: sklaidos istorija“, Ona
Aleknavičienė (par.), Jono Bretkūno Postilė. Studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė, Vilnius:
Lietuvių kalbos instituto leidykla, 13–143.
A l e k n av i č i e n ė , O n a , 2007: „Jono Bretkūno Postilės (1591) sklaidos istorija: egzemplioriai
Krokuvoje“, ALt 9, 57–98.
A s s m a n n , A l e i d a , 2004: „Zur Mediengeschichte des kulturellen Gedächtnisses“, Astrid
Erll, Ansgar Nüning (Hg.), Medien des kollektiven Gedächtnisses. Konstruktivität, Historizität,
Kulturspezifität, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 45–60.
A š m y s , Vi l i u s ; D o m a s K a u n a s , H a n s a s M a s a l s k i s , 2003: „Lietuvių literatūros
draugija“, Mažosios Lietuvos enciklopedija 2, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institutas, 628–629.
B a d e n , M a x v o n , 22011 [1921]: Die moralische Offensive. Deutschlands Kampf um sein Recht.
Reihe Deutsches Reich – Schriften und Diskurse. Reichskanzler VIII/II, Hamburg: Severus Verlag.
B i r ž i š k a , Va c l o va s , 1924: Lietuvių bibliografija 1, Kaunas: Švietimo ministerija.
BP I – [Jonas Bretkūnas,] POSTILLA Tatai eſti Trumpas ir Praſtas Iſchguldimas Euangeliu /
ſakamuiu Baßnicʒoie Krikſchcʒioniſchkoie / nůg Aduento ik Wæliku. Per Iana Bretkuna
Lietuwos Plebona Karaliaucʒiuie Pruſůſu. Iſſpaude Karaliaucʒiuie Iurgis Oſterbergeras. Mæta
Pono 1591; faksimilė: Ona Aleknavičienė (par.), Jono Bretkūno Postilė. Studija, faksimilė ir kom
paktinė plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005; BP I–II perrašas, žodžių
formų konkordancijos; parengė Ona Aleknavičienė, Ričardas Petkevičius, Vytautas Zinkevičius, 1998; Lietuvių kalbos instituto Senųjų raštų duomenų bazė, Inv. Nr.: T-1, K-1-1, K-2-1.
BP II – [Jonas Bretkūnas,] POSTILLA tatai eſti Trumpas ir Praſtas Iſchguldimas Euangeliu /
ſakamuiu Baßnicʒoie Krikſchcʒioniſchkoie / nůg Wæliku ik Aduento. Per Iana Bretkuna
Lietuwos Plebona Karaliaucʒiuie Pruſůſu. Iſſpauſta Karaliaucʒiuie / Iurgio Oſterbergero.
Mæta Pono 1591.
B r a k a s , M a r t y n a s , 1995: Mažosios Lietuvos politinė ir diplomatinė istorija, sudarytojas Vilius
Pėteraitis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
B r u o ž i s , A n s a s , 1935: Mažosios Lietuvos mokyklos ir lietuvių kova dėl gimtosios kalbos, redagavo Vincas Vileišis, Kaunas: Didž. ir Maž. Lietuvos kultūr. bendradarbiavimo s-gos Finansų m-jos tarnautojų skyriaus leidinys.

136

Archivum Lithuanicum 15

C i tav i č i ū t ė , L i u c i j a , 2004: Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbų seminaras. Istorija ir
reikšmė lietuvių kultūrai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
Fa l k e n h a h n , Vi k t o r , 1982: „Einleitungswort zur zweiten Auflage – W. Storost Vydûnas
‘Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen’: Erinnerungen und Ansichten eines
Deutschen“, Dr. Wilhelm Storost-Vydūnas, Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen,
Chicago: Akademinės skautijos leidykla, 21982 [1932], 479–486.
Fa l k e n h a h n a s , Vi k t o r a s , 1987: „Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras:
Atsiminimai“, užrašė ir su įvadu „Užmirštas lituanistikos židinys“ spaudai parengė Domas
Kaunas, Kultūros barai 2, 58–60;
G i n e i t i s , L e o n a s , 1990: „Tilžės literatūrinė draugija ir lietuvių tautinis atgimimas“, Litua
nistica 2, 77–86.
G i n e i t i s , L e o n a s , 1995: Prūsiškasis patriotizmas ir lietuvių literatūra, Vilnius: Pradai.
G o c e n ta s , V y ta u ta s ; Vi l i u s A š m y s , 2000: „Draugijos“, Mažosios Lietuvos enciklopedija 1,
Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 317–321.
J o n i k a i t ė I [ r e n a ] ; Ž [ av i n ta ] S i d a b r a i t ė , 2012: „Lietuviškos knygos kelias: nuo
Karaliaučiaus iki Poznanės“, Studentų mokslinė praktika 2012. Konferencijos pranešimų san
traukos 1, Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 14–15.
K a u n a s , D o m a s , 1987: Mažosios Lietuvos bibliotekos (iki 1940 metų), Vilnius: Lietuvos TSR
valstybinė respublikinė biblioteka, 87–88.
K a u n a s , D o m a s , 1993: Donelaičio žemės knygiai. Bibliofilijos apybraižos, Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidykla.
K a u n a s , D o m a s , 1995: Bibliofilo biblioteka. Katalogas 1, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
K a u n a s , D o m a s , 1997a: „Lietuvių literatūros draugija: 1“, Knygotyra. Enciklopedinis žodynas,
redaktorių kolegija: Stanislovas Dubauskas, Osvaldas Janonis, Domas Kaunas (pirmininkas),
Genovaitė Raguotienė, Vanda Stonienė (sekretorė), redaktorius Feliksas Jukna, Vilnius:
Alma littera, 224.
K a u n a s , D o m a s , 1997b: „Lietuvių literatūros draugijos biblioteka“, Knygotyra. Enciklopedi
nis žodynas, redaktorių kolegija: Stanislovas Dubauskas, Osvaldas Janonis, Domas Kaunas
(pirmininkas), Genovaitė Raguotienė, Vanda Stonienė (sekretorė), redaktorius Feliksas
Jukna, Vilnius: Alma littera, 224–225.
K a u n a s , D o m a s , 1999: Knygos dalia. Mažosios Lietuvos knygos istorijos tyrinėjimai, Vilnius:
Pradai.
Kaunas, Domas, 2003: „Lietuvių literatūros draugijos biblioteka“, Mažosios Lietuvos enciklopedija
2, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 629.
K a u n a s , D o m a s , 2008: „Lietuvių literatūros draugijos biblioteka“, Visuotinė lietuvių encik
lopedija 13, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 173.
K a u n a s , D o m a s ; H a n s M a s a l s k i s , 1998: „Paskutinis Lietuvių literatūros draugijos
narių sąrašas“, Knygotyra 34, 176–210.
K l at t, R u d o l f, 1958: Ostpreussen unter dem Reichskommissariat 1919/1920. Studien zur Ge
schichte Preussens 3, mit einem Geleitwort von Magnus Freiherr von Braun-Neucken, Heidelberg: Quelle & Meyer.

137

J o n o B r e t k ū n o Postilė ( 1 5 9 1 ) :
nuo Lietuvių literatūros draugijos
Tilžėje iki Matenadarano Jerevane

K o n t r i m a i t ė , M a ry t ė , 2002a: „Armėnų apaštališkoji bažnyčia“, Visuotinė lietuvių enciklo
pedija 2, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 28–29.
K o n t r i m a i t ė , M a ry t ė , 2002b: „Armėnija. Literatūra“, Visuotinė lietuvių enciklopedija 2,
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 19–20.
K o s s e r t, A n d r e a s , 2003: „‘Grenzlandpolitik’ und Ostforschung an der Peripherie des
Reiches. Das ostpreußische Masuren 1919–1945“, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 51(2),
117–146.
K o s s e r t, A n d r e a s , 2005: Ostpreussen: Geschichte und Mythos, München: Siedler.
Kuncmano žodynas – [Johann Heinrich Kunzmann, po 1747] Ausʒuge aus Hl Pfarrer Kunzmanns
geſchrieben[en] Lexicon ʒu Completirung dsj: des Ruhigs; LLTIB R: f. 1 – 5791.
K u r s c h at, A r m i n , 1968: „Über Alexander Kurschat“, Alexander Kurschat, Litauisch-Deutsches
Wörterbuch. Thesaurus Linguae Lituanicae 1, hrsg. von Wilhelm Wissmann und Erich Hofmann
unter Mitwirkung von Armin Kurschat und Hertha Krick, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, XI–XIII.
L a u r u š a s , J u o z a s L i o n g i n a s , 2005: Akmuo ir šviesa. Kritikos straipsniai, sudarė Jūratė
Sprindytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
LB I – Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 1547–1861, Vilnius: Mintis,
1969.
„Lietuwißkay=litterarißka Draugyſte“, Til ês Keleiwis. Lietuwos naudingaſis Kelrodis 10,
1894-02-03, 1.
Litauische litterarische Gesellschaft. Katalog der Bibliothek. 1892. Gedruckt bei Otto v. Mauderode
in Tilsit.
„Matenadaranas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija 14, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 2008, 432.
M [ a ] ž [ i u l i s ] , A [ n ta n a s ] , 1958: „Litauische Literarische Gesellschaft, Die“, Lietuvių encik
lopedija 16, Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 280–281.
M i l i u s , Va c y s , 1993: Mokslo draugijos ir lietuvių etnografija (XIX a. antroji pusė–XX a. pirmo
ji pusė), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
M i l k u s , K r i s t i j o n a s G o t ly b a s , 1990: Pilkainis. Poezija, proza, parengė Liucija Citavičiūtė ir Juozas Girdzijauskas, Vilnius: Vaga.
N a r b u ta s , S i g i ta s , 1998-09-10: „Dar vienas Jono Bretkūno ‘Postilės’ egzempliorius“, Lie
tuvos aidas 178, 15.
N av i c k i e n ė , A u š r a ; J a n e t Z m r o c z e k , 1998: „Lietuviškų knygų rinkinys Britų bibliotekoje“, Knygotyra 25(32), 249–289.
P e t h e s , N i c o l a s , 2008: Kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien: Zur Einführung, Hamburg: Junius.
„Rytprūſiai. Tilė“, Lietuwos Keleiwis 63, 1926-05-27, 3.
S a b a l i a u s k a s , A l g i r d a s , 1979: Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. Iki 1940 m., Vilnius:
Mokslas.
S [ a b a l i a u s k a s ] , A [ l g i r d a s ] , 22008a: „Falkenhahn Viktor“, Lietuvių kalbos enciklopedija,
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 164–165.

138

Archivum Lithuanicum 15

S [ a b a l i a u s k a s ] , A [ l g i r d a s ] , 22008b: „Gerulis Jurgis“, Lietuvių kalbos enciklopedija, Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 187–188.
S [ a b a l i a u s k a s ] , A [ l g i r d a s ] , 22008c: „Kuršaitis Aleksandras Teodoras“, Lietuvių kalbos
enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 291.
S a f r o n o va s , Va s i l i j u s , 2009: „Versalio taikos sutartis“, Mažosios Lietuvos enciklopedija 4,
Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 700–701.
S a f r o n o va s , Va s i l i j u s , 2011: „Bandymas formuoti alternatyvą: lietuviškojo didžiojo istorinio pasakojimo aktualizavimas Prūsijos Lietuvoje XIX–XX amžių sandūroje“, Daugia
reikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais. Acta Historica Universi
tatis Klaipedensis 23, 69–103.
S c h a l l e r , H e l m u t W i l h e l m , 2009: Geschichte der Slawischen und Baltischen Philologie an
der Universität Königsberg. Symbolae Slavicae 28, Frankfurt am Main: Peter Lang.
S c h i l l e r , C h r i s t i a n e , 2009: Zur Geschichte der preußisch-litauischen Lexikographie. Die
handschriftliche Lexikographie bis 1744 (Habilitationsschrift), Berlin.
S c h w e d e , R [ u d o l p h ] , 1891: „Ʒur Geſchichte der Litauiſchen Geſangbücher“, Mitteilungen
der Litauischen litterarischen Gesellschaft 16, 396‒406.
Staatsarchiv Danzig – Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945. Schriften des Bundesinstituts
für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 16, bearb. von Czesław Biernat,
München: Oldenbourg, 2000.
„Statut der Litauischen litterarischen Gesellschaft (Tilsit, den 27. Oktober 1880.)“, Mitteilungen
der Litauischen Litterarischen Gesellschaft 1(1–6), 1883, [421].
S t [ i k l i o r i u s ] , J [ o k ū b a s ] , [jst.,] 1937: „Lietuviškoji literarinė draugija ir jos reikšmė lietuvių tautos kultūrai“, Aukuras. Draugija tautos kultūrai kelti. Penkiolikos metų sukakties proga
Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo žinios Klaipėdoje, 119–123.
S t o r o s t -V y d ū n a s , W i l h e l m , 21982 [1932]: Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Be
ziehungen, Chicago: Akademinės skautijos leidykla.
„Tilžė. 2. IV. Žuvę senovės palikimai“, Klaipėdos žinios, 1924-04-08, 4.
T [ u m e l i s ] , J [ u o z a s ] , 2008: „Lietuvių literatūros draugija (Litauische litterarische Gesellschaft)“, Visuotinė lietuvių enciklopedija 13, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 173.
А бга р я н , Г. В . , 1967: „Матенадаран“, Краткая литературная энциклопедия 4, гл. ред.
А. А. Сурков, Москва: Советcкaя энциклопедия, 726.
А л е к н ави ч е н е , О н а , 2011: „Постилла (1591) Йонаса Бреткунаса и книжная культура
XVI–XXI вв.“, Культурное наследие Восточной Пруссии: сборник статей 1, составители:
Грасилда Блажене, Наталия Лихина, Калининград: [БФУ им. И. Канта], 11–29.
А л е к н ави ч е н е , О н а ; Й о л а н та З аба р с к айт е , 2013-09-17: Письмо Грачья Тамразяну,
Bильнюс.
С у к иас я н , Г аги к А р амови ч , 1997: История библиографии Армении и в армянской диаспо
ре, V–XX вв. Автореферат диссертации, Москва (http://www.dissercat.com/content/istoriyabibliografii-armenii-i-v-armyanskoi-diaspore-v-xx-vv#ixzz2nzqg64Jo; žiūrėta 2013-11-22).
Т ам р аз я н , Г р ач ь я , 2013-10-29: Письмо Йолантe Забарскайте, Ереван.

139

J o n o B r e t k ū n o Postilė ( 1 5 9 1 ) :
nuo Lietuvių literatūros draugijos
Tilžėje iki Matenadarano Jerevane

Ona Aleknavičienė, Ieva Rekštytė

POSTIL BY JONAS BRETKŪNAS (1591): FROM LIBRARY OF THE LITHUANIAN
LITERARY SOCIETY IN TILŽĖ TO MATENADARANE IN YEREVAN

Summary
In this article we describe a copy of Jonas Bretkūnas’ Postil (BP; 1591) that since August
of 2012 has been kept in Yerevan, in the department of Lithuanian books in the Matena
darane institute of the old manuscripts of St. Mesrop Mashtots. This is one more BP copy
that has not been included in the Lithuanian Bibliography (1969) and its Supplements (1990)
so far. The copy was known before WW II, but later considered lost.
Analysis of the ownership marks demonstrates that this copy between the end of the
nineteenth century and World War Two was kept in three libraries in East Prussia: (1) Library of the Lithuanian Literary Society (Litauische literarische Gesellschaft) in Tilžė (Tilsit),
up to 1892; (2) East German Homeland Service Library in Tilžė (Ostdeutscher Heimatdienst
Tilsit), after 1923; (3) Library of the Baltic and Slavic Seminar in Königsberg University
(Baltisch-slavisches Seminar der Albertus-Universität Königsberg Pr.), after 1936.
It was acquired by the Library of the Lithuanian Literary Society at the period when the
national movement was gaining power in Lithuania Minor, and which aimed at preserving
the endangered Lithuanian language, literature, and culture as a source for scholarly research. The books of the Library of the Lithuanian Literary Society were acquired not by
Tilžė Town Library as it was assumed so far, but by East German Homeland Service, a German organization which had nothing to do with Lithuanistic activity. It was this organization, not the Library of the Lithuanian Literary Society, which from the books were transferred to the Baltic and Slavic Seminar in Königsberg University where they were used for
teaching and research purposes. The BP copy was also transferred to the Baltic and Slavic
Seminar in Königsberg University as a source for the study of the language.
These pages of the BP Yerevan copy that contain excerpts from the Bible (pericopes) are
obviously worn out more than other pages; both this type of marks and dated manuscript
inscriptions (1768, 1847, 1849) attest that the copy belonged to private persons and was
used for religious purposes prior to reaching the libraries.
This sixteenth century Lithuanian book, published in Königsberg, was intended for the
clergy working in Lutheran parishes, and it was not a product of a cultural space directly
connected to Armenia, but the librarians in the Matenadarane institute of the old manuscripts assessed it as a heritage of certain culture that also must be known and preserved.
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Karolina Praniauskaitė: „Do młodego Poety“
(„Jaunajam Poetui“). Eilėraščio istorija1
1.

XIX amžiaus poetės Karolinos Praniauskaitės (Karolina vel Karolina
Anna Proniewska, 1828–1859) vardas šiandien neatsiejamas nuo kito XIX amžiaus
poeto – lietuvių literatūros klasiko Antano Baranausko (Antoni Baranowski, 1835–
1902) – biografijos. Dėl ypatingo emocinio krūvio ir neabejotino kanoninio atspalvio,
Baranausko asmenybės svorio, šiųdviejų kūrėjų, poetės ir poeto, draugystė jau seniai
tapo chrestomatine. Trumpa, vos penkerių metų, pažintis nuspalvino ne tik Baranausko biografiją: ir į Praniauskaitę vis dar žvelgiama daugiausia „tik per Antaną
Baranauską“. Pažintis su Praniauskaite vadinama vienu svarbiausių ir net lemtingų
Baranausko gyvenimo įvykių. Įrodymas tam taip pat svarus – Anikszczių sziłelio autoriaus tekstai – tiek poezija, tiek egodokumentika. Pastarajai šiandien „atstovauja“
dienoraštis (poetų asmeninė korespondencija neišliko), poezijai – literatūrinis Praniauskaitės ir Baranausko dialogas. Abu šie šaltiniai ne tik susikalba, bet ir vienas
kitą papildo.
Baranausko dienoraštis arba jo fragmentai skelbti ne kartą2. Poetinio dialogo likimas kitoks: fragmentas (vienas Baranausko ir vienas Praniauskaitės eilėraštis) pirmą
kartą paskelbtas 1857 metais Adomo Honorijaus Kirkoro leidžiamame žurnale Teka
Wileńska3. Po metų į Praniauskaitės poezijos rinktinę įtrauktas antrasis eilėraštis Baranauskui „Do młodego poety (Odpowiedź)“ („Jaunajam Poetui. Atsakymas“)4. Jau
kitame amžiuje publikuoti tik atskiri šio poetinio pašnekesio kūriniai – Baranausko
1

Į v a d a s.

Už kolegišką pagalbą rengiant šį straipsnį
spaudai autoriai nuoširdžiai dėkoja Lietuvos mokslo ir atminties institucijų darbuotojams – dr. Brigitai Speičytei, dr. Rūtai
Čapaitei, Jadvygai Rudzis, Ramintai Bindokaitei ir Virginijui Gasiliūnui.
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Baranauskas 1970, 5–84; Baranauskas 1994,
281–307; Baranauskas 1996; Baranauskas
2003, 3–84, 255–317 (komentarai).
[Baranowski] 1857, 62; [Proniewska] 1857a,
63–65.
[Proniewska] 1858, 196–199.
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arba Praniauskaitės kūrybos rinktinėse, prisiminimų ir apybraižų knygose, literatūros
antologijose5. Pirmą kartą išsamiai rekonstruoti šį dialogą sumanyta 2013 metais: buvo
paskelbti du Praniauskaitės ir septyni Baranausko eilėraščiai6. Tačiau ir šį kartą – be
pirmojo šio dialogo kūrinio, jo impulso – Praniauskaitės eilėraščio „Do młodego
Poety“ „Jaunajam Poetui“. Absurdiškas nesusipratimas lėmė, kad iki šiol šis pirmą
kartą 1856 metais paskelbtas kūrinys (parašytas 1855 metais) lietuvių literatūros tyrėjų
buvo laikomas neišlikusiu, taigi ir nežinomu7. Praėjus 158-eriems metams nuo pirmosios eilėraščio „Do młodego Poety“ laidos norima šią klaidą atitaisyti: ne tik paskelbti patį kūrinį, bet ir rekonstruoti – tiek, kiek leidžia šaltiniai, – jo sukūrimo ir publikavimo aplinkybes, taip pat dar kartą pasvarstyti apie poetinį Praniauskaitės ir Baranausko dialogą, ypač pirmuosius jo sandus. Pirmą kartą publikuojamas ir filologinis
eilėraščio vertimas į lietuvių kalbą. Praniauskaitės kūrinį vertė Brigita Speičytė.

2. E i l ė r a šč i o s u kū r i m o a p l i n ky b ė s. Praniauskaitė poetinį dialogą
su Baranausku pradėjo 1855 metų gegužę. Tai rodo tiek eilėraščių datos, tiek egodokumentinis liudijimas – būsimas Anikszczių sziłelio autorius literatūrinės pažinties su
poete istoriją aprašė savo dienoraščio pabaigoje. Šią pažintį, kaip rodo naujausi tyrimai8, galima datuoti ir po 1856 metų, Baranauskui jau įstojus į Telšių diecezinę Romos
katalikų dvasinę seminariją Varniuose:
Dnia 15 Maja na zesłanie Ducha Swiętego, przyjechali z Telsz Pp. Borysewiczowie
i trafem dowiedzieli się o mojéj chorobie na ukladanie wierszy. Powaga tak zacnych
ludzi zmusiła mię zbiór choć niedorzecznych mych wierszy pokazać i nareszcie
pozwolić zabrać z Im z Sobą dla przejrzenia Siostrze Pani Borysewiczowej Imć Panny Karoliny Proniewśkiéj, obdarzonéj prawdziwém, jak późniéj dowiedziałem się,
namaszczeniem poezyi. Pan Borysewicz lubownik literatury, gdy dowiedział się, że
czytanie ksiąg poczytuję za najmilszą zabawę zachęcił do ciągłego i nadal przykładania się do nauk i czytania, i obiecał o ile możności zakomunikować kśięgi z własnego zbioru i jakie zkąd będzie mógł. Po tém tak szczęśliwym dniu zdaje się że
coraz to więcéj cudowne obrazy Bóg przed oczyma memi na karcie życia przesuwał.
Nazajutrz po wyjeździe Ich, otzrymałem wiersz utworu p. K. Proniewśkiéj pod tytułem Zesłanie Ducha S. napisany w dzień uroczystości tej; za dwa dni Gawędy
Syrokomli i dołączony wiersz P. Proniewśkiéj z nadpisem Do młodego Poety poczynający się od tych słów „Bracie w Chrystusie chociaż mi nie znany“ Wysokość zawartych w prostym toku wiersza chreściańskich myśli, słowa gruntownéj Wiary
5

Vienuolis 1957, 241–242; Vienuolis 1981,
157–158; Drilinga 1986, 181–182; Praniauskaitė 1885-05-25, 60–63, 223; Baranauskas
1995, 78–79, 82–84, 87–93, 95–96, 124–125,
126–127, 131–132, 133–134, 153–154; „Litwo,
nasza matko miła...“ Antologia literatury o Li
twie, 1996, 390–391 ir kt.
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Andriukonis 2013, 117.
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Nadziei i Miłóści Boga w tych wierszach mocno przemówiły do mnie // [13v(24)]
a słodkie słowo „Brat“ po wyjeździe od Rodziców piérwszy raz obok tak poważnych
i razem jakąś swiętoscią i prostotą tchnących myśli, szeroko rozległo się jeśli tak się
wyrażę po pustych przestrzeniach duszy. Pod tym wpływem odsyłając Syrokomlę
po przeczytaniu napisałem odpowiedź „Piewczyni Żmudzi rozkosznéj krainy!..“
w kilka dni otrzymałem odpowiedź na ten wiersz „Za cóż tak chlubném darzysz
mię Imieniem…“ gdzie wysokie zasady Chrześciańskiéj wiary nadziei i miłości bardzo wybitnie i z trudną do oddania prostotą zawarte, i razem zbijające całą dzikość
niedorzecznych moich wyobrażeń – wiele wpłynęły do obudzenia mię z tego letargu.
Przy czém załączono zbiorek innych poezyi P. K. Pr. który tu niżéj przepisałem razem
z nadsyłanemi późniéj swojemi Jéj utw[o]rami.

Vertimas
Gegužės 15 dieną į Šventosios Dvasios Atsiuntimo [šventę] iš Telšių atvažiavo Ponai
Borisevičiai ir atsitiktinai sužinojo apie mano silpnybę eiliuoti. Tokių garbingų žmonių
autoritetas privertė mane parodyti savo nors ir nevykusių eilių rinkinį ir pagaliau
leisti pasiimti jiems su savimi, kad parodytų Ponios Borisevičienės seseriai Maloningajai Panelei Karolinai Praniauskaitei, kaip vėliau sužinojau, apdovanotai tikru poezijos įkvėpimu. Ponas Borisevičius, literatūros mylėtojas, patyręs, kad knygų skaitymą
laikau mieliausia pramoga, paskatino ir toliau nuolat stropiai mokytis bei skaityti ir
pažadėjo kiek galėdamas siųsti knygų iš savo bibliotekos ir kurių galės gauti. Po tos
tokios laimingos dienos, atrodo, kad Dievas prieš mano akis skleidė vis nuostabesnius
gyvenimo puslapių vaizdus. Jiems išvykus, kitą dieną gavau P. K. Praniauskaitės
kūrybos eilėraštį, antrašte „Šv. Dvasios atsiuntimas“, parašytą tos šventės dieną; po
dviejų dienų – Sirokomlės Gavendas ir pridėtą P. Praniauskaitės eilėraštį, pavadintą
„Jaunajam Poetui“, prasidedantį šiais žodžiais: „Broli Kristuje, nors tavęs ir nepažįstu“. Paprasta eilėraščio intonacija išsakytų krikščioniškų minčių taurumas, gilaus
tikėjimo, vilties ir meilės žodžiai tose eilėse galingai prabilo į mane, // [13v(24)] o
mielas žodis „Broli“, [suskambėjęs] pirmą kartą išvažiavus nuo Tėvų šalia tokių
rimtų ir kartu kažkokiu šventumu ir paprastumu dvelkiančių minčių, plačiai nuaidėjo, jei taip galima pasakyti, tuščiose sielos erdvėse. To paveiktas, grąžindamas
perskaitytą Sirokomlę, parašiau atsakymą: „Puikaus Žemaičių krašto Giesmininke!“,
po kelių dienų gavau atsakymą į tą eilėraštį: „Už ką man skiri tokį garbingą vardą...“,
kur taurūs krikščioniškojo tikėjimo, vilties ir meilės pagrindai išreikšti nepaprastai
įdomiai, su sunkiai nusakomu paprastumu, ir kartu jie išsklaidė visą mano neprotingų požiūrių tamsumą [ir] labai padėjo man pabusti iš to letargo. Prie to [buvo]
pridėtas kitų P. K Pr[aniauskaitės] eilių rinkinėlis, kurį čia žemiau perrašiau kartu
su jai vėliau siųstomis savomis eilėmis9.
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Reginos Mikšytės vertimas (Baranauskas
2003, 82–83, 306).
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Po e t y “ ( „ Ja u n a j a m Po e t u i “ ) . E i l ė r a š č i o
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Taigi Praniauskaitė eilėraštį „Do młodego Poety“ galėjo parašyti 1855 metų gegužės 17 ar 18 dieną. Atsakymą Baranauskas parašė netrukus – gegužės 20 dieną Sedoje10. Savo ruožtu Praniauskaitė į pastarąjį eilėraštį atsiliepė gegužės 25 dieną. Visi
trys (sic!) kūriniai buvo išspausdinti dar Praniauskaitei esant gyvai: pirmasis 1856
metais, antrasis ir trečiasis – 1857 metais. Pastarosios dvi publikacijos – žurnale Teka
Wileńska – jau nuo pat pradžių įsitvirtino lietuvių literatūros istorijoje. Kaip minėta,
pirmasis eilėraštis sulaukė kitokio likimo.

3. E i l ė r a šč i o

Praniauskaitė dėmesiu negalėjo skųstis: buvo ne tik spausdinama poetės kūryba, bet ir viešai aptariama jos
biografija. Pastaroji aplinkybė itin reta: geras tonas liepė saugoti moters privatumą.
Bet tuomečio Lietuvos elito akyse Praniauskaitė buvo daugiau nei kuri nors kita
rašanti to meto moteris. Nemenką vaidmenį čia suvaidino poetės biografija, paženk
linta vienatvės ir artėjančios mirties nuojautos. Bet pirmiausia buvo „kaltas“ literatūrinis talentas. Amžininkams imponavo Praniauskaitės poetinė šiluma, jausmingumas, dainingas ritmas ir net egzaltacija. Ypač vertintas gebėjimas improvizuoti. Kitaip
tariant, ir Lietuva turėjo savo Deotymą11. Šiam kraštui, kurio tuometę kultūrinę ir
visuomeninę aplinką lėmė 1855 metais įkurtas Vilniaus senienų muziejus (toliau –
VSM) ir Vilniaus laikinoji archeologijos komisija (toliau – VLAK), reikėjo ne tik savų
istorikų, bet ir savų poetų, „ne prastesnių nei Varšuvoje“. Praniauskaitės poezijoje
buvo ir dar kai ko, ko tada ypač reikėjo, – patriotizmo. Štai poema Festyna Wielkiej
Kalwaryi na Żmudzi („Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai“) – ne tik etnografinė studija. Kūrinys sklidinas jausmingos meilės gimtajam kraštui:
p u b l i k a v i m o a p l i n ky b ė s.

Święta jest ziemia nad Bałtyku brzegiem,
Święta ją rzeka wieńczy jasną wstęgą.
Dziś zapomnienia przypruszona śniegiem
Kwitła w swéj wiośnie szcęściem i potęgą 12.

Vertimas
Šventa yra žemė ant Baltijos kranto,
Šventoji upė ją vainikuoja skaidria juosta,
Šiandien jau užmaršties sniego užpustyta,
O savo pavasarį žydėjo laime ir galybe13.

Sakoma, kad epitetas „šventoji“ nuo šiol visam laikui pritampa Žemaitijai14.
10
11

Baranauskas 2005, 79.
Garsi Varšuvos poetė ir improvizatorė Jadwiga Łuszczewska (1834–1908), pasirašydavusi Deotymos, t. y. Diotimos iš Mantinėjos, vardu. Pastarajai, kaip sako tradici-
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ja, turime būti dėkingi už platoniškos meilės sąvoką.
[Proniewska] 1856b, 9.
Reginos Mikšytės vertimas (Praniauskaitė
1987a, 107).
Syrnicka 2006, 99; Kalėda 2011, 26.
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Bet Praniauskaitei rūpi ir jos krašto istorija. To įrodymas – ir Kirkorui dedikuotos
eilės:
Gród Gedymina pamiątek skarbnica,
Męztwa i cnoty odwieczna stolica;
Świątynia ludu – matka synów sławnych,
I za dni naszych – i za wieków dawnych15.

Vertimas
Gedimino miestas – atsiminimų lobynas,
Amžina narsumo ir garbės sostinė;
Tautos šventovė, garsių sūnų motina
Ir mūsų laikais, ir senaisiais amžiais16.

Visi šie garsūs Praniauskaitės laikų Vilniaus sūnūs (tarp jų būtų galima paminėti dar ir Eustachijų Tiškevičių, Mykolą Balinskį, Juozapą Ignacijų Kraševskį, Konstantiną Gurskį, Vladislovą Sirokomlę, Antaną Eduardą Odinecą, Pavelą Kukolniką,
Vaclovą Pšibilskį) ne tik „sirgo“ Lietuvos istorija, bet ir sąmoningai ieškojo visko, kas
galėtų prikelti iš nebūties šį užmirštą kraštą. „Vargšei Lietuvai“ (orig.: „biedna Litwa“)17
savo gyvenimą pašventusiems vyrams Praniauskaitės įkvėpta kūryba ir deklaratyvus
lietuviškumas labai tiko. Poetė turėjo ir dar vieną pranašumą – mokėjo lietuviškai.
Maža to, galėjo ta kalba kurti. Tuo ji labai panaši į Mikalojų Akelaitį, taip pat šių apie
VSM ir VLAK susibūrusių asmenų akyse turėjusį ypatingo išskirtinumo. Šiaip ar
taip, dedikacijų poetė šiems vyrams negailėjo, o jie negailėjo jai. Praniauskaitės biografija – tarsi autografų kolekcija, atminimų albumai, primarginti žymių asmenų
vardų, poetei skirtų kūrinių, prisiminimų, refleksijų.
Todėl ir savo kūrybos sklaida rūpinosi ne pati autorė, bet jos gerbėjai. 1856 metų
kovo 18 dieną sekmadieniniame populiariojo laikraščio Dziennik Warszawski numeryje plačiajai publikai Praniauskaitė pristatoma eilėraščiu „Do Deotymy“
(„Deotymai“)18. Rašinio autorius, kaip ir dauguma šio laikraščio korespondentų,
panoro likti anoniminis. Neatskleidė ir asmens, suteikusio jam šį Praniauskaitės
poezijos kūrinėlį, – vadino jį tiesiog „korespondentu iš Žemaitijos“ (orig.: „korrespondent ze Żmudzi“)19. Spaudoje ne tik pirmą kartą skelbiama „naujos poetės“ (orig.:
„Nowa poetka“)20 kūryba, bet ir pirmą kartą pristatoma jos biografija, kurią taip pat
grindžia minėtojo „korespondento iš Žemaitijos“ informacija (Praniauskaitės amžininkams jo vardo išsiaiškinti taip ir nepavyko21). Skaitytojams tą kartą buvo nupieštas tragiškas jaunos poetės našlaitės, gyvenančios skurde tarp nejautrių ir jos talento
nesuprantančių žmonių, paveikslas. Nors netrukus ši informacija buvo paneigta,
15
16
17

[Proniewska] 1857b, 66. Eilės rašytos 1856
metų birželio 15 dieną.
Mikšytės vertimas. Žr. Praniauskaitė
1987b, 93.
Žr. Kirkor 1978, 64.

145

18
19
20
21

[Anonimas] 1856, 2.
[Anonimas] 1856, 2.
[Anonimas] 1856, 1.
Rymkiewicz 1861, 279.
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1 pav. Pirmoji Praniauskaitės eilėraščio „Do młodego Poety“ publikacija leidinyje
Gazeta Warszawska: 1856 metų liepos 24 (rugpjūčio 5) diena, antradienis;
[Baliński] 1856b, 1, 6

akivaizdu, kad kaip tik toks jaunosios poetės įvaizdis sustiprino jos kūrybos reklamą.
Atsirado net norinčių išsiaiškinti tikrąją padėtį ir suteikti poetei dvasinę paramą (orig.:
„przeto staraliśmy się bliżéj poznać położenie młodej poetki w celu ofiarowania jéj
duchowéj pomocy“)22.
Gegužės pabaigoje į Varšuvą savo korespondenciją siunčia ir nuolatinis leidinio
Gazeta Warszawska korespondentas, viena įdomiausių to meto Vilniaus visuomeninio
gyvenimo figūrų – gamtininkas, literatas, vertėjas, pedagogas, aktyvus VSM ir VLAK
bendradarbis Vaclovas Pšibilskis (Wacław Przybylski, 1828–1872)23. Gegužės 25 dieną
Vilniuje rašytame ir per du birželio numerius skelbtame rašinyje Pšibilskis ne tik išreiškia palankumą Praniauskaitės kūrybai (orig.: „wiele w nich [t. y. eilėraščiuose –
R. G.] prawdziwego natchnienia i ciepłego uczucia“), bet ir pirmą kartą spaudoje ją
lygina su Deotyma24. Išspausdina ir antrąjį Praniauskaitės kūrinį – tikriausiai poetės
bičiuliui Feliksui Rönne’i (?–1875) dedikuoto eilėraščio fragmentą25. Po poros metų
kūrinys – šį kartą pilnas jo variantas, pavadintas „Do Wieszczów naszych. Ofiarowany Panu F. R.“ („Mūsų Pranašams. Skirta Ponui F. R.“), – bus išspausdintas ir Praniauskaitės poezijos rinktinėje26.
Šiomis publikacijomis laikraštyje Gazeta Warszawska pradedama visa rašinių serija „Praniauskaitės tema“. Varšuvos publika, – ir ne tik ji, nes leidinys plačiai skaitomas ir prenumeruojamas visoje buvusios Lenkijos ir Lietuvos valstybės teritorijoje, –
pamažu supažindinama su naujosios poetės kūryba. Bet eilėraščio „Do młodego
Poety“ istorijai rekonstruoti ypač svarbi trečioji publikacija. Tai 1856 metų liepos 20
(rugpjūčio 1) dieną pradėtas spausdinti vyresniojo Pšibilskio kolegos, VLAK vicepirmininko, istoriko, publicisto ir visuomenės veikėjo Mykolo Balinskio (Michał Baliński,
1794–1864) rašinys Listy z nad brzegów Krożenty („Laiškai nuo Kražantės krantų“).
Šiame anonimiškai skelbtame satyrinių laiškų forma parašytame kūrinyje (iš viso
1856–1860 metais Balinskis parašė 21 laišką, iš kurių publikuota 18) pateikiama plati to meto Lietuvos kultūrinio ir mokslinio gyvenimo panorama27. Daug dėmesio
šioje publicistikoje skiriama ir grožinei literatūrai, ypač poezijai. Praniauskaitės kūrybą Balinskis pristato jau pirmajame (sic!) savo laiške, antrojoje jo dalyje (tęsinyje),
kuri pasaulį išvydo antradienį, liepos 24 (rugpjūčio 5) dieną28 (žr. 1 pav.). Kaip minėta, laiško pradžia buvo paskelbta prieš keturias dienas. Pastarojoje, kaip įprasta,
buvo anonsuotas rašinio-laiško turinys. Jame ir tokios pozicijos: „Poezija [sic! – R. G.]
na Żmudzi“ („Poezija Žemaitijoje“), „Wiersze nowéj Poetki“ („Naujos Poetės eilės“)
ir „Rymopis rolnik“ („Poetas žemdirbys“)29. Taip pirmą kartą ir taip neįprastai spaudoje susitinka Praniauskaitės ir Baranausko vardai. Pastarojo pavardė Balinskio
rašinyje nebuvo atskleista – tai padarys tik Kirkoras, po metų spausdindamas šio
22
23
24
25
26
27

Rymkiewicz 1861, 278.
Plačiau apie Pšibilskį žr. Griškaitė 2002,
240–241.
[Pszybylski] 1856b, 4.
[Pszybylski] 1856b, 4.
[Proniewska] 1858, 199–201.
[Baliński] 1856–1860: Laiškų 12 ir 20 liki-
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29

mas nežinomas, laiškas 21 liko rankraštyje
ir buvo paskelbtas 1995 metais (Naruniec
1995, 213–224). Plačiau apie šį kūrinį žr.
Naruniec 1995, 155–195, 213–224; Griškaitė 2005.
[Baliński] 1856b, 6.
[Baliński] 1856a, 4.
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dialogo tęsinį30, – tačiau žodžiai „poetas žemdirbys“ leidžia daryti prielaidą, kad kai
kurios Baranausko biografijos smulkmenos kūrinio Listy z nad brzegów Krożenty autoriui buvo žinomos. Šiaip ar taip, šubravcų idealams ištikimam Balinskiui toks netikėtas derinys buvo puikus pretekstas sublizgėti sąmoju:
Tymczasem powiem wam, Redaktorze, że na naszéj świętéj Żmudzi31 niekoniecznie
wszystko jest prozaiczne, wszystko oddycha gospodarstwem, handlem, transportami
lnu i zboża do Kowna, Libawy i Rygi. O! nie, wcale, mamy i my swoją stronę duchową, i umysł młodzieży naszéj również jak gdzieindziéj, otwiera się na przyjęcie natchnień z wyższéj sfery, a serca nieraz przejmują się delikatniejszemi uczuciami. Pomimo klimatu północnego, żyzna ziemia i piękne przyrodzenie, które nas otacza w
naszych wiejskich siedliskach, podania i zabytki dawnych wieków życia narodowego,
religijność ludu, nakoniec zdolności mieszkanców, wszystko to razem wzięte usposabia nie jedne umysły wśród nas do kontemplacyi i poezyi. Może i duch Sarbiewskiego wznosi się nad nami! Cokolwiekbądź, mamy i my naszą Deotymę, nie improwizatorkę wprawdzie (sic! – R. G.), ale poetkę skromną, lecz prawdziwie natchnioną.
Już od niejakiego czasu dała się między nami poznać swojemi pełnemi czucia wierszami młoda panna Płoniewska (sic! – R. G.). Rzewna i melancholijna od dziecinnych
lat, nie mogła pojąć w ustroniu wiejskiém, głosu jaki z jéj piersi wyrywając się, wołał
jej myśli do innego świata, którego nie znała. Z uczuć i wrażeń, jakiemi ją przyjmowali otaczający ludzi i przedmioty, powstała treść jej tkliwéj poezyi, która już podobno przebiła się i w wasze strony. Lecz niedosyć na tém: na drugim krańcu naszej
ziemi, na Żmudzi, znałazł się młody wieśniak, syn prostego rolnika, który także namaszczenie od muz odebrał, umiejąc tylko zaledwo czytać i pisać, prócz żmudzkiego
języka, po polsku. Nieznam tych jego poezyj, ale z tego com słyszał o nich, i z wiersza Panny Proniewskiej, który przytaczam, zdaje się wiele obiecywać na przyszłość,
byleby się nie popsuł z czasem prozą życia powszedniego w swoim stanie32.

Vertimas
Tuo tarpu pasakysiu jums, Redaktoriau, kad mūsų šventojoje Žemaitijoje nebūtinai
viskas yra proziška, nebūtinai viskas alsuoja [tik] ūkiu, prekyba, linų ir grūdų transportu į Kauną, Liepoją ir Rygą. O ne! Visai ne! Ir mes turime savo dvasinę pusę, ir
mūsų jaunimo protas – kaip ir visur kitur, – atsiveria, kad sugertų į save aukštesnių
sferų įkvėpimus, o jų širdis dažnai suvirpina subtilesni jausmai. Nors klimatas ir šiaurietiškas, bet derlinga žemė ir graži gamta, kuri supa mūsų kaimo gyvenvietes, pada30
31

Žr. šio leidinio p. 141, išnašą 3.
Taigi poetinis „šventosios Žemaitijos“ įvardas žinomas ir Balinskiui (plg. šio leidinio
p. 144). Vis dėlto lieka atviras klausimas,
ar autorius jį „nusižiūrėjo“ nuo Praniauskaitės, ar jau ir anksčiau jis vartotas verbalinėje erdvėje. Palyginimui galima pasakyti, kad „tokia pat šventa“ buvo ir Lietuva.
Ypač tai ryšku Vilniaus filomatų ir filare-
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tų tekstuose. Žr. 1828 metų vasario 24 dienos Kiprijono Daškevičiaus laišką iš Mask
vos Helenai z Szymanowskich-Malevskienei į Sankt Peterburgą: „Kiedym swiętą
Litwy opuszczał ziemię...“ („Kai palikau
šventą Lietuvos žemę...“) (Daškevičius
1828-07-24[03-07], 345).
[Baliński] 1856b, 6.
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vimai ir senųjų tautos gyvenimo amžių paminklai, liaudies religingumas, pagaliau
gyventojų gabumai – visa tai kartu paėmus ne vieną mūsų protą nuteikia kontempliacijai ir poezijai. Galbūt ir Sarbievijaus dvasia virš mūsų sklando! Kad ir kaip ten būtų,
ir mes turime savo Deotymą, tiesa, ne improvizatorę, bet kuklią, tikrai įkvėptą poetę.
Jau kuris laikas su savo jausmingais eilėraščiais mus supažindina jauna panelė Planiauskaitė (sic! – R. G.). Nuo vaikystės graudi ir melancholiška, savo kaimo nuošalėje
negalėjo suprasti balso, kuris, verždamasis iš jos krūtinės, kreipė mintis į kitą, nepažintą, pasaulį. Iš jausmų ir įspūdžių, kuriais ji persisėmė iš ją supusių žmonių ir daiktų, gimė jos jautri poezija, kuri tikriausiai jau prasimušė ir į jūsų kraštus. Bet dar ne
viskas: kitame mūsų žemės pakraštyje, Žemaitijoje, atsirado jaunas kaimietis, paprastas žemdirbio sūnus, kuris taip pat buvo gavęs mūzų patepimą, nors mokėjo tik žemaitiškai, o lenkiškai vos skaitė ir rašė. Neskaičiau tos jo poezijos, bet iš to, ką apie jį
girdėjau, o ir iš Panelės Praniauskaitės eilėraščio, kurį pridedu, atrodo, kad yra daug
žadantis ateičiai, – kad tik ilgainiui nesugadintų jo luomo kasdienybės proza33.

Tačiau už šios ironijos – ir tai būdingas Balinskio publicistikos bruožas – slypėjo
rimti dalykai34. Priminsime, kad turėti kažką savo, reklamuoti kažką sava ir skelbti tai
pirmiausia Varšuvos spaudoje buvo vienas svarbiausių VSM ir VLAK aplinkos tikslų:
„Bet kuriuo atveju ir mes turime savo Deotymą, tiesa, ne improvizatorę (sic! – R. G.),
bet kuklią, tikrai įkvėptą poetę“35. Minėta ir tai, kad Praniauskaitė šiai reprezentacijai „labai tiko“ – ne tik kūryba, bet ir biografija. Ligota, vieniša, užkampyje gimusi
ir augusi, bet nuo jaunystės kūrybai pašaukta moteris pagaliau išsiveržia į šviesą, „į
kitą, nepažintą, pasaulį“36. Balinskis nemini Praniauskaitės brolio Otono Praniausko
(Otton Aleksander Proniewski, 1818–1879) vaidmens šiame „išsivadavime“, tačiau
jam labai svarbus Baranausko faktorius. Balinskis tarytum nuspėja Praniauskaitės
vaidmenį Baranausko biografijoje. Iš pradžių netgi kyla įspūdis, kad Balinskį intriguoja ne tiek jaunoji poetė, kiek „tas jaunas kaimietis, paprastas žemdirbio sūnus,
kuris taip pat buvo gavęs mūzų patepimą, kuris mokėjo tik žemaitiškai, o lenkiškai
vos skaitė ir rašė“37. Netgi baiminasi, kad Baranausko „luomo kasdienybės proza“
užgniauš Praniauskaitės įžvelgtą gebėjimą kurti38. Rašinio autorius nežinojo, kad kaip
tik tada Baranauskas jau buvo nutaręs savo luomą keisti: Balinskio publikacija pasirodė liepos 24-ąją, o stojamuosius egzaminus į dvasinę seminariją Baranauskas laikė
rugpjūčio 15 dieną. Kita vertus, Balinskis buvo ir teisus. Baranausko aistra poetinei
kūrybai iš tikrųjų ilgainiui blės – eilėraščiai, nors ir didėjant apimčiai, bus rašomi vis
rečiau. Bet „kaltas“ čia bus ne luomas – atvirkščiai, sąlygos rašymui kaip tik bus
palankesnės, – o naujos Baranausko aistros kalbotyra ir matematika.
Šiaip ar taip, nuo šiol Praniauskaitės ir Baranausko pavardės bus neatskiriamos.
Balinskiui, taigi ir Praniauskaitės amžininkams, didelį įspūdį turėjo daryti ir tai, kad
33
34
35

Redos Griškaitės vertimas.
Plačiau apie šio Balinskio kūrinio kalbą ir
stilių žr. Naruniec 1995, 193–195.
[Baliński] 1856b, 6.
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[Baliński] 1856b, 6.
[Baliński] 1856b, 6.
[Baliński] 1856b, 6.
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vyrą rašyti ragina moteris – paprastai būdavo atvirkščiai39. Bet didžiausią intrigą,
galbūt net ir sumišimą, turėjo kelti atvirai, spaudoje, nupiešta moters ir vyro dvasinės
bičiulystės istorija. Tokią poeziją tuomet buvo galima rasti nebent laiškuose ir atminimų albumuose, ir tai labai retai. Praniauskaitės „nuoširdumas ir paprastumas“
(orig.: „Szczerość i prostota“) – taip esminius savo kūrybos bruožus nusakė pati
poetė40, – nustebino net ir sarkastiškąjį Balinskį. Šubravcas šios moters poezijoje matė
ir daug tikro graudulio. Kitaip tariant, tai buvo kūryba, paremta tikrais jausmais ir
tikrais ją supusio pasaulio įspūdžiais, – iš tokios poezijos nesišaipoma. Netgi akivaizdu, kad Balinskis tą „mūsų jaunutę eiliuotoją“ (orig.: „naszéj młodocianéj rymotwórczyni“) savaip globojo – vardan taip jam svarbios „naudos Lietuvai“:
Ale nie chwalmy jéj zbytecznie, żebyśmy albo nie przechwalili, albo żeby jéj nie narazić potém na równie niepohamowaną zasiadłość niektórych krytyków, mianowicie
Warszawskich i Wileńskich. Bo jedno i drugie byłoby szkodliwe; pierwsze dla postępu w jéj talencie, drugie oprócz niesłuszności względem jéj saméj, szkodliwe dla całéj
literatury naszéj41.

Vertimas
Tačiau pernelyg negirkime jos, kad nepergirtume arba kad po to neužpultų kai kurie
tokie pat nežaboti kritikai – tiek Varšuvos, tiek Vilniaus. Nes ir viena, ir kita būtų
vienodai kenksminga – pirma, dėl jos talento pažangos, antra, ne tik dėl jos pačios,
bet ir dėl visos mūsų literatūros.42

Tokiame istoriniame ir emociniame kontekste pirmą ir vienintelį kartą spaudoje
(sic!) ir buvo publikuotas Praniauskaitės eilėraštis „Do młodego Poety“ (kūrinio
tekstą žr. šio leidinio p. 147). Nežinia, kaip šios eilės pateko į Balinskio rankas. Atsakymo į šį klausimą neduoda ir Krokuvoje, Jogailos bibliotekoje, esantis šio literatūrinio laiško juodraštis (minėtojoje Lenkijos atminties institucijoje šiandien yra saugoma daugiausia buvusios Balinskių rezidencijos Jašiūnuose bibliotekos ir archyvo
rinkinių)43. Štai šio rankraštinio teksto perrašas – cituotojo spausdinto fragmento
atitikmuo (žr. 2 pav.):
Tymcza ‖ sem powiém Wam44, Redaktorze, że na45 naszej46 ‖ Świętéj47 Żmudzi niekoniecznie wszystko ‖ jest prozaiczne, wszystko oddycha48‖ gospodarstwem, handlem,
39

40
41

Vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Praniauskaitė kurti skatino ne tik Baranauską. Ir tai ne vienintelis jos poetinis dialogas. Ne mažiau įdomus ir jos bendravimas
su kita „broliška siela“ – poetu baronu Eugenijumi Rönne (Eugeniusz Rönne, 1830–
1895). Plačiau apie tai žr. Mikšytė 2001,
122–132.
[Proniewska] 1856a, 6.
[Baliński] 1856b, 6.
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Redos Griškaitės vertimas.
[Baliński] [1856], 19r–16r.
Sic! Spausdintame tekste žodis rašytas iš
mažosios raidės.
Žodis įterptas.
Raidė e taisyta. Sic! Spausdintame tekste
naszéj.
Sic! Spausdintame tekste žodis rašytas iš
mažosios raidės.
Prieš šį žodį išbrauktas neįskaitomas žodis.
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2 pav. Balinskio publikacijos „Listy z nad brzegów Krożenty. [List] I
(dokończenie)“ juodraščio (autografo) fragmentai su pirmu Praniauskaitės
eilėraščio posmu ir poetės kūrybos vertinimu; lapo formatas: 34 × 21,3 cm;
Rps BJ 1002, 12v–13v
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(dokończenie)“ juodraščio (autografo) fragmentai su pirmu Praniauskaitės
eilėraščio posmu ir poetės kūrybos vertinimu; lapo formatas: 34 × 21,3 cm
Rps BJ 1002, 16r
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transportami ‖ lnu i zboża do Kowna,49 Lipawy i Rygi. O! nie, wcale50 ‖ mamy51 i my
swoją stronę duchową, i ‖ umysł52 młodzieży naszej53 równie54 jak gdzie - ‖ indziej55,
otwiera się na przyjięcie56 ‖ natchnień57 z wyższej58 sfery, a ser ‖ ca nieraz59 przejmują się delikatniej ‖ szemi uczuciami. Pomimo klimatu pół ‖ nocnego, żyzna ziemia i
piękne przyrodze ‖ nie które nas otacza w naszych wiejskich ‖ siedliskach, podania
i zabytki dawnych ‖ wieków życia narodowego, religijność lu‖du, nakoniec60 zdolności mieszkanców, ‖ wszystko to razem wzięte usposabia61 ‖ niejedne62 umysły wśród
nas do kontem ‖ placyi i poezyi. Może i duch Sarbiews ‖ kiego wznosi się nad nami!
Cokolwiek bądź, ‖ mamy i my naszą63 Deotymę, nie improwi ‖ zatorkę wprawdzie,
ale poetkę skromną, lecz64 prawdziwie ‖ natchnioną. Już od niejakiego czasu dała
się mię ‖ dzy nami poznać swojemi pełnemi czucia ‖ wierszami młoda panna Pr.....
ska65. Rzewna66 ‖ i melancholijna od dziecinnych lat, niemo‖gła pojąć w ustroniu
wiejskim, głosu ia ‖ ki z iej67 piersi wyrywając się, wołał jej68 myśli ‖ do innego
świata, którego nie znała69. ‖ Z uczuć i wrażeń70, jakiemi71 ją ‖ przejmowali otaczający ludzie i przedmioty, ‖ powstała treść jej tkliwéj72 poezyi, która już ‖ podobno
przebiła się i w wasze strony. Lecz ‖ niedosyć na tem73: na74 drugim75 krańcu76 naszej ‖
ziemi, na Żmudzi, znałazł się młody wieś ‖ niak, syn prostego rolnika, który także ‖
namaszczenie od muz odebrał, umiejąc ‖ tylko zaledwo77 czytać i pisać78 prócz żmudzkiego ię ‖ zyka79, po polsku. Nieznam tych80 iego poezyi81, ale82 [13r] z tego com
słyszał o nich, i z wiersza ‖ Panny Pro.....skiej83, który przytaczam84, zdaie85 się ‖
wiele obiecywać na przyszłość, byleby się ‖ niepopsuł 86 z czasem prozą życia
powszed‖niego w swoim stanie87.
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Kablelis taisytas, viršuje padėtas kryželis,
bet nieko neįterpta.
Žodžiai O! nie, wcale įterpti.
Žodis taisytas iš znamy.
Žodis parašytas vietoje išbraukto neišskaitomo žodžio.
Sic! Spausdintame tekste naszéj.
Sic! Spausdintame tekste również.
Sic! Spausdintame tekste gdzieindziéj.
Sic! Spausdintame tekste przyjęcie.
Prieš šį žodį išbraukta uczuć i marzeń.
Sic! Spausdintame tekste wyższéj.
Prieš šį žodį išbrauktas neišskaitomas
žodis.
Prieš šį žodį išbrauktas neišskaitomas
žodis.
Žodžio galas taisytas?
Sic! Spausdintame tekste nie jedne.
Raidė s taisyta.
Žodžiai skromną, lecz įterpti.
Sic! Spausdintame tekste Płoniewska.
Raidė a taisyta.
Sic! Spausdintame tekste jéj.
Žodis taisytas.
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74
75
76
77
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79
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87

Antra raidė n taisyta.
Prieš šį žodį išbraukta Z ir dar du neišskaitomi žodžiai.
Raidė m taisyta, prieš šį žodį išbraukti du
neišskaitomi žodžiai.
Raidė t taisyta.
Sic! Spausdintame tekste tém.
Raidė a taisyta.
Raidė m taisyta.
Žodis parašytas vietoje išbraukto neišskaitomo žodžio.
Žodis zaledwo įterptas.
Sic! Spausdintame tekste po šio žodžio padėtas kablelis.
Sic! Spausdintame tekste języka.
Žodis įterptas.
Raidė e taisyta?
Žodis įterptas.
Sic! Spausdintame tekste Proniewskiej.
Raidės yta taisytos.
Raidė z taisyta.
Sic! Spausdintame tekste nie popsuł.
[Baliński] [1856], 12v–13r.
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Taigi juodraštinis (pirminis) ir spausdintas (antrinis) tekstai beveik identiški – redakcijoje padaryta tik viena kita rašybos ir skyrybos pataisa. Tačiau yra ir vienas
esminis skirtumas: korektiškasis Balinskis pilno lietuviškosios Deotymos arba Sapfo
(spausdintame variante: „naszéj Safony czy Deotymy, jak chcecie“88; rankraštyje:
„naszéj89 ‖ Safony czy90 Deotymy, iak chcecie91“92) vardo neketino atskleisti, diskretiškai užrašęs „Panna Pro.....ska“. Bet Varšuvoje galvota kitaip. Jau metai kaip laikraščio vyriausiuoju redaktoriumi buvo jaunosios kartos atstovas Jozefas Kenigas
(Koenig vel König, 1821–1900), ilgainiui tapęs viena įtakingiausių žiniasklaidos asmenybių. Praniauskaitės vardo jis neketino slėpti.
Tačiau Balinskio autografai pateikia ir didesnę staigmeną – net kelis (sic!) rankraštinius Praniauskaitės eilėraščio Baranauskui variantus. Visi jie kaip nors susiję su
minėtuoju pirmojo „Laiško nuo Kražantės krantų“ juodraščiu. Dvi šio kūrinio atmainos nurašytos ant paskirų perpus sulenkto laiškinio popieriaus lakštų93 (žr. 3 ir 4 pav.)
ir tiesiog įdėtos tarp minėto juodraštinio laiško lapų, trečioji – tiksliau, tik pirmasis
eilėraščio posmas – nurašyta pačiame Balinskio kūrinėlyje, taigi yra jo paties autografas94 (žr. 2 pav.). Pilnieji eilėraščio variantai rašyti kitų asmenų. Įdomiausias jų
(nes akivaizdu, kad tai tas, kuris pats pirmas atsidūrė ant Balinskio darbastalio) yra
rašytas tarsi paskubomis, emocijai pagavus, ne vienoje vietoje taisytas, rodantis ekspresyvų charakterį, bet labai išlavintą rašymui ranką. Pirmas įspūdis – kad tai pačios
Praniauskaitės autografas (žr. 3 pav.). Vėliau tai patvirtino ir Rūtos Čapaitės atlikta
lyginamoji Praniauskaitės rašto analizė, t. y. sugretinimas su šiandien žinomais kitais
trimis poetės autografais95.
Galima tik spėlioti, kaip Praniauskaitės rankraštis pateko į Jašiūnus. Tai, kad eilėraštis nebuvo pasirašytas (vienintelis iki šiol žinotas Praniauskaitės eilėraščių autografas „Cudny krajobraz duszę zachwyca...“ [„Nuostabus vaizdas užburia sielą...“]
išlikęs Baranausko poezijos sąsiuvinyje Wiersze [„Eilėraščiai“], pasirašytas inicialais
„K. P.“96), leistų daryti prielaidą, jog Baranauskui Praniauskaitė nusiuntė savo kūrinio
perrašą, o sau pasiliko pirmą jo variantą, kurį vėliau ir pasiuntė į Jašiūnus. Nors
galėjo būti ir visai kitaip – eilėraštį įdėjo į voką kartu su laišku Baranauskui, tada
pasirašyti jo visai nereikėjo. Tokiu atveju eilėraštį Balinskiui galėjo perduoti ir pats
Baranauskas – jeigu ne tiesiogiai, tai per pažįstamus. Tik žinant šio eilėraščio įspūdį
ir svarbą poetui, vargu ar įtikinama, kad būtų galėjęs taip lengvai skirtis su tokia jam
svarbia relikvija. Kita vertus, šio eilėraščio poetas nepersirašė į savo garsųjį eilėraščių
seksterną. Kad ir kaip ten būtų, visai priimtinas ir pirmasis variantas – Balinskiui šį
kūrinėlį patikėjo pati poetė. Maža to, tai gali būti pirminis, taigi ir pats autentiškiausias, Praniauskaitės eilėraščio „Do młodego Poety“ variantas.
88
89
90
91

[Baliński] 1856b, 6.
Raidės asz taisytos.
Raidės cz taisytos.
Žodis nubrauktas ranka nespėjus išdžiūti
rašalui.
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[Baliński] [1856], 13r.
[Baliński] [1856], 10r–11r; 14r–15r.
[Baliński] [1856], 12v–13r.
Žr. 5 pav. ir jo komentarą.
[Baranauskas] 1851–1857, 84.
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3 pav. Praniauskaitės eilėraščio „Do młodego Poety“ autografas;
lapo formatas: 21 × 12,9 cm;
Rps BJ 1002, 10r
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3 pav. Praniauskaitės eilėraščio „Do młodego Poety“ autografas;
lapo formatas: 21 × 12,9 cm;
Rps BJ 1002, 10v–11r
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Pagal to meto etiketą tokius pirminius savo kūrinių variantus (vadinti Praniauskaitės eilėraštį juodraščiu šiuo atveju būtų nekorektiška) autoriai visada pasilikdavo
sau, o dovanodavo ar teikdavo spaudai tik perrašytus. Siųsti tokio pavidalo tekstą
to meto moteriai buvo labai drąsu, ir tai savaip apibūdina jo autorę. Juolab kad su
Balinskiu poetės nesiejo artima bičiulystė. Antrasis tarp Balinskio „Laiško nuo Kražantės krantų“ juodraščio lapų rastas eilėraščio variantas – visai kitoks, labai dailios
rašysenos – akivaizdus pirmojo perrašas (žr. 4 pav.). Tą perrašą galėjo padaryti bet
kas iš Balinskio šeimos aplinkos. Logiškiausia būtų manyti, kad jo autorė – Balinskio
žmona Sofija Sniadeckytė-Balinskienė, viena intelektualiausių tos epochos moterų,
ne kartą talkinusi vyrui literatūriniuose darbuose. Tačiau lyginamoji rašto analizė
šios prielaidos nepatvirtino. Beje, skiriasi ir popierius, ant kurio rašytas ir perrašytas
eilėraštis. Dailusis jo perrašas rašytas ant vietinio Kučkuriškių fabriko popieriaus
(kaip ir Balinskio pirmojo „Laiško nuo Kražantės laiškų“ juodraštis), o Praniauskaitės autografas – ant angliško laiškinio popieriaus „Bath“.
Tiek laiško juodraštis, tiek abu Praniauskaitės eilėraščio variantai buvo Jašiūnų
dvaro bibliotekos archyve – Balinskis paprastai saugodavo savo rašinių juodraščius.
Į laikraščio Gazeta Warszawska redakciją nukeliavo pirmojo „Laiško nuo Kražantės
krantų“ rašinio švarraštis – akivaizdu, kad eilėraštis buvo įtrauktas į laiško tekstą –
taip, kaip matome spausdintame variante (žr. 1 pav.). Atviras lieka tik klausimas, kam
reikėjo dar kartą perrašyti Praniauskaitės eilėraštį. Gal jį ketinta kam nors dovanoti?
Nes tokios literatūrinės staigmenos tada nuolat keliaudavo iš vieno dvaro į kitą, ypač –
iš Jašiūnų į Didžiuosius Šalčininkus (dabar – Šalčininkus), kur gyveno Balinskio bičiulis literatas Karolis Ferdinandas Vagneris. Ir, žinoma, – atgal, į Jašiūnus, pas Balinskius. Tačiau kodėl tada perrašas liko tarp Balinskio dokumentų? Ir kodėl savininkei nebuvo grąžintas originalas? Kitaip nei šio eilėraščio rašymo istorija, jo sklaidos
istorija labai miglota ir vargu ar pilnai rekonstruotina. Bet dar sudėtingiau atsakyti į
bene esminį klausimą, kodėl šių eilių pati Praniauskaitė neįtraukė į savo kūrybos
rinktinę. Net jeigu Balinskis poetei ir negrąžino autografo, tai ji visada galėjo pasinaudoti spaudoje paskelbtu tekstu. Tačiau, kad ir kaip ten būtų, kitaip nei kiti poetės
kūriniai, vos išspausdintas eilėraštis buvo tiesiog užmirštas. Paradoksalu ir tai, kad ir
pats Baranauskas jo neperrašė į savo garsųjį eilėraščių seksterną.

4. E i l ė r a šč i o u ž m i r š t i e s i s t o r i j a. 1856 metų rugpjūtį leidinyje Ga
zeta Warszawska Praniauskaitės vardą dar kartą minėjo Vaclovas Pšibilskis, palankiai
įvertinęs ką tik pasirodžiusią poemą Festyna Wielkiej Kalwarii na Żmudzi97. Spalio viduryje tame pačiame laikraštyje teigiamą recenziją šiam kūriniui parašė ir Juozapas
Ignacijus Kraševskis98. Tačiau nei Pšibilskis, nei Kraševskis neužsiminė apie kiek
anksčiau Balinskio korespondencijoje paskelbtą Praniauskaitės eilėraštį. Vienintelę
reakciją į šią publikaciją randame tik tą patį spalio mėnesį išspausdintame garsaus
to meto Vilniaus literatūrinio salono šeimininko, literato, vertėjo Valerijono Tomaše97

[Pszybylski] 1856d, 3.

98
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[Kraszewski] 1856c, 3.
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4 pav. Praniauskaitės eilėraščio „Do młodego Poety“ perrašas. Perrašo
autorius nežinomas, bet tikėtina, kad susijęs su Balinskių šeima;
lapo formatas: 20,6 × 13,2 cm;
Rps BJ 1002, 14r–14v
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4 pav. Praniauskaitės eilėraščio „Do młodego Poety“ perrašas. Perrašo
autorius nežinomas, bet tikėtina, kad susijęs su Balinskių šeima;
lapo formatas: 20,6 × 13,2 cm;
Rps BJ 1002, 15r
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5 pav. Praniauskaitės autografai:
a) eilėraštis „Do młodego Poety“ (eilėraštis rašytas 1855 metų
gegužės 17 ar 18 dieną; fragmentas);
Rps BJ 1002, 10r
b) eilėraštis „Cudny krajobraz duszę zachwyca...“ („Nuostabus vaizdas užburia sielą...“;
eilėraščio sukūrimo data nėra žinoma); lapo formatas 16,6 × 20,6 cm (fragmentas);
LLTIR: f. 1, b. 572, 84
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c) Baranausko eilėraščio „Wieczor wiosenny na brzegu Wardawy“ perrašas (nuorašo
gale Baranausko ranka užrašyta, kad perrašyta 1855 metų balandžio 30 dieną Sedoje,
tačiau akivaizdu, jog poetas dėl datos klydo: tada su Praniauskaite dar nebuvo
pažįstamas); formatas tas pats (fragmentas);
LLTIR: f. 1, b. 572, 81
d) 1858 metų sausio 25 dienos laiškas iš Utenos Juozapui Zavadzkiui į Vilnių;
lapo formatas: 22,2 × 13,8 cm (fragmentas);
LVIA: f. 1135, ap. 7, b. 445, 192r
Remiantis lyginamąja rašto analize, galima teigti, kad visus keturis tekstus rašė Praniauskaitė.
(Lyginamoji analizė apima Praniauskaitės, jos brolio, Baranausko ir Balinskio rankų aptarimą.)
Poetė rašė vienu iš tuo laiku tebefunkcionavusių itališkosios-prancūziškosios bastardos variantų

166

Archivum Lithuanicum 15

(toliau sinonimiškai tai vadinama kursyvu). Pagal analizuotą medžiagą sunku pasakyti, koks
buvo šios moters dailyraštis, bet galima teigti, jog ranka (raštas) buvo išlavinta. Tačiau kartu tai
lemia, kad vyrauja unifikuoti, būtent jos vartotam kursyvo variantui būdingi požymiai. Disponuojamų tekstų paskirtis ir adresatas yra skirtingi. Veikiausiai tai, o ir pati Praniauskaitės nuo
stata, kaip turi ar gali atrodyti vienas ar kitas tekstas, lėmė, kad jos raštas šiek tiek įvairuoja tarp
dailumo ir atsainumo. Pavyzdžiui, laiškas Zavadzkiui parašytas gražiai, gana taisyklingai. Daugiau ar mažiau kreipdama dėmesį į estetinį rašto vaizdą padarė ir Baranausko eilėraščio nuorašą. Daug atsainiau, su korektūriniais pataisymais, parašytas eilėraštis „Do młodego Poety“.
Išlavintą Praniauskaitės ranką liudija tolygus rašto ritmas ir tempas, sklandus raidžių jungimas žodžiuose. Tais atvejais, kai raidės žodžiuose nesujungtos kursyvu, jungtis tarp jų yra
nubrėžta ore. Nepriklausomai nuo atidos rašant, rankos duktas (struktūra, būdingi raidžių
pavidalai, posvyris) išlieka. Pagal turimą medžiagą Praniauskaitės ranką iš kitų rankų (daugiausia analizuota Baranausko ir jos brolio Otono rašysena) išskiria (nekalbant apie bendrą
duktą) raidės A, B, I, N, P, T. Šių raidžių vertikalės (A ir N – pirmoji vertikalė) apačioje (priklausomai nuo rašymo krypties pradedant ar užbaigiant) daryta nedidelė riesta linija arba
brūkšnelis, kartais primenantis mažą kabliuką. Kartu reikia pažymėti, jog vartotas ir kitas B,
T variantas, t. y. raidžių vertikalė užbaigiant aptakiai užlenkta. Gana raiški yra d. Praniauskaitė ją rašė gana įvairiai. Vartojo kelias uncialinės kilmės, dar vadinamos gotikine, d variacijas.
Raidės lankas uždaras arba atviras. d iškeltinė aptakiai užlenkta į kairę, kartais jos viršuje
sukta didesnė ar mažesnė kilpa (Rūta Čapaitė).

vičiaus (Walerian Tomaszewicz, 1819–1861) rašinyje99. Pirmoji straipsnio dalis buvo
skirta Praniauskaitės biografijai. Visas dėmesys sutelktas į minėtąją „klaidingą“ laikraščio Dziennik Warszawski publikaciją: pasitelkus „vieno patikimo asmens“ informaciją ir net pacitavus pačios Praniauskaitės (sic!) ta proga parašytą eilėraštį „Wdzięczne jest serce, lecz mocno boli...“ („Širdis dėkinga, bet labai skaudu...“), Praniauskų
šeima buvo reabilituota visuomenės akyse. Antroji straipsnio dalis buvo skirta Praniauskaitės kūrybai, su kuria Tomaševičius turėjo būti gerai susipažinęs – poetės
eilės buvo skaitomos ir jo salone100. Kaip ir kolegos, palankiai atsiliepė apie kūrinį
Festyna Wielkiej Kalwarii na Żmudzi101. Pasigedo tik minties gylio, tačiau imponavo
Praniauskaitės gebėjimas lengvai eiliuoti ir jausmingumas (orig.: „Otóz wracając
teraz do panny Proniewskiej, śmiemy wyrzec, że ze szkodą myśli, lub przy ich braku, przeważa u niej łatwość rymowania i uczucie“)102. Negailestingas buvo tik dėl
Balinskio rašinyje paskelbto Praniauskaitės eilėraščio „Do młodego Poety“:
Niefortunnym jakimś sposobem, inny korrespondent umieścił niedawno w Gazecie
Warszaw[skiej] wiersz panny Proniewskiéj do nieznanego śpiewaka. Znamy drugi,
daleko lepszy jéj utworek tejże treści, i dziwnym losem p. koresspondent wybrał
słabszy do publikacyi103.
Tomaszewicz 1856b.
Tomaszewicz 1856b, 4.
101 Tomaszewicz 1856b, 4.
99

102

100

103
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Vertimas
Dėl kažkokio nelaimingo atsitiktinumo kitas korespondentas neseniai [leidinyje] Ga
zeta Warszawska išspausdino panelės Praniauskaitės eilėraštį nežinomam giesmininkui.
Mes žinome kitą geresnį to paties turinio jos kūrinėlį, bet keistai susiklosčius likimui
p[onas] korespondentas šiai publikacijai pasirinko silpnesnį104.

Kaip galima spręsti iš korespondencijos turinio, rašydamas žodžius „mes žinome
geresnį“ Tomaševičius turėjo omenyje aną Pšibilskio paskelbtą „F. R.“ (Feliksui
Rönne’i?) dedikuotą eilėraštį105. Šiaip ar taip, peršasi nedrąsi prielaida, kad kritiškas
recenzento atsiliepimas apie Baranauskui rašytą eilėraštį galėjo būti viena iš priežasčių, kodėl Praniauskaitė jo neįtraukė į savo poezijos rinktinę. Juolab kad į Tomaševičiaus pastabas reagavo skausmingai106. Nors, kita vertus, priežastis galėjo būti ir
visai elementari – eilėraštį Baranauskui poetė tiesiog užmiršo. Tai, kad kūrybos rinktinę rengė paskubomis, maža to, jau leidėjui įteiktą rankraštį vis pildydama „praleistais“ eilėraščiais, rodo ir minėtasis jos laiškas Zavadzkiui107.
Šiaip ar taip, Felicijonas Rimkevičius, jau po Praniauskaitės mirties rašydamas
poetės biografinę apybraižą (tekstas baigtas 1860 metų kovo 18 dieną, išspausdintas 1861-aisiais), nepaminėjo nei Balinskio rašinio, nei ten paskelbto eilėraščio. Savo
ruožtu Kirkoras, publikuodamas antrąjį ir trečiąjį Praniauskaitės ir Baranausko
poetinio dialogo eilėraščius, taip pat nė žodžiu neužsiminė, kad prieš metus buvo
išspausdintas ir pirmasis šio literatūrinio pokalbio sandas. Tikriausiai tai ir lėmė
„tolesnę“ šio eilėraščio užmirštį. Jau kituose amžiuose Balinskio pateikta informacija prasprūdo ne tik pro Reginos Mikšytės, bet ir kitų literatų, literatūrologų, literatūros istorikų, istorikų ir bibliografų akis108. Balinskio publikaciją – pirmąjį kūrinio „Listy z nad brzegów Krożenty“ laišką – savo darbuose naudojo tik literatūrologai Cecylia Gajkowska ir Romualdas Naruniecas109. Tačiau Gajkowska šios mums
svarbios Balinskio rašinio dalies kažkodėl net nepaminėjo. Naruniecas, priešingai,
ne tik išsamiai atpasakojo Balinskio laiško turinį, bet ir užsiminė apie Baranauskui
skirtą eilėraštį:
Baliński na łamach „Gazety Warszawskiej“ zaprezentował jeden z wierszy Proniewskiej
(Do młodego poety), poświęcony Baranowskiemu110.
104
105
106
107
108

Redos Griškaitės vertimas.
Žr. šio leidinio p. 148.
Cit. pagal: Rymkiewicz 279. Redos Griškaitės vertimas.
Praniauskaitė 1858-01-25, 192r.
Vienuolis 1957, 222–318; Biržiška 1965,
355–357; Girdzijauskas 2001, 361–366;
Aleksandravičius 2003; Syrnicka 2006, 95–
112; Švėgždavičienė 2008, 34–38 ir kt.
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Gajkowska 1985, 504–505; Naruniec 1995,
182–183. Taip pat žr. Naruniec 1996, 18–19.
Pastarajame rašinyje Naruniecas eilėraštį
minėjo, bet jo pavadinimo nenurodė.
Naruniec 1995, 183. Redos Griškaitės vertimas.
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Vertimas
Balinskis [leidinio] Gazeta Warszawska puslapiuose paskelbė vieną Praniauskaitės eilėraštį („Jaunajam poetui“), skirtą Baranauskui111.

Tačiau tyrėjas šio kūrinio nepacitavo, tikriausiai neįsigilino ir į jo turinį, nepalygino su antruoju Praniauskaitės eilėraščiu Baranauskui, kuris šiandien žinomas dviem
pavadinimais: „Odpowiedź młodemu Poecie“ (1857) ir „Do młodego poety (Odpowiedź)“ (1858)112. Taip eilėraštis „Do młodego Poety“ buvo užmirštas antrą kartą.

5.

Nepaisant minėtos užmaršties, „Do młodego Poety“ yra
vienas svarbiausių Baranauskui adresuotų eilėraščių. Šis tekstas žymi pažinties su
Praniauskaite pradžią – įvykį, esmingai pakeitusį Baranausko biografiją. Mat būtent
ši pažintis lėmė, kad, padedant kunigui Otonui Praniauskui – Praniauskaitės broliui
bei Motiejaus Valančiaus sekretoriui, – Baranauskui atsiranda galimybė stoti į seminariją Varniuose. O luomo pakeitimas bei seminarijos aplinka sudarė sąlygas parašyti tekstus, dėl kurių Baranauską šiandien vadiname lietuvių literatūros klasiku.
Tad, pasakojant „Do młodego Poety“ istoriją, svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kokio
poveikio šis tekstas turėjo adresatui, mat kartu su eilėraščiu Baranauskas ne tik atranda poetinę bendrystę, bet ir pats yra atrandamas kaip poetas. Siekiant tai atskleisti, reikės plačiau aptarti kontekstą, kuriame pasirodo „Do młodego Poety“. Svarbus
yra ir kitas, tačiau nepalyginti menkiau dokumentuotas aspektas: kiek minimas tekstas buvo svarbus Praniauskaitės biografijoje. Šį aspektą bus mėginama aptarti nagrinėjant Praniauskaitės eilėraštį „Sen“ („Sapnas“). Tiesa, stokojant išlikusių tekstų,
visada esama pavojaus Praniauskaitės figūrą palikti Baranausko paunksmėje, kaip
jau ne kartą yra atsitikę apie ją rašiusiesiems. Šią asimetriją lemia ne tik tai, kad
Praniauskaitė ir Baranauskas buvo skirtingo masto kultūrinės figūros, bet ir tai, kad
Praniauskaitė nuolat sąmoningai traukėsi į šešėlį, ne tik gyva būdama, bet ir prieš
pat mirtį reikalaudama sudeginti visus savo rankraščius. Todėl net ir pripažįstant
tai, kad Baranauskas su Praniauskaite yra lygiaverčiai poetinio dialogo partneriai,
vienodo dėmesio abiem išlaikyti beveik neįmanoma.
D v i f i gū r o s.

6. P o e t a s

Pažinties su Praniauskaite pradžia patenka į ankstyvąjį Baranausko kūrybinį etapą, trukusį maždaug iki 1857 metų vasaros, kai sukuriama „Dainu dainełe“. Šiuo laikotarpiu Baranauskas parašo didžiąją dalį savo poetinių tekstų ir tik kelis iš jų – lietuvių kalba. Šio etapo pradžią galima būtų datuoti 1849
metais – šią datą Baranauskas dienoraštyje nurodo kaip eiliavimo pradžią: „Wiersze
zaczynałem powoli pisać w 1849. roku. pisząc do Rodziców w niedokładnym wierszu
opisałem sęs ich listu otrzymanego w Giełwanach [...]“ („Eiles rašyti pradėjau po tru111

s a v a m o k s l i s.

Redos Griškaitės vertimas.
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putį 1849 metais. Rašydamas tėvams, nevykusiai sueiliavau Gelvonuose gauto jų
laiško mintis [...])“113. Eiliavimas kaip kūryba raštu atsiranda nutolus nuo namų –
atstumas provokuoja rašymą. Rašymą namiškiams: tėvui Jonui Baranauskui skirti
abu išlikę ankstyvojo kūrybinio etapo rankraštiniai eilėraščių pluoštai. Iš to matyti,
kad savo eilėraščius jis siejo su namiškiais, sudariusiais savitą Baranauskų tekstinę
bendruomenę. Sąsajos su ja išlieka visą Baranausko gyvenimą, o ankstyvuoju ir permainingu jo kūrybiniu etapu namiškiai yra pirminė ir pastoviausia Baranausko kūrinių auditorija. Tokią situaciją lėmė keletas veiksnių, tačiau bene svarbiausias – poetinio autoriteto stoka, autoriteto, kuris ne tik padėtų susiprasti, kaip reikėtų rašyti,
bet ir kokia apskritai yra poetinės kūrybos funkcija, prigimtis ir paskirtis. Tiesa, būta
žmonių, kurie skatino Baranauską rašyti ir jį globojo, tačiau jie patys nebuvo literatai.
Tad daugelį dalykų Baranauskui teko aiškintis savarankiškai – iki pažinties su Praniauskaite nebuvo nei vieno asmens, kuris galėtų jo kūrybą įvertinti, taigi ir autoritetingai pripažinti. Veikiausiai dėl to Baranauskas ir laikėsi nuo pirmųjų kūrybinių
bandymų susiformavusio ir kartais nežymiai modifikuojamo literatūrinės komunikacijos modelio.
Vargu ar savo aplinkoje – Lietuvos miestelių raštinėse – jis galėjo tikėtis sutikti
autoritetingą poetą ar bent kitą eiliuojantį asmenį – tokia praktika čia buvo netipiška,
dėl to aplinkiniai ne kartą abejojo, ar Baranauskas tikrai sukūrė (o ne pasisavino)
tekstus, kuriuos pateikdavo kaip savo. Šioje aplinkoje ne tik buvo neįprasta eiliuoti –
prie dažnų pomėgių čia neturėjo būti priskiriamas ir grožinės literatūros skaitymas.
O ir pats Baranauskas kūrinių spaudon nesiuntė, tad savo kūrybinės veiklos negalėjo paremti viešo spausdinto žodžio autoritetu. Šiuo laikotarpiu jo kūriniai cirkuliuoja tik kaip rankraščiai. Su savo eilėraščiais į bendruomenės gyvenimą Baranauskas paprastai įsitraukdavo rašydamas proginius kūrinius.
Baranauskas buvo poetas savamokslis, o turint omenyje, kad anuomet gebėjimas
eiliuoti sietas ir su išsilavinimu (pasiekiamu ne kiekvienam valstiečio vaikui) bei
aukštesne kilme, minėtasis įtarumas dėl raštininko padėjėjo kūrybinių gebėjimų gali
būti suprantamas. Vertėtų išskirti vieną tokio pobūdžio atvejį. Tai įvyko Baranauskui
atvykus į Vainutą – čia jis susipažino ir su vietiniu klebonu Liudviku Butkevičiumi.
Po kurio laiko (šio įvykio aplinkybės nėra žinomos) klebonas apkaltino Baranauską
pasisavinus svetimas eiles, mat raštininkų mokyklą tebaigęs Baranauskas negalėjęs
sukurti tekstų, kurių autorystę jis prisiimąs. Į kaltinimą Baranauskas atsako 1853
metų rugpjūčio 1 dieną datuojamu eilėraščiu „Objaśnienie / Ks: Lud: Bót. Pleb. Wojn:
na zarzut iż cudze wiersze przyswojam i z ta małą nauką nie mogę sam dobrych
układać“ („Paaiškinimas Kun. Liud. But., Vain. Kleb., dėl priekaišto, kad pasisavinu
svetimas eiles ir kad būdamas tokio menko išsimokslinimo negaliu pats gerų eilių
rašyti“). Šiame tekste Baranauskas pradeda formuoti ir savitą kūrybos sampratą, kuri
priešinama klasicistinei normai:
113
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Baranauskas 2003, 23, 268.
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Choć bez Pegaza myśl moja piesza114
Wprźódy z wolna postępuje
A potem coraz prędzéj pośpiesza
I zbiera to, co znajduje
I bez muz widzi zrzódeł tysiące
Wynikające z natury
W Marzeniu, świata rozmierza końce
Jak z wierzchu Parnasu góry115.

Vertimas
Nors be Pegaso mintis mano pėsčia116
Iš lėto kasasi pirmyn
Paskui greityn kas kartą skubina jinai
Ir renka tai, ką randa
Ir be mūzų mato tūkstančius šaltinių
Trykštančių gamtoj
Svajonėse pasaulio apima kraštus
Kaip nuo viršūnės Parnaso117.

Pėsčios minties įvaizdis puikiai apibūdina tuometę Baranausko – bemokslio ar,
tiksliau, savamokslio poeto – situaciją. Tačiau vis tiek – poeto. Įdomu, kad panašią
mintį Praniauskaitė išsako ir eilėraštyje „Do młodego Poety“: „I mnie udzielił Pan
wszechmocną ręką / Swiętego ognia iskierkę maleńką, / Co myśl rozjaśnia w mém
sercu ukryta / Nie z nauk ludzkości – nie pracą nabyta“ („Ir man galinga Viešpaties
ranka nuskyrė / Šventos ugnies mažytę kibirkštėlę, / Kuri, širdy glūdėdama, nušviečia mintį – / Ne iš žmonių ji išmokta, ne darbu įgyta“). Tiesa, į Praniauskaitės eilėraštį tokia nuostata turėjo atkeliauti iš romantikų tekstų, o klebonui atsakymą rašančiam Baranauskui jų tekstai dar neturėjo būti bent kiek labiau žinomi. Pėsčios minties
įvaizdis Baranauskui poeziją kaip mokėjimą leidžia supriešinti su poezija, kylančia
iš pasaulio stebėjimo, – mūzas, Kastalijos šaltinius, Pegasus bei Parnasą keičia vaizduotė ir gamta. Ji lieka svarbiausias poezijos šaltinis, tačiau gamta čia yra ne mėgdžiojimo objektas, o tai, kas atveria pasaulį.
Baranausko kūrybos sampratos paieškos vyksta beorėje erdvėje – nėra nei kam
jos paneigti, nei kam pritarti; vienintelis veikėjas čia yra pats Baranauskas. Toks
nuomonių ir nuostatų apykaitos stygius, intelektualesnės draugijos stoka bei labai
menka kūrinių sklaida po Lietuvos raštines besiblaškančiam Baranauskui žadėjo
užkampio eiliuotojo, „pavieto literato“, likimą ir, tikėtina, greitą poeto karjeros pabaigą. Tačiau čia įvyksta mažas stebuklas: Šventosios Dvasios atsiuntimo šventėje
Sedoje pasirodo iš Telšių atvykusi Borisevičių šeima. Tolesni įvykiai aprašyti Baranausko dienoraštyje – anksčiau pateiktoje jo ištraukoje.
114
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Paryškinta T. A.
Baranauskas 1995, 50.
Paryškinta T. A.
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7. B e n d r y s t ė s. Baranausko ir Praniauskaitės dialogas užsimezga labai greitai. Stebina jo intensyvumas: gegužės 15 dieną Borisevičiai išsiveža Praniauskaitei
parodyti minėtąjį Baranausko eilių rinkinį Wiersze, jau kitą – gegužės 16 dieną –
Baranauskas gauna vakarykštės šventės proga rašytą ir Praniauskaitės jam siųstą
eilėraštį „Zesłanie Ducha Świętego“, o dar po dviejų dienų – gegužės 18-ąją – Praniauskaitės jam atsiųstą Sirokomlės knygą (veikiausiai tai pirmasis tomas 1853 metais Varšuvoje išleisto kūrinio Gawędy i rymy ulotne) bei eilėraštį „Do młodego Poety“. Dar po dviejų dienų, t. y. gegužės 20-ąją, grąžindamas perskaitytą Sirokomlės
knygą, Baranauskas parašo eilėraštį „Do Panny Karoliny Proniewskiéj“ („Panelei
Karolinai Praniauskaitei“)118. Gegužės 26 dieną gauna Praniauskaitės eilėraščių rinkinėlį bei eilėraštį-atsakymą į gegužės 20 dieną rašytą tekstą „Za cóż tak chlubném
darzysz mię Imieniem...“119.
Iš šios trumpos suvestinės, sudarytos pagal Baranausko dienoraštį, matome prasidėjusio poetinio dialogo intensyvumą, kuris rodo, kad susitikimas buvo svarbus ne
tik poetinio autoriteto ieškančiam Baranauskui, bet ir Praniauskaitei. Apie tai, kuo
buvo svarbus jai, tegalima spręsti iš eilėraščių. Tai, žinoma, nėra patikimiausias šaltinis;
antra vertus, pagrindo tokiam skaitymui suteikia Praniauskaitės teiginys iš „Do młodego Poety“ – „Po prostu myśli na papier wylewam, / Na chwalę Bożą me piosneczki
śpiewam. / Szczerość i prostota całą ich ozdobą“ („Išlieju paprastai mintis ant lapo, /
Ir Dievo garbei giedu savo Giesmeles. / Širdingos jos ir paprastos – tik tuo dabinas“).
Taigi, kliaunantis tik Praniauskaitės eilėraščiais, galima teigti, kad šis susitikimas
buvo svarbus tuo, kad ji sutiko į save labai panašų žmogų: „Myśl i uczucie zrównały
mię z tobą“ („Jausmu ir mintimi esu Tau lygi“). Iš šio vidinio – pasaulio matymo ir
jo jautimo – panašumo tikriausiai ir galima kildinti Praniauskaitės pasiūlytą dvasios
giminystės koncepciją. Juk šiuo artimumo deklaravimu ir pradedamas Baranauskui
skirtas eilėraštis. Iš kur kyla minėtas bendrystės jausmas – tegalima spėlioti, mat
juodu skyrė kilmė, išsimokslinimas, lytis, amžius ir t. t. Aiškiausiai vienijo eilėraščių
rašymas. Jis ir tampa jų susitikimo priežastimi.
Nėra aišku, kiek plačiai tuo metu jau buvo žinomi Praniauskaitės eilėraščiai. Iš
Rimkevičiaus biografijos (tai nėra labai patikimas šaltinis, tačiau ji parašyta remiantis
iki šių dienų neišlikusiais užrašais bei pasakojimais) žinome, kad kurį laiką po tėvo
mirties Praniauskaitė su namiškiais turėjo kovoti dėl teisės eiliuoti. Vienu metu šis
kaip „poetomanija“ vertintas užsiėmimas (manyta, kad tai yra nuolatinės Praniauskaitės melancholijos priežastis) buvo niekinamas bei pajuokiamas, o vėliau ir visai
uždraustas120. Po kurio laiko Praniauskaitė atgavo teisę rašyti. Tad Baranauskas, kuris
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Baranausko eilių rinkinyje Wiersze įrašytame šio teksto variante prie pavadinimo
prirašoma: „odpowiedż na Jej wiersz: Bracie w Chrystuzsie chociaż mi nie znany...
odsyłając Syrokomlę. Dziennik str. 24“.
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Šio įvykio laiko Baranauskas nenurodo – jį
galima spėti pagal datą po Praniauskaitės
atsiųstu eilėraščiu – gegužės 25 dienos.
Rymkiewicz 1861, 271.
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eiliavo nepaisydamas jo „pėsčiai mūzai“ iškylančių kliūčių ir kuris eilėraščių rašymą
traktavo kaip prigimtinę savo duotybę, jai turėjo būti artimas ir suprantamas.
Tiesa, artimumo ir dvasinės giminystės išpažinimai, pasikartojantys emocinguose
Baranausko–Praniauskaitės poetinio dialogo tekstuose, vėliau sudarė prielaidas jųdviejų santykius apibūdinti ir papasakoti kaip nelaimingos meilės istoriją. Pirmasis
tai padarė Baranausko giminaitis Antanas Vienuolis. Šita versija ilgai pasitikėta, nežiūrint to, kad Vienuolis pasakoja remdamasis netiksliomis bei labai laisvai interpretuojamomis citatomis ir savo versiją grindžia tuo, kad apie meilę nekalbėdavo (Vienuolio manymu – nutylėdavo) giminaičiai, pasakoję apie Baranauską. Labiau nesiplečiant – mat tai nėra vienintelės Vienuolio versijos spragos – galima apibendrintai
sakyti, kad šio pasakojimo patikimumas labai abejotinas. Atrodytų, kad Baranausko–Praniauskaitės dialogą apibendrinantį sielų giminystės įvaizdį reikėtų skaityti ne
kaip dekoratyvią metaforą, o kaip mėginimą įvardyti tokį netipišką, daugialypiais
jausmais grįstą ryšį. Ryšio įvardijimas šiuo atveju reiškia ir ribų nustatymą. Stiprūs
kūrybiniai proveržiai paprastai yra paženklinti erotinės energijos, be kurios kūrybingumas sunkiai įmanomas ir kuri ryški Baranausko–Praniauskaitės poetiniame dialoge. Tačiau geriausiu atveju tai leidžia apibendrinti dialogo intensyvumą, o ne besikalbančiųjų santykius.

8.

Kad susitikimas su Baranausku Praniauskaitei taip pat buvo svarbus įvykis, galima suprasti iš eilėraščio „Sen“, kuris,
kaip ir minėtasis „Zesłanie Ducha Świętego“ bei dar pora kūrinių, datuojamas gegužės 15 dieną, t. y. Wiersze gavimo dieną. Šis tekstas veikiausiai liudija pirminę
poetinę reakciją į Baranausko kūrybą, todėl „Sen“ ir „Do młodego Poety“ yra tiesiogiai susiję, vienas kitą pratęsiantys bei aiškinantys tekstai.
„Sen“ supratimo raktą siūlo pirmosios „Do młodego Poety“ eilutės: „Bracie w
Chrystusie, chociaz mi nieznany, / W krainie myśli widzę duszę twoją“ („Broli Kristuje, nors Tavęs nepažįstu, / Minčių karalijoj regiu Tavo sielą“); fizinės kliūtys, t. y.
nuotolis (tiek laike, tiek erdvėje) ir jo lemiamas asmens nepažinojimas, netampa
kliūtimi pažinti pastarojo sielą, mat ją išreiškia ir jai tarpininkauja kūryba, šiuo atveju – eilėraščiai. Eilėraštyje fizinis pasaulis ir jo kliūtys šalinamos sukuriant pasakojimą apie sapną, kurio pagrindą sudaro pasakotojos judėjimas vertybiškai segmentuotame alegoriniame peizaže. Dėl to reikšminiai kūrinio mazgai koncentruojami ties
sapno ir būdravimo priešprieša, kuri persikloja su dvasios ir kūno, vidaus ir išorės,
balso ir bebalsiškumo dichotomijomis. Sapno kaip sielos gyvenimo sampratą (pasyvus kūnas – aktyvi dvasia) šiame eilėraštyje siūlo ir pati Praniauskaitė – „Czuwanie
duszy przedłuża sen cichy, / I widzę ogród i kwiatów kielichy“ („Budėjimą sielos
sapnas pratęsia tylus, / Ir sodą regiu, ir gėlynų žiedus“)121. O šiame sode veikėja
aptinka giminaičius bei artimuosius:
S u s i t i k i m a s i r p r i p a ž i n i m a s.
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Witam serdecznie, wszystkich zapytuję
Czyli mię znają? widzą serce moje?122
Ach nikt nie poznał – i matka kochana
Mnie nie poznała...123

Vertimas
Sveikinuos širdingai, klausiu visų
Ar pažįsta mane? Regi širdį mano?124
Ak nieks nepažino – ir mama mylima
Manęs nepažino...125

Nors atpažinti prašoma tų, kurie klausiančiąją jau pažįsta, atsakymo nesulaukiama. Aiškinantis šį fragmentą galima pasitelkti manifestinio Adomo Mickevičiaus
eilėraščio „Romantyczność“ paskutiniąsias eilutes: „Nie znasz prawd żywych, nie
obaczysz cudu! / Miej serce i patrzaj w serce!“ („Tu juk negyvą tiesą tegynei / Ji ir
neleidžia patirti / Tau šio stebuklo, pažįstamo miniai. / Žvelk širdimi tik į širdį“126).
Širdies matymas – tai specifinis santykio su pasauliu ir aplinkiniais būdas.
Toliau eilėraštyje sceną su bežadžiais giminaičiais keičia kita: du sužeisti, kenčiantys angelai veikėją veda ant kalno, kurio viršūnėje auga medis (virš šio spindi kryžius),
žydintis rožėmis. Čia vėl sutinkama žmonių:
Wiele ich bylo znanych i nieznanych,
Widziałam w[i]ele osób ukochanych,
Których oddawna już nie ma na ziemi,
Wszystkich widziałam – rozmawiałam z niemi127.

Vertimas
Daug jų buvo žinomų ir ne,
Daug numylėtų mačiau veidų,
Kurių seniai jau žemėje nėra,
Visus mačiau – kalbėjaus su jais128.

Palikus gimines ir artimuosius, atsiduriama centre – erdviškai svarbiausioje ir
kryžiumi pažymėtoje vietoje. Čia sutiktųjų pažinti nebeprašoma – jie jau pažįstami.
Tai savotiška dvasios bendrija – dvasios giminės. Kaip tik tokia giminystė ir nustato
veikėjos priklausomybę šiai centrinei erdvei, ir kaip tik todėl čia atsiranda bendriją
kuriantis ir palaikantis balsas („kalbėjaus su jais“). Po jo pasirodymo eilėraštis krypsta link kulminacijos – susitikimo su jaunuoliu:
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Tylko zdaleka przychodził młodzieniec,
Z lauru i ciernia miał przed sobą wieniec.
A ja zerwałam z drzewa kwiatów dwoje,
Trzymałam w dłoni, patrząc w cudne zwoje.
I jedna róża w listka się rozwiła,
Druga rozwita na wpół pozostała...
I tak spotkałam cudnego młodzieńca,
Wdzięczném spójrzeniem i słowem mię witał,
Czy go poznaję? serdecznie zapytał129.
A ja mu różę uplotłam do wieńca.
Zniknął sen luby, a serce sieroty,
Rzewną modlitwą i łzami tęksnoty
Wielbiło Boga i coś przeczuwało,
Jakby nadziei szczęścia doczekało.
I promień szczęścia błysnął niespodzianie,
Dzień ten na zawsze pamiętnym zostanie130.

Vertimas
Tik iš tolo jaunuolis artėjo,
Laurų ir erškėčių vainiką su savim jis turėjo.
O aš nuo medžio dvi gėles nuskyniau,
Laikiau delne stebėdama jų stebuklingą pynę.
Ir rožė viena sulapojus pražydo,
Kita pusiau išsiskleidusi liko...
Ir taip sutikau stebuklingą jaunuolį,
Žaviu žvilgsniu bei žodžiu jis sveikino mane,
Ar pažįstu jį? Širdingai paklausė131.
O aš rožę jo vainikan pinu.
Išnyko sapnas mielas, o našlaitės širdis
Malda graudžia ir ilgesio verksmu
Dievą garbino ir nujautė kažką,
Tarsi sulaukė laimės vilties.
Ir netikėtai švystelėjo laimės spindulys,
Diena ta suvisam atmintina paliks132.
129
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Susitikimo su jaunuoliu scena kuriama kaip inversiška pirmajam susitikimui: dabar
jau jaunuolis yra veikėjas, kuris ne randamas, o pats ateina ir klausia. Jo klausimas
(taip pat susietas su širdimi) atkartoja pirmąjį, tik šįsyk veikėja iš klausimo adresantės
tampa adresate. Ar jaunuolio figūros pasirodymą galima sieti su Praniauskaitės ir
Baranausko susitikimu? Regis, kad taip, tačiau su išlyga, kad kalbame apie susitikimą
per tekstus, tiksliau – per Baranausko eilių sąsiuvinį. Plėtojant šį teiginį galima sakyti, kad eilėraštyje „Sen“ kūrinys suprantamas ir kaip kreipinys bei klausimas, tad per
tekstą galima susitikti su kitu. Rašytinis, gal net reikėtų patikslinimo – ranka rašytas,
tekstas čia dar suvokiamas kaip artimas balsui, žyminčiam kontakto glaudumą ir
kalbančiojo artumą. Be to, kalbame apie Wiersze – čia surašyti ne bet kokie tekstai, o
eilėraščiai; dėl to galima susitikti su jaunuoliu, kuris į peizažą ateina kaip ir Wiersze
pas Praniauskaitę – kažkur iš šalies Šventosios Dvasios atsiuntimo dieną.
Atrastas bendrumas eilėraštyje pasirodo ne tik per kalbėjimą viena kalba, bet ir
per susipynusių rožių įvaizdį. Viena tų rožių jaunuoliui įpinama į vainiką kaip dabartinio pripažinimo gestas bei kaip atsakymas į jo klausimą. Iš esmės visą eilėraštį
galima matyti kaip šio įsegimo gesto tekstualizaciją.
Taigi matome, kad skaitant Wiersze įvyksta atpažinimas bei suvokiamas priklausymas vienai „dvasios giminių“ bendruomenei (orig.: „Myśl i uczucie zrównały mię
z tobą“), kuri tekstais prasideda ir jais palaikoma. Tai yra ir kuriančiųjų bendruomenė – jos Baranauskas ir tikriausiai Praniauskaitė ilgai ieškojo. Vėliau apie šį dialogą
susikloja ir kiti poetiniai pašnekesiai, tik Praniauskaitės dėmesys labiau krypsta į
Vilniaus literatus, Baranausko – į seminarijos Varniuose aplinką.
Pirmoji „Do młodego Poety“ strofa, nurodydama į „Sen“, leidžia suprasti, kad,
rašydama Baranauskui, Praniauskaitė pratęsia ankstesnį eilėraštį:
Bracie w Chrystusie, chociaz mi nieznany,
W krainie myśli widzę duszę twoją,
I wielbiąc w tobie dar od Boga dany
Witam cię sercem133 i piosneczką moją.

Vertimas
Broli Kristuje, nors Tavęs nepažįstu,
Minčių karalijoj regiu Tavo sielą,
Ir Dievo dovaną brangindama Tavy,
Aš sveikinu Tave širdim134 ir savo giesmele135.

Pirmoji strofa pratęsia „Sen“ situaciją: atsakoma į nepažįstamo, bet jau matyto
jaunuolio pasveikinimą. Pastebėtina, kad abu veiksmai siejami su širdimi; širdies
matymo, širdingumo, veikimo širdimi semantika aptarta anksčiau. Tad „Do młodego
Poety“, būdamas pirmuoju Baranausko ir Praniauskaitės poetinio dialogo tekstu, tuo
133
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pat metu yra ir atsakymas. Atsakymas, nes – kaip minėta – „dvasios giminės“ gali
susitikti ir per tekstus.
Baranauskas bene intensyviausiai reagavo į tai, kad Praniauskaitė jį pavadino poetu. Iš to galima spręsti, kad jam labiausiai reikėjo pripažinimo. Tačiau daugiausiai
vietos eilėraštyje Praniauskaitė skiria ne Baranauskui, o savo situacijos aprašymui;
tiesa, dėmesį ji koncentruoja į jos ir Baranausko bendrumo sferą – kūrybą. Tai leidžia
galvoti, kad, turėdama geresnį išsilavinimą, išmanydama literatūrą bei jos tradiciją,
Praniauskaitė labiau ieškojo supratimo. Taigi vienam reikėjo autoriteto, kitam – bend
raminčio. Nežymiai besiskiriantys poreikiai nekliudė formuotis pašnekesiui ir bend
rystei. Tačiau šis skirtumas paveikė viso paskesnio Baranausko ir Praniauskaitės poetinio dialogo struktūrą, kur Praniauskaitei visada tekdavo autoritetingosios ir aktyvinančiosios (palydinčiosios, skatinančiosios, nukreipiančiosios ir pan.) vaidmuo.
Eilėraštyje „Sen“ matėme, kad Praniauskaitė atribojo dvasios ir kraujo gimines, tačiau, Baranauskui siūlydama vienas kito „širdį matančių“ dvasios giminių koncepciją,
ji papildo ir išplečia giminystės ir, veikiausiai, kaimynystės ryšiais paremtą Baranauskų
tekstinę bendruomenę (orig.: „[...] a słodkie słowo „Brat“ po wyjeździe od Rodziców
piérwszy raz obok tak poważnych i razem jakąś swiętoscią i prostotą tchnących myśli,
szeroko rozległo się jeśli tak się wyrażę po pustych przestrzeniach duszy“136).
Įdomu, kad, net ir laikytas dingusiu, eilėraštis „Do młodego Poety“, tiksliau,
nuoroda į jį, tampa viena iš Praniauskaitės atsiminimo formų, kuomet Senosiose
Utenos kapinėse, spėjamoje sunykusio jos kapo vietoje, Rapolo Šaltenio iniciatyva
pastatytas Stasio Karanausko drožtas koplytstulpis. Jame Praniauskaitė pavaizduota
kartu su Baranausku, šalia išskaptuota į lietuvių kalbą išversta Baranausko frazė iš
eilėraščio „Do Panny Karoliny Proniewskiéj“: „Teikei garbingą vardą man poeto“. Ir
nors susitikimas su Baranausku turėjo būti svarbus jos gyvenimo įvykis, tačiau vargu ar žodžiai koplytstulpyje galėtų aprėpti visą jos gyvenimą (jais parodyta, kad ji
prisiminta tik per Baranauską) ar buvo kuo nors geresni už epitafiją ant jos kapo:
Śpiewała piosenki małe,
Wiecznemu Bogu na chwałę,
Jego Świętym i Aniołom,
Na pamiątkę przyjaciołom137.

Vertimas
Kuklias giedojo giesmeles,
Amžinojo Dievo garbei,
Jo Šventiesiems bei Angelams
Ir bičiuliams atminti138.
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9. A p i b e n d r i n i m a s. Mėginant apibendrinti Praniauskaitės kūrinio „Do młodego Poety“ likimą, peršasi daugialypių atspindžių vaizdinys – atspindžių, slepiančių, atskleidžiančių ir perduodančių. Eilėraštis „Do młodego Poety“ laikytas dingusiu, ir tuo pat metu jis buvo skaitytas ne vieno tyrėjo. Jis buvo taip arti, kad ilgą
laiką liko nepastebėtas. O kartu tai tekstas, kuriuo Praniauskaitė patvirtina atrastą
dvasinę giminystę ir kuriuo Baranauskas pirmąsyk autoritetingai pripažįstamas kaip
poetas. „Do młodego Poety“ akivaizdoje Baranauskas, atkartodamas Praniauskaitės
žvilgsnį, galėjo ir save pamatyti kaip poetą. Todėl galiausiai Praniauskaitės žvilgsnis
tapo viena iš priežasčių, dėl kurių ir mes į Baranauską žvelgiame kaip į poetą.
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Reda Griškaitė, Tomas Andriukonis
K a r o l i n a P r ONIE W S K A : “ D o Mł o d e g o P o e t y ”
( “ T o Th e Y o u n g P o e t ” ) . A H i s t o r y Of A P o e m

Summary
The name of Karolina or Karolina Anna Proniewska (Lith. Karolina Praniauskaitė,
1828–1859) today is tightly connected to the biography of another Lithuanian classical poet
of the nineteenth century Antanas Baranauskas (Antoni Baranowski, 1835–1902). His acquaintance with Proniewska is considered to be one of the most important and even crucial
events in Baranauskas’ biography. Proof of this is Baranauskas’ texts: both poetry and ego
documents. The latter today is represented by his diary (private correspondence of the
writers did not survive), and the poetry – by the literary dialogue between Proniewska and
Baranauskas. Baranauskas’ diary or fragments of it were published multiple times. The fate
of the poetical dialogue is different: a fragment of it (one poem of Baranauskas and one of
Proniewska) was first printed in a Vilnius (Rus. Вильна, Pol. Wilno) periodical in 1857.
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A  year later the second poem by Proniewska written to Baranauskas was included in her
published collection of poems. In the following twentieth century only a few isolated pieces of this poetical conversation were published: in collections of works of both Proniewska
and Baranauskas, in books of memoirs and essays, and in literary anthologies. For the first
time attempts to reconstruct the complete dialog were made in 2013: two poems by
Proniewska and seven poems by Baranauskas were published. But this time again they did
not include Proniewska’s first work of the dialogue “Do młodego Poety” (“To the Young
Poet”), which had been its impulse. Ludicrous misunderstanding ordained that this work
so far was considered lost and unknown.
For the first time this poem of Proniewska’s was printed on July 24, 1856 (it is over a
year after its creation on May 17 or 18, 1855) in the Warsaw periodical Gazeta Warszawska
that was widely read in Lithuania as well. But it did not constitute a separate publication,
it was only included (in its entirety) as a quotation in the publication Listy z nad brzegów
Krożenty (Letters from the Banks of Kražantė) by the well-known historian, publicist, and public activist Michał Baliński (1794–1864). In this work, written in the form of satirical letters
(all in all Baliński wrote 21 letters between 1856 and 1860, and 18 thereof were published),
Baliński depicts a broad panorama of cultural and scholarly life in Lithuania of that time.
Special attention was paid to the belles lettres, especially poetry. Baliński introduced
Proniewska’s work in his very first letter.
We do not know the way the poem “To the Young Poet” reached the hands of Baliński.
The literary draft of his letter that is kept in Kraków, in the Jagiellonian Library, does not
supply any answer. On the other hand, Baliński’s archive presents another surprise: several manuscript versions of the poem “To the Young Poet,” and one among them is the
autograph of the author Proniewska. We do not know why Baliński did not send back the
original manuscript to the author. We do not know why and to whom its manuscript copy
(which is preserved in Baliński’s collection) was made. In contrast to the history of this
poem’s creation, the history of its dispersion is very murky and it is hardly possible to
expect its future reconstruction. And it is still more challenging to give an answer to the
most essential question: Why didn’t Proniewska include “To the Young Poet” in her 1858
collection of poems published in Vilnius. Contrary to her other works this poem was simply forgotten immediately after the first publication.
Nevertheless, the poem “To the Young Poet” is one of the most important poems addressed to Baranauskas. It marks the beginning of the poetical dialog between Proniewska
and Baranauskas, which was the event facilitating Baranauskas’ admission to the Telšiai
(Rus. Тельши, Pol. Telsze) periodical Diocesan Roman Catholic Seminary as a student. The
change in social rank and the Seminary’s milieu supplied the conditions for the writing of
the texts that have made us consider Baranauskas a classic of Lithuanian literature. The impact on the addressee is an important part of the history of the poem “To the Young Poet.”
Before the acquaintance with Proniewska, Baranauskas was a lonely amateur versifier,
who was writing his poetry in the copyist office environment (where he was working),
while his fellow-workers refused to believe he was the author of the poems he quoted to
them. For a certain period of time Proniewska herself was in a comparable situation, since
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she had to fight her family for her right to compose poetry. So this meeting via the texts
was very critical to both participants of the dialogue. In her poem “Sen” (“A Dream”)
Proniewska presents the encounter with Baranauskas’ texts as a meeting with an unknown
but intimate person, a relative of her soul.
The poem “To the Young Poet” was considered lost, but at the same time it was read by
a few scholars. This was the poem in which Proniewska reconfirmed the spiritual kinship
she discovered, and this was the first text that authoritatively recognized Baranauskas as a
poet. Following Proniewska’s insight in “To the Young Poet” Baranauskas could have recognized a poet in himself. Ultimately the insight of Proniewska became one of the reasons
for us to find a poet in Baranauskas as well.
Reda Griškaitė
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1 P r i e d a s. K a r o l i n a

P r a n i a u s k a i t ė . E i l ė r a š t i s „D o Mł o d e -

Autografas; Rps BJ 1002, 10r–11v. Kūrinys rašytas ant 21 × 12,9 cm
gelsvai rusvos spalvos prancūziško laiškinio popieriaus „Paris“. Rankraštis geros
būklės.
g o P o e t y“.

[10r] Do młodego Poety
Bracie w Chrystusie, chociaz mi nieznany
W krainie myśli widzę duszę Twoją
I wielbiąc w Tobie dar od Boga dany
Witam Cię sercem i piosneczką moją
Bóg wielki w pierś Twą włał ten ogień ‖święty139
Dar to jest Boży – wielki niepojęty140
Samemu Bogu zawdzięczać go trzeba
Szlachetna dusza i myśl Twa bogata
Kwiecistem stylem kreśli obraz świata
Niech141 ta myśl czysta nieprzylgnie do ziemi
Bóg ją ozdobi142 skarby Niebieskiemi
Cnota i praca wzniesie ją do Nieba
Wiek Twój młodzieńczy nadzieją bogaty
Choć ranią ciernie – nęcą143 życia kwiaty
Nie trwoż się próżnej ludzkiej wyniosłości
Choć Bóg144 ci niedał świata skarbow mnogich
Nad możnych wznosi poczciwych ubogich
Dziwne są drogi Jego opatrzności. –
[10v] Sławy i szcęścia chlubnemi zasługi
Dostąpić możesz pracując wiek długi
Na chwałę Bożą i pożytek świata.
Dziś moją pieśnią witam Cię jak Brata
I mnie udzielił Pan wszechmocną ręką
Świętego ognia145 iskierkę malęką
Co myśl rozjaśnia w mém sercu ukryta
Nie z nauk ludzkich, nie pracą nabyta
Po prostu myśli na papier wylewam
Na chwalę Bożą146 me Piosneczki śpiewam
Szczerość prostota całą ich ozdobą. –
Myśl i uczucie zrównało mię z Tobą
Choć inna życia droga mi wskazana147

139
140
141
142

Žodis netilpo eilutėje, todėl prirašytas
greta, bet jau kitoje eilutėje.
Žodis taisytas?
Žodis taisytas.
Raidė b taisyta.

143
144
145
146
147
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Raidė ą taisyta.
Raidės Bo taisytos.
Žodžio galas taisytas.
Žodžio galas taisytas?
Raidė z taisyta?
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Sławy – szcęścia nadzieja nieznana
Ten mi dar Boży jest życia osłodą
Pociechą serca i cierpień nagrodą
[11r] Nawet szyderstwo i pogarda ludzi
Świętego ognia nigdy nieostudzi
Co płonąc w sercu miłością gorącą
Jaśnieje czasem w oku łzą błyszczącą
Zapałem148 duszy promieni zrzenice –
Żywy rumieniec wylewa na lice –
Myśli i duszę porywa do Nieba, –
Pomimo149 woli wtenczas pisać trzeba, –
Czy radość błyśnie – czy serce zaboli
Każde uczucie szczęścia i niedoli
Nieukojona150 myśl z151 serca wydziera
I skarby swoje dla wszystkich otwiera152
Sypiąc jak złoto153 na niewdzięczną rękę154
Na zimny papier swą tkliwą piosenkę155
I o zimniejszą156 może pierś uderzy
Zimnym swym sądem krytyka ją157 zmierzy
Lecz to nietrwoży158 – bo czucie serc tkliwych
Zawsze podziela boleść nieszczęśliwych
[11v] Swiat może nieoceni niepozna –‖ niewsławi159 –
Lecz Bóg Pracę 160i Cnotę zawsze ‖ błogosławi161 –.

2

P r i e d a s. K a r o l i n a P r a n i a u s k a i t ė. E i l ė r a š t i s „D o Mł o d e -

Nežinomo asmens perrašas; Rps BJ 1002, 14r–15r. Kūrinys perrašytas
ant 20,6 × 13,2 cm melsvos spalvos Kučkuriškių fabriko popieriaus. Rankraštis
geros būklės.
g o P o e t y“.

Do młodego Poety.
Bracie w Chrystusie, chociaż mi nieznany
W krainie myśli162 widzę duszę Twoją,
I wielbiąc w Tobie dar od Boga dany
148
149
150
151
152
153
154
155
156

Raidė e taisyta?
Žodžio galas taisytas.
Raidė e taisyta.
Žodis taisytas.
Raidės twie taisytos.
Žodžio galas taisytas.
Raidė k taisyta.
Raidė o taisyta?
Pirma raidė z ir raidė e taisytos.

157
158
159
160
161
162
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Raidė ą taisyta.
Raidė e taisyta?
Žodis netilpo eilutėje, todėl prirašytas
greta, bet jau kitoje eilutėje.
Raidė a taisyta.
Žodis netilpo eilutėje, todėl prirašytas
greta, bet jau kitoje eilutėje.
Raidė m taisyta.
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Witam Cię sercem i piosneczką moją.
Bóg wielki w pierś Twą włał ten ogień święty
Dar to jest Boży – wielki niepojęty.
Samemu Bogu zawdzięczać go trzeba,
Szlachetna dusza i myśl Twa163 bogata
Kwiecistym stylem kreśli obraz świata.
Niech ta myśl czysta nieprzylgnie do ziemi,
Bóg ją ozdobi skarby Niebieskiemi
Cnota i praca wzniesie ją do Nieba.
Wiek Twój młodzieńczy nadzieją bogaty
Choć ranią ciernie – nęcą życia kwiaty
Nie trwoż się próżnéj ludzkiej wyniosłości
Choć Bóg Ci niedał świata skarbów mnogich,
Nad możnych wznosi poczciwych ubogich
Dziwne są drogi Jego opatrzności.–
Sławy i szcęścia chlubnemi zasługi
Dostępić164 możesz pracując wiek długi
Na chwałę Bożą i pożytek Świata.
Dziś moją pieśnią, witam Cię jak brata,
I mnie udzielił Pan wszechmocną ręką
[14v] Świętego ognia iskierkę maleńką
Co myśl rozjaśnia w mém sercu ukryta
Nie z nauk ludzkich – nie pracą nabyta
Po prostu myśli na papier wylewam
Na chwalę Bożą me piosneczki165 śpiewam.
Szczerość i prostota całą ich ozdobą.–
Myśl i uczucie zrównało mię z Tobą
Choć inna życia droga mi wskazana –
Sławy – i szcęścia nadzieja nieznana.
Ten mi dar Boży jest życia osłodą166
Pociechą serca i cierpień nagrodą.
Nawet szyderstwo i pogarda ludzi,
Świętego ognia nigdy nieostudzi
Co płonąc w sercu miłością gorącą
Jaśnieje czasem w oku łzą błyszczącą,
Zapałem duszy promieni zrzenice
Żywy rumieniec wylewa na lice –
Myśli i duszę porywa do Nieba –
Pomimo woli wtenczas pisać trzeba.
163
164

Raidė T taisyta.
Raidė D taisyta.

165
166
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Raidės os taisytos?
Žodis taisytas.
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Czy radość błyśnie – czy serce zaboli,
Każde uczucie szczęścia i niedoli,
Nieukojona myśl z serca wydziera
I skarby swoje dla wszystkich otwiera
Sypiąc jak złoto na niewdzięczną rękę
[15r] Na zimny papier swą tkliwą piosenkę
I o zimniejszą może pierś uderzy,
Zimnym swym sądem krytyka ją zmierzy.
Lecz to nietrwoży167 – bo czucie serc tkliwych
Zawsze podziela boleść nieszczęśliwych.
Świat może nieoceni, niepozna, niewsławi168 –
Lecz Bóg pracę i cnotę zawsze błogosławi.

3

P r i e d a s. K a r o l i n a P r a n i a u s k a i t ė. P i r m a s i s E i l ė r a šč i o

Mykolo Balinskio perrašas; Rps BJ 1002, 13v.
Kūrinys perrašytas ant 34 × 21,3 cm melsvos spalvos Kučkuriškių fabriko popieriaus.
Rankraštis geros būklės.

„D o Mł o d e g o P o e t y“ P o s m a s.

Do młodego Poety
Bracie w Chrystusie, chociaż mi nieznany,
W krainie myśli widzę duszę twoją,
I wielbiąc w tobie dar od Boga dany
Witam cię sercem i piosneczką moją.

4

P r i e d a s. K a r o l i n a P r a n i a u s k a i t ė. E i l ė r a š t i s „D o Mł o d e -

g o P o e t y“.

1855-05-18 vel 19: Gazeta Warszawska 203 (24-07[05-08]), 1856, 6.

Do młodego poety.
Bracie w Chrystusie, chociaz mi nieznany,
W krainie myśli widzę duszę twoją,
I wielbiąc w tobie dar od Boga dany
Witam cię sercem i piosneczką moją.
Bóg wielki w pierś twoją włał ten ogień święty:
Dar to jest Boży, – wielki, niepojęty.
Samemu Bogu zawdzięczać go trzeba;
Szlachetna dusza i myśl twa bogata
Kwiecistym stylem kreśli obraz świata.
Niech ta myśl czysta nieprzylgnie do ziemi,
Bóg ją ozdobi skarby Niebieskiemi,
Cnota i praca wzniesie ją do Nieba.
167

Žodis taisytas.

168
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Žodžio galas taisytas.

Karolina Praniauskaitė: „Do młodego
Po e t y “ ( „ Ja u n a j a m Po e t u i “ ) . E i l ė r a š č i o
istorija

Wiek twój młodzieńczy nadzieją bogaty
Choć ranią ciernie – nęcą życia kwiaty,
Nie trwoż się prożnéj ludźkiej wyniosłości.
Choć Bóg ci niedał świata skarbów mnogich,
Nad możnych wznosi poczciwych ubogich.
Dziwne są drogi jego Opatrzności.
Sławy i szcęścia chlubnemi zasługi
Dostąpić możesz, pracując wiek długi
Na chwałę Bożą i pożytek świata.
Dziś moją pieśnią, witam cię jak brata:
I mnie udzielił Pan wszechmocną ręką
Swiętego ognia iskierkę maleńką,
Co myśl rozjaśnia w mém sercu ukryta
Nie z nauk ludzkości – nie pracą nabyta.
Po prostu myśli na papier wylewam,
Na chwalę Bożą me piosneczki śpiewam.
Szczerość i prostota całą ich ozdobą.
Myśl i uczucie zrównały mię z tobą,
Choć inna życia droga mi wskazana;
Sławy i szcęścia nadzieja nieznana.
Ten mi dar Boży jest życia osłodą,
Pociechą serca i cierpień nagrodą.
Nawet szyderstwo i pogarda ludzi,
Swiętego ognia nigdy nie ostudzi,
Co płonąc w sercu miłością gorącą
Jaśnieje czasem w oku łzą błyszczącą,
Zapałem duszy promieni zrzenice,
Żywy rumieniec wylewa na lice,
Myśli i duszę porywa do Nieba:
Pomimo woli wtenczas pisać trzeba.
Czy radość błyśnie – czy serce zaboli,
Każde uczucie szczęścia i niedoli,
Nieukojona myśl z serca wydziera
I skarby swoje dla wszystkich otwiera,
Sypiąc jak złoto na niewdzięczną rękę,
Na zimny papier swą tkliwą piosenkę.
I o zimniejszą może pierś uderzy,
Zimnym swym sądem krytyka ją zmierzy.
Lecz to nie trwoży – bo czucie serc tkliwych
Zawsze podziela boleść nieszczęśliwych.
Swiat może nie oceni, niepozna, niewsławi,
Lecz Bóg pracę i cnotę zawsze błogosławi.
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P r i e d a s. K a r o l i n a P r a n i a u s k a i t ė. E i l ė r a š t i s „D o Mł o d e -

Filologinis vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo pagrindas – šiandien
žinomas autentiškiausias eilėraščio variantas, Praniauskaitės autografas (žr. 1 priedą,
3 pav.). Vertė Brigita Speičytė.
g o P o e t y“.

Jaunajam Poetui
Broli Kristuje, nors Tavęs nepažįstu,
Minčių karalijoj regiu Tavo sielą
Ir, Dievo dovaną brangindama Tavy,
Aš sveikinu Tave širdim ir savo giesmele.
Tą šventą ugnį įžiebė krūtinėj Tavo didis Dievas:
Tai Dievo dovana – didžiulė paslaptis.
Tik Viešpačiui vienam už ją turi dėkoti;
Kilnioji Tavo siela ir mintis turtinga
Išpuoštu stiliumi pasaulio vaizdą piešia.
Tegul šita skaisti mintis neliks pažemėse,
Ją Dangiškaisiais lobiais Viešpats padabins,
O darbas ir dorybė ją atves į Dangų.
Tavo jaunystė kupina vilties –
Kad ir erškėčiai žeidžia – gyvenimo žiedai vilioja.
Tegul negąsdina Tavęs tuščia žmonių puikybė.
Neskyrė Dievas Tau apsčiai pasaulio turtų,
Betgi aukščiau lobingų iškelia dorus neturtėlius.
Nežinomi Apvaizdos Jo keliai.
Už nuopelnus garsius – už viso amžiaus triūsą –
Gali sulaukti ir šlovės, ir laimės –
Viešpaties garbei ir pasaulio naudai.
Šiandien savąja giesme sveikinu Tave kaip Brolį:
Ir man galinga Viešpaties ranka nuskyrė
Šventos ugnies mažytę kibirkštėlę,
Kuri, širdy glūdėdama, nušviečia mintį –
Ne iš žmonių ji išmokta, ne darbu įgyta.
Išlieju paprastai mintis ant lapo,
Ir Dievo garbei giedu savo Giesmeles.
Širdingos jos ir paprastos – tik tuo dabinas.
Jausmu ir mintimi esu Tau lygi,
Nors man gyvenimo ir kitas kelias skirtas:
Šlovės ir laimės užginta viltis.
Ta Dievo dovana – manų dienų paguoda,
Ir širdies džiaugsmas, atpildas už kančią.
Net panieka žmonių arba patyčios
Jau niekada neužgesins šventos ugnies,
Kuri širdy liepsnoja kaitria meile,
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Karolina Praniauskaitė: „Do młodego
Po e t y “ ( „ Ja u n a j a m Po e t u i “ ) . E i l ė r a š č i o
istorija

Sužimba kartais skaisčia ašara aky,
O sielos įkarščiu akis nutvieskia,
Gaiviai nurausvina skruostus,
Mintis ir sielą keldama Dangun:
Pati ranka, net ir nenorint, plunksnos siekias.
Ar džiaugsmas blyksteli, ar širdį spaudžia,
Kiekvieną laimės ir nelaimės jausmą,
Išplėšia iš širdies nenuraminama mintis,
Ir savo lobius atveria visiems,
Lyg auksą žerdama į nedėkingą delną –
Ant šalto popieriaus savo giesmelę jautrią.
Gal atsimuš į dar šaltesnę širdį,
Gal abejingais žodžiais kritika ją teis.
Bet šito nebijau – nes jautrios širdys
Į skausmą nelaimingų visad atsilieps.
Pasaulis neįvertins gal, neatpažins ir nepašlovins,
Bet Dievas Darbą ir Dorybę laimins visados.
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Auszra ir Teodoras Narbutas
1. Į v a d a s. Šio straipsnio tikslas – išgryninti aušrininkų požiūrį į žymiausią ir
produktyviausią XIX amžiaus Lietuvos istoriką Teodorą Narbutą (Teodor Mateusz
Ostyk-Narbutt, 1784–1864) ir tiek, kiek leidžia šaltiniai, nustatyti šios asmenybės
darbų ir idėjų vietą moderniojo lietuvių nacionalizmo raidoje. Straipsnyje bus siekiama aptarti pagrindinius aušrininkų pasisakymus apie Narbutą ir jo darbus, ypač apie
stambiausią šio istoriko veikalą Dzieje narodu litewskiego (toliau – DNL)1. Nebus pamiršti ir kiti aušrininkams svarbūs Narbuto aplinkos žmonės, ypač – susibūrę apie
Vilniaus senienų muziejų (toliau – VSM) ir Vilniaus laikinąją archeologijos komisiją
(toliau – VLAK). Chronologinės straipsnio ribos tik simboliškai sutaps su Auszros
gyvavimo metais, kartais nusikeldamos į „priešaušrio“ metus, o kartais juos gerokai
peržengdamos, kitaip tariant, apimdamos visus tris lietuvių tautinio judėjimo etapus2.
Nors Auszra visada bus išeities pozicija, darbe plačiai naudojamasi ir kituose lediniuose, taip pat rankraščiuose – tiek viešuose, tiek privačiuose – esančia medžiaga.
Visa ši šaltinių bazė plačiąja prasme bus suvokiama kaip Auszros diskursas.
Žodžiui „aušrininkas“ šiame straipsnyje suteikiama bendrinė, išplėstinė reikšmė.
Aušrininkais vadinami ne tik tiesioginiai šio leidinio steigėjai, redaktoriai ir bendradarbiai, bet ir kiti modernaus XIX amžiaus 9-ojo–XX amžiaus 2-ojo dešimtmečio
lietuvių nacionalinio judėjimo veikėjai, impulso sėmęsi iš šio leidinio idėjos – kad ir
kokiai ideologinei srovei jie vėliau būtų atstovavę.
Nors svarbiausias etninę bendriją vienijantis elementas aušrininkams buvo ne
bendra praeitis, bet bendra kalba, Lietuvos istorijos pažinimui jų programoje taip pat
skirtas ženklus vaidmuo. Praeityje buvo ieškoma lietuvių tautos unikalumo įrodymų
ir taip grindžiama teisė į savarankišką egzistavimą, savų tradicijų ir vertybių puoselėjimą. Jau pratarmėje pirmajam Auszros numeriui Basanavičius pasižadėjo, kad šiame „Lietuvos milėtoju“ leidinyje „ipatingiausias ir didziausias rupestis bus duoti
1

Narbutt 1835; Narbutt 1837; Narbutt 1838a;
Narbutt 1838b; Narbutt 1839a; Narbutt
1839b; Narbutt 1840; Narbutt 1841a; Narbutt 1841b.
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Išsamų lietuvių nacionalinio judėjimo
(kitaip – sąjūdžio) etapų apibūdinimą
žr. Mulevičius 1987, 259–265; Miknys
2009, 119–123.
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paźinti musu broliams Lietuwoj nusidawimu senowes gadines ir weikalu musu garbingu sentewiu“3. Aušrininkų leidinio dėmesį Lietuvos istorijai iškalbingai liudijo ir
minėtosios pratarmės epigrafas: „Homines historiarum ignari semper sunt pueri. / Zmones nusidawimû nepazinstantiejie wis yra waikai“4. Šis „istorijos akcentas“ tyrėjų
neliko nepastebėtas, juolab kad pažadas buvo tesėtas: leidinyje apstu tekstų Lietuvos
istorijos tema, pagerbti ir svarbiausi šios istorijos rašytojai – garbingi sentewiai. Todėl
istorijos ir jos pažinimo reikšmė – nors ir labai fragmentiškai – aušrininkų programoje jau yra aptarta ne kartą5. Atskiro dėmesio sulaukė ir aušrininkų santykis su
Simono Daukanto, ypač – istorinės tematikos Juozapo Ignacijaus Kraševskio ir Vladislovo Sirokomlės – kūryba6. Tačiau Narbuto vaidmuo Auszroje iki šiol nebuvo tirtas – geriausiu atveju konstatuotas tik pats faktas7. Bet ir tai ne visada. Čia pirmiausia turiu omenyje Rimanto Vėbros darbus – nors ir emocingai aptaręs Lietuvos istorijos svarbą aušrininkų programoje, jis šio istoriko neminėjo visai. Narbuto indėlį to
meto visuomenės kultūrinėms nuostatoms ir tautinei savimonei pastaruoju metu kiek
ryškiau akcentavo tik Žygintas Būčys8. Tačiau šio aspekto visai nepalietė pastarųjų
metų lenkų tyrėjų tekstai, skirti Narbuto istorijos darbams9.
„Kaltas“ čia buvo ir Daukantas, dėl savo darbų „lingvistinio patogumo“ – bent
jau išoriškai – Auszroje „nukonkuravęs“ Narbutą. Iškalbinga vien tokia detalė: Daukanto asmenybės svarba buvo aptarta jau pirmajame Auszros numeryje, o štai Narbutas plačiau pristatytas tik po trejų metų, viename iš paskutiniųjų šio leidinio numerių10. Daukantas įvardytas kaip „Lietuwos rasztininkas“, t. y. kaip herojus, padėjęs pagrindus tautinio atgimimo ideologijai, o štai Narbutas – tik kaip „vienas isz ků
svarbiausiu vistoriku lietuviszku raszancziu lenkiszkai“11. Tačiau labai svarbus jau
vien Narbuto darbų aptarties Auszroje faktas – turint omenyje, kad šio leidinio programa iš anksto apgalvota, atsitiktinių komponentų joje nebuvo12. Taigi kalbinis kriterijus, kurio pagalba „buvo labai lengva tiek dabartyje, tiek ir praeityje nubrėžti
aiškią ribą tarp tautos narių ir svetimųjų“13, „Narbuto atveju“ negaliojo arba galiojo
tik iš dalies. Todėl šis straipsnis – apie aušrininkams „svetimą“, o galbūt „savą“ (o
jeigu „savą“, tai „kiek savą“ ir „kodėl savą“) – Narbutą. Plačiąja prasme – tai ir tekstas, papildantis jau anksčiau atliktus tyrimus apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-

3
4
5

6

7
8

[Basanavičius] B. 1883, 6.
[Basanavičius] B. 1883, 3.
Vėbra 1988, 51–52; Minkevičius 1988, 81–82;
Žukas 1989, 64, 67, 70 ir kt; Baronas, Mačiulis 2010, 253–283.
Doveika 1962, 284–300; Genzelis 1989, 63–
64; Merkys 1991, 189–191; Žentelytė 1995,
23–26; Kalęba 2004, 236–259; Szulska 2011,
303–322.
Vidmantas 1987, 97; Aleksandravičius 1998,
735.
Būčys 2012, 131.
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Litwinowicz-Droździel 2008, 77–111; Błachowska 2009, 90–115; Czernianin, Czernianin 2011, 102–105; Semenowicz 2012,
38–53.
10 [Šliūpas] J. S. Kůksztis 1883, A 1, 13–15;
Taip pat žr. šio straipsnio tęsinius: A 2,
41–43; A 8–10, 249–255; [Davainis-Silvest
raitis] Cyrulys 1886, 123–124.
11 [Šliūpas] J. S. Kůksztis 1883, A 1, 13; [Davainis-Silvestraitis] Cyrulys 1886, 123.
12 Žentelytė 1995, 23; Staliūnas 2001, 66.
13 Staliūnas 2001, 69.
9
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tės istorinio ir kultūrinio palikimo „nacionalizavimą“ (dalybas), formuojantis moderniai lietuvių tautai14. Kadangi Narbuto ir aušrininkų santykis detaliau nagrinėjamas
pirmą kartą, didelis dėmesys bus skiriamas faktografijai, t. y. pačiai medžiagai, kuri
nebūtinai bus dėstoma chronologine seka.

2. N u o J o n o B a s a n a v i č i a u s i k i S i l v e s t r o B a l t r a m a i č i o.
2.1. J o n a s B a s a n a v i č i u s. Tikruoju narbutianos Auszroje pradininku rei-

kėtų laikyti Mečislovą Davainį-Silvestraitį, 1886 metais paskelbusį minėtąją Teodoro
Narbuto biogramą. Tačiau aušrininkų kartos dėmesys Narbutui siekia kiek ankstesnius laikus. Pirmą kartą jo vardą randame minint Basanavičių 1875 metais, pačioje
pirmoje (sic!), tada dar Maskvos universiteto pirmo kurso studento, publikacijoje –
Varšuvoje leistame dvisavaitiniame žurnale Niwa spausdintoje recenzijoje Adomo
Honorijaus Kirkoro straipsniui „O pierwotnej Słowiańszczyźnie. Zarysy mitologiczne, podania, legiendy [sic! – R. G.], pieśni“15. Laiške-recenzijoje matyti ne tik geras
lietuvių kalbos, bet ir XIX amžiaus istoriografijos, ypač Narbuto darbų, išmanymas.
Akivaizdu, kad į etimologinius ginčus įsitraukusiam Basanavičiui DNL, ypač pirmasis tomas, buvo tapusi parankine knyga. Tačiau šiame jaunatviškai temperamentingame ir net kiek įžūliame rašinyje kritikuojami ne tik Kirkoras, bet ir pats Narbutas.
Didžiausias Basanavičiaus priekaištas istorikui tarsi nurašytas iš garsiosios Stanislovo Mikuckio recenzijos16. Narbutas, o ir jo sekėjas Kirkoras, kaltinamas prastu lietuvių kalbos mokėjimu: „Narbutt, nieznający prawie litewskiego języka“17. Apskritai
ši recenzija labai primena ne tik Mikuckio, bet ir Jano Aleksanderio Karłowicziaus
(1836–1903) stilių18 ir tarsi nedera su kitais, jau vėliau Basanavičiaus rašytais, darbais.
Ilgainiui jaunatviško kritiškumo neliks – atvirkščiai, visada apie Narbuto darbus atsilieps tik teigiamai. Šiaip ar taip, šis „menkas rašinys“ (tai paties Basanavičiaus
žodžiai) jo autorių pakėlė kolegų akyse19.
Antrą kartą Narbuto vardą matome asmeninėje Basanavičiaus korespondencijoje –
1882 metų spalio 8 dienos laiške Mykolui Aglinskui:
14
15
16
17
18

Žr. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradici
ja ir tautiniai naratyvai, 2009.
Kirkor 1875a; [Basanavičius] Bassanowicz
1875, 618–623.
Mikucki 1857. Plačiau apie tai žr.: Griškaitė
1996, 119–120.
[Basanavičius] Bassanowicz 1875, 618.
Karłowicz 1875, 171–173. Plg.: „Że głośny
dziejopis Litwy Teodor Narbutt nie dokładnie umiał po litewsku, choć zapewnia,
że mu ten język „z dzieciństwa (ma znaczyć od dzieciństwa) jest znajomy“); że
pomimo wygłoszonego w Dziejach narodu
litewskiego zaręczenia, iż w zacieki i naciągania etymologiczne wdawać się nie
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zamierza, tworzył najdziksze słoworody,
wymyślał niebywałe słowa litewskie (jak
n. p. mundus, znaczyć jakoby mające
świat), a Olimp litewski zaludnił zgrają
fanatastycznych, w jego i Łasickiego kuźni
natworzonych bożyszcz; o tém dziś zapewne nikt nie wątpi po niejednokrotnych odezwach o tém znawców litewskiego języka
i mitologii, jak n. p. Mikucki, Akielewicz,
Mierzyński“ (Karłowicz 1875, 171). Taip
pat plg.: „Alctaiis (Jucewicz, Wspomn.
Żmudzi, 70 nazy‖wa go Olbrzymem i daje
mu żonę Jaute‖rytę; Narbut baje o nim
obszernie)“ (Karłowicz 1887-04-10, 4v).
Basanavičius 1997, 51.
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[...] czasu, prawdopodobnie, nie będę miał, by Godlewo odwiedzić, dlatego to upraszam p. Michała o wysłanie u Kazia [Basanavičiaus bičiulis ir bendramokslis Marijampolės gimnazijoje, Garliavos vaistininkas Kazys Aglinskas (1851–1924) – R. G.]
zostawionych książek: Norbuta „Historia Litwy“ 9 tomów [čia ir toliau straipsnyje
paryškinta mano – R. G.]; Kraszewskiego „Dzieje Litwy“ 2 tomy i Haekla „Dzieje utworzenia przyrody“. Kazio obiecał te książki zostawić u rodziców w Girinikach. Bardzo
bym prosił o wysłaniu tych dzieł w jak najkrótszym czasie, gdyż one są mnie bardzo potrzebne i będę musiał je zabrać z sobą20.

Taigi tikėtina, kad 1882 metais į Prahą Basanavičius išsivežė visus devynis Narbuto DNL tomus – kartu su Kraševskio ir vokiečių zoologo evoliucionisto Ernsto
Haeckelio (1834–1919) veikalais. Čia į akis krinta ir Narbuto pirmenybė prieš Kraševskį. Iškalbingi žodžiai: „gdyż one są mnie barzdo potrzebne“. Įdomi ir kita detalė – Kraševskio pavardė užrašyta kaip įprasta, o Narbuto – sulietuvinta („Norbuta“),
t. y. taip, kaip dažniausiai ją rašys aušrininkai.
Vargu ar pareigingieji Aglinskiai netesėjo duoto žodžio – tačiau Narbuto knygų
likimas nežinomas. Mūsų dienas pasiekusiame asmeninės Basanavičiaus bibliotekos
rinkinyje šio veikalo nėra21. Tačiau matome kitus Narbuto darbus – garsiąją Bychoveco kroniką22 ir straipsnių rinkinį Teodora Narbutta pomniejsze pisma historyczne: szcze
gólnie do historyi Litwy odnoszące się (toliau – PPH)23. Šioje bibliotekoje randame ir dar
vieną narbutianos poziciją – Basanavičiaus išverstą ir 1900 metais Plimute paskelbtą
Vokiečių ordino diplomato grafo Konrado von Kieburgo 1397 metų kelionės į Lietuvą dienoraštį24 (antra laida – po metų Tilžėje25). Šis istorinis dokumentas pirmą kartą buvo paskelbtas PPH26. Šaltinio vertimo į lenkų kalbą autorystę Narbutas priskyrė Ignacijui Onacevičiui, tad Basanavičiaus vertimas buvo antrinis. Kaip tik šis rinkinio tekstas buvo pasirinktas todėl, kad jo centre – populiariausias aušrininkų istorinis herojus, Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir jo dvaras:
[...] jis [von Kieburgas] gražiai aprašė, teip kad mes šendien iš paduoto žemiaus jojo,
dailaus ir brangaus dėl musų, aprašymo gauname gana aiškias, terp kitų, informacijas ir apie kulturišką musų tautos, ano laiko, stovį, apie ką kiti senoviški raštai panašių žinių mums ne suteikia27.

Rašinį Basanavičius vadina „labai akyvu“, t. y. labai įdomiu, o jo skelbėją Narbutą (orig. „Norbutas“) – „Musų historiku“28. Įsidėmėtina ir tai, kad rengdamas spaudai
antrąją šio kūrinėlio laidą Basanavičius žodį „Musų“ pakeis į žodį „Lietuvos“ t. y.
20
21
22
23

Basanavičius 1882-10-08(20), 740–741.
Jono Basanavičiaus asmeninės bibliotekos kata
logas, 2008.
[Narbutt] 1846b.
Jono Basanavičiaus asmeninės bibliotekos
katalogas, 2008, 367–368, [Nr.] 1581; 368,
[Nr.] 1582.
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25
26
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28

Jono Basanavičiaus asmeninės bibliotekos kata
logas, 2008, 367, [Nr.] 1579, 1580. Žr. [Narbutt] 1900.
[Narbutt] 1901.
[Narbutt] 1856a.
[Basanavičius] J. B. 1900, 4.
[Basanavičius] J. B. 1900, 3.
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rašys „Lietuvos historiku“29. Šiaip ar taip, lietuviškame von Kieburgo kelionės leidinyje buvo įdėtas ir Vytauto portretas (litografavo Juozapas Ozemblovskis), paimtas
iš šeštojo DNL tomo30. Kada ir kur Basanavičius pradėjo versti von Kieburgo dienoraštį, knygelės pratarmėje nerašoma. Minėtinas ir vienas pikantiškas su šiuo Basanavičiaus darbu susijęs faktas: naktį į 1903 metų birželio 23 dieną žandarai darė kratą
Liepojos akcizo valdybos raštininko Juozo Drunio bute ir rado draudžiamą literatūrą – Narbuto Grovo Kyburgo kelionę Lietuvon 1397 m.31 (žr. 1–3 pav.).
Narbuto tyrimus Basanavičius naudojo visuose savo istorinės ir etnologinės tematikos darbuose32. O ir patį istoriką rašė pirma Kraševskio33. Glumina tik vienas
faktas – 1883 metais tiek šurmulio sukėlusiame rašinyje „‘Auszra’ ir ‘Dziennik
Poznanski’is’“ tarp lenkakalbių dainių, kurie „kaipo lietuviai, pastatē savo Lietuvai
garbingus paminklus“, Narbuto „kaip argumento“ neminėjo, nors vardijo tris istoriko kolegas – Adomą Naruševičių, Joachimą Lelewelį, Kraševskį34. „Suum cuique“,
t. y. „kiekvienam, kas jo“, – toks buvo šio rašinio epigrafas. Vargu ar Basanavičius
norėjo pasakyti, kad Narbutas lietuvių tautai nepriklauso. Tikriausiai istoriko pavardė toje ilgoje iš Lietuvos kilusių, bet lenkiškai rašiusių „dainių“ eilėje („turi lietuvisz
kas, ne lenkiszkas, pravardes, ira lietuviai, paeina isz Lietuvos ir ju gįslose teka lietuvįszkas kraujas“35) tiesiog prasprūdo. Netiesioginis to įrodymas – ir tais pat 1883
metais laikraštyje Новое время išspausdintas rašinys (1903 metais išverstas į lietuvių
kalbą), kuriame Narbutas ne tik paminėtas, bet ir pirmuoju numeriu:
Naujausiejie rasztininkai, kurie apie Lietuvą lenkiškai rašē [Norbutas, Jaroševičius,
Ad. Mickevičius, Kondratavičius ir daug kit.], yra visai ne lenkai, tik lietuviai. Buvo
laikas, kuomet ir J. I. Kraszewski skaitē save lietuviu, nors rašē apie Lietuvą lenkiškai;
dabartēs, kiek mums yra żinoma, jis skaito save kokiu ten lietuviu-lenku....36

Tačiau šilčiausiai apie Narbutą atsilieps 1913 metais studijoje Iš krikščionijos santy
kių su senovės lietuvių tikyba ir kultūra (pratarmė rašyta 1912 metų gruodžio mėnesį):
Rods, turiu prisipažinti – ne aš pirmas ir ne aš vienas pastėbejau tokį didelį tarp prieškrikščioninės ir vėlesnėsės kultūros Lietuvoje skirtumą. Jau seniau neužmirštinasis lietuvių tautos historikas T. Norbutas76) [76) Dzieje starożyt. nar. lit. III. 14 sek. (Išnaša puslapio apačioje) – R. G.] buvo mánęs, jog lietuviai gilioje senovėje stovėję ant augštesnio
kultūros laipsnio, negu vėliau, kada su jais žuvėdai, vokiečiai ir slaviai susipažino37.

29
30
31
32

33
34

[Basanavičius] [~1900–~1901].
Narbutt 1839b, 308–309; [Narbutt] 1900, [2].
Merkys 1994, 110.
Basanavičius 1899, 70; Basanavičius 1908;
Basanavičius 1912, 5–33; [Basanavičius]
Jonas B. Birštonas 1925; Basanavičius
1926 ir kt.
Basanavičius 1907, 2.
[Basanavičius] Birsztonas 1883, 188, 189.
Plg.: „Pirmąsias žinias iš lietuvių praeities
nuo mano tėvo įgijau; tai buvo žinios apie
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mūsų krašto baudžiavą ir k.; vėliau Stryjkovskio ‘Kronika polska, litewska, žmódzka’ (Królewiec, 1582) buvo mano vadovu;
Guagnini, Długosz’as, Kromeras ir k. kronistai, o vėliau Kraševskio raštai turėjo didelę į mane įtekmę, ir aš gimnazijoj dar
būdamas patogiai buvau su lietuvių istorija susipažinęs“ (Basanavičius 1997, 35).
[Basanavičius] Birsztonas 1883, 189.
Basanavičius 1903b, 34–35.
Basanavičius 1913, 59–60.
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1 pav. Teodoro Narbuto knygos Grovo Kyburg’o kelionė Lietuvona
1397 m. (Plymouth, Pa.: Spauda „Vienybes lietuvninku“)
egzemplioriaus fragmentas (antraštinis lapas) su Jono
Basanavičiaus pataisomis antrajai laidai lietuvių kalba,
[~1900–~1901]; formatas: 18,2 × 12,8 cm;
LLTIR: f. 2, b. 2251; be lapų numeracijos
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2 pav. Teodoro Narbuto knygos Grovo Kyburg’o kelionė Lietuvona 1397 m.
(Plymouth, Pa.: Spauda „Vienybes lietuvninku“) egzemplioriaus fragmentas
(priešlapis su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto portretu, paimtu
iš šeštojo DNL tomo) su Jono Basanavičiaus pataisomis antrajai laidai
lietuvių kalba, [~1900–~1901]; formatas: 18,2 × 12,8 cm (12 × 9,6 cm);
LLTIR: f. 2, b. 2251; be lapų numeracijos
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3 pav. Teodoro Narbuto knygos Grovo Kyburg’o kelionė Lietuvona 1397 m.
(Plymouth, Pa.: Spauda „Vienybes lietuvninku“) egzemplioriaus
fragmentas (pratarmės pradžia) su Jono Basanavičiaus pataisomis
antrajai laidai lietuvių kalba, [~1900–~1901]; formatas: 18,2 × 12,8 cm;
LLTIR: f. 2, b. 2251; be lapų numeracijos
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2.2. A n d r i u s V i š t e l i s - V i š t e l i a u s k a s. Reikšmingą vietą Narbuto darbai užėmė ir 1863–1864 metų sukilimo dalgininko, Giuseppe’s Garibaldi legionieriaus
ir vieno žymiausių Auszros poetų Andriaus Vištelio-Višteliausko (Andrzej Jan Wysz
telewski, 1837–1912) kūryboje. Pažintis su Narbuto veikalu DNL prasidėjo VišteliuiVišteliauskui gyvenant Poznanės Didžiojoje Kunigaikštystėje: 1881 metų rugpjūtį
poetas kreipėsi į Varšuvoje leidžiamo savaitraščio Biesiada Literacka redakciją prašydamas tarpininkauti įsigyjant kai kuriuos leidinius. Prašyta atsiųsti ir Narbuto DNL38.
Lapkričio pabaigoje devyniatomį kūrinį buvo jau perskaitęs39. Bet nepadėjo į šalį – vis
atsiversdavo, ypač pirmuosius du tomus40. Apskritai aušrininko egodokumentika
rodo nuolatinį Vištelio-Višteliausko dėmesį šiam Narbuto veikalui. DNL tarsi nuolatinėje apyvartoje, jis tampa kažkuo panašaus į parankinį egzempliorių41. 1882 metų
pabaigoje Vištelis skaito (ne tik sau, bet ir [sic!] žmonai) minėtąjį PPH)42. Į kai kuriuos
Narbuto knygoje pateiktus faktus reaguoja itin emocingai, ypač – į publikaciją „O
spaleniu w Wilnie roku 1581 ksiąg akatolickich“43. Tačiau savo požiūrio į Narbuto
veikalą ar patį istoriką laiškuose Kraševskiui neišsakė.
Lakonišką Narbuto apibūdinimą randame tik nedatuotame literatūriniame Vištelio-Višteliausko laiške Jurgiui Mikšui. Pateikdamas duomenis apie Mindaugo krikštą
ir karūnavimą remiasi būtent Narbutu: „Tie diplomatai ißimti (iszraßyti) per Teodora Narbuta, garbingaji Lietuwos historiograpa“44. Palyginimui galima pasakyti, kad
tame pat laiške Kraševskis pristatomas „kaipo wiernas ir tikras Lietuwinikas“45. Plačiau Narbuto reikšmę Vištelis-Višteliauskas įvardys tik garsiajame Auszros dvidešimtmečiui skirtame straipsnyje:
Czia atkartosiu, ką jau nesykį sakiau gyvu żodżiu ir rasztais, kad ir asz pats tapau
pabudintas darbuotis gyvu żodżiu a. a. gimdytojų savo, o isz dalies skaitydams rasztus
nors svetimoj kalboj, minėtinai garbingųjų rasztininkų, kaip tai T. Narbuto, A. Mickevycziaus, Lelevelio, Kondratavycziaus, I. J. Kraszevskio ir kelių kitų. Tie garbingiejie musų gentainei – nors kalbiszkai buvo susilenkavę, bet dvasiszkai nesusilenkinę pasiliko iki savo myrių. Garbė jiems uż jų darbus ir triusus netik dėl giminės musų
ale ir dėl visos żmogystės atliktus!46

Narbuto lyderystė šioje triadoje labai svarbi. Ypač turint omenyje glaudžius Vištelio-Višteliausko santykius su Kraševskiu. Narbutiška ir kita detalė – straipsnyje
38
39
40
41

Vištelis-Višteliauskas 1881-08-18, 224–225.
Vištelis-Višteliauskas 1881-11-24, 230.
Vištelis-Višteliauskas 1881-12-27, 234; Vištelis-Višteliauskas 1882-12-16, 254.
Nors galima rasti ir visai priešingos pagarbos DNL pavyzdžių. Štai Kazio Varnelio
bibliotekoje iki šiol saugomas Narbuto
veikalo devyniatomis neišpjaustytais lapais ir neįrištas – kaip ypatingos bibliofilo
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pagarbos knygos autentikai ženklas (Braziūnienė 2008, 213).
Narbutt 1856e; Vištelis-Višteliauskas 188212-28, 259.
Narbutt 1856c.
Vištelis-Višteliauskas [be datos], 392.
Vištelis-Višteliauskas [be datos], 383.
[Vištelis-Višteliauskas] A. J. Visztalius
1903, 270.
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rašoma, kad Auszros vardą sugalvojo Basanavičius, tuo tarpu Vištelis-Višteliauskas
siūlęs kitą, tarsi nurašytą iš Narbuto raštų: „Asz norėjau duot vardą ‘Żinyczia’ arba
‘Żindavysta’, arba ‘Żibintuvas’“47.

2.3. J u o z a s B a g d o n a s. Bet reikšminga ne tiek „vieta eilėje“, kiek Narbuto
vardo minėjimas apskritai. Per dvidešimtmetį nuomonė dėl šio istoriko svarbos moderniajam lietuvių nacionalizmui nepasikeitė. Tą patvirtina ir tais pačiais metais bei
ta pačia proga – minint Auszros dvidešimtmetį – išspausdintos buvusio šio laikraščio
bendradarbio, gydytojo, publicisto, visuomenininko Juozo Bagdono (vel Bagdonavičius, 1866–1956) ištarmės. Aptardamas Auszros genezę, negalėjo aplenkti ir lenkų
kalba rašiusių XIX amžiaus Lietuvos literatų:
Tik XIX amžiuje pradėjo atsirasti daugiau ir daugiau lietuviškųjų raštininkų, iš
kurių pirmą vietą užima Simanas Daukantas ir vysk. Motiejus Valančauskas. 1846
m. pasirodė pirmiejei metskaitliai, arba kalendoriai – laikraštininkystės pranašai.
Kiti Lietuvos raštininkai rašė da tuomet lenkiškai, bet ir jie žadino meilę tėvynės ir
tautišką supratimą sulenkėjusios lietuviškosios inteligencijos. Prie tokių raštininkų
priguli: Pr. Ks. Bagužas, A. Mickevyčius, Kontratavyčius, Kračauckas, Norbutas,
Jucevyčius ir kiti48.

Narbutas čia – tik po Kraševskio. Galbūt rašyta ir visai negalvojant apie prioritetus.
Bet daugiau duomenų apie Bagdono ryšius su Narbuto kūryba nežinoma nieko.

2.4.

Pirmą kartą paminėtą Narbuto pavardę Jono Šliūpo
(1861–1944) raštuose taip pat randame egodokumentiniame tekste ir beveik tuo pat
metu kaip Vištelio-Višteliausko ir Basanavičiaus – 1882 metų birželio viduryje, laiške
broliui Stanislovui Šliūpui:
J o n a s Š l i ū p a s.

Kaip išduoti veikalus Daukanto, klausė manęs kunigai. Aš tariau: taip, kaip jo parašyta. Jie gi nelabai ant to sutinka. Kaip ten nebūtų, jie man davė valę, jei aš pamatysiąs,
kad verta esą visą veikalą išspausdinti, tai perrašęs aš galėsiąs tai padaryti, o jei nebūtų verta, jei užtikčiau klydžių arba vietų, kurios yra gražiai parašytos pas Narbutą ir kitus istorijos raštininkus, tai, tas apleidęs, kad išduočiau tiktai gerąsias
vietas ir prakilniąsias. Aš apsidūmojau: man pasirodė, kad tai būtų ne visai gerai –
sukapoti kieno mislę į šmotelius ir sklypus mislės duoti graužti žmonėms; man pasirodė, kad bus geriaus autorių, kaip yra, išspausdinti, o prie to ant galo pridurti persergėjimus ir kritiką apie visą veikalą49.

Laiško fragmentas labai įdomus – ir ne tik todėl, kad greta yra Daukanto ir Narbuto vardai. Įdomi pati minties eiga – Daukanto tekstai ne tokie patikimi kaip „Narbuto
ir kitų istorijos raštininkų“, todėl Šliūpui siūloma išviešinti tik „gerąsias“ ir tik „pra47

[Vištelis-Višteliauskas] A. J. Visztalius
1903, 270.

48
49
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[Bagdonas] Ss. 1903, 4.
Šliūpas 1882-06-12, 412.
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kilniąsias“ jo tekstų vietas50. Tačiau kaip tik Daukantas, ir ne be Šliūpo pagalbos, tampa didžiuoju Auszros herojumi, „Lietuwos rasztininku“. Prieštaravimas akivaizdus –
tačiau tik ne aušrininkų programai. Štai 1884 metais Šliūpas, kaip ir kiek anksčiau
Basanavičius, reaguoja į garsiąją Dziennik Poznański publikaciją, kurioje, be kita ko,
buvo rašoma, kad Lietuva už savo istorijos ir vardo pagarsinimą turi būti dėkinga
lenkų poetams: „Jeigu Lietuva praaitēs givůja, jeigu jinai isztrivojo dainistēje ir istorijoje, tai ji kalta lenkiszkai muzai Mickevicziaus, Kandratavicziaus, Polio“51. Pasak Šliūpo, viskas buvo kitaip – tai Lenkija iš Lietuvos sėmėsi dvasios:
Visůmet įsigimsta didźiausiejie virai ar tůmet, kadą tauta givena laimēje arba vēl kadą
uźaina metai ojumo, priespudźio, kanczios. Lenkija ir Lietuva prie Zigmantu turējo savo
garsius, kiltus virus ir politikoje ir raszliavoje. O kad pagalēje prabēgusio amźiaus abi
valdisti paszlijo, kad uźējo kruszu metai, tůmet sukilo jausmai, bet ir protas dirbo, jesz
kodamas gidiklēs įźeistam kunui valdiscziu. Ir szitai prakilnus virai: Mickeviczius,
Norutaviczius, Lelevelis, Kundraitis, Juzumaviczius, Norbutas, Kraszauskas, ir kiti
tarēsi atgaivinsę meilę nepriegulmēs ir laisvēs jau tai dainistę, jau tai pastatidami
praaitę ir jos karźigistes akise savo gadinēs źmoniu. Tie tai virai budami bajorais, sulenkējusiais lietuviais, jautē lietuviszkai ir mislijo, norint raszē lenkiszkai. Ar-gi neaiszku,
dēl ko tai ana „lenkiszkoji jautristē“ taip smerkēsi į Lietuvą? – Bet ir patis lietuviai turējo
savo kiltus virus, kurie źmonēms geidē geresnią ataitę parupinti. Nēks neuźmirsz
Důnelaiczio, Poszkos, Vilimavicziaus, Strazdelio, Stanevicziaus, Aźukalnio, Sungailos, Rimavicziaus ir kitu, kurie gaivino dvasę źmoniu. Į metus 1840–1865 telpa darbsz
tumas růsznaus Daukanto, milimo Ivinsko, gůdotino Valanczausko, dźiugaus Tatarēs,
iszkalbininkēs Praniauskikēs ir kitu. Jau-gi isz tu rasztininku vienaskitas ējo podraug
su lenkais, bet jau aiszkiai iszmintas takas lietuvistei (Daukantas)52.

Taigi kitaip nei Basanavičius, Šliūpas Narbuto „neužmiršo“. Tačiau šioje citatoje
negalima nepastebėti akivaizdaus grupavimo į „savus“ ir „labai savus“. Narbutas
„savas“, o Daukantas – „labai savas“, net „savesnis už savus“. Taip jaunojo Šliūpo
tekste (tuomet jam buvo vos dvidešimt treji) pirmą kartą sugula mintis apie dvi
įtekmes Lietuvos istorijoje – tautiškai lietuvišką ir lenkiškai lietuvišką, kiek vėliau
galutinai išgrynintą vadinamojoje Antano Miluko teorijoje.
Narbuto DNL Šliūpas neaplenks ir brandžiuoju laikotarpiu – šis veikalas bus
vienas labiausiai cituojamų knygoje Lietuvių tauta senovėje ir šiądien53. Tačiau laikui
bėgant, juolab ir pačiam tapus istorinių veikalų rašytoju, rasis ir daugiau kritikos – ne
tik Narbuto, bet ir Daukanto atžvilgiu:
Aš apdirbęs esmi ištisą istoriją tautos mūsų ir prisipažįstu, kad daug dalykų naujų
yra dėl mūsiškių kožnoje gadynėje. Antrą tomą pašvenčiau istorijai nuo 13 šimtmečio iki Liublino unijai, bet kiek ten dalykų, besiskiriančių nuo Narbuto ir Daukanto! O jau nuo Liublino unijos iki šiandien tai dar mūsų istorikai nė nepačiupinėjo!54
50
51
52

Plačiau apie tai žr. Bončkutė 2004, 41.
[Šliūpas] J. Szl. 1884a, 67.
[Šliūpas] J. Szl. 1884a, 70.
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Šliūpas 1904–1905.
Šliūpas 1904-09-01, 507.
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Šliūpas buvo skaitęs ne tik Teodoro Narbuto, bet ir šio istoriko antros eilės pusbrolio Justino Narbuto (Justyn Narbutt, nuo 1773 iki 1776–1845) darbus. 1893 metais aušrininkas parašys recenziją šio istoriko knygai Dzieje wewnętrzne narodu litewskiego55. Nėra
iki galo aišku, ar recenzentui buvo žinomas istorikų giminystės ryšys, tačiau Justino
Narbuto nesirūpino priskirti vienai iš minėtųjų įtekmių. Justinas Narbutas Šliūpui buvo
„visai nesavas“, kadangi jo pavardės, kitaip nei jo giminaičio, nesulietuvino. Ši po pusšimčio metų nuo knygos pasirodymo (sic!) parašyta recenzija (tiksliau ją būtų vadinti
refleksija) pasižymėjo atviru antiklerikališkumu ir antibajoriškumu, taigi akivaizdžiu
istorijos „suaktualinimu“. Įspūdingas ir paskutinis Šliūpo sakinys: „Už tai prasmeg
tokios senovēs liekanos!“56. Taip emocingai sušukdamas tikriausiai turėjo omenyje ne
patį „[n]eseniai mirusio [sic!] Justino Narbutto veikalēlį“57, bet jame analizuojamą temą –
pražūtingas valstybei XVI amžiaus pabaigos–XVII amžiaus pradžios Lietuvos bajorų
tarpusavio kovas. Su Teodoro Narbuto tekstais Šliūpas elgėsi pagarbiau.

2.5.

Teodoro Narbuto darbai daug reiškė ir
Auszros bendradarbiui bibliografui, etnografui Silvestrui Baltramaičiui (1841–~1918).
Kaip galima spręsti iš 1884 metais šiame leidinyje išspausdinto Baltramaičio straipsnio „Kadą imta spaudinti lietuviszkas kningas ir ar stabmeldźiai lietuviai turējo
supratimą apie rasztą“58, po ranka turėjo ne tik DNL ir PPH, bet buvo skaitęs ir
smulkesnius šio istoriko rašinius, net spausdintus žurnale Ondyna Druskienickich
Źródeł. Tačiau svarbu ne „kiek Narbuto“ Baltramaitis buvo skaitęs, bet „kam Narbutą naudojo“. Atsakymą į šį klausimą suponuoja pats straipsnio pavadinimas: Baltramaičiui rūpėjo įrodyti aukštą arba bent jau ne žemesnę kaip kitų Europos tautų senųjų lietuvių civilizaciją, kurios svarbiausiais komponentais, kaip ir pridera knygos
žmogui, manė esant rašto ir spaudos kultūrą:
S i l v e s t r a s B a l t r a m a i t i s.

Bet mums ira svarbesniu daigtu źinoti, tautiszkus lietuviszkus rasztus tu laiku,
kada lietuviu tauta su Lietuvos kuningaiksztistę iszaina isz miglos neżiniu ant
regimos arczios nusidavimu arba istorijos. Tatai kad XI am. Kernus, Gimbutas, Mantivilas ir kiti Lietuvos kuningaikszcziai rįźosi suvieniti visas lietuviszkas gimines
vienon valdźion, idant tůmi padrutinti savo galibę, atremti smarkiu ataiviu uźgulimą
ir buti nů ju liůsais; tai jau tůlaik turējo buti savaini lietuviszki rasztai ir mokslai,
priderinti tam laikui, kurie lietuviu tautą ir ju valdźią taip augsztai iszkēlē isz visu
pusiu apstotą ir spaudźiamą59.

Kaip tik atsakymą – tiksliau, pagrindimą, kad tokie „savaini lietuviszki rasztai“
turėjo būti, – Baltramaitis randa ne garsaus nuo Šiaulių kilusio Poznanės kolekcininko,
archeologo ir numizmato Tado Volianskio (Tadeusz Wolański, 1785–1865) studijoje60,
ne Daukanto BUDĄ Senowęs–Lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû61, o Narbuto tekstuose:
55
56
57
58

Justyn Narbutt 1843.
[Šliūpas] 1893, 656.
[Šliūpas] 1893, 655.
[Baltramaitis] Dagilis 1884, 21–31.

59
60
61
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[Daukantas] 1845.

Archivum Lithuanicum 15

Ir tikrai buvo; nēs pirmas parusnēnu viskupas Kristijonas, raszidamas metskaitlį parusnēnu, paźenklina ir apraszo karibos vēlavą,*[*] [**) Va[l]anskis List. o słow. star.;
l. 13–15; apie aną vēlavą veiz. S. Grunau, kron. K. Hennebergero 1585 ir L. Dovido –
Išnaša puslapio apačioje (R. G.)]) kurią kriźaiviai atēme nů parusnēniszkiu lietuviu
1212–1213 m. Tatai ana vēlava ir ira kuningaikszczio Utēno, kursai vieszpatavo tůlaik
Lietuvoje; jo pilis buvo ten kur dabar mēstelis Utēnai. Ant tos vēlavos buvo paźenklinti dievaicziu paveikslai: Perkuno, Patrimpo ir Pikůlio, ir pakraszcziais vēlavos
buvo savainis lietuviszkas paraszas: „Diew Kurg supik supustitojais uźtik szus.“ Antrą
tokią vēlavą randame Norbuto apraszitą, †) [†) Norbutt. Dz. III. l, 558–567 – Išnaša
puslapio apačioje (R. G.)] tiktai dar senesnią su paraszu vendiszkomis runomis, kurias
Valanskis taip skaito: „Waidevutis.“ Toliaus T. Norbutas ††) [††) Norbutt. Pomniejsze
Dz., l. 10 – Išnaša puslapio apačioje (R. G.)] pasakoja: „Lietuviai turējo savo atskirią
raszibą, nů runu savo pradźią turinczią. Turime pēdsaką dienrasztije Kriźaiviu pasiuntinio paliktą 1397 m. augszto rēdininko zakono grovo Kuburg, kuris primena, kad
Vilniuje parodita jam rasztus grinai lietuviszkus, tokius kokie dar buvę likę Prusůse.“
T. Valanskis, mokēdamas liet. kalbą ir gerai źinodamas senovę, iszguldē czia primintus rasztus ir sutaisē tu rasztu abēcēlą. T. Norbutas apskelbia gromatą Ignaco Volskio, raszitą kuningaikszcziui Adomui Czartoriskiui 1792 m. 18 d. rugpjuczio, kurioje Volskis apraszo atradimą penkiu raszitu lietuviszkai lentu gruvanczioje Lidos
pilije. Ant anu penkiu lentu buvę iszpjaustiti senovēs lietuviszkais rasztais liet. kalboje Lietuvos įstatimai, kuriůs Volskis kun. Czartoriskiui meilijo pardůti. Tatai anos
5 lietuviszkai raszitos lentos butu didźiausis branguminas lietuviszku senibiniu, jei
kam sektůsi jas surasti.
Kad musu bocziai źiloje senovēje mokējo źimēms arba rasztais iszroditi savo sumonę
ar mąstimą, idant tai palikti atainancziai kartai, įbrēźdami rasztus ant piningu, amulētu, indu ant vēlavu karibos ir tt., kaip jau sakēme, neabejotina; bet dēl padrutinimo
szito stigavojimo tame dalike galime dar pridurti keletą svarbiu parodu. Taip szitai
atrandame apraszimą pas Norbutą*) [*)Onding Drusk. Wod. 3 rok. zeszyt 7. st. 23.
Czia randasi platokas apraszimas ir paveikslas stovilos visai savotiszkai buvęs padaritas ir mandagiai, įpacziai jos apdaras – Išnaša puslapio apačioje (R. G.)] paveikslo
stovilos dievēs Laumēs isz akmens iszkaltos, ant kurios papēdźiu įbrēźtas lietuviszkas
paraszas runomis: „Laumē“, skaitosi isz deszinēs į kairią ranką. Ta stovila atrasta
paaźerije Goplo netoli nů Kruszvicos, kur parusnēnai – lietuviai 1096 m. buvo atkakę
ir susimuszę su lenkais, taigi ir galējo pamesti minētą stovilą62.

Taigi Baltramaitis pasitelkia svarbiausius rūpima tema Narbuto pateiktus arba
naujai interpretuotus duomenis – tiek apie garsiąją senovinės prūsų vėliavą su trijų
dievų (Pokliaus, Perkūno ir Atrimpo) atvaizdais ir paslaptingu įrašu runomis greta,
tiek apie Lydos pilyje rastas lentas su galbūt net ir lietuvių kalba išraižytais pagonių
laikų įstatymais, tiek deivės Laimos stabą, apie 1838 metus atkastą Kujavijoje, netoli
62
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Goplo ežero, taip pat su runomis63. Baltramaičio rašinyje rasime ir daugiau iš Narbuto paimtų duomenų. Kad ir apie Lokaičių kaime, prie Nemuno, aptiktą varinį
žiedą – ne tik su heraldine simbolika, bet ir su spėjamu įrašu lietuvių kalba64.
Visas Baltramaičio tekstas iš esmės remiasi trimis kertinėmis Narbuto išvadomis:
1) „[...] starożytni Litwini, nie byli bez piśmienności, że w klassie ich kapłanów,
znajdował się sposob wyrażenia brzmienności mowy, za pomocą znakow, czyli
pisma“65; 2) „Litwini mieli swoje udzielne pismo, od runicznego początek biorące“66;
3) „Księgi rznięte na deskach były i u naszych przodków Litwinów“67. Tad logiška
bei „labai narbutiška“ ir galutinė paties Baltramaičio išvada: „Tikrai, musu bocziai ir
pranokijai mokējo savainiais rasztais***) [***) [...] – Išnaša puslapio apačioje, dėl didelės apimties necituojama (R. G.)] paźenklinti savo sůmonę [...]“68.
Apskritai Baltramaičio rašinys, kurį iki šiol plačiausiai aptarė Vladas Žukas69, yra
labai svarbus idėjine prasme ir puikiai įsikomponuoja į aušrininkų programą, kurią
jau vėliau poetas Juozapas Albinas Herbačiauskas gražiai pavadins skausmingu lietuvių tautos idėjos ieškojimu70. Kiek vėliau panašia tema Tilžėje leistame laikraštyje
Niamuno sargas svarstys ir Petras Vileišis, greta kitų senųjų autorių cituodamas ir
Narbuto PPH71. Tačiau Vileišio tekstas geriausiu atveju galėtų būti vadinamas tik
Baltramaičio sekiniu. Neatsitiktinai Baltramaičio kūrinys sulaukė ypač gero Šliūpo
ir Davainio-Silvestraičio įvertinimo72. Bet rašinys labai svarbus ir dar vienu aspektu:
jame pirmą kartą Auszroje (sic!) ir taip plačiai cituotas Narbutas.

3.

M e č i s l o va s D ava i n i s - S i lv e s t r a i t i s – T e o d o r o N a r b u t o

Jau minėjau, kad daugiausia nuopelnų Narbuto populiarinimui Ausz
roje turi visuomenininkas, poetas, leidėjas Davainis-Silvestraitis (Mieczysław Dowojna-Sylwestrowicz, 1849–1919). Minėjau ir tai, kad Daukantą į Auszrą „įvesdino“ Šliūpas, o Narbutą – Davainis-Silvestraitis. Narbutui biograma buvo nedidelė, bet pamatuotas kiekvienas žodis:
a d v o k a t a s.

Teodoras Norbutas (lenk. Teodor Narbutt)8) [8) Pasinaudojau isz „Podręczna Encyklopedija Wiślickiego. C – Išnaša puslapio apačioje (R. G.)], vienas isz ků svarbiausiu vistoriku lietuviszku raszancziu lenkiszkai, gimē Szaurůse, Lydos pavietyje,
Vilniaus rēdyboje 8. lapkriczio 1784 m. Mete 1803 pradējo savo tarnavimą inžinērijoje Petrapilēje. Kovojo po Ostrolenka Lenkijoje ir po Tilže 1807 m., Sůmijoje (Finlandijoje) po Abos mēstu 1809 m., kur isz priežasties susidaužimo nů lēkimo pro szalį
kulkos visai apkurto. 1810 ir 1811 m. padarē planą tvirtynēs Bobruisko Gudijoje ir
ten vedē darbus aptvirtinimo. Apleidęs kariszką tarnystę, kapitonu inžinērijos, už63
64
65
66

Narbutt 1838a, 556–567; Narbutt 1856b, 11–
13; Narbutt 1846a.
[Baltramaitis] Dagilis 1884, 28. Plg. Narbutt 1835, 13–14.
Narbutt 1838a, 557.
Narbutt 1856b, 10.
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Narbutt 1856b, 11.
[Baltramaitis] Dagilis 1884, 28.
Žukas 1989, 82–83.
Herbačiauskas 2001, 50.
[Vileišis] Gintautis 1887, 38.
Žukas 1989, 83.
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sigyveno tēvu tēviszkēje Szaurůse. Mirē Vilniuje 28 lapkriczio 1864 m. Apart daugybēs artikulu patalpįtu laikraszcziůse ir „Atheneume’e“ Kraszevskio, iszdavē tarp
daugybēs kitu knįgu vistoriszkos ir nevistoriszkos įturos, priderinczios lietuvystei:
1) „Nusidavimai lietuviszkos tautos, nů seniausiu laiku sulyg 1569 m.“ Darbas szis
paraszytas devyniose dalyse, atspausdintas Vilniuje 1835–1841 m. su paveikslais
senovēs dalyku ir dievu, labai svarbus dēl musu vistorijos, per kurį autoros amžiną
garbę apturējo [Davainis-Silvestraitis turi omenyje DNL – R. G.]. 2) „Paminklai prie
nusidavimu Lietuvos dalyke vistorijos, dipliomataijos ir statistikos“ iszējo tik viena
dalis Vilniuje 1844 m. [t. y. vadinamoji Bychoveco kronika. Klaidingai nurodyti tik
laidos metai, turėtų būti 1846 – R. G.] 3) „Mažesni vistoriszki rasztai prie nusidavimu
Lietuvos priderintiejie su paveikslais, Vilniuje 1856 m.“ [t. y. PPH – R. G.] Rasztininkas
tas, lietuviszkas patrijotas, o isz priežasties, kad pradējo kelti senoviszką garbę
Lietuvos, tapē neapkenstas lenkiszkos kritikos, kuri jam užmētinējo melagystę ir
padirbimą dokumentu. Jis neraszē to dēl lietuviszkai, kad toji kalba mokintam
svētui nebuvo gana pažinstama, nei jam nei skaitytojams, kaip lenkiszka, kuri
buvo tada geriaus isztaisyta. Turime ant to atsiminti, kad svarbiausi prikeltojai
tautystēs Cziakijoje, Vendijoje ir t. t. isz pradžios ne tik knįgas, bet ir gromatos
raszē vokiszkai. Nesidyvykime to dēl, kad Norbutas raszē lenkiszkai73.

Šiame rašinyje svarbūs ne tiek enciklopediniai Narbuto biografijos duomenys
(kaip rašo Davainis-Silvestraitis, nurašyti tiesiog iš populiariosios Adamo Wiślickio
enciklopedijos74), kiek jo įvertinimas. Biogramos autoriui istorikas akivaizdžiai imponuoja: jis ne tik „lietuviszkas patriotas“, bet, panašiai kaip Daukantas, – „kankinys“,
nes dėl meilės Lietuvos istorijai „tapē neapkenstas lenkiszkos kritikos“. Vienintelis
Narbuto trūkumas – jo raštų kalba: kitaip nei Daukantui, jam nepavyko sėkmingai
sulydyti dviejų svarbių sandų – Lietuvos istorijos ir lietuvių kalbos. Tačiau DavainisSilvestraitis ir čia randa pateisinimą: ne tik pateikia analogišką Čekijos atgimimo
veikėjų pavyzdį, bet ir sako, kad lenkų kalba „buvo tada geriaus isztaisyta“.
Kyla įspūdis, kad kaip tik tada, 1886-aisiais, ir pats Davainis-Silvestraitis, daugiausia žinomas kaip tyrėjas, surinkęs „nemaż akyvos medegos“ Daukanto biografijai75, atranda ir Narbutą. Rankraštiniame aušrininko palikime apstu citatų ir net
Narbuto darbų konspektų. Davainis-Silvestraitis skaito pirmąjį DNL tomą – jam ypač
rūpi Žemaitijoje, netoli Kretingos, užrašytas Narbuto padavimas apie Anapilio (Ana
fielas) kalną76. Kruopščiai gilinasi ir į Bychoveco kroniką, išsirašo rūpimas teksto
vietas77. Domisi ir Narbuto palikta informacija apie Vilniaus žemutinės pilies liekanas78 (žr. 6 pav.). Tačiau visi šie svarbūs, dėmesį Narbuto darbams rodantys liudijimai
73
74
75
76

[Davainis-Silvestraitis] Cyrulys 1886,
123–124.
[Anonimas] 1875, 6–7.
[Davainis-Silvestraitis, Burba] 1898. Tas
pat: [Davainis-Silvestraitis, Burba] 1993.
Davainis-Silvestraitis [be datos] c, 1r–2r.
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Plg. Narbutt 1835, 384–385. Už nuorodas į
šį ir kitus Davainio-Silvestraičio rankr aš
čius esu dėkinga kolegei Olgai Mast ian icai.
[Davainis-Silvestraitis] [be datos] b, [1r–8v].
[Davainis-Silvestraitis] M. Dovoina-Syl
vestr aviče [be datos], 9r–17r.
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6 pav. Mečislovo Davainio-Silvestraičio rankraščio „Apie Jagelų Vilniaus
sienio (palociaus) liekanas Teodoro Norbuto atminime“ fragmentas,
[be datos]; formatas: 28 × 21,5 cm;
VUB RS: f. 1 – E60, 9r

206

Archivum Lithuanicum 15

nedatuoti. Antrą „tikrą“ liudijimą randame tik praėjus penkeriems metams nuo publikacijos Auszroje. Trumpa Davainio-Silvestraičio refleksija buvo išspausdinta Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Plymute (Masačusetsas), leistame laikraštyje Vienybe Lietuvininku.
Tai ne tik pirmas „narbutiškas“ Davainio-Silvestraičio rašinys nuo atmintino straipsnio
Auszroje, bet ir vienintelis, kuriame matome šio istoriko kritiką – kad ir labai švelnią.
Aušrininko norą rašyti sužadino pedagogo, kraštotyrininko, Varšuvos universiteto
auklėtinio, būsimo Davainio-Silvestraičio laikraščio Litwa bendradarbio Juozapo Radziukyno (1844–1925) leidinyje Ūkininkas 1890 metais pradėta skelbti „Lietuvos istorija“79
(skelbta iki 1893 metų; vėliau 1895 metais spausdinta laikraštyje Varpas):
Autrorius „Lietuvos istorijos“ („Ukininkas“ 1891 m. N. 5, p 204) ne tikt kad neturėje
budo paminėjimo, kad pasinaudojo isz Narbuto (Dzieje Starożyt.), bet ir pagal ją atkartojo klaidas, paminėdamas dainą:
Su żmogum nieko nebus,
Kuris apleido savas rus.
Per tą „rus“ ne tik Narbutas, bet ir jo pasekėjas p. Lietuvos vaikas nuklydo, kad tai ir
dabar żmonių yra vartojamas atminimas żiamės ir upės Rus. Narbutas, kuris budamas
inżinieriumi, pradżioje szio amżiaus isz draugės su Vokieczių inżinieriais reguliavojo
Niamuną, buvo karsztas lietuviszkas patrijotas ir viską apie Lietuvą rinko, bet
gailu, kad buvo apkurtęs (negirdėjo gerai) ir nemokėjo grynai lietuviszkos kabos;
isz tos prieżasties isz dainos:
Su żmogum nieko nebus,
Kurs apleido savusius.
padarė augszcziaus paminėtą per tai klaidą, kurią ir jo įpėdinys atkartoja80.

Narbuto kritika, panašiai kaip kadaise jaunojo Basanavičiaus, – tik „kalbinė“. Davainis-Silvestraitis lieka prie ankstesnės nuomonės: jam ypač imponuoja istoriko patriotizmas. Net ir prastą lietuvių kalbos mokėjimą šį kartą aiškina ne tik tuo, kad toji
kalba „mokintam svētui nebuvo gana pažinstama“, bet ir fizine (sic!) negalia – kurtumu.
Svarbus Davainio-Silvestraičio tekste ir kitas dalykas – jį piktina nauja tendencija: Kraševskis Narbutu naudojosi ir kritikavo, o štai naujieji istorikai – šiuo atveju „Lietuvos
vaikas“, Narbuto „įpėdinys“ Radziukynas – istoriko duomenis naudoja, bet šaltinio net
nenurodo. Tokia pozicija iškalbingai apibūdina ir patį Davainį-Silvestraitį.
Po trejų metų Davainis-Silvestraitis tame pat laikraštyje ir tame pat skyrelyje („Isz
Lietuvos“) paskelbia:
Dėl Lietuvos senovės isztyrinėjimo yra gera żinia, nės Vilniaus kniginįkas Vaclavas
Makovskis (ulica Swiętojańska, dom Dłuskiej) apgarsino, kad Norbuto (Narbutt) dėl
musų svarbų veikalą „Dzieje starożytne narodu litevskiego“, telpanczio į 9 tomus, o
79

[Radziukynas] Lietuvos vaikas 1890–1892,
1894–1895.
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Auszra i r Te o d o r a s N a r b u t a s

turintį 5,140 puslapių, su abrozais ir mapomis, spaudintą Vilniuje 1836–41 m. [sic! Turėtų būti: „1835–41 m.“ – R. G.], o kasztůjentį 38 rublius, pardůda dabar uż 12 rublių81.

Šioje žinutėje iškalbingi du žodžių junginiai: „Dėl Lietuvos senovės isztyrinėjimo
yra gera żinia“ ir „dėl musų svarbų veikalą“. Juose – visas DNL apibūdinimas.
Nauja – bent jau apčiuopiama faktais – Davainio-Silvestraičio domėjimosi Narbutu banga prasideda 1904 metais. Data neatsitiktinė: sukako lygiai 120 metų nuo istoriko gimimo ir 40 metų nuo mirties. Tačiau akcentuojamas tik pastarasis skaičius.
Pačioje gruodžio pabaigoje Sankt Peterburge leidžiamame leidinyje Lietuvių laikraštis
Davainis-Silvestraitis publikuoja nedidelį, bet jausmingą rašinį, dargi papuoštą kito
aušrininkams brangaus asmens – Sirokomlės – posmu:
13 (26) Lapkričio suėjo 40 metų nuo Teodoro Norbuto Lietuvos istoriko mirties. Tą
dieną Vilniaus lietuviai apvaikščiojo ir už jo dūšią užpirko mišes Šv. Jono bažnyčioje.
Svarbiausis ir didžiausis jo veikalas „Dzieje Litvy“ šale Simano Daukanto veikalų
teikia mums kuodaugiaus medžiagos mūsų istorijai ir senovės tikėjimui tirinėti.
185382 metuose susirinkime pas grovą Tiškevičių Vilniuje Liudvikas Kondratavičius
lenkų dainius (poeta) teipojau kaip ir Norbutas karštas Lietuvos krašto mylėtojas
pakėlė toastą Teodoro Norbuto garbei, sakydamas eiles lenkiškoje kalboje, kurias
vertime paduodame:
Praeitis jau išnyko gylioje tamsoje,
Ir ugnies amžinosios nėr jau Lietuvoje.
Ir vaidelyčių giesmės puikiosios išnyko,
Praeities laikas neaiškus mums paliko.
Kas išaiškint galėtų tą, kas pirma dėjos?
Kas praneš mums tą laiką, kurs dar neatėjo?
Bet Dievas yr’ atsiuntęs mums didįjį vyrą,
Kurio širdyj šventa ugnis neužgesus yra.
Tai vyrs, kurs per raštus irgi darbus savo
Suvienyt senus laikus su naujais gesavo,
Kurs lyg senas kurėjas Gedimino žemės,
Didžiavyrius ir dievus priminėti jėmės.
Lyg senas burtininkas, kurs davė žinoti
Kad aušra šviest Lietuvai nebegal nustoti!
Ir dabar tasai senas praeities rašėjas,
Kaip tevas vaikų tarpe šičion yr atėjęs,
Rinkites gi, lietuviai, seni ir jaunieji,
Lai senas patriarcha mūsų visad laimėja.
Į taures pilkim alų, nes jau laiks atėjo
Ant garbes seno vyro, Lietuvos rašėjo83.
81
82
83

[Davainis-Silvestraitis] 1894, 127.
Sic! Turėtų būti „1855“.
[Davainis-Silvestraitis] M. D.-S. 1904, 30;
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[Syrokomla] 1872, 323. Taip pat plg. šio
leidinio p. 220 (posmas pateiktas originalo kalba).
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Nors Narbutas, kaip ir anksčiau, tik „šale Simano Daukanto“, Davainiui-Silvestraičiui ir toliau jis akivaizdžiai imponuoja – ypač jo patriotizmas. Ne mažiau svarbi
ir kita mintis, perteikta Sirokomlės žodžiais: „Lyg senas burtininkas, kurs davė žinoti / Kad aušra šviest Lietuvai nebegal nustoti!“. Taigi Narbuto DNL ne tik patenkino
mokslo žmonių smalsumą, bet turėjo dar didesnės svarbos – teikė vilties Lietuvos
ateičiai. Po aštuonerių metų šią įsimintiną Sirokomlės eilutę Davainis-Silvestraitis
sukonkretins84. Po savaitės tame pat leidinyje prisimins ir 1864 metais (tad irgi prieš
40 metų) mirusį Daukantą – vadins jį „vienu iš didžiausių mūsų rašytojų“85.
Už Narbuto atminimą laikytos Šv. Mišios kiek anksčiau buvo trumpai paminėtos
ir Vilniaus spaudoje, pirmajame pirmojo (sic!) Vilniaus žinių numerio puslapyje:
Šįmet, Lapkričio 13 dieną, sukako lygiai 40 metų nuo tos dienos, kada Vilniaus šv.
Jono bažnyčioje už mirusįjį Lietuvos istoriką, šv. atmin. Teod. Narbutą buvo atlaikytos
pirmosios gedimosios mišios. Tą dieną, prieš 40 metų, jo kūnas buvo išvežtas palaidoti į jo giminės turtus. Dabar, tą pačią Lapkkričio 13 dieną, Vilniaus lietuvių būrelis ir keli žmonės iš T. Narbuto giminės, susirinikę šv. Jono bažnyčioje, iškilmingai
atlaikydino už velionį vėl gedimąsias mišias86.

Informacijos autorius galėjo būti ir Davainis-Silvestraitis, ir kažkas iš laikraščio
redakcijos. Galbūt net pats Petras Vileišis, kuris po metų, greta kitų 30 Lietuvos istoriją populiarinančių atvirukų (sukurtų pagal Napoleono Ordos litografijas), išleis
ir vaizduojantį Šiaurius – dvarą, kuriame buvo parašyta Narbuto DNL (žr. 4 pav.)87.
Tačiau svarbiausia: Narbuto atminimą kartu su istoriko giminėmis minėjo Vilniaus
lietuviai – faktas daugiau nei iškalbingas. Galbūt tarp jų buvo ir jauniausias istoriko
sūnus, Dorpato universiteto auklėtinis, gydytojas Stanislovas Narbutas (Stanisław
Ostyk-Narbutt, 1853–1926), tuo metu kartu su šeima gyvenęs ir dirbęs Breslaujoje.
Dar metų pradžioje Davainis-Silvestraitis Tilžėje leistame mėnraštyje paskelbė ir
tokią žinutę:
Braslavoje (Zarasų pav.) pas drą Narbutą, sunų garso Lietuvos istoriko Teodoro Narbuto, tebēra rankraštyje dešimtasis tomas Lietuvos istorijos Gal ir daugiaus kokių
raštų ten yra užlikę, kad kas pasitairautų ir sunaudotų?..88
84
85
86
87

Žr. šio leidinio p. 220–221.
[Davainis-Silvestraitis] Dovoina-Sylvestravičė 1904, 40.
[Anonimas] 1904, 1. Už nuorodą į šį šaltinį
esu dėkinga kolegai Dariui Staliūnui.
Junevičius 1996, 118; Aničas 2001, 257. Šis
atvirukas neturi antraštės, todėl neįtrauktas į pagrindinius lietuviškų atvirukų sąrašus. Žr. Knygos lietuvių kalba (1905–1917).
Kontrolinis sąrašas 2: Smulkieji spaudiniai.
Gaidos. Vaizduojamojo meno spaudiniai. Že
mėlapiai, 1977, 230–282. Dėl kažkokių priežasčių šis atvirukas nenurodytas ir Vil
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88

niaus žinių knygyno kataloguose: „Vilniaus
Žinių“ knygyno katalogas, Vilnius, Ašmenos
(Aušros) vartų gatvė 5., 1905, 31–32; „Vil
niaus Žinių“ Petro Vileišio knygyno Katalio
gas., Vilnius, Ašmenos (Aušros) vartų gatvė,
5., 1906, 55–56; Trečiasai „Vilniaus Žinių“
knygyno katalogas. Išleistas 1907 metuose.
Vilnius, Aušros Vartų g-vė (Ostrovorotnaja),
N o 5., 1907, 91–93. Už galimybę susipa
žinti su šiuo retu atviruku ir teisę jį pub
likuoti šiame leidinyje esu dėkinga
Daliai Keršytei.
[Davainis-Silvestraitis] Žinovas 1904, 93.
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4 pav. Atvirukas, vaizduojantis tėvoninį Teodoro Narbuto dvarą Šiaurius, kur ir buvo
parašytas veikalas DNL (pagal litografiją iš Napoleono Ordos leidinio Album widoków
historycznych Polski, 1873–1883). Leidėjas Petras Vileišis. Spausdino Vilniaus žinių
spaustuvė. Vilnius, 1905–1906 metai; formatas: 14,4 × 9,1 cm;
Dalios Keršytės asmeninė kolekcija
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Šiaip ar taip, Narbuto mirties metinių minėjimas Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje
(kaip tik čia istorikas buvo pašarvotas 1864-ųjų lapkritį, prieš išvežant palaikus į
amžinąją poilsio vietą – Nočios parapines kapinaites), tapo dideliu įvykiu Vilniaus
lietuvių bendruomenei. Tas epizodas atsispindi ir Davainio-Silvestraičio dienoraštyje (toliau – MDSD). 1904 metų lapkritį šiame egodokumentiniame tekste akivaizdžiai
vyrauja Narbuto pavardė. Gali būti, kad impulsą „grįžti prie Narbuto“ (jeigu, žinoma, kada nors nuo jo buvo nusigrįžta) davė ir šis nedidelis įvykis:
9/XI Lapkričio89 pas90 Jurašaičio91 fotografo viena ‖ pani atneše grupą kurioje yra
gar‖singas mųsu raštenjkas92 Teodoras Nor‖butas. Fotografas ji atskiriai nůims. ‖
Kaip ir kitus lietuviškus darbinin‖kus kad jau pirmiaus nůjeme93.

Taigi 1912 metų lapkričio 9 dieną Vilniaus fotografo ir aktyvaus lietuvių bendruomenės veikėjo Aleksandro Jurašaičio (1859–1915) fotoateljė, įsikūrusioje Georgijaus
prospekto ir Totorių gatvės kampe, apsilankė „viena pani“ ir atnešė grupinę nuotrauką, kurioje buvo nufotografuotas ir Narbutas. Viešnios vardas nepaminėtas, tačiau
svarbu, kad kreiptasi ne į kurį nors kitą fotografą, bet „litvomaniškomis“ pažiūromis
garsėjusį Jurašaitį. Žavi ir dar viena smulkmena: Narbutą Davainis-Silvestraitis vadina „lietuvišku darbininku“. Dėl kažkokių priežasčių ši nuotrauka tada nebuvo paskelbta, tačiau Narbuto vardas iš MDSD neišnyko. Tai rodo ir kitos dienos įrašas:
10/XI (23). Šendien del liet. laikraščio rink‖damos żines buvou pas tutoriško ‖ imamo
Lukiškių mečeto pas. – Vilniaus ‖ Zemdirbystes Draugystes, ir pas kuningo ‖ Kuchtos lietuv. š. Mikalojaus bażny‖čios klebono del bażnyčios żines rinda‖mos94, nes jau
historję tos bażnyčios ‖ parašiau pagal Norbuta95 96.

Tačiau vertingiausi MDSD įrašai – apie minėtąsias Šv. Mišias, kurios įvyko lapkričio 11 dieną. Koks svarbus šis įvykis buvo Davainiui-Silvestraičiui, rodo kad ir
išvakarėse darytas įrašas: „Rytoi ketina buti uż lietuv. istoriką ‖ Teodorą Norbutą
š. Jono bażnyčioje mišes. ‖ 40 metu po jo mirimo“97. Tačiau pačios iškilmės dienoraštyje išsamiai aprašytos lapkričio 13-ąją:
13(26) pradejus nů 10 valandos nů ryto ‖ prasidejo su egzekvemis mišiůmis ‖ š. Jono
bażnyčioje šventimas, kaipo98 ‖ 40 metinės99 atminimo po Teodoro100 ‖ Norbuto mirimo. Buvo101 trįs ‖ kuningai Ambroziaviče, š. Jono baż‖nyčios kuningas, Kuchto š.
Mikalojaus ‖ bażnyčios klebonas ir dar trečias kunin‖gelis, kuriam šedu asistavojo.
89
90
91
92
93
94

Žodis įterptas.
Žodžio galas taisytas.
Antra raidė a taisyta.
Sic!
MDSD 23v (Vilnius, 1904-11-09).
Ž. del bażnyčios żines rinda ‖ mos iš pradžių
buvo rašyti skliausteliuose, bet vėliau
skliausteliai išbraukti.
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Iš pradžių rašyta Norbutta, bet vėliau pataisyta į Norbuta?
96 MDSD 24r (Vilnius, 1904-11-10[23]).
97 MDSD 25r (Vilnius, 1904-11-11[24]).
98 Žodžio galas taisytas?
99 Raidė i taisyta.
100 Raidė T taisyta.
101 Prieš šį žodį išbraukta pri.
95
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5 pav. Mečislovo Davainio-Silvestraičio dienoraščio fragmentas, kuriame aprašomos
Šv. Mišios, įvykusios Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, 1904 metų lapkričio 11 dieną,
minint 40-ąsias istoriko mirties metines; formatas: 21,5 × 17 cm;
MDSD, 26r–25v (Vilnius, 1904-11-13[26])
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Tas ‖ prie katafolio po lotiniško giedoji‖mo ir krapijemo aplinkui katafolio. ‖ liepe
pirma lenkiškai po to trįs pote‖rius ir po trįs amż. atelse102 sukalbeti ‖ o paskui użvede „Aniolas posvei‖kino“ lenkiškai. Šale jo Ambrozavi‖če kuningas stoventis użtemijo kad ‖ reikejo lietuviškai użgiedoti parodin‖damos nebetoli stoventį viena lietu‖vi
kad onas103 użvestu lietuviškai, taigi ‖ nů puses lietuviškai giedoti pradeta ‖ nors ant
choro; vargonistra lenkiš‖kai vede. Buvom aš, Jablońskis, ‖ Šidlauskis104 Leipcigo
studentas, Jurašaitis ‖ [25v]105 pani Smetonene (gimusi Chodokowskaite) ‖ Kriščiukaitis Antanas iš Tichvino Novgorod. ‖ gub. į Suvalkų gub. į savo kraštą vażiůjantis ‖
(sake, kad daug prirašęs, bet kad vis spau‖dos dar nera) keli iš „Vilniaus Żinių“ redakcjos106 (žr. 5 pav.).

Taigi Narbuto atminimą pagerbė net trys Šv. Mišias laikę kunigai: Seinų seminarijos auklėtinis, poetas, chorvedys, žymus Vilniaus lietuvių bendruomenės veikėjas,
lietuvių kalbos teisų Vilniaus vyskupijoje gynėjas, tuomet Šv. Jonų bažnyčios komendorius Juozapas Ambraziejus (vel Ambrazevičius, 1855–1915), Vilniaus dvasinės seminarijos ir Romos katalikų Dvasinės akademijos Sankt Peterburge auklėtinis, aktyvus lietuvybės skleidėjas Vilniaus vyskupijoje, nuo 1926 metų – Kaišiadorių vyskupas,
tuomet Šv. Mikalojaus bažnyčios kapelionas Juozapas Kukta (1873–1942) ir nežinomas
kunigas, patarnavęs šiems dviem per Šv. Mišias. Renginyje dalyvavusių Vilniaus
lietuvių būrelis taip pat įsimintinas – be Davainio-Silvestraičio ir kelių Vilniaus žinių
žurnalistų, būta fotografo Jurašaičio, kalbininko Jono Jablonskio, rašytojo Antano
Kriščiukaičio-Aišbės, Leipcigo aukštosios komercijos mokyklos studento, Jono Biliūno bičiulio Domo Šidlauskio ir vienintelės moters – „pani Smetonenes“, t. y. tais
pačiais 1904 metais, po santuokos su Antanu Smetona, Vilniuje apsigyvenusios Sofijos Chodakovskytės-Smetonienės. Įsimintina ir Davainio-Silvestraičio MDSD užfiksuota renginio akimirka, rodanti įtemptus lenkų ir lietuvių santykius: „taigi ‖ nů
puses lietuviškai giedoti pradeta ‖ nors ant choro; vargonistra lenkiš‖kai vede“.
Minėtame Vilniaus žinių straipsnelyje šis įvykis neakcentuotas.
Po kelių mėnesių Sankt Peterburgo lietuvių spaudoje Davainis-Silvestraitis išspausdina straipsnį apie senąjį lietuvių raštą107. Ir šį kartą visa medžiaga paimta iš
Narbuto:
Senovės kronikos, tai yra knygos, kur kitkart atsitikimai užrašinėta, apie tai liūdija,
paduodamos lietuviškus senovės raštus, kaip antai: Simanas Grunavas, Henebergeris,
Lukošius Dovidas, iš kurių tuos raštus pagal Norbuto [sic! – R. G.] paduodame108.
102
103
104
105
106

Raidė s taisyta.
Raidė o taisyta.
Prieš šį žodį išbraukta Kriščiukaitis.
Toliau įterptas tekstas rašytas ankstesniame lape (25v).
MDSD 26r–25v (Vilnius, 1904-11-13[26])
(sic! Turėtų būti: „25“ – R. G.).
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108

[Davainis-Silvestraitis] Sylvestravyčė
1905, 72–74.
[Davainis-Silvestraitis] Sylvestravyčė
1905, 73. Šio rašinio autografą žr. [Davainis-Silvestraitis] [be datos] a, 1r–3v. Apie
šio straipsnio rašymo ir rengimo spaudai
aplinkybes žr. MDSD 27r (Vilnius,
1904-10-[13]; 36r (Vilnius, 1904-12-16).
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Šis tekstas – beveik pažodinis PPH spausdinto Narbuto rašinio „O piśmie
litewskiem“109 vertinys; pasitelkta net iliustracinė Narbuto medžiaga. Iš pirmo žvilgsnio „nekaltas“ mokslinis Davainio-Silvestraičio rašinys – su akivaizdžia politine
potekste: „Klysta tie, kurie tvirtina, kad lietuviški raštai, lietuviškos knygos prasidėjo tiktai nuo to laiko, kada Lietuva susivienijo su Lenkija“110. Narbuto tyrimas
šiame dispute pasitelktas kaip svarbiausias argumentas, kad buvo kitaip. Glumina tik
tai, kad beveik analogiškas mintis ta pačia tema ir paremtas ta pačia medžiaga prieš
dvidešimt vienus metus Auszroje buvo paskelbęs ir Baltramaitis111. Panašiai kadaise
svarstė dargi Vileišis112.
Tarp Davainio-Silvestraičio rankraščių išliko dar vienas ženklus dėmesio Narbutui liudijimas – rašinys „Lietuviškas tevinainiškumas lenkiškoje literatūroje“113
(žr. 7 pav.). Spausdinto šio kūrinio varianto rasti nepavyko, tačiau jis turi daug ką
bendra su aptartuoju rašiniu – ir čia svarbus lietuvių kalbos klausimas 114. Tik šį
kartą Davainį-Silvestraitį domina ne tiek kalbos senumas, kiek „brolių bajorų“ santykis su ja. Aušrininkas apgailestauja, kad bajorija buvo atsižadėjusi šio svarbaus
tautos tapatybės instrumento, tačiau neabejoja, kad, nors ir nekalbėdami lietuviškai,
šviesiausi jos atstovai buvo dideli Lietuvos patriotai. Ši Davainio-Silvestraičio mintis nenauja, plėtota ir kituose rašiniuose. Tik šį kartą kiek kitaip sudėlioti akcentai.
Pasak aušrininko, svarbiausias lietuvišką bajorijos patriotizmą palaikęs veiksnys
buvo lenkiškai rašiusių Lietuvos poetų, romanistų ir istorikų veikalai:
Kas iš bajorų skaite tame da‖lyke veikalus Čackio115, Norbuto, Mic‖kievič116, Kraševskio, Jucevičes, Kondra‖tavičes. p. p. Skirmuntaites117, M. Rodze‖vičiutes ir kitų į
širdį priimdamas ‖ [53r] pradėjo suprasti, kad kiti kraštai ‖ o Lietuva yra tai suvisum
kiti ‖ dalikai118, kad tai yra atskirus kraštai. ‖ Kad kas svetimos kalbos kaipo savo
pa‖miles turi savosios lietuviškosios išsižade‖ti, kad tikroji motyna yra už pamotę ‖
artesne ir malonesne, kad reikia prisi‖deti119 prie mokintų nebajorų lietuvių dar‖bo
stovenčių už tą pat nuomonę120.

Narbutui Davainis-Silvestraitis tradiciškai taip pat skiria daug dėmesio. Ir šį kartą remiasi PPH:
Teodoras Norbutas (1) [(1) Lenkiškai: Narbutt – Išnaša puslapio apačioje (R. G.)] savo
veikale: ‖ [53v] „Pomniejsze pisma historyczne“ prakalboje ‖ savo: „Słów kilka na109
110
111
112
113
114

Narbutt 1856b.
[Davainis-Silvestraitis] Sylvestravyčė
1905, 72.
[Baltramaitis] Dagilis 1884, 21–31.
[Vileišis] Gintautis 1887.
[Davainis-Silvestraitis] M. Dovoina-Sylvestravyčė [be datos], 51r–57r.
Atrodo, kad šis Davainio-Silvestraičio
straipsnis taip niekada ir nebuvo paskelbtas. Tikėtina, kad jis buvo rašytas 1905
metais Sankt Peterburge leistam Lietuvių
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laikraščiui. Už nuorodą į šį rankraštį, taip
pat samprotavimus apie jo likimą esu dėkinga Olgai Mastianicai.
Raidė Č taisyta.
Iš pradžių rašyta Mickievičes, po to pataisyta į Mickievičiaus, bet vėl nubraukta.
Raidė u taisyta iš a.
Taisyta iš dalykai.
Raidė s taisyta.
[Davainis-Silvestraitis] M. Dovoina-Sylvestravyčė [be datos], 52v–53r.
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7 pav. Mečislovo Davainio-Silvestraičio rankraščio „Lietuviškas tevinainiškumas
lenkiškoje literatūroje“ fragmentas, [be datos]; formatas: 23 × 18,6 cm;
VUB RS: f. 1 – E60, 53v

216

Archivum Lithuanicum 15

przód“ iš savo dvaro ‖ Šaurų (Szawry121) rašytos 21 Gruodžio 1852 m. ‖ teip sako:
„Pats dabar nežinau ar tai ‖ iš gailesčio kad mokslas apie teip pui‖kiai praejusį122
mųsų žemes praeitį yra ‖ užmiršta, ar tai iš karščios malones ‖ to viso kas yra savo,
tos malones, kuri ‖ mano gimineje nuo tevų ant vaikų ‖ eina, įsigilino į mano širdį
gyliaus ‖ kaip visi kiti jausmai, kurie buvo prie‖žasčius del kurių pasirošiau ištirti
bran‖gios man Lietuvos atsitikimus. Pade‖jęs ant to savo storonę, idant bešali‖niai
atrasti teisybę“123.
Daugel tokių malonių mums atsilie‖pimų dideliose Teodoro Norbutu124 veika‖lose,
kaipo tai „Dzieje Litwy“ galima ‖ rasti125.

Kaip ir Petras Vileišis pradėjęs leisti lietuviškus atvirukus (kitaip – „laiškelius“,
„atvirus laiškus“, „atvirlaiškius“, „atvirus laiškus“, „lietuvių atvirlaiškius“126), Davainis-Silvestraitis neužmiršo ir Narbuto. Vileišis, pagerbdamas istoriką, perspausdino Ordos sukurtą Šiaurių dvaro atvaizdą, o dauguma vadinamųjų mitologinių
Davainio-Silvestraičio atvirukų vaizdų paimti iš DNL – garsioji senovės prūsų vėliava ir prūsų herbas, senasis lietuvių raštas, Narbuto perpieštas iš Luko Davido kronikos, Kauno pilis127. Visi šie atvirukai (iš viso išleisti 29 nenumeruoti atvirukai,
neskaičiuojant pakartotinių laidų) buvo išspausdinti ~1905–1906 metais Martyno
Kuktos spaustuvėje (žr. 8 pav.)128.
Kaip ir Vileišis, taip ir Davainis-Silvestraitis atvirukų klišes tikriausiai gamino
Jurašaičio cinkografijos įmonėje. Panašus galėjo būti ir atvirukų tiražas – apie 2000–
3000 egzempliorių (kiekvieno atviruko)129. Davainio-Silvestraičio išleistais „laiškeliais“ buvo prekiaujama Vilniaus žinių knygyne Aušros Vartų gatvėje. Taigi Narbuto
vardo ir jo darbų sklaida vyko ir per vadinamąją smulkiąją spaudą. Be Narbuto, iš
XIX amžiaus pirmosios pusės raštininkų Vileišis ir Davainis-Silvestraitis lietuviškais
atvirukais populiarino tik Pošką, Daukantą ir Mickevičių. Tačiau nė vienas iš šių
trijų nepateko į dar prestižiškesnį „Lietuvos Didvyrių paveikslų“, t. y. Vilniaus žinių
knygyne platinamų didelės apimties reprodukcijų, sąrašą. Čia buvo siūloma įsigyti
121
122
123

124

Raidės S ir r taisytos.
Taisyta iš praejusis.
Plg.: „Nie wiem, czy z ubolewania nad
zaniedbaniem wiedzy o przeszłości, tak
świetnie przeminionéj na rodziméj ziemi,
którą rok po roku coraz grubsią rdzy powłoką pokrywa, czy z téj gorącej miłości
swojszczyzny, która zadziedziczała w rodzie moim, utkwiła mi w sercu mocniéj
nad wszelkie inne uczucia; wziąłem się
do badań nad dziejami Litwy drogiéj, poświęciwszy temu przedmiotowi wszelką
staranność, bezstronne, sumienne dociekanie prawdy i rzeczy istoty“ (Narbutt
1856e).
Sic!
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125
126

127
128
129

[Davainis-Silvestraitis] M. Dovoina-Sylvestravyčė [be datos], 53r–53v.
„Vilniaus Žinių“ knygyno katalogas, Vilnius,
Ašmenos (Aušros) vartų gatvė 5., 1905, 31;
„Vilniaus Žinių“ Petro Vileišio knygyno Ka
taliogas., Vilnius, Ašmenos (Aušros) vartų
gatvė, 5., 1906, 55; Trečiasai „Vilniaus Žinių“
knygyno katalogas. Išleistas 1907 metuose.
Vilnius, Aušros Vartų g-vė (Ostrovorotnaja),
N o 5., 1907, 91.
Plg. Narbutt 1835, tab. VI, fig. 41, 42; Narbutt, 1838a, 567; Narbutt 1839a, 354–355.
Vilniaus vaizdų atvirukai 1897–1915, 2005,
448, 515.
Junevičius 1996, 119. Apie lietuviškų atvirukų tiražus žr. Keršytė 2005, 27.
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8 pav. Atvirukas, vaizduojantis senąją Kauno pilį. Vaizdas
paimtas iš Teodoro Narbuto veikalo DNL (Narbutt 1839b,
354–355). Leidėjas Mečislovas Davainis-Silvestraitis.
Spausdino Martyno Kuktos spaustuvė. 1905–
1906 metai; formatas: 14,4 × 9,1 cm;
LMAVB RSS: Atv. – 17/187
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tik Algirdo, Gedimino, Mindaugo, Kęstučio, Rimgaudo, Vytauto, Basanavičiaus ir
Vinco Kudirkos atvaizdus130. Vizualioji kultūra gana sparčiai skverbėsi į modernųjį
lietuvių nacionalizmą.
Šiaip ar taip, garsiajame Davainio-Silvestraičio iliustruotame laikraštyje Litwa apie
Narbutą rašoma nedaug. Randame vos tris 1912 metų publikacijas, iš kurių viena –
nuotrauka. Pastaroji – ta pati, kurią prieš aštuonerius metus (sic!) Jurašaičiui atnešė
„viena pani“131. Atvaizdas buvo išspausdintas pačiame pirmame numerio lape – tarsi įvadinis. Po juo parašas: „Historyk litewski, Teodor Narbutt w otoczeniu rodziny“.
Mažiau nei po mėnesio nuotrauka publikuota ir dvisavaitiniame lietuviškame laik
raštyje Aušra, kuris, kaip ir laikraštis Litwa, spausdintas Kuktos spaustuvėje132. Šį
kartą po atvaizdu buvo užrašas: „Istorikas Teodoras Narbutas su savo vaikais (parašė jis daug istorijos knygų apie tai, kas seniau Lietuvoje buvo.)“.
Davainio-Silvestraičio leidinyje ši nuotrauka turėjo platesnį kontekstą. Tame pat
laikraščio Litwa numeryje publikuotas ir redaktoriaus rašinys „Przepowiednia Wł. Syrokomli“133. Tai buvo dar 1904 metais Lietuvių laikraštyje skelbto straipsnio fragmentas – garsusis Sirokomlės tostas, 1855 metais pasakytas Narbuto garbei surengtoje
130

131
132

Trečiasai „Vilniaus Žinių“ knygyno katalo
gas. Išleistas 1907 metuose. Vilnius, Aušros
Vartų g-vė (Ostrovorotnaja), N o 5., 1907,
87–88.
[Narbutt] 1912, 65; nuotrauka.
[Narbutt] 1912-04-05, 105; nuotrauka.
Nuotrauka dar kartą buvo publikuota ir
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133

XX amžiaus 9-ajame dešimtmetyje, perspausdinta ne iš laikraščio Litwa, bet iš
laikraščio Aušra (Narbutas 1988, 26; Нар
бут 1998, 56).
[Davainis-Silvestraitis] M. D. S. 1912,
70–71. Taip pat žr. Davainis-Silvestraitis
[be datos] d.
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puotoje Eustachijaus Tiškevičiaus namuose Vilniuje (kūrinėlio autografas buvo saugomas Tiškevičiaus asmeniniame archyve)134. Tik šį kartą Sirokomlės posmas pateiktas originalo kalba:
Zaćmiła135 się pomroką przeszłość tajemnicza,
Zgasło w Litwie ognisko przedwiecznego136 znicza137,
Znikła138 pieśń wajdelotów139 w uroczystej140 mowie,141
Któż nam przeszłość wyświeci? Kto142 przyszłość przepowie?
O! jest człowiek od Boga przysłany tej stronie –143
W jego piersi ognistej znicz144 litewski płonie.145
Jest mąż, co rylcem dziejów stojący na straży
Starą i nową Litwę wspomnieniem kojarzy,
Co jak dawny ofiarnik prawnukom wspomina146
Bogów i bohaterów ziemi Gedymina147,
Jak stary burtininkas148, co podawał hasła:
„Jeszcze Auszra149 życzliwa nad Litwą nie zgasła!“
I dzisiaj ten dostojny wróżbita przyszłości
Jak ojciec w gronie dzieci150 między nami góści...151
Zbierzcie się dzieci Litwy i młódsze152 i starsze,
Wydajcie uroczysty okrzyk patryarsze.153
W róg bawoli starego ałusu nalejcie!154
W cześć kapłanowi Litwy! w cześć Krywe-Krywejcie!155.

Tai, kas šiose Narbutui skirtose Sirokomlės eilutėse Davainiui-Silvestraičiui buvo
svarbiausia, jis išskyrė kursyvu – nei ankstesniame lietuviškame vertime, nei juolab
134

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

[Davainis-Silvestraitis] M. D. S. 1912, 70–
71. Plg. [Syrokomla] 1872, 323, 359 („Przypisy“: „Toast dla Teodora Narbutta“). Šio
leidinio vertimą į lietuvių kalbą plg. leidinio p. 208.
Turėtų būti Zasnuła.
Turėtų būti poświęcone.
Turėtų būti Znicza, t. y. didžiąja raide.
Turėtų būti Zmilkła.
Pirmoje kūrinio laidoje po šio žodžio yra
kablelis ir brūkšnys.
Pirmoje kūrinio laidoje uroczystéj.
Pirmoje kūrinio laidoje kablelio nėra.
Turėtų būti kto, t. y. mažąja raide.
Pirmoje kūrinio laidoje šioje vietoje ne
brūkšnys, bet kablelis.
Turėtų būti Znicz, t. y. didžiąja raide.
Pirmoje kūrinio laidoje šioje vietoje ne
taškas, bet kablelis.
Pirmoje kūrinio laidoje šioje vietoje yra
kablelis.
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147
148
149

150
151
152
153
154
155

Turėtų būti Giedymina. Pirmoje kūrinio
laidoje po šio žodžio yra kablelis.
Turėtų būti burtynikas. Pirmoje kūrinio laidoje šis žodis pateiktas kursyvu.
Pirmoje kūrinio laidoje auska. Gali būti ir
korektūros klaida, nes kūrinys spausdintas jau po autoriaus mirties, taigi be jo
priežiūros. Pirmoje kūrinio laidoje ši eilutė nekursyvinta.
Turėtų būti dziatwy. Pirmoje kūrinio laidoje po šio žodžio yra kablelis.
Pirmoje kūrinio laidoje šioje vietoje yra ne
daugtaškis, bet taškas.
Pirmoje kūrinio laidoje šioje vietoje yra
kablelis.
Pirmoje kūrinio laidoje šioje vietoje yra ne
taškas, bet kablelis.
Pirmoje kūrinio laidoje šioje vietoje yra ne
šauktukas, bet dvitaškis.
Turėtų būti krywekrywejcie.
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paties Sirokomlės variante kursyvo nebuvo (pirmoje kūrinio laidoje buvo kursyvu
pateiktas tik žodis burtynikas). Turiu omenyje lietuviškai jau cituotą eilutę „Jeszcze
Auszra życzliwa nad Litwą nie zgasła!“. Tą ištarmę („hasło“) Sirokomlė priskiria Narbutui. Istorikas šiame kūrinėlyje mistifikuojamas, prilyginamas burtininkui („stary
burtininkas“), Krivių Krivaičiui („W cześć kapłanowi Litwy! w cześć Krywe-Krywejcie!“)156. Narbutas – tai žynys, kuris, priminęs garbingą Lietuvos praeitį, atkūręs istorinę atmintį, Lietuvai suteikia naujo gyvenimo viltį. Nors ne mažiau reikšmingos –
turiu omenyje tolesnę Davainio-Silvestraičio minties eigą – ir kitos dvi eilutės: „Jest
mąż, co rylcem dziejów stojący na straży / Starą i nową Litwę wspomnieniem kojarzy“. Davainis-Silvestraitis akivaizdžiai mėgaujasi sutapimu tarp „Sirokomlės Auszros“
ir „Basanavičiaus Auszros“:
Ten, który miał zapałić „Auszrę“ życzliwą, która nad Litwą nie zgasła, miał podtenczas
zaledwo dwa lata157. Był nim obecnie głośny w odradzającej się Litwie doktor Jan
Basanowicz, który w lat trzydzieści potem, dla narodu litewskiego, pozbawionego
druku w granicach Rosji, wydaje pierwsze pismo litewskie w duchu narodowym
„Aušrę“, w Ragnecie, w Litwie Pruskiej158.

Kitaip tariant, Narbutas ir Basanavičius tarytum sujungia senąją ir naująją Lietuvą. Peršasi ir dar viena nedrąsi prielaida: galbūt garsusis Sirokomlės posmas ir davė
Basanavičiui mintį dėl Auszros pavadinimo? Žinoma, jeigu laikysimės Vištelio-Višteliausko versijos, kad pavadinimą laikraščiui sugalvojo Basanavičius. Šiaip ar taip,
Davainiui-Silvestraičiui Sirokomlės žodžiai atrodė pranašiški – iš čia ir rašinio pavadinimas („Przepowiednia Wł. Syrokomli“).
Narbuto pavardė laikraštyje Litwa sušmėžuos ir po keturių mėnesių – šį kartą tai
bus informacija apie Šiaurių dvare saugotų vertingų Lietuvos istorinių dokumentų
nuorašų likimą159. Tarp jų būta ir šaltinių, kuriuos Narbutui nurašė Daukantas („przepisane w Petersburgu przez pomocnika metrykanta Szymona Dowkonta“)160. DavainioSilvestraičio informacija nebuvo originali, nes paimta iš laikraščio Kurjer Litewski161,
tačiau kaip tik čia dar kartą susitiko Narbuto ir Daukanto vardai. Paskutinį kartą Davainio-Silvestraičio leidinyje dviejų istorikų vardus vieną greta kito matysime 1913
metais, laikraščio Litwa rubrikoje „Wiadomości“, informacijoje „Rocznice 1914 roku“:
Amerykańskie pismo litewskie „Tėvynė“ № 16 przypomina, że w 1914 roku pomiędzy
innemi przypadają rocznice następujące: 1) w dniu 26 (13) listopada przypada 50 letnia rocznica od czasu śmierci Teodora Narbutta, historyka litewskiego, który napisał
dzieło dzięwięciotomowe: „Dzieje Narodu Litewskiego“. 2) W d. 28 października
przypada 120 lat od urodzin drugiego naszego historyka Symona Dowkonta, który
się urodził 28 października 1794 r. w pow. telszewskim na Żmudzi162.
156
157

[Davainis-Silvestraitis] M. D. S. 1912, 71.
Sic! 1855 metais Basanavičiui buvo ne dveji, bet ketveri metai (gimė 1851-aisiais).
Davainį-Silvestraitį suklaidino jo paties
padaryta korektūros klaida.
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[Davainis-Silvestraitis] M. D. S. 1912, 71.
[Davainis-Silvestraitis] 1912, 221–222.
[Davainis-Silvestraitis] 1912, 222.
[Anonimas] 1912a, 2; [Anonimas] 1912b, 2.
[Davainis-Silvestraitis] 1913, 277.

Auszra i r Te o d o r a s N a r b u t a s

9 pav. Teodoros Narbutaitės-Mončiunskienės laiško iš Krokuvos
Mečislovui Davainiui-Silvestraičiui į Vilnių vokas,
[1912]-12-02; formatas: 9,1 × 11,7 cm;
LMAVB RS: f. 249, b. 409, 4r–4v
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10 pav. Teodoros Narbutaitės-Mončiunskienės laiškas iš Krokuvos
Mečislovui Davainiui-Silvestraičiui į Vilnių,
[1912]-12-02; formatas: 17,5 × 11,1;
LMAVB RS: f. 249, b. 409, 1r
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10 pav. Teodoros Narbutaitės-Mončiunskienės laiškas iš Krokuvos
Mečislovui Davainiui-Silvestraičiui į Vilnių,
[1912]-12-02; formatas: 17,5 × 11,1 cm;
LMAVB RS: f. 249, b. 409, 1v–2r
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10 pav. Teodoros Narbutaitės-Mončiunskienės laiškas iš Krokuvos
Mečislovui Davainiui-Silvestraičiui į Vilnių,
[1912]-12-02; formatas: 17,5 × 11,1 cm;
LMAVB RS: f. 249, b. 409, 2v
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Duomenų, kad 1914-ųjų (kaip ir 1904-ųjų) lapkritį Davainis-Silvestraitis kartu su
kitais Vilniaus lietuviais pagerbė Narbuto atminimą, rasti nepavyko. Šis faktas negalėjo būti užfiksuotas ir laikraštyje Litwa, nes paskutinis numeris pasirodė 1914 metų
gegužės 15(28) dieną. Tačiau Narbuto atminimas tikriausiai paminėtas. Ne tik todėl,
kad įsimintinas buvo sukakties skaičius, bet ir todėl, kad Narbutas Davainiui-Silvest
raičiui rūpėjo.
Rūpėjo ir laikraštyje Litwa išspausdinta fotografija. Spėju, kad taip vėlai šis atvaizdas spaudoje paskelbtas tik todėl, kad mėginta išsiaiškinti jame įamžintus veidus.
Tikriausiai mažai ką galėjo pagelbėti tiek Jurašaičiui fotografiją atnešusi moteris, tiek
Narbuto sūnus Stanislovas: kai buvo daryta nuotrauka, jam buvo vos dešimt metų.
Gali būti, kad kaip tik Stanislovas Narbutas Davainiui-Silvestraičiui nurodė tada
Krokuvoje gyvenusios savo sesers Teodoros Narbutaitės-Mončiunskienės (Teodora z
Narbuttów Monczuńska, 1839–1925) adresą. Šios moters gyvenimas buvo sudėtingas – mylimiausia istoriko duktė, apdovanota muzikiniu ir literatūriniu talentu, kaip
ir broliai, visa siela įsitraukė į 1863–1864 metų sukilimą, kurį pralaimėjus tapo emigrante. Į Lietuvą negrįžo niekada163. Gyvenimo pabaigoje rašė prisiminimus apie
tėvą164. Unikalių duomenų apie Narbutą randame ir Narbutaitės-Mončiunskienės
1863–1864 metų sukilimo reminiscencijose165.
1912 metų gruodžio 2 dieną Krokuvoje Narbutaitė-Mončiunskienė parašė laišką
Davainiui-Silvestravičiui – atsakymą į jo užklausą apie laikraštyje Litwa išspausdintą
grupinę nuotrauką (žr. 9–10 pav.)166. Nors laiške metai nenurodyti, tačiau išliko vokas
su pašto antspaudu – Vilniuje laiškas gautas gruodžio 12 dieną, t. y. po dešimties
dienų, kai buvo parašytas. Laiškas nukeliavo ne į laikraščio Litwa redakciją, įsikūrusią Marko Antokolskio gatvėje, bet tiesiai į Davainio-Silvestraičio namus Antakalnyje – tai rodo ant voko užrašytas adresas: „Rusśie Lithuanie ‖ Vilna ‖ Monsieur M. ‖
Dowojna Sylwestrowicʒ ‖ ul Antokolska Nr 28 ‖ г. Вильно.“167. Į voką buvo įdėtas
ne tik laiškas, bet ir laikraščio iškarpa – minėtoji nuotrauka su Narbutaitės-Mončiunskienės pastabomis (sunumeruoti visi nuotraukoje užfiksuoti asmenys)168. Kaip Davainis-Silvestraitis ir spėjo, Narbuto duktė pažinojo visus… (žr. 11 pav.)
[1r] „Szanowny Panie. ‖
Spieszę na tak miłą odezwę odpowie‖dʒieć Panu i serdecʒnie Wam podzię‖kować169
że przypominacie ʒapomnia‖ne Imię Wielkiego miłosnika170 Litwy ‖ – pokoleniom
w dal – ‖
Nr I Pani Marcinowa Narbuttowa ‖
Nr 2. Stefania jej córka ‖
163
164
165
166

Plačiau apie tai žr. Griškaitė 1993b.
Narbutaitė-Mončiunskienė [XX amžiaus
3-asis dešimtmetis].
Narbutaitė-Mončiunskienė 1993.
Narbutaitė-Mončiunskienė [1912]-12-02,
1r–4v (3r–3v – iškarpa iš laikraščio;
4r–4v – laiško vokas).
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167
168
169
170

Narbutaitė-Mončiunskienė [1912]-12-02, 4v.
Narbutaitė-Mončiunskienė [1912]-12-02, 3r.
Raidės p ir z taisytos.
Raidė s taisyta?
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11 pav. Teodoro Narbuto šeima ir giminaičiai. Nežinomo fotografo nuotrauka (~1862–~1863),
spausdinta laikraštyje Litwa ([Narbutt] 1912, 65). Istoriko duktė Teodora NarbutaitėMončiunskienė atvaizdą iškirpo, savo ranka sunumeravo jame užfiksuotus asmenis,
pakomentavo ir kartu su 1912-12-02 laišku iš Krokuvos atsiuntė Mečislovui
Davainiui-Silvestraičiui į Vilnių; formatas: 13 × 16,1 cm;
LMAVB RS: f. 249, b. 409, 3r–3v
Nuotraukoje: 1. Teodoro Narbuto sūnėno ir krikštasūnio Martyno Ipolito Narbuto (Marcin
Hipolit Ostyk-Narbutt, 1821–1884) žmona Kotryna Podgurskytė-Narbutienė (Katarzyna
z Podgorskich Narbuttowa); 2. Martyno Ipolito Narbuto duktė Stefanija Narbutaitė (Stefania Narbuttówna); 3. Teodoro Narbuto ir Kristinos Sadauskaitės-Narbutienės (Krystyna
z Sadowskich Narbuttowa, 1813–1899) duktė Amelija Narbutaitė-Stryjenskienė (Amelia
z Narbuttów Stryjeńska, 1850–?); 4. Teodoro Narbuto žmona Kristina Sadauskaitė-Narbu
tienė; 5. Teodoro Narbuto ir Kristinos Sadauskaitės-Narbutienės sūnus Aloyzas Aleksand
ras Narbutas (Alojzy Aleksander Ostyk-Narbutt, 1835–1865); 6. Teodoro Narbuto brolio
Adolfo Narbuto (Adolf Ostyk-Narbutt, ~1795–1796–?) ir Eleonoros Grudzinskytės-Narbutienės (Eleonora z Grudzińskich Narbuttowa) sūnus Martynas Ipolitas Narbutas; 7. Teodoras
Narbutas (Teodor Ostyk-Narbutt, 1784–1864); 8. Teodoro Narbuto ir Kristinos Sadauskaitės
Narbutienės duktė Joana Narbutaitė-Kuncevičienė (Joanna z Narbuttów Kuncewiczowa,
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po 1832–po 1864); 9. Teodoro Narbuto brolio Adolfo Narbuto ir Eleonoros GrudzinskytėsNarbutienės duktė Izabelė Narbutaitė-Olševskienė (Izabela z Narbuttów Olszewska, ~1813–
1867 vel 1870); 10. Vitalijaus Olševskio (Witalij Olszewski) ir Izabelės Narbutaitės-Olševskienės duktė Eleonora Olševskytė (Eleonora Olszewska, ?–~1914); 11. Izabelės NarbutaitėsOlševskienės ir Vitalijaus Olševskio sūnus, kurio vardo išsiaiškinti nepavyko.
Nuotraukoje užfiksuotų asmenų gyvenimo datos nustatytos remiantis šaltiniais: Byla
apie Narbutų giminės bajorystę, [1851], 108r–108v; Išrašas iš Vilniaus gubernijos bajorų
deputatų susirinkimo žurnalo (nuorašas), 1851-03-09, 113r–113v; Išrašas iš Nočios bažnyčios krikšto metrikų (nuorašas), 1821-09-11, 138r; Нарбут 1998, 26–29; Malewski 2000, 14;
Malewski 2005, 49.

Nr 3. Moja młodsʒa Siostra Amelia ‖
Nr 4. Moja Matka Krystyna ‖ z Sadowskich171 Narbuttowa ‖ córka Koscziusʒkowskiego
zoł‖nierza, uwięʒiona w 63 roku jako ‖ Matka Miatieʒników wysłana ‖ do Czembaru, powrócila ʒ tamtąd ‖ [1v] przeʒ protekcią172 wysoko położonej ‖ osoby hr Lizy173
Przezdzieckiej ʒmarła174 ‖ w Szawrach na mogile ma napis ‖ Matka Synów bo175 oprócʒ
Naczelnika ‖ Ludwika Narbutta Bołeslaw i Franciszek176 nale‖zali do powstania177 ‖
Nr 5. Brat mój Alexsander przy‖musowo służył w wojsku Rosś. ‖ jeszcze w Sewastopolskiej Kampanii – ‖ – umarł z suchot – w 63 r. przyczynił ‖ się do łagodniejszych
osądzen ‖ wielu przyłapanych powstanców. ‖
Nr 6. Synowiec mego Ojca Pan ‖ Marcin Narbutt mąʒ i Ojciec nr 1go i IIgo ‖
Nr 8. Moja Siostra Pani Kunce‖wiczowa opiekowała178 się Ojcem ‖ po wysłaniu Matki przez Wielko‖rządcę Litwy Murawiowa. ‖ [2r] po mojej uciecʒce ʒ Kraju i po ‖
zabiciu brata179 Ludwika i t d
9. 10. i 11. nr180 Z Narbuttow Pani ‖ Olszewska z córką i synem ‖
Z całej tej grupy żyje tylko ‖ moja Siostra Amelia wdowa ‖ Stryjeńska w Tasʒ
kieńcie –
Nr 7. Teodor Narbutt moj nasz ‖ sp Ojciec – ktorego wiek uratował ‖ od zemsty
Murawiowa – ‖
Fotografia musiała być ʒrobioną ‖ w 64 roku. ten rok groźny krzepko ‖ dotąd trzymającego się starca ‖ pochylił do grobu i tak bardzo ‖ starość podkreslił – ‖
Miła mi kazda z Litwy ‖ odeʒwa – z Litwy! ktorą nasz Ojciec nauczył nas miłować181 ‖ [l. 2v] szkoda ze Dwutygodnik182 JW: ‖ często zbyt jaskrawie wydatnia ‖
171
172
173
174
175
176
177

Raidė a taisyta.
Raidė t taisyta.
Raidė i parašyta be taško.
Raidė ʒ taisyta.
Raidė b taisyta.
Raidė F taisyta.
Žodžiai bo oprócʒ Naczelnika ‖ Ludwika

178
179
180
181
182
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Narbutta Bołeslaw i Franciszek nale‖zali do
powstania įterpti.
Pirmoji raidė o taisyta.
Raidė b taisyta.
Raidės nr įterptos.
Žodžio galas taisytas.
Raidė t taisyta?
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partyjność – pisząc dla inteligencii ‖ kropka nad ‚i‘ jest zbyteczną – ‖ Lud ma poprawniejszy styl – ‖ przeprasʒam183 ʒa uwagi ale to184 wada ‖ starosci gderlowość
niestety185 muszę ‖ taką w pamięci Państwa pozostać ‖
Sciskam dłonie nieʒnajomego ‖ Rodaka którego naʒwisko jest ‖ mi familijne dla
ucha – pewno ‖ dziada Panskiego ʒnałam. ‖
Teodora z Narbuttów ‖ Monczuńska ‖
2go186 Grudnia ‖
Kołłątaja 5
Wesołych Swiąt ‖
Nr naʒnacʒony osobno wysyłam187.

Tarp Narbutaitės-Mončiunskienės identifikuotų asmenų buvo ne tik artimi giminaičiai, bet ir jos šeima: tėvas, motina Kristina Sadauskaitė-Narbutienė (Krystyna z Sadowskich Narbuttowa, 1813–1899), brolis Aloyzas Aleksandras Narbutas (Alojzy Aleksander Ostyk-Narbutt, 1835–1865), dvi seserys – vyresnioji Joana Narbutaitė-Kuncevičienė (Joanna z Narbuttów Kunciewiczowa, po 1832–po 1863) ir jaunėlė Amelija
Narbutaitė-Stryjenskienė (Amelia z Narbuttów Stryjeńska, 1850–po 1912). Nuotrauka
daugiau nei iškalbingai rodo Narbutų šeimos tragediją praūžus sukilimui. Atvaizde
nerasime ne tik mūšyje prie Dubičių žuvusio vyriausiojo Narbuto sūnaus Liudviko
Narbuto (Ludwik Ostyk-Narbutt, 1832–1863), bet ir kitų trijų istoriko vaikų – sukilimo
dalyvių: Boleslovo Narbuto (Bołesław Ostyk-Narbutt, 1843–1889), Pranciškaus Salezijaus Narbuto (Franciszek Salezy Ostyk-Narbutt, 1845–1892) ir Narbutaitės-Mončiunskienės. Boleslovas tuo metu buvo suimtas, kiti du Narbutai – emigravę. Sunku paaiškinti tik tai, kodėl nuotraukoje nėra jaunėlio Narbuto sūnaus Stanislovo.
Šiaip ar taip, ši nuotrauka Narbutaitei-Mončiunskienei turėjo sukelti daug emocijų. Todėl labai įdomūs laiške sudėti akcentai. Pirmiausia Narbuto duktė DavainiuiSilvestraičiui dėkoja už iš užmaršties prikeliamą jos tėvo – „didelio Lietuvos mylėtojo“ – vardą („że przypominacie ʒapomnia‖ne Imię Wielkiego miłosnika188 Litwy“).
Žmogaus, kuris, pasak jo dukters, ir savo vaikus išmokė mylėti šį kraštą („Miła mi
kazda z Litwy ‖ odeʒwa – z Litwy! ktorą nasz Ojciec nauczył nas miłować“). Tai
esminė korespondencijos laikraščio Litwa redaktoriui ir leidėjui mintis. Tačiau kartu
laiško autorė tarsi nori pabrėžti, kad nuopelnų Lietuvai turi ir kiti nuotraukoje regimi šeimos nariai, pirmiausia „maištininkų Motina“ („Matka Miatieʒników“), Tado
Kosciuškos kareivio duktė („córka Koscziusʒkowskiego zoł‖nierza“) SadauskaitėNarbutienė ir vyresnioji jos sesuo Narbutaitė-Kuncevičienė, kuri iki mirties rūpinosi
nelaimių prislėgtu Lietuvos istoriku.
183
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Žodžio pradžia taisyta.
Raidė o taisyta.
Žodžio galas taisytas.
Skaičius 2 taisytas.

187
188
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Narbutaitė-Mončiunskienė [1912]-12-02,
1r–2v.
Raidė s taisyta?
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Labai svarbios, turint omenyje Narbutų šeimos istoriją, – ir Aloyzui Aleksandrui
skirtos eilutės. Šis antrasis Narbutų sūnus, kaip ir tėvas, Rusijos armijos karininkas –
Sibiro grenadierių pulko Sankt Peterburge poručikas, vėliau išsitarnavęs štabskapitono laipsnį, Krymo karo dalyvis, tarsi buvo atsidūręs kitoje barikadų pusėje. Todėl
Narbutaitei-Mončiunskienei labai svarbu „pateisinti jo biografiją“. Iš čia jos ištarmė
apie prievartinę Aleksandro Aloyzo tarnystę („przy‖musowo służył w wojsku Rosś“)
ir pagalbą sukilėliams („w 63 r. przyczynił ‖ się do łagodniejszych osądzen ‖ wielu
przyłapanych powstanców“). Šią versiją patvirtinti sunku, tačiau tikra tai, kad Narbuto sūnus dėjo visas pastangas, jog palengvintų savo šeimos likimą189. Įsimintina ir
kituose šaltiniuose nefiksuota detalė: sukilėlį Liudviką Narbutą pakirto rusų kulkos,
o jaunesnį jo brolį – džiova. Žinoma, septyniasdešimt trejų Narbutaitė-Mončiunskienė kai kur klydo. Aloyzas Aleksandras Narbutas mirė ne 1863, bet 1865 metais190.
O  ir pati nuotrauka negalėjo būti daryta 1864-aisiais, nes Sadauskaitė-Narbutienė
Lydos pilyje įkurtame kalėjime („тюремный замок“) buvo įkalinta dar 1863 metų
rudenį191. Šiaip ar taip, tai ne tik paskutinė, bet galbūt ir apskritai vienintelė fotografija, kurioje Narbutų šeima – tiksliau, tai, kas iš jos liko, – dar kartu.
Nors ir dėkodama Davainiui-Silvestraičiui, kad priminė Teodoro Narbuto vardą,
nors ir džiaugdamasi pažintimi su anksčiau nepažįstamu kraštiečiu („Sciskam dłonie
nieʒnajomego ‖ Rodaka“), laikraščiu Litwa Narbutaitė-Mončiunskienė nebuvo sužavėta – leidinys atrodė pernelyg tendencingas („szkoda ze Dwutygodnik192 JW: ‖
często zbyt jaskrawie wydatnia ‖ partyjność – pisząc dla inteligencii ‖ kropka nad
‚i‘ jest zbyteczną“). Savo nuomonę išsakė be užuolankų. Rodė labai tvirtą charakterį –
kaip Teodoro Narbuto duktė ir kaip Liudviko Narbuto sesuo. Pagaliau – kaip moteris, kuri ištekėjo labai anksti tik todėl, kad savo pasogą panaudotų tuomet rengiamo
sukilimo reikmėms193. Nežinau, ar kritika Davainio-Silvestraičio leidiniui tapo priežastimi, kad šio laiško informacija – o ji buvo unikali – taip ir liko asmeniniame
leidėjo archyve194. Daugiau prie Narbuto Davainis-Silvestraitis negrįžo.

4. A n t a n o M i l u k o a l b u m a i. Lietuviškoje XIX amžiaus antrosios pusės–
XX amžiaus pradžios spaudoje Narbuto vardas nebuvo užmirštas niekada: kartkartėmis pasirodydavo didesni ar mažesni straipsneliai tiek apie patį istoriką, tiek apie
jo šeimą. Štai 1892 metais Tilžėje ir Šenandoa (Jungtinės Amerikos Valstijos, Pensilvanija) leisto literatūros ir mokslo mėnraščio Apszvieta skyrelyje „Nekrologai“ lietu189
190

191

Narbutas 1988, 27; Griškaitė 1993a, 7.
Griškaitė 1993a, 12, 31 išn. Taip pat žr.:
Lydos apskrities ispravniko Apolono Špejerio atsakymas į Vilniaus generalgubernatoriaus valdybos Politinio skyriaus užklausimą, 1869-03-18, 7r.
Lydos apskrities karinio viršininko Karlo Zenovičiaus (?) raportas Vilniaus karinės apygardos kariuomenės vadui Michai-
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192
193
194

lui Muravjovui, 1863-10-31, 9r. Taip pat
žr. Gasparavičienė 1989, 20.
Raidė t taisyta?
Narbutaitė-Mončiunskienė 1993, 106.
Dar kartą norėčiau padėkoti Davainio-Silvestraičio biografijos tyrėjai Olgai Mastianicai, atkreipusiai mano dėmesį į šį jau
daugiau kaip šimtą metų tyrėjų dėmesio
laukusį egodokumentą.
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viškos spaudos bendradarbis (biografijos faktai žinomi labai menkai) Stanislovas
Jurevičius (vel Jurjevičius ?–~1918) skelbia informaciją apie minėtąjį Narbuto sūnų –
sukilėlį ir inžinierių Pranciškų Narbutą:
Dieną 8 spalių 1892 m. Vengrijoje mieste Tornacz mirē Pranciszkus Norbutas, sunus Tēodoro, istoriko Lietuvos, o brolis Liudviko, naczelninko revoliucijos 1863 m. Lietuvoje.
Buvo jis mokintiniu Peterburgiszkio universitēto, o 1863 m. laike maiszto kovojo priesz
maskolius. Potam Paryžiuje ir Belgijoje atsidavē mokslui inžēnerijos, kurį pabaigęs persikēlē į Austriją, kur apturējo vietą inžinēriaus prie pietinio gelžkelio (Südbahn)195.

1897 metais Overbruko Plocko ir Šv. Karolio Baromėjaus (Jungtinės Amerikos
Valstijos, Pensilvanija) dvasinių seminarijų auklėtinis, kunigas (1921 metais iš kunigų
luomo pasitraukė), poetas, Adomo Mickevičiaus kūrybos vertėjas, aktyvus lietuvių
bendruomenės Jungtinėse Amerikos Valstijose dalyvis, vienas iš Paryžiaus pasaulinės
parodos 1900 metais Lietuvos skyriaus organizatorių, o vėliau – ir Lietuvos valstybės
veikėjas Jonas Žilius (vel Žilinskas vel Jonila Žilius vel Jonyla vel Jonas ir kt., 1870–1932)
Susivienijimo lietuvių Amerikoje leistame laikraštyje Tēvynē spausdina Narbuto gyvenimo aprašymą, parengtą dar pagal 1860 metais leidinyje Tygodnik Illustrowany
skelbtą istoriko, literatūros kritiko, publicisto, VLAK tikrojo nario Juliano Bartoszewicziaus (1821–1870) straipsnį196. Gal tuo galima paaiškinti faktą, kad Daukantas
rašinyje apskritai neminimas. Tačiau ir Narbutas vadinamas tik antruoju Lietuvos
istoriku – tik šįsyk ne po Daukanto (sic!), kaip kad įprasta XIX amžiaus antrosios
pusės lietuviškoje spaudoje, bet po Motiejaus Strijkovskio: „Pirmu Lietuvos istorijos
rasztinįku buvo mozuras Stryjkowski. Antru po Stryjkowskiui yra Narbutas“197. Žiliaus (Bartoszewicziaus) straipsnelis nuo ankstesnių publikacijų skyrėsi ir senos, labai
lietuviškos Narbuto kilmės akcentavimu:
Paējo Teodoras Narbutas isz labai senos ir garbingos lietuviszkos giminēs Ostikų, kuri
da ant seimo Horodce, kur lenkai dalino Lietuvos magnatams garbus, (garbēs żenklus)
priēmē żenklą „triubos“ arba „trimyto“. Isz tos giminēs paskiaus iszplaukē Narbutai
ir Radivilai198.

Dar emocingiau nei paprastai Žilius (Bartoszewiczius) rašo ir apie karštą Narbuto meilę Lietuvai: „gyvendamas tarpe valsczionių, pamēgo prastunēlius żmones
ir Lietuvos žemę. Raszyti Lietuvos istoriją privertē jį ‘jo pasiutusi del Lietuvos
195
196

197

198

Jurjevyczius 1892, 485.
[Žilius] Jonas 1897, 337. Plg. Bartoszewicz
1860. Plačiau apie šį Bartoszewicziaus
straipsnį žr. Griškaitė 2005, 77–78.
[Žilius] Jonas 1897, 337. Plg.: „Po Stryjkowskim jest Narbutt drugi“ (Bartoszewicz 1860, 221).
[Žilius] Jonas 1897, 337. Plg.: „Stryjkowski
był Mazur, Narbutt jest kość z kośći litewskiej; ztąd więcej mu było do twarzy, jak
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Stryjkowskiemu, pisać o Litwie [...] Na
Litwie, oprócz książęcych domów, co z
panujących się wywodzili, nie ma tak
dawnych wspomnień żadna rodzina, jak
Ostykowie herbu Trąby, od których poszli
razem Narbuttowie i Radziwiłłowie.
Ostyk pierwszy jeszcze na sejmie horodelskim przyjął za herb Trąby w r. 1413“
(Bartoszewicz 1860, 221).
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meilē’ – sako Bartoszevyczia“199. Straipsnio autorius – šį kartą jau tikrai nuo savęs –
prideda ir išvadą:
Kritika yra dideliai nemilaszirdinga del Narbuto Lietuvos istorijos. Ir mitoliogijoj ir
istorijoj užmeta jam ne tik ką daugelį klaidų, bet tiesiog sako, kad Narbutas neturējęs
gilesnio istoriszko supratimo ir pajautimo. Buk kaip nebuk, tas milżiniszkas jo darbas yra ir bus visados del to istorijos musų tautos dideliai svarbiu. Kas rašys kada
Lietuvos istoriją, be Narbuto neapsieis200.

„Neapsieis“ ir Žilius, jau kiek vėliau rašydamas studiją Gudai ir lietuviai. Etnogra
fiškas Piešinēlis201 ir dar vėliau – knygelę Palemonas ir jo padermė202. Šiaip ar taip, Žiliaus
(Bartoszewicziaus) straipsnyje įdėtas ir Narbuto portretas, paimtas iš minėtojo Bartoszewicziaus straipsnio (piešė Józefas Tadeuszas Polkowskis, raižė H. Röberis)203.
Svarbi ir teksto pabaigoje Žiliaus įrašyta padėka aušrininkui, rašytojui, visuomenininkui, kultūrininkui, Vilniaus dvasinės seminarijos auklėtiniui kunigui Aleksandrui
Burbai (1854–1898), kuris Susivienijimo lietuvių Amerikoje biblioteką buvo aprūpinęs
visais devyniais DNL tomais204.
Apskritai įsimintinas didelis katalikų kunigų dėmesys Narbuto istorijai. Tai rodo
ir egodokumentinė medžiaga – kad ir arkivyskupo Juozapo Skvirecko (1873–1959)
prisiminimai apie mokslą Žemaičių diecezinėje dvasinėje seminarijoje Kaune XIX
amžiaus pabaigoje205. Visus Narbuto DNL tomus savo asmeninėje bibliotekoje turėjo
ir Juozas Tumas-Vaižgantas206. Tradicija „skaityti Narbutą“ tarp dvasiškių – tiek Žemaičių (Telšių), tiek Vilniaus vyskupijose – buvo gaji nuo seno. Dar 1841 metais,
pasirodžius paskutiniajam DNL tomui, išskirtinį dėmesį Narbuto veikalui parodė
Vilniaus vyskupas ordinaras Andriejus Benediktas Klongevičius (Jędrzej Benedykt
Kłągiewicz, 1767–1841), aplinkraščiu kreipdamasis į vyskupijos dvasininkus ir pri199
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[Žilius] Jonas 1897, 337. Plg.: „[...] z podwojoną miłością dla Litwy, rozkochany
w jéj pamiątkach“ (Bartoszewicz 1860, 221).
[Žilius] Jonas 1897, 337, 339.
[Žilius] Jr. Jonas 1899a, 380–386, 404–414.
Tas pat [Žilius] Jr. Jonas 1900.
Žilius 1928b. Pastarajame leidinyje įdomus Narbuto sugretinimas: „Paliesdami
šiaurės Europos tautų senovę, rašytojai,
kaip Herodotas, Tacitas, Plinijus, Jornandas, Paulius Dijakonas, Saksas Gramatikas, arba kad ir mūsų pačių Grunavas,
Narbutas… neįstengia paduoti nieko kito,
kaip tiktai pasakas, mitus, nes kitokios istorijos tada tos tautos neturėjo“ (Žilius
1928a, 3).
[Žilius] Jonas 1897, 338. Plg. Bartoszewicz
1860, 221.
[Žilius] Jonas 1897, 339. Daugiatomis Narbuto veikalas labai dažnai randamas lietu-
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vių nacionalinio judėjimo veikėjų bibliotekose. Tyrimai rodo, kad DNL puošė ne tik
Basanavičiaus, Davainio-Silvestraičio, bet
ir asmeninę Antano Vileišio biblioteką.
Žr. Aničas 1997, 41.
Cit.: „Būrelio nariai, vyresniųjų draugų
bent kiek ‖ padedami, susipažindavo su
atitinkama literatūra ‖ tų lenkiškai rašiusiųjų lietuvių, kurie buvo pasirodę ‖ tikri
Lietuvos patriotai. Atsimenu, kad tų pačių ‖ draugų nurodymu ir aš, be kitų mažesnių veikalų, ry‖žausi perskaityti Norbuto veikalą ‚ HISTORIA STAROŻYTNA ‖
LITWY‘“ (Skvireckas, 1939?). Už nuorodą
į šį šaltinį esu dėkinga kolegei Vilmai Žaltauskaitei.
[Tumas-Vaižgantas] 1899, 5r (Nr. 91–99).
Už nuorodą į šį rankraštį dar kartą norėčiau padėkoti kolegei Vilmai Žaltauskaitei.
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mygtinai rekomenduodamas šią knygą įsigyti ir skaityti207. Ji buvo ir dvasinių seminarijų bibliotekose208.
Vis dėlto dauguma Narbutui skirtų publikacijų, išskyrus Žiliaus (Bartoszewicziaus)
straipsnelį, buvo atsitiktinės, marginalinės, be gilesnių įžvalgų ar apibendrinimų,
noro rasti Narbuto darbų vietą Lietuvos kultūroje – ir ne tik joje. Žinoma, iš dalies
ta vieta jau tarsi buvo ir nurodyta (turiu omenyje Basanavičiaus, Vištelio-Višteliausko, Baltramaičio ir Davainio-Silvestraičio publikacijas). Tačiau visos ištarmės apie
Narbutą, ir ne tik jį, buvo išblaškytos laike ir erdvėje, šiapus ir anapus Lietuvos –
Rusijoje, Prūsijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose leistoje lietuviškoje spaudoje. Pirmasis, kuris nutarė „įvesti tvarką“, „suinventorinti“ ir apibendrinti praeities ir dabarties „raszliawos“ palikimą, t. y. viską sustatyti į savo vietas, buvo varpininkas, o
vėliau aktyvus lietuvių bendruomenės Jungtinėse Amerikos Valstijose veikėjas, spaudos darbuotojas, leidėjas, publicistas, vertėjas, Seinų dvasinės seminarijos auklėtinis
kunigas Antanas Milukas (1871–1943)209.
1898 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose, Šenandoa (Pensilvanija), Milukas publikuoja pirmąją Lietuviszko Albumo laidą (žr. 12 pav.)210. Leidinys dedikuotas kunigui
Burbai („Atmincziai / A. a. Kun. Aleksandro Burbos, / Draugo ir Sandarbininko, /
Paszvenczia iszleistojas“), kurio kvietimu 1892 metais Milukas ir atvyko į Jungtines
Amerikos Valstijas211, o už pagalbą renkant medžiagą buvo dėkojama Basanavičiui bei
Žiliui212. Tačiau kad ir kokie garsūs būtų buvę rėmėjai, pirmasis Miluko albumas buvo
menkutis, jį sudarė tik pratarmėlė ir vos 16 portretų – nes „daugelio mųs prakilnesniųjų tautieczių paveikslų jokiu budu negalima buvo gauti“213. Tačiau ir ši kukli portretų galerija rodė Miluko ir jo aplinkos prioritetus, norą rasti jungtį tarp praeities ir
dabarties. Svarbiausia buvo rikiuotė, kuria albume buvo „sukabinti“ portretai:
1. „Simanas Daukantas, didžiausias musų rasztininkas, atgijusios lietuvystēs idea
las“ (4r; atvaizdas – 5r).
2. „Vyskupas Motiejus Valanczauskas, lietuviszkos raszliavos tēvas, rasztinįkas ir isz
leistojas“ (4r; atvaizdas – 6r).
3. „Laurynas Ivinskis, darbsztus rasztinįkas, iszleistojas garsių „Kalendorių arba ukisz
kų Metskaitlių“ (1845–1865 m.), mirė 1883 m.“ (4r; atvaizdas – 7r).
4. „Teodoras Narbutas, autorius didžio veikalo ‘Dzieje Narodu litewskiego’“ (4r;
atvaizdas – 8r).
5. „Vyskupas A. Baranauskas, dabartinis Seinų vyskupas, garsus dainius ir kalbų tyrintojas“ (4r; atvaizdas – 9r).
6. „Broliai Juszkewicziai: Kun. Antanas, dainų rinkikas ir żodyno autorius ir jo brolis
ir pagelbinįkas Jonas“ (4r; atvaizdai – 10r).
207
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209
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[Klongevičius] 1841-04-11, 294r–294v.
Žr. Šenavičienė 2005, 187.
Apie Miluko ir Basanavičiaus bendradarbiavimą žr. Gargasaitė 1992, 25–28.
[Milukas] 1898. Čia ir toliau naudosiu
LMAVB RSS saugomu egzemplioriumi
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(Sign. A 230). Kai kurie albumo lapai sunumeruoti pieštuku, tačiau nenuosekliai.
Raguotis 1997, 28.
[Milukas] 1898, [3].
[Milukas] 1898, [3].
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12 pav. Antano Miluko išleisto Lietuviszko Albumo pirmosios laidos
(Shenandoah, 1898) viršelis; formatas: 17,1 × 24 cm;
LIIB: 349417

7. „Dr. J. Basanaviczius, „Auszros“ įkurējas, gabiausias mųs żilos senovės tyrinētojas
ir mokslinczius“ (4r; atvaizdas – 11r).
8. „Kun. Jaunis, didżiausias musų lingvistas ir gramatikas“ (4r; atvaizdas – 12r).
9. „Kun. Gimżauckas, autorius „Lietuvos bicziuolio“, vertikas „Bażnytinēs Istorijos“
ir k.“ (4r; atvaizdas – [13r]).
10. „Petras Arminas (Trupinēlis), dainius, ‘Auszros’ sądarbinįkas“ (4r; atvaizdas –
[14r]).
11. „Kun. A. Burba, dainius, laikrasztinįkas, tēvas Amerikos lietuvių judējimo; mirē
1898 m.“ (4r; atvaizdas – [15r]).
12. „Vyskupas Juozas Oleka, pirmas lietuvis vyskupas (safraganas) Seinų dijecezijoje,
garsus filantropas ir mokslinczius. ‘Sistematiszkas budas iszguldinējimo mokslo religijos nebyliams’ ir ‘Mimiszkas żodynas’ – svarbus jo veikalai paraszyti lenkiszkoje
kalboje“ (4r; atvaizdas – [16r]).
13. „M. D. Silvestraitis, garsus lietuviszkų dalykų tyrintojas“ (4r; atvaizdas – 29r).
14. „Kun. J. Żilinskas, ‘Susiv.’ prezidentas, redaktorius ‘Tēvynēs’, novelistas, dainius
ir laikrasztinįkas“ (4r; atvaizdas – [30r]).
15. „J. Szliakys (Stagaras, Vēżys, Vijūnas ir k.) laikrasztinįkas ir rasztinįkas“ (4r; atvaizdas – 33r).
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13 pav. Teodoro Narbuto portretas (piešė Józefas Tadeuszas Polkowskis, raižė
H. Röberis), paskelbtas pirmojoje Antano Miluko albumo laidoje. Portretą jau anksčiau
buvo publikavę Julianas Bartoszewiczius (Bartoszewicz 1860, 221) ir Jonas Žilius
([Žilius] Jonas 1897, 338); formatas: 17,1 × 24 cm (13,4 × 10,4 cm);
LIIB: 349417; be lapų numeracijos
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Kaip paprastai, pirmauja Daukantas. Originalus savo ištarme tik Miluko pateiktas
istoriko darbų įvertinimas, kuriame aiškiai vyrauja žodis „idealas“. Narbutas šį kartą tik ketvirtas – po Motiejaus Valančiaus ir Lauryno Ivinskio. Tačiau DNL Milukas
vadina „didžiu veikalu“, o Narbutas šioje galerijoje – vienintelis (sic!) tik lenkiškai
rašęs „rasztininkas“. Maža to, šiame prioritetiniame būryje susitinka ne tik Daukanto ir Narbuto, bet ir Narbuto bei Davainio-Silvestraičio vardai. Galerijoje vyrauja
kunigų portretai. Nėra ir nė vienos moters atvaizdo. Sumanymas primena dar 1882
metais Kirkoro paskelbtą žymiausių Lietuvos kultūrininkų vinjetę, kurios centre –
Daukanto amžininko ir bendramokslio Vilniaus universitete Mickevičiaus portretas214.
Narbuto atvaizdas Kirkoro portretų galerijoje taip pat buvo. Ir tai vienintelis asmuo,
kuris „tiko“ ir Kirkorui, ir Milukui (žr. 13 pav.).
Antrojoje šio albumo laidoje (taip pat išleistas Šenandoa, Pensilvanijoje), kurią
sudarė trys dalys (laidos) ir kuri buvo rengiama 1900 metais Paryžiuje organizuojamai pasaulinei parodai (Milukas buvo aktyvus „Lauryno Ivinskio Europiszkai Amerikiszkos lietuviszkos draugystės“, t. y. draugijos, kurios tikslas buvo Paryžiaus pa
rodoje sukurti atskirą lietuvių skyrių, narys215), gerokai papildyta ir tekstinė (leidinys
parengtas lietuvių ir anglų kalbomis), ir ikonografinė dalys (žr. 14 pav.)216. Lenkiškai
rašiusių Lietuvos kultūrininkų galeriją šį kartą puošė ne tik Narbuto, bet ir Mickevičiaus, Antano Eduardo Odineco, Ignacijaus Chodzkos ir Eustachijaus Tiškevičiaus
portretai. Lietuviškas Albumas gerokai pastorėjo: pirmojoje albumo laidoje buvo paskelbtas 1, o antrojoje – 59 portretai. Padaugėjo dvasininkų atvaizdų – jie sudarė
daugiau nei pusę (sic!) Lietuviškame Albume portretuotų asmenų – net 31, bet atsirado
ir moteris – istorikė Konstancija Skirmuntaitė (Konstancja Skirmuntt, 1851–1934)217.
Pirmasis albume išspausdintų atvaizdų dvyliktukas buvo toks:
1. Tadas Kosciuška (3r).
2. Adomas Mickevičius (6r).
3. Antanas Eduardas Odinecas (9r).
4. Juozapas Ignacijus Kraševskis (9r).
5. Ignacijus Chodzka (9r).
6. Vladislovas Sirokomlė (10r).
214
215

216

217

Kirkoras 1995, 97.
Raguotis 1997, 28. Plačiau apie šio albumo rengimo peripetijas žr. Misiūnas 2006,
77–78.
[Milukas] 1900 I–II. Čia ir toliau naudosiu
LMAVB RSS saugomu egzemplioriumi
(Sign. A 411). Kai kurie albumo lapai sunumeruoti pieštuku, tačiau nenuosekliai.
Antroji moteris, kurios vardas plačiau minimas albume (atvaizdas nebuvo išspausdintas), buvo rašytoja Maria Rodziewiczówna (1863–1944): „Terp lenkiškų literatų lietuviškos kilties ir sēmusių įkvēpimą
iš lietuviško gyvenimo reikia priskaityti
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7. Teodoras Narbutas (13r).
8. Antanas Strazdas (15v).
9. Konstancija Skirmuntaitė (15v).
10. Simonas Daukantas (20r).
11. Motiejus Valančius (21r).
12. Laurynas Ivinskis (22r).
ir vēliausių laikų gabią raštininkę Radzevičiutę, kurios Dievaites ir Szary Proch
(Pilkos dulkelēs), o ypač pask ut inē pilna
karštos grynai tautiškos tēvynēs meilēs“
([Milukas] 1900 II, 14r). Stebina tik Miluko abejingumas Basanavičiaus kartos itin
vertintai Karolinai Praniauskaitei. Poetės
pavardė albume minėta tik epizodiškai,
greta kitų „prakilnesniųjų“ vardų ([Milukas] 1900 II, 28v). Čia jam įtakos galėjo
turėti ir Šliūpo nuomonė apie Praniauskaitės kūrybą: „Raszlaviszka svarba jos
rasztu, kiek pats macziau, yra visai menka“ ([Šliūpas] 1890, 49).
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14 pav. Antano Miluko Lietuviško Albumo antrosios laidos antrojo tomo
antraštinis lapas (Shenandoah, 1900); formatas: 18,9 × 26,4 cm;
LIIB: 349419

Pirmosios ir antrosios albumo laidos prioritetai ženkliai skyrėsi. Mickevičius,
Odinecas, Kraševskis tapo svarbesni ne tik už Narbutą, bet ir už Daukantą, kuris iš
pirmos pozicijos nukrito net į dešimtą. Eiliškumą diktavo leidinio paskirtis: albumas
buvo skiriamas visam pasauliui. Lietuviškas Albumas buvo ne tik Lietuvos istorijos ir
kultūros reklama, bet ir politinis aktas, nukreiptas ne tiek prieš Rusiją, kiek prieš
Lenkiją. Tai akivaizdžiai rodė jau pirmojo, Basanavičiui dedikuoto, albumo tomo
„Iszleistojo prakalba“:
Teip pat dar mażai kas żino vakarinēje Europoje, jog dideli genijai, pagarsinę politiškai nupuolusios Lenkijos vardą, buvo lietuviai – Mickevičius, didžiausias netik
Lenkijos, ale visų slovēniškųjų tautų poeta, T. Kosciuška, lenkiškas karžygis naujesniųjų gadynių218.

218
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[Milukas] 1900 I, [2v]–[3r].
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15 pav. Tekstas apie Teodorą Narbutą, paskelbtas antrojoje
Antano Miluko albumo laidoje; formatas: 18,9 × 26,4 cm;
LIIB: 349419; be lapų numeracijos

Dar aiškiau albumo tikslas perteiktas antrojo, Maironiui dedikuoto, tomo pratarmėje:
Pabaigoj XVIII amžiaus kada saikas lenkų politiškos netvarkos tapo pripildytas, Lenkijai parējo galas ir Lietuva, po keturių šimtų metų su lenkais susiartinimo (1386), po
dviejų šimtų metų susivienijimo (1572), pusiau jau su ja sugijusi, tapo nuo Lenkijos
atidalinta.
Toji epoka lietuviškai-lenkiškos istorijos, epoka Lietuvos pažeminimo, užsibaigē
kraujuotomis dramomis, kuriose lošē roles išvien lenkai ir lietuviai, o kuriose labiausiai atsiżymējo, persiēmęs jau tyra dvasia liuosybēs ir lygybēs, didelis patrijotas ir
garbus kereivis Tadas Kasciuška. Bet sutriunijusį politiškai Respublikos kuną jau
niekas negalējo gelbēti ir charakteriški yra żodžiai Kasčiuškos, kuriuos jis ištarē paskutiniame tų dramatų akte, pralošęs karę puldamas sużeistu po Racilavicais: Finis
Poloniae! Galas Lenkijai!
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Lenkija, ‘vienybėj’ su Lietuva, tokioje vienybėj’, kokioje ji buvo pirmiaus suprasta, yra praeitēje. Kiekviena tauta dabar pradēs rupintis apie savę ir dirbti dēl savęs
atskyriumi219.

Kitaip tariant, kad šiodvi – lietuvių ir lenkų – tautos nuo šiol gyventų „atskyriumi“, pirmiausia turėjo pasidalinti savo intelektinį paveldą. Nors ir konstatuodamas,
kad „tik pasidēkavojant S. Daukantui (1793–1864) ir vyskupui M. Valančauskui (1801–
1875) Lietuvos apšviestunija pradējo suprasti savo tautiškas priderystes“220, Lietuvos
naudai neketino atsisakyti ir lenkų kalba kurtos raštijos:
Tyrinėdami priežastis musų tautiško atgijimo, mes negalime užmiršti šitų faktų: negalime apleisti nepaminēję musų pirmtakunus, kurie, kaipo bajorai, nors rašē svetimoje kalboje, bet auklėjo mus tautišką, lietuvišką dvasią.
Tauta su savo dvasia yra gyvuojantis organizmas, o kalba yra tik jų rūbas. Lenkiškoji kalba buvo primesta mus bajorams pirm daugelio metų. Jie ją priēmē, pamylējo,
su ja sugijo221.

Milukui, kaip ir kitiems lietuvių nacionalizmo veikėjams, XIX amžiaus Lietuvos
raštija lenkų kalba labai svarbi: „Visi, galima sakyti, paskesni lietuviški tēvynainiai
ir raštininkai, iki musų dienų gausiai sēmē savo tēvynišką meilę ir užsidegimą iš
raštų Mickevičiaus, Kondratavičiaus, Narbuto“222. Taip logiškai plėtojama dvinarė
XIX amžiaus Lietuvos kultūrinio palikimo teorija:
Ir teip, istoriją musų literaturos ir sujungto su ja tautiško kylimo praējusiame šimtmetije galētume padalinti į dvi šaki: lenkiškai-lietuvišką ir tautiškai-lietuvišką223, paraleliškai šale viena kitos slenkanti. Pirmoji bajoriška, su lenkiška kalba, prielanki
lenkams, pripažįstanti lietuviams tik atskyrią tautystę. Antroji demokratiškai-radikališka su lietuviška kalba, skelbianti ne tik tautišką skirtumą, bet ir neprigulmingumą.
Pirmutinē pradžioj stipri, tolyn kaskart silpsta. Antroji pradžioje silpna, paskiaus
sustiprējus. Lengva spręsti, kuri iš jų turēs ateitę224.

Lietuviškame Albume dalyje pirmajai, bajoriškai, „lenkiškai-lietuviškai“, šakai skiriama itin daug dėmesio – tiek ikonografinėje, tiek tekstinėje dalyje. Milukas entuziastingai rašo tiek apie Mickevičiaus, tiek apie Sirokomlės, tiek apie Kraševskio kūrybą225. Neliko nepaminėti ne tik Odinecas, bet ir Jonas Čečiotas, Tomas Zanas (pastarųjų dviejų portretų nebuvo)226. Visiems šiems asmenims skiriami patys palankiausi epitetai, ypač poetams ir ypač – Sirokomlei. Šis, pasak Miluko, – „tikras lietuviškas
poeta bajoras“, kaip senovės vaidila „stiprino ir stiprįs per ilgus laikus dvasią savo
219
220
221
222
223

[Milukas] 1900 II, [4r].
[Milukas] 1900 I, [2v]–[3r].
[Milukas] 1900 II, 5v.
[Milukas] 1900 II, 5v, 7r.
Žilius, beveik tuo pat metu pristatydamas
Poškos, Simono Stanevičiaus, Silvestro Va-

240

224
225
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liūno ir Jokūbo Šimkevičiaus kūrybą, vartoja „klasiškai-tautiško periodo“ apibrėžtį.
Žr. [Žilius] Jr. Jonas 1899b.
[Milukas] 1900 II, 7r.
[Milukas] 1900 II, 7v–8v, 11v–14r.
[Milukas] 1900 II, 11r.
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tautiečių, piešdams paveikslus senovēs mųs bočių ir mųs żmonelių kuopuikaiusioje
šviesoje“227. Sirokomlę Milukas vadina „brangiausiu bet po Mickevičiaus vardu šios
dienos lietuviui tēvynainiui“228. Labai palankiai vertinamas ir Kraševskis, kuris „nedaug mažiaus uż Kondratavičių iškēlē Lietuvos garbę ir prisidējo prie sujudimo
tautiečių“, o jo poema „Anafielas“ „[...] suteikē nēmażiaus ugnies lietuviškoms krutinēms, kaipo jo istoriški raštai peno lietuviškam protui“229.
Deramai Milukas pagerbia ir lenkiškai rašiusius istorikus: „Šalia poezijos, apdainavusios Lietuvą ir jos żmones lenkiškos kalbos żodżiais, stovi istorija toje pat kalboje, parodanti karżygiškus lietuvių veikalus“230. Pristatomas – nors ir gana santūriai –
Joachimas Lelewelis („orus istorikas, tulą laiką populiariškas ir gabus profesorius
Vilniaus universiteto“231), broliai Eustachijus ir Konstantinas Tiškevičiai („Terp daugelio kitų šį tą parašiusių apie Lietuvą ir jos praeitę reikia paminēti brolius Tiškevičius,
grovus Eustachijų ir Konstantą“)232. Šilčiau atsiliepiama apie Skirmuntaitę („Šalia
Tiškevičių reikia paminēti ir Konstanciją Skirmuntaitę iš Pinsko, Minsko gub., tikrą
lietuvę iš dvasios, nors lietuviškai nemokančią“233). Tačiau tradiciškai daugiausia nuopelnų šios įtekmės Lietuvos istorijos tyrimuose priskiriama Narbutui (žr. 15 pav.):
Kaip jau paminėjome, J. Kraševskis nemażai yra nuveikęs dēl Lietuviškos istorijos, ale
pirmystē šitoje mokslo šakoje be ginčo priguli garbingam Teodorui Narbutui. T. Nar
butas gimē Šiauriuose, Lidos paviete 1784 iš augštos bajoriškos giminēs. Pabaigęs mokslus Vilniaus universitete jis ištarnavo 9 metus kariumenēje. Sugrįżęs 1812 ir apsigyvenęs
savo dvare, jis pamylėjo Lietuvos żmones ir ta karšta tēvynēs meilē paragino jį iš senų
dokumentų archyvuose ir kronikų atješkoti Lietuvos praeitę ir ją svietui apsakyti. Jo
Dzieje narodu Litewskiego išėjo 1835–41 m. 9 dideliuose tomuose. Mirē Vilniuje234.

Nors „tautiškai-lietuviškoje“ XIX amžiaus literatūros šakoje tradiciškai pirmauja
Daukantas, apie šio istoriko darbų mokslinę vertę Milukas atsiliepia gana kontroversiškai:
Pirmutinę vietą terp šitų darbininkų priguli „vargo pelei“, užsitarnavusiam amżiną
garbę pas visus tēvynainius Simanui Daukantui. Mokintas šis vyras per ilgą ir vargingą savo gyvenimą be paliovos besidarbuodamas sykį aprinktoje pakraipoje użsitarnavo, galime sakyti, ant vardo tēvo atgimusios lietuvystēs. Teisybē nebuvo jis genijališku raštininku ir jo svarbiausiems veikalams, kaip antai jo Lietuvos Istorija
kritika daug silpnybių gali użmesti; ale nenuoalsus jo darbštumas, karšta tēvynēs
meilē, išturėjimas sykį pradētame darbe atlygina uż tas jo silpnas puses235.

Kitaip tariant, Daukantas Milukui – „tēvas atgimusios lietuvystēs“, bet ne „tēvas
Lietuviškos istorijos“. Apie Dionizo Poškos nuopelnus šio krašto praeities tyrimams
227
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[Milukas]
[Milukas]
[Milukas]
[Milukas]
[Milukas]
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1900
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II,
II,
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II,

11v.
11v.
12r, 12v.
14r.
14r.
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[Milukas]
[Milukas]
[Milukas]
[Milukas]

1900 II, 14v–15r.
1900 II, 15r.
1900 II, 14v.
1900, [18v]–[19r].
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ir visai nutyli, pristatydamas jį tik kaip poetą: „Seniui Poškai, kurs, sēdēdamas savo
1000-metinio arżuolo Baublio vidurije, rašē grażias eiles, priguli garbē kaipo pirmutiniam plačiai żinomam lietuviškai-tautiškam šio šimtmečio raštininkui“236.
Taigi albumo sudarytojas aiškiai mato ne tik „lenkiškai-lietuviškos“ ir „lietuviškaitautiškos“ raštijos skirtumus, bet ir nori rasti jungtį ir perimamumą tarp šiųdviejų
srovių. Senoji, lenkiška, raštija – tarsi atspirties taškas naujajai nacionalistinei srovei:
„Mickevičiaus mokykla, pradējus jau silpnēti lenkiškoje literatūroje, atgijo pilna energijos, użsidegimo ir tēvynēs meilēs Volončausko ir Daukanto mokykloje, kurios sąnariai jau darbavosi ant tautiškai lietuviškos dirvos“237. Miluko pateiktoje schemoje
užtenka vietos ir Mickevičiui, ir Valančiui, ir Narbutui, ir Daukantui. Nors vieni
pagerbti ir vaizdu, ir žodžiu (tarp šių – ir Narbutas), kiti – tik žodžiu, labai svarbūs
visi. Nes kuriant būsimos valstybės ideologiją reikėjo nemenko „lietuviškumo inventoriaus“ (pastaroji frazė – Pauliaus Subačiaus238).
Tačiau ir antroje leidinio laidoje portretų galerija dar turėjo spragų – Milukas
apgailestavo, „jog šita knyga yra toli nepilna“, kad pavyko surinkti anaiptol ne visus
„Lietuvos raštininkų ir prakilnesnių vyrų“ paveikslus239. Atvaizdo stygių visada stengdavosi kompensuoti tekstu. Bet būta ir tokių pavardžių, kurių nepaminėjo visai. Ir
čia pirmiausia pasigendame ne kartą straipsnyje minėto istoriko, archeologo, rašytojo, leidėjo, publicisto, VLAK tikrojo nario, be kita ko, nuoširdaus Narbuto bičiulio, –
Kirkoro (Adam Honory Kirkor vel Jan ze Sliwina, 1818–1886). Ši aplinkybė labai
svarbi, nes kaip tik Kirkoro pavyzdys bent iš dalies iliustruoja kultūrinio paveldo
dalybų „mechanizmą“. Kitaip tariant, padeda suprasti, kodėl modernaus lietuvių
nacionalizmo kūrėjams „taip tiko“ Narbutas, bet „netiko“ arba „tiko tik iš dalies“
Kirkoras, Balinskis, broliai Tiškevičiai ar kitos ne mažiau ryškios XIX amžiaus vidurio Vilniaus intelektinės aplinkos figūros.

5. A d o m a s H o n o r i j u s K i r k o r a s – n e N a r b u t a s. XIX amžiaus
Lietuvos raštijos panoramoje Adomo Honorijaus Kirkoro nepastebėti tiesiog nebuvo
galima. Juolab Auszros laikais, kai buvo ypač vertinami dar gyvi esantys „lietuviškailenkiškos“ raštijos atstovai. Tai rodo Juozapo Ignacijaus Kraševskio ir Mikalojaus
Akelaičio pavyzdys. Tačiau Kirkoro atvejis kiek kitoks, nes požiūris į šią asmenybę
nebuvo vienareikšmis. Kitaip nei Kraševskis ir Akelaitis, ryšius su aušrininkais užmezgė pats Kirkoras – Jano Karłowicziaus patartas, pirmiausia kreipėsi į Davainį236
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238
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[Milukas] 1900 II, 16v.
[Milukas] 1900 II, 28r.
Subačius 1999, 163.
[Milukas] 1900 III, [be lapų numeracijos;
leidėjo prierašas leidinio gale]. Kad ir
koks netobulas būtų buvęs šis leidinys,
pasaulinėje Paryžiaus parodoje jis sulaukė
didelio populiarumo: „Apačioj laikraščio
ant stalelio padėta Kataliogas lietuviškų
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knygų (lietuviškai), Baltramaičio Bibliografija (maskoliška). Tas gulėjo per visą
parodos laiką ir niekas jų nejudino. Ale,
atėjus pirmai laidai naujojo Albumo, išleisto kun. Miluko, bandėme ir tų po vieną
exempliorių padėti ant stalelio. Iš ryto padėjus, vakare jau jų vis nebuvo. Ant gražaus daigto mat kiekvienas greit pasiuk
vatija“ ([Žilius] 2006, 133).
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Silvestraitį240. Susirašinėjo ir su Martynu Jankumi241. Ši korespondencija, ypač su Davainiu-Silvestraičiu, ypatinga, nes ženklina paskutinius Kirkoro gyvenimo metus ir
net mėnesius. Plačiąja prasme – tai ne tik Kirkoro, bet ir jo kartos, kurią įvardyčiau
ne kaip Daukanto ir Valančiaus, bet kaip Vilniaus senienų muziejaus kartą, dialogas su
aušrininkais. Kaip ir Kraševskis ar Akelaitis, naujos, kalbiniu principu grįstos Lietuvos
idėją – bent jau ištarmėse Davainiui-Silvestraičiui – Kirkoras karštai palaikė. DavainįSilvestraitį ir jo bendraminčius vadino „broliais lietuviais“ (orig.: „dla braci Litwinow“242)
ir „žemiečiais“ (orig.: „Kochany i drogi mój ziomku“243, „Drogi mój, kochany ziomku“244),
o save patį – „broliu ir bičiuliu („Wasz brat i przyjaciel“245). Džiaugėsi suaktyvėjusiu
intelektiniu Lietuvos gyvenimu (orig.: „Ciesię się bardzo, że ruch literacki na Litwie ‖
się wzmaga“246). Dažniausiai Kirkoro laiškuose Davainiui-Silvestraičiui matome žodį
„Lietuva“ ir „Lietuvai“ (orig.: „Litwa“ vel „Dla Litwy“):
Kocham Litwę, 45 lat stałej ‖ niezmiennej pracy dla Litwy – dają mi niejakie prawa
prosić Was ‖ młodszych o pomoc staremu, który ‖ i resztkę zapewne nie długich
już ‖ dni, choć i z daleka od Litwy, chce ‖ jej poświęcić247.
Wszystko ‖ co pisałem o Litwie, choć mogłem się ‖ mylić, ale pisałem z przekonania, ‖ daleki od uchlebiania polakom, lub ‖ Rossjanom248. Całe życie starałam się
być ‖ Litwinem przedewszystkiem249.
Żyłem i pracowałam dla Litwy rodimej250.

Laiškai primena dvasinį testamentą arba net išpažintį:
Pracujcie dobry, kochany Panie! Milujcie ‖ Wasz kraj, Wasz język, robcie co możno
aby ‖ od zagłady ochronić, troszcie się o rozwoj, ‖ o postęp, a gdy matką dzisiejszości jest ‖ przeszłóść odkryta – uszanujcie nasze mo‖giły, groby, żale, badajcie,
spisujcie i o nas ‖ niezapominajcie udzielając co najwięcej ‖ szczegółow251.

Taigi Kirkoras ne tik atidžiai sekė lietuvių atgimimo procesą, bet ir moraliai jį
rėmė – dargi daugiau nei kiti du to proceso liudininkai Kraševskis ir Akelaitis. Tokie
emocionalūs žodžiai negalėjo nedaryti įspūdžio. Todėl korespondencijoje Basanavičiui
Davainis-Silvestraitis Kirkorą apibūdina labai teigiamai: „Susiraszinejau252 apei253
lietuvius254 su ‖ Kirkoru sanariu Krokovos Mokslų ‖ Akademijos, kuris daug ira
para‖szes apei Lietuva ir kuris rokůje ‖ savi uż lietuvį, nors lietuviszkai ‖ pamirszo“255.
Kitaip tariant, Kirkoras – vienas iš tų XIX amžiaus šviesuolių, kuris savo gyvenimą
240
241
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Kirkoras 1884-10-18; Kirkoras
1884-11-06(18).
Kirkoras 1886-01-16.
Kirkoras 1884-10-18.
Kirkoras 1886-01-16.
Kirkoras 1886-01-31.
Kirkoras 1886-01-16.
Kirkoras 1884-11-06(18).
Kirkoras 1884-11-06(18).
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Raidė j parašyta be taško.
Kirkoras 1886-01-31.
Kirkoras 1886-02-25.
Kirkoras 1885-05-06.
Antra raidė a taisyta?
Raidė a taisyta.
Antra raidė i taisyta.
Davainis-Silvestraitis 1885-01-14(26).
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paskyrė Lietuvos labui. Panašiai turėjo galvoti ne tik Davainis-Silvestraitis, bet ir
pirmieji Kirkoro kūrybos vertėjai į lietuvių kalbą – Motiejus Puišys, Petras ArminasTrupinėlis, Juozas Andziulaitis-Kalnėnas ir Vileišis.
Tačiau Basanavičius nebuvo toks entuziastingas. Atsargų aušrininko požiūrį į
Kirkorą galėjo lemti ir dar 1860 metais pasirodęs vilniečio literato, o vėliau žymaus
visuomenės veikėjo emigracijoje Juliano Klaczkos (1825–1906) kūrinėlis Odstępcy, t. y.
Renegatai, netrukus išleistas ir atskira knygele256. Šis agresyvus poleminis rašinys buvo
nukreiptas prieš 1858 metais Juozapo Zavadzkio spaustuvėje išspausdinto proginio
albumo, skirto imperatoriaus Aleksandro II apsilankymui Vilniuje, autorius, tarp
kurių buvo ir Kirkoras257. Šiaip ar taip, 1884 metais Auszroje Basanavičius publikuoja iš Ustiužnojės (Vologdos gubernija) į Prahą jam atsiųstą Marijampolės ir Maskvos
laikų bičiulio ir bendraminčio, gydytojo ir rašytojo Vinco Pietario (1850–1902) laišką,
kurį drąsiai galima vadinti laišku-recenzija258. Basanavičius laiško autorius pavardės
Auszroje pilnai neatskleidė – nurodė tik inicialą „p. P.“, tačiau po rašiniu pasirašė
pats, o tai rodo, kad Pietario nuomonei pritarė259. Tai daugiau nei akivaizdžiai iliustruoja ir du įvadiniai rašinio sakiniai, kurių autorius buvo ne Pietaris, bet Basanavičius. Apskritai bendra šios recenzijos apie daugiatomiame leidinyje Живописная
Россiя260 Kirkoro paskelbtą Lietuvos istoriją nuotaika artima Klaczkos pozicijai:
Nů kelinto meto pradējo ir maskoliai mokintiesi artesniai Lietuvą paźinti, bet kadągi jiems, kaip ir kitiems praszaliecziams, tankiai pritruksta tikros paźinties musu
źamēs, musu kalbos, budo ir dabo, todēl ju rasztůse atsitinka neretai atrasti klaidźias
arba vēl ticzia perkreiptas nůmones apie viską, kas ira lietuviszko. Nurodidami
dabar ant kningos, kurios paraszą augszcziaus iszraszēme, mēs pasikakdinsime tůmi
tarpu jos nusprendimu, isz gromatos dro. P. į mus raszitos, iszimtu. „Ne per seniai,
raszo p. P., perźiurējau tris tomus kningos, iszdůtos pas Volfą Petropilēje, su antraszu:
„Żivopisnaja Rossija.“ Labai interesavojausi trecziu tomu, kuriame ira apraszita musu
Lietuva. Kaip ans klērikas, troszkau, geidźiau ir norējau pamatiti surinktą į vietą
256
257
258
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[Klaczko] 1860.
Киркорь 1858, 13–168.
[Pietaris] 1884-02-05(17), 638–640; [Basanavičius, Pietaris] J. Bs. 1884, 137–139.
Apie Pietario laišką Basanavičiui žr. Ilgūnas 1987, 87–88.
Šio Auszros numerio redaktoriumi tikriausiai buvo Šliūpas (žr. Šliūpas 1936, 27;
[Šliūpas] 1884b, 362). Tad ir jis turėjo pritarti tokiai Pietario (Basanavičiaus) nuomonei. Kita vertus, negalima atmesti prielaidos, kad prie šio numerio redakcijos jau
galėjo prisidėti ir Jurgis Mikšas, tvirtinęs,
jog redaguoti Aušrą sugrįžo 1884‑ųjų kovo
pabaigoje (žr. [Mikšas] Mikszas 1903, 606).
Kad ir kaip ten būtų, egodokumentika
rodo, kad asmeninius ryšius su Kirkoru
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Mikšas užmezgė tik pačioje 1885 metų pabaigoje ar 1886 metų pradžioje; bendrauta
labai nuoširdžiai (žr. Kirkoras 1886-01-16;
Kirkoras 1886-01-31). Kirkorui mirus, Jankus Tilžėje savo leistame ir redaguotame
mėnraštyje Garsas paskelbė lakonišką, bet
iškalbingą informaciją: „Kirkoras garsingas rasztininkas lenkiszkai raszantis apie
Lietuvą, arkeoliogas ir Lietuvis, pasimire
nesenei Krokavoje, kaipo propesorius
Akadējimos“ ( Jankus 1887, 4). Už informaciją apie 1884 metų Auszros redagavimo
niuansus esu dėkinga Jurgitai Venckienei.
Kirkoro tekstas pasirodė 1882 metais,
tačiau čia ir toliau bus naudojamas šio
kūrinio vertimas į lietuvių kalbą (Kirko
ras 1995).
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graźumą Lietuvos. Dvasioje reiszkiau sau augsztus Nemůno krantus, vainikais
źaliůjancziu medźiu parēditus, kaimais, pilimis bei baltais murais mēsteliu sodintus.
Laukiau, tikējau rasti puikius parēdus, jau nikstanczius dabar, lietuviu: baronus, źipo
nus, pakalkias su galionais ir pusgalioniais; tresus Uźnoviszkiu (Zanaviku), jůdas skribēles,
lapinias kepures, be kuriu ir źvirblelis nabagēlis – jei tikēti dainai – źiemą neapsiaina.
Sakiau sau, ten toje kningoje bus iszreikszta, kaip bobutēs dźiguną szoka ir trepsi
dēdai, kaip vaikai taukacziką lieja. Dumojau rasęs kelias giesmes lietuviu taip liudnas,
kaip givenimas ir likimas paties lietuvio.... Tikējau rasti senovēs musu liekanas apraszitas. Bet ką radau? – Vietoje Lietuvos liekanu iszrisavotas akmů Dunos (Dauguvos) upēje su maskoliszku kriżiumi ir paraszu be maźiausios vertibēs!... Toliaus
dar iszźargintas Perkunas. – Vietoje lietuviszku dainu – „Kuntai-balabai“... Vietoje bobucziu įszutusiu – maskoliszkai szoka karcziamoje kazoką.... Ubagas ir piemenē – reiszkia toje kningoje groźibę lietuviu!...
Kaip asz pasakisiu tau, kad tai vislab sustatē Kirkoras, tai tu pats suprasi, dēl ko
taip nēkingai Lietuva apraszita! Vienam sugriuvę murai, apźēlę puszelēmis pilekalniai, visus atsitikimus szalies apsako; kitam ir givas svētas, giva tauta – tili!... Kirkoras ne Kundrataviczius ir ne Mickeviczius!..261

Perfrazuojant šią mintį būtų galima pridurti, kad Kirkoras – ir ne Narbutas. Pietariui
(Basanavičiui) nebuvo priimtina Kirkoro pateikta Lietuvos praeities interpretacija („Man
rodosi, kad darbas Kirkoro stovi źemiaus kritikos“; „Kirkoras aiszkiai mums parodē, kaip
ir ką nereiki rasziti ir risavoti...“262). Šaltoką ir skeptišką Basanavičiaus požiūrį į Kirkorą apčiuopiame jau aptartame 1875 metų atsiliepime apie Kirkoro straipsnį „O pierwotnej Słowiańszczyźnie. Zarysy mitologiczne, podania, legiendy [sic! – R. G.], pieśni“263.
Minėjau, kad Kirkoras buvo kaltinamas pernelyg dideliu Narbuto sekimu264. Basanavičių piktino dėl šios priežasties atsiradęs chaosas lietuvių mitologijos tyrimuose:
A chaos ten będzie panował dotychczas, póki się nie wezmą do pracy nad mitologiją
litewską ludzie, znający gruntownie litewski język, zwyczaje, obyczaje, podania, pieśni, przysłowia i t. d. litewskiego narodu265.

Kirkoras – vienas iš tos „istoriografinės netvarkos“ kaltininkų – į Basanavičiaus
kritiką sureagavo skausmingai. Tai rodo redakcijos prierašas, kuriame Basanavičius
iš esmės buvo kaltinamas arogancija, ankstesnių tyrėjų įdirbio ignoravimu: „[...]
występuje bodiem przeciw wszystkim niemał poprzednikom swoim. Dziękujemy
mu za uwagi, ale decyzyją pozostawić musimy przyszłości“266. Šiaip ar taip, pirmoji Basanavičiaus ir Kirkoro pažintis nebuvo maloni.
261
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[Basanavičius, Pietaris] J. Bs. 1884, 137–138.
[Basanavičius, Pietaris] J. Bs. 1884, 138.
Kirkor 1875a; [Basanavičius] Bassanowicz
1875, 618–623.
[Basanavičius] Bassanowicz 1875, 618.
[Basanavičius] Bassanowicz 1875, 623.
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[Kirkor] 1875b, 624. Tai, kad Kirkoras į jauniojo Basanavičiaus kritiką reagavo jautriai,
rodo ir jo rankraštinis palikimas – minėtąjį
rašinį (deja, ne autografą, bet jau atspausdintą variantą) išsiplėšė ir pasidėjo skyrium
(žr. [Kirkoras] [be datos], 60v–63v).
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Nėra duomenų, kad Basanavičius būtų skaitęs paskutiniuosius Kirkoro kūrinius.
Atrodo, kad, kitaip nei Vileišis, nelabai žavėjosi ir garsiuoju Kirkoro Vilniaus vadovu267. Mūsų dienas pasiekusioje asmeninėje Basanavičiaus bibliotekoje nerandame
tokių paskutinių reikšmingų Kirkoro darbų kaip Groby wielkoksiążęce i królewskie w
Wilnie ar Bazylika litewska268. Kūrinį Groby wielkoksiążęce i królewskie w Wilnie į lietuvių
kalbą taip pat išvers Vileišis269. Basanavičiaus knygų rinkinyje saugoma tik trečioji
Kirkoro knygos O znaczeniu i ważności zabytków pierwotnych oraz umiejętném ich poszu
kiwaniu laida (pirma laida – 1878 metais)270. Tikriausiai tik šį leidinį ir turėta, nes tik
jis cituojamas Basanavičiaus rašiniuose271. Tačiau knyga – su Kirkoro dedikacija: „Szanowny Pan J. Basanowicz / łaskawie przyjąć zechce / od Autora“272. Taigi korespondencija buvo užsimezgusi. Nors tiksliau būtų sakyti – vėl užsimezgusi, nes ankstyviausią Basanavičiaus laišką Kirkorui – dėl minėtojo rašinio žurnale Niwa ir dėl prancūzų
filosofo, psichologo ir meno istoriko Hippolyte’o Taine’o (1828–1893) lenkų kalba prieš
pora metų išspausdinto veikalo De l’intelligence (t. 1–2, Paryžius, 1871), taip pat prenumeratos reikalų randame dar 1875 metų vasario pabaigoje273. Ir tai kol kas vienintelis žinomas Basanavičiaus laiškas Kirkorui. Atnaujinti korespondenciją su Kirkoru
ir net nusiųsti jam savo fotografiją Basanavičių ragino Davainis-Silvestraitis:
Prasze jįs274 labai malonei, kad ‖ svarbesni lietuviszki rasztininkai ‖ pridůtu savo
fotografijes jam. Żi‖no apie Tavę275 ir prasze par manę ‖ idant noretumbimei276 tą
milesty jam ‖ padariti. Żmogus kuris darbavo del ‖ Lietuvos ir kuris ira arti galo ‖
savo amżiaus, besigailedamas, kad ‖ ne gal sudeti savo kaulų Lietuvoje ‖ vertas ira
idant tą grecznumą pa‖daritumbimei, pridůdamas savo foto‖grafją277 278.
267

[Kirkor] Jan ze Śliwina 1856 (antra laida –
[Kirkor] 1859). Vileišis Kirkoro vadovą po
Vilnių naudojo pats rašydamas panašią lietuvišką knygelę (žr. Vileišis 1893). Taip pat
žr. Vileišis 1905 (antra laida). Įsidėmėtina ir
trumpa recenzija, kurią 1894 metais šiam
Vileišio kūrinėliui paskelbė poetas, publicistas, Tilžėje leisto laikraščio Žemaiczių ir
Lietuvos apžvałga redaktorius Kazimieras
Pakalniškis (1866–1933). Vileišio darbą reziumavo taip: „Isz moksło vyrų, baigusių
Vilniaus akademiją p. Nėris [t. y. Vileišis –
R. G.] padůda tikt Mickevyczių, garsingą
poėtą ir Kraszewskį, raszytojį apysakų, o
juk ir Simanas Daukantas baigė Vilniaus
akadėmiją, ir savo rasztais, man rodos, jis
yra dėl Lietuvos svarbesnis ir naudingesnis už Kraszevskį ir Mickevyczių ir apie
jį, rodos, reikėjo nors keletą žodžių priminti“ (Pakalniškis 1894, 86). Šiaip ar taip, atsakymą Pakalniškiui kiek anksčiau buvo
davęs pats Vileišis, visada jautęs išskirtinį
palankumą Adomui Mickevičiui: „Tą vardą
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priminęs, apie kitus lietuvius lenkiśkai
raśusius drąsei jau galiu uźtilēti, nes uź
tenka pridurti vieną vardą to dvasios milžino, to garsiausio giesminįko, idant suprasti, kokę dvasiśką dovaną Lenkija nuo
Lietuvos yra apturējusi, vietoj’ jos nē krislo
neduodama“ ([Vileišis] 1892, 22).
Kirkor 1882a; Kirkoras 1886, 137–143.
[Kirkor] 1898. Spėju, kad ne kas kitas, o Vileišis buvo ir dar 1886 metais Auszroje paskelbto šio Kirkoro kūrinio fragmento vertimo autorius (žr. Kirkoras 1886, 137–143).
Kirkor 1882b.
Basanavičius 1903a, LXVIII.
Jono Basanavičiaus asmeninės bibliotekos ka
talogas, 2008, 276, [Nr.] 1182.
Basanavičius 1875-02-22.
Raidė j taisyta.
Raidė T taisyta.
Žodžio galas taisytas.
Raidė g parašyta, po to išbraukta ir vėl
parašyta.
Davainis-Silvestraitis 1885-01-14(26).
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Į Pietario (Basanavičiaus) recenziją Kirkoras reagavo skausmingai:
Czytam w 15 N. „Kraju“, że „Auszra“ z r. ‖ 1884 (NN 7 – 8 – 10 – 11) zawiera archeolo
giczno ‖historyczne artykuły p. Basenavicziusa, w których ‖ zamieszcza urywek z
listu niejakiego p. P. ostro kry‖tykującego mnie za „Litwę“ w III t. „Живописной ‖
Россиi“ Wolffa. I za co? Za to, że nieopisuję ‖ wysokich brzegow Niemna, niedaje
opisu ubiorow, niemówię o „dżigunie“, nieprzytaczam piosnek ‖ litewskich. Że niema rysunkow typowych. – Os‖tatnie może i słuszne – ale rysunki zależały ‖ od
Wydawcy, nie odemnie. Pisałem niewyłącznie ‖ etnografiję Litwy – ale zarysy ogólne
we wszys‖kich galęziach, musiały więc być krótkie, skoro ‖ i tak dzieło (in folio)
zawiera 400 przeszło ‖ stronic. Aksakow, Kojałowicz łają mnie ‖ za polską tendencyę,
tu wychwalają za ‖ bezstronność, a Litwin P. że nieopisuje wysokich ‖ brzegow Niemna!! Ale dobrze i tak, że czytają przecie, ‖ interesują się279.

Taigi Kirkoro bendravimas su Basanavičiumi vargu ar galėjo būti toks nuoširdus
kaip su Davainiu-Silvestraičiu. Jau minėjau, kad Kirkorui neatsirado vietos Basanavičiui dedikuotame Miluko albume. Nors leidinio sudarytojas labai sureikšmino
Vilniaus ir ypač Vilniaus universiteto svarbą („Vilnius tapo kudmentu šviesos mus
tēvynēje“)280, apie Senienų muziejų ir apie aplink jį susibūrusią VLAK nerašė visai.
„Kaip savus“ priglaudė tik pavienius šios vieningos komandos narius – Valančių,
Narbutą, Sirokomlę, Kraševskį, Akelaitį, iš dalies – nors ir labai santūriai – brolius
Tiškevičius. Miluko schemoje neliko vietos ne tik Kirkorui, bet ir Vincentui Korotinskiui, Mykolui Balinskiui, Mikalojui Malinovskiui. Darbai – tiek literatūros, tiek istorijos – vis dar, o Auszros laikais ypač, buvo vertinami pagal jų „tautiškumą“. Tuometis kanonas turėjo tiesioginį ryšį su tautiniu identitetu281. Vieni į šį pavyzdinį sąrašą
įsirašė, kiti ne. Narbutas įsirašė.

6. K a z i m i e r a s

M a c i u s, a r b a d a r k a r t ą „p e r N a r b u t ą“ į š l o -

Paskutinis ženklus „litvomanų“ darbas narbutianos
srityje (turiu omenyje istoriko darbų sklaidą) siejamas su kunigo, poeto, Žemaičių
(Telšių) dvasinės seminarijos auklėtinio kunigo Kazimiero Maciaus vardu (1875–1905).
1900 metais Tumo-Vaižganto redaguojamoje ir Tilžėje leistoje Žinyčioje pasirodė Maciaus rašinys apie lietuvių liaudies dainų tyrimų istoriją, kurioje, greta kitų, minėtas
ir Narbutas282. Ši publikacija įdomi tuo, kad pirmą kartą matome aštresnę Narbuto
kritiką. Maciaus nepasitenkinimo sulaukė pirmasis DNL tomas, jame klaidingai užrašytos lietuviškos dainos:
v i n g u s Vy t a u t o l a i k u s.

Kokia tai blėdis! Kad butu Narbutas tuos mythologiškus žemčiugus padavęs savo
mythologiškuosę tyrinėjimuose teip, kaip juos mums paliko Rhesa, t. y. nesubjaurotus,
nesujaugtus, teip kaip jie išėjo iš žmonių burnos, butu jais daugiau naudos atnešęs
279
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Kirkoras 1885-05-06.
[Milukas] 1900 II, 5r.
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Lanoux 2003, 39.
[Macius] Samogita 1900, 43, 45.
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musų tautiškai mythologiai, nekaipo savo niekuo neparemtomis hypotezomis apie
įvairiausio skyriaus dievystes, iš kurių didesnė dalis nėkados ir nemįslijo papulti teip
netikėtai ant Lietuvos dievų Parnaso ir būti įdėtais į skaitelių nemirštančiųjų283.

Maciaus pyktis pateisinamas, nes lietuvių dainuojamoji tautosaka – ir tai rodo šis
emocingai ir su didele meile parašytas rašinys – jam labai rūpėjo. Narbutas dar turėjęs galimybę išsaugoti ateičiai tai, kas jau dingę visam laikui, ko jau negalėjusi
užrašyti Maciaus karta:
Teip tai nyksta brangios liekanos musų senovės! Jai teip mes, išgamos Lietuvos sunųs,
ir toliau gulėsime ant minkšto priegalvio – dolce farniente [dolce far niente – saldu
nieko nedaryti (it) – R. G.] – viskas, ką turėjo brangaus lietuviška senovė, sunyks ir
pragaiš ant amžių!284

Po poros metų, taip pat Tilžėje, – didesnis Maciaus darbas, šį kartą dar 1830 metais
Vilniaus spaudoje išspausdintos Narbuto apysakos „Łuka Pietrowicz. Nowina
historyczna“285 vertimas į lietuvių kalbą286 (žr. 16 pav.). Vos prieš porą metų Jungtinėse Amerikos Valstijose, Plimute, išleista Basanavičiaus „išguldyta“ Grovo Kyburg’o
kelionė Lietuvona 1397 m. Vargu ar ji Maciui buvo žinoma, bet antrąją Basanavičiaus
kūrinio laidą turėjo būti skaitęs, nes, kaip minėta anksčiau, 1901 metais šis darbas dar
kartą paskelbtas jau Europoje – Tilžėje leistos Naujos lietuwiszkos ceitungos savaitiniame
priede Kaimynas287. Taigi Maciaus pozicija – viena prieštaringiausių. Nors ir itin plačiai
naudodamas, versdamas Narbutą, pirmenybę atidavė Daukantui: „Savo istorikų Lietuva lig pat Daukanto neturėjo“288. Galbūt paprasčiausiai šią ne tik Maciaus, bet ir visų
aušrininkų prieštarą galima paaiškinti Vytauto Berenio ištarme: „be jo [t. y. Daukanto –
R. G.] palikimo ideologiniai aušrininkų pamatai nebūtų buvę nuoseklūs“289.
Taigi beveik tuo pačiu metu pasirodė net du Narbuto darbai lietuvių kalba.
Pirmasis – istorijos šaltinio publikacija, antrasis – grožinis kūrinys. Tačiau šiedu
skirtingo žanro Narbuto kūriniai turi ir jungtį: juose pasakojama apie Vytauto laikų Lietuvą. Apysakoje „Łuka Pietrowicz. Nowina historyczna“ daug dėmesio skiriama Vytauto tėvui Kęstučiui. Aušrininkams, ir apie tai lietuvių istoriografijoje
rašyta ne kartą, ši sudėtinga, bet herojiška epocha „labai tiko“. Bene aiškiausiai dar
1884–1885 metais tai pailiustravo du Marijampolės gimnazijos auklėtiniai – Maskvos
universiteto studentas (dėl ligos mokslų nebaigė), namų mokytojas Motiejus Puišys
(1864–1886) ir poetas, poezijos vertėjas (prioritetą čia akivaizdžiai skyrė Sirokomlės,
Mickevičiaus ir Ignacijaus Krasickio kūrybai290) pedagogas Arminas-Trupinėlis (1853–
1885), nutarę lietuviškai paskelbti dar 1854 metais Vilniuje rusų kalba išleistą Kirkoro studiją apie Vytautą291:
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[Macius] Samogita 1900, 43.
[Macius] Samogita 1900, 45–46.
Narbutt 1830.
Narbutt 1902, 1–22.
[Narbutt] 1901.
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[Macius] Samogita 1900, 39.
Berenis 2007, 118.
[Arminas-Trupinėlis] 1893.
[Киркор] 1854.

Archivum Lithuanicum 15

16 pav. Kazimiero Maciaus į lietuvių kalbą išverstos
Teodoro Narbuto apysakos „Łuka Pietrowicz. Nowina historyczna“
(1830) pradžia. Žr. Narbutt 1902;
LMAVB: 44592
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Daugumas nusidawimu raszēju, garbindami narsybe ir iszminti Wytauto, stato ji polytikos reikałuose žiamiaus uż Jagēla. Mēs mislyjame kitaip ir parodysime, kad minētinai Wytautas buwo apweizdos iszrinktas dēl ikurimo walnybēs ir łaimēs Lietuwoje,
ir kad daugybē jo darbu buwo padaryta kaip sako tuli raszytojei, isz troszkimo garbēs
arba waldžios bet tik isz karsztos meilēs ir gero welyjimo sawo tēwynei!292

Nors šie žodžiai priskirtini Kirkorui, bet knygelės rengėjas Arminas-Trupinėlis
(straipsnį iš rusų kalbos sutrumpintai išvertė Puišys) šį tą pridėjo ir nuo savęs – ypač
dėl Jogailos vaidmens Kęstučio nužudymo byloje:
Wargas ir gēda tau, Lietuwa! Jeigu tawo sunus drysta nužudyti toki didwyri, kursai
per 60 metu gynē tawia sawo krauju no baisinguju kryżoku, kariawo už tawo walnybe, diena ir nakti dirbo dēl tawo łaimēs, o dabar mirszta per ranka sawo brolwaikio!
Ak baisi piktybē! Wargas tau, motinēlē Lietuwa! Kur żusta dowanai tokie wyrai kaip
Keistutis, ten nebus łabu dienu, ten nežibēs walnybēs saulē!
Lietuwa, tu motinēlē!
Asz tawia naktyj sapnuoju,
Prie taw’ mano wis szirdelē,
Taw asz giedu ir dainuoju!
Kad waldonas tawo žusta
No brolwaikio nełabystēs,
Ir szirdis tad mano dżiusta
No tos gēdos, no bjaurystēs!
Duok Diew’, kad tokie neaugtu.
Lietuwai kur nenor gero;
Duok, Diew’, kad ji daug sulauktu
Tokiu, kur jai gero daro!293

Akivaizdu, kad ir Macius ieškojo ne tik „garbingą Lietuvos praeitį liudijančio“, bet
ir emociškai paveikaus teksto. Apysaka „Łuka Pietrowicz. Nowina historyczna“ – kaip
tik tokia. Jau pirmieji Narbuto apysakos žodžiai tarsi atliepė vertėjo lūkesčius:
Koniec wieku czternastego i pierwsza połowa piętnastego, stanowią w dziejach litewskich barzdo znaczną epokę, nieszcęść i sławy; takoż w tej porze żyli ludzie w Litwie,
ze wszech miar znakomici294.
292
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[Kirkor] Trupinėlis 1885b 2, 7. Žinomos dar
trys (sic!) šio Kirkoro kūrinio laidos lietuvių kalba (žr. [Kirkor] 1884–1885; [Kirkor]
Trupinēlis 1885a; [Kirkor] Trupinelis 1896).
[Kirkor] Trupinėlis 1885b 2, 8 (ArminoTrupinėlio priedas). Taip pat žr. [Kirkor]
Trupinēlis 1885a, 7–8. Pastarojoje laidoje
eilės kiek paredaguotos (laidą rengė Šliūpas). Taip pat plg. su metais anksčiau
Auszroje išspausdinto Juozo Andziulaičio-
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Kalnėno eilėraščiu „Mirus Keistucziui“ (rašyta Garliavoje, 1884 metų balandžio 14
dieną): „Bet mes vargdieniai taviejie / Ką
darisime be tavęs? / Ak, mes nelaimingiausiejie – / Karēsna dabar mus kas ves? /
Lenk’s įlįs į mus namelius, / Moteles surisz,
vaikelius, / Krokavon’ mus visus nugins – /
Kas tēvinę tůmet apgins?“ ([AndziulaitisKalnėnas] J. A. Kalnēnas 1884, 400).
Narbutt 1830, 129.
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Galas keturiolikto amžiaus ir pirmoji pusė penkioliktojo yra tai epoka nelaimių
ir garbės Lietuvos istorijoj’. Teip-pat tame laike gyveno žmonės iš visų atžvilgių
įžimųs295.

Apie Kęstučio ir Vytauto valdymą pasakojama Vilniuje įsikūrusio smolenskiečio
pirklio Lukos Petravičiaus lūpomis. Paini siužetinė linija, daug istorinių duomenų
apie viešąjį ir asmeninį Lietuvos didžiųjų kunigaikščių gyvenimą, apskritai to meto
kasdieną. Veiksmas vyksta ir Vilniuje, ir Trakuose, ir Kernavėje, ir Medininkuose, ir
Krėvoje. Mėginami rekonstruoti ir painūs 1382 metų Krėvos įvykiai, kurių kulminacija – Kęstučio mirtis:
Wkrótce Podczaszy Prora, powiernik Xiężney Maryi, siostry Jagiełły, przysłany był
na dowódzcę zamku krewskiego. Zaledwie ten barbarzyniec objął rządy i złożył
uszanowanie staremu xiążęciu, uyrzawszy go Xiąże, rzekł, po wyyściu jego, do mnie.
Oto podkacik przysłany od mściwey jędzy, dla szukania ofiar za głowę Woydyłły –
strzeż się go. Prorockie te wyrazy, tak mocno tkwią w pamięci mojey, że gdy jestem
samotny, zdają się jeszcze brzmieć w uszach moich. Jakoż drugiego wieczora, bezbożny oprawca przyszedł do Xiążęcia, i gdy mu prawi nic nieznaczące rzeczy i zabawia zmyślonemi nadziejami przybycia Jagiełły do Krewa, którego Kieystut widzieć
usilnie domagał się i pisał listy do jego, które zapewne w ręku stronników Xiężney
Maryi zostały; wpadają pięciu pachołków stajennych, porywają i duszą złotym od
ferezyi sznurem bezbronnego starca296.
Neilgai trukus, valdžią ant tvirtynės apėmė pasiųstas Jagailiaus jo taurininkas (podczaszy) Prora, ištikimas kalpas ir šalininkas Jagailiaus seseries, kunigaikštaitės Marijos. Neužilgo tas barbaras atrioglino pasimatyti su senuoju kunigaikščiu; Keistutis, jį
paregėjęs, man pasakė: „Štai pasiuntinys keršto trokštančios laumės Marės, atsiųstas
jėškoti galvos už Vaidylą. Saugokies jo“! Prašingi kunigaikščio žodžiai teip giliai man
įsmego į uomenį, juog ligšiol man tebskamba ausyse. Beširdis kotas atsivilko prie
kunigaikščio ir antrą vakarą, zaunijo jam visokius niekniekius ir ramino jį melaginga
viltimi, būk į Krevą greit jau atvažiuos Jagailius, kurio Keistutis labai laukė ir geidė
su juo pasikalbėti; ūmai įpuola du stainės bernu, kimba į kunigaikštį ir smaugia beginklį senuolį su auksuotu ferezijos šniuru297.

Ryškūs apysakoje moterų – tiek istorinių, tiek literatūrinių – personažai. Ypač
Lukos Petravičiaus uošvės Elenos, kuri, gelbėdama gyvybę Vytautui, sumokėjo už ją
savąja. Todėl Narbuto kūrinėlyje apstu ir meilės Lietuvai ištarmių:
Ulubiona ziemio, którą obrałem sobie za oyczyznę, błogosławiona kraino, zamieszkana przez prawdziwych cnoty przyjaciół; żebyś ty nawet i nie była rodzinną naydroższey mojey Aluty, zawsześ jest wartą, abym cię czołem uderzył!298
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Narbutt 1902, 1.
Narbutt 1830, 147.
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Narbutt 1902, 13–14.
Narbutt 1830, 131–132.
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Numylėta žemė, kurią aprinkau sav už tėvynę, pagirtas kraštas, užgyventas tikrų
dorybės mylėtojų, nors ir nesi man prigimtu, vienok esi vertas, kad aš prieš tave
galvą savo nulenkčiau!299

Kūrinio vertimas tikriausiai buvęs populiarus, nes pakartotas dar ir atskira knygele (kūrinėlis įrištas kartu su kitų autorių darbais)300. Bibliografai nesutaria dėl knygelės datavimo, bet tikriausiai ji publikuota jau po Maciaus mirties, t. y. po 1905 metų
(pirmoji užuomina apie šį leidinį spaudoje datuojama 1907-ųjų gruodį)301. Leidinio
sėkmę pirmiausia galėjo lemti vytautinė Narbuto kūrinio tematika. Populiarindamas
Vytauto vardą, Narbutas buvo nuveikęs ne taip jau mažai: kunigaikščiui skirtas šeštasis veikalo DNL tomas apimtimi yra vienas solidžiausių (566 puslapiai ir 50 puslapių priedų, t. y. iš viso 616 puslapių)302. Šiame fone vos dvidešimt dviejų puslapių
apysaka „Łuka Pietrowicz. Nowina historyczna“ atrodo daugiau nei kukliai. Tačiau
didysis Narbuto veikalas, nors konceptualiai ir atliepiantis aušrininkų programą,
versti buvo per sudėtingas.
Ir čia norom nenorom vėl peršasi palyginimas su Kirkoru, kuriam, bent šiuo
požiūriu, „pasisekė labiau“. Nors Kirkoras oficialiai nebuvo įtrauktas į lietuvių nacionalinį panteoną – pirmiausia turiu omenyje „pavyzdinį“ Miluko sąrašą, – nors,
kitaip nei Daukantas ir Narbutas, lietuviškoje tuometėje spaudoje taip niekada ir
nesulaukė išsamios biografinės aptarties, bet kiekybine į lietuvių kalbą išverstų kūrinių, taigi ir tekstų vertėjų kiekio prasme, Narbutą lenkė: Narbuto išversti du, Kirkoro – trys kūriniai (vienas sulaukė net keturių laidų!), Narbuto kūrinius vertė du
vertėjai, Kirkoro – keturi. Žinoma, šią iš pirmo žvilgsnio paradoksalią situaciją lėmė
ne tik patraukli Kirkoro darbų, ypač skirtų Vytautui, Vilniui ir Vilniaus katedrai
(pastarąjį darbą šių dienų tyrėjai interpretuoja net kaip savotišką pasivaikščiojimą po
tada uždraustą tautos istoriją303), tematika ir „padori“ jų apimtis, bet ir asmeniniai
Kirkoro kontaktai su aušrininkais. Tad akivaizdu, kad šiandien jau galima – ir net
būtina – kalbėti ne vien apie Daukanto ir Narbuto, bet ir apie Narbuto ir Kirkoro
„konkurenciją“ XIX amžiaus pabaigos–XX amžiaus Lietuvos spaudoje. Kad ir kaip
skirtingai Kirkoras būtų buvęs vertinamas.
Tačiau akivaizdu ir tai, kad – kitaip nei dėl Kirkoro – dėl Narbuto didesnių diskusijų nebuvo: istoriografinis šio istoriko svoris buvo pernelyg didelis. Lenkiškai
rašantis Narbutas pirmą kartą pasiūlė Lietuvos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos, o plačiąja prasme – ir Lietuvos istorijos, interpretaciją iš lietuvių pozicijų, kuri puikiai įsirašė tiek į intelektinį, tiek į politinį to meto gyvenimą. Lietuvių
tauta yra istorinė ir labai savita – tokia esminė Narbuto Lietuvos istorijos sintezės
mintis. Net ir šių dienų tyrėjai – žinoma, turėdami anuometinį istoriografinį kontekstą, – šią Narbuto tezę vadina fundamentalia304.
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Narbutt 1902, 3.
Narbutt ~1905–~1907.
Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietu
vių kalba 3. 1905–1917 2. Knygos ir autori
niai smulkieji spaudiniai (M–Ž), 2006.
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7. Iš v a d o s. 1. Lietuvos istorijos pažinimui aušrininkų programoje buvo skirtas
itin svarbus vaidmuo. Todėl dėmesio centre atsiduria tiek Lietuvos istorijos tematiką
plėtojusių XIX amžiaus pirmosios pusės rašytojų kūriniai, t. y. beletristika, tiek to
meto istorikų kūriniai, t. y. mokslo darbai. Tarp pastarųjų kaip labiausiai atliepiantis
aušrininkų programą, kurioje svarbiausiu naciją (tautą) apibūdinančiu komponentu
nurodoma kalba, ypač išskiriamas lietuviškai rašęs Simonas Daukantas. Tačiau atidesnis žvilgsnis tiek į Auszros, tiek į Varpo „gadynės“, o ir vėlesnius viešuosius bei
privačiuosius lietuvių naciją kūrusių nacionalinio judėjimo veikėjų tekstus, rodo, kad
itin svarbus šioje programoje buvo ir lenkiškai rašęs, taigi „lingvistiškai lyg ir nepatogus“, istorikas Teodoras Narbutas – ypač jo veikalas DNL. Nors Daukantui beveik
visada suteikiama pirmenybė, beveik visada greta minimas ir Narbutas. Reikšmingas
ir šio istoriko pavardės sulietuvinimas – aušrininkų raštuose dažniausia matyti ne
„Narbuto“, bet „Norbuto“ forma.
2. Pirmą kartą plačiau minint Narbuto vardą aušrininkų tekstuose randame 1875
metais – rašytiniame Jono Basanavičiaus palikime. DNL didelio poveikio turėjo ir
Andriui Višteliui-Višteliauskui. 1884 metais Auszroje Narbuto darbus daug citavo
Silvestras Baltramaitis. Tačiau tikrasis narbutianos pradininkas Auszroje buvo Mečislovas Davainis-Silvestraitis, 1886 paskelbęs Narbuto biogramą, o vėliau nuolat – tiek
savo rašiniuose, tiek kitoje viešojoje erdvėje – populiarinęs istoriko vardą. DavainisSilvestraitis palaikė ryšius ir su istoriko palikuonimis. Didelį poveikį Narbuto darbai
turėjo ir kitiems iškiliems lietuvių nacionalinio judėjimo veikėjams – Jonui Šliūpui,
Aleksandrui Burbai, Kazimierui Maciui, Antanui Milukui, Jonui Žiliui.
3. Nors periodinėje to meto lietuviškoje spaudoje ir kituose aušrininkų leidiniuose ištarmių apie Narbutą nėra daug, o esančios – itin išblaškytos, rankraštinis, pirmiausia egodokumentinis, paveldas rodo, kad Narbuto DNL nuolat buvo naudojama:
veikalas įsigyjamas, skaitomas, konspektuojamas, analizuojamas, saugomas asmeninėse bibliotekose, skolinamas. DNL buvo vienodai populiarus ir pasaulietinėse, ir
konfesinėse „litvomanų“ bendruomenėse. Tiek vadinamajame Šiaurės Vakarų krašte,
tiek Lenkijos Karalystėje (čia ypač – tarp Marijampolės gimnazijos mokinių ir Seinų
dvasinės seminarijos klierikų). Dėmesio sulaukė ir Narbuto asmenybė: buvo gilinamasi į paties istoriko ir jo šeimos biografiją, žymimos svarbios gyvenimo datos. 1904
metais 40-ąsias Narbuto mirties metines Vilniuje minėjo ne lenkų, bet lietuvių visuomenės dalis. Iškilmės virto lietuviškumo deklaracija. Po 1905-ųjų metų, į modernųjį
lietuvių nacionalizmą sparčiai skverbiantis vizualiajai kultūrai, Narbuto vardas buvo
populiarinamas ir leidžiant pirmuosius lietuviškus atvirukus (atvirlaiškius).
4. Aušrininkams, ieškojusiems lietuvių tautos būties ir jos perspektyvos pagrindų,
pirmiausia rūpėjo įrodyti aukštą arba bent jau ne žemesnę kaip kitų Europos tautų
senųjų lietuvių civilizaciją ir politinės tautos organizaciją. Maža to, rūpėjo pagrįsti, kad
visa tai jau egzistavo iki Lietuvai susijungiant su Lenkija. Tų įrodymų kaip tik ir rado
Narbuto DNL. Šis veikalas aušrininkams darė ir emocinį poveikį. Lietuvių nacionalizmo ideologams ypač imponavo karštas Narbuto patriotiškumas. Šis istoriko nusiteikimas buvo nuolat akcentuojamas aušrininkų spaudoje („Rasztininkas tas, lietuviszkas
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patrijotas“, „karsztas lietuviszkas patrijotas“; „karštas Lietuvos krašto mylėtojas“; „lietuviškas darbininkas“; „jis pamylėjo Lietuvos żmones ir ta karšta tēvynēs meilē paragino jį iš senų dokumentų archyvuose ir kronikų atješkoti Lietuvos praeitę ir ją svietui
apsakyti“; „jo pasiutusi del Lietuvos meilė“ ir kt.). Todėl Narbutas dažnai ir mistifikuojamas, prilyginamas žyniui – krivių-krivaičiui, primenančiam garbingą Lietuvos praeitį, grąžinančiam istorinę atmintį, Lietuvai suteikiančiam naujo gyvenimo viltį.
5. Vienintelis Narbuto „trūkumas“ buvo jo raštų kalba. Kitaip nei Daukantui,
kuris įvardijamas kaip „atgijusios lietuvystēs idealas“, Narbutui nepavyko sėkmingai
sulydyti dviejų svarbių sandų – Lietuvos istorijos ir lietuvių kalbos. Kitaip tariant,
nors Narbutas ir „savas“, jis vis dėlto „ne toks savas“ kaip Daukantas. Ši tendencija,
išryškėjusi jau Auszros publikacijose (pirmiausia Šliūpo rašiniuose), XIX amžiaus
devintojo dešimtmečio pabaigoje išsirutulioja į Miluko išgrynintą dviejų Lietuvos
istorijos įtekmių – lenkiškai lietuviškos ir tautiškai lietuviškos – teoriją. Pirmajai
įtekmei priskiriami Daukanto, antrajai – Narbuto darbai. Bent jau Milukui buvo
svarbios jos abi. Šiaip ar taip, šios paieškos, šis noras padaryti Narbutą „savą“ rodo
ne tik moderniojo lietuvių nacionalinio atgimimo programos, kurioje svarbiausias
lietuvių tapatybės rodiklis buvo kalba, vidinį mechanizmą, bet ir jos kūrimo sudėtingumą bei neišvengiamus prieštaringumus.
6. Kad ir koks populiarus būtų buvęs Narbutas, į lietuvių kalbą buvo išversti tik
du nedideli jo darbai – istoriko parengtas istorijos šaltinis ir beletristikos kūrinys.
Didžiausias ir skaitomiausias Narbuto veikalas – daugiatomis veikalas DNL – vertimui buvo ir per sudėtingas, ir per didelės apimties. Įsidėmėtina ir tai, kad abu pirmieji Narbuto vertėjai į lietuvių kalbą – Jonas Basanavičius ir Kazimieras Macius,
gydytojas ir kunigas, – kaip įprasta aušrininkų ideologijai, rinkosi vytautinės tematikos kūrinius. Abu pirmieji Narbuto vertimai į lietuvių kalbą pasirodė lietuviškos
spaudos lotyniškaisiais rašmenimis draudimo metu, 1900 ir 1902 metais, už Lietuvos
ribų – Plimute (Jungtinės Amerikos Valstijos) ir Tilžėje (Prūsijoje).
7. Narbuto, o ypač jo kolegos VLAK Adomo Honorijaus Kirkoro „atvejis“ išryškina ir kultūrinio paveldo atrankos mechanizmą. Nors lietuvių nacionalinio judėjimo
ideologai „Lietuvos naudai“ neatsisakė lenkų kalba kurtos raštijos („negalime apleisti nepaminēję musų pirmtakunus, kurie, kaipo bajorai, nors rašē svetimoje kalboje,
bet auklėjo mus tautišką, lietuvišką dvasią“; „kalba yra tik jų rūbas“), į oficialų Lietuvai svarbių asmenų registrą įtraukė anaiptol ne visus. Ypač sudėtingas buvo aušrininkų požiūris į VLAK. Kaip „savus“ aušrininkai priglaudė tik kai kuriuos šios
komandos narius. Daugiausia abejonių buvo dėl vieno svarbiausių VLAK lyderių –
Kirkoro. Nors jo darbai buvo ne tik skaitomi, bet ir dažnai verčiami į lietuvių kalbą
(kai kurie sulaukė net kelių laidų), tai lėmė ne tiek jų turinys, kiek atsitiktinumas,
asmeninis vieno žmogaus (daugiausia Petro Vileišio) entuziazmas ar asmeniniai
paties Kirkoro kontaktai su lietuvių nacionalinio judėjimo veikėjais. Bendrąja prasme
aušrininkų požiūrį į Kirkorą galėtume pavadinti santūriu. Negalima atmesti prielaidos, kad poveikio tokiai nuostatai atsirasti turėjo dar Juliano Klaczkos mestas kaltinimas bendradarbiavimu su imperine valdžia (renegatiškumas).
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8. Dėl Narbuto tokių abejonių aušrininkams nekilo. Apskritai lietuvių nacionalinio
judėjimo atstovams nebūdinga smarkiai kritikuoti Narbuto darbus. Kritika dažniausiai tik „kalbinė“, paprastai visada „pateisinanti“ („Jis neraszē to dēl lietuviszkai, kad
toji kalba mokintam svētui nebuvo gana pažinstama, nei jam nei skaitytojams, kaip
lenkiszka, kuri buvo tada geriaus isztaisyta“). Aušrininkai ignoravo ir klasikiniais
tapusius (jais remiamasi iki šiol) rimčiausio ir aršiausio Narbuto oponento – Juozapo
Ignacijaus Kraševskio – pasisakymus. „Lietuvos reikalui“ labai tiko abu – ir Kraševskis, ir Narbutas.
9. Tam tikra prasme Narbutą galima vadinti bendruoju vardikliu, apėmusiu tiek
liberaliąją, tiek katalikiškąją to meto lietuvių spaudą. Žinoma, toks pat vardiklis viešojoje erdvėje buvo ir Daukantas. Tačiau to meto egodokumentika duoda pagrindo
kalbėti net ir apie Narbuto „viršenybę“ prieš Daukantą. Argumentas paprastas: aušrininkų karta brendo su Narbuto DNL. Iki pat 1893 metų rankraščiuose gulėję svarbiausi istorinės tematikos Daukanto darbai buvo žinomi tik išrinktiesiems.
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Summary
This article attempts to discover the approaches of pioneers of Lithuanian nationalism
that were preparing the newspaper Auszra (1883–1886) for the most notorious and most
prolific Lithuanian historian Teodor Narbutt (or Teodor Mateusz Ostyk-Narbutt, 1784–1864).
Another goal was to identify the place of his works and ideas in the development of modern
Lithuanian nationalism, to the limits of the available sources. I discuss the major thoughts
of Auszra editors about Narbutt and his works, especially about his largest opus Dzieje na
rodu litewskiego (Deeds of the Lithuanian Nation, vol. 1–9, Wilno, 1835–1841; further DNL).
Other people of Narbutt’s milieu, those that were active in the Vilnius Temporary Archeological Commission (1855–1865; further VTAC) were included in my research as well. Chronological limits of the article coincide with the years of Auszra only symbolically, my research
has insights both before that time and afterwards, thus, encompassing all three phases of the
national Lithuanian movement. Even though Auszra always was my departing point, I also
amply exploited materials from other publications and manuscripts, both public and private. I have assumed that all this extensive basis of sources is the discourse of Auszra.
The most important unifying element of ethnic community for Auszra’s editors was a
common language, but their program also envisaged a significant role for the study of
Lithuania’s history. The past times were searched for evidences of uniqueness of the Lithuanian Nation, and the right for its independent existence and fostering of both its own
traditions and values this way was being substantiated. Auszra’s focus aimed both at works
of the fiction writers, who in the first half of the nineteenth century chose to write on the
topic of Lithuania’s history and at scholarly works by contemporary historians. Therefore
the importance of history, albeit very fragmentary, was discussed in Auszra’s editors program more than once or twice. I have paid separate attention to their relation to works of
Simonas Daukantas’ (Pol. Szymon Dowkont, 1793–1864), and especially of Józef Ignacy
Kraszewski’s (1812–1887) and Władysław Syrokomla’s (real name: Ludwik Kondratowicz,
1823–1862). The influence that Narbutt had on the supporters of Auszra was never researched, even if ipso facto it was mentioned. Not always, still.
A deeper insight into the texts (public and private) of both Auszra and Varpas times and
of later national movement activists proves that it was not only Daukantas that was important (since he wrote in Lithuanian and complied with the program of Auszra mostly),
but also Narbutt, who wrote in Polish, and thus was “as though inconvenient linguistically,” especially his work DNL. Although Daukantas almost always received priority,
Narbutt was almost always presented by his side. It is also of significance that his last
name was modified in the Lithuanian way: editors of Auszra mostly wrote “Norbutas”
instead of the original “Narbutt”.
For the first time participants in the Auszra movement used Narbutt’s name in 1875; it
was found among Jonas Basanavičius’ (Pol. Jan Basanowicz, 1851–1827) writings. DNL produced a great impact on Andrius Vištelis-Višteliauskas (Pol. Andrzej Jan Wysztelewski,
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1837–1912). In 1884 Silvestras Baltramaitis (1841–~1918) extensively quoted Narbutt’s works
on the pages of Auszra. But initiator of a real “Narbuttiana” in Auszra was Mečislovas Da
vainis-Silvestraitis (Pol. Mieczysław Dowojna-Sylwestrowicz, 1849–1919), who published
Narbutt’s biographic sketch in 1886, and afterwards persistently popularized the name of
the historian in his own writings and in other public spaces. Davainis-Silvestraitis even
stayed connected with Narbutt’s descendants. Other celebrated activists of the national
Lithuanian movement, like Jonas Šliūpas, Aleksandras Burba, Kazimieras Macius, Antanas
Milukas, and Jonas Žilius, were substantially influenced by Narbutt’s works.
Even if periodical and other Lithuanian publications of Auszra followers are short of numerous opinions about Narbutt, and those that are present are especially dispersed, yet the
manuscript heritage, first of all egodocuments, proves that Narbutt’s DNL was in constant
use: they purchased it, read it, took notes from it, analyzed it, kept it in private libraries,
loaned it. DNL was equally popular in secular and confessional communities of the so called
“litwomany,” both in the so called NWP and in the Kingdom of Poland, in the latter especially among the schoolchildren of Marijampolė’s (Rus. Мариамполь, Pol. Mariampol) gymnasium and clergymen of Seinai (Rus. Сейны, Pol. Sejny) Spiritual Seminary. Narbutt’s personality received attention as well: readers were interested in his and his family biographies, in
their notes marked important dates of Narbutt’s life. In 1904 on the occasion of the 40th anniversary of Narbutt’s death he was remembered mostly by the Lithuanian part of the Vilnius
population. Commemorative events turned into a declaration of Lithuanian nationalism. After the 1905, as visual culture was swiftly penetrating modern Lithuanian nationalism, Narbutt’s name got publicized on the first Lithuanian postcards.
Auszra followers were looking for arguments for Lithuanian nation’s existence and perspective, so first of all they attempted to prove the high civilization and political organization of the old Lithuanians, at least not lower than that of other European nations. Moreover,
they wanted to prove that all this was already present before Lithuania entered the union
with Poland. And they discovered evidence for that in Narbutt’s DNL. This work also impressed Auszra’s followers emotionally. Ideologists of Lithuanian nationalism were mesmerized by Narbutt’s fervent patriotism. Publications of Auszra followers were full of references
to such patriotic disposition of Narbutt. Therefore Narbutt was often described as a mystic,
compared to an oracle “krivių krivaitis,” who reminded everybody of Lithuania’s honorable
past, who restored historical memory, and who provided hope for a new life.
Narbutt’s only “shortcoming” was the language of his writings. In contrast to Daukantas,
who was called “an ideal of resurgent Lithuanianness,” Narbutt did not succeed in merging
two important counterparts of Lithuanian nationalism: Lithuania’s history and the Lithuanian language. In other words, even if Narbutt was “an insider,” he was less of “an insider”
than Daukantas. This tendency could be already spotted in Auszra’s publications, first of all
in Jonas Šliūpas (1861–1944) texts, but by the priest Antanas Milukas (1871–1943) at the end
of the nineteenth century it was structurally shaped into a sound theory of two influences
in Lithuania’s history: National-Lithuanian and Polish-Lithuanian. The first influence belonged to Daukantas’ works, the second one—to Narbutt’s. They both were important, at
least to Milukas. In any case, these attempts to make Narbutt “an insider” uncover not only
inner mechanism of modern Lithuanian nationalism that claimed the language was the most
valid attribute of identity, but also its complexity and inevitable contradictions.
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No matter how popular Narbutt was, there were only two of his minor works translated into Lithuanian: one historical source prepared by him and one text of fiction. The
most important and the most read was Narbutt’s multivolume work DNL which was too
complex and too extended for a translation. It is important to note that both of the first
translators of Narbutt’ texts—the medical doctor Basanavičius and the priest Kazimieras
Macius (1875–1905)—chose the topic about the Grand Duke of Lithuania Vytautas, as it was
common among the followers of Auszra. Both translations were published during the period of the ban on Latin letters for Lithuanian (in 1900 and 1902), and outside of Lithuania’s
borders: in Plymouth (PA) and in Tilžė (Prussia).
The case of Narbutt, and especially of his VTAC colleague Adam Honory Kirkor (or Jan
ze Sliwina, 1818–1886) emphasizes the mechanics of cultural heritage selection. Even though
ideologists of the national movement did not reject writings composed in Polish “for Lithuania’s sake,” they did not include every author in their list of important people for Lithuania. The approach of Auszra’s followers toward VTAC was especially knotty. They considered as insiders only some members of an undivided team of VTAC. The most dubitable
appeared to be one of the most important leaders of VTAC, Kirkor. Even though Kirkoras’
works were not only read but also often translated into Lithuanian, this was caused not
merely by the content, but also by coincidence, by enthusiasm of a single person Petras
Vileišis (1851–1926), and by Kirkor’s personal contacts with the activists of the national
Lithuanian movement. Generally the approach of Auszra’s followers toward Kirkoras could
be termed reserved. We cannot reject the assumption that the origin of such an approach
was influenced by Julian Klaczka’s (1825–1906) reproach to Kirkor of collaboration with the
imperial authorities (being renegade).
There were no comparable doubts about Narbutt among the followers of Auszra. Generally representatives of the national Lithuanian movement were not criticizing Narbutt
harshly. The criticism was mostly “linguistic” and usually “justifiable.” Auszra’s followers
ignored reproaches of the most serious and severe of Narbutt’s opponents, viz., Kraszewski; later his reprimands became classical (continue in circulation to this date). Both
Kraszewski and Narbutt were serving “Lithuania’s cause” very well. Therefore in a certain
sense Narbutt was a common denominator fitting well both liberal and Catholic Lithuanian
publications. Of course, an analogous denominator in public space was Daukantas. Still
certain egodocuments allow us to even assume a “supremacy” of Narbutt over Daukantas.
The argument is simple: the generation of Auszra’s followers was maturing with Narbutt’s
DNL, and the most important historical works by Daukantas remained in manuscript form
at least until 1893, so they were known only by few.
Reda Griškaitė 		
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Lietuvos idėja Aušroje
1. Į v a d i n ė s p a s t a b o s. Nelegalus laikraštis, skirtas Rusijos imperijos lietuviams, – Aušra – yra sulaukęs daugelio tyrimų ir ne tokių akademiškų tekstų. Dėmesį 1883–1886 metais ėjusiam periodiniam leidiniui nulėmė Aušros vaidmuo lietuvių
nacionalizmo istorijoje1. Todėl paprastai Aušros vertinimą sąlygojo bendresnis požiūris į lietuvių nacionalizmą. Apie šiam leidiniui skirtą istoriografiją, o, plačiau žiūrint,
ir šio laikraščio kaip lietuvių atminties vietos (Pierre’o Nora sąvoka) raidą galima
parengti specialų straipsnį. Čia paminėsime tik keletą svarbesnių, daugiau vertinamojo pobūdžio, aspektų. Įvairioms mokslinėms paradigmoms atstovaujantys tyrinėtojai sutinka, kad Aušros pasirodymas ženklino tam tikrą lūžį lietuvių (ir Lietuvos)
istorijoje. Dar gyvuojant carinei Rusijai Aušrą pradėta įtvirtinti kaip vieną iš svarbiausių lietuvių atminties vietų2. Kartu užvirė arši kova dėl to, kas laikytinas šio
leidinio spiritus movens. Siekis įtvirtinti Aušrą ir jos leidėjus, ypač – Joną Basanavičių,
dažnai vadintą „tautos patriarchu“, lietuviškame tautiniame panteone tęsėsi ir tarpukariu, kai, be solidžių tiriamojo pobūdžio studijų3, pasirodė ir nemaža proginių
publikacijų4. Tuo tarpu iš kairiojo flango pasipylė kritika Aušrai. 1924–1926 metais
Vincas Mickevičius (Kapsukas) komunistinėje periodikoje – Kibirkštyje, Skarde bei
Mūsų skarde paskelbė keletą su Aušros leidimu susijusių laiškų, kurie, jo manymu,
akivaizdžiai rodė, kad laikraščio leidėjai bei rėmėjai atstovavo tik lietuvių buržuazijos interesams, be to, siekė sutarti su imperine valdžia5.
Sovietmečiu lietuvių tautinį judėjimą reikėjo analizuoti ne tik pagal „tautų draugystės“ ideologemą, bet ir remiantis marksistine socialinės pažangos samprata. Ji
skelbė, kad tauta yra pereinamosios stadijos iš feodalizmo į kapitalizmą produktas,
todėl tautinius judėjimus teigiamai galima vertinti tiek, kiek jie padeda griauti
senąją (feodalinę) santvarką. Pačiuose tautiniuose judėjimuose pozityvų vaidmenį
esą atliko tik darbininkų bei valstiečių interesams atstovavę visuomenės veikėjai.
Šiai dogmai nepaklusę istorikai buvo kaltinami, kad laikosi „vieningosios srovės“
1
2

Terminai nacionalizmas ir tautinis judėjimas
šiame tekste vartojami sinonimiškai.
Žr., pavyzdžiui, Vp 3, 1903.
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Rimka 1932.
Šliūpas 1933, 110–116, 117–119.
Kapsukas 1971, 434–500.
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teorijos6, ir galėdavo susilaukti rimto oficialiųjų institucijų pasmerkimo7. Pagal tokius
kriterijus vertintas ir XIX amžiaus pabaigos lietuvių tautinis judėjimas:
Objektyviai šis judėjimas ano meto sąlygomis irgi vaidino tam tikrą pažangų vaidmenį.
Jį lėmė darbininkų ir valstiečių dalyvavimas šiame judėjime, jų kova prieš socialinę
ir nacionalinę priespaudą. Skatindamas pramonės, prekybos įmonių kūrimąsi miestuose, prekinės produkcijos didėjimą Lietuvos valstiečių, ypač buožių, ūkiuose, jis
ardė absoliutinės monarchijos viešpatavimo pagrindus, spartino krašto gamybinių
jėgų raidą, kovojo prieš nacionalinę priespaudą, padėjo formuotis lietuvių buržuazinei
nacijai, ugdė lietuvių tautos kultūrą, jos publicistiką ir grožinę literatūrą8.

Tiesa, kartais istorikai net nebijodavo atvirai mesti iššūkį oficialiajam istorijos
kanonui. Taip, pavyzdžiui, atsitiko per Aušros šimto metų jubiliejui skirtą konferenciją 1983 metais9. Konferencijoje Komunistų partijos istorijos instituto direktorius
Romas Šarmaitis aiškino, kad Aušra iš esmės stengėsi perteikti buržuazijos interesus
(t. y. priešingus socialinei pažangai – D. S.), o jos leidėjai ieškojo kompromiso su
imperine valdžia, – todėl ji negali būti garbinama. Rimantas Vėbra, žongliruodamas
marksistine frazeologija, siekė įrodyti priešingą teiginį: Aušra buvo pažangus reiškinys – jis buvo skirtas „kolonijinės, feodalinės imperijos piliečiams“, tad „pavadinti
Aušrą buržuazine reiškia pasakyti jai didžiulį komplimentą“10.
Dar anksčiau nei sovietinės Lietuvos istorikai parašė, tiksliau, nei jiems buvo
leista imtis Aušrai ar apskritai lietuvių tautiniam judėjimui skirtų tyrimų, tokių darbų publikuota Lenkijos Liaudies Respublikoje11: žinomas medievistas Jerzy Ochmań
ski’s išleido knygą Lietuvių tautinis-kultūrinis judėjimas XIX a. (iki 1890 m.), o Piotras
Łossowski’s – didelės apimties straipsnį, skirtą Aušrai12.
Per 130 metų, prabėgusių nuo pirmojo Aušros numerio pasirodymo, tyrinėtojai
tiek minėtose publikacijose, tiek kitur, regis, bus aptarę įvairius su šiuo leidiniu susijusius aspektus (sumanymo leisti šį leidimą radimąsi, įvairius laikraščio turinio
aspektus, platinimą, imperinės valdžios požiūrį ir pan.). Šiame straipsnyje bandysime
ne pateikti naujos empirinės medžiagos, o dekonstruoti tai, ką kiek metaforiškai
galima pavadinti Lietuvos idėja. Kitaip tariant – lietuviškojo nacionalizmo programą,
kurią Aušros puslapiuose dėstė jos redaktoriai bei autoriai.
„Vieningąja srove“ vadinti tie istorikų darbai, kuriuose neakcentuoti socialiniai bei
ekonominiai prieštaringumai tautoje.
7 Švedas 2009, 56, 59–60, 151; Merkys 2009,
203–205.
8 Šarmaitis 1988, 27.
9 Šios mokslinės konferencijos medžiaga pub
likuota gerokai vėliau: „Aušra“ ir lietuvių
visuomeninis judėjimas XIX a. pabaigoje,
1988.
10 Vėbra 1988, 44–55.
6

272

11
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Sovietinėje Lietuvoje ši knyga sukėlė nemažą sąmyšį, nes panašiomis temomis
buvo galima rašyti tik laikantis griežtų
sovietinės istorijos kanonų, be to, Och
mańs ki’s rėmėsi ir LTSR uždraustais, lietuvių emigracijoje parengtais darbais
(Merkys 2009, 343). Apie „varžtų atleidimą“ XIX amžiaus istorijos tyrimuose Lenkijos Liaudies Respublikoje žr.: Valkenier
1985, 663–680.
Ochmański 1965; Łossowski 1965, 81–129.
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Tai nėra visiškai nauja istoriografinė problema. Ją nagrinėjo daugelis apie Aušrą
rašiusių autorių13. Naudodamiesi jau žinomais šaltiniais bei istoriografija, bandysime
dar kartą pažvelgti į esmines sudėtines Aušros Lietuvos idėjos dalis, pildydami ir pakoreguodami kai kuriuos istoriografinius teiginius14.
Istoriografijoje jau minėta, kad Aušra nebuvo vienalytis leidinys: keitėsi redaktoriai, o su jais – ir kai kurie esminiai Lietuvos idėjos parametrai15. Be to, ir autorių,
rašiusių Aušrai, buvo tikrai nemažai16. Tuos pokyčius fiksuosime, tačiau sykiu reikia
pabrėžti, kad Lietuvos idėjos branduolys Aušroje mažai tepakito.
Į Aušrą šiame straipsnyje bus bandoma žvelgti kaip į nacionalizmą skleidžiantį
leidinį. Sekdami Antony’u D. Smithu, pagrindiniais nacionalizmo elementais galime
laikyti šiuos teiginius: pasaulis susideda iš tautų, turinčių savo individualybę, istoriją
bei lemtį; tauta yra politinės galios šaltinis, lojalumas tautai svarbesnis už bet kokį
kitą lojalumą; individas gali būti laisvas ir realizuoti save tik būdamas tautos narys;
tam, kad pasaulyje būtų taika, tautos turi būti laisvos17. Čia dar reikėtų pridurti, kad
Vidurio ir Rytų Europos nedominuojančioms etninėms grupėms paprastai buvo būdinga specifinė nacionalizmo forma – etnonacionalizmas. Todėl Smitho išvardytų
esminių nacionalizmo idėjų sąrašą šio Europos regiono nedominuojančių etninių
grupių atveju dar reikėtų pildyti, pridedant tikėjimą bendra tautos narių kilme.
Šio tyrimo šaltiniais bus ne tik Aušra, bet ir Lietuviszkas „Auszrôs“ kalendorius, taip
pat kai kurie kiti tuo metu laikraščio autorių skelbti tekstai.

2. Lietuvos idėjos s u d ė t i n ė s d a l y s Aušroje.
2.1. T a u t o s s u d ė t i s. Nekyla abejonių, kad Aušros redaktoriai ir autoriai „mąs-

tė tautomis“18, t. y. pagrindiniai veikiantys istorijos subjektai, pagal jų pasaulėvaizdį,
buvo būtent tautos. Iš laikraščio publikacijų sužinome, kad lietuvių tautos pagrindas –
valstiečiai, išsaugoję lietuvių kalbą19, tačiau jiems esą reikalingi vedliai. Viena socialinė
grupė, galinti imtis šio vadovaujančio vaidmens, jau yra – tai inteligentija:
Taigi szitai musu akise ugterējo nauja sila ir nauja dvasē paputē. Įsigavo lietuviszkoji inteligencija, įsigavo noras apszviesti źmones, auginti jůs doriszkai. Taigi ta inteligencija, norint ji skaidosi į kelius burius savo paźvilgiais, viename-gi daigte sutinka:
ji ira tikrai lietuviszka ir isz źmoniu paējusi20.

Tačiau tuo pat metu ne vienas Aušros autorius manė, kad vien šiųdviejų socialinių
grupių dar nepakanka, kad tauta visavertiškai egzistuotų. Dauguma puoselėjo viltį,
13

14

15

Be minėtųjų knygų ir straipsnių, reikėtų išskirti Pauliaus Subačiaus monografiją,
skirtą modernios lietuvybės gimimui XIX
amžiuje: Subačius 1999.
Matyt, originaliausia šio straipsnio dalis
bus skirta aptarti politinei Aušros programai ir priešų hierarchijai.
[Biržiška] Vac. B-ka 1934, 332; Ochmański
1965, 160; Łossowski 1965, 92–98.

273

16

17
18
19
20

Istoriografijoje pateikiami skaičiai nuo 66
iki 80: [Biržiška] V. B-ka 1923, 48; Biržiška
1933, 116; Ochmański 1965, 138.
Smith 1991, 74.
Girnius 2011, 370–382.
Rimka 1932, 21–22.
[Šliūpas] J. Szl. 1884b, 71.
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kad į lietuvių tautą pavyks „grąžinti“ ir bajoriją, kuri, perėmusi lietuviškojo nacionalizmo programą, galėsianti užimti vadovaujantį vaidmenį21.

2.2.

Kaip ir daugumos kitų Vidurio ir Rytų Europos nedominuojančių tautinių grupių nacionalizmų atveju, svarbiausias tautiškumo požymis, t. y. tai, kas aiškiausiai liudija individą priklausant tam
tikrai konkrečiai tautai, Aušroje yra kalba – paprastai tai būna gimtoji kalba. Lietuviškai kalbančiųjų skaičiaus mažėjimas yra tolygus tautos, o kartu ir Lietuvos, mažėjimui, galinčiam atvesti prie išnykimo – 1883 metais Mečislovas Davainis-Silvestraitis rašė: „O kůmi ira lietuvis be lietuviszkos kalbos? N‘ēsant kalbos, vargiai bebus
Lietuva“22. „Savos“ tautinės kalbos atsisakymas yra viena iš didžiausių nuodėmių;
taip besielgiantys prilyginami išgamoms23. Prigimtinės kalbos atsisakymas, anot Jono
Basanavičiaus, yra tolygus vieno iš Dievo priesakų nevykdymui24.
Jono Šliūpo perspėjimas, kad vien išlaikydami ir puoselėdami kalbą lietuviai dar
nesukurs tautos, kurios egzistavimas galimas tik pasiekus tinkamą ekonomikos,
švietimo, bendruomeninio gyvenimo lygį25, nebuvo kitokia, alternatyvi, lietuviškos
tapatybės konstrukcija, o tik perspėjimas, kad po pirmojo etapo – konsolidacijos,
paremtos kalbiniu bendrumu, – bus ir kitų.
Kalba, kurią vartojo beveik vien tik valstiečiai (ir dalis smulkių Žemaitijos bajorų)
prestižu sunkiai galėjo varžytis su lygia greta Lietuvoje vartotomis rusų, lenkų ar
vokiečių kalbomis. Lietuvių kalbos prestižas buvo keliamas teigiant, kad tai seniausia
pasaulyje kalba („seniausia ant svieto“)26, „primenant“, kad senosios Lietuvos didvyriai – didieji kunigaikščiai – šnekėjo ne kuria kita kalba, o būtent lietuviškai27.
Tiesa, greta ideologinio kalbos kaip svarbiausio tautiškumą demarkuojančio ele
mento sureikšminimo, Aušros leidėjai turėjo spręsti ir kai kurias praktines problemas.
Būtent tuo metu, kaip rodo Jurgitos Venckienės tyrimai, inteligentija pradeda svarstyti
bendrinės kalbos (abelnos, literariškos, rašliaviškos, rašto, rašomosios kalbos, raštkalbės) prob
lemą ir teoriniu lygmeniu jos pagrindu renkasi pietinių vakarų aukštaičių tarmę28.
Kita problema buvo susijusi su raidyno klausimu. Basanavičius atsiminimuose
mini 1878 metais savo užrašuose radęs tokį įrašą: „List do Wił(ejszysa) o wprowadz.
zmian w alfab.“. Ir tuoj pat paaiškina: „siūliau įvesti raides č, š ir v“29. Mintis apie
raidyno reformavimą įvedant „čekiškas literas“ Basanavičiaus nepaliko ir vėlesniais
metais, juoba kad įvesti raides <š> bei <č> kai kurie lietuvių veikėjai siūlė jau keletą
dešimtmečių30. Galų gale jos pradėtos vartoti ir Aušroje (1883 metų 5 numeris), tačiau,
Šliūpui perėmus redagavimą, šios raidės, skundėsi Basanavičius, išmestos31.
21

22
23
24
25

K a l b a k a i p t a u t i šk u m o p o žy m i s.

[Raila] S. R. 1883a, 116; [Raila] S. R. 1883b,
153–157; [Davainis-Silvestraitis] Vēversis
1883, 233.
[Davainis-Silvestraitis] Vēversis 1883, 234.
[Basanavičius] Birsztonas 1883c, 51.
[Basanavičius] Birsztonas 1883c, 53.
[Šliūpas] J. Szl. 1884a, 7.
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[Basanavičius] Birsztonas 1883c, 52.
St. Szbj. 1884, 395.
Venckienė 2007. Praktinis pasirinkimas intensyviausiai vyko 1883–1890 metais.
Basanavičius 1922, 16.
Juška 1861, 53; Subačius 1992, 65.
Basanavičius 1903, 73.
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Dar XIX amžiaus viduryje broliai Antanas ir Jonas Juškos į lietuvišką raidyną
siūlė įvesti naujų rašmenų su diakritiniais ženklais. Mokslinėje literatūroje šie eksperimentai aiškinti kaip Juškų siekimas supaprastinti raidyną „ekonomijos pagrindu“,
t. y. tuos pat garsus išreikšti mažesniu raidžių skaičiumi32. Toks motyvas, žinoma,
galėjo būti svarbus, tačiau tiek anuometiniame 1863 metų sukilimo kontekste, tiek
Aušros laikais svarbiausias motyvas keisti raides buvo susijęs su siekiu atsiriboti nuo
lenkų įtakos, t. y. vartoti kitokį raidyną nei lenkai. Šių raidžių Šliūpas greičiausiai
atsisakė ne todėl, kad, pagal jo pasaulėžiūrą, antilenkiškumas buvo silpnesnis nei
Basanavičiaus (šį pralenkti šiuo klausimu galėjo mažai kas iš lietuvių nacionalizmo
veikėjų), o dėl praktinių sumetimų. Mat nors Aušra pirmiausia ir buvo skirta išsilavinusiems lietuviams (ką liudytų vien jau mokslinių knygų, išėjusių kitomis kalbomis,
recenzavimas), bet kartu – kaip rodo ir tekstų apie amatus, žemės ūkį, ligas spausdinimas – ja norėta pasiekti ir valstiečius. O šiems įprasti buvo tradiciniai rašmenys.
Dar ir vėlesniais dešimtmečiais nelegalios lietuviškos spaudos leidėjai turėjo taikstytis su tokia situacija ir, priėmę ideologinį sprendimą įvesti <š> bei <č>, jie iš pradžių
tai įgyvendindavo tik inteligentijai skirtuose laikraščiuose, o leidiniuose valstiečiams
prie naujos rašybos pereidavo vėliau33.
Norą įvesti raides su diakritiniais ženklais greičiausiai sąlygojo ne tik nacionalistinis siekis „išgryninti“ lietuviškumą, apvalyti jį nuo svetimybių (t. y. lenkiškos
įtakos)34, bet ir praktiniai sumetimai, – įtikinti imperinę valdžią, kad lietuviai vartoja ne „lenkišką“ raidyną, taigi reikia atšaukti 1864–1865 metais įvestą draudimą35.
Būtent vadovaudamasis tokia logika – noru gauti valdžios leidimą lietuviškiems
leidiniams spausdinti – vienas iš Aušros autorių ir svarbus laikraščio platintojas Juozas Miliauskas-Miglovara siūlė nevengti ir kirilikos, nes ir šiuo raidynu spausdinti
tekstai galintys prisidėti prie liaudies švietimo36. Ir, tiesą pasakius, toks pasiūlymas
visai nebuvo originalus. Kaip žinoma, dar 1859 metais tokią idėją buvo iškėlęs Andrius
Ugianskis – greičiausiai suvokė ją kaip galimybę atsiskirti nuo lenkų37.

2.3. E t n i n ė k i l m ė k a i p „a m ž i n a s i s p a l y d o v a s“. Ernestas Gellneris,
žymus nacionalizmo teoretikas ir vienas iš ryškiausių vadinamųjų konstruktyvistų,
priklausymą tautai moderniais laikais yra prilyginęs šešėliui, t. y. fenomenui, nuo
kurio modernus žmogus iš principo negali pabėgti, – visi turi priklausyti kuriai nors
32
33

34

Jonikas 1972, 194–196.
Venckienė 2004, 207–212. Panašiai buvo
ir JAV lietuvių spaudoje. Čia, paakinti Var
po, dauguma laikraščių nuo maždaug 1899
metų pradėjo vartoti naująją rašybą su
<š> bei <č> raidėmis – tiesa, iš pradžių tik
„knyginio“ tipo tekstuose, o paraleliai
vartota ir tradicinė rašyba: Subačius 2004,
189–202.
1883 metų balandį Jonas Basanavičius rašė
Jurgiui Mikšui: „Skaistumą kalbos turi
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saugoti kaip savo akį“ ir prašė saugotis
nuo vokiškų ir „sloveniškų“ (greičiausiai – slaviškų) žodžių skverbimosi į lietuvių kalbą (Kaunas, Matijošienė 2011, 91).
Žr. Petro Kriaučiūno 1883 metų laišką Basanavičiui: Kapsukas 1971, 466.
Juozo Miliausko-Miglovaros laiškas: Kapsukas 1971, 462–463; Subačius 2011, 255–
256.
Staliūnas 2009, 386–388.
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vienai tautai. Etnonacionalizmo atveju (o būtent šiam tipui priskirtinas lietuvių tautinis
judėjimas) šešėlio metafora gali turėti ir kitą prasmę, – asmens priklausymą tautai lemia
jo kilmė. Kitaip tariant, tautą sudaro ne tik konkrečiu momentu gyvenantieji, bet ir jų
protėviai, ir visus tautos narius sieja giminystės, arba kraujo, ryšiai. Štai kodėl etnonacionalistai tautą dažnai tapatina su šeima, gimine; ištikimybė tautiniams idealams lyginama su ištikimybe tėvams ar protėviams38. Vienas iš ryškiausių tokio mąstymo pavyzdžių – Jurgio Zauerveino eilės: „Lietuvninkai mes ēsam gimę, / Lietuvninkai mes
turim but“39. Tai yra tautiškumas, gaunamas gimstant, ir jo nevalia išsižadėti.
Būtent vadovaudamiesi tokia – primordialistine – logika, Aušros autoriai didelę
pirmosios XIX amžiaus pusės lenkakalbių autorių dalį (Adomą Mickevičių, Liudviką
Kondratovičių ir kitus) priskyrė ne lenkų, bet lietuvių tautai, mat šie kultūros veikėjai
turi lietuviszkas, ne lenkiszkas, pravardes, ira lietuviai, paeina isz Lietuvos ir ju gįslose
teka lietuviszkas kraujas40.

Lietuvos bajorijos lenkiškumas – tarsi dažų sluoksnis, kurį nugramdžius išvystume lietuvius: „Kaip nuskus‘me Lenku daźus, / Bus Lietuviai isz mus‘ graźus“41. Ir
Stanislovas Raila tvirtino, kad „ta lenkistē visadą buvo pavirszutinē“42. Panašu, kad
dalis Aušros autorių – nors tikrai ne visi – iš tiesų galėjo turėti vilčių, kad bajorijos
polonizacija nėra negrįžtama ir kad bent jau dalis jų „prisimins“ savo prigimtinę
tautinę priklausomybę. Kaip tik greičiausiai dėl šios priežasties Aušroje rasime nedaug
socialiniu radikalizmu išsiskiriančių tekstų. Tačiau lietuvių tautoje bajorija savo vietą galėjo rasti tik atsisakydama lenkiškumo. Apie tai liudija ir Lietuvos istorijos koncepcija, kurią regime Aušros puslapiuose.

2.4.

Lietuvos istorijos siužetai – viena iš dominuojančių temų Aušroje. Laikraščio puslapiuose nuolat buvo publikuojama ne tik Basanavičius ir jo lietuvių kilmės iš trakų teorija, bet ir daugelis kitų „garbingos mūsų
praeitines“43 epizodų, stengiantis įrodyti, kad lietuvių tauta yra viena iš seniausių
pasaulyje44. Tuose istorijai skirtuose tekstuose dažnai galima rasti daugelio nedominuojančių etninių grupių nacionalizmų propaguotą tautinės istorijos koncepciją: kadaise buvusi galinga tautinė valstybė, kuri ilgainiui, priešiškų jėgų veikiama, sunyko,
tautinis gyventojų susipratimas „užmigo“ – ir štai XIX amžiaus „tautos tėvų“ pastangomis prasideda „tautinis atgimimas / prabudimas“. Labai prasminga šiame kontekste ir Aušros metafora. Lietuvos atveju tas „garbingos praeities“ laikotarpis baigiasi su Vytauto mirtimi, o svarbiausiu postūmiu nuopuoliui tampa unija su Lenki38
39
40

G a r b i n g a p r a e i t i s.

Subačius 1999, 115.
[Zauerveinas] Drs. G. J. J. S. 1883, 31; Subačius 1999, 91.
[Basanavičius] Birsztonas 1883a, 189. Panašiai argumentavo ir Davainis-Silvestraitis: [Davainis-Silvestraitis] Vēversis 1883,
233. Apie lenkakalbės literatūros paveldo
dalybas XIX amžiaus pabaigoje–XX am-
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žiaus pradžioje plačiau žr.: Staliūnas 1999,
201–216.
[Davainis-Silvestraitis] V. 1884, 49.
[Raila] S. R. 1883b, 156.
[Basanavičius] B. 1883a, 4.
Gana plačiai šią temą aptarė Łossowski:
Łossowski 1965, 98–100.
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ja. Čia matome ir vėliau lietuvių nacionalistų dažnai kartotą argumentą, esą tą uniją
sudarę tik Jogaila ir bajorai, o štai paprasti žmonės, t. y. tikrieji lietuvybės saugotojai,
tam priešinęsi – todėl tie juridiniai aktai šiandien nebeturį jokių galių45.
Aušros autoriai dažniausiai naudojosi dviem istorinių šaltinių grupėmis: autoriais,
kuriuos, pagal anuometę sampratą, galėtume laikyti moksliniais autoritetais (Mykolas Balinskis, Teodoras Narbutas ir pan.), bei liaudies kūryba. Pastaroji gal net svarbesnė, nes gali teikti žinių apie žymiai senesnius laikus. Anot Basanavičiaus,
daugumas lietuviszku dainu źodis į źodį dainůjamas ir dabar taip, kaip pirm szimtu
ir tukstancziu metu! To dēliai tik dainose randame minavojamus tokius daigtus, kurie
prigul’ giliai senovei46.

Iš jokių kitų šaltinių negalėtume sužinoti, kad dar du tūkstančiai metų iki Kristaus
gimimo lietuviai gyveno Azijoje ir Balkanų pusiasalyje – žemėse, labai turtingose
aukso, vario ir sidabro: dainose minima, kaip
bernelis „aukso“ arba „sidabro“ pentinais źirgą spardo; źirgai „auksu kamanůjami“,
su „aukso pasagēlēmis“ ir t. t.47

Pagal šią istorinę koncepciją konstruojamas ir simbolinis tautos panteonas, į kurį
patenka Lietuvos kunigaikščiai iki Vytauto bei tie XIX amžiaus kultūrinininkai, kurie
„žadino“ tautą. Tiesa, jau ir Aušros puslapiuose praslysta mintis, kad unijos su Lenkija – dar ne valstybės pabaiga. Anot Davainio-Silvestraičio,
Lietuva nēkados nebuvo lenkiszku nůkampiu, buvo ji tik źemē suvienyta su Lenkiji,
kuri turējo savo autonomiją, kareivius, senatą ir valdźią skyriumi48.

2.5. L i e t u v o s r i b o s. Po būsimojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos
1912 metais išsakytu credo, jog Lietuvos ribos „siekia tiek tolumo, kiek rodo gyvieji
mūsų kalbos ženklai“49, greičiausiai būtų pasirašę ir dauguma Aušros autorių. Tačiau
lietuviškojo nacionalizmo ideologams neužteko vien teoriškai deklaruoti, kad kalba
ir etninė kilmė yra svarbiausi tautiškumo požymiai. Anksčiau ar vėliau reikėjo aiškiai
nusakyti geografines naujosios Lietuvos koordinates, pavaizduoti jas žemėlapyje50.
Nors buvo keletas atvejų, kai greta lietuvių etnonimo paminėti ir žemaičiai51, tačiau
net ir tuomet rašantieji laikėsi pozicijos, jog šiodvi grupės yra vienõs ir nedalomos
lietuvių tautos sudėtinės dalys52. Nekėlė Aušros leidėjams abejonių ir Prūsijos lietuvių
45

46
47
48
49
50

[Šliūpas] J. Szl. 1883, 224. Panašių istorinių
svarstymų Aušros puslapiuose rasime ir
daugiau.
[Basanavičius] J. Bs. 1884, 310.
[Basanavičius] J. Bs. 1884, 310.
[Davainis-Silvestraitis] Vēversys 1885a, 133.
[Smetona] V. 1912, 1.
Šį aspektą yra išanalizavęs Vytautas Petronis: Petronis 2007.
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[Miliauskas-Miglovara] J. Miglowara 1883,
35–36. „Auszros“ kalendoriai taip pat
buvo skiriami lietuviams ir žemaičiams.
Platesniame kontekste šį reiškinį yra aptaręs Paulius Subačius: Subačius 1999, 154–
155. Esame jau anksčiau rašę, kad XIX amžiuje nebuvo objektyvių prielaidų dviem
modernioms tautoms – lietuvių ir žemaičių – susikurti: Staliūnas 2007, 417–428.
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(„lietuvių po Prūsais“) priklausymas lietuvių tautai53 – kaip ir senųjų prūsų, kurie
laikui bėgant tapo vokiečiais54. Būtent todėl laikraštyje taip akcentuotas „virškonfesinis“ lietuvių tautos pobūdis55.
Taip pat Aušra, kaip teigia Dangiras Mačiulis, buvo vieta, kur pirmą kartą viešai,
daugiausia Jono Šliūpo dėka, pradėta svarstyti lietuvių ir latvių vienybės idėja56.
Etninis lietuvių ir latvių artumas, kalbų giminingumas buvo sulaukęs jau XIX amžiaus
I pusės kultūrininkų dėmesio57, taip pat ir Simono Daukanto darbuose58. Antrojoje
XIX amžiaus pusėje dėmesį latviams ir jų tautiniam judėjimui jau skatino ne vien
filologiniai bei istoriniai sumetimai, bet ir asmeninė patirtis: būsimieji Aušros laikotarpio lietuvių veikėjai su visuomenine latvių veikla susidurdavo tiek besimokydami
gimnazijose, tiek rusiškuose universitetuose. Panašu, kad visuomeninis latvių aktyvumas tapo įkvepiančiu pavyzdžiu ne vienam Aušros redaktoriui59.
Nors iš kai kurių poezijos kūrinių, kuriuose kalbama apie vienybę su latviais60,
bei noro, skelbiant bendrą lietuvių skaičių, pridėti ir latvius61 galėtų kilti įspūdis, kad
latviai taip pat laikomi integralia lietuvių tautos dalimi, tačiau atidesnis žvilgsnis
sako, jog jie Aušros puslapiuose traktuojami kaip lietuviams artimiausia, bet visgi
atskira tauta. Ne veltui santykiui tarp dviejų tautų apibūdinti ir vartojamos primordialistiniam mąstymui tipiškos „brolių“ ar „pusbrolių“ metaforos62.
Atrodo, lyg jau ir Aušros laikais buvo subrendęs poreikis tiksliau apibrėžti naujosios Lietuvos ribas. Tokį poreikį liudytų 1884 metais grupės Suvalkų gubernijos
lietuvių parengta ir Šliūpo į Varšuvą generalgubernatoriui Josifui Gurko nuvežta
peticija, kurioje, be kita ko, kalbama apie Lietuvos teritorijos atskyrimą nuo Lenkijos63. Norint tokį siekį įgyvendinti, reikėjo aiškiai įsivaizduoti, kur yra tos Lietuvos
ribos – ypač pietryčiuose, t. y. kaip tik ten, kur demarkacija buvo sunkiausia64. Net
jei šiuo atveju peticijos autoriai galvojo apie labai konkrečią situaciją – visos ar bent
jau dalies (lietuviškos) Suvalkų gubernijos atskyrimo nuo Lenkijos karalystės (tuo
metu jau oficialiai vadintos Pavyslio kraštu) ir prijungimą prie vadinamojo Šiaurės
vakarų krašto (Vilniaus generalgubernatorystės)65, – konkrečių ribų klausimas vis
tiek būtų tapęs aktualus.
Tačiau Aušros redaktoriai nebandė tiksliau apibrėžti įsivaizduojamos Lietuvos
ribų. Aušros kalendoriai buvo skirti keturių gubernijų (Kauno, Suvalkų, Vilniaus bei
Gardino) gyventojams, tačiau tai nereiškia, kad įsivaizduojamoji Lietuva – tai visa
53
54
55
56
57
58
59
60

[Mikšas] Parplis 1883, 289.
[Šliūpas] J. Szl. 1883, 222.
[Davainis-Silvestraitis] Veversys 1883b, 46–
47; [Šliūpas] J. S. Kůksztis 1884, 281.
Mačiulis 2011, 86.
Subačius 1999, 77.
Mačiulis 2011, 85.
Mačiulis 2011, 84; Basanavičius 1903, 66;
[Šliūpas] Szliupas 1903, 80.
[Davainis-Silvestraitis] Veversys 1883a,
47–50.
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[Šliūpas] Anžůlaitis 1884, 275.
[Šliūpas] Anžůlaitis 1884, 275; [DavainisSilvestraitis] Vyturys 1885, 160; [Basanavičius] Bs. 1884, 1–2 (čia pusbroliais laikomi
ir estai [„igauniai“]).
[Šaulys] J. Bkp. 1904, 44.
Subačius 1999, 152–153.
Plačiau apie šią problemą žr.: Staliūnas
2011, 145–166.
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šių keturių gubernijų teritorija. Laikraščio puslapiuose stengiamasi išryškinti tam
tikras – Lietuvą simbolizuojančias – vietas (Birutės kalną Palangoje, Vilnių ir pan.)66;
kaip ir kitais atvejais XIX amžiuje, ypatingas vaidmuo tenka „hidrografijai“67. Kaip
taikliai pastebėjo Paulius Subačius, aptardamas šį klausimą platesniame – viso XIX
amžiaus – kontekste: „etnografinės tautos teritorinė suvoktis tegalėjo būti ir buvo
pradėta formuoti, išryškinant ne riboženklius, o tai, kas ‘telkė’ erdvę apie save, buvo
jos ‘viduriu’“68. Tačiau nėra siekio tiksliai tą įsivaizduojamąją Lietuvą demarkuoti.
Kaip ir daugelyje vėlesnių lietuviškos spaudos leidinių, Aušroje atsiranda skyrelis
„Isz Lietuvos“. Pažvelgę į to skyrelio turinį, pamatysime, kad čia redaktoriai publikavo korespondenciją apie įvykius ne tik iš vietovių, kurios pagal kurią nors koncepciją pakliūdavo į etnolingvistinės Lietuvos sampratą, bet ir iš miestų, kurie neabejotinai buvo už Lietuvos, kad ir plačiausiai suprantamos, ribų (Rygos, Sankt Peterburgo ir pan.). Taip elgtis galima tik tuomet, jei Lietuva ne tiek suvokiama kaip
konkreti teritorija, bet kai jos samprata yra etnolingvistinė arba eksteritorinė, t. y.
Lietuva yra ten, kur esama lietuvių; arba dar kitaip: Lietuva – tai lietuviai.
Toks įsivaizduojamos Lietuvos ribų neapibrėžtumas liudija, kad, be kita ko, Auš
ros laikais lietuvių nacionalizmas dar neformulavo politinės programos, numatančios
jei ir ne nepriklausomos valstybės kūrimą, tai bent jau teritorinę autonomiją imperijos sudėtyje, – iškėlus tokius tikslus, reikėtų tiksliau tą norimą atsiimti teritoriją apibrėžti. Šią tezę galėtų patvirtinti ir Aušros leidėjų ar su laikraščiu susijusių asmenų
svarstymai apie potencialų lietuvių tautinio judėjimo centrą.
Būtent taip ši problema Aušros leidimo laikotarpiu dar nebuvo suformuluota69,
bet būta nemažai svarstymų, kur, pasikeitus imperinės valdžios politikai, būtų galima perkelti laikraščio leidimą arba kuriame mieste turėtų būti steigiamos mokslo
draugijos centras. Paprastai šiuose svarstymuose minimi Kaunas arba Vilnius (būtent
Kaunas minimas pirmas)70, kartais – vien Kaunas71. Tai reiškia, kad Vilniaus kaip
naujosios Lietuvos (lietuvių) sostinės vaizdinys dar nebuvo įsišaknijęs. Kauno kaip
potencialaus lietuvių tautinės veiklos centro egzistavimas Aušros leidėjų projekcijose
sakytų, kad daugiau dėmesio buvo skiriama praktiniams, o ne simboliniams aspektams. Vilnius matėsi kaip lietuviams perdėm svetimas miestas: „Vilnius ne mano yra
szią dieną“, su liūdesiu rašė Davainis-Silvestraitis72.
Tačiau jau ir Aušroje rasime ne vieną tekstą, kur kalbama apie aktyvesnę lietuvių
veiklą Vilniuje. Netgi Davainio-Silvestraičio publikacijoje esama optimistinių pro
švaisčių:
66
67
68
69
70

[Davainis-Silvestraitis] Veversys 1883a, 47.
Subačius 1999, 151.
Subačius 1999, 156.
Apie vėlesnius debatus šia tema žr.: Staliūnas 1997, 59–64.
Basanavičius 1903, 71; „Apie insteigimą
‘Lietuviszkôs moksłû bendrystês (drau
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Jono Basanavičiaus 1882 metų rugpjūčio 24
dienos (n. st.) laiškas M. Šernui: Kapsukas
1971, 483.
[Davainis-Silvestraitis] Vēversys 1885c, 21.

L i e t u v o s i d ė j a Aušroje

Vilnius, sostapilis Lietuvos turįs baisiai daug atminimu isz musu praeitinēs, nēra su
visu prapůlęs dēl musu. Norints ten vieszpataujanti kalba ira lenkiszka ir źidiszka, o
prie to dar maskoliszka, vienok visi maźne katalikai prisiskaito savę prie Lietuviu.
Lenkiszkai kalbantiejie katalikai dźiaugiasi isz dvasiszko Lietuvos kilimo ir sako, kad
lietuviszkoji kalba tai ira kalba ju sentēviu73.

1885 metais Aušroje paskelbta ir tautinė Vilniaus gubernijos gyventojų sudėtis, iš
kurios matėsi, kad lietuvių čia yra beveik pusė visų gyventojų ir būtent jie yra didžiausia tautinė grupė gubernijoje74. Šiuos skaičius buvo galima traktuoti ir kaip
teikiančius viltį, kad istorinę sostinę ilgainiui pavyks sulietuvinti.
Šiame aiškių teritorinių Lietuvos ribų nepateikimo ir Lietuvos kaip veikiau kultūrinio ir eksteritorinio fenomeno sampratos kontekste reikia svarstyti klausimą apie
politinius Aušros redaktorių ir autorių siekius.

2.6. P o l i t i n i a i

Aušros puslapiuose Lietuvos istorikai, kad ir atsargiai formuluodami, buvo linkę įžvelgti nepriklausomos Lietuvos idėją75. Paprastai ši
tezė grindžiama Šliūpo citata:
s i e k i a i.

Visi lietuviai matosi źustą; bet źinok, jůg jie įvairiai źiuri į tą źutį. Vieniems gailu
kalbos, taip szvelnios ir taip senos, ir jie szaukia galvą susiēmę, kad lietuviai susimilę
ant savo tēvu palaikitu ją tolimesniems amźiams, isztaisidami savo raszliavą ir
įtaisidami mokslavietes. Kiti vēl svaiti apie politikiszką Lietuvos atgijimą ir apie naują
karinį vainiką, kuriůmi lietuviu kakta apsikaiszisianti. Tretiejie ant galo turi įpatų
jeszkinį. Jie nori, kad lietuviai įgitu apszvaistą, o per apszvaistą įgautu turtą, o per
apszvaistą ir turtą – ramumą ir laimę76.

Tačiau tiek ši citata, tiek 1885-ųjų Lietuviškajame Auszrôs kalendoriuje išspausdintose Vinco Vaičaičio eilėse išsakyta viltis apie tėvynės atgaivinimą77 yra labai neapibrėžtos, nesukonkretintos mintys. Šliūpas apie politinį Lietuvos „atgijimą“ ap
skritai kalba kaip apie vieną iš lietuvių aktyvistų svarstomų galimybių, bet ne kaip
aiškiai suformuluotą siekiamybę, kuriai pritartų. Toks aiškaus politinės nepriklausomybės siekio nesuformulavimas neturėtų stebinti, prisiminus aptartąjį Lietuvos
ribų neapibrėžtumą. Tačiau tokio siekio Aušros leidėjai, bent jau Šliūpas, neformulavo ne todėl, kad neturėjo tokio idealo, bet dėl pragmatinių sumetimų. 9-uoju XIX
amžiaus dešimtmečiu lietuvių nacionalistai turėjo spręsti kitas problemas, paprastai tariant – mobilizuoti mases. Šią mintį labai aiškiai yra suformulavęs kaip tik
Šliūpas – dar Aušros laikais, bet jau ne jos, o kito periodinio leidinio (Lietuviškojo
balso, leisto JAV) puslapiuose:
73
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[Davainis-Silvestraitis] Vēversis 1884b, 374.
Panašiai: [Davainis-Silvestraitis] Vēversys
1885b, 167.
K. 1885, 138.
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Mulevičius 1988, 142–145; Vidmantas 1983,
40.
[Šliūpas] J. Szl. 1884a, 2.
[Vaičaitis] V. Vaicz... 1884, 24.
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Nereikēs mums szaukties i Bismarki, kad jis mus globtu: Bismarkis ant musu neturi
pasigailėjimo. Bet jo polytika, kuria weda priesz Rusija, nueis mums weik ant gero;
negali buti kitaip kaip kad Rusija pareis i paines su Wokietija, o tuomet mēs turēkiame
sawo galwas ant pecziu, idant galētumēme iszkowoti sawo nepriegulu padējima. Bet
tuomi tarpu gryskiame kelus sawo tamsesniems brolams neszdami apszwietima ir
iduodami jiems ginkla priesz wisoki priespudi78.

Šiose eilutėse ne tik užfiksuotas darbų eiliškumas – pirmiausia masių švietimas,
vėliau ir politiniai siekiai, – bet ir labai toliaregiškos geopolitinės Šliūpo įžvalgos:
„nepriegulus [Lietuvos] padējimas“ galimas konflikto tarp Vokietijos ir Rusijos atveju. Būtent taip, kaip žinome, atsitiko po trijų dešimtmečių.

2.7. L i e t u v o s p r i e š a i.
2.7.1. L e n k a i. Nors atvirai antilenkiškų siužetų Aušros puslapiuose, ypač pir-

mųjų numerių bei paskutinių metų, kai redagavo Jurgis Mikšas ir Martynas Jankus,
buvo mažai79, o ir kitų Aušros redaktorių priešiškumas lenkams nebuvo toks didelis80,
nekyla didesnių abejonių, kad pagrindinis lietuvių priešas leidinio redaktoriams ir
autoriams yra lenkai ir lenkiškumas81.
Pagal straipsnyje aptartą istorinę koncepciją, visos Lietuvos nelaimės prasidėjo
tuomet, kai Lietuvoje ėmė plisti lenkų įtaka. Lietuviams pražūtingos tendencijos,
kaip skelbė Aušros publikacijos, tęsėsi ir XIX amžiuje. Laikraštyje ne kartą publikuota korespondencija apie lietuvių lenkinimą per bažnyčias, o ir pirmosios lietuvių
kalba parašytos Lietuvos istorijos autoriaus Simono Daukanto „prabudimas“ labai
simboliškas: jis esą įvyko tuomet, kai Daukantas vienoje iš Vilniaus bažnyčių stebėjo lietuvius turint klausytis pamokslų jiems nesuprantama – lenkų – kalba82. Sulenkėjusius lietuvius Basanavičiaus plunksna pavertė „išgamomis“83. Imperijos valdžiai
tiesiogiai (vadinamojo Šliūpo memorandumo atveju) ar netiesiogiai (Basanavičiaus
publikacijose laikraštyje Новое время 1883 metais84) adresuotuose tekstuose antilenkiškumas buvo žymiai aštresnis. Suprantama, kad antilenkiškumo dozė nemaža
dalimi priklausė nuo adresato. Viena iš priežasčių, sulaikiusi Aušros autorius nuo
perdėm aštrių antilenkiškų pasisakymų, buvo susijusi su minėtąja dalies aušrininkų
puoselėta viltimi „susigrąžinti“ bajoriją, todėl Aušros antilenkiškumas žymiai nuo78
79

80

[Šliūpas] J. Szl. 1885, 50.
Vieną, pirmojo 1886-ųjų metų numerio, publikaciją, pasakojančią apie Vokietijos imperijos valdžios siekį kolonizuoti etnines
lenkų bei lietuvių žemes, galime netgi
traktuoti kaip tam tikrą užuominą apie
bendrą likimą ir sykiu apie bendrus interesus: „Isz svetur“, 1886, 17; Łossowski
1965, 125.
1884 metų laiške vienas iš laikraščio redaktorių (Šliūpas) rašė apie kitą (Basanavi-
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čių), esą tas „smarkiai neapkenčia lenkų“:
[Biržiška] Vac. B-ka 1934, 332.
Kaip tvirtina Paulius Subačius, radikalaus
antilenkiškumo retorika lietuviškame diskurse matyti dar iki Aušros pasirodymo:
Subačius 1999, 73.
[Šliūpas] 1883, 14.
[Basanavičius] Birsztonas 1883c, 52.
„Один из членов «литовскаго литерат ур
наго общества в Тильзити»“ ([Basanavičius] 1883; [Basanavičius] В. 1883b).
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saikesnis nei daugelio kitų, vėlesnių, lietuviškų periodinių leidinių (pavyzdžiui,
Vilties), kai valdžiai adresuotuose raštuose ir straipsniuose antilenkiškumas turėjo
instrumentinį pobūdį.

2.7.2. I m p e r i n ė v a l d ž i a. Aušros autoriai ne kartą ir ne du atvirai deklaravo lojalumą imperinei valdžiai. Ši tendencija ypač ryški pirmuose laikraščio numeriuose85. Siekis neerzinti valdžios dar ryškesnis Aušros skaitytojų laiškuose86.
Nors Šliūpui esant redaktoriumi pasirodė ir labai kritiškai imperinį režimą vertinančių publikacijų, jam pačiam ir priklausiusių87, tačiau visgi dominavo lojalistinė
tendencija.
Vėliau rašantiems apie šią tendenciją Aušroje buvo sunku išlaikyti akademinį
neutralumą. Iš Kapsuko to, žinoma, ir nereikėjo tikėtis. Šis kairiųjų pažiūrų politikas,
3-iojo XX amžiaus dešimtmečio viduryje publikuodamas medžiagą iš Aušros archyvo88, turėjo aiškų tikslą, – kritikuodamas Aušros leidėjus bei jų aplinką pataikavimu
imperinei valdžiai, jis sykiu tikėjosi sugriausiąs idėjinius tarpukario Lietuvos politinės valdžios, savo ištakas siejusios su aušrininkais, pamatus. Sovietmečiu daugiau
pagal nacionalistinę nei marksistinę paradigmą dirbę tyrinėtojai siekė pateisinti
aušrininkų lojalizmą imperinei valdžiai: tokią poziciją esą inspiravo elementarus
taktinis išskaičiavimas – deklaruodami lojalumą valdžiai, lietuvių visuomenės veikėjai tikėjęsi represijų prieš lietuvius ir jų kultūrą atšaukimo, pirmiausia draudimo
lietuviškai spaudai tradiciniais rašmenimis panaikinimo bei leidimo perkelti Aušrą
į Kauną ar Vilnių89. Dar kiti, atitinkamai pagal marksistinę logiką, pabrėždavo, kad
„monarchistinių politinių pažiūrų“ reiškėjais laikraštyje buvę „ne valstiečių kilmės
inteligentai, o bajorai“90.
Tas pragmatinis išskaičiavimas išties vaidino svarbų vaidmenį. Geriausia tezės
iliustracija galėtų būti Šliūpo tekstai. Kaip tik jam priklauso bene radikaliausi imperinį režimą kritikuojantys tekstai, publikuoti Aušroje, – bet būtent pats Šliūpas 1884
metais vyko į Varšuvą pas generalgubernatorių su peticija, kurioje, panašiai kaip
Basanavičiaus straipsniuose rusiškoje spaudoje 1883 metais, vadovaudamasis logika
„mano priešo priešas yra mano draugas“ tarsi siūlė sąjungą prieš lenkus. Šioje peticijoje lietuvių aktyvistai bandė įtikinti imperijos valdžią, kad lietuvių etnokultūros
diskriminavimas nėra naudingas ne tik patiems lietuviams, bet ir Rusijai, nes skatina
antiimperines lietuvių nuotaikas, didina lenkų įtaką lietuvių visuomenėje. Faktiškai
85
86

87

Šis aspektas ne kartą buvo aptartas istoriografijoje: Łossowski 1965, 94 ir kitur.
Kapsukas 1971, 444, 445, 448, 452, 454,
460–463, 466–468; Jono Čerkos laiškas
Martynui Jankui: Kaunas, Matijošienė
2011, 104.
[Šliūpas] J. Szl. 1883, 221–231. Šiame
straipsnyje Šliūpas peikė carinę valdžią
dėl draudimo spausdinti lietuviškus teks-

282

88
89
90

tus lotyniškomis raidėmis ir siekio „lietuvius sumaskolinti“, religinio persekiojimo,
policijos bei teismų savivalės, lietuvių kalbos teisių suvaržymų viešajame gyvenime
ir draudimo mokytis lietuviškai.
Kapsukas 1971, 434–500.
Piročkinas 1988, 155.
Merkys 1988, 12.
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šioje peticijoje siūloma įgyvendinti politiką „skaldyk ir valdyk“ – remti etnokultūrinį lietuvių vystymąsi, kad susilpnėtų lenkų įtaka91.
Raidžių su diakritiniais ženklais skolinimasis iš čekų kalbos (<č>, <š>, <ž>) taip
pat turėjo ne tik „vidinę“ funkciją (kiek galima labiau atsiriboti nuo lenkų kalbos
įtakos), bet ir „išorinę“ – įtikinti caro pareigūnus, kad lietuviai vartoja nelenkišką
raidyną, tad reikia atšaukti 1864–1865 metais įvestus draudimus92.
Tikėtis sėkmės, pasirinkus tokią kompromiso su imperine valdžia taktiką, galėjo
paskatinti ne vienas dalykas. Iš istorinių šaltinių žinome, kad lietuvių visuomenės
veikėjus Aušros leidimo laikotarpiu pasiekė ne vienas signalas, tarsi liudijęs, kad
caro valdininkai būtų linkę paremti lietuvius jų kovoje prieš lenkus93. Tokias viltis
galėjo paskatinti ir kai kurių aušrininkų bendravimas su latvių tautinio judėjimo
veikėjais. Jaunalatvių judėjimo lyderiai mėgino bendradarbiauti su įtakingais rusų
publicistais bei valdančiojo elito nariais. Bene daugiausia žinoma apie jaunalatvių
bendradarbiavimą su slavofiliškąja spauda94. Gerokai švelnesnis politinis režimas
Pabaltijo gubernijose ir jaunalatvių judėjimo rusofilizmas kai kuriems aušrininkams
greičiausiai kūrė iliuziją, kad valdžia yra linkusi imperijos pakraščiuose taikyti politiką „skaldyk ir valdyk“.
Visgi kai kuriems aušrininkams tokia rusofilija nebuvo vien trumpalaikis taktinis
manevras. Dešinysis, stipriai antilenkiškumą akcentavęs flangas neišvengiamai bent tam
tikru mastu turėjo būti prorusiškas; ypač tuomet, kai pradėta formuluoti politinė programa. Kitokio kelio toje geokultūrinėje konsteliacijoje nelabai ir buvo. Be išorinių jėgų
pagalbos lietuviai sunkiai galėjo tikėtis įveikti svarbiausius priešus – lenkus. Konfliktas
tarp lietuviškojo etnonacionalizmo ir lenkų buvo neišvengiamas. Pakanka prisiminti
socialinį lietuvių tautinio judėjimo radikalizmą ir didelės dalies lenkų Lietuvoje politinių
srovių konservatizmą bei teritorinius ginčus, taip pat ir konfliktą dėl Vilniaus.

2.7.3.

Aušros tekstai, kuriuose minimi žydai, iki šiol nebuvo sulaukę
atidesnio akademinio žvilgsnio. Kapsukas minėtoje 3-iojo XX amžiaus dešimtmečio
vidurio publikacijoje, vedamas noro sukompromituoti idėjinius Lietuvos respublikos
pamatus, vieną iš Aušros autorių Vincą Kudirką tiesiai šviesiai įvardijo „Lietuvos
antisemitų tėvu“. Anot Kapsuko, Kudirka gynė lietuvių buržuazijos interesus jai
kovojant su žydų buržuazija, negana to, užsipuolė visus žydus95. Panašiai, tik akademiniu stiliumi, situaciją vertino ir Ochmański’s96. Lietuvių autoriai, rašę apie Auš
91
92

Ž y d a i.

[Šaulys] J. Bkp. 1904, 42–45.
Viename 1883 m. Kriaučiūno laiške Basanavičiui rašoma: „Apie daleidimą spausti
rašė man Dagilis: Koncevičius prašęs daleisti išspausdinti aritmetiką ir kalendorių
lietuviškai, kursai pasakęs, kad jo rašyba
nelenkiška, bet čekiška (...)“ (Kapsukas
1971, 466). Išties dvi „lenkiškos“ raidės –
<ą> ir <ę> – liko.
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[Sakalauskas-Vanagėlis] K. Vanagēlis 1885,
358; Petro Kriaučiūno 1883 metų birželio 6
dienos laiškas Jonui Basanavičiui: Kapsukas 1971, 466–468; [Šliūpas] J. Szliupas
1903, 82; [Šaulys] J. Bkp. 1904, 43.
Lazda 1985, 129–135; Шалда 2003, 62–72.
Kapsukas 1971, 437–439.
Ochmański 1965, 146.
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rą, šios temos laikraščio puslapiuose paprastai „nepastebėdavo“. Išimtis yra tik Lino
Venclausko disertacija, kaip tik ir skirta lietuviškojo antisemitizmo istorijai97.
Šiuolaikiniuose tyrimuose linkstama atskirti senąjį priešiškumą žydams nuo šiuolaikinio, nors neneigiamas ir tam tikras tęstinumas98. 9-uoju XIX amžiaus dešimtmečiu atsiradęs naujas terminas antisemitizmas liudijo, kad susiformavo ir naujas reiškinys, kuriam apibūdinti jau nebepakako ankstesnės terminijos. Nors, aišku, yra ir
rimtesnių argumentų, leidžiančių matyti skirtumus tarp senojo, daugiausia religinio
ir iš dalies ekonominio, priešiškumo žydams ir „moksliškesnės“, jau ir rasiniais argumentais grįstos neapykantos. Galima sutikti su tyrinėtojais, kurie išskirtinėmis
šiuolaikinio antisemitizmo ypatybėmis laiko aktyvų veikimą bei problemos politizavi
mą99. Pirmoji susijusi su reakcija į žydų emancipaciją ir įsitikinimu apie visuotinį jų
įsigalėjimą, kurio nematyti ankstesnėse priešiškumo žydams apraiškose. Tuo pat
metu niekur nedingę tradiciniai antižydiški stereotipai tą įsivaizduojamą žydų iškilimą daro visiškai nepriimtiną daliai krikščioniškos visuomenės. Su tuo tariamu
įsigalėjimu, anot antisemitų, reikia nuosekliai ir kryptingai kovoti. Tai kryptingai
veiklai jau reikia politinių institucijų – partijų, judėjimų, laikraščių ir pan., kurie ir
pradedami steigti Europoje XIX amžiaus pabaigoje.
Kai kurie Aušroje ar jos kalendoriuje pateikiamo žydo paveikslo elementai (žydų
prekybininkų siekis apgauti krikščionis ir neteisėtai pasipelnyti; siekis išnaudoti,
nugirdyti liaudį100) būdingi tiek tradiciniam antijudaizmui, tiek moderniam antisemitizmui. Lygiai taip Kudirkos eilės, pašiepiančios judaizmą, „Delko żydai nevalgo
kiaulienos“, kurios, kaip tvirtinama kai kuriuose šaltiniuose, buvo pirmasis jo tekstas,
parašytas lietuvių kalba101, taip pat galėtų būti nesunkiai įkomponuotos tiek į senąsias,
tiek į naująsias, priešiškumą žydams generuojančias schemas.
Tačiau sykiu Aušroje yra tekstų, kuriuos būtų galima priskirti jau modernaus
antisemitizmo diskursui. Viename 1885 metų numeryje skaitytojai gąsdinami visuotiniu žydų įsigalėjimu:
Kas-gi musu laukia uź kokiu 50 metu? Laukia, brolei, tas, jogei szitos utēlēs mus
pabaigtinai uźkrims! Baisu źiurēti, kaip kraugēris vis po maźumą leidźia savo nagus
į kuną musu důnadario, ir jau taip apmalszino, jogei ne uź ilgo pasijus su vis jo nagůse.
Girtynēje (karcziamoje) – źydas, krome – źydas, girēje – źydas, pas kunįgą – paktorius (tarnas) źydas; nuvaźiůk į mēstą – kaip varnai isz visu pusiu tavę apniks: aprēks,
apsuks, nusives pas savę, nugirdys ir – su tuszcziu delmonu parvaźiůsi pas alkaną
paczią ir vaikus102.
Venclauskas 2008, 22–36.
Bergmann 2010, 7.
99 Lindemann, Levy 2010, 251–255.
100 Fromas-Gužutis 1885, 69–79; [DavainisSilvestraitis] Vēversis 1884a, 91–92; [Fromas-Gužutis] 1885, 47–49; Venclauskas
2008, 26–35.
97

101
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Grinius; Žilinskas [1909]; Žilinskas [be
datos].
[Andziulaitis-Kalnėnas] J. A. Kalnēnas
1885, 234.
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Atsiranda Aušroje ir tekstų, kuriuose lietuviai jau skatinami ir veikti: „geriaus
kibkim į tůs Źydus! / Kur mums uźgulē prekybę“103.
Tačiau tiek Aušroje, tiek vėlesnėje lietuviškoje periodikoje – netgi antisemitinėje –
nėra kvietimų imtis smurto prieš žydus. Netgi priešingai: 1881–1882 metais per Rusiją nuvilnijusios pogromų bangos kontekste Aušros skaitytojus bandoma atgrasyti
nuo smurtavimo prieš žydus: „nereikia mušti jůs kumsczia, tai nedidelis užpełnas“104.
Panašų perspėjimą paliko ir Davainis-Silvestraitis: „Sakot, Źydus reik varyti, reikia
peszti ir naikįti; / Nepakelkit ant jų delną, ne, vyruczei – tai nevalna!“105 Manytume,
kad Venclausko iškelta prielaida, esą 1886 metų senosios lietuvių kartos nuolankumo
ir jaunosios, turinčios savo „vertės jausmą“, elgsenos, kai jaunieji „laike tokios nelaimės ima visi žydą už krutinės ir pridaužo kartais liki smerčio“, skirtumų aprašymas
liudija publikacijos autorių (Adomą Sketerį) pritarus smurtiniams veiksmams („fiziniai susidūrimai su žydais ir valdžia kovojant dėl savo teisių yra teisingi veiklos
būdai“106), yra per drąsi. Šios publikacijos autorius – veikiau kronikininkas, fiksuojantis skirtingų lietuvių kartų elgsenos su žydais pokyčius. Savos „vertės jausmo“
atsiradimas autoriui mielas, tačiau iš to neturėtų eiti išvada, kad pritariama smurtui
ar net žudymui. Lietuviškajame XIX amžiaus pabaigos–XX amžiaus pradžios diskurse kaip tik vyrauja tendencija didžiuotis tuo, kad Lietuvoje beveik nebuvę kolektyvinio smurto prieš žydus.

3. Iš v a d o s. 1. Aušroje suformuluota programa atitiko daugelį esminių nacionalizmo ideologijos postulatų. Laikraščio redaktoriai bei autoriai skelbė, kad egzistuoja savarankiška lietuvių tauta, savo individualybe ne tik prilygstanti kitoms tautoms, bet pagal kai kuriuos parametrus netgi neturinti sau lygių (seniausia kalba,
garbinga praeitis). Tauta suprantama remiantis etnolingvistinio nacionalizmo logika:
lietuvis yra tas, kurio kilmė lietuviška, be to, jis privalantis kalbėti lietuviškai. Doras
(ne „išgama“) ir prieš Dievą neprasikaltęs gali būti tik tas, kuris lieka ištikimas tautai, svarbiausia – gimtajai kalbai. Ilgai kentusi priespaudą („verguvę“) lietuvių tauta
turi išsilaisvinti. Tiesa, ta išsilaisvinimo forma nėra detalizuojama.
2. Tautinės konsolidacijos programa Aušroje apėmė ne tik tai, ką galėtume pavadinti „vidiniu“ bendratautiečių sutelkimu, bet ir labai aiškius nurodymus, kas tautai
nepriklauso. Tautos branduolį sudaro lietuvių kalbą ir žodinę tradiciją (o kartu ir
autentišką informaciją apie garbingą praeitį) išsaugoję valstiečiai bei tautiškai susipratusi inteligentija. Lietuviais pagal kilmę yra ir bajorija, tačiau dauguma jos narių
išdavė savo prigimtinį tautiškumą. Latviai, nors su lietuviais ir susieti giminystės ryšiais, visgi yra kita tauta.
3. Atsiribojimas nuo lenkiškumo tapo svarbiausia lietuviškos tautinės tapatybės
išgryninimo užduotimi. Tiesa, tas atsiribojimas tuomet dar neperaugo į radikalų
103
104

[Davainis-Silvestraitis] Veversys 1883a, 48.
Taip pat žr.: Venclauskas 2008, 29.
[Basanavičius] Birsztonas 1883b, 83.
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antilenkiškumą. Nors aušrininkams buvo nesvetimos polonofobijos apraiškos, tačiau
jos paprastai pasireikšdavo ne laikraščio puslapiuose, o imperinei valdžiai adresuotuose tekstuose, mat dalis Aušros autorių vis dar tikėjosi „grąžinti“ bajoriją lietuvių
tautai. Laikraščio puslapiuose atsirado ir pirmųjų antisemitizmo apraiškų, tačiau jos
buvo pavienės, kas ir suprantama, atsižvelgus į Aušros programą – kultūrinę, o ne
socialinę-ekonominę.
4. Kritika imperinei valdžiai nebuvo dažna ir tokia stipri kaip, pavyzdžiui, vėliau
leistame Varpe. Dalis aušrininkų tikėjosi, kad imperinė valdžia bus linkusi vadovautis principu „mano priešo priešas yra mano draugas“, t. y. parems lietuvius prieš
savo pagrindinį priešininką vakariniuose imperijos pakraščiuose – lenkus.
5. Net apytikrių geografinių Lietuvos ribų neapibrėžimas, aiškaus apsisprendimo
dėl lietuvių tautinės veiklos centro nebuvimas (Kaunas vs. Vilnius) ir vis pasikartojantis lojalumo imperinei valdžiai deklaravimas rodo, kad Aušros puslapiuose dar
nebuvo suformuluota politinės nepriklausomybės (ar bent jau teritorinės autonomijos) programa. Tokį politinės programos nuosaikumą sąlygojo tuometės situacijos
vertinimas. Aušrininkai manė, kad pirmiausia reikia apšviesti liaudį, ją sutelkti, o
tuomet, sulaukus palankios geopolitinės situacijos, būsią galima iškovoti ir politinį
savarankiškumą.

Archyviniai šaltiniai:
G r i n i u s , K [ a z y s ] : Prie V. Kudirkos gyvenimo; Žydų mokslo institutas Niujorke (YIVO):
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Juozui Gabriui; Žydų mokslo institutas Niujorke (YIVO): RG 1400, ap. 21, b. 2; lapai nenumeruoti.

Periodika:
A – Auszra, Tilžė, Ragainė, Bitėnai, 1883–1886.
Lietuviszkas Auszrôs kalendorius ant metû 1884 turincziu 366 dienas, visai Lietuvai ir Źemaitijai
pritinkantis. Pagal senosiôs ir naujosiôs gadynês metû skaitlių iszleido Lietuvôs myletojai broliams
Lietuviams ir Źemaicziams ant naudôs ir pamokslo. [Ragainė:] kasztu M. Jankaus ir J. Mik
szo, [1883].
Lietuviszkas „Auszrôs“ kalendorius ant metu 1885 turincziu 365 dienas, visai Lietuvai ir Żemaiti
jai pritinkas. Pagal senosios ir naujosios gadinēs metu skaitlių iszleido Lietuvos milētojai bro
liams Lietuviams ir Żemaicziams ant naudos ir pamokslo, Bitēnai: kasztu M. Jankaus ir J. Mik
szo, [1884].
Lietuviszkas Auszros kalendorius ant metu 1886 turincziu 365 dienas, visai Lietuvai ir Žemaitijai
pritinkąs. Pagal senosios ir naujosios gadinēs metu skaitlių iszleido Lietuvos mylētojai broliams
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lietuviams ir Žemaicziams ant naudos ir pamokslo. Tilžeje: kaszta ir spauda Mikszo Jurgio, [1885].
Viltis, Vilnius, 1907–1915.
Vp – Varpas, Tilžė, Ragainė, 1889–1905.
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Darius Staliūnas
Th e i d e a o f L i t h u a n i a i n t h e n e w s p a p e r Auszra

Summary
This article presents major ideological postulates of the newspaper Auszra, which was
often called a magazine and which was published in Prussia, but aimed at Lithuanians in
the Russian Empire. I generalize those postulates under the term Idea of Lithuania. The article claims that Auszra embraced the majority of fundamental postulates characteristic of
ethno-nationalism. The foundation of the Lithuanian linguistic community was comprised
of peasants and intelligentsia. Part of Auszra’s editors fostered the hope that the Polish
speaking nobility would be successfully returned to the Lithuanian nation. Dissociation
from Polishness became the most important task in cleansing national Lithuanian identity.
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Certain minute anti-Semitic manifestations appeared on the newspaper pages, but those
were isolated cases. Criticism of the Russian government was not frequent. Some of the
editors anticipated that the imperial authorities would support Lithuanians against their
common foe, the Poles. Even such things as lack of demarcation of national boundaries,
indecisiveness in selection of a center for national Lithuanian activities (Kaunas vs Vilnius),
and reiteration of loyalty to the imperial authorities, all attest that there was no program of
political independence formulated on pages of Auszra as yet.
Darius Staliūnas
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Pasaulietinių dalykų – rusų kalbos,
literatūros, tėvynės istorijos ir geografijos –
mokymas dvasininkų rengimo įstaigose
(XIX amžiaus antroji pusė)
1.

Standartizuotos švietimo sistemos reikšmė modernios visuomenės
funkcionavimui yra neginčijama2. Taip pat neginčijama, kad būtent gimtosios kalbos
ir literatūros, istorijos, geografijos dėstymas mokyklose yra svarbūs, nors ne vieninteliai, faktoriai, formuojantys modernų besimokančiųjų pilietiškumą3, bendratautį
sąmoningumą. Šioms mokslo šakoms bei jų disciplinoms mokykloje priskiriama
ypatinga svarba, visuomenėje skleidžiant modernų nacionalizmą4.
Rusijos imperijoje Romos katalikų dvasininkų rengimo institucijos – seminarijos
ir Romos katalikų dvasinė akademija (nuo 1844 metų jai suteiktas Imperatoriškosios
vardas) – nebuvo pavaldžios Švietimo ministerijai5 (ŠM), taigi formaliai nebuvo įtrauktos į švietimo sistemos formuojamų vertybių erdvę. Kita vertus, būdamos pavaldžios
Vidaus reikalų ministerijai (VRM), šios įstaigos turėjo funkcionuoti ne tik kaip rengiančios asmenis dvasininkų luomui, bet ir kaip įstaigos, kuriose rengiami asmenys
turėjo realizuoti su dvasininkų luomu siejamus valstybės lūkesčius. Taigi seminarijos
nebuvo vien teologinės mokyklos. Būtent per pasaulietinių dalykų dėstymą jose tikėtasi pakeisti dvasininkų nuostatas pasaulietinei valdžiai norima linkme.
Šio tyrimo tikslas – analizuoti pasaulietinių, arba bendrojo lavinimo, dalykų (rusų
kalbos ir literatūros, tėvynės [О-, отечественная]6 istorijos ir geografijos) mokymo
1

2
3
4
5

Į v a d a s 1.

Dėkoju visiems recenzentams ir recenzentėms už vertingas pastabas rengiant
straipsnį.
Gellner 1996, 52–55, 106–108.
Stearns 1975, 207; Withers 2006.
Brunn 1996, 327–338; Błachowska 2009;
Hroch, 2012, 134–144.
Orig. Министерство народнаго просвяще
ния. Dėl sampratos народ kaitos XIX am-
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žiuje šiame tyrime vartojame Švietimo ministerijos pavadinimą.
Toks oficialus dėstomojo dalyko pavadinimas turėjo aiškią vertybinę nuorodą. Valdžios požiūriu, tai buvo vienas iš tėvynės
pažinimo (отечествоведенiя) dalykų (žr.:
VŠA globėjo raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1874-07-07, 61A). Ir XIX amžiaus
pabaigoje VRM valdininkas, kalbėdamas
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vadinamojo Šiaurės Vakarų Krašto (ŠVK)7 Romos katalikų dvasinėse seminarijose
procesą ir prasmes, atsižvelgiant į valdžios politiką dvasininkijos atžvilgiu antrojoje
XIX amžiaus pusėje. Taip pat – įvertinti, kokia buvo šių mokomųjų dalykų reikšmė
formuojant sociokultūrinę dvasininkų laikyseną.
Taip formuluodami tyrimo tikslą, siekiame reaguoti į istoriografinę poziciją dėl moderniojo lietuvių nacionalizmo kaip pasaulietinės valdžios projekto. Modernaus lietu
vių nacionalizmo raiškai ir sklaidai reikšminga buvo Romos katalikų dvasininkų laikyse
na. Reikšminga moderniajame lietuvių nacionalizme buvo ir konfesinė srovė, todėl
įdomios šios socialinės grupės narių sociokultūrinės, politinės laikysenos paskatos.
Modernaus lietuviškojo nacionalizmo genezė, formavimasis – daugiaaspektis
reiškinys. Tai pripažįsta ir tyrėjai, atstovaujantys skirtingoms kartoms8. Kita vertus,
tyrimuose, net ir šiuolaikiniuose, kartais sudėtinga atpažinti, ar tyrėjas tik įvardija
XIX amžiaus pabaigos kaltinimus „litvomanams“, ar ir pats laikosi panašios pozicijos – modernųjį lietuvių nacionalizmą mato kaip Rusijos gimnazijose, universitetuose išauklėtų asmenų projektą, įdiegtą pasaulietinės valdžios, kuri turėjo tikslą regione silpninti lenkiškumą. Tokią pasaulietinės valdžios įtaką Krzysztofas Buchowski’s9
pristato ir kaip mitą10, ir kaip faktą11. Tomas Balkelis rašo: edukacinė būsimųjų inteligentų piligrimystė iš imperijos pakraščio į Rusijos akademinius centrus „turėjo lemiamos reikšmės formuojantis jų politinėms pažiūroms ir tautinėms tapatybėms“12.
Visgi pastebėtina Bohdano Cywiński’o tyrimus liudijant, kad ir mokyklose, orientuo-

7

apie sėkmingesnę visų bendrojo lavinimo
dalykų seminarijose priežiūrą, rašė apie
отечеств[енныхъ] предметовъ (Svetovidovas [1895?], 40). Rusijos istorijos termino
nevartota tarp seminarijų įstatuose išvardytų dėstomų dalykų. Net ir XX amžiaus
įstatų projektuose liko būtent Tėvynės isto
rijos pavadinimas. Visgi Tėvynės istorija
ŠM valdininkams reiškė Rusijos istoriją
(žr. Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus
generalgubernatoriui [su Ivano Pigulevskio 1872-03-07 rašto kopija], 1872-03-21,
7–12). Kaip Rusijos istorija šis dėstomasis
dalykas įvardijamas ir vyskupijų kalendoriuose Directorium, kuriuose buvo nurodomi ir dalyko dėstytojai seminarijose.
Vadinamajame Šiaurės Vakarų krašte Katalikų Bažnyčios administravimo požiūriu
buvo trys vyskupijos: Žemaičių (Telšių),
apimanti Kauno guberniją ir dalį Kurliandijos gubernijos, Vilniaus vyskupija, apimanti Vilniaus ir Gardino gubernijas, ir
Minsko vyskupija, apėmusi Minsko guberniją. Pastaroji 1869 metais pasaulietinės
valdžios sankcija buvo panaikinta – pri-
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jungta prie Vilniaus vyskupijos, tačiau po
1882 metų gruodžio mėnesio susitarimų
tarp Rusijos ir Apaštalų Sosto Minsko vyskupija prijungta prie Mogiliavo arkivyskupijos. Vartotas dvigubas būtent Telšių
(Žemaičių) vyskupijos pavadinimas, kuris
buvo fiksuotas 1847 metų vadinamajame
konkordate tarp Apaštalų Sosto ir Rusijos.
Istoriografijoje įprastesnis tik Žemaičių ar
Žemaičių (Telšių) vyskupijos pavadinimas. Pastarąjį vartojame straipsnyje, tačiau cituojant šaltinius laikomės juose pateikiamo vyskupijos, vyskupo, seminarijos
įvardijimo (pavyzdžiui, kai kur bus vartojamas tik Telšių Romos katalikų dvasinės
seminarijos pavadinimas).
8 Łossowski 1985, 13–15; Buchowski 2012, 116.
9 Tiesa, autorius nurodo: „Samprotavimai, ar
pagrįsti lietuvių tautiniam judėjimui keliami kaltinimai, esą jis naudojasi rusų
valdžios parama, nėra šio darbo tema“
(Buchowski 2012, 115).
10 Buchowski 2012, 55, 96, 114–116.
11 Buchowski 2012, 69–70, 78–79, 114.
12 Balkelis 2012, 49.
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jamose į rusiškąjį nacionalizmą, išauga „nepaklusnieji“13, nors pati mokykla socialinio
aktyvumo nebūna skatinusi.
Suvokiame, kad pasaulietinių dalykų dėstymo Romos katalikų dvasinėse seminarijose problema siaura, kad tai – tik vienas iš aspektų, galinčių padėti suvokti
besimokiusiųjų seminarijose laikysenos kontūrus. Detalesnis, įdėmesnis žvilgsnis į
situaciją seminarijose gali padėti aiškiau suvokti priekaištus moderniajam lietuvių
nacionalizmui – nors vargu ar gali parodyti, ar priekaištai buvo (ne)teisingi. Nes
viena yra dėstymo programos ir dėstymui keliami tikslai, o kita – tai, kaip dėstomos
tiesos sugula besimokančiųjų galvose, kokią socialinę, kultūrinę ir politinę laikyseną
gali skatinti. Visgi manau, kad situacijos seminarijose įvertinimas gali teikti konkrečių argumentų svarstymams, ar „Rusų valdžia, vaizduodama ‘liaudies’ geradarius,
mielai rėmė visokias antilenkiškumo ir antibajoriškumo apraiškas“14. Taigi diskutuojame apie istoriografinę nuostatą dėl pozityvaus lietuvių išskyrimo valdžios politikoje XIX amžiaus pabaigoje vadinamajame ŠVK15 ir vienareikšmiškai nemanome, kad
valdžios priemonės, kuriomis buvo varžoma lenkų kultūros raiška minėtame krašte
(detaliau nagrinėjome dvasininkų rengimo įstaigas16), sąlygojo platesnes galimybes
ir erdves lietuvių kalbai ir jos vartotojams bei jų politiniams projektams.

1.1. I s t o r i o g r a f i j a. Romos katalikų dvasininkų rengimo įstaigų tyrimuo-

se, kurie dažniausiai buvo platesnių su Katalikų Bažnyčios istorija susijusių tyrimų
dalis17, nurodomi ir šiose mokymo įstaigose rusų kalba dėstyti vadinamieji bendrojo lavinimo, arba pasaulietiniai, dalykai. Pasaulietinės valdžios įtaką rengiant dvasininkus XIX amžiaus pradžioje analizavo ir gana optimistiškai įvertino Elena Vyšlenkova – kaip jau pasiektą pozityvų rezultatą18. Antrosios XIX amžiaus pusės laikotarpis tirtas kur kas mažiau. Nurodytume Juozapo Stakausko tyrimus, atliktus
pirmojoje XX amžiaus pusėje19. Nauji Algimanto Katiliaus tyrimai, be kita ko, skirti pasaulietinių dalykų dėstymo Lenkijos Karalystėje veikusioje Seinų seminarijoje
problemai20. Tyrėjai ir tyrėjos, įvardiję, kad pasaulietiniai rusų kalba dėstomi dalykai
atliepė valdžios siekius, plačiau nesvarstė, kaip jų mokymasis galėjo atsiliepti seminaristų kultūrinei laikysenai.
13
14
15
16

Cywiński 1996.
Buchowski 2012, 57.
Pavyzdžiui, pokalbis su Laimonu Briedžiu
(Laučius 2012-05-03).
Šiame kontekste nurodytume dar vieną seminarijas ŠVK nagrinėjusį tyrimą, kurio
išvadose konstatavome, kad po 1863–1864
metų sukilimo valdžios retorikoje matytas
siekis depolonizuoti kraštą nenumatė faktinių lengvatų į seminarijas stojantiems
valstiečių luomo asmenims, kad formuojant dvasininkų luomą valdžia liko ištiki-
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17

18
19
20

ma aukštajam luomui (net ir bajorams)
kaip socialinio stabilumo visuomenėje garantui (Жалтаускайте 2012, 157–180).
Genienė, Genys 1999; Jogėla 1997; Katilius
2009; Kurczewski 1912; Merkys 1999; Merkys 2006; Prašmantaitė 2000; Šenavičienė
1998; Šenavičienė 2005; Worotyński 1935,
1938; Wodzianowska 2007.
Вишленкова 2002.
Stakauskas 2003.
Katilius 2009.

Pa s a u l i e t i n i ų d a l y k ų – r u s ų k a l b o s ,
l i t e r a t ū r o s , tėvynės i s t o r i j o s i r g e o g r a f i j o s –
mokymas dvasininkų rengimo įstaigose
(XIX amžiaus antroji pusė)

2.

P a s a u l i e t i n i ų d a l ykų s t a t u s a s R o m o s k a t a l i kų d v a s i -

XIX amžiaus pradžioje pasaulietinių mokslų įtraukimas į
dvasininkų rengimo programas nebuvo jokia naujovė. Naujovė buvo jų statusas
Romos katalikų dvasininkų rengimo institucijose, ypač kalbant apie rusų kalba dėstomus dalykus. Rusų kalbos kaip dalyko dėstymas Romos katalikų dvasininkų rengimo įstaigose turėjo būti šių mokyklų mokymo proceso realybė jau nuo XIX amžiaus
pradžios, nors faktiškai dėmesio tam skirta nedaug21. Pirmojoje XIX amžiaus pusėje
lenkų kalba ne tik vartota viešajame dvasininkų rengimo įstaigų gyvenime, bet ir
dėstyta kaip mokomasis dalykas. Netgi Imperatoriškojoje Romos katalikų dvasinėje
akademijoje (IRKDA) Sankt Peterburge ją nustota dėstyti tik 1865 metais22.
Visgi dėl to, kad dvasininkų rengimas buvo ypatingo pasaulietinės valdžios dėmesio objektas, o priemonių daryti šiam procesui įtaką nebuvo daug, rusų kalba dėstomi
dalykai buvo vertinti kaip reali galimybė paveikti dvasininkų kultūrinę, politinę laikyseną ir darėsi vis aktualesni, kai ta laikysena netenkino valdžios. Ypač tai būdinga
laikotarpiui po 1863–1864 metų sukilimo. Tačiau ir penktojo XIX amžiaus dešimtmečio
pradžioje išskirtinį valdžios dėmesį dvasininkų rengimui rodė Romos katalikų dvasinės akademijos perkėlimas iš Vilniaus į Sankt Peterburgą (1842)23 bei naujųjų seminarijų įstatų ir etatų imperijos seminarijoms parengimas bei paskelbimas 1843-iaisiais24.
Šiuose įstatuose jau fiksuota, kad teologiniai dalykai seminarijose dėstomi lotynų, o
kiti – rusų kalba, literatūra, tėvynės istorija25 – rusų kalba. Įstatuose taip pat fiksuota,
kad pastarųjų dalykų dėstytojai turėjo būti įtraukti į seminarijos valdybą26. Pasaulietinių dalykų sureikšminimas ir valdybos įteisinimas teologinės įstaigos valdymo struktūroje prieštaravo Tridento susirinkimo nuostatoms dėl vyskupo vadovavimo rengiant
dvasininkus. Visa tai buvo išskirtinio šių dalykų statuso seminarijose išraiška, tam
tikro dvasininkų rengimo ir kontrolės bei vyskupo valdžios ribojimo auklėjant dvasininkus priemonė. Po vadinamojo konkordato tarp Rusijos ir Apaštalų Sosto 1847 metais vyskupui sugrąžinta kanoninė teisė reguliuoti mokymo procesą seminarijose,
rinktis profesorius ir dėstytojus27, taigi ir pasaulietiniams dalykams dėstyti galima
buvo skirti pasauliečius katalikus. Pastarųjų dešimtmečių tyrimai28 rodo, kad to nebun ė s e s e m i n a r i j o s e.

21
22

23
24
25

Genienė, Genys 1999, 108–109; Šenavičienė
1998, 26–36; Stakauskas 2003, 43–44, 50.
IRKDA rektoriaus raštas VRM KDRD direktoriui, 1871-03-01, 49–50; Wodzianowska 2007, 100, 187.
Jogėla 1997.
Seminarijų etatai paskelbti: ПСЗРИ 18,
1844, No 17341 (1843-11-19).
27-as įstatų paragrafas (žr. Seminarijų įstatai [kopija], 1843-11-19, 21). Tėvynės istorija turėjo būti dėstoma tik 1–2 kursuose –
po penkias pamokas per savaitę (žr. Vidaus reikalų ministro raštas IRKDA valdybai, 1865-07-14, 1; IRKDA valdybos raštas
Vidaus reikalų ministrui, 1865-08-16, 2; Tė-
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26

27
28

vynės istorijos programa, [1845-10-22], 13).
Rusų kalba ir literatūra dėstyta 1–4 kursuose (žr. Telšių [Žemaičių] Romos katalikų dvasinės seminarijos ataskaita, 1855,
29–30).
7-as minėtų įstatų paragrafas: seminarijos
valdybą turėjo sudaryti rektorius, inspektorius, ekonomas ir du pasauliečiai dėstytojai.
Apie 1843 metų seminarijų etatus, 4–5.
Ieva Šenavičienė, Vytautas Merkys aprašė
vyskupo Motiejaus Valančiaus ir rusų kalbos ir istorijos mokytojų Varnių Romos
katalikų dvasinėje seminarijoje santykius
(Merkys 1999, 137, 257–258, 260, 263–267;
Šenavičienė 2005, 47–65).
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vo tiksliai paisoma jau šeštajame XIX amžiaus dešimtmetyje. 1851 metais gautas imperatoriaus nurodymas, kad seminarijose rusų kalbą ir istoriją turi dėstyti mokytojai
„rusai“29. 1863–1864 metų sukilimas ir 1866 metais nutraukti Apaštalų Sosto ir Rusijos
santykiai seminarijas oficialiai grąžino į 1843 metų įstatais fiksuotą padėtį. Dėmesys
pasaulietinių dalykų mokymui rusų kalba po sukilimo rodo valdžios siekimą šią socialinę grupę padaryti vykdytos depolonizacinės politikos tikslų įgyvendinimo dalyve. Tikėtasi, kad seminarijose rusų kalba užims lenkų kalbos vietą.

2.1. R u s ų k a l b a d e p o l o n i z a c i n ė s p o l i t i k o s k o n t e k s t e. Dariaus Staliūno tyrimai rodo sąsają tarp po 1863–1864 metų sukilimo pasaulietinės
valdžios įvesto tikybos dėstymo rusų kalba ir planų įvesti rusų kalbą pridėtinėse
katalikų pamaldose30. Tai – viena reikšmingiausių minėtos depolonizacinės valdžios
politikos priemonių. Pastebėtina, kad ŠVK liaudies mokyklose jau nuo 1863-iųjų31, o
gimnazijose – nuo 1865–1866 mokslo metų tikyba turėjo būti dėstoma rusų kalba32.
Ją dėstyti turėjo dvasininkai, tačiau prireikė ne tik tikybos mokymo priemonės rusų
kalba33. Reikalavimas tikybą mokyti rusų kalba aktualizavo šios kalbos mokėjimo
tarp dvasininkų problemą. Ją septintajame XIX amžiaus dešimtmetyje pripažino ir
centrinė34, ir vietos valdžia35. Buvo skirta lėšų knygomis rusų kalba turtinti seminarijų bibliotekas (1866)36; vietos administracija, idant nenukentėtų pasaulietinių dalykų
mokymasis, siūlė reglamentuoti netgi seminaristų religines praktikas: išpažinčių skaičių, patarnavimą šv. Mišioms, dalyvavimą laidotuvėse, o prieš įšventinimą siūlė reikalauti liudijimo iš gimnazijų apie klieriko rusų kalbos ir istorijos žinių lygį37. Beje,
IRKDA rektoriaus Dominyko Stacevičiaus, kurio nuomonės ir buvo klausta dėl siūlymų, atsakymai jų autorių charakterizuoja ne vien kaip besąlygišką pasaulietinės
valdžios pozicijų paisytoją, bet ir kaip Bažnyčios mokymo gynėją38. Nors pripažįstama,
29

30
31

32
33
34

Nurodymas taikytas Vakarų krašte. Pastarąjį sudarė ŠVK ir Pietvakarių kraštas
(Kijevo, Voluinės ir Podolės gubernijos).
Kijevo generalgubernatorius 1851 metais
teiravosi dėl Kamianeco seminarijos ir Vidaus reikalų ministerijos buvo informuotas apie imperatoriaus nurodymą Romos
katalikų dvasinėse seminarijose rusų kalbą ir istoriją dėstyti mokytojams rusams
(Apie 1843 metų seminarijų etatus, 7).
Staliūnas 2009, 257.
Išimtis – Kauno gubernija, kurioje pirmaisiais metais liaudies mokyklose leista tikybą dėstyti „žemaičių“ kalba.
Staliūnas 2009, 260–264.
Mogiliavo arkivyskupo metropolito raštas
IRKDA valdybai, 1865-09-20, 1.
Vidaus reikalų ministras Piotras Valujevas
1865 metų vasarą rašė, kad, jo duomenimis,
seminaristai mažai žino Rusijos istoriją,
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35

36

37
38

stoja į akademiją ją pamiršę, ir nurodė apsvarstyti klausimą, ar nereikėtų to dalyko
dėstymo sustiprinti (Vidaus reikalų ministro raštas IRKDA valdybai, 1865-07-14, 1).
VRM KDRD vicedirektoriaus rašte IRKDA
rektoriui nurodomi vietos administracijos
valdininkų siūlymai (žr. VRM KDRD vicedirektoriaus raštas IRKDA rektoriui,
1867-07-31, 1).
Romos katalikų dvasinės kolegijos raštas,
1866-11-30, 663e; Romos katalikų dvasinės
kolegijos raštas Vidaus reikalų ministrui,
1867-05-31, 156–159. Rašte minima, kad
Vilniaus gubernatorius lankėsi egzaminuose seminarijoje ir atkreipė dėmesį į
kliūtis joje rusų kalbai ir istorijai išmokti.
VRM KDRD vicedirektoriaus raštas IRKDA
rektoriui, 1867-07-31, 1.
IRKDA rektoriaus raštas VRM KDRD vicedirektoriui, 1867-08-16, 3–4.

Pa s a u l i e t i n i ų d a l y k ų – r u s ų k a l b o s ,
l i t e r a t ū r o s , tėvynės i s t o r i j o s i r g e o g r a f i j o s –
mokymas dvasininkų rengimo įstaigose
(XIX amžiaus antroji pusė)

kad „Vyriausybė gali teisingai reikalauti iš Romos katalikų dvasininkų Rusijos Valstybėje mokėti rusų kalbą ir Tėvynės istoriją“, tačiau baiminantis savivaliavimo nesutikta, kad liudijimus dėl rusų kalbos mokėjimo išduotų gimnazijų direktoriai. Argumentas: esą jie net nepriklauso nuo „mūsų“ ministerijos39, t. y. Vidaus reikalų ministerijos. Po ilgo teologinio komentaro nesutikta ir dėl išpažinties dažnumo ribojimo.
Visgi Stacevičiaus pavadintoji ne „mūsų“, t. y. Švietimo, ministerija neliko problemos sprendimo nuošalyje: šiai ministerijai priklausė pasaulietinių dalykų mokytojai, dėstę seminarijose, o nuo septintojo dešimtmečio pabaigos šios ministerijos
pareigūnai kontroliavo ir seminarijose besimokančiųjų žinių lygį, sprendė jų karjeras.
Mat 1869 metų vasario 21 dieną Vakarų kraštui buvo patvirtintos taisyklės dėl rusų
kalbos Romos katalikų dvasinėse seminarijose dėstymo priežiūros (ir egzamino dvasininkams, skiriamiems dėstyti tikybą mokyklose). Jas, suderinęs su ŠM, imperatoriui
teikė vidaus reikalų ministras40. Būtent ŠM pareigūnams taisyklėse buvo numatyti
reikšmingi vaidmenys41. Taisyklės numatė, jog dvasininkai, skiriami tikybos mokytojais, turi išlaikyti rusų kalbos, tėvynės istorijos ir geografijos egzaminą miesto, kuriame yra seminarija, gimnazijoje pagal namų mokytojams ŠM patvirtintą programą.
Taip pat taisyklės numatė priemones dėl geresnio rusų kalbos vartojimo seminarijose: jose turėjo būti laikomi rusų kalbos ir literatūros, tėvynės istorijos ir geografijos
stojamieji, keliamieji ir baigiamieji egzaminai miesto gimnazijos direktoriui ar kitam
mokyklų direkcijos deleguotam asmeniui dalyvaujant, o jų rezultatai lemtų stojimą,
perkėlimą ar baigimą. Taigi galimybė būti priskirtam dvasininkų luomui, realizuoti
pašaukimą po įšventinimo pagal 1869 metų taisykles turėjo priklausyti nuo atitinkamo
rusų kalbos lygio, kurį vertino ŠM priklausiusios įstaigos valdininkas42. XIX amžiaus
aštuntojo dešimtmečio duomenys, fiksuojantys vertikalaus socialinio dvasininkų mobilumo pastangas, rodo, kad pasaulietinė valdžia, prieš duodama sutikimą skirti dvasininką, paisė 1869 metų taisyklių ir jas taikė netgi seminarijas baigusiems dar iki jas
paskelbiant43. Nuo 1873 metų kovo savo nuomonę apie bendrojo lavinimo dalykų
egzaminų rezultatus ŠM valdininkai siuntė gubernatoriui44, o šis tuomet sprendė apie
kandidato priėmimą į seminariją. Taigi taisyklių paisyta ir kontrolė griežtinta.
Tačiau svarbu pastebėti, kad, nors ir leidusi ŠM atstovams kontroliuoti rusų kalba dėstomus dalykus, sprendžiamąjį balsą siekė išlaikyti VRM, generalgubernatoriai,
gubernatoriai. Pavyzdžiui, devintajame dešimtmetyje švietimo apygardų inspektoriai
39
40

41
42

IRKDA rektoriaus raštas VRM KDRD vicedirektoriui, 1867-08-16, 3.
Vidaus reikalų ministro raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1869-02-28, 1; Svetovidovas [1895?], 38–39.
Beje, taisyklės buvo paskelbtos ŠM nutarimų rinkinyje (žr. Stakauskas 2003, 56–57).
ŠM 1869-03-16 siūlymu Vilniaus švietimo
apygardos (toliau – VŠA) inspektoriai per
VŠA globėją generalgubernatoriui siuntė
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43

44

ataskaitas apie egzaminus (žr. VŠA globėjo kanceliarijos raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1886-09-15, 1).
Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1870-11-11, 13; Apie
Karolio Senkovskio, Teofilio Stripeikos
perkėlimą į Telšių vyskupiją, 951, 953.
Vidaus reikalų ministro raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1873-03-19, 30.
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(Vilniaus švietimo apygardos [VŠA] globėjas Nikolajus Sergijevskis tam pritarė) siekė turėti daugiau įtakos priimant asmenis į seminarijas ir dalyvaujant seminarijos
valdybos posėdžiuose šį klausimą sprendžiant45. Į tokią iniciatyvą VRM atsakė aiškiai
neketinanti keisti inspektorių funkcijų: nurodė, kad stojančiųjų į seminarijas dokumentus tikrina vietos valdžia, seminarijų valdybos sprendžia, ką priimti, jau po egzaminų, o inspektoriai dalyvauja pačiuose egzaminuose ir pagal fotografijas (nurodymas pateikti fotografiją stojant į seminarijas įvestas 1884 metais46) tikrina laikančiojo egzaminą tapatybę47. 1898 metų rudenį einantis Kauno gubernatoriaus pareigas
Nekliudovas nesutiko su inspektoriaus ataskaitoje apie egzaminus seminarijoje pateiktais vertinimais ir siūlymais48. Ir į pastaruosius atsižvelgta nebuvo: inspektoriaus
kritikuoti mokytojai nebuvo pakeisti. Pirmojo XX amžiaus dešimtmečio pabaigos ir
vėlesnės Vilniaus švietimo apygardos inspektorių ataskaitos jau labiau formalizuotos,
be autorinių svarstymų, pasiūlymų ar nuomonių. Manytume, kad tai sąlygojo ne jau
įvykusios kompetencijos dalybos tarp ministerijų, o po 1905 metų pasikeitusi politinė situacija. Su ja pasikeitė ir seminarijų vertinimo kriterijai. Lenkų kalba jau nebebuvo svarbiausia seminarijų problema.
Depolonizacinės politikos po sukilimo įgyvendinimas Romos katalikų dvasininkų
rengimo įstaigoms reiškė padidėjusį valdžios dėmesį bendrojo lavinimo dalykų dėstymui. Iki tol dominavusią šiose mokymo įstaigose lenkų kalbą siekta pakeisti rusų
kalba. Generalgubernatorius Konstantinas Kaufmanas 1865 metų spalio 25 dieną išleidžia aplinkraštį dėl lenkų kalbos draudimo dėstant ŠVK seminarijose ir jos vartojimo seminarijų vidaus gyvenime49. Taigi dėmesį rodyta ne tik mokymo procesui, bet
ir visai kitai veiklai. Tačiau norint tinkamai išmokyti kalbos turėjo būti ką mokyti. O
po 1863–1864 metų sukilimo seminarijos funkcionavo tik iš dalies: naujų studentų
priėmimas į Vilniaus ar Žemaičių (Telšių) vyskupijos seminarijas nevyko nuo 1864–1865
metų. Vadinasi, ir žemųjų seminaristų kursų nebuvo. O būtent jiems pagal mokymo
planus ir turėjo būti dėstoma rusų kalba, istorija. Pavyzdžiui, Žemaičių (Telšių) vyskupijos seminarijoje istorija dėstyta tik pirmame ir antrame kursuose. Jau septintojo
XIX amžiaus dešimtmečio pabaigoje seminaristų tiek Vilniuje50, tiek Kaune (1867)51
skaičius neviršijo net dešimties. Tokia situacija susiklostė dėl daugelio aplinkybių52,
45

46
47
48
49

VŠA globėjo raštas Vilniaus generalgubernatoriui (taip pat pridedama inspektorius
Aleksejaus Popovo 1885-10-27 rašto su
siūlymais kopija), 1885-11-25, 393–399.
Žaltauskaitė 2010, 44.
Vidaus reikalų ministro raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1885-12-17b, 402.
Kauno vicegubernatoriaus raštas Vilniaus
generalgubernatoriui, 1898-10-08, 105–110.
Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1872-02-12, 2.
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50

51

52

Ordo Divini officii recitandi sacrique peragen
di a clero dioecesis Vilnensis pro anno domini
1869, 1868, 117.
Telšių (Žemaičių) vyskupo raštas Vilniaus
generalgubernatoriui, 1867-07-18, 583.
Rašte minima, kad naujiems mokslo metams liko 4 seminaristai.
Reikšminga generalgubernatorių, gubernatorių pozicija, blokuojanti naujų asmenų į
seminarijas priėmimą (žr. Merkys 1999,
605–608). Be to, seminaristai teikė prašymus išvykti į kitų vyskupijų seminarijas.

Pa s a u l i e t i n i ų d a l y k ų – r u s ų k a l b o s ,
l i t e r a t ū r o s , tėvynės i s t o r i j o s i r g e o g r a f i j o s –
mokymas dvasininkų rengimo įstaigose
(XIX amžiaus antroji pusė)

taip pat ir dėl 1866 metais Vilniuje pradėjusios veikti Revizijos komisijos53 siūlymų54.
Ypač dėl siūlymo nustatyti, kiek dvasininkų reikia vyskupijų parapijoms55, taigi ir kiek
seminaristų turėtų mokytis seminarijose. Kol buvo nustatomi skaičiai, priėmimas
nevyko. Tokiame kontekste matant Romos katalikų dvasines seminarijas, galima aiškiau suvokti, kad jos buvo kompleksinės valdžios politikos dalis.
Priėmimo į Žemaičių (Telšių) seminariją atnaujinimas (1870) ir seminaristų skaičiaus padidinimas (1872) sietas su tinkama seminarijose besimokančiųjų „pavaldinių“
laikysena, minėtųjų 1869 metų vasario 21 dienos taisyklių paisymu, – būtent tai akcentavo vidaus reikalų ministras Aleksandras Timaševas, atsakydamas generalgubernatoriui Aleksandrui Potapovui56, o pastarasis – Kauno gubernatoriui Michailui
Obolenskiui57. 1872 metais atnaujintas priėmimas ir į Vilniaus seminariją. Stojusiųjų
į seminarijas rusų kalbos žinių lygį tikrinta įdėmiai: gubernatorius, siųsdamas
kandidatų dokumentus generalgubernatoriui, informuodavo apie egzaminų rusų
kalba išlaikymą.
Romos katalikų dvasinių seminarijų veiklos aštuntajame XIX amžiaus dešimtmetyje atnaujinimą nulėmė ne vienas veiksnys, ne vieno pasaulietinės valdžios reikalavimo paisymas, tačiau reikalavimai dėl rusų kalba dėstomų dalykų mokymo, rusų
kalbos vartojimo seminarijose buvo itin sureikšminti. Ir tai nebuvo būdinga tik ŠVK
seminarijoms. Rusų kalba dėstomų dalykų seminarijose klausimai buvo aktualūs
Lenkijos Karalystės seminarijoms58. Rusų kalba dėstomų dalykų ir pasauliečių seminarijos valdyboje klausimai buvo svarbūs ir vadinamajame Pietvakarių krašte, kuriame veikė Lucko-Žytomyro vyskupijos Romos katalikų dvasinė seminarija59. Jie buvo
53

54

55
56

Romos katalikų dvasininkų reikalų Šiaurės
Vakarų krašte Revizijos komisija. Ją 1866
metų pradžioje įsteigė Vilniaus generalgubernatorius Konstantinas Kaufmanas. Veikė iki 1868 metų. Daugiau apie jos veiklą
žr. Staliūnas 2009, 231, 265–266; Долби
лов 2010, šeštasis knygos skyrius.
Vilniaus generalgubernatoriaus raštas
Aleksejui Storoženkai, 1866-01-31, 4C–4D.
Trečiajame punkte prašyta pateikti siūlymų dėl „normalaus“ Romos katalikų dvasininkų skaičiaus nustatymo.
Kauno gubernatoriaus raštas Telšių (Žemaičių) vyskupui, 1870-02-26, 817.
Kauno gubernatoriaus raštas Telšių (Žemaičių) vyskupui, 1872-07-26, 867; Vidaus
reikalų ministro raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1872-12-15, 12. Rašte buvo
pranešama, kad VRM neprieštarauja dėl
27 naujų auklėtinių priėmimo, jeigu būtų
užtikrinta, kad jie gaus tinkamą ir pavaldinių pareigoms derantį auklėjimą, ir atkreipė dėmesį, kad priimant turi būti griež-
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57
58
59

tai paisoma 1869-02-21 taisyklių (полу
чатъ надлежащее направленiе, которое
могло бы вполнѣ обезпечить благонамѣ
ренн ую и согласную съ обязанностями
вѣрноподанныхъ дѣятельность ихъ на
поприщѣ духовныхъ пастырей, по выходѣ
из Семинарiи [...]);
Vilniaus generalgubernatoriaus raštas Kauno gubernatoriui, 1872-07-14, 21–22.
Katilius 2009, 114–115.
Būtent dėl vyskupo pasipriešinimo įvedant
bendrojo lavinimo dalykus, dėstomus
rusų kalba, į seminarijų programą, o tų
dalykų dėstytojus įtraukiant į seminarijos
valdybą, 1876 metų rudenį uždaryta Lucko-Žytomyro vyskupijos seminarija (Svetovidovas [1895?], 39–40; Apie 1843 metų
seminarijų etatus, 11). Ji vėl atidaryta tik
1880 metų gruodį, kai sutiko priimti naujai atidarytos Mogiliavo arkivyskupijos seminarijos Sankt Peterburge patvirtintus
1879 metų įstatus (Apie 1843 metų seminarijų etatus, 11; Бовуа 2011, 792–794).
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esminiai beveik visą aštuntąjį dešimtmetį, sprendžiant dėl Romos katalikų dvasinės
seminarijos Mogiliavo arkivyskupijai atidarymo, derantis dėl jos įstatų60. Ši seminarija 1879 metais pradėjo veikti Sankt Peterburge. 1882 metų Apaštalų Sosto ir Rusijos
susitarimu buvusią Minsko vyskupiją priskyrus prie Mogiliavo arkivyskupijos, seminarija Sankt Peterburge rengė dvasininkus ir jai. 1878–1882 metais derybose su
Vatikanu seminarijų klausimo sprendimas sietas su nacionalinių tikslų įgyvendinimu,
ištikimų valstybės piliečių auklėjimu, siekimu išlaikyti seminarijų kaip nacionalinių
rusiškų įstaigų pobūdį61. Po 1882 metų susitarimo imtasi dar vienos seminarijų įstatų reformos, tačiau iki mokymo programų svarstymų prieita nebuvo: užstrigta ties
jau gerai žinomais įstatų punktais – apie seminarijų pavaldumą, pasauliečių dėstytojų įtraukimą į seminarijų valdybas. Visa tai rodo valdžios politikos orientavimąsi
į modernaus nacionalizmo kategorijas aštuntuoju XIX amžiaus dešimtmečiu ir devintojo pradžioje. Tai yra, rusiškojo nacionalizmo, kuriam tapo svarbu, kad ir katalikai vartotų rusų kalbą, sklaidą imperijos regionuose.

3.

Pastebėsime, kad nesuabsoliutiname seminarijose naudotų dėstymo programų. Gana iškalbinga ir tai: jau
septintajame XIX amžiaus dešimtmetyje, kai IRKDA tikslinosi dėl seminarijų bendrojo lavinimo dalykų programų ir prašė atsiųsti dar 1845 metais spalio 22 dieną patvirtintas rusų kalbos ir tėvynės istorijos programas, Vilniaus Romos katalikų dvasinės
seminarijos valdyba atsakė, kad programa pamesta dėl priežasčių, nuo jos nepriklausančių, ir pati labai prašė tas programas atsiųsti62. Taigi ir mokymo programos išdėstymas, ir išmokimas priklausė nuo daugybės aplinkybių, tačiau tai, ką norėta mokyti ir diegti būsimiesiems dvasininkams, programos parodyti gali.
1845 metais sudarytos rusų kalbos ir literatūros programos įvade rašyta, jog
dėstant šį dalyką seminarijose siekiama, kad baigusieji galėtų teisingai ir taisyklingai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, kad gautų žinių apie rusų kalbos ir literatūros raidą ir būklę, o tos žinios padėtų sėkmingai vartoti kalbą ir būtų ryšiu tarp
60

R u s ų k a l b o s i r l i t e r a t ū r o s m o ky m a s.

Apie Mogiliavo arkivyskupinę seminariją,
[1873–1875], 1–15. Šioje planuojamoje atidaryti seminarijoje homiletiką buvo siekiama priskirti prie dalykų, dėstomų rusų
kalba (Mogiliavo arkivyskupo metropolito
raštas IRKDA rektoriui, 1874-04-06, 18–19).
Beje, metropolito cituojamame rašte teigiama, kad VRM prašė nurodyti priemones,
kaip „suformuoti dvasininkus, ištikimus
tėvynei ir su nuoširdžia rusiška kryptimi“
(образовать духовенство преданное отече
ству и с искренним русским направлени
ем), taip pat „nurodyti priemones, kaip išugdyti dvasininkus – pavaldinius, ištikimus tėvynei, mylinčius Imperatorių ne iš
baimės, o dėl sąžinės, kaip Dievas liepė“
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(указать мѣры какъ образовать духовен
ство вѣрноподданое, преданное отечеству,
искренно любящее своего Государя Импера
тора и повинующееся Верховной Его вла
сти не только за страхъ, но и за совѣсть
как самъ Богъ повелѣв аеъ). Žr. Komiteto,
įsteigto Sankt Peterburge (dėl Mogiliavo
arkivyskupinės seminarijos), šeštojo posėdžio protokolo kopija, 1874-06-20, 1193–
1201; Stakauskas 2006, 326.
VRM KDRD raštas dėl katalikų reikalų (kopija), 1880-11-25, 362–363; Žaltauskaitė
2000, 40–44.
Vilniaus Romos katalikų dvasinės seminarijos raštas IRKDA valdybai, 1865-10-25, 2.

Pa s a u l i e t i n i ų d a l y k ų – r u s ų k a l b o s ,
l i t e r a t ū r o s , tėvynės i s t o r i j o s i r g e o g r a f i j o s –
mokymas dvasininkų rengimo įstaigose
(XIX amžiaus antroji pusė)

specialaus išsilavinimo ir bendrųjų poreikių bei „mūsų tautos [tautiškumo] dvasios“
(духом нашей народности)63. Rusų kalbos ir literatūros pamokos būsimajam Romos
katalikų dvasininkų luomo asmeniui penktuoju XIX amžiaus dešimtmečiu turėjo
formuoti ryšį su rusiškojo „tautiškumo dvasia“. Bent jau programos tekste toks
mokymo tikslas neskambėjo agresyviai. Dalykui dėstyti buvo numatytos aštuonios
savaitinės pamokos – po dvi kiekvienam kursui. Beje, gimnazijų aukštesnėse (V–VII)
klasėse jų buvo devynios64. Seminarijose mokymo priemone nurodomas tuo metu
populiarus vadovėlis – Aleksandro Vostakovo gramatika65, taip pat – Aleksejaus
Galachovo chrestomatija66.
Aštuntuoju dešimtmečiu, seminarijose atnaujinus mokymo procesą, rusų kalbos
ir literatūros mokymo priemonių autoriai nurodomi tie patys67, taip pat dar siūlyta
Kozmos Govorovo gramatika68, kurioje daugiau dėmesio skirta praktiniam kalbos
mokymui. Žemaičių (Telšių) seminarijoje liko toks pats pamokų skaičius ir jų išdėstymo tvarka kursuose (po dvi pamokas kiekviename kurse). Vilniaus seminarijoje
rusų kalbai ir literatūrai skirtos tik šešios pamokos, todėl jų skaičių siūlyta didinti
pagal Žemaičių (Telšių) seminarijos pavyzdį69. Pagal 1871 metais patvirtintus gimnazijų įstatus, aukštesnėse klasėse (V–VII) buvo numatytos septynios rusų (ir bažnytinės slavų) kalbos pamokos70. Taigi seminarijose rusų kalbos pamokų turėjo būti netgi daugiau nei gimnazijose, nes bažnytinės slavų kalbos seminaristai nesimokė. 1877
metais, parengusi naujus seminarijų įstatus, pasaulietinė valdžia deklaravo, kad bendrojo lavinimo dalykų mokymas jose turi atitikti aukštesniųjų gimnazijų klasių lygį71,
tačiau dėmesys rusų kalbai Romos katalikų dvasinėse seminarijose netgi didesnis.
Visgi pastebėtina, kad Žemaičių (Telšių) seminarijoje faktiškai visiems kursams rusų
kalbos ir literatūros pamokų būta perpus mažiau: pirmojo ir antrojo bei trečiojo ir ketvirtojo kursų pamokos buvo jungiamos – vyko kartu. Vyskupas Motiejus Valančius
teisinosi, kad tai esą seniai akademijoje ir seminarijose galiojanti praktika72. Ji išliko ir
63
64

65
66
67

Rusų kalbos ir literatūros programa,
1845-10-22, 13–15.
Savaitinių pamokų skaičius gimnazijose ir
apskričių mokyklose 1858 metais (Lukšienė 1970, 283).
Вдовина 1956, 319.
Rusų kalbos ir literatūros programa,
1845-10-22, 13–15.
Telšių (Žemaičių) seminarijos knygų sąrašas, 1872-02-21, 975–977; Romos katalikų
dvasinės kolegijos raštas VRM, knygų užsakymo sąskaitos, 1877-10-07, 186–188;
Raštas dėl lėšų knygoms įsigyti, knygų seminarijoms užsakymo sąskaitos, 1879-0418, 201–203. Devintame dešimtmetyje jau
nurodama Govorovo rusų kalbos gramatika (VŠA globėjo kanceliarijos raštas Vil-
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69

70
71
72

niaus generalgubernatoriui su VŠA inspektoriaus Aleksejaus Popovo ataskaita
apie rusų kalbos ir literatūros, tėvynės istorijos ir geografijos baigiamuosius egzaminus Telšių ir Vilniaus Romos katalikų
dvasinėse seminarijose 1883–1884 mokslo
metais [kopija], 1886-09-15, 2).
Vilniaus Romos katalikų dvasinės seminarijos pasiūlyta rusų kalbos ir literatūros dėstymo programa (projektas), 1876-03-06, 16.
1883–1884 mokslo metais dar nurodoma,
kad buvo šešios pamokos (Svetovidovas
[1895?], 43).
Константинов 1956, 19.
Svetovidovas [1895?], 41, 48.
Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1873-11-29, 49.
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vėliau – 1876 metais73, vidaus reikalų ministras Levas Makovas ir 1878 metų kovą atkreipė į tai generalgubernatoriaus Piotro Albedinskio dėmesį ir prašė nurodyti, kad
nuo kitų mokslo metų pamokos seminarijoje nebūtų jungiamos74. Devintojo dešimtmečio paskaitų tvarkaraštyje jungiamų pamokų jau nėra75. Pamokų skaičius nepasikeitė.
Visgi ryškiausias pokytis aštuntuoju dešimtmečiu – ne tiek griežtesnis dėstymo
tvarkos paisymas, kiek rusų kalbos ir literatūros dalyko statuso ir reikšmingumo seminarijose akcentavimas, o praktikoje – šnekamosios kalbos, praktinių įgūdžių besimokantiesiems formavimas (būtent tai akcentuota 1876 metų mokymo programų projektuose76 bei 1877 metų seminarijų įstatų projekte77). Tokie pokyčiai tiesiogiai sietini su
valdžios politika – rusų kalbos vartojimo erdvės plėtimu katalikiškoje aplinkoje ar šios
ribojimu. Pokytį rodė ir 1875 metų gruodžio 12 dienos imperatoriaus leidimas, kuriuo
rusų kalbos ir tėvynės istorijos mokytojų, dėsčiusių Romos katalikų dvasinėse seminarijose Vakarų krašte, pamokos buvo prilygintos pamokoms gimnazijose: už vieną
metinę pamoką turėjo būti mokama 75 rubliai78. Paminėtina, kad toks klausimas iškeltas svarstyti jau 1873 metų rudenį79. Tai buvo ryškus padidinimas lyginant su 250 rublių
atlyginimu, numatytu šių dalykų dėstytojams 1843 metų seminarijų įstatų etatuose.
Nors sklandžiai procesas nevyko: kiekvienais metais reikėjo prašyti VRM tų papildomų sumų pasaulietinių dalykų mokytojams finansuoti. Tokia apmokėjimo norma tokiam pat pamokų skaičiui jau buvo taikyta pasaulietinių dalykų mokytojų atlyginimams ir seminarijai Sankt Peterburge80, ji nepasikeitė ir XX amžiaus pradžioje81.
1877 metais vietos administracija, vyskupijų hierarchai svarstė minėtąjį naują VRM
parengtą seminarijų įstatų projektą. Rusų kalbos ir literatūros dėstymo programose
buvo akcentuojami būtent praktiniai kalbos įgūdžiai82. Ir nors projektas liko tik projektu kitoms seminarijoms, o imtas taikyti tik seminarijai Sankt Peterburge83, galima
manyti, kad praktiniai kalbos įgūdžiai, šnekamoji kalba darėsi vis reikšmingesnė
73
74
75

76

77
78

79

Vidaus reikalų ministro raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1876-01-30, 1.
VRM KDRD raštas, 1878-03-02, 192.
Rusų kalbos pamokų Telšių Romos katalikų dvasinėje seminarijoje tvarkaraštis
1886–1887 mokslo metams, 242.
Vilniaus gubernatoriaus raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1876-08-27, 7–21 (su
Vilniaus seminarijos valdybos siūlymais ir
rusų kalba dėstomų dalykų programų projektais ir Kauno gubernatoriaus nuomone
tais klausimais).
Svetovidovas [1895?], 41.
Raštas apie papildomą išlaikymą LuckoŽytomyro vyskupijos seminarijos dėstytojams, 1876-10-09, 178.
1873 metų spalio 13 dieną VRM KDRD direktorius Emanuelis Siversas lankėsi Kaune ir su gubernatoriumi, bendrojo lavini-
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mo dalykų seminarijoje mokytojais, gimnazijos direktoriumi svarstė priemones
dėl sėkmingesnio rusų kalbos mokymo
(Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1873-10-23, 41–43).
Mogiliavo arkivyskupinės seminarijos
Sankt Peterburge įstatai ir etatai, 1879-0616, 16, 18–20.
Romos katalikų dvasinių seminarijų įstatų
projektas, [XX amžiaus pirmasis dešimt
metis?]; Nenustatyto asmens laiškas Ekscelencijai [Vilniaus vyskupui?], 1905-1113, 1–2.
Svetovidovas [1895?], 41–42.
Vidaus reikalų ministro pranešimas imperatoriui apie Mogiliavo arkivyskupinės seminarijos Sankt Peterburge laikinus nuo
status ir etatus (kopija), [iki 1879-05-14], 3.

Pa s a u l i e t i n i ų d a l y k ų – r u s ų k a l b o s ,
l i t e r a t ū r o s , tėvynės i s t o r i j o s i r g e o g r a f i j o s –
mokymas dvasininkų rengimo įstaigose
(XIX amžiaus antroji pusė)

mokymo procese ir ŠVK seminarijose. Pavyzdžiui, šnekamosios kalbos įgūdžių formavimas buvo pabrėžiamas aštuntojo dešimtmečio vidurio IRKDA rusų kalbos ir
literatūros programoje84, o į akademiją buvo siunčiami visų vyskupijų atstovai. Beje,
ne viena bendrojo lavinimo dalykų programų keitimo iniciatyva, susijusi su geresniu
rusų kalbos išmokimu seminarijose (ir akademijoje), buvo svarstoma būtent akademijoje85. Šnekamosios rusų kalbos išmokimas analizuojant naujosios epochos rašytojų literatūros kūrinius nurodomas vienu iš šio dalyko dėstymo seminarijose uždavinių ir XX amžiaus pradžioje86. Tiesa, literatūros kūrinių atranka griežtinama87, siūloma labiau paistyti seminarijų specifikos: 1908 metais buvo siūlyta netgi parengti
atskirą rusų literatūros vadovėlį dvasinėms seminarijoms88. Tačiau vėlesnių metų
inspektorių ataskaitos nerodo, kad šis sumanymas būtų buvęs įgyvendintas.
Stakauskas mini, kad po 1863 metų sukilimo netgi pakeistos seminarijų programos89. Tai vienareikšmiškai patvirtinti sudėtinga. Žemaičių (Telšių) vyskupijos valdytojas Aleksandras Beresnevičius atkakliai priešinosi siūlomiems keitimams – reikalavimui bendrojo lavinimo dalykus seminarijose dėstyti aukštesniųjų gimnazijos
klasių lygiu90. Mogiliavo arkivyskupinės seminarijos programos, patvirtintos 1879
metais91, seminarijoms Vilniuje ir Kaune taikytos nebuvo92, nors jų svarstymuose
84

85

Akademijoje dėstantis Aleksandras Chižniakovas 1875 metais rašė, kad jo uždavinys yra, supažindinant su geriausiais rusų
literatūros kūriniais, pasiekti laisvą rusų
kalbos vartojimą. Esant tokiam tikslui užsiėmimai turėjo „visiškai praktinį charakterį”. Tik teorinės žinios tam nepadėtų, todėl visi užsiėmimai susidėjo iš skaitymo,
perskaityto teksto analizės ir pratimų raštu. Buvo rašomi rašiniai ir atliekami vertimai pagal studentų specialybės kūrinius.
Tekstus skaitant taisytas kirčiavimas. Teigė, kad siekta išsamiai ir įvairiapusiškai
supažindinti auklėtinius su rusų kalba
(žr. Chižniakovas [1875–1876], 24–26).
Dėl tėvynės istorijos dėstymo seminarijose
sustiprinimo: Vidaus reikalų ministro raštas IRKDA valdybai, 1865-07-14, 1. 1867
metais VRM KDRD kreipėsi į IRKDA rektorių, prašydamas įvertinti jų siūlymus ir
pateikti savo siūlymus dėl rusų kalbos ir
istorijos dalykų dėstymo sustiprinimo seminarijose (žr. VRM KDRD vicedirektoriaus raštas IRKDA rektoriui, 1867-07-31,
1–2); Dėl rusų kalbos mokymo akademijoje sustiprinimo: IRKDA rektoriaus raštas
VRM KDRD direktoriui, 1871-03-01, 49–67.
Šių siūlymų vertinimas, beje, neleidžia
taip vienareikšmiškai, kaip pasitaiko istoriografijoje (žr. Wodzianowska 2007, 142,
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187), tuometinės akademijos vadovybės
priskirti pasaulietinės valdžios iniciatyvų
vykdytojų kategorijai.
Mogiliavo arkivyskupo metropolito laiškas
VRM KDRD, 1910-09-06, 1.
Svarstyta, kokie kūriniai seminarijose negali būti dėstomi (Rusų literatūros programos Mogiliavo arkivyskupinei seminarijai
projekto svarstymai, 1912-02-27, 35). Apie
seminarijų „pasaulietėjimo“ baimę žr.
Долб илов 2010, 350.
Petrovas 1912-10-16, 40–43.
Stakauskas 2003, 64.
Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus generalgubernatoriui (su Aleksandro Beresnevičiaus 03-21 dienos atsiliepimu) (kopija),
1877-03-13, 39–42; Kauno gubernatoriaus
raštas Vilniaus generalgubernatoriui (su
Aleksandro Beresnevičiaus 06-29 dienos
atsiliepimu) (kopija), 1877-07-07, 49–52.
Mogiliavo arkivyskupinės seminarijos, atidarytos Sankt Peterburge, programos,
[1879], 21–34, 40–44.
Vidaus reikalų ministro pranešimas imperatoriui apie Mogiliavo arkivyskupinės seminarijos Sankt Peterburge laikinus nuostatus ir etatus (kopija), [iki 1879-05-14],
3–4; Romos katalikų dvasinių seminarijų
įstatų keitimo projektas, [1884?], 1.
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dalyvavo ir ŠVK vietos administracija, ir vyskupijų hierarchai. Devintojo dešimtmečio pradžioje randame nuorodų, kad tebesivadovauta 1845 metų programa93. Visgi
devintąjį dešimtmetį ŠM valdininkai rusų kalbos ir literatūros dėstymo seminarijose
tikslu matė ne ryšių su „tautos dvasia“ atskleidimą dvasininkų luomo asmeniui, o
rusų kalbos turtingumo ir viršenybės prieš kitas slavų tarmes ar kalbas sampratos
įdiegimą94. Žinoma, dar reikėjo mokyti aiškiai ir tiksliai reikšti mintis rusų kalba,
šalinti iš kalbos polonizmus, inspektoriaus nuomone, dažnus tarp stojusiųjų į seminarijas, supažindinti su rusų poetinės literatūros kūrinių grožiu.
Pokyčių dėstant rusų kalbą ir literatūrą – nors tebegaliojo 1843 metų seminarijų
įstatai – būta. Nuo 1889–1890 mokslo metų abiejose seminarijose keista rusų kalbos
ir literatūros medžiagos dėstymo tvarka95, daugiau dėmesio skiriant literatūros kūrinių analizei. Kas ir kaip buvo mokoma, priklausė ne vien nuo programos, bet ir
nuo mokytojo: VŠA inspektorių nuomone, vieni mokytojai seminarijoje dėstė plačiau,
įtraukė daugiau autorių, kitų programos vertintos neigiamai. „Trumpa“, „neišsami“ –
taip inspektorius 1879 metų rudenį įvertino Žemaičių (Telšių) seminarijos rusų kalbos
ir literatūros dėstymo programą96.
Iš to, kuo skųstasi šeštajame XIX amžiaus dešimtmetyje dėl rusų kalbos dėstymo
Žemaičių (Telšių) seminarijoje, sužinome, kad per rusų kalbos pamokas mokytojas
tiesiog diktuodavo, o mokinys rašydavo lentoje, asmeninių užrašų mokiniai neturėjo, todėl buvo siūlyta, kad besimokantieji bent keturis kartus metuose rašytų rašinėlius, o mokytojas juos taisytų97. Rašto darbai, kaip įtvirtinantys įgūdžius, akcentuoti
93

94

95

Svetovidovas [1895?], 46. Pavyzdžiui, VŠA
inspektorius Aleksejaus Popovas 1884 metais siūlė abiem seminarijoms taikyti Mogiliavo arkivyskupinės seminarijos rusų
kalbos ir literatūros programą, tačiau vėlesnių metų ataskaitose apie tai neužsimena (VŠA globėjo kanceliarijos raštas Vilniaus generalgubernatoriui su VŠA inspektoriaus Aleksejaus Popovo ataskaita
apie rusų kalbos ir literatūros, tėvynės istorijos ir geografijos baigiamuosius egzaminus Telšių ir Vilniaus Romos katalikų
dvasinėse seminarijose 1883–1884 mokslo
metais [kopija], 1886-09-15, 36).
VŠA globėjo kanceliarijos raštas Vilniaus
generalgubernatoriui su VŠA inspektoriaus Aleksejaus Popovo ataskaita apie
rusų kalbos ir literatūros, tėvynės istorijos
ir geografijos baigiamuosius egzaminus
Telšių ir Vilniaus Romos katalikų dvasinėse seminarijose 1883–1884 mokslo metais
(kopija), 1886-09-15, 1–6.
Pirmame kurse gramatikos kartojimas; ant
rame – literatūros teorija: žanrai ir jų pa-
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vyzdžiai (autoriai: Nikolajus Karamzinas,
Aleksandras Puškinas, Vasilijus Žukovskis, Michailas Lermontovas, Aleksejus
Kolc ovas ir kt.); trečiame toliau dėstoma
literatūros teorija: poezijos ir prozos skirtumų nagrinėjimas; ketvirtame – rusų literatūros istorija (senoji literatūra, Michailas Lomonosovas, Gavrila Deržavinas, Karamzinas, Žukovskis, Ivanas Krylovas,
Puškinas, Aleksandras Gribojedovas, supažindinant ir su istorinėmis asmenybėmis – pavyzdžiui, Petru Pirmuoju – ir jų
nuopelnais) (žr. VŠA inspektoriaus Nikanoro Odincovo ataskaita apie keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus Vilniaus
ir Telšių Romos katalikų dvasinėse seminarijose 1891–1892 mokslo metais [kopija],
159–160).
Vilniaus Švietimo apygardos globėjo raštas
VRM KDRD su inspektoriaus Aleksejaus
Popovo ataskaita, 1879-10-31, 216.
Telšių (Žemaičių) Romos katalikų dvasinės
seminarijos valdybos raštas VRM KDRD,
1854-04-14, 66–67.

Pa s a u l i e t i n i ų d a l y k ų – r u s ų k a l b o s ,
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mokymas dvasininkų rengimo įstaigose
(XIX amžiaus antroji pusė)

ir aštuntuoju dešimtmečiu98. Tačiau tuo metu pasigesta gerų šnekamosios kalbos
įgūdžių, kurie formuojami literatūros kūrinių analize, mokymusi atmintinai.
Pastebėtina, kad aštuntuoju dešimtmečiu dėl rusų kalbos ir literatūros dėstymo
daugiau kritikuota Žemaičių (Telšių) seminarija99, devintuoju – Vilniaus, ypač vyskupo Karolio Hrynevickio vyskupavimo metais (1883–1885). Jis nepaisė egzaminavimo seminarijose tvarkos100 nei daugelio kitų pasaulietinės valdžios nurodymų. Tuo
metu Žemaičių (Telšių) seminarijoje stebimi „džiuginantys rezultatai“101. Paskutiniu
XIX amžiaus dešimtmečiu vėl daugiau kritikuota Žemaičių (Telšių) seminarija (atkreiptas dėmesys į egzaminų metu pastebėtą netaisyklingą rusų kalbos žodžių darybą, kirčiavimo klaidas), o Vilniaus seminaristai ir mokytojai – pagirti102. Atkreiptas
dėmesys ir į seminarijų kontingentą – esą dauguma stojančiųjų nelankę valstybinių
gimnazijų, o ten, kur tokias lankiusiųjų buvo daugiau (pavyzdžiui, Vilniaus seminarijoje), ir situacija geresnė103. XX amžiaus pirmojo dešimtmečio pabaigoje, 1909–1910
mokslo metais, VŠA inspektoriaus ataskaitose informuota apie pakankamai gerą
besimokančiųjų tiek Vilniaus, tiek Žemaičių (Telšių) seminarijose pasirengimą ir rusų
kalbos, ir istorijos egzaminams104. Po 1905 metų pasikeitė politinė situacija ir vertinimo kriterijai. Inspektoriai vertino žinias, o ne bendrą kalbinę seminarijų situaciją.
Lenkų, lietuvių kalbų vartojimas jau nebuvo pagrindinė problema, nes gimtąją kalbą
įsileista ir į seminarijų dėstymo planus.
Nors atnaujinusiose mokymo procesą seminarijose paisyta minėtųjų 1869 metų
vasario 21 dienos taisyklių, laikytasi seminarijų įstatų – iš stojančiųjų reikalauta būti
Telšių (Žemaičių) Romos katalikų dvasinės
seminarijos rektoriaus raportas Telšių (Žemaičių) vyskupui, 1871-11-12, 1055–1057
(rektorius rašė, kad esą prašęs rusų kalbos
mokytojų užsiimti rašto pratimais dėl pakankamo rusų kalbos žinių įgijimo).
99 VŠA globėjo raštas VRM KDRD su inspektoriaus Aleksejaus Popovo ataskaita,
1879-10-31, 216.
100 Svetovidovas [1895?], 43–44; Vidaus reikalų ministro raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1884-11-02, 88–89.
101 Be to, inspektorius pabrėžė, kad mokytasi
mintinai, rašyti diktantai ir mokytojas užsiėmė lenkų ir žemaičių kalbų ypatybių,
būdingų tik ką įstojusiems į seminariją,
šalinimu (VŠA globėjo kanceliarijos raštas
Vilniaus generalgubernatoriui su VŠA inspektoriaus Aleksejaus Popovo ataskaita
apie rusų kalbos ir literatūros, tėvynės istorijos ir geografijos baigiamuosius egzaminus Telšių ir Vilniaus Romos katalikų
dvasinėse seminarijose 1883–1884 mokslo
metais [kopija], 1886-09-15, 2–3).
98
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VŠA inspektoriaus Nikanoro Odincovo
ataskaita apie keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus Vilniaus ir Telšių Romos
katalikų dvasinėse seminarijose 1891–1892
mokslo metais (kopija), 160, 163; VŠA globėjo raštas apie rusų kalbos, literatūros
teor ijos, rusų literatūros istorijos ir rusų
istorijos mokymosi lygį Vilniaus ir Telšių
Romos katalikų dvasinėse seminarijose
(1890–1891 ir 1891–1892 mokslo metais),
1892-11-05, 18.
VŠA inspektoriaus Nikanoro Odincovo
ataskaita apie keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus Vilniaus ir Telšių Romos
katalikų dvasinėse seminarijose 1891–1892
mokslo metais (kopija), 163.
VŠA globėjo raštas VRM KDRD su ins
pektorių ataskaitų kopijomis apie stojamųjų, keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų
Vilniaus ir Telšių Romos katalikų dvasinėse seminarijose rezultatus, 1910-12-28,
99–120.

Archivum Lithuanicum 15

baigus ne mažiau kaip keturias gimnazijos klases105; nors visi pasaulietinių dalykų
mokytojų etatai buvo užimti, tačiau ŠM atstovų netenkino naujojo seminarijų kontingento rusų kalbos žinios. 1874 mokslo metų pabaigoje nurodoma daugybė diktantuose padarytų klaidų (25, 32 ar net 51)106. Teigta, kad besimokantieji neišmoksta rusų
kalbos garsų, nežino rusiškų žodžių, taip pat atsisako mokytis atmintinai, nors tai
esą būtina gerai tarčiai įgyti107. Žemaičių (Telšių) seminarijoje nuo 1870 metų lapkričio tėvynės istoriją ir geografiją dėstęs Kauno gimnazijos mokytojas Ivanas Pigulevskis rašė, kad suvokia rusų kalba dėstomų dalykų svarbą dvasininkus auklėjant Rusijos piliečiais, ir susirūpinęs informavo gubernatorių apie prastą rusų kalbos žinių
lygį, lenkų kalbos vartojimą tarp seminaristų ir dėstytojų108. Aštuntąjį XIX amžiaus
dešimtmetį būta ne vieno panašaus turinio rašto109. Vėlesniais metais, jau VŠA inspektorių ataskaitose110, kritikuotas ir lenkų kalbos vartojimas seminarijose Vilniuje ir
Kaune (beje, Kaune dar minėta ir lietuvių kalba). Inspektorius Nikanoras Odincovas
apie tai nuolatos rašė savo ataskaitose nuo 1888–1889 mokslo metų, kai pakeitė iki tol
dirbusį inspektorių Aleksejų Popovą111. Taigi rusų kalba seminarijose nebuvo viešojo
bendravimo kalba. Kita vertus, ir nuolatiniai ŠM pareigūnų nuogąstavimai dėl rusų
kalba dėstomų dalykų ar jos nevartojimo vertintini atsargiai. Situacija nebuvo statiška.
XIX amžiaus aštuntąjį dešimtmetį istorijos mokytojas teigė, kad jis negali dėstyti dalyko, nes dalis mokinių nemoka kalbos ir jo nesupranta, o štai XIX amžiaus pabaigoje tokių skundų nėra. Pavyzdžiui, atsiminimuose apie mokymąsi seminarijose paskutiniu XIX amžiaus dešimtmečiu randame epizodų apie tarp seminaristų vartotą rusų
kalbą. Adolfas Sabaliauskas, mokęsis Žemaičių (Telšių) seminarijoje 1890–1894 metais,
prisimena, kad pirmame kurse rusų kalbą vartojo iš gimnazijų į seminariją įstoję
klierikai: „mes pirmokai, pripratę gimnazijoje kalbėti rusiškai, taip pat rusiškai kalbėjomės ir savo tarpe ir tai iki pat Kalėdų“112. Kazimiero Paltaroko atsiminimuose
vėlgi yra įdomus epizodas, liudijantis rusų kalbos vartojimą seminarijoje:
105

106
107
108

109

Romos katalikų dvasinės kolegijos raportas vyskupams, 1871-12-15, 949 (raporte
informuojama, kad į seminarijas leidžiama
priimti ir tuos, kurie nesimokė gimnazijoje, bet išlaikė 4 gimnazijos klasių lygio egzaminus miesto, kuriame yra seminarija,
gimnazijoje).
Seminaristų diktantai, 1874-06-15, 62–64.
VŠA globėjo raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1874-07-07, 61C.
Kauno gubernatoriaus raštas Vilniaus generalgubernatoriui (su Ivano Pigulevskio
1872-03-07 rašto kopija), 1872-03-21, 7–12;
Stakauskas 2003, 317–320.
VŠA globėjo raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1874-07-07, 61, 61A-61F; Feoktistovas 1873-10-14, 65–66.
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Nuo 1879 metų už egzaminų rezultatus atsiskaitydavo inspektoriai, o ne gimnazijų
direktoriai.
VŠA inspektoriaus Nikanoro Odincovo
ataskaita apie keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus Vilniaus ir Telšių Romos
katalikų dvasinėse seminarijose 1891–1892
mokslo metais (kopija), 163; Vilniaus generalgubernatoriaus raštas vidaus reikalų
ministrui, 1894-10-14, 21–22; VŠA globėjo
raštas apie rusų kalbos, literatūros teorijos, rusų literatūros istorijos ir rusų istorijos mokymosi lygį Vilniaus ir Telšių Romos katalikų dvasinėse seminarijose
(1890–1891 ir 1891–1892 mokslo metais),
1892-11-05, 25.
Sabaliauskas [1940], 44.

Pa s a u l i e t i n i ų d a l y k ų – r u s ų k a l b o s ,
l i t e r a t ū r o s , tėvynės i s t o r i j o s i r g e o g r a f i j o s –
mokymas dvasininkų rengimo įstaigose
(XIX amžiaus antroji pusė)

Baigę rekolekcijas einam išpažinties iš viso gyvenimo... Grįžta iš bažnyčios draugas
Jakuška ir klausia: „Kto etot černenkij kudriavyj sidit v konce kostiola? On mne dal
percu“113.

Netgi atsiminimų epizode, kurio herojus yra seminarijoje dėstęs Jonas Mačiulis
(Maironis), tasai „kudriavyj“, pasakojama įterpiant rusų kalbą. Visgi seminarijų vyresnybė rusų kalbos vartojimą ne skatino, o draudė. Taip Vilniaus seminarijos atmo
sferą apibūdino 1892 metais ją baigęs Dionisas Sobolevskis (iš Minsko gubernijos)114.
O ir minėtasis Sabaliauskas iš Žemaičių (Telšių) seminarijos prisiminė, kad rusų
kalba bendraujant vartota neilgai – iki Kalėdų seminarijoje.
Svarbu paminėti, kad su gimnazijų išsilavinimu į seminarijas stojančiųjų nebuvo
daug. Daugumą sudarė net ne 4 gimnazijos klases baigę, o išlaikę tik tokio lygio
egzaminą. Ir, beje, dažnai jį laikę net ne VŠA egzaminų komitetuose ar gimnazijose,
o centrinėje Rusijoje ar Dorpato švietimo apygardoje, kadangi ten egzaminavimas
nebuvo toks griežtas115. Taigi, vertinant dvasininkų išsilavinimą, kalbėti apie jų nuostatas, atsineštas iš pasaulietinių gimnazijų, reikėtų labai atsargiai, įvertinant kiekvieną atvejį. Taip pat įdėmiai, daugelį aspektų apžvelgus, vertintinas ir seminaristų rusų
kalbos bei kitų bendrojo lavinimo dalykų mokymasis, jo rezultatai.

4. Tėvynės i s t o r i j o s m o ky m a s. Istorinė lektūra laikoma svarbia modernaus
nacionalizmo formavimuisi. Miroslavas Hrochas mini socialinę istorijos funkciją116.
Rusijos imperijos švietimo sistemoje tėvynės istorijos dėstymas turėjo atlikti jam numatytą socialinę funkciją, nors pastebėtina, kad ministro Dmitrijaus Tolstojaus vykdyta gimnazijų reforma išsilavinimo tikslu matė asmens disciplinavimą ir akcentavo
klasikines kalbas bei matematiką117. Taigi ŠVK Romos katalikų dvasinėse seminarijose tėvynės istorijos dėstymas akcentuotas netgi labiau nei pasaulietinėse gimnazijose, turėjo ryškų kultūrinį turinį. Seminarijose diegiant tam tikrą istorijos kanoną
viltasi besimokančiųjų kultūrinės (ir politinės) laikysenos pokyčių.
Jau a priori tikėtina, kad tėvynės istorijos dėstymas negalėjo atitolti nuo oficialiojo
istorijos kanono118. Intencijų jį kurti turėjo ne tik mokslininkai, bet ir vietos administracija: Vilniaus generalgubernatorius Michailas Muravjovas siekė, kad būtų parengtas naujas istorijos vadovėlis ŠVK119. Inspektorių ataskaitos dėl egzaminų seminarijose rodo, kad jie taip pat turėjo aiškią nuomonę apie seminarijose dėstytinus tėvynės
istorijos klausimus ir jų interpretavimą.
Tėvynės istorijos dėstymas fiksuotas jau 1843 metų seminarijų įstatuose. Numatyta dešimt pamokų – po penkias savaitines pamokas pirmame ir antrame kursuose.
113
114

115
116

Vysk. Kazimieras Paltarokas. Gyvenimo bruo
žai: atsiminimai, 2005, 48.
Sobolevskis 1896-12-17, 64; Sobolevskis
[1897], 92, 98–99,101–103; Sobolevskis
1896-12-11, 123–124.
Бѣлецкiй 1887, 10–15.
Hrochas 2012, 139.
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Sinel 1973, 172.
Staliūnas 2009, 105–110. Taip pat: Kulakauskas 1995, 5–10; Griškaitė 2006, 25–94;
Griškaitė 2010, 89–126; Gudavičius 1998,
18–33.
Staliūnas 2009, 109.
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Visgi programa nebuvo labai detali: „nuo pradžios iki Romanovų atėjimo į sostą“ ir
„nuo Romanovų iki mūsų dienų“, kreipiant ypatingą dėmesį į chronologiją ir geografiją. Taigi programa, kitaip nei rusų kalbos ir literatūros, buvo be įvadų ir preambulių. Dėstymo tikslas tarsi turėjo būti savaime suprantamas. Iškalbingiau jį komentuoja programos pabaigoje siūloma mokymo priemonė – Nikolajaus Ustrialovo vadovėlis120 Начертание русской исторiи для учебныхъ заведенiй (1839 metai, o 1857
metais pasirodė jau 10-asis leidimas). Ustrialovo darbuose sąvokos Rusijos Istorija ir
tėvynės Istorija (отечественная Исторія)121 vartotos pramaišiui ir aiškintos kaip pastovus valstybinio gyvenimo vystymasis122. Taigi tėvynės istorija neabejotinai reiškė
Rusijos valstybės istoriją. Beje, Staliūnas nurodo tyrimus, kuriuose Ustrialovo istorijos koncepcija vertinama ir kaip tautos, o ne valstybės istorijos koncepcija123.
Ustrialovas ir kūrė, ir laikėsi Vakarų Rusios koncepcijos, paaiškinančios po padalijimų prie Rusijos prijungtų žemių teisėtumą. LDK matė kaip valstybę, tolygią vienai
iš slavų kunigaikštysčių. Nors Lietuva netapatinta su slavais, ji sudarė tik valstybės
žemių ir gyventojų mažumą, o iš esmės buvo slavų valstybė. Jo išvada: nuo to laiko,
kai Vakarų ir Rytų Rusios vėl susilieja į vieną Rusijos imperiją, „Lietuvos Istorija turi
nutilti“124. Dėstant tokią tėvynės istoriją mokiniams siekta ugdyti rusišką bendravalstybinį susivokimą, tėvynės – Rusijos imperijos sampratą.
Būtent Ustrialovo vadovėlį125 nurodė turinčios ir naudojančios visos imperijos seminarijos ir 1853 metais126, ir vėliau127. Jį su kitais vadovėliais ir chrestomatijomis VRM
papildomai išsiuntinėjo į seminarijas128 jau septintuoju dešimtmečiu. Tas pats vadovėlis
buvo IRKDA rekomenduotas seminarijoms ir 1865-aisiais129, pateikiant programą ir
siūlymus, kaip pagerinti seminaristų tėvynės istorijos žinias. Beje, pagal šią naujai siūlomą programą istorija turėjo būti dėstoma 1–4 kursuose po tris pamokas per savaitę.
Nors tokie 1865 metų akademijos siūlymai ir liko tik siūlymais, tačiau nėra abejonių, kad pasaulietinę valdžią domino šio dalyko dėstymo lygis seminarijose. Net
centrinė valdžia atkreipė dėmesį į nepakankamas seminaristų žinias apie tėvynės
istoriją130. Tačiau septintąjį XIX amžiaus dešimtmetį, seminarijose nesurenkant kursų,
tėvynės istorija nebuvo nuosekliai dėstoma. Pavyzdžiui, vyskupas Valančius 1870
metų kovą vidaus reikalų ministrui Aleksandrui Timaševui pranešė, kad tėvynės is120

121
122
123
124
125
126

Tėvynės istorijos programa, [1845-10-22],
13; IRKDA raštas Vilniaus seminarijos valdybai, 1865-11-05, 2–4.
Устряловъ 1836, 1.
Устряловъ 91856, 3. Taip pat: Устряловъ
1839, 16.
Staliūnas 2009, 106; Staliūnas 2010, 151–
154.
Устряловъ 1839, 42.
Устряловъ 1839 (1857 metais jau buvo
10-as leidimas).
Romos katalikų dvasinių seminarijų valdybų raštai, [1853], 62–68.
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Romos katalikų dvasinių seminarijų valdybų ataskaitos, siųstos į IRKDA,1855–
1861, 1–92.
Romos katalikų dvasinės kolegijos raštas
Vidaus reikalų ministrui, 1867-05-31, 157.
IRKDA valdybos raportas Vidaus reikalų
ministrui ir parengtos Tėvynės istorijos
programos seminarijoms kopija, 1865-08-16,
2–6.
Vidaus reikalų ministro raštas IRKDA valdybai, 1865-07-14, 1.
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torijos seminarijoje nedėstoma, kadangi 1867 metais išvyko dėstytojas Nikolajus Velikanovas ir kadangi 1864 metais sustabdytas studentų į seminariją priėmimas, taigi
nebuvo žemesniųjų kursų studentų, kuriems tą dalyką dėstyti. Šio dalyko dėstytojo
skyrimą, taigi ir antrojo dėstytojo pasauliečio skyrimą į seminarijos valdybą, vyskupas siūlė atidėti iki kol bus atnaujintas priėmimas131.
Paskutinių XIX amžiaus dešimtmečių VŠA inspektorių ataskaitos dėl pasaulietinių
dalykų egzaminų rezultatų seminarijose rodo, kad abiejose seminarijose tėvynės istorija dėstyta nevienodai132. Žemaičių (Telšių) seminarijoje dešimt pamokų dėstyta tik
pirmame ir antrame kursuose. Vilniaus seminarijoje tik nuo 1885–1886 mokslo metų
pasiekta, kad tėvynės istorija būtų dėstoma kiekviename kurse ir jai būtų skirta dešimt
pamokų (iki tol – šešios, aštuonios)133. O, pavyzdžiui, 1877 metais istorijai skirtos
šešios, geografijai – keturios pamokos134.
Seminarijoms atnaujinus mokymo procesą, greta Ustrialovo jau minimas ir naujas
Rusijos istorijos vadovėlių autorius – Dmitrijus Ilovaiskis. Būtent jo vadovėlį prašyta
atsiųsti į Žemaičių (Telšių) seminarijos biblioteką135. Ir paskutinį XIX amžiaus dešimt
metį Vilniaus ir Žemaičių (Telšių) seminarijose tėvynės istorija dėstyta iš Ilovaiskio
vadovėlio136. Šis autorius, kurio istorinė koncepcija kritikuota dėl neoriginalumo,
gimnazijose buvo paskutiniųjų XIX amžiaus dešimtmečių137 tėvynės istorijos dėstymo
kanonas138. Ilovaiskis istorijos dėstymui ir jos programoms skyrė ypatingą dėmesį:
131
132

133

Telšių (Žemaičių) vyskupo raštas Vidaus
reikalų ministrui, 1870-03-02, 162.
VŠA globėjo kanceliarijos raštas Vilniaus
generalgubernatoriui su VŠA inspektoriaus Aleksejaus Popovo ataskaita apie
rusų kalbos ir literatūros, tėvynės istorijos
ir geografijos baigiamuosius egzaminus
Telšių ir Vilniaus Romos katalikų dvasinėse seminarijose 1883–1884 mokslo metais
(kopija), 1886-09-15, 1–14, 16–45; VŠA globėjo raštas Vilniaus generalgubernatoriui
su 1894-07-02 inspektoriaus Nikanoro
Odincovo ataskaita apie keliamuosius ir
baigiamuosius egzaminus Vilniaus ir Telšių Romos katalikų dvasinėse seminarijose
1893–1894 mokslo metais, 1894-07-31, 1–9.
Beje, 1897–1898 mokslo metų ataskaitoje
minima, kad Telšių seminarijoje jau treji
metai (vadinasi, tik nuo 1894–1895 mokslo
metų) kaip tvarka pasikeitusi, t. y. istorija
dėstoma visuose kursuose (VŠA inspektoriaus Nikanoro Odincovo ataskaita apie
keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus
Vilniaus ir Telšių Romos katalikų dvasinėse seminarijose 1897–1898 mokslo metais,
1898-07-08, 111–117).
VŠA inspektoriaus Aleksejaus Popovo
ataskaita apie keliamuosius ir baigiamuo-
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sius egzaminus Vilniaus ir Telšių Romos
katalikų dvasinėse seminarijose 1884–1885
mokslo metais, 181–194; Vidaus reikalų
ministro raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1885-09-27, 203–204.
Vilniaus gubernatoriaus raštas Vilniaus
generalgubernatoriui, 1877-01-21, 34.
Žemaičių (Telšių) vyskupijos valdytojo
raštas į VRM KDRD, 1878-03-22, 198.
VŠA globėjo raštas apie rusų kalbos, literatūros teorijos, rusų literatūros istorijos
ir rusų istorijos mokymosi lygį Vilniaus ir
Telšių Romos katalikų dvasinėse seminarijose (1890–1891 ir 1891–1892 mokslo metais), 1892-11-05, 20.
1871 metais išleisti gimnazijų nuostatai,
sudarytos bendros visoms gimnazijoms
programos (Lietuvos mokyklos ir pedagogi
nės minties istorijos bruožai, 1983, 208). Kadangi Romos katalikų dvasinės seminarijos prilygintos antrai mokymo įstaigų klasei, kuriai priklausė ir gimnazijos, tai turėjo mokyti pasaulietinius dalykus pagal
paskutiniųjų gimnazijos klasių (V–VIII)
lygį (žr. Svetovidovas [1895?], 41). Tuo aiškintinas ir Ilovaiskio vadovėlio, naudoto
gimnazijose, atsiradimas seminarijose.
Большая Энциклопедiя, 1903, 43.
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neabejotinai pripažino religijos reikšmę visuomenės moralei, tačiau kritikavo „klerikalinius bruožus“ istorijos vadovėliuose, esą per didelis religijos istorijos faktų akcentavimas nederėjo su pilietine istorija139. Anot jo, pirmiausia turi būti nagrinėjama
valstybės istorija. Vadovėliuose jis tęsė Vakarų Rusios istorijos koncepciją140: LDK
formavimąsi ir plėtimąsi nagrinėjo mongolų jungo kontekste (būtent jame minimi
LDK kunigaikščiai iki Vytauto), daug dėmesio skyrė Pietvakarių Rusijos (Россiя) istorijai (esą nukariautai Lietuvos kunigaikščių ir iš dalies lenkų); Lenkijos (tik tokia
sąvoka vartota) padalijimus kaip „vakarų rusiškų sričių susigrąžinimą“ aiškino valstybės vidaus netvarka ir nusilpimu. Pagal medžiagos išdėstymą Ilovaiskio vadovėliai
didžiausia dalimi buvo Romanovų dinastijos valdovų istorija, o imperijos augimas
juose aiškinamas kaip logiškas jų veiklos stiprinant ir ginant valstybę padarinys.
Kurso pabaiga savaip įdomi: baigiama Aleksandro II valdymu ir vasario 19 dienos
manifestu dėl baudžiavos panaikinimo, „kuris negali būti nežinomas mūsų jaunajai
kartai“141. Šį akcentą galima vertinti kaip dar vieną imperatoriaus Aleksandro II valdymo faktą; kita vertus, dėmesys valstiečių išlaisvinimui, išskirtinis jo akcentavimas –
socialinio visuomenės vienybės mito, vienybės su valdovu mito kūrimas. Būtent ŠM
institucijose vasario 19-oji buvo šventinė diena. Kadangi seminarijos priklausė VRM,
tai tos dienos ypatingai neminėjo142. Tačiau, pavyzdžiui, Kauno gubernatorius Nikolajus Klingenbergas rūpinosi, kad būsimieji dvasininkai gautų žinių ne tik apie Rusijos valstybinę santvarką, bet ir būtų supažindinti su valstiečių reikalus sprendžiančiomis įstaigomis143, esą taip dvasininkai taptų artimesni valstiečių reikalams.
Svarbu pastebėti, kad ŠM atstovams neatrodė pakankama tiesiog perteikti seminaristams Ilovaiskio vadovėlio žinias. Kad besimokantiesiems būtų suformuotas
teisingas požiūris į „vietinio krašto“ istorinį gyvenimą, reikėjo papildomai naudotis
šiuolaikinių mokslininkų tyrimais, daugiau dėmesio kreipti į LDK istoriją, aiškinti
bažnytinę uniją, Lenkijos padalijimus144. Reikšmingiausią auklėjamąjį vaidmenį VŠA
globėjas Nikolajus Sergijevskis nurodė turint tinkamą istorijos dėstymą145. Istorija
seminarijose negalėjo būti tik šalutinis bendrojo lavinimo dalykas: ji turėjo formuoti
reikiamą istorinę besimokančiųjų pasaulėžiūrą. Inspektorių pastabos nerodo, kad jos
formavimas seminarijose Vilniuje ir Kaune turėjo skirtis.
139
140
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Иловайскiй 1888, 68.
Сокращенное руководство къ Русской ис
торіи. Для младшаго возраста, 51865; Ру
ководство къ Русской исторіи. Средній
курсъ (изложенный по премуществу въ
біографическихъ чертахъ), 51869.
Руководство къ Русской исторіи. Средній
курсъ (изложенный по преимуществу въ
біографическихъ чертахъ), 51869, IV.
Povilanis 1913-02-19.
VŠA inspektoriaus Nikanoro Odincovo
ataskaita apie keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus Vilniaus ir Telšių Romos
katalikų dvasinėse seminarijose 1896–1897
mokslo metais, 112.
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VŠA globėjo kanceliarijos raštas Vilniaus
generalgubernatoriui su VŠA inspektoriaus Aleksejaus Popovo ataskaita apie
rusų kalbos ir literatūros, tėvynės istorijos
ir geografijos baigiamuosius egzaminus
Telšių ir Vilniaus Romos katalikų dvasinėse seminarijose 1883–1884 mokslo metais
(kopija), 1886-09-15, 31–32; VŠA globėjo
raštas Vilniaus generalgubernatoriui,
1885-10-26a, 210–211.
VŠA globėjo raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1885-10-26b, 70.
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Visgi įdomu, kad Kauno gubernatorius patriotizmo stoka apkaltintą Žemaičių (Telšių) seminarijos istorijos mokytoją Konstantiną Gukovskį146 gynė, nurodydamas ypatingas jo pastangas „polonofiliškoms tendencijoms“ tarp seminaristų įveikti, jo nuopelnu matė į tėvynės istorijos dėstymą seminarijoje integruotą detalesnį Lietuvos ir Vakarų
Rusios kursą, kuris lietuviams klierikams turėjo rodyti buvusias draugiškas lietuvių ir
rusų tautų sąsajas ir įtikinti, kad su lenkais, be religijos, jie nieko bendra neturėjo147.
„Polonofiliškoms tendencijoms“ įveikti paskutinįjį XIX amžiaus dešimtmetį šalia
Ilovaiskio vadovėlių seminarijose naudotas ir jau autorinis vietinio Vilniaus pirmosios
gimnazijos mokytojo Arsenijaus Turcevičiaus148, dėsčiusio ir Vilniaus Romos katalikų
dvasinėje seminarijoje, darbas – Vakarų Rusijos istorijos chrestomatija (Хрестоматiя
по исторiи Западной Россiи)149. Chrestomatija – ne sudarytojo autorinis kūrinys, bet
sudarytojo pozicija joje aiški (juo labiau kad chrestomatijoje būta ir sudarytojo pastabų).
Chrestomatijoje, remiantis anuometiniais istorikais (taip pat ir Ilovaiskiu), pateikta
Vakarų Rusijos istorija. Prašydamas lėšų chrestomatijai išleisti, sudarytojas motyvavo
jos reikalingumą: kad būsimieji Romos katalikų dvasininkai išsamiai susipažintų su
savo gimtinės (родина) likimu, nes tai svarbu suvokiant juos supantį visuomeninį gyvenimą150. Beje, publikuotame chrestomatijos įvade šioje frazėje adresatas pakeistas į
„besimokantįjį jaunimą“, o родина – į отечество. Galima galvoti, kad tai tik sinonimai,
tačiau, pavyzdžiui, anuometinės geografijos samprata „rodinavedenije“ reiškė konkretesnės, geografiškai siauresnės išmatuojamos erdvės pažinimą151. Отечество vartojant kaip Rusijos valstybės sinonimą, skaitantysis orientuojamas į bendravalstybinę
istoriją, nors ir Vakarų Rusijos. Publikuotos chrestomatijos įvadas (pasirašytas 1891
metų rugsėjį) prasideda aiškia nacionalinės-patriotinės misijos, kurią atlieka mokykla
(dėstydama tėvynės istoriją, kalbą ir literatūrą), deklaracija, pabrėžiant, kad ypač svarbu tėvynės istorijos mokytis vakariniuose Rusijos pakraščiuose, kur jaunimas gali gauti tendencingą ar iškreiptą istorijos faktų aiškinimą. Sudarytojo nuomone, tokia mokymo priemonė dabar reikalinga kaip ir prieš ketvirtį amžiaus (Turcevičius prisiminė
generalgubernatoriaus Muravjovo skelbtą konkursą istorijos vadovėliui ŠVK152).
146

147
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Kaip kirilinių leidinių recenzentą Giedr ius
Subačius mini Gukovskį – Kauno gimnazijos mokytoją, Kauno gubernijos Statistikos
komiteto tikrąjį sekretorių (1896) (Subačius 2011, 100, 379–380). Nuo 1885 metų
Gukovskis buvo leidinio Памятная книж
ка Ковенской губернiи redaktorius.
Kauno vicegubernatoriaus raštas Vilniaus
generalgubernatoriui, 1898-10-08, 108.
Turcevičius – Sankt Peterburgo universiteto istorijos-filologijos fakulteto auklėtinis – 1872 metų rudenį pradėjo tarnybą
Šiaulių gimnazijoje, vėliau dėstė Vilniaus
pirmojoje gimnazijoje. Jo profesinę veiklą
vertino kolegos: VŠA rusų kalbos ir tėvynės istorijos mokytojų suvažiavime
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(1907-03-07–10) Turcevičius vadovavo istorikų sekcijai (Съѣздъ преподавателей
русскаго языка и исторiи среднихъ учеб
ныхъ заведений Виленскаго учебнаго окру
га, происход ивш iй въ Вильнѣ въ мартѣ
1907 года. Секцiя исторiи, 1907, 5).
Хрестоматiя по исторiи Западной Россiи.
Учебное пособіе для учениковъ старшихъ
классовъ среднихъучебныхъзаведеній, 1892.
Turcevičius 1891-01-02, 1.
Лоскутова 2003, 187, 189, 191.
Хрестоматiя по исторiи Западной Россiи.
Учебное пособіе для учениковъ старшихъ
классовъ среднихъучебныхъзаведеній,
1892, III–IV.
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Turcevičius ne tik sudarė chrestomatiją, bet ir parengė vadovėlį, publikavo kitus
naujausios istorijos tyrimus, kuriuose toliau gilino Vakarų Rusijos koncepciją, lenkų
engiamų valstiečių, lenkų organizuoto sukilimo temas153. Pavyzdžiui, vadovėlio įvade akcentavo tiek Šiaurės rusiškąją, tiek Vakarų rusiškąją istorijas ir citavo Maskvos
universiteto profesorių Ivaną Liničenko, kuriam Vakarų rusiškoji istorija ne tik pamokanti, bet ir besąlygiškai būtina „dėl teisingo orientavimosi pažindinantis su mūsų
nacionalumu, dėl visapusiško ir tikslaus mūsų nacionalinio tipo supratimo“154. Minėtajam profesoriui tai ne vietinė istorija, o bendroji rusiškoji istorija, ir dėstoma ji
turi būti paraleliai su Šiaurės Rytų Rusijos istorija.
VŠA valdininkai gerai vertino mokytojo Turcevičiaus darbą Vilniaus seminarijoje,
dėstymo „manierą“ (esą daugelį vietinės reikšmės klausimų jis aiškina naudodamasis
ne tik vadovėliu, bet ir naujausiais istorikų darbais) ir jo nuopelnu laikė „gana patenkinamas“ Vilniaus seminaristų tėvynės istorijos žinias155. Tuo metu situacija Žemaičių
(Telšių) seminarijoje vertinta tik „patenkinamai“. Štai inspektorius Odincovas ataskaitoje apie 1891–1892 mokslo metus dėl Žemaičių (Telšių) seminarijos laikė
pareiga pastebėti, kad besimokantieji kai kuriuos rusų valdovus vadina nepilnais
vardais, pavyzdžiui: Ivanas Žiaurusis, Ivanas III, Teodoras (Fiodoras) Ivanovičius. Į
mano pastabą, kad nepatogu taip vadinti Rusijos valdovus ir kad seminarijoje priimtame vadovėlyje (Ilovaiskio Rusijos istorija) šie asmenys vadinami pilnais vardais, IV
kurso mokinys Bakugonis [sic! Turėtų būti (Juozapas) Bakučionis – V. Ž.], atsakinėjęs
apie Ioanno III valdymą, su šypsena atsakė: „jeigu Jums patinka, tai galima vadinti ir
Ioannas III“. Bendrai daugumos baigiančiųjų atsakymai iš rusiškosios istorijos nepasižymėjo tokiu istorinių asmenybių ir įvykių supratimo lygiu, koks pageidautinas iš
brandaus amžiaus asmenų, – o dauguma baigiančiųjų tokie ir yra156.

Toliau inspektorius reiškė nepasitenkinimą pamokų išdėstymo tvarka, mokytojo
nuolaidžiavimu klierikams. Šios inspektoriaus pastabos VŠA globėjo rašte tapo pretekstu pareikšti, kad Žemaičių (Telšių) seminarijoje istorijos mokytojas esą ne tik
nesirūpino taisyklingu rusų kalbos vartojimu, neišdėstė kurso, bet ir nesustiprino
besimokančiųjų pagarbos rusiškiesiems valdovams, daug nuveikusiems kuriant valstybę ir ją ginant nuo vidaus ir išorės priešų. O šių Romos katalikų seminarijų auklėtinių jausmų auklėjimas ir stiprinimas yra vienas esminių tėvynės istorijos dėstymo
153

154
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Краткій очеркъ жизни и дњятельности
Графа М. Н. Муравьева, 1898; Трокскій
Замок, историческій очерк, 1901.
Русская Исторія (въ связи съ исторіей Ве
ликаго Княжества Литовскаго), 1895, III.
VŠA globėjo raštas apie rusų kalbos, literatūros teorijos, rusų literatūros istorijos
ir rusų istorijos mokymosi lygį Vilniaus ir
Telšių Romos katalikų dvasinėse seminarijose (1890–1891 ir 1891–1892 mokslo metais), 1892-11-05, 18–19; VŠA inspektoriaus
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Nikanoro Odincovo ataskaita apie keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus Vilniaus ir Telšių Romos katalikų dvasinėse
seminarijose 1891–1892 mokslo metais
(kopija), 161.
VŠA inspektoriaus Nikanoro Odincovo
ataskaita apie keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus Vilniaus ir Telšių Romos
katalikų dvasinėse seminarijose 1891–1892
mokslo metais (kopija), 163.
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šiose įstaigose uždavinių. Tėvynės istorijos dėstymas neatitiko jam keliamų tikslų157.
Taigi ŠM valdininkas tėvynės istorijos dėstymo aukštesniu tikslu nurodė siekį ugdyti
lojalius pavaldinio jausmus valdovui. Galima tik daryti prielaidą, kad pastabą „įžūlu“
(дерзко) prie pastraipos, kurioje VŠA globėjas atpasakojo Bakučionio elgesį, prirašė
jau VRM valdininkas. Tačiau taip pat svarbu paminėti, kad 1892 metais ŠM pareigūno kritikuotas istorijos mokytojas Konstantinas Gukovskis dirbo ir toliau. Vis gaudavo panašių pastabų158, tačiau dėstė iki 1898–1899 mokslo metų vidurio. Jį nuo inspektoriaus kaltinimų gynė Kauno vicegubernatorius Nekliudovas. Gal tik kaip savo pavaldinį? Nors vicegubernatorius nepritarė ir kitiems uolaus inspektoriaus siūlymams159.
Kunigas Sabaliauskas, kurį Gukovskis mokė seminarijoje, prisiminė, kad nors šis
„storas, kiek švepluojantis, dobrodušnyj, nekenksmingas, palaikantis ryšius su Seminarijos vadovybe“ Kauno gubernijos valdybos valdininkas dėstė iš Ilovaiskio „rusifiliškos, falsuotos istorijos“, bet „pats nuo savęs pridėdavo plačiau iš lietuvių tautos
istorijos. Matyt, mėgo savo dalyką [...]“160. Prisimintume dar ir tai, kad to paties Gukovskio darbas 1883–1884 mokslo metais puikiai vertintas lyginant su kito inspektoriaus
tėvynės istorijos dėstymu Vilniaus seminarijoje161. Taigi individualų valdininko požiūrį
taip pat svarbu įvertinti analizuojant pasaulietinių dalykų dėstymą seminarijose.
Paskutiniais XIX amžiaus dešimtmečiais tėvynės istorijos dėstymo Romos katalikų
dvasinėse seminarijose koncepcijoje aiškiausiai identifikuojami modernaus rusiškojo
nacionalizmo ženklai, istorija labai aiškiai turi tarnauti rusiškojo tapatumo kūrimui162.
Dėstant tėvynės istoriją gali būti panaudota ir „vietinė“ istorija – tai netgi gerai vertinta
ŠM valdininkų, vietos administracijos, – bet ji negali būti vertinga ar įdomi pati savaime,
ji neidentifikuoja kitos politinės bendruomenės. Ji – bendros rusiškosios istorijos dalis.
Kita vertus, aiškus ir tradicinis lojalumo monarchui, pavaldinio luominių priedermių
auklėjimo motyvas, ateinantis iš konservatyviosios tautiškumo sampratos.
Galima charakterizuoti istorijos kanoną, diegtą ŠVK, tačiau sunkiau nustatyti, kaip
istorijos dėstymas vyko pamokose, kaip kanonas buvo fiksuojamas klausytojų galvose. Kaip Ustrialovo, Ilovaiskio tėvynės istorijos mokėsi seminaristai, kurie sunkiai
157

158

159
160
161

VŠA globėjo raštas apie rusų kalbos, literatūros teorijos, rusų literatūros istorijos
ir rusų istorijos mokymosi lygį Vilniaus ir
Telšių Romos katalikų dvasinėse seminarijose (1890–1891 ir 1891–1892 mokslo metais), 1892-11-05, 20–21.
VŠA inspektoriaus Nikanoro Odincovo
ataskaita apie keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus Vilniaus ir Telšių Romos
katalikų dvasinėse seminarijose 1897–1898
mokslo metais, 1898-07-08, 114.
Kauno vicegubernatoriaus raštas Vilniaus
generalgubernatoriui, 1898-10-08, 109.
Sabaliauskas [1940], 53–54.
VŠA globėjo kanceliarijos raštas Vilniaus
generalgubernatoriui su VŠA inspekto-

314

162

riaus Aleksejaus Popovo ataskaita apie
rusų kalbos ir literatūros, tėvynės istorijos
ir geografijos baigiamuosius egzaminus
Telšių ir Vilniaus Romos katalikų dvasinėse seminarijose 1883–1884 mokslo metais
(kopija), 1886-09-15, 2–14.
Tokią tendenciją galima įžvelgti istorijos
mokytojų suvažiavimo diskusijose, ypač
dėl Vakarų krašto istorijos dėstymo. Beje,
istorikų sekcijai vadovavo mokytojas Turcevičius (Съѣздъ преподавателей русскаго
языка и исторiи среднихъ учебныхъ заведе
ний Виленскаго учебнаго округа, происхо
дивш iй въ Вильнѣ въ мартѣ 1907 года.
Секц iя исторiи, 1907).
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teįveikė rusų kalbą163, padarė pusšimtį klaidų diktante aštuntajame XIX amžiaus
dešimtmetyje? Kaip jie braižė iš atminties ant lentos žemėlapius, turėjusius rodyti
„tėvynės“ augimą? Nedidelis neigiamai per tėvynės istorijos egzaminą įvertinamų
seminaristų procentas paskutinį XIX amžiaus dešimtmetį ar XX amžiaus pradžioje
rodytų, kad situacija, lyginant su aštuntuoju dešimtmečiu, jau buvo pakitusi. Tačiau
bendras stojančiųjų lygis aukštas nebuvo: su gimnazijoje įgytu išsilavinimu stojančiųjų buvo mažuma. Stakauskas (Žemaičių [Telšių] seminarijoje mokėsi nuo 1888
metų) prisiminė, kad tokį išsilavinimą turėjo apie 10 procentų164, o kiti tik buvo laikę
atitinkamo lygio egzaminą165. Pasaulietinei valdžiai dėl to nuogąstaujant, realių priemonių imtasi nebuvo – nors ŠM tokių siūlė. Tokią valdžios poziciją lėmė balansavimas tarp konservatyvaus luominio tautiškumo sampratos ir modernaus rusiškojo
nacionalizmo, siekusio integralios visuomenės rusų kalbos pagrindu.
Taigi viena – kokia istorijos samprata diegiama vadovėliais, kita – kaip ji perteikiama, dar kita – kaip suvokiama klausytojų. Ar tokios tėvynės istorijos sampratos
diegimas, toks istorijos pateikimas neformavo mokiniams, bent jau kai kuriems, ypatingo krašto suvokimo? Pagal oficialųjį istorijos kanoną minėta LDK, jos kunigaikščių
vardai, padalijimų ar sukilimų temos galėjo labai savitai veikti besimokančiųjų savivoką166, skatino domėtis istorija. Nežinia, ar savarankiškai pasirinktos, ar paskirtos,
bet su istorija susijusios temos buvo neretos seminaristų darbuose lietuvių kalba167.
Be to, istorinė literatūra lenkų kalba seminaristams buvo prieinama ir dažnai minima
tarp jų skaitytų kūrinių168. Taigi, kiek tėvynės istorijos mokymas unifikavo, atliepė
pasaulietinės valdžios tikslus, o kiek regionalizavo besimokančiojo savivoką, nors to
ir nebuvo siekta? Tai klausimas, į kurį nėra vienareikšmio atsakymo, tačiau jis reikšmingas ir turėtinas galvoje analizuojant modernaus etnolingvistinio tapatumo formavimąsi ir raišką seminarijose.

5. Tėvynės g e o g r a f i j o s m o ky m a s. XIX amžiaus pabaigoje pasaulietis
studentas Povilas Višinskis dalyvavo Sankt Peterburgo universiteto Geografijos
katedros inicijuotame konkurse ir parengė studiją Antropologinė žemaičių charakte
163
164
165

Pigulevskis 1872-02-28, 1041–1043.
Stakauskas [1943], 22.
Minėjome, kad pagal 1843 metų seminarijų įstatus reikalauta mažiausiai 4 gimnazijos klasių baigimo išsilavinimo. 1871 metų
gale būta pakeitimų: į seminarijas leidžiama priimti ir tuos, kurie nesimokė gimnazijoje, bet išlaikė 4 gimnazijos klasių lygio
egzaminus miesto, kuriame yra seminarija, gimnazijoje (žr. Romos katalikų dvasinės kolegijos raportas, 1871-12-15, 949).
Nuo 1883 metų pabaigos leista priimti ir
asmenis, turinčius vadinamąjį „vaistininko mokinio“ pažymėjimą (Жалтаускайте
2012, 176–178).
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Juozapas Stakauskas cituoja Sankt Peterburgo gimnazijoje besimokiusiojo Bronislovo Bumšos atsiminimus, kuriuose šis
prisimena, kokį įspūdį jam ir jo bend
ramoksliams darė lituanistinė istorijos
pamokų medžiaga (Stakauskas 2003,
148–150).
Telšių (Žemaičių) seminarijos studentų rašytų darbų temos ir įvertinimai, [1894–
1895], 506–529.
Skvireckas [1939?]; Juozapo Skvirecko atsakymai apie lietuvių slaptą būrelį Žemaičių seminarijoje (Vysk. Kazimieras Paltaro
kas. Gyvenimo bruožai: atsiminimai, 2005,
52–53).
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ristika169. Pratarmėje nurodė lyginamųjų studijų svarbą, kad „susidarytume aiškų
vaizdą ir supratimą apie kokią nors tautą“170. Pagal numatytą planą autorius nagrinėjo „istorijos bruožus“, „krašto gamtą“, „fizinius bruožus“, „medžiaginę kultūrą“,
„visuomeninį gyvenimą“171 ir „dvasinę kultūrą“. Tokios dalys rodo plačią anuometę
geografijos sampratą, o situacijos fiksavimas „norint pažinti“ perteikia anuometinę
akademinę laikyseną. Kita vertus, toks darbas Višinskio kultūrinės aplinkos ir panašios veiklos bendradarbiams arba modernaus lietuviškojo nacionalizmo veikėjams
reiškė ir tautos potencialo atskleidimą. Taigi turėjo visiškai kitą reikšmę negu pirminė jo intencija – universiteto formuluota užduotis.
Romos katalikų dvasinių seminarijų ŠVK studentai, iš kurių reikalauta tik keturių
gimnazijos klasių geografijos žinių lygio172, nerengė panašaus pobūdžio studijų, tačiau
ruošdamiesi egzaminams turėjo susipažinti su tėvynės geografijos samprata.
Geografija Rusijos imperijoje XIX amžiuje buvo pagalbinė istorijos disciplina – nors
būtent šiame amžiuje patyrė savarankiško mokslo transformacijas173. Dėstyti geografiją seminarijose kaip atskirą dalyką numatyta nebuvo, tačiau pagal minėtąją 1845 metų
tėvynės istorijos programą mokiniai turėjo būti supažindinami ir su geografijos žiniomis.
Pažymėtina, kad tuo metu ir VŠA pasaulietinėse gimnazijose ji nebuvo dėstoma nuolatos. Meilė Lukšienė nurodo buvus dėstomą statistiką, „kurią sudarė žinios apie valstybės sandarą, jos pramonę, prekybą, kultūrą ir pačią statistiką“174. Šie dalykai anuometine geografijos samprata sudarė politinės, etnografinės geografijos analizės objektą.
Matematinė geografija teikė fizinės geografijos pagrindus. Taigi anuometinė geografija,
aprašanti ir nagrinėjanti gamtines sąlygas, kraštovaizdį siejo su visuomenės ūkine veik
la, identifikavo ir aprašė teritorijos gyventojus, jų kultūrą, socialinius santykius.
Aštuntojo dešimtmečio pradžioje mokymo procesą atnaujinusiose seminarijose
geografijai skirta vos keletas pamokų. Ir tai tik Vilniaus seminarijoje. Pavyzdžiui,
1877 metais jai skirtos keturios pamokos175.
Seminarijoje Kaune jos turėjo būti mokomasi savarankiškai, o baigiamasis egzaminas, kuris buvo numatytas 1869 metų vasario 21 dienos taisyklėse, laikytas tik su tokiu
„privačiu“ pasirengimu176. 1879 metų ataskaitoje inspektorius Popovas kaip teigiamą
dalyką nurodė, kad Vilniaus seminarijoje geografija dėstoma kreipiant dėmesį į gubernijos pramonę, istorinę žymių vietovių reikšmę ir naudojami žemėlapiai177. Tačiau jau
169
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Антропологическая характеристика Жму
диновъ, [1898]; Višinskis 1964 [1897], 125–
237; Višinskis 2004; Speičytė 2011, 79–89.
Višinskis 2004, 11.
Darbo pabaigoje autorius mini, kad šis skyrius liko neparašytas (Višinskis 2004, 119).
Vidaus reikalų ministras informavo Vilniaus generalgubernatorių, jog paprašė Romos katalikų dvasinę kolegiją nurodyti,
kad Vakarų krašte ir baigiamasis tėvynės
geografijos egzaminas turi būti toks, koks
laikytas stojant, – keturių gimnazijos klasių
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lygio (Vidaus reikalų ministro raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1869-12-12, 7).
Джеймс 1988, 203.
Lukšienė 1970, 282.
Vilniaus gubernatoriaus raštas Vilniaus
generalgubernatoriui, 1877-01-21, 34.
VŠA globėjo raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1885-10-26b, 70–71.
VŠA globėjo raštas VRM KDRD su inspektoriaus Aleksejaus Popovo ataskaita,
1879-10-31, 217.
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devintojo dešimtmečio viduryje geografija „aukota“ istorijai: pripažinus, kad Vilniaus
seminaristų tėvynės istorijos žinios silpnos, geografijos pamokos atiduotos istorijai178, o
geografijos egzaminui nurodoma ruoštis taip, kaip Žemaičių (Telšių) seminarijoje. Beje,
Vilniaus generalgubernatoriui Ivanui Kachanovui suabejojus, ar taip nepažeidžiamos
1869 metų vasario 21 dienos taisyklės179, VRM, užklaususi ŠM, atsakė, kad viskas teisėta: esą taisyklės numato egzaminų, o ne mokymo seminarijoje tvarką180.
Visgi paminėtina, kad svarstytuose naujuosiuose 1877 metų seminarijų įstatuose
geografija buvo įtraukta į privalomų pasaulietinių dalykų sąrašą, jai buvo numatoma
viena pamoka181. Tačiau 1879 metais Sankt Peterburge atidarius Mogiliavo arkivyskupinę seminariją tarp atskirai dėstomų dalykų jos nebuvo. Ji – tik stojamuosiuose
ir baigiamuosiuose egzaminuose. Egzaminuose vertinant geografijos žinias inspektoriams nurodoma, be kita ko, atkreipti dėmesį, ar stojantysis gerai išmano visos
Rusijos fizinę, etnografinę ir politinę geografiją ir ar išmano ją vienodai gerai, ar nėra
mokymo įstaigose gavęs ypatingų žinių apie vieną kurią dalį, pakenkiant žinioms
apie kitas. Beje, atskira pastraipa nurodyta ypatingai tikrinti iš Vakarų krašto stojančiųjų „tėvynės dalykų“ (отечественные предметы) žinias182. Taigi vertinant pabrėžiamas unifikavimas, o ne krašto ypatybių atskleidimas. VŠA inspektorių ataskaitos apie
egzaminus ŠVK seminarijose rodo, kad geografijos žinios vertinamos lygiagrečiai
rusų kalbos ir literatūros, tėvynės istorijos žinioms. Vadinasi, pasiruošti baigiamajam
egzaminui, t. y. pasikartoti stojamųjų egzaminų kursą, klierikai privalėjo.
Seminarijose naudotasi E. Lebedevo183 vadovėliu184, o XX amžiaus antrąjį dešimtmetį – Aleksejaus Baranovo knyga185 (1917 metais pasirodė 31-oji laida)186.
1870 metais išleistas Lebedevo vadovėlis buvo populiarus mokymo įstaigose,
turėjo dešimtis leidimų, nors kritikuotas ir pirmasis, ir vėlesni. Aštuntąjį XIX amžiaus
dešimtmetį kritikuotas dėl neaiškios struktūros, kadangi jame atsisakyta iki tol dažno ir įprasto187 geografinių regionų skirstymo upių baseinais; jame nepateiktas viena
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VŠA globėjo kanceliarijos raštas Vilniaus
generalgubernatoriui su VŠA inspektoriaus Aleksejaus Popovo ataskaita apie
rusų kalbos ir literatūros, tėvynės istorijos
ir geografijos baigiamuosius egzaminus
Telšių ir Vilniaus Romos katalikų dvasinėse seminarijose 1883–1884 mokslo metais
(kopija), 1886-09-15, 37–40; Vidaus reikalų
ministro raštas Vilniaus generalgubernatoriui, 1885-09-27, 203–204.
Vilniaus generalgubernatoriaus raštas Vidaus reikalų ministrui, 1885-12-03[?], 65–66.
Vidaus reikalų ministro raštas Vilniaus
generalgubernatoriui, 1885-12-17, 220;
Svetovidovas [1895?], 50.
Svetovidovas [1895?], 48.
Instrukcija Sankt Peterburgo švietimo
apygardos inspektoriams dėl egzaminų
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Mogiliavo arkivyskupinėje seminarijoje
vertinimų, [1879], 36; Išrašas iš 1879 metų
Sankt Peterburgo švietimo apygardos globėjo aplinkraščio nr. 8, 163.
Учебная книга сравнительной географiи,
Россiйская имперiя, курсъ гимназическiй,
1870 (1876 metais – 6-oji laida).
VŠA inspektoriaus Nikanoro Odincovo
ataskaita apie keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus Vilniaus ir Telšių Romos
katalikų dvasinėse seminarijose 1891–1892
mokslo metais (kopija), 161.
Географiя Россiйской имперiи, СПб, 1886.
VŠA inspektoriaus [?] Sčestlivcevo ata
skaita apie stojamuosius egzaminus Vilniaus ir Telšių Romos katalikų dvasinėse
seminarijose 1910 metais, 100.
Лоскутова 2003, 173.
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sistema grįstas naujas skirstymas. Regionai buvo skiriami tai pagal geografinius, tai
pagal ūkinius bruožus (beje, Vitebsko, Mogiliavo, Minsko, Gardino, Vilniaus, Kauno
gubernijos ir Lenkijos Karalystė sudarė vieną Žemumų sritį – Низменное пространство).
Kritikuotas ir dėl to, kad etnografijos žinioms vadovėlyje skirta tik antrinė vieta –
tarsi chrestomatiniam pasiskaitymui. Tuo tarpu geografijoje jos turinčios pirmaeilę
reikšmę – pavyzdžiui, rodo skirtumą tarp civilizuotų kolonistų ir laukinių tautelių188
ir pan. Ir vėliau atkreiptas dėmesys, kad etnografijos dalyje vadovėlyje daug netikslumų, taisytinų vietų189.
Visgi Lebedevo vadovėlio įvade nurodyta, kad siekiama besimokančiuosius supažindinti su įvairių tautų, sudarančių didžiąją Rusijos valdovo šeimą, charakteriu
ir buitimi, pateikti tėvynės pramonės ir prekybos gyvenimo vaizdą. Pirmąjį tikslą
realizuojant pateikiama labai aiškiai vertinamojo, hierarchizuojamojo turinio informacija, kurioje susipynusios istorinės, demografinės, antropologinės žinios. Pavyzdžiui, Žemumų srityje gyventojai yra neturtingiausi dėl blogų ten gyvenančių genčių
(lenkų, lietuvių, baltarusių ir žydų) santykių190. „Reikšmingai pataisytame ir papildytame“ 1886-ų metų vadovėlyje pateikta beveik identiška informacija191. Tik vietoje
„Lenkijos Karalystės“ jau vartota „Pavyslio kraštas“ ir iš išnašos (1870 metų leidimas)
tekstas perkeltas į skyrelį „Žemumų srities gyventojai“. Labai panašią, netgi labiau
antilenkišką, informaciją jau apie Vakarų krašto gyventojus pateikė Baranovo ir Gorelovo geografijos vadovėlis, kuriame buvo ir trumpa istorinė apybraiža apie Rusijos
valstybės formavimąsi ir augimą192. Geografijos mokslo raidoje būta ir kitų koncepcijų. Jos nebuvo įtrauktos į mokyklinius vadovėlius, bet galima daryti prielaidą, kad
tokie darbai pasiekdavo ir seminarijų auklėtinius. Pavyzdžiui, Piotro Semionovo
Vaizdingosios Rusijos tomai skirti „Lietuvos priemiškio“ aprašymui193.
Ta geografija, kurios mokytasi seminarijose, pateikė ne tik statistinę informaciją,
kraštovaizdžio, gamtinių sąlygų pobūdį, bet ir aiškiai vertybiniu požiūriu struktūruotas žinias, civilizacinio išsivystymo lygio apibūdinimus, kuriuose valstybinis rusiškasis dėmuo buvo aukščiausias, esminis. Kintančios geografijos sampratos kontekste „atsiradęs“ gimtinės pažinimas (родиноведение)194, kaip artimosios aplinkos
pažinimas, turėjo būti tik tam tikras didžiosios tėvynės pažinimo etapas. Tačiau vėlgi
privalu klausti, kaip seminaristai savarankiškai mokėsi geografijos, kaip priėmė ir
suvokė vadovėlių informaciją. Tikėtina, kad skaitė ir mokėsi, nes geografijos egza188
189
190

Весин 1877, 511–525.
Соколов 1892, 321.
Rašoma, kad lenkai, tesudarydami aštuonis procentus gubernijų gyventojų (išskyrus Lenkijos Karalystę), engė susigrąžintą
kraštą, ypač baltarusius valstiečius. [...]
Bet, laimei, lenkų priespaudos jau nėra [...].
Kiekviename žingsnyje girdi: Duok Dieve
ilgus metus Carui-Išlaisvintojui. [...] Lietuviai dėl to paties su lenkais tikėjimo esą
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tiek priespaudos nepatyrė, jie pasiturintys. O žydai aprašomi kaip svetimo darbo
išnaudotojai, našta kraštui (Лебедевъ
1870, 70–73).
Учебная книга географiи Россiйская импе
рiя, курсъ гимназическiй, 1886, 144–147.
Барановъ, Горѣловъ 1886, 127–130,
133–134.
Kulakauskas 1995, 5, 8.
Лоскутова 2003, 187.
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minų įvertinimai buvo geresni, lyginant su kitų bendrojo lavinimo dalykų. Kita vertus, negalima atmesti prielaidos, kad ir vertintojai galėjo būti atlaidesni savarankiškai
pasirengusiems studentams.

6. Ty r i m o

Vienaip vadinamųjų pasaulietinių dalykų dėstymo
seminarijose reikšmė vertintina po 1863–1864 metų sukilimo iki septintojo XIX amžiaus dešimtmečio pabaigos, kol buvo aiškiausiai tęsta posukiliminė sankcijų prieš
Katalikų Bažnyčią ar administraciniais aplinkraščiais reguliuojamų socialinių santykių politika. Tuo metu seminarijos nepriėmė naujų besimokančiųjų, ir pasaulietinių
dalykų dėstymas nevyko sklandžiai. Kitaip buvo atnaujinus priėmimą į seminarijas,
aštuntuoju XIX amžiaus dešimtmečiu, kai lingvistinės asimiliacijos projektas (pavyzdžiui, rusų kalbos vartojimo katalikų papildomose pamaldose) buvo aktualus ne tik
tikintiesiems, bet ir dvasininkams (ypač rengiamiems Vilniaus Romos katalikų dvasinėje seminarijoje, nes jos absolventai turėjo vykdyti sielovadą ne tik savo, bet ir
buvusioje Minsko vyskupijoje195). Tada dėl pasaulietinių, arba bendrojo lavinimo,
dalykų mokymo seminarijos patyrė aiškų valdžios spaudimą, o rusų kalbos mokymas
ir vartojimas dvasininkų rengimo įstaigose tapo itin aktualus. Toks jis liko ir paskutiniais XIX amžiaus dešimtmečiais dėl modernaus rusiškojo nacionalizmo sklaidos
ir interesų Romos katalikų dvasininkų rengimo įstaigose, o platesniame kontekste –
dėl valdžios lūkesčių, siejamų su šiuo socialiniu luomu.
Dėl besiskiriančio dvasininkų rengimo institucijų vertinimo, besiskiriančio savo
kompetencijų suvokimo būta įtampų tarp Vidaus reikalų ir Švietimo ministerijų,
vietos administracijos.
Taigi rusų kalba dėstomų dalykų ŠVK seminarijose problemas galima vertinti
nevienareikšmiškai. Semiotikai pasakytų, kad prasmė, kurią pasaulietinė valdžia
teikė rusų kalba dėstomiems dalykams Romos katalikų dvasinėse seminarijose, struktūruojasi į ne vieną reikšmę196. Tų dalykų dėstymas iš tiesų reiškė nekanoninę seminarijų kontrolę, vykdytą pasaulietinės valdžios, o jų mokymasis prisidėjo prie to, kad
dvasininkai taptų, pasaulietinės valdžios požiūriu, kvalifikuotesniais savo kaip dvasininkų luomo asmenų priedermių valstybėje vykdytojais.
Tačiau pasaulietinės valdžios galimybės panaudoti Romos katalikų dvasininkus
depolonizacinei politikai ŠVK vykdyti buvo ribotos. Pasaulietiniai dalykai sudarė tik
tam tikrą dvasininkų rengimo proceso dalį, ir kiekybinių pokyčių beveik nebuvo nuo
tada, kai patvirtinti seminarijų įstatai (1843). Taigi dvasininkų dalyvavimas realizuojant konkrečius valdžios projektus buvo komplikuotas. Juo labiau neteikiantis vienareikšmiškai patvirtinančių argumentų istoriografinei nuostatai apie lietuviškojo modernaus nacionalizmo ir pasaulietinės valdžios ryšį.
195

r e z u l t a t a i.

Po 1882 metų susitarimo tarp Rusijos ir
Apaštalų Sosto buvusi Minsko vyskupija
priskirta Mogiliavo arkivyskupijai, ir dvasininkus jai rengė arkivyskupinė seminarija, atidaryta 1879 metais Sankt Peterburge.
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Diskusijos po Kęstučio Nastopkos pranešimo „Semiotika ir kalbotyra“ LKI jaunųjų
tyrėjų seminare „Užuovėjos: apie kalbą ir
kitas baimes“, Nida, 2012-09-16.
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Įvairiopas situacijos įvardijimas gali bent iš dalies paaiškinti etnolingvistinių nacionalizmų oponentų priekaištų genezę, jų retorikoje dažną moderniųjų nacionalizmų
kaip valdžios projektų vertinimą. Tačiau manytume, kad lieka ir klausimas: kiek
laikyseną galėjo paveikti pasaulietinių dalykų mokymas seminarijose, kiek – socialinė realybė.
Nors pasaulietiniai dalykai rusų kalba buvo dėstomi seminarijose siekiant diegti
bendravalstybinį rusiškąjį sąmoningumą, tai ne visada davė tiesioginį ir norimą rezultatą. Mokymo rezultatus įvertinti sudėtinga, tačiau analizuojant Romos katalikų
dvasininkų laikysenas, tapatybių kaitą šį kontekstą turėti būtina.
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тип. А. Г. Сыркина, 1907.
Трокскій Замок, историческій очерк, Вильна: тип. Св.-Духов. Братства, 1901.
У ст р я л ов ъ , Н и к о л ай , 1836: О системњ прагматической Русской Исторіи, СПб.
У ст р я л ов ъ , Н и к о л ай , 1839a: Изслњдованіе вопроса, какое мњсто в русской исторіи должно
занимать Великое Княжество Литовское, Санкт Петербургъ: въ типографіи Экспедицій
заготовленія государственных бумагъ.
У ст р я л ов ъ , Н и к о л ай , 1839b: Начертанiе русской исторiи для учебных заведенiй, Санкт
Петербургъ.
У ст р я л ов ъ , Н и к о л ай , 91856: Руководство къ первоначальному изученію Русской Исторіи,
Санкт Петербургъ: въ типографіи Аполлона Фридихсона.
Учебная книга географiи Россiйская имперiя, курсъ гимназическiй, сост. Е. А. Лебедевъ, Санкт
Петербургъ: тип. Э. Арнгольда, 1886.
Учебная книга сравнительной географiи, Россiйская имперiя, курсъ гимназическiй, сост. А. Лебедевъ, Санкт Петербургъ: изданiе К. Смирнова, 1870.
Хрестоматiя по исторiи Западной Россiи. Учебное пособіе для учениковъ старшихъ классовъ
среднихъ учебныхъ заведеній, сост. Aр. Турцевичъ, Вильна: тип. А. Г. Сыркина, 1892.
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T e a ch i n g S e c u l a r D i s c i p l i n e s
I n C a t h o l i c S e m i n a r i e s : Th e R u s s i a n L a n g u a g e
A n d L i t e r a t u r e , Th e Homeland H i s t o r y A n d G e o g r a p hy
( Th e S e c o n d H a l f Of Th e N i n e t e e n t h C e n t u r y )

Summary
The goal of this article was research of process and meaning of teaching secular subjects
or subjects of general education (the Russian Language and Literature, the Homeland
[Otechestvennaya] History and Geography) in Roman Catholic seminaries of the so-called
Northwestern Province of Russia (NWP), in the context of the clerical policy by authorities in
the second half of the nineteenth century. Also I attempted to measure the significance of
those subjects taught for the sociocultural behavior of clergymen. In such a formulation of
my goal I attempted to respond to the historiographical stance about modern Lithuanian nationalism as a project of secular authorities. Thus, I argue against the claim that Lithuanians
were positively singled out in policies of the government in the so-called NWP at the end of
the nineteenth century, and I do not agree that the measures by the authorities restricting
Polish cultural expression in the same NWP were simultaneously rendering wider opportunities and spaces for the Lithuanian language and its users, as well as their political projects.
The meaning of teaching secular subjects in seminaries is to be assessed in one way in the
period after 1863–1864 insurrection till the end of 1860s, when the policy of sanctions against
the Roman Catholic Church or of social relations regulated by the administrative circulars
was obviously continued. At that time seminaries did not accept freshmen and teaching of
secular subjects there did not proceed smoothly. But the assessment must be different in the
1870s, after the admission to the seminaries was renewed and the project of linguistic assimilation very clearly involved not only believers, but also clergymen (especially those that
were prepared in the Vilnius Roman Catholic seminary, because their alumni had to work
not only in their own, but also in the former Minsk bishopric, that did not include Lithuanian
speaking areas). At that time seminaries suffered from the active pressure by authorities in
favor of secular subjects or subjects of general education, since teaching of the Russian language and its usage in schools that were instructing clergymen became especially relevant.
This remained unchanged in the last decades of the nineteenth century, due to the spread of
modern Russian nationalism and interests in Roman Catholic seminaries; in broader context, due to the expectations of authorities aimed at this social layer.
Tensions occasioned among the Ministry of Interior Affairs, Ministry of Education, and
local administration, due to the difference in assessment of institutions that were preparing
clergymen, and due to the different perception of the sphere of their competency.
One can assess problems of the subjects taught in Russian in more than a single way.
Yes, teaching of these subjects meant a non-canonical control of seminaries, which was
executed by the secular government, and study of those subjects, in the eyes of the same
government, added to qualifications of clergymen, which enabled them to better fulfil their
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mokymas dvasininkų rengimo įstaigose
(XIX amžiaus antroji pusė)

duties for the state. Secular authorities, however, had limited possibilities in the use of
Roman Catholic clergymen for their depolonization policy in NWP. Secular subjects constituted only a certain part of their educational curriculum, and there were almost no quantitative modifications since the initial endorsement of seminaries’ statute (1843). Thus, involvement of the clergymen in application of concrete plans promoted by the authorities
was challenging. More than that, it does not straightforwardly confirm arguments of the
historiographical claim about the nexus between modern Lithuanian nationalism and the
secular authorities.
Availability of a variety of judgments upon the situation may at least partially explain
the genesis of the reproaches by the opponents of ethno-linguistic nationalists that it appeared as if modern nationalists produced new projects for their government. I would
think, however, that the question remains open: to what extent the posture was influenced
by the instruction of secular subjects and by the social reality. Instruction of secular subjects
did not always produce a direct and desirable result, even though its goal was to instill the
Russian imperial world outlook.
Vilma Žaltauskaitė
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„Bajoras, rašantis lietuviškai“,
arba kalbos ir tautinės tapatybės ryšys
ankstyvojoje Mečislovo DavainioSilvestraičio publicistikoje1
1. Į v a d a s. Mečislovas Davainis-Silvestraitis vel Davainis-Silvestravičius, Dovoi-

na-Silvestravičius, Dovoina-Silvestravyčius, Dovoina-Sylvestravyčė (lenk. Mieczysław
Dowojna-Sylwestrowicz) (1849–1919) lietuvių kultūros tyrinėtojams pirmiausia buvo,
o dažnai ir tebėra, žinomas kaip poetas, tautosakininkas, knygnešys. Paprastai taip
konstruojamas Davainio-Silvestraičio įvaizdis populiariosiose visuomenės informavimo priemonėse2, minint gimimo, mirties metines3 arba įamžinant atminimą4.
Tuo tarpu istorinėje mokslinėje literatūroje fragmentiški biografiniai Davainio-Silvestraičio tyrimai tapo tarsi lakmuso popierėliu konstruojant bajorijos įvaizdį lietuvių
moderniosios tautos formavimosi procesuose. Jau antruoju ir trečiuoju XX amžiaus
dešimtmečiais Juozas Tumas-Vaižgantas ir Vaclovas Biržiška Davainio-Silvestraičio
visuomeninę veiklą ir publicistinį palikimą įvertino kaip bajorijos „pilietinio lietuviškumo išraiškos“ pavyzdį. Tumas-Vaižgantas matė būtinybę Davainį-Silvestraitį priskirti prie tų „bajoro luomo Lietuvos piliečių, už ją galvą guldančių, o ne ją Lenkijai
1

2

Straipnis parengtas pagal podoktorantūros stažuotę: „Tautinės identifikacijos
modeliai Lietuvoje XX a. pirmoje pusėje
pagal laikraštį Litwą“. Podoktorantūros
stažuotė finansuojama pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų
mokslinių darbų skatinimo priemonės
(VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamą projektą
„Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.
Čaplinskas 2011, 97.
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3

4

Mečislovo Davainio-Silvestraičio 125-ųjų
ir 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas
vyko tarp literatų, kurie Davainį-Silvest
raitį pristatė kaip raseiniškį tautosakininką, literatą, lietuviškos spaudos platintoją.
Plačiau žr.: Brigys 1999-04-10, 5; Kaminskienė 1999-04-13, 1; Laukaitis 1999-04-17,
1–2; Mačiulienė 1999-04-10, 5; Repšienė
1999-12, 7; Sužinskas, 1999, 9; Kerbelytė
1999, 127–128; Martinaitis 1999, 129–130;
Skrodenis 1969, 24–26.
Pl. žr.: Girininkienė 1995, 6–16.

„Bajoras, rašantis lietuviškai“,
arba kalbos ir tautinės tapatybės ryšys
ankstyvojoje Mečislovo DavainioSilvestraičio publicistikoje

parduodančių“5. Biržiška taip pat laikė būtina pabrėžti, kad „Davainis-Silvestraitis,
dirbdamas lietuvių ir sulenkėjusių lietuvių tarpe, nenutraukęs ryšių su tradiciniu
Lietuvos bajorų lenkiškumu, dėjosi prie kiekvieno lietuviško darbo“, tarp kurių vienas
reikšmingiausių buvo „pirmųjų lietuviškų laikraščių, leidžiamų sulenkėjusiems, dar
lietuviškai nepramokusiems leidimas“6.
Panašus, nors kitą vertybinį atspalvį turėjęs, Davainio-Silvestraičio publicistinės
ir leidybinės veiklos vertinimas buvo suformuotas Lenkijos istoriografų. Stanisławo
Kościałkowski’o dėka dvikalbis Davainis-Silvestraitis buvo įtrauktas į Lenkijos biografinį žodyną (Polski słownik biograficzny), kuriame jo publicistinė ir leidybinė veikla
buvo vertinama kaip „tendencinga ir priešinga lenkiškumui, turėjusi tikslą atlenkinti ‘sulenkėjusius lietuvius’, įskiepyti jiems separatizmą ir lietuviškumo jausmą, kas
itin aštrino lenkų–lietuvių santykius“7. Būtina pastebėti, kad Kościałkowski’o suformuotas vertinimas iki šiol vyrauja Lenkijos istoriografijoje. Periodinės spaudos ir
literatūros tyrinėtojai Davainio-Silvestraičio redaguotus laikraščius Litwa (Lietuva,
1908–1914) ir Lud (Liaudis, 1912–1913) vienareikšmiškai vertina kaip antilenkiškos
propagandos rezultatą8, bandymą atlietuvinti „sulenkėjusius lietuvius“, pastarąjį
posakį imant į kabutes, taip netiesiogiai išreiškiant savo poziciją9. Vertinimo novatoriškumu išsiskiria tik lenkų literatūros istorikas Andrzejus Romanowski’s, kuris bandė rasti paralelę tarp Davainio-Silvestraičio ir Juozapo Albino Herbačiausko, teigdamas, jog abu rašytojai norėjo „sutaikyti dvi tautas ir dvi visuomenes su sąlyga, kad
viena kitos atžvilgiu išliktų lygiateisės“10, todėl abu rašytojai nebuvo pripažinti „savais“ nei lietuvių, nei lenkų nacionalizmo ideologų.
Panašius vertinimus formulavo ir lietuvių literatūros istorikas Algis Kalėda, kuris,
analizuodamas Litwos literatūrinį palikimą, priėjo prie išvados, jog Davainis-Silvest
raitis turėjo labai aiškią buvusios LDK tautų kultūrinio-visuomeninio jungimo programą11. Vytautui Merkiui taip pat priklauso panaši įžvalga, kad Davainis-Silvestraitis savo leidiniais, skirtais lietuviams, kalbantiems lenkiškai, siekė „ugdyti lietuvių [...]
pilietinę tapatybę, įvairiakalbę lietuvių bendriją“12. Pastaruoju metu Lietuvos istoriografijoje iškelta Mykolo Römerio pastaba, kad 1911 metais Vilniuje daug kas žinojo
apie nuo viešumos slėptas Jono Basanavičiaus, Antano Smetonos, Davainio-Silvestraičio derybas, pokalbius su žinomu Rusijos „pakraščių“ vienytoju Aleksandru Filevičiumi ir rusų šovinistinės pakraipos spaudos organo Baltarusių gyvenimas
(Белорусская жизнь) redaktoriumi Ivanu Solonievičiumi dėl bendros antilenkiškos
veiklos Vilniaus gubernijoje13. Tai leidžia svarstyti vis naujas Davainio-Silvestraičio
publicistinės veiklos interpretacijų galimybes.
5
6
7
8
9

[Tumas-Vaižgantas] Kun. Tumas, 1919-06-03,
2; Tumas-Vaižgantas 2002, 148.
B[iržiška] 1954, 377–378.
Kościałkowski 1939–1946, 357–358.
Ponarski 1980, 98.
Bujnicki 2000, 245; Buchowski 2006, 66;
Dąbrowski 2010, 88.
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Romanowski 1998, 115.
Kalėda 1998, 116.
Merkys 2006, 328.
Plačiau žr.: Miknys 1995, 151.
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Iš pirmo žvilgsnio lenkakalbių laikraščių Litwa ir Lud leidyba skatina daryti prielaidą, kad kalbos Davainis-Silvestraitis nelaikė pirmine asmens tautinės tapatybės apsibrėžimo sąlyga, – tuo metu jis formulavo kitus tautinės tapatybės sudedamuosius elementus. Tačiau savo publicistinę karjerą, retai įvertinamą istoriografijos, jis pradėjo Auszros
aplinkoje, kuri kalbai suteikė tautinės tapatybės formavimosi ir tautinės konsolidacijos
funkcijas. Lietuvių nelegalios spaudos laikais Davainis-Silvestraitis tapo vienu iš retų
„bajorų, rašančių lietuviškai“, kuris, konstruodamas bajorijos įtraukimo į modernią
lietuvių tautą schemas, Vilniaus kaip modernaus lietuvių valstybingumo simbolio atgavimo strategijas, aktyviai svarstė kalbos ir tautinės tapatybės sąryšį. Kodėl ir kokias
kalbos ir tautinės tapatybės sąryšio simbolines reikšmes ir funkcijas suformulavo Davainis-Silvestraitis, kartu su Basanavičiumi, Donatu Malinausku ir Juozapu Ambraziejumi pasirašęs „Lietuvių Memorandumą Rusijos Ministrų Tarybos pirmininkui grafui
S. Vitei“? Tai vienas pagrindinių klausimų, į kurį bandysiu atsakyti, įvertindama Davainio-Silvestraičio ankstyvosios publicistikos (iki Litwos redagavimo) palikimą.

2. „K a l b a l e i s t a m u m s n ů D i e v o , r e i k j ą p r i l a i ky t i …“ Kaip
minėta, laikraščių Litwa ir Lud leidyba verčia kelti prielaidą, kad Davainis-Silvestraitis kalbos nelaikė pirmine asmens tautinės tapatybės apsibrėžimo, sąmoningo integravimosi į modernią lietuvių tautą sąlyga. Tačiau verta suabejoti šios prielaidos
pagrįstumu – arba, tiksliau, kalbėti apie Davainio-Silvestraičio nuostatų kaitą, įvertinant jo ankstyvąją publicistiką. Bent jau Auszros laikais kalbą, tiksliau – lietuvių
kalbą, Davainis-Silvestraitis laikė pirmine tautinio sąmoningumo formavimosi ir
tautinės atskirties sąlyga. Kitaip tariant, Davainis-Silvestraitis, kaip ir Antanas Baranauskas, Silvestras Gimžauskas, Andrius Vištelis bei kiti lietuvių poetai, kalbai suteikė simbolinių funkcijų, kurios turėjusios reprezentuoti tautinę lietuvių vertę14.
Davainiui-Silvestraičiui, kaip ir Baranauskui, o vėliau – Basanavičiui, kalba atliko
ne tik reprezentacinį vaidmenį, bet ir buvo vienas pagrindinių tautos, tėvynės išlikimo garantų. Davainiui-Silvestraičiui buvo visiškai aiškus atsakymas į klausimą: „kůmi
ira lietuvis be lietuviszkos kalbos?“ – „N`ēsant kalbos, vargiai bebus Lietuva“15. Ausz
ros laikais eiliuota forma jis taip pat siekė įtikinti skaitytoją, kad kalbos atsisakymas
veda prie tautos išnykimo. Todėl Davainio-Silvestraičio eilėraštyje „Lietuva ir sunus“
„tėvynė tol negalėjo prisikelti iš miego“, kol buvo pamiršta gimtoji kalba:
Kad visur źmonēs tur savo kelį,
Tegul stebuklas tavę iszgano!
Kad tavo kalbą rets teiszmano,
Miegok-gi saldźei, tēvynē mano16.

Kitame Auszroje skelbtame poezijos kūrinyje „Garbstimas Lietuvio“ DavainisSilvestraitis vėl apeliavo į lietuvių kalbinį sąmoningumą, nes:
14
15

Išsamiau žr. Subačius 1999, 46–52.
[Davainis-Silvestraitis] Vēversis 1883c, 234.
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[Davainis-Silvestraitis] Vēversys 1885a, 21.
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Ar nematot, musu kalba źusta,
Kuri Lietuvą palaiko;
Drauge su kalba tēvinē niksta,
Kad Lietuviai per nēk’ laiko17.

Lietuvių kalbos sakralizavimas Davainio-Silvestraičio ankstyvoje kūryboje ir
publicistikoje taip pat turėjo savo funkciją – įrodyti gilias istorines lietuvių tautos
tradicijas. Kaip Baranauskas, vėliau – Basanavičius, lietuvių tautos autentiškumą
ir istoriškumą Davainis-Silvestraitis parėmė lietuvių kalbos kaip dieviškosios kūrybos vaizdiniu: „Kalba leista mums nů Dievo“, – teigė jis eilėraštyje „Gentēs
giesmē“18. Todėl kitos kalbos vartojimą traktavo kaip Dievo valios pažeidimą („Szirdise musu atszalo meilē dēl musu garbingos kalbos, ir mēs sunkiai paźeidźiame
Vieszpatį“19), o kėsinimasis į gimtosios kalbos teises turėjęs sulaukti dangiškojo
Tėvo atpildo:
Kalba leista mums nů Dievo, reik ją prilaikyti.
Eina tie priesz mus ir Dievą, kur ją nor varyti.
Kad velniu kiek yr pragare, eitu ant mus’ tautos,
Dievs su mumis, kas priesz mumis, tą Perkuns nuszautu20.

Visiškai pagrįstais Davainis-Silvestraitis laikė lietuvių kalbos vartojimo pridėtinėse pamaldose reikalavimus, nes Dievo kūrinys – gimtoji kalba, o ne katalikų tikėjimas – yra pagrindinis lietuvių tautinio atpažinimo požymis:
Kur pražuwo ano łaiko tēwynybē! O tai wis dēlto atsieina, kad lietuwei nežino kuomi jie yra; apie tai pakłaustas lietuwis atsako, kad jis yra katalikas, nēs jis toki skirtuma mato tarp sawias o maskolu, žydu, wokiecziu, o lenka łaiko už sawo broli, nēs
czia wienas tikējimas21.

Vėliau, po 1905 metų, Davainis-Silvestraitis taip pat laikė būtina pristatyti ir pagirti kovos dėl lietuvių kalbos vartojimo pridėtinėse pamaldose pavyzdžius22, atvirai
smerkė tuos, kuriems katalikų tikėjimas, o ne lietuvių kalba buvo pagrindinė tautinio
sąmoningumo formavimosi sąlyga23.
17

18
19
20

[Davainis-Silvestraitis] V. V. 1884, 367.
Ankstyvoji Davainio-Silvestraičio publicistika buvo tiesiog persmelkta raginimų
ne gėdytis, o kaip tik puoselėti lietuvių
kalbą: [Davainis-Silvestraitis] Vēversis
1883a, 231–235; [Davainis-Silvestraitis]
Vēversis 1884b, 93–96; [Davainis-Silvestraitis] Vēversis 1884c, 245–246; [DavainisSilvestraitis] W. 1886-01-30, 12–13.
[Davainis-Silvestraitis] Vēversys 1885b, 55.
[Davainis-Silvestraitis] Dudutis 1883, 213.
[Davainis-Silvestraitis] Vēversys 1885b, 55.
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23

[Davainis-Silvestraitis] W. 1886-01-30, 12–13.
Kaip sektinos elgsenos pavyzdį DavainisSilvestraitis nurodė parapijiečių elgseną
Daugėliškyje ir Nemenčinėje. Žr.: [Davainis-Silvestraitis] M. Dovoina-Silvestrav y
čius 1905-06-14(27), 3; [Davainis-Silv est
rait is] Dovoina-Silvestravyčius, 1905-0814(27), 3.
Plačiau žr.: [Davainis-Silvestraitis] M. D.
1885, 60–61; [Davainis-Silvestraitis]
S. R. – W. 1883, 51; [Davainis-Silvestraitis]
M. D. S. 1905-07-31(08-13), 3.

Archivum Lithuanicum 15

Itin dažnai viešojoje Davainio-Silvestraičio retorikoje lietuvių kalba buvo sinonimiškai vadinama protėvių kalba, o kalbinis lietuvių nesąmoningumas buvo vertinamas kaip savo tautos istorijos išsižadėjimas:
Szirdise musu atszalo meilē dēl musu garbingos kalbos, ir mēs sunkiai paźeidźiame
Vieszpatį ir musu garbingus sentēvius, kurie isz kapų atsikēlę, nepaźintu savo nenaudēlius nepoczius (vaiku vaikus), atsiźadējusius nůg savo kalbos ir broliu!... Mēs drauge su p. Jankumi galime „raudojimą raudoti“ dēl sunikimo senoviszkos garbēs Lietuvos, josios didibēs, josios platumo!...24

Taip teigė Davainis-Silvestraitis Auszroje, recenzuodamas Martyno Jankaus knygą
Lietuwiszkos ir senausos dainu knygeles. Kitaip tariant, Davainiui-Silvestraičiui, kaip ir
daugeliui Auszros bendradarbių, lietuvių kalbos istorija buvo garbingos lietuvių tautos praeities įrodymas.
Norėdamas dar geriau pristatyti istorines lietuvių tautos tradicijas, o ypač įrodyti
kultūrinę atskirtį nuo lenkų, Davainis-Silvestraitis pasitelkė Simono Daukanto ir Teodoro Narbuto paminėjimus apie lietuviško rašto atsiradimą pagonybės laikais25.
Lietuvos istorikų išvadas jam atrodė būtina pristatyti šiais įžanginiais sakiniais:
Klysta tie, kurie tvirtina, kad lietuviški raštai, lietuviškos knygos prasidėjo tiktai nuo
to laiko, kada Lietuva susivienijo su Lenkija. [...] [Š]imtais arba ir tukstančiais metų
ankščiaus raštas Lietuvoje buvo žinomas, bet suvis atskiras ir į kitus nepanašus26.

Kaip dauguma Auszros bendradarbių, iš Rusijos valdžios Davainis-Silvestraitis
reikalavo lietuvių tautai grąžinti atitinkamas kultūrinio vystymosi galimybes. Atvirai kritikuodamas imperijos vykdomą tautinę politiką, jis nekėlė ginkluoto pasipriešinimo valdžiai arba lietuvių politinio atskirumo idėjos, akcentuodamas, kad „mes
polytika nesibovysime ir ranku ant valdźios nekelsime – musu kilimas yra
dvasiszkas“27. Net atvirkščiai: jis stengėsi įrodyti valdžiai savo reikalavimų pagrįstumą, apeliuodamas į latvių – brolių, su kuriais lietuvius siejo bendra kilmė, kultūrinis klodas, kalbos panašumas, – pavyzdį28: „Atidůkite mums musu litaras, mokslavietę, rasztą, sudą musu kalboje, kaip kad atidavēte latviams, musu broliams“29.
Anot Davainio-Silvestraičio, besiformuojanti moderni lietuvių tauta pirmiausia turėjo „prinokti kaip jaunas vaisius“30 bei iškovoti savo gyvybines erdves: pirmiausiai
sutelkti tautą iš vidaus, t. y. „sugrąžinti“ bajorus ir „atgauti“ modernaus lietuvių
valstybingumo simbolį – Vilnių.
24
25
26
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[Davainis-Silvestraitis] Dudutis 1883, 213.
[Davainis-Silvestraitis] M. Dovoina-Syl
vestr avyčė 1905, 72–74.
[Davainis-Silvestraitis] M. Dovoina-Syl
vestravyčė 1905, 72.
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3. „S u g r ą ž i n k i m e b a j o r u s…“ Nuostatas dėl bajorų vietos lietuvių moderniosios tautos formavimosi procesuose Davainis-Silvestraitis subrandino palyginti anksti, jau Auszros laikais. Kitaip tariant, jau tuo metu jis matė besiformuojančią
pilnos etnosocialinės struktūros modernią lietuvių tautą – arba, tiksliau, siekė įrodyti, kad moderni lietuvių tauta privalo būti pilnos etnosocialinės struktūros, o bajorai
turi būti nenuginčijama lietuvių tautos kamieno dalis.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad Auszros laikais konstruotos bajorų įtraukimo į lietuvių tautinį judėjimą schemos, nors jų prielaidos buvo skirtingos. Mykolo Römerio,
o vėliau Jerzy’o Ochmański’o, Piotro Łossowski’o nuomone, Auszros redaktoriai ir
bendradarbiai dar puoselėjo „tautinės vienybės idėją“, siekdami skirtingas socialines
grupes suvienyti tautinių idealų ir vertybių pagrindu31. Antano Kulakausko, Egidijaus
Aleksandravičiaus ir Egidijaus Motiekos manymu, Auszros laikais bajorų įtraukimą
į savarankišką lietuvių tautinį judėjimą papildomai stiprino siekis pasinaudoti LDK
valstybinių tradicijų paveldu projektuojant Lietuvos valstybės atkūrimą32. Tuo tarpu
Edvardas Vidmantas ir Leonas Mulevičius šalia tautinės vienybės idealų pastebėjo
ir pragmatinių bajorų įtraukimo į lietuvių tautinį judėjimą priežasčių – sustiprinti
ekonominį tautos pajėgumą, o tai savo ruožtu skatino Auszros puslapiuose sąmoningai vengti ekonomiškai opaus bajorų ir valstiečių klausimo33. Tiesa, Vytautas Merkys
ir Rimantas Vėbra teigia, jog jau Auszroje galima įžvelgti kito proceso požymių: bajorijai buvo siūloma tik viena kultūrinės ir politinės egzistencijos forma – sąmoningai
perimti lietuvių kalbą ir lietuvių kultūrą34.
Kokią bajorų įtraukimo į lietuvių tautinį judėjimą schemą konstravo DavainisSilvestraitis? Kaip jam pavyko suderinti lietuvių kalbos kaip pirminio tautinio atpažinimo ženklo nuostatas ir kitakalbių bajorų įtraukimą į modernią lietuvių tautą? Ar
Davainis-Silvestraitis nebuvo vienas pirmųjų, jau Auszros laikais pradėjusių skelbti
idėją, kad bajorija, įsitraukdama į modernią lietuvių tautą, privalo priimti lietuviško
kultūrinio identiteto pirmumą?
Iš karto reikėtų pabrėžti, kad Davainis-Silvestraitis, kitaip nei Jonas Šliūpas, kuriam
ekonominis bajorijos potencialas buvo pirminis akstinas įtraukti juos į tautinį lietuvių
judėjimą35, vienareikšmiškai teigė, kad ir bajorai, ir valstiečiai priklauso tam pačiam
tautos kamienui. Davainis-Silvestraitis manė, kad bajorų ir valstiečių etninė kilmė ta
pati: „Man rodosi, kad bajorai ir ukininkai pas mus Źamaicziůse vieni nů kitu neiszsiskiria, bet iszrodo tai, kůmi jie ira – Źamaiczius ir źamaitiszką gaivalą“. Taip jis
atsakė į klausimą „Ar pritinka mūsų bajorams būti lenkais?“36. Akivaizdu, kad Ausz
roje išsakyta mintis dėl etnografinio bajorijos ir valstietijos tapatumo Davainiui-Silvest
31
32
33
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ravičiui buvo viena iš galimybių įrodyti, kad bajorija, kalbanti lenkiškai, nepriklauso
kitai etninei grupei. Auszros skaitytojui jis ėmėsi argumentuoti, kad bajorai tik „priēmę
lenkiszką kalbą, [...] savąją įpatiszkai be reikalo apleidē”37, matė būtinybę įrodyti, kad
bajorijos polonizacija buvo tik lingvistinė, išorinė, bet ne vidinė, dvasinė, skatinanti
šią visuomenės grupę sąmoningai atskilti nuo lietuvių tautos kamieno.
Tiesa, kitaip nei Stanislovas Raila, kuris lenkų kalbos išplitimą tarp bajorijos,
įvedus krikščionybę, vertino kaip neišvengiamą lietuvių kultūrinio, bet ne politinio
atsilikimo pasekmę38, bajorijos polonizaciją Davainis-Silvestraitis laikė lenkų tautos
sąmoningos klastos ir pačių bajorų luominių ambicijų rezultatu. Anot DavainioSilvestraičio, priėmus krikštą, kuris apskritai buvo „pradžia lietuvių per bažnyčią
lenkinimo“,
Pagalios lenkai, norėdami Lietuvos bajorus, kurie mažai nuo valstiečių skyrėsi, patraukti į savo pusę, įkalbėjo Jogailai, kad duotų jiems tokias teises, kaip kad turi
lenkų bajorai. Lietuvos bajorai tas teises įgiję pakėlė galvą aukštyn, pasijuto ponais ir
mokėdami jau truputį gudiškai, kuri kalba yra arti lenkiškos, pradėjo su lenkais bičiuliauties ir savinties lenkų kalbą39.

Tuo tarpu lenkai, tęsė Davainis-Silvestraitis, „pasinaudodami tuo, kad Lietuvos
bajorai išmoko lenkiškai, pasistengė suvienytoje Lietuvos-Lenkų karalystės administracijoje visur įvesti lenkų kalbą“40. Tiesa, net kaip vieną iš polonizacijos priežasčių
„iškeldamas į paviršių“ luomines bajorų ambicijas, Davainis-Silvestraitis vienareikšmiškai pabrėžė, kad bajorai „vienok savo giminiszko skiriaus neatsiźadējo ir savo
giministēs nepakeitē nei ant lenkiszkos nei ant kitos slovēniszkos“41.
Kaip ir kiti Auszros bendradarbiai Raila ir Jonas Mačys-Kėkštas, jis matė būtinybę
rasti pavyzdžių, kurie įrodytų, kad bajorija, nors ir kalbėdama lenkiškai, praeityje
jautėsi lietuvių tautos dalimi: rūpinosi kelti tautos kultūrinį ir ekonominį tautos lygį42.
Pavyzdžiui, bajorijos pilietinės savimonės išraiška Davainis-Silvestraitis laikė Juozapo Arnulfo Giedraičio Šv. Rašto vertimus į lietuvių kalbą, Oginskių ir Tiškevičių
giminių veiklą ekonominėje srityje, bandymus anksčiau nei valstybės mastu įvykdyti baudžiavos panaikinimą43. Kaip ir Railai bei Mačiui-Kėkštui, Davainiui-Silvestraičiui minėta veikla rodė, „jůg musu poneliai neliovēsi, kalbēdami lenkiszkai, buti
lietuviais“44. Tiesa, Raila, Šliūpas ir Stanislovas Didžiulis taip pat „prisimindavo“,
kad dalis bajorijos – šlėktos – „dar pradźioje szio amźiaus [...] tebekalbējo lietuviszkai“45,
arba bandė įrodyti, kad „[m]usu kalba juk paźįstama tiems, apie kurius czia kalbame“46,

37
38
39
40
41

[Davainis-Silvestraitis] Vēversis 1883a, 232.
[Raila] S. R. 1883, 153–157.
[Davainis-Silvestraitis] Dovoina-Silvestravičius 1907-07-02(06-19), 421.
[Davainis-Silvestraitis] Dovoina-Silvestravičius 1907-07-02(06-19), 421.
[Davainis-Silvestraitis] Vēversis 1883a, 232.

337

42
43
44
45
46

[Raila] S. R. 1883, 153–157; [Mačys] Ma...ciu
Jonas 1886, 158.
[Raila] S. R. 1883, 153–157; [Mačys] Ma...ciu
Jonas 1886, 158.
[Raila] S. R. 1883, 156.
[Didžiulis] J. Mažůlis 1884, 368.
[Raila] S. R. 1883, 157.

„Bajoras, rašantis lietuviškai“,
arba kalbos ir tautinės tapatybės ryšys
ankstyvojoje Mečislovo DavainioSilvestraičio publicistikoje

o „bajoras gēdisi sznekēti lietuviszkai“47. Tačiau apeliavimas į lietuvių kalbos išmanymą nei Railai, nei Didžiuliui, nei Šliūpui dar nebuvo tapę akstinu viešai reikalauti, kad bajorija atsisakytų lenkų kalbos – nors tokios minties tikrai būta. Minėtųjų
Auszros bendradarbių manymu, tuo metu lenkakalbiai bajorai taip pat galėjo parodyti „lietuviszką iszmintį“48 keldami ekonominį krašto potencialą, finansinėmis subsidijomis remdami aktyvesnę lietuvių kultūrinę veiklą. Iš pirmo žvilgsnio atrodo,
kad Davainis-Silvestraitis taip pat neprieštaravo šioms bajorų veiklos lietuvių tautiniame judėjime kryptims, net teigė, kad šitaip jie galėtų užimti svarbiausią padėtį
lietuvių tautiniame judėjime – juk „[v]isame sviete mokslesni ir turtingesni źmonēs
ira vadovais savo tamsesniu ir bēdnesniu broliu ir tēvininkais. O kůmi ira musu
bajorai reikalůse giminēs, kalbos, apszvaistos ir tt.?“49. Tačiau kiti Auszros bendradarbiai, vengdami viešai išsakyti kategoriškas nuostatas dėl bajorijos dalyvavimo lietuvių tautiniame judėjime sąlygų, daugiausia dėmesio skyrė bajorijos veiklos krypčių
vardijimui – tik Davainis-Silvestraitis pradėjo kalbėti, jog šios socialinės grupės atstovai privalo „prisiminti“ lietuvių kalbą:
O bajore, tauta źuna!
Juk Lietuvininku tu esi;
Nekris nů galvos karuna,
Jei lietuviszkai kalbēsi50.

Ar tai, Davainio-Silvestraičio manymu, nebuvo viena iš bajorijos dalyvavimo moderniosios lietuvių tautos formavimosi procesuose sąlygų? Kaip ir kiti Auszros bendradarbiai, jis matė galimybių lenkakalbei bajorijai dalyvauti lietuvių tautiniame
judėjime. Tačiau lygiagrečiai jis ėmė plėtoti idėją, kad vienas iš būdų Lietuvos bajorijai tinkamai įsijungti į lietuvių tautos gretas – pradėti vartoti lietuvių kalbą. Davainio-Silvestraičio žodžiais tariant, lietuvių kalba turėjo tapti būtent ta priemone, kuri
neleistų bajorui nebūti „svecziu namůs savo“51. Tiesa, kitaip nei Basanavičius, kuris
beveik iš karto nustojus eiti Auszrai skelbė mintį, jog lietuviu norėjęs įsivardyti Lietuvos bajoras negalėjo rinktis kitokios kultūrinės ir politinės egzistencijos formos
negu sąmoningai perimti lietuvių kalbą ir lietuvių kultūrą52, Davainis-Silvestraitis
kategoriškumu nepasižymėjo. Jis rinkosi nuosaikesnę poziciją: pirmiausia įrodyti
bajorui, kodėl jis galįs kalbėti lietuviškai, – t. y. siekti pakirsti įsitikinimus, trukdžiusius lietuvių kalbai įsigalėti tarp bajorų.
Davainio-Silvestraičio manymu, pasikeitus socialinei ir ekonominei visuomenės
sanklodai, lenkų kalba bajorijai tapo vienu iš pagrindinių būdų – bent jau mentaline
47
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prasme – išlaikyti ir išsaugoti savo išskirtinumą iš kitų socialinių grupių. Todėl jis
teigė, kad lenkų kalbos ir luominių bajorų ambicijų sąryšis tapo itin stiprus:
Per tat yra labai sunku namůse įvesti lietuviszką kalbą, priesz kurią kaipo priesz
„muźikiszką“ ginasi visi „gryno kraujo“ bajorai lyg nů velnio53.

Kitaip tariant, lietuvių kalba, o per ją ir lietuvių tautinis judėjimas, daugeliui
Lietuvos bajorų buvo valstietiškos kultūros požymis. Todėl Davainis-Silvestraitis
manė, kad lietuvių tautinio judėjimo vertinimui tarp bajorų pirmiausia buvo būdinga socialinė įtampa:
Ponai lenkai vel kalba, ko tie „muźikai“ nů mumis nori, juk mes nieko blogo nedarome, kam reikia „muźikiszką“ kalbą platinti ir ant ponų buntavoti, kas paskui dvaro
laukus apdirbs, kas anų klausys, kad visi norės ponais buti, kad ant to lietuviai sutverti, kad „muźikais“ butų ir ponams tarnautų ir t. t.54

Tiesa, nors ir diagnozuodamas, kad „[l]enkiszkoji kalba, lenkiszkoji ir bajoriszkoji tradicija ir puikybė yra giliai savo szaknis jų tarpe įleidusi“55, Davainis-Silvestraitis
skatino savo socialinės grupės atstovus peržengti socialinių skirtumų, o per tai – ir
lietuvių tautinio judėjimo vertinimo, barjerus. Jis ragino:
Drąsos bajorams mus pridůk:
Kad „tarp priegados, tarp bēdos
Garbintu kalbą motinos“56.

Apeliavimus į kalbinį bajorų sąmoningumą Davainis-Silvestraitis taip pat stiprino
įtikinėdamas, jog tolesnis bendradarbiavimas su lenkų tautos atstovais skatina bajoriją tapti izoliuota visuomenės grupe. Vienas iš argumentų minėtai nuostatai pagrįsti buvo sukilimų pasekmių vertinimas:
Ką jiems darē Varszuva? Atneszē visas nelaimes 1831 ir 1863 metu. Vieni turējo atsiźadēti tēviszkos źamēs, kitiems uźdrausta ją pirkti; jůs pastumē nů urēdu savo
tēvinēje, o svetimi atējo į jų vietas. Su koźnu lenkmecziu daugiaus ir daugiaus plįsta Lietuvoje lenkiszka dvasē, – o reikalai praszcziaus sekasi. Sumiszimo metą lenkai
jei ne daugiaus, taip bent ligiai prakalto su lietuviais; o vienok lenkams leista pirkti
žames, turēti urēdus savo kraszte. Kągi gali lietuviu bajoras?... Kas isz tu svetimu
plunksnu?57

Argumentus dėl priverstinės emigracijos, žemės nuosavybės teisių, pareigų administracinėse struktūrose praradimo dar stiprino raginimai jungtis į besiformuojančią
modernią lietuvių tautą, kuri, bent jau Auszros laikais, mielai priima į savo „brolystę“:
53
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Mesk puikybę ir lenkystę,

Vokietis tav spąstus renczia:

Trauk į musu tu brolystę;

Tai ateik į musu szalį!

Nēs jei rankos mums nedůsi,

Grįźk, isz kur esi iszējęs!

Vienas liksi ir raudosi...

Nekelk sparnu, kaipo vējas,

Gudas juk tavęs nekenczia,

Ant kairēs, į desznę pusę!

Lenkas tav padēt negali,

Ar iszganyms tav svecziůse?58

Taip Davainis-Silvestraitis teigė 1884 metais „Tėvynainių giesmėje“.
Akivaizdu, kad Auszros laikais Davainis-Silvestraitis dar puoselėjo viltį, kad į
lietuvių tautą pavyks „grąžinti“ ir bajoriją, kuriai perėmus lietuvių kalbą ir lietuvių
kultūrą imtų visavertiškai egzistuoti tauta.
Auszroje užsimezgusi diskusija dėl bajorijos vietos lietuvių moderniosios tautos
formavimosi procesuose buvo aktuali ir vėlesniais laikais. Reikėtų priminti viešąsias
Basanavičiaus ir Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio59, Aleksandro DambrauskoJakšto ir Aleksandro Meysztowicziaus, Romano Skirmunto60 diskusijas dėl kultūrinės
ir politinės bajorijos egzistencijos lietuvių tautiniame judėjime formų, dėl kalbos kaip
svarbiausio bajorijos tautiškumą apibrėžiančio elemento. Tiesa, Davainis-Silvestraitis,
aktyviai dirbdamas „Lietuvių laikraštyje“, „Vilniaus žiniose“, „Šaltinyje“, liko diskusijų nuošalyje – jis rinkosi kitą veiklos taktiką. Lietuviškoje spaudoje jis siekė pateikti konkrečių „bajorų grįžimo prie lietuvybės“ pavyzdžių. Matyt, šitaip – remdamasis
faktais – Davainis-Silvestraitis numatė paneigti Basanavičiaus išvadą, kad „bajorija
yra dalis lietuvių tautos, ale tokia dalis, kuri į pergamus ir iszgamus pavirtusi yra“61.
Taip pat įtikinti Dambrauską-Jakštą, kad susikalbėti su senąja bajorijos karta irgi
įmanoma: ji nėra vien lenkų kultūros ir valstybingumo tradicijų Lietuvoje puoselėtoja ir degėja62. Davainis-Silvestraitis buvo įsitikinęs ir savo pateiktų pavyzdžių paveikumu: juk lietuviškai kalbėjo, būdamas bajoras.
Tad 1907 metų straipsnyje „Bajorai prie lietuvybės grįžta“ jis teigė, kad dalis bajorijos jau „peržengė“ socialinius barjerus, kurie anksčiau juos skatino lietuvių tautinį atgimimą vertinti kaip dar vieną valstiečių priešiškumo bajorijai išraišką:
Mums reikia gyventi su lietuviais. O ko čia mums drovėties lietuviais būti? Mes iš
savo popierių ir iš knygų žinome, kad iš tų pačių lietuvių esame. Ar čia koks skirtumas tarp „mužikų“ ir „bajorų“? Kaip „mužikas“ mokslą išeina, tad nevienas iš musų
tokį „mužiką“ noriai į žentus priimtų, kad tik eitų63.

Kita vertus, jis buvo įsitikinęs, kad dalis kitakalbės bajorijos pripažino vidinį lietuvių tautinio judėjimo pajėgumą ir konceptualumą:
58
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Užteko poros dešimčių metų, idant sulenkėję bajorai, žmonės prie lenkybės vesdami,
pasiliktų lig apiceriai be kareivių, nes mokslesni žmonės išėję iš ūkininkų iškėlė savo
lietuvišką vėliavą, (karūną) po kurios pavėsiu pradėjo rinkties tikri Lietuvos sūnus.
Bajorai ilgai dar laikėsi prie lenkybės, bet pagalios bijodami ant juokų pasilikti, nes
lietuviai paskui jų nėjo, pasuko iš lenkiško ant lietuviško kelio. Pametė lenkišką vėliavą, po pavėsiu lietuviškos vėliavos paeidami64.

Ilgų pavyzdžių pagrindu Davainis-Silvestraitis darė išvadą, kad lietuvių tautinio
judėjimo ideologai negali atmesti šio socialinio sluoksnio dalyvavimo lietuvių moderniosios tautos formavimosi procesuose, o „dabar lietuviams eiti sutikti tuos dvarininkus, kurie prie jų eina. Reikėtų, kad lietuviški laikraščiai sutiktų juos su geru
žodžiu, pasveikintų ir kviestų prie visuomeniškojo Lietuvos darbo”65. Tiesa, pastaroji nuostata leidžia daryti prielaidą, jog Davainis-Silvestraitis ėmė pamažu atsisakyti minties, kad būtina ir kad pavyks bajorus priversti kalbėti lietuviškai, priimti grynai lietuviško kultūrinio identiteto pirmumą. Matyt, Litwos pasirodymo išvakarėse
jis pradėjo ieškoti kitų formų, kaip šiai socialinei grupei kultūriškai ir politiškai egzistuoti lietuvių tautiniame judėjime, remiantis ne vien kalba kaip svarbiausiu tautiškumą apibrėžiančiu elementu.

4. „V i l n i ų a t g a u t i…” Auszros laikais fragmentiški viešieji Davainio-Silvest
raičio svarstymai Vilniaus sulietuvinimo tema taip pat patvirtina prielaidą, kad lietuvių kalbą jis laikė pirmaprade tautinės tapatybės išgryninimo sąlyga. DavainiuiSilvestraičiui, kaip ir daugumai Auszros bendradarbių, būtent lietuvių kalbos nevartojimas simbolizavo Vilniaus – istorinės lietuvių sostinės – praradimo problemą.
Kitaip tariant, kalbos rodiklis buvo viena pagrindinių paskatų teigti, kad
Vilnius ne mano yra szią dieną,
Virsta į Gudus, Lenkus tēvynē.
Sunki senatvē, baisi gadynē!66

Dar vaizdžiau šie nuogąstavimai buvo išreikšti „Tėvynainių giesmėje“, 1905 metais
sulaukusioje antrojo leidimo:

64
65

Senas Vilnius man patiko,

Poterēliu nekalbējau,

Kelias dienas ten buvojau.

Per griaudumą negalējau.

Griaudi įspauda paliko –

Griaud’ Lietuviui Vilniuj buti;

Dēl kalbos tenai raudojau;

Tenai kapas yr ant kapo;

Ir ant grabo Vytautinio,

Ten jis mato kalbos źutį;

Kurs Lietuvą brangią gynē,

Ten kitų didybē tapo67.

[Davainis-Silvestraitis] Dovoina-Silvestravičius 1907-09-10(08-28), 578.
[Davainis-Silvestraitis] Dovoina-Silvestravičius 1907-09-10(08-28), 579.
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[Davainis-Silvestraitis] Vēversys 1885a, 21.
[Davainis-Silvestraitis] Vyturys 1884,
10–11.
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Tiesa, Davainis-Silvestraitis jau Auszros laikais bandė „priartinti“ Vilnių, įrodyti
lietuviškas Vilniaus šaknis. Jo kraštotyrinės kelionės atskleisdavo, kad Vilniaus
apylinkėse arba buvo „vartojama senoviszka lietuviszka kalba“68, arba vietiniai
žmonės turėję „maiszitą kalbą lietuviszką su gudiszka ir lenkiszka“69. Net pačiame
Vilniuje Davainis-Silvestraitis įžvelgė lietuvišką dvasią. Jis buvo įsitikinęs: nors
„vieszpataujanti kalba ira lenkiszka ir źidiszka, o prie to dar maskoliszka, vienok
visi maźne katalikai prisiskaito savę prie Lietuviu. Lenkiszkai kalbantiejie katalikai
dźiaugiasi isz dvasiszko Lietuvos kilimo ir sako, kad lietuviszkoji kalba tai ira kalba ju sentēviu“70.
Vėliau, atgavus spaudą lotyniškais rašmenimis, Davainis-Silvestraitis ėmėsi kitos
problemos – siekė išsiaiškinti, kodėl Vilniaus gyventojai „nebedrįsta su lietuviška
kalba viešai pasirodyti“71 arba „nuo daugėl kartų lietuviškai jau nemoka“72. Jis buvo
tvirtai įsitikinęs, kad Vilniuje ir Vilniaus gubernijoje įvyko lietuvių „sugudinimas“ ir
lietuvių „sulenkinimas“.. Tiesa, pastaroji Davainio-Silvestraičio mintis nebuvo originali – lietuvių tautinio judėjimo ideologų „galvose ji jau buvo gimusi“ bei kokiu nors
būdu reiškiama. Davainis-Silvestraitis išsiskyrė, mat iškėlė uždavinį „sulenkėjusius“
arba „sugudėjusius“ paveikti lietuviška dvasia: „Jei nebegalima jiems bočių kalbos
priminti, tai bent reiktų savo dvasioje auklėti ir lavinti reiktų pateikti jiems tok skaitymas, lenkiškai ar gudiškai, kurį suprastų, ir skaitydami, persiimtų rašytojų dvasia“73.
Bent jau taip viešajame diskurse jis deklaravo sprendimą lenkų kalba leisti istoriografijos kontroversiškai vertinamą laikraštį Litwą.

5. Iš v a d o s. Ankstyvojo publicistinio Davainio-Silvestraičio palikimo tyrimas
rodo, kad lietuvių kalbą jis laikė pirmine ir esmine tautinio sąmoningumo formavimosi ir tautinės atskirties sąlyga. Kalbai jo priskirtos simbolinės reikšmės turėjo
paversti ją pirmine tautinės tapatybės sąlyga, iškelti istorines lietuvių tautos tradicijas, įskiepyti pasididžiavimą tautos praeitimi, įrodyti kultūrinį lietuvių savarankiškumą bei kultūrinę atskirtį nuo lenkų. Todėl, keldamas lietuvių tautos pilnos etnosocialinės struktūros idėją, Davainis-Silvestraitis bandė atmesti Lietuvos bajorijos,
kultūriniame gyvenime ir buityje vartojusios lenkų kalbą, kaip aukštesnės kultūros
skleidėjos savitumą. Auszros laikais jis ėmė skleisti mintį, kad, pakitus socialinei ir
ekonominei visuomenės sanklodai, lenkų kalba Lietuvos bajorijai buvo tik vienas iš
būdų, bent jau mentaline prasme, išlaikyti ir išsaugoti savo socialinį išskirtinumą iš
kitų socialinių grupių. Jo manymu, bajorijos polonizacija buvo tik lingvistinė, išorinė,
68
69
70
71

[Davainis-Silvestraitis] Vēversys 1885d, 167.
[Davainis-Silvestraitis] Vēversis 1884d, 374.
[Davainis-Silvestraitis] Vēversis 1884d, 374.
[Davainis-Silvestraitis] Dovoina-Silvestravičius 1907-08-06(07-24), 499.
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[Davainis-Silvestraitis] Dovoina-Silvestravičius 1907-08-06(07-24), 499.
[Davainis-Silvestraitis] Dovoina-Silvestravičius 1907-11-14(27), 2.
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bet ne vidinė, dvasinė – neskatino šios visuomenės grupės sąmoningai atskilti nuo
lietuvių tautos kamieno. Auszros laikais Davainis-Silvestraitis, kalbą laikydamas pirmine tautinės atskirties sąlyga, ėmė plėtoti idėją, kad lietuviu norėjęs įsivardyti bajoras negalėjo rinktis kitokios kultūrinės ir politinės egzistencijos formos nei sąmoningai priimti lietuvių kalbą ir lietuvių kultūrą. Tuo tarpu Litwos pasirodymo išvakarėse Davainis-Silvestraitis ieškojo kitų formų, kaip kitakalbė bajorija galėtų dalyvauti lietuvių tautiniame judėjime, kurios remtųsi ne vien kalba kaip svarbiausiu
tautiškumą apibrėžiančiu elementu. Galima daryti prielaidą, kad naujos Vilniaus –
lietuvių istorinės sostinės – atgavimo strategijos, kurtos atgavus spaudą lotyniškais
rašmenimis, „sulenkėjusių ir sugudėjusių lietuvių“, taip pat skatino ieškoti papildomų tautiškumą apibrėžiančių požymių.
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b e t w e e n L a n g u a g e a n d E t h n i c I d e n t i t y i n t h e E a r ly
J o u r n a l i s m o f M e č i s l o va s D ava i n i s - S i l v e s t r a i t i s

Summary
For Lithuanian scholars Mečislovas Davainis-Silvestraitis (1849–1919) is known as a
poet, a folklorist, and a book-carrier. We can often see such kind of an image constructed
in popular media on occasions of commemorative events for Davainis-Silvestraitis. In historical literature, however, fragmentary biographical studies of Davainis-Silvestraitis were
shaping a different image of a Lithuanian nobleman participating in the modern nationformation process. Davainis-Silvestraitis’ Polish publications in newspapers Litwa (“Lithua
nia”, 1908–1914) and Lud (“People”, 1912–1913) suggested that he did not consider language a primary condition of one’s national identity; besides, he concurrently discussed
other elements thereof as well. But he began his publicist career in the newspaper Auszra
(“Dawn”), and that was the environment in which the Lithuanian language functioned as
a means of molding national identity. During the period of ban on Latin letters for Lithuanian Davainis-Silvestraitis became one of the rare examples of “a nobleman, who wrote
in Lithuanian,” who composed schemes of integration of nobility into the modern Lithuanian nation, who structured strategies to return symbolism of the Lithuanian statehood
to the modern city of Vilnius, and who actively discussed language connection to national identity.
Davainis-Silvestraitis’ early journalistic heritage attests that he considered language a
primary and core element of Lithuanian national consciousness and national distinctness.
Sacralization of Lithuanian, and promotion of idea that Lithuanian script and literacy existed in old pagan times preceding Christianization helped him add symbolic value to his
arguments. His goal was to prove the ancient history of the Lithuanian nation, to inculcate
pride of one’s nation’s past, to point to Lithuanian cultural autonomy and its difference
from the Poles. Davainis-Silvestraitis believed that the additional function of language in
the church service had to not merely prevent manipulation with ethnic identity, but to turn
the Lithuanian language into the primary tool of engineering national consciousness and
cleaning national identity. In raising the idea of complete ethnosocial structure of the Lithuanian nation, Davainis-Silvestraitis tried to dismiss originality of Lithuanian nobility manifested through Polish as a marker of higher culture. During the time Auszra was published
(1883–1886) he began working on the idea that using Polish had been the only way to preserve and maintain Lithuanian nobility’s social exclusiveness from other groups. Polonization of nobility, he believed, was only linguistic, external, but not internal, spiritual. Since
Davainis-Silvestraitis considered language a primary marker of ethnic distinctness, he be-

347

„Bajoras, rašantis lietuviškai“,
arba kalbos ir tautinės tapatybės ryšys
ankstyvojoje Mečislovo DavainioSilvestraičio publicistikoje

gan considering a noblemen claiming Lithuanian identity to have no other choice than to
accept the Lithuanian language and culture; there was no option open for him of a different
cultural and political alternative. Later Davainis-Silvestraitis identified other forms of nonLithuanian speaking nobility participation in the national movement; the language, however, was still considered a central element defining nationality.
Olga Mastianica 				
XIX a. istorijos skyrius
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5
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Lietuvių tautosakos
rinkėjų Jano Karlovičiaus
ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio
bendradarbiavimas: metodologijos raida,
etnolingvistikos apraiškos1

Daugiau nei dešimtmetį trukusį Jano Karlovičiaus (Jan Karłowicz, 1836–1903) ir
Mečislovo Davainio-Silvestraičio (Mečislovas Davainis-Silvestravičius vel DovoinaSilvestravičius, Dovoina-Sylvestravyčė, lenk. Mieczysław Dowojna-Sylwestrowicz,
1849–1919) bendradarbiavimą atskleidžia 1883–1894 metų korespondencija, saugoma
Lietuvos valstybės istorijos archyve (toliau – LVIA)2. Korespondencija liudija juos
nagrinėjus daugybę aktualių mokslo ir visuomenės raidos klausimų, leidžia atrasti
naujų Davainio-Silvestraičio asmenybės bruožų. Šį bendradarbiavimą taip pat patvirtina Davainio-Silvestraičio straipsniai ir užrašai, nuo 1888-ųjų reguliariai spausdinti Karlovičiaus leidžiamuose leidiniuose Wisła3 bei Biblioteka Wisły4.
XIX amžiuje kilo susidomėjimas tautosaka, pradėta ją rinkti ir skelbti, tirti, formavosi naujos metodologijos. Šiame straipsnyje ypatingą dėmesį skirsiu Karlovičiaus
metodologijos teorijos apžvalgai bei praktiniam šios teorijos taikymui: Karlovičiaus
1871 ir 1888 metais rengtiems patarimams tautosakos rinkėjams ir Davainio-Silvest
raičio užrašytų tautosakos kūrinių rankraščiams, kuriuose matyti šio lietuvių folk
loro rinkėjo talentas – padavimų rengimas spaudai lenkų kalba išlaikant turinio ir
originalaus lietuvių žodyno ypatybes, o atliekant lyginamąjį tyrimą – aprašytų
papročių panašumo ieškant Lietuvoje bei Europoje.

1

Šio straipsnio, kaip mokslo projekto „Janas
Karlovičius – XIX ir XX a. sandūros mokslinio ir kultūrinio gyvenimo skleidėjas”
(sutarties nr. VAT-36/2012) dalies, rengimą
rėmė Lietuvos mokslo taryba.
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2
3
4

Šiai korespondencijai aptarti bus skiriamas
atskiras straipsnis.
Wisła 1–11, 1888–1899.
Biblioteka Wisły 1–15, 1889–1896.
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Mokslo veikaluose, skirtuose lietuvių etnografijos ir folkloro raidai, DavainioSilvestraičio asmenybė, nuopelnai ir talentas dokumentuoti, publikuoti ir interpretuoti liaudies padavimus didelio dėmesio nesulaukė. Būtų galima išskirti vos keletą darbų, aprašančių jo veiklą: Bronislavos Kerbelytės studiją5, keletą mokslo populiarinimo publikacijų6 bei Olgos Mastianicos straipsnį apie komplikuotas DavainioSilvestraičio pažiūras7. Vertingi Davainio-Silvestraičio samprotavimai apie lietuvių
tarmes, žemaičių bajorų vartojamą lenkų kalbą, užfiksuotas tarmybes Žemaičių pa
davimų rankraščiuose bei susirašinėjant su Karlovičiumi. Deja, nebuvo išspausdinta
ir daug jo lietuviškai užrašytų tautosakos tekstų. Tik 1973 metais skrupulingai surinktus lietuviškus tekstus spaudai parengė Kerbelytė ir Klimas Viščinas8.
Karlovičiaus nuopelnai lenkų bei pasaulinei etnografijai pabrėžiami daugelyje
darbų, publikuotų Lenkijoje9. Kiek mažiau jo veikla ir pasiekimai žinomi plačiajai
mokslo bendruomenei Lietuvoje; nėra išsamiai tyrinėti jo darbai, skirti lituanistikai
ir lietuvių folklorui. Algirdo Sabaliausko monografijoje Lietuvių kalbos tyrinėjimo isto
rija iki 1940 m.10 trumpai pristatyti jo nuopelnai lietuvių kalbotyrai, Kazio Grigo
straipsnyje11 aprašoma Karlovičiaus archyve aptikta lituanistikai svarbi medžiaga.
Pastaruoju metu vos keletas darbų skiriama jo veiklai etnografijos ir folkloro srityje
bei jo ryšiams su Lietuva aprašyti12.
Norėdami įvertinti Karlovičiaus ir Davainio-Silvestraičio tyrimų reikšmingumą,
turime atsižvelgti ne tik į jų atliktus darbus, bet ir į tuometinių etnografinių ir literatūros draugijų – Rusijos geografų draugijos (rus. Русское географическое общество),
Lietuvių literatūros draugijos (vok. Litauische litterarische Gesellschaft) ir vėliau įkurtos
Tautotyrininkų draugijos (lenk. Towarzystwo Ludoznawcze) bei Lietuvių mokslo draugijos – Lietuvoje vykdytus tyrimus bei jų siūlytą metodologiją. Tiek Karlovičius, tiek
Davainis-Silvestraitis su šiomis draugijomis bendradarbiavo arba tiesiog buvo susipažinę su jų darbe taikytais metodais bei pagrindinėmis tų tyrimų kryptimis.

5
6
7

8

Kerbelytė 1973, 5–38.
Skrodenis 1969, 24–25; Kerbelytė 1999, 127–
128; Repšienė 1999, 7; Sužinskas 1999, 9.
Mastianica 2013, 331–348. Nuoširdžiai dėkoju autorei, suteikusiai galimybę susipažinti su tekstu, kuris dar tik buvo parengtas spausdinti. Ligšioliniai biografiniai
darbai paviršutiniškai pristatė DavainioSilvestraičio asmenybę, labiau akcentuodami tik jo priešiškumą lenkams ir lenkybei („Mieczysław Dowojna-Sylwestrowicz“, 1939, 356).
Davainis-Silvestraitis 1973. Autoriai pripažįsta tekstų autentiškumą, o Davainį-Silvestraitį laiko itin pedantišku ir atsakingu lietuviško folkloro rinkėju. Pabrėžia padavi-
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mų svarbą liaudies kūrybos tyrimams vykdyti, kadangi rinkėjas rašė taip, kaip jam
pasakojo pateikėjai, nesikišo į dėstymo
eigą, nekeitė kūrinių stiliaus dalykų. Autorių manymu, Davainio-Silvestraičio tekstais
galima remtis, tyrinėjant pasakų bei sakmių
menines ypatybes (Kerbelytė 1973, 39).
9 Bystroń 1926; Poniatowski 1932; KutrzebaPojnarowa 1948; Terlecka 1973; Biernacka
1976; Krzyżanowski 1965; Gajkowa 1959;
Kapełuś 1979, 456–465; Kutrzeba-Pojnarowa 1979, 443–454.
10 Sabaliauskas 1979.
11 Grigas 1958, 595–600.
12 Sawaniewska-Mochowa 2003, 73–95; Rutkowska 2013, 21–29.
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X I X a m ž i a u s II p u s ė j e – X X a m ž i a u s p r a d ž i o j e L i e t u v o j e

XVIII amžiuje Europoje imta domėtis tautosaka; nuo XIX amžiaus vidurio šis domėjimasis pastebimas ir Lietuvoje, kur
buvo susijęs ir su nacionalinės sąmonės formavimusi, kova dėl spaudos lotyniškais
rašmenimis atgavimo. Mokslininkų dėmesį Lietuva traukė dėl unikalios archajinės
kultūros ir lietuvių kalbos, parankios lyginamiesiems tyrimams. Mokslinius tyrimus
Lietuvoje pradėjo vykdyti vokiečių, rusų, lenkų tyrėjai. Galiojant lietuviškos spaudos
draudimui, surinkta medžiaga buvo verčiama į vokiečių, rusų ir lenkų kalbas (kartais
lietuviškas originalo tekstas pateikiamas šalia, tačiau ne itin nuosekliai) ir spausdinama užsienio leidiniuose. 1904 metais, atgavus spaudą, liaudies padavimus pradedama spausdinti ir gimtąja kalba lietuviškuose leidiniuose.
1845 metais įkurta Rusijos geografų draugija, svarbi dėl etnografijos ir kalbos
duomenų rinkimo Lietuvos teritorijoje, veikė – tiesa, pakeistu pavadinimu – iki
1938 metų. Šią draugiją sudarė: Šiaurės vakarų skyrius (Северо-Западный отдел;
įkurtas 1870 metais) Vilniuje bei Lietuvių ir latvių komisija (Латышско-Литовскaя
комиссия; nuo 1893 metų) Sankt Peterburge. Abi institucijos vykdė lauko tyrimus,
rinko ir spausdino surinktus duomenis. Tyrimams Lietuvoje atlikti buvo naudojamasi specialiomis programomis, jau taikytomis įvairiose Rusijos imperijos teritorijose. Programas sudarė klausimai apie visuomenės gyvenimą bei būtį, kasdienį
gyvenimą, aprangą ir mitybą, prekybą; ypatingas dėmesys skirtas apeigoms ir
papročiams, padavimams, legendoms ir liaudies dainoms. Lietuvoje surinkta medžiaga publikuota keliuose draugijos leidiniuose Sankt Peterburge: Записки pусского
географического общества по отделению этнографии (Rusijos geografų draugijos už
rašai etnografijos klausimu)13, Известия Имп. Русского Географического общества,
издаваемые под ред. секретаря общества (Imperatoriškosios Rusijos geografų draugijos
naujienos, parengtos draugijos sekretoriaus)14, Живая старина (Gyvoji senovė)15. Leidinių struktūra: lauko tyrimuose surinkta medžiaga, kalbos šaltinių analizė, recenzijų, bibliografijos bei susirašinėjimo skyriai. Susibūrė daug medžiagos tiekėjų;
ypač nusipelnė šie asmenys – Aleksandras Pogodinas, Silvestras Baltramaitis, Jurijus Kuznecovas, Georgijus Ginkenas, Augustinas Janulaitis. Jų darbai buvo paremti autentiškais liaudies kūrybos ir kalbos duomenimis, surinktais konkrečiose
vietovėse. Vienintelio Eduardo Volterio darbai turėjo mokslinės analizės bruožų,
o jis ne tik domėjosi liaudies apeigomis, bet ir organizavo lietuvių ir latvių tarmių
tyrimus16.
v e i k u s i o s e t n o l o g i j o s d r a u g i j o s.

13
14

Записки русского географического общества
по отделению этнографии, 1867–1925.
Известия Имп. Русского Географического
общества, издаваемые под ред. секретаря
общества, 1865–1917.
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Живая старина, 1890–1917.
Butkus, Vaisvalavičienė 2006, 249.
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1883 metais Volteris tapo Rusijos geografų draugijos nariu; žymaus baltisto ir etnografo Adalberto Bezzenbergerio17 skatinamas, vykdė tyrimus Lietuvoje. 1884–1887 metais jis rinko medžiagą Vilniaus ir Švenčionių apylinkėse, Žemaitijoje, Užnemunėje, per
šešiolika mėnesių aplankė net 128 vietoves. Volterio tyrimai pripažįstami kompleksiniais, kadangi jis pateikdavo etnodemografinių tiriamos vietovės aprašų, rinko etnografinius ir folklorinius duomenis, skatino apeigų aprašymus rinkti lietuvių kalba,
stengėsi išlaikyti tarmių ypatumus, domėjosi bei teikė archeologijos eksponatus Rusijos
muziejui18. Siekdamas suformuluoti mokslinių tyrimų metodus, Volteris 1886 metais
parengė programą lietuvių kalbos tarmių medžiagai rinkti Об изученiи Литвы и Жму
дiи („Apie Lietuvos ir Žemaitijos tyrinėjimą“)19, 1887 metais – programą mitologijai
tirti Об изученiи Литовской мифологiи („Apie lietuvių mitologijos tyrinėjimą“)20.
Programa Об изученiи Литвы и Жмудiи laikytina pirmuoju lietuvių tarmėtyros
klausimynu21. Joje pateikta apie 50 klausimų įvairiems kalboms lygiams aprašyti.
Mitologijai galima priskirti tik šešis klausimus, bet leksikos skyrius yra glaudžiai
susijęs su lietuvių tautos etnografija. Tokiu būdu, nors ir netiesiogiai, su papročiais,
mitologiniais tikėjimais bei folkloru susijusios medžiagos buvo galima surinkti skatinant prie kiekvienos tarmės duomenų pridėti iliustracinės medžiagos, kuo tiksliau
užrašytą tarminį tekstą – dainą, pasaką, padavimą. Šioje lietuviškoje programoje buvo
orientuotasi į lietuvių tarmių tyrinėjimą, bet kiek vėliau latviškoje programoje22, sudarytoje Volteriui vadovaujant, jau ryškiai matosi ketinimai rinkti etnografinę medžiagą, kur numanomuose atsakymuose į etnografinius klausimus slypėjo noras
pateikti ir tarminės leksikos.
1887 metais išleista Volterio programa Об изученiи Литовской мифологiи jau skirta lietuvių mitologijos tyrimams. Ji buvo sudaryta iš 27 klausimų, susijusių su šeimos
papročiais, liaudies medicina ir, žinoma, mitologinėmis būtybėmis. Programos pabaigoje taip pat aptariami netikslumai mitologijos aprašuose, atsiradę išspausdinus
Edmundo Veckenstedto veikalą Die Mythen, Sagen und Legenden der Žamaiten (Litauer)
(Žemaičių (lietuvių) mitai, sakmės ir legendos)23. Kaip jau buvo įprasta tais laikais, užrašant su mitologija susijusius duomenis, akcentuota tarminė leksika, jos užrašymas
ir liaudiškas pavadinimo kilmės aiškinimas.
Davainio-Silvestraičio pavardė į Rusijos geografų draugijos narių sąrašą įtraukiama 1886 metais. Vacio Miliaus pateikiamame draugijos veiklos apraše Davainio17

18

Keliauti po Lietuvą Volteris pradėjo tikėdamasis surinkti lietuvių kalbos tarmių
pavyzdžių. Dar 1875–1877 metais studijuodamas Leipcige, Aleksandro Brücknerio ir profesoriaus Augusto Leskieno paskatintas, jis buvo pradėjęs domėtis baltų
kalbotyra, o Karaliaučiaus universitete
1883 metais studijavo lietuvių tarmes
(Bušmienė 1973, 10).
Milius 1993, 16–23.
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20
21

22
23

Вольтеръ 1886.
Вольтеръ 1887.
Ši programa, kaip ir kitos, Volterio parengtos ir skirtos tyrimams Lietuvoje ir Latvijoje, yra išsamiai išnagrinėtos Danguolės Mikulėnienės ir Annos Stafeckos straipsnyje
(Mikulėnienė, Stafecka 2011, 123–133).
Programma tautas gara mantu krājējiem, 1892.
Veckenstedt 1883.
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Silvestraičio asmenybei dėmesio skiriama nedaug; tiesa, minimi jo surinkti duomenys,
panaudoti Volterio referatuose ir publikacijose24. Kerbelytė, remdamasi DavainioSilvestraičio korespondencija, nustato gausų padavimų rinkinį buvus perduotą Volteriui. Pasirodo, tai buvę vertingi rankraščiai, o apie priežastį, kodėl nebuvę išspausdinti, dabar galima tik spėlioti25.
Šiek tiek vėliau įkuriama Lietuvių literatūros draugija, veiklą vykdžiusi Tilžėje
bei Prūsų Lietuvoje. Draugijos įsteigimo apraiškos siejamos su Frydricho Kuršaičio
ir Georgo Nesselmanno mokinio Maximiliano Felkelio iniciatyva 1873 metais įkurti
Lietuvių būrelį. 1879 metais šis būrelis pervadintas į draugiją, kuri veikė beveik iki
1926-ųjų26. Draugijai priklausė žymūs vokiečių, lenkų ir rusų kalbininkai, lietuvių
kultūros veikėjai: Baltramaitis, Antanas Baranauskas, Jonas Basanavičius, Bezzenbergeris, Filipas Fortunatovas, Karlovičius, Janas Baudouinas de Courtenay, Nesselmannas, Volteris ir kiti. Draugija leido tęstinį leidinį Mitteilungen der Litauischen li
terarischen Gesellschaft27. Jos įstatuose akcentuotas pagrindinis tikslas – lietuvių tautosakos ir kalbos faktų rinkimas ir išsaugojimas. Ilgiausiai draugijai vadovavo Kuršaitis, garsėjęs ne tik kaip daugybės veikalų iniciatorius, bet ir kaip aktyvus probleminių klausimų tyrėjas. Per keturiasdešimt veiklos metų draugijai priklausė daugiau
nei 640 narių28, išleistas ne vienas reikšmingas veikalas. Vienas iš nagrinėjamų klausimų pačių narių buvo vadinamas „istoriniu statistiniu“ ar „etnologiniu geografiniu“.
Draugija rinko ir sistemino lietuvių kalbos vartojimo bei „lietuvių ir latvių tautų
paplitimo“ duomenis. Vėlgi verta atkreipti dėmesį į Volterio darbus29: jis, rengdamas
atskirų teritorijų etnografinius aprašus, sugebėjo nustatyti lietuvių etnines ribas
Vilniaus gubernijos Ašmenos bei Gardino gubernijos Slanimo apskrityse, naudojosi
statistiniais duomenimis ir Jano Rozwadowski’o parengtu tarmių paplitimo Vilniaus
gubernijoje žemėlapiu. Carlo Cappellerio veikalas apie lietuvių gyvenimą ir papročius „Wie die alter Litauer lebten“ (Kaip senëji Lëtuvininkai gyveno) – vienas svarbiausių tuometinių etnografinių darbų, išleistas lietuvių kalba 1904 metais30, neilgai
trukus išverstas į švedų ir vokiečių kalbas31. Šiame darbe pateiktas ir apraše vartojamų tarminių žodžių žodynėlis. Iš folkloro veikalų išskiriamas de Courtenay išleistas ir suredaguotas Jono Juškos vestuvinių dainų rinkinys Svotbinė rėda veliuoniečių
lietuvių vokiečių kalba32.
24

25
26
27

Milius 1993, 17. Kokybinę ir kiekybinę
Davainio-Silvestraičio surinktų duomenų
vertę gali padėti nusakyti tik skrupulingai
išanalizuoti Rusijos geografų draugijos
raštuose publikuojami straipsniai, paties
Davainio-Silvestraičio parengtų publikacijų bei Volterio darbų nagrinėjimas.
Kerbelytė 1973, 22–23.
Kaunas, Masalskis 1998, 178.
Mitteilungen der litauischen literarischen Ge
sellschaft, 1880–1912.
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28
29
30
31
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Kaunas, Masalskis 1998, 180.
Wolter 1895, 166–187; Wolter 1902–1903,
261–266.
Cappeller 1904.
Cappeller 1907.
„Hochzeitsbräuche der Wielonischer Litauer“, 1889, 134–178; „Hochzeitsbräuche
der Wielonischer Litauer“, 1890, 201–248.

Lietuvių tautosakos
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bendradarbiavimas: metodologijos
raida, etnolingvistikos apraiškos

1895 metais įkurta Lenkijos tautotyrininkų draugija, kuriai vadovavo Lvovo universiteto slavistikos profesorius Aleksandras Kalina. Vienas iš steigėjų buvęs Karlovičius, vėliau tapęs šios draugijos garbės nariu. Draugijos tikslas – ne tik lenkų liaudies
kultūros, bet ir kaimyninių tautų papročių tyrimas ir aprašymas. Draugijos leidžiamas
leidinys Lud publikavo lietuvišką medžiagą, o Jonas Vitartas33 garsėjo kaip vienas
vertingiausių straipsnių rengėjų. Jo mokslinių interesų sritis gana plati; savo straipsnius
jis spausdino Karlovičiaus žurnale Wisła34, aprašė įvairius lietuvių ir baltarusių papročius, taikydamas to žurnalo straipsniams būdingą metodologiją, ypač domėjosi lietuvių paprotine teise. Be keleto straipsnių, tam skyrė 1898 metais išleistą monografiją
Zarysy prawa zwyczajowego ludu litewskiego (Lietuvių liaudies papročių teisės bruožai)35.
Nemažai rašė apie Lietuvos aktualijas, dažniausiai pasirašinėdamas Jano Sirokomlės
(Jan Syrokomla) slapyvardžiu36. 1891 metais Krokuvos laikraštyje Kurjer Polski paskelbė penkių dalių straipsnį „Szkice ze Żmudzi“, 1899 metais Lvovo laikraštyje Tydzień
spausdintas jo straipsnis „Szkice z nad Niewiaży“37. Darbuose aprašė Kauno gubernijos gyventojų kalbinę situaciją bei lenkų ir lietuvių kalbų vartojimo paplitimą38.
Kauno gubernijos kalendoriaus etnografinės medžiagos recenzijoje Vitartas aptarė
Volterio parengtą programą lietuvių tarmių medžiagai rinkti39.
Lietuvių mokslo draugija (toliau – LMD) veiklą pradėjo 1907 metais ir veikė iki
1940-ųjų. Draugijos steigėjas Jonas Basanavičius subūrė daugybę žymių lituanistų ir
visuomenės veikėjų, kurių dalis jau aktyviai dalyvavo Lietuvių literatūros draugijos
veikloje40. Lietuvių mokslo draugijos įstatuose kalbama apie tyrimus lietuvių antropologijos, etnologijos, etnografijos, archeologijos ir istorijos srityse41. Veikė pagal
įstatus, kaupė biblioteką, archyvą ir muziejinius eksponatus, rūpinosi švietimu ir
lietuvių kalbos mokymu42. 1909 metais trečiajame visuotiniame draugijos susirinkime
išrenkama komisija folkloro ir etnografijos tyrimams atlikti. Ją sudarė garbingiausi
draugijos nariai: Basanavičius, Kazys Grinius, Augustinas Janulaitis, Juozas TumasVaižgantas ir Volteris.
Komisijos nariai 1910 metais išspausdino specialią Trumpą folklioro dalykams rinkti
programą43, parengtą pagal jau anksčiau taikytą metodologiją. Programoje pateikiamas
33

34

35
36
37
38

Šio etnografo asmenybę ir nuopelnus lenkų
antropologijai išsamiai aprašė Anna Go
mół a (Gomóła 2011); plg. Vacio Miliaus
darbą, kuriame pateikiama Vitarto veiklos
charakteristika (Milius 1993, 98–117).
Vitarto darbų, skirtų grynai papročiams
aprašyti, žurnale Wisła nedaug (Witort
1898a, 263–265; Witort 1898b, 433–447).
Witort 1898c.
Astramskas 2013, 28–30.
Syrokomla 1891; Syrokomla 1899.
Witort 1897, 169–176.
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40
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Witort 1897, 169–176, 384–392.
Tarp jų buvo Volteris, Bezzenbergeris ir kiti.
Liudo Gerulio (Liudas Gira) straipsnyje
„Lietuvių mokslo draugija ir jos įsteigimas“ pateikiamas detalus LMD veiklos
uždavinių aprašymas (Gerulis 1907).
Juozo Jurginio manymu, LMD galima laikyti Lietuvos mokslų akademijos pirmtake
( Jurginis 1975, 37).
Trumpa Folklioro dalykams rinkti PROGRA
MA, 1910.
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naudotų šaltinių sąrašas: pirmoje pozicijoje 1871 metų Karlovičiaus Poradnik dla
zbierających rzeczy ludowe44, taip pat šeši rusiški darbai, vienas latviškas. 294 šios
programos klausimai skirti apeigų, onomastikos ir tarminės leksikos tyrimams.
Patarimuose, kaip reikia rinkti ir užrašyti medžiagą, beveik pažodžiui kartojami
Karlovičiaus parengti nuostatai. Informantų parinkimo kriterijai bei tyrinėtojų interesai apibūdinami labai panašiai. Daug dėmesio skiriama tiksliam medžiagos užrašymui, jos autentiškumui:
Iš kitų tautų praktikos žinoma yra, kad kiekvienas dalykas iš folklioro medžiagos
geriausia užrašinėti ant atskiro popieros lapelio. [...]
Kairėje viršutinės lapelio kertėje reikia pažymėti – kaimas, parapija, apskritis (pavietas), iš kur medžiaga užrašyta. Kitoje viršutinėje to lapelio kertėje (dešinėje) užrašomi
yra vardas, pavardė, metai, užsiėmimas ir kokio apšvietimo tasai žmogus, nuo kurio
medžiaga imta. [...]
Viskas reikia aprašyti kuoaiškiausiai, kuosmulkiausiai [...]. Užrašinėti reikia ta pačia
tarme, kuria žmonės užrašomąjį dalyką pasakojo45.

Lietuvių kalbos tyrimo programos analizė patvirtina etnolingvistinį šių tyrimų
pobūdį bei bendrus kalbos ir kultūros tyrimus. Jos pranašumas, lyginant su Karlovičiaus žymiai anksčiau išleistais „Patarimais“, tas, kad programa jau klausimyno
pavidalo, yra labiau pritaikyta praktikai.
Draugija sukaupė nemažą archyvą46, medžiagą spausdino leidinyje Lietuvių tau
ta, leistame 1907–1935 metais47. Spausdinami darbai pasižymėjo išsamiais etnografiniais aprašais, bet buvo labiau orientuoti į duomenų rinkimą nei į jų analizę bei
interpretaciją48.

2.

J a n a s K a r l o v i č i u s – e t n o g r a f a s i r k a l b i n i n k a s, l i e t u -

v i ų k a l b o s i r k u l t ū r o s t y r ė j a s. Karlovičius, kilęs iš istorinės Lietuvos
ir beveik pusę amžiaus buvęs susijęs su jos žemėmis49, LDK palikimą įamžino savo
gausiuose darbuose, vienas pirmųjų pastebėjo sudėtingą socialinę, kalbinę ir kultūrinę Lietuvos visuomenės situaciją ir pradėjo ją tirti, taikydamas naujausius moksli-

44
45
46

47
48
49

Karłowicz 1871.
Trumpa Folklioro dalykams rinkti PROGRA
MA, 1910, 5–6.
Visa surinkta medžiaga saugoma Lietuvių
literatūros ir tautosakos institute, atskirame rinkinyje „LMD“. Draugijos surinktos
medžiagos sąrašą parengė Viščinis (Viščinis 1981, 142–148).
Lietuvių tauta, 1907–1935.
Milius 1993, 119–126.
Janas Karlovičius gimė 1836 metų gegužės
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28 dieną Vilniaus krašte (Subartonyse prie
Merkio, Trakų valsčiuje). 1847–1852 metais mokėsi gimnazijoje Vilniuje (baigė ją
su pagyrimu – buvo apdovanotas aukso
medaliu), sugrįžo į Vilnių 1862 metais,
nutraukęs studijas Berlyne dėl tėvo mirties, o 1871-aisiais apsigyveno kaime, senelio sodyboje Paditvyje, Lydos rajone,
vėliau persikėlė į Višnevą, žmonos sodybą, kur gyveno iki 1882 metų (Gajkowa,
Urbańczyk 1966, 53–57).
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nius metodus, panaudodamas žinias, įgytas geriausiuose užsienio universitetuose50.
Studijuodamas Vokietijoje, jis susipažino su Franzo Boppo, Wilhelmo Humboldto,
Augusto Schleicherio teorijomis. Su kalbos, mitologijos ir kultūros tyrinėjimais susipažino Maxo Müllerio paskaitose 1862 metais. Karlovičiaus pažiūroms į kalbotyros
užduotis ir tikslus įtakos turėjo Frano Miklošičo Lyginamoji slavų kalbų gramatika51.
Šiandien Karlovičiaus pavardė siejama beveik tik su žodynais – bet jis buvo ir
daugelio tuo metu vertintų lingvistinių darbų autorius. Jis – vienas iš pirmųjų Lenkijos dialektologų, etimologų, onomastikų ir lituanistų. Karlovičiaus bibliografiją sudaro apie 1000 pozicijų, daugiau nei 300 susijusių su kalbotyra. Tikroji jo aistra buvo
etnografija. Etnografijai skirtame leidinyje Wisła, kurio redaktoriumi buvo 11 metų,
jis skatino masinį kryptingą etnografinių duomenų rinkimą Lenkijoje ir Lietuvoje.
Karlovičius buvo Didžiosios visuotinės enciklopedijos (Wielka Encyklopedja Powszechna)
liaudies kūrybos skyriaus redaktorius, jame spausdino straipsnius apie slavų ir lietuvių mitologiją52. 1868 metais inicijavo lietuvių tautosakos mokslinius tyrinėjimus, 1871
metais išspausdino patarimus tautosakos rinkėjams53. Mokslinėje studijoje „O najnowszych badaniach podań i ich zbiorach“ („Apie naujausius padavimų ir jų rinkinių
tyrimus“), išspausdintoje Atheneum, rašė apie būtinybę kaupti lietuvių tautosaką,
apgailestavo, kad vokiečiai intensyviai tyrinėjo lietuvių folklorą, stengdamiesi jį išsaugoti, o lenkai šio lobio nepastebėjo, faktiškai nebuvo vykdoma jokių tyrinėjimų.
Stengdamasis „atsigriebti“ už prarastą laiką, 1885 metais Krokuvoje jis išspausdino Liaudies sakmes ir pasakas, surinktas Lietuvoje54. Jas sudaro 84 lietuviškų ir baltarusiškų padavimų tekstai, užrašyti arba išversti į lenkų kalbą. Rinkdamas tautosaką
ir kalbinę medžiagą, mokslininkas užmezgė ryšius su lietuvių veikėjais ir skatino
juos prisijungti prie etnografinių tyrinėjimų. Susirašinėjo su Juška, Liudviku Jucevičiumi, Jonu Šliūpu, bet glaudžiausiais ryšiais buvo susijęs su Davainiu-Silvestraičiu.
Mokslinį Karlovičiaus domėjimąsi lietuvių literatūra liudija jo archyvuose išlikę poe
tiniai Valerijono Ažukalnio ir Silvestro Gimžausko kūriniai, jo paties bandymas išversti Kristijono Donelaičio Metus55.
Karlovičius geranoriškai ir supratingai žiūrėjo į tautinius lietuvių siekius. Tai
liudija jo straipsniai, spausdinti Prawda ir Kraj. Jis patarė, kaip reikia paremti lietuvius,
kovojančius dėl savo kalbos ir kultūros. Tvirtino, jog reikia dėti visas pastangas, kad
50

1853–1857 metais studijavo Maskvos universiteto Istorijos ir filologijos fakultete,
parašęs mokslinį darbą apie Likurgo įstatymus, gavo mokslo kandidato laipsnį.
1857–1858 metais Paryžiuje studijavo istoriją, 1858–1859 – Heidelberge lankė istorijos, filosofijos ir kalbotyros paskaitas.
1859–1860 metais Briuselyje studijavo muziką. 1862 metais Berlyne pradėjo istorijos
studijas. Tęsti studijas Karlovičius galėjo
tik po ilgesnės pertraukos – 1865 metais;
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1866-aisiais Berlyne apgynė medievistikos
daktaro disertaciją (Gajkowa, Urbańczyk
1966, 53–57).
Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903),
1904, 122.
Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903),
1904, 32.
Išsamiau apie tą programą žr. žemiau.
Karłowicz 1887.
Karłowicz 1868.

Archivum Lithuanicum 15

būtų panaikintas lietuviškos spaudos draudimas, kad reikia parašyti gramatiką, rūpintis literatūrinės kalbos grynumu56. Apie Karlovičiaus santykius, palaikomus su
lietuvių tautinio atgimimo veikėjais, liudija jo laiškai, išlikę archyve, ir kvietimai į
literatų bei kalbininkų susitikimus Tilžėje ir Klaipėdoje.
Karlovičius turėjo sukauptą turtingą biblioteką, kurią 1909 metais jo žmona Irena perdavė Vilniaus mokslo bičiulių draugijos bibliotekai, – kolekciją sudarė 6425
knygos57. Kai kurios jų (pažymėtos Karlovičiaus ekslibrisu) saugomos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Ypač vertingas Ledesmos katekizmas su Jano Bystrońio komentarais58, Konstantino Sirvydo žodynas59, taip pat pirmieji anoniminiai
lenkų–lietuvių kalbų pasikalbėjimai, lietuviškoje dalyje raudonu pieštuku pataisyti
Karlovičiaus60.
Literatūroje, nagrinėjančioje lenkų etnografijos raidą, Karlovičius pristatomas kaip
mokslinės etnografijos Lenkijoje pradininkas bei evoliucinės pasaulio etnografijos
krypties propaguotojas. Manoma, kad būtent jis pradėjo lyginamuosius etnografinius
tyrimus Lenkijoje, vadovavo etnografinių ir folklorinių duomenų rinkimo darbams
ne tik Lenkijoje, bet ir kitose šalyse. Anna Kutrzeba-Pojnarowa, apibūdindama Karlovičiaus vykdytus tyrimus, mini, kad jie turėjo skatinti pažinti tautos kultūrą, išsaugotą žmonių atmintyje bei liudijančią apie nueitą kelią ir vietą tarp kitų Europos
tautų („genčių“)61.
Karlovičiaus tyrimai komparatyvistiniai; įkvėpimo jis ieškojo teoriniuose Müllerio
ir Aleksandro Kuhno veikaluose, aprašė anglų antropologijos evoliucijos mokyklos
atstovo Andrea’os Lango metodologinius tyrimų pagrindus62. Interpretavo mokslininkų teorijas ir bandė jas taikyti praktiškai, svarstė apie metodus kaupti duomenis
liaudies tarmėms ir mitams tirti, pasiūlė būdą užrašytiems iš paprastų žmonių lūpų
žodiniams tekstams aprašyti. Neįsteigė etnologinės draugijos, o savo tyrimų rezultatams viešinti pasirinko jam pasiūlytą redaguoti žurnalą Wisła. Čia geriausiai išryškėjo Karlovičiaus veikla etnografijos ir folkloro srityje.

3.

J a n o K a r l o v i č i a u s p a t a r i m a i t a u t o s a k o s r i n kė j a m s.

Tapęs žurnalo Wisła redaktoriumi, 1871 metais Karlovičius parengė ir išleido patarimus tautosakos rinkėjams Poradnik dla zbierających rzeczy ludowe (Patarimai renkantiems
liaudies kūrinius; toliau – Patarimai)63, kuriuose iškėlė tautosakos rinkimo ir tyrimų
reikšmę. Rašydamas apie tautosakos rinkimo reikalingumą, išsikelia šį tikslą: parodyti, „kas ir kiek šia kryptimi jau atlikta, o svarbiausia, ką ir kaip dar surinkti“64.
Karlovičius mini, kad medžiagos surinkta nemažai, o ją kaupti privalo išsilavinę
56
57
58
59
60

Łossowski 1985, 40–41; Sawaniewska-Mochowa 2003, 79.
Ilgiewicz 2011, 220.
Ledesma 1890.
Szyrwid 1713.
S. P. 1860. Ši knygutė buvo tyrinėjama išsamiau (Ivinskaja, Rutkovska 2013, 7–8).
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Kutrzeba-Pojnarowa 1979, 444.
Ypatingo dėmesio nusipelno Karlovičiaus
darbas „Najnowsze kierunki badań mitologicznych“, spausdintas žurnale Wisła
(Karłowicz 1901, 580–589, 667–682).
Karłowicz 1871, 3–15.
Karłowicz 1871, 4.
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žmonės, skatindami įsitraukti vietinius gyventojus. Išprusę rinkėjai turi ne tik rinkti
tautosaką, bet ir interpretuoti neapdorotus, iš liaudies gautus duomenis. Įžvelgia
renkamos medžiagos naudą įvairioms mokslo šakoms: kalbotyrai (lyginamoji kalbotyra, lingvistika), mitologijai ir etnografijai, tiesiogiai sąveikaujančioms su tautosakos
šaltiniais; šiais šaltiniais taip pat gyva istorija, archeologija, įstatymų leidyba, estetika,
poezija ir muzika:
Wprzód jednak kilku słowami przypomnę, jakie nauki korzystają ze zbiorów rzeczy
ludowych; wskazówka ta przeznaczenia objaśni w części sposób gromadzenia.
Językoznawstwo (filologja porównawcza, lingwistyka), mitologja (wiaroznawstwo) i
ludoznawstwo (etnografja) czerpią bezpośrednio i żyją prawie wyłącznie ze źródła
rzeczy ludowych; dzieje, starożytnictwo (archeologja), dzieje prawodawstwa, estetika, poezja
i muzyka bardzo wiele z niego korzystają65.

Atitinkamai pristato kalbotyros uždavinius:
Językoznawstwo, gałąź nauki nowa, owoc myśli XIX. wieku dopiero, na tym stopniu
rozwoju, jak je dziś widzimy, naucza: że żaden język, ani sam przez się, ani w stosunku do innych, bliżéj lub daléj z nim spokrewnionych, nie może być gruntownie
zbadanym bez ścisłego poznania go w czasie i przestrzeni, to jest w jego historycznym
rozwoju i miejscowych objawach, czyli, mówią po prostu: bez jego dziejów i form
prowincjonalnych, oraz nazw ludzi i miejsc. Historja języka ma już gotowe źródła
drukowane i pisane, bo się zajmuje przeszłością mowy; ze zbiorów więc gwar ludowych pośrednio tylko i cząstkowo korzysta. Opis zaś języka dzisiejszego w jego przestrzeniowych odmianach żyje wyłącznie i jedynie z zasobów żywych, ze zbiorów
rzeczy ludowych66.

Vertimas
Kalbotyra, nauja XIX amžiaus mokslo šaka, byloja: nė viena kalba negali būti ištirta
nepažinus jos laiko ir erdvės sandūroje, arba, kitaip tariant, kalba slypi istorijos gelmių
ir vietinių reiškinių kloduose – istorijos įvykiuose bei žmonių ir vietovių pavadinimuose. Kalbos istorijos objektas – kalbos praeities rašytiniuose šaltiniuose tyrimas;
tarmėmis naudotasi tik netiesiogiai. Tuo tarpu dabartinės kalbos aprašymas erdvės
sandūroje susijęs su kalbos gyvavimu žmogaus lūpose konkrečiu laiku.

Tiriant dabartinę kalbą, Karlovičius mato svarbų uždavinį – tarmių žodyno sudarymą bei šiam žodynui reikalingos medžiagos rinkimą. Pasak jo, vienas iš svarbių
kalbotyros tikslų taip pat yra tikrinių vardų, arba onomastikos, dokumentavimas;
onomastikos sritį jis traktuoja kaip itin reikšmingą, kadangi šie žodžiai vieninteliai
gali paaiškinti neaiškią šaknį ir formą67.
65
66

Karłowicz 1871, 4.
Karłowicz 1871, 4.

67
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Karłowicz 1871, 5.
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Mitologiją Karlovičius pripažįsta esant jaunesnę už kalbotyros mokslą. Prieš krikščionybę gyvavusią mitologiją suvokia plačiai: tai padavimai (sakmės, pasakėčios,
legendos), kai kurios dainos, minklės, mįslės, priežodžiai, pasakojimai, alegorijos,
taip pat prietarai, užkalbėjimai, prakeiksmai, užkerėjimai, papročiai ir įpročiai, kasdienis gyvenimas, namai, įrankiai, apranga, burtai, vaistai, žaidimai ir linksmybės68.
Jis mėgino aprėpti visas kasdienio gyvenimo sritis, išnagrinėti transcendentinį pasaulį, gyvuojantį mitologiniame tikėjime, apibrėžti žmogaus santykį su gamta ir jį
supančia dabartimi, arba „atkurti visuomenės ir kultūros egzistavimo sistemą“69.
Patarimuose pateikia 7 skyrius, kuriems reikia rinkti medžiagą: 1. Regionalizmai;
2. Tikrinių vardų sąrašas; 3. Padavimai; 4. Prietarai; 5. Šventės ir žaidimai; 6. Dainos
ir prakalbos; 7. Patarlės ir mįslės. Kaip rodo sąrašas, pabrėžiama kalbos svarba (ji
minima pirmoji), toliau pateikiamos dar aiškios klasifikacijos neturinčios liaudies
kūrybos atmainos.
Apibrėždamas regionalizmus, Karlovičius pateikia jų tipus, kurie tuomet dar
neturėję terminologinių apibrėžimų. Iš pavyzdžių aiškėja: tai fonetiniai, gramatiniai
(morfologiniai ir sintaksiniai), leksiniai ir žodžių darybos regionalizmai. Turėdamas
tikslą aprašyti tam tikros teritorijos tarmes, ketina tai padaryti išsamiai, nagrinėdamas
visą savitą kalbos sistemą.
Patarimuose pateikia praktinius duomenų užrašymo nurodymus. Rekomenduoja
į korteles rašyti po vieną žodį, legendą, mįslę ir t. t. Kiekvienoje kortelėje privaloma
tiksliai nurodyti užrašymo vietą: pavieto, parapijos ar kaimo pavadinimą. Atkreipiamas dėmesys į „žodžio paaiškinimus pateikiant pavyzdžių bei nurodant informaciją apie kalbos vartotojo išsilavinimą (išsilavinęs ar neišsilavinęs); jeigu žodžio kilmė
neaiški, pasitelkiami žmonių paaiškinimai“70. Padavimus rekomendavo rašyti pažodžiui tarmiškai. Įžvelgė dvigubą tokio dokumentavimo naudą: padavimų tekstai
išlaiko nepakeistą kalbinį atspalvį, tarmybių gausą. Tekste pasitaikančias tarmybes
rekomendavo versti išnašose, rašomose paraštėse.
Karlovičius parengė sutrumpintą Patarimų versiją tyrimams konkrečiai Lietuvoje
vykdyti71, tikėjosi surinkti medžiagos lietuvių mitologijos tyrimams. Suvokė, kad
lietuvių mitologija tuo metu menkai išnagrinėta, o surinkta medžiaga – paini ir reikalaujanti skrupulingo ir kantraus darbo. Rekomendacijos rinkėjams panašios: dokumentuoti pirminį žodį be pokyčių, atskirai žymėti pastabas, medžiagą rinkti iš
vyresnių ir neraštingų, bet nuoširdžių šnektos vartotojų. Akcentuojamas kalbos aprašymas. Karlovičius prašo padavimus užrašyti lenkiškai arba lietuviškai, pateikiant
vertimą į lenkų kalbą (jeigu įmanoma); jei neįmanoma, pateikti sudėtingesnius žodžius
ir regionalizmus su paaiškinimais lenkų kalba; užrašant lenkiškai dokumentuoti
svarbesnius arba sudėtingesnius žodžius, asmenų vardus, vietovių ir kitų įdomybių
pavadinimus, skliausteliuose pateikiant lietuvišką pavadinimo versiją. Pabrėžia, kad
svarbūs ir vertingi yra padavimų variantai.
68
69
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Karłowicz 1871, 5.
Kapełuś 1979, 454.
Karłowicz 1871, 8.
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Archyve tokia programa rasta 1888 metų
byloje.
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Mitologja litewska należy do najmniej dziś jeszcze wyświetlonych. Przyczyną tego
jest zbyt szczupłe nagromadzenie zasobów, któreby drogę do głębszego poznania jej
utorować mogły [...] zebrane dotychczas zasoby [...] są w znacznej części bałamutne
i wymagają cierpliwego sprawdzenia i sprostowania. [...]
Co do sposobu zbierania, zamieszczam następne uwagi.
Najpierwszą i najważniejszą jest: że, cokolwiek z ust ludu się zapisuje, powinno być
powtórzonem ile możności dosłownie, zupełnie wiernie, bez żadnych zmian lub poprawek. Jeżeli osobie zbierającej nastręcza się jakaś uwaga lub wątpliwość, to tę należy wyrazić w odsyłaczu lub przypisku.
Ważną jest rzeczą wybór osoby opowiadającej. Skutkiem rozpowszechnienia oświaty
pomiędzy ludem wiejskim, wraz z nią przyszły pewne wiadomości o mitologji, zaczerpnięte z książek, nie zawsze krytycznie na rzecz zapatrujących się. Tą drogą lud
do swoich dawnych, własnych podań, często miesza wiadomości, wyczytywane lub
zasłyszane z książek, a przez to mąci pierwotne a czyste źródło wierzeń rodzimych. [...]
Wybierać należy przedewszystkiem kobiety starsze, niepiśmienne lub mało piśmienne, znane z uczciwości i prawdomówności.
Co do języka, to prosiłbym o zapisywanie w języku polskim lub litewskim, z dodaniem
tłumaczenia polskiego (jeżeli to będzie możebnem) jeżeli nie całości, to przynajmniej
ustępów lub wyrazów trudniejszych i prowincjonalnych; przy zapisywaniu po polsku,
należy ważniejsze lub trudniejsze wyrazy, nazwy osób, miejsc i inne ciekawsze podawać w nawiasach po litewsku72.

4.

Wisła – e t n o g r a f i j o s i r k a l b o s d u o m e n ų r i n k i m o i r i n -

t e r p r e t a c i j o s p r i e m o n ė. Tautosaka Karlovičiaus domėtasi jau seniai, tačiau
jam ir daugybei jo bendražygių žurnalas Wisła73 tampa pagrindiniu tyrimų įrankiu.
Jis siekė, kad naujasis leidinys remtųsi naujausiais mokslo pasiekimais. 1888 metais
pradėjęs eiti žurnalo Wisła vyriausiojo redaktoriaus pareigas, lygino Lenkijos ir Europos laimėjimus tautosakos srityje bei nustatė tautosakos rinkimo ir interpretavimo
skirtumus, inicijavo surinktos medžiagos aprašymą74. Siekdamas įvykdyti užsibrėžtus
tikslus, tikėjosi sulaukti paramos iš straipsnių autorių ir skaitytojų.
Žurnale spausdino straipsnius, grįstus moksline analize, o surinktą „gyvą“ medžiagą publikavo atskirame leidinyje Biblioteka Wisły75. Straipsnių, skelbiamų tuose
leidiniuose, ribos nebuvo labai griežtai apibrėžtos dėl negausaus išsilavinusių bend
72
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Karłowicz 1888b, 70, 71.
Aleksandras Grušeckis įsteigė mėnesinį
geog rafinį etnografinį leidinį Wisła; 1887
metais pasirodė pirmasis jo tomas. 1888–
1899 metais žurnalo redaktoriumi tampa
Karlovičius, 1899–1905 metais – Erazmas
Majevskis. Žurnalas dar atnaujinamas
1916–1917 metais, 1922 metais.
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Kapełuś 1979, 462.
Išleista 15 Biblioteka Wisly serijos tomų, kuriuose išspausdinti ir Davainio-Silvestraičio Žemaičių padavimai (Dowojna-Sylwestrowicz 1894).
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ražygių būrio. Leidinio Biblioteka Wisły pamatą sudarė vadinamosios regioninės monografijos – geografiniai, istoriniai bei ekonominiai aprašymai su aprangos, architektūros, papročių pavyzdžiais, greta dedami tarmių žodynėliai, straipsniai iliustruojami apeigų, dainų ir padavimų rinkiniais.
Sekant naujausiais tuomečiais mokslo pasiekimais, Wisła sudarė du skyriai. Pirmasis – „Bibliografinis-informacinis“ (Bibljograficzno-informacyjny), kuriame nuo 1888
metų analizuoti ir vertinti šalies ir užsienio tautosakos leidiniai. Greitai recenzuodavo kiekvieną žymesnę knygą. Prancūzų leidinius aptardavo Karlovičius, anglų – Koverskas, rusų – Lopačinskas, italų – Marrene, slavų – Ciševskis ir Garbovskis. Pasirodydavo straipsnių ištraukų iš regioninių žurnalų Tydzień Piotrkowski, Kaliszanin,
Gazeta Lubelska ir kt. Kitas skyrius, pavadintas „Paieškos“ (Poszukiwania), buvo skirtas papildomų duomenų moksliniams tyrimams ieškoti. Skaitytojai padėdavo pildyti mokslininkų rengiamus darbus. Ši pagalba buvo itin vertinama ir naudinga; kartais
vieną straipsnį rengdavo nemažas būrys žmonių – pateikdavo naujų duomenų, iškeldavo naujų klausimų. Laikui bėgant, temos keitėsi: kai kurios buvo išplėtotos, kai
kurios – pamirštos.
Daugybė asmenų teikė medžiagą, surinktą Lietuvoje. Tai buvo papročių aprašai,
straipsniai apie kalbą, liaudies dainas, bet tik kai kurie darbai pasižymėjo moksline
analize ir interpretacija76. Tadas Daugirdas aprašė lietuvių margučių raštus77, Aleksandras Römeris publikavo trumpus aprašymus apie dirbamą žemę78, o autorius,
pasivadinęs Biruta, rašė apie pjūties tradicijas79. Daugiausiai medžiagos pateikė Juozas Kybartas, jau pirmame tome paskelbęs išsamią studiją apie lietuvių dainas. Analizuodamas dainų motyvus bei struktūrą, neretai cituodavo Antaną Jušką80, šalia
lietuviškojo originalo pateikdamas lietuvių dainų pavyzdžių81. Wisła spausdino nemažai straipsnių apie lietuvių tautos tikėjimą82. Vertingas Juškos darbas apie lietuvių
dainas, spausdintas dviejuose žurnalo numeriuose83. Skyrelyje „Naujienos“ (Nowości)
Karlovičius skelbia informaciją apie Lietuvių literatūros draugijos veiklą, žurnale
Mitteilungen der Litauischen literarischen Gesellschaft publikuojamus straipsnius, Bezzenbergerio parengtą studiją apie prūsų kalbą84. Davainis-Silvestraitis žurnalui teikė
trejopo pobūdžio tekstus: medžiagos publikacijas su lyginamosios analizės bandymais85, recenzijas86 ir užrašus, spausdintus skyriuje „Paieškos“87. Iš pradžių Davainio76
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Tikslus žurnalo Wisła publikacijų sąrašas
pateikiamas straipsnio pabaigoje, literatūros sąraše.
Dowgird 1890, 818–825.
Römer 1889, 169.
Biruta 1899, 93–94.
Savo straipsnio įvade rašo apie išleistą Juškos dainų rinkinį.
Kibort 1887.
Kibort 1893a, 156–157; Kibort 1893b, 296–
299; Kibort 1893c, 312–317; Kibort 1893d,
584–590; Kibort 1896, 780–782; Kibort
1898, 99–103; Kibort 1904, 322–330, 519–
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525; Kibort 1905, 365–370.
Juszkiewicz 1893, 443–493, 703–719; Juszkiewicz 1894, 114–131, 419–434.
Karłowicz 1888a, 237–238.
Dowojna-Sylwestrowicz 1888, 154–165,
312–324. Šioje publikacijoje pateikia gana
tikslius komentarus apie lenkų bajorijos
vartojamą kalbą. Taip pat: Dowojna-Sylwestrowicz 1890a, 339–340.
Dowojna-Sylwestrowicz 1890b, 934–935.
Dowojna-Sylwestrowicz 1891, 927–932; Dowojna-Sylwestrowicz 1892, 495–496; Dowojna-Sylwestrowicz 1893, 392.
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Silvestraičio tekstai neprilygo garsių Wisła autorių ir bendražygių darbams, tačiau
liudija lietuvių literatūros suvokimą.
Žemaičių padavimai – didžiausias Davainio-Silvestraičio darbas, pasirodęs 1894
metais. Šį darbą sudarė dvi didžiulės 400 puslapių knygos88. Į padavimų rengimą
Karlovičius įnešė svarų indėlį89 – redagavo tekstus, šalino verčiant dėl lietuvių kalbos
įtakos atsiradusius kalbinius nesklandumus. Archyvuose saugoma korespondencija
liudija tam tikrus nesutarimus, kilusius tarp dviejų tautosakos mylėtojų dėl padavimų redagavimo90. Labai ilgai buvo svarstoma, kiek lietuviškos leksikos turi likti į
lenkų kalbą verstuose tekstuose, kokiu tikslumu reikia versti, ar apskritai reikia versti lietuviškus padavimus. Lenkiškai parašyti Davainio-Silvestraičio tekstai reikalavo
kruopštaus taisymo, ir tam darbui buvo samdomas net specialus redaktorius – pats
Karlovičius jau nebuvo pajėgęs tų darbų atlikti vienas. Tokiems darbams buvo reikalingas žmogus, nors šiek tiek mokantis lietuvių kalbą, o Varšuvoje veikiančioje
redakcijoje tai jau sudarydavo papildomų sunkumų.
Wisła netapo didžių teorinių veikalų kalve folkloro ir komparatyvistikos srityje,
bet vis dėlto suvaidino reikšmingą vaidmenį šviesdama tautosakos rinkėjus. Leidinys
rėmėsi Europos mokslo pasiekimais, aiškino galimas liaudies kultūros interpretacijas,
pulsavo patriotizmo gaida. Viena iš priemonių kultūros reiškiniams aprašyti buvo
kalbos duomenys. Svarbi sudedamoji tautosakos tyrimų dalis buvo etimologija ir su
ja susijusi onomastika.

5.

M e č i s l o v o D ava i n i o - S i lv e s t r a i č i o v e i k l a f o l k l o r o i r

Domėtis folkloru bei rinkti liaudies
padavimus Davainis-Silvestraitis pradėjo nuo 1867 metų. Kerbelytė jo archyve rado
sąsiuvinį, kuriame užrašyti padavimai lenkų ir lietuvių kalbomis91. 1881 metais jis
įdėjo skelbimą į leidinį Słownik Geograficzny, kad renkąs liaudies padavimus. Per
Antaną Baranauską ir Kazimierą Jaunių susisiekė su Basanavičiumi. Ši pažintis skatino kaupti liaudies padavimus bei kiek vėliau paveikė politines Daivainio-Silvestraičio pažiūras92. 1884 metais jis išsiunčia 159 tekstus apie liaudies mediciną, kuriuos
Basanavičius išspausdina kartu su kitais tekstais93.
1883 metais pasirodęs Veckenstedto veikalas Die Mythen, Sagen und Legenden der
Žamaiten (Litauer) suaktyvino mitologinės medžiagos iš Lietuvos rinkimą ir tyrimą.
l i e t u v i ų k a l b o s t y r i m ų s r i t y j e.
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Dowojna-Sylwestrowicz 1894.
Karlovičius neblogai mokėjo lietuvių kalbą. Apie tai jis rašo laiškuose DavainiuiSilvestraičiui; retkarčiais esama ir sakinių,
parašytų lietuviškai.
Davainis-Silvestraitis 1886–1889.
Kerbelytė 1973, 11. Kerbelytės darbas –
vienintelis svarbus šaltinis, charakterizuojantis Davainio-Silvestraičio veiklą. Remiantis pateiktais duomenimis, dažniau-
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siai gautais kruopščiai dirbant Lietuvos
ir Rusijos archyvuose, formuluojama išvada apie jo darbų reikšmę lietuvių kultūrai.
Nuoširdžiai dėkoju profesorei už vertingas pastabas ir papildomą informaciją
rašant šį straipsnį.
Politinis Basanavičiaus ir Davainio-Silvest
raičio bendradarbiavimas sustiprėjo po
1905 metų.
Basanavičius 1898.
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Tais pat metais Davainis-Silvestraitis susisiekė su Karlovičiumi94, siekdamas nustatyti Veckenstedto publikuojamos lietuviškos medžiagos autentiškumą. Davainio-Silvestraičio pastabos ir sukaupta medžiaga padėjo Karlovičiui aptikti Veckenstedto
medžiagos klastotes bei lietuvių mitologijos aprašymo netikslumų. Identifikuodamas
suklastotą veikalą, savo recenzijoje nurodo klaidingas kūrinio vietas, pateikia originalių pavyzdžių bei aprašo lietuvių liaudies muzikos instrumentus, Lietuvoje šoktus
šokius95. Bendradarbiavimas su Karlovičiumi buvęs vaisingas, kadangi pastarasis
publikavo daugiausia Davainio-Silvestraičio tekstų. Nuolat spausdinami jo straipsniai
lenkų kalba leidinyje Wisła (nuo 2 numerio 1888 metais)96, vėliau straipsnių autorius
tampa žurnalo Wisła bendradarbiu. Karlovičius išleidžia didžiausią Davainio-Silvestraičio surinktų tekstų rinkinį Žemaičių padavimai. Pražuvus kai kuriems lietuvių
padavimų originalams, itin išauga vertimų į lenkų kalbą reikšmė.
Davainis-Silvestraitis bendradarbiavo ne tik su Karlovičiumi – jis buvo daugybės
tautotyrininkų draugijų, veikusių XIX amžiuje Lietuvoje, narys. 1886 metais tapo
Rusijos geografų draugijos nariu, bendradarbiaudamas su Volteriu, išleido surinktus
padavimus rusų kalba. Volteris lankė tautosakininką Davainavoje ir skatino surinktą medžiagą siųsti į Peterburgą. Jųdviejų susirašinėjimas byloja, kad didžioji medžiagos dalis nebuvo išspausdinta, o 1890 metais nutrūksta jo bendradarbiavimas su
Rusijos geografų draugija97.
XX amžiaus pradžioje Davainis-Silvestraitis toliau renka etnografinius duomenis
ir palaiko kontaktą su Basanavičiumi bei LMD. Dalis jo medžiagos rasta LMD archyve. Šiandien sudėtinga nusakyti tikslų jo užrašytų padavimų skaičių. Kerbelytės įsitikinimu, Davainis-Silvestraitis – vienas labiausiai nusipelniusių Lietuvos folklorui:
M. Davainio ir jo talkininkų surinkta tautosaka yra svarbus šaltinis tyrinėjant lietuvių
liaudies kūrybą, jos raidą. Vertingiausia šios medžiagos dalis – pasakojamosios tautosakos kūriniai. Dauguma M. Davainio ir jo talkininkų užrašytų pasakų bei sakmių yra
tradiciniai, Lietuvoje daug kartų užrašyti kūriniai, tačiau yra ir unikalių, kitų tautosakos rinkėjų neužfiksuotų tekstų. M. Davainis nuolat ir artimai bendravo su savo pateikėjais, jo talkininkai buvo liaudies žmonės, tad jie galėjo lengviau prasiskverbti į
žodinės kūrybos gelmes, surasti jau baigiančius nykti siužetus. Todėl M. Davainio
sukaupta medžiaga leidžia lietuvių tautosakos istorijos tyrinėtojams pajusti, kokia
turtinga pasakų sekimo tradicija buvo tais laikais, iš kurių teturime atsitiktinai užfiksuotas nuotrupas. [...] Mečislovas Davainis-Silvestraitis, XIX a. pabaigoje sukaupęs
gausų tautosakos lobį, nusipelno to, kad būtų laikomas vienu žymiausių mūsų liaudies
kūrybos rinkėjų98.
94

Išsamią recenziją Veckenstedto knygai Karlovičius rašo prancūzų kalba ir spausdina
leidinyje Melusine (Karłowicz 1890, 121–
143), šios recenzijos rankraštis saugomas
archyve (Karłowicz 1883).
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Wisła 1890, 934–935.
Žr. 4 skyrių.
Kerbelytė 1973, 22–24.
Kerbelytė 1973, 38–39.
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6. J a n o

K a r l o v i č i a u s pa r e n g t o s m e t o d o l o g i j o s at g a r s i s

Medžiagą leidiniui
Wisła Davainis-Silvestraitis rinko ir teikė pagal Karlovičiaus parengtos metodologijos
principus: užrašinėjo liaudies padavimus su turinį atskleidžiančiais bei kalbos dalykus aiškinančiais komentarais, pateikė tikslią surinktų kūrinių dokumentaciją, stengėsi išsaugoti medžiagos autentiškumą. Rankraščiuose labiausiai matyti šios pastangos, tekstų vertimo, redagavimo ir aiškinimo būdai. Karlovičiaus archyve išlikę Že
maičių padavimų rankraščiai99 tai labai gerai parodo. Surinkta medžiaga buvo redaguota tiek paties rinkėjo Davainio-Silvestraičio, tiek padavimų leidėjo. Analizei pasirinkau tuos padavimus ir jų fragmentus, kurie patvirtina tautosakos rinkėjo pasirengimą darbui bei jo surinktos medžiagos analizės ir interpretacijos pastangas.
Padavimuose paprastai nurodomas užrašymo laikas ir užrašymo vieta – kaimo,
parapijos, pavieto pavadinimas, taip pat – pateikėjo vardas ir pavardė; tiesa, nepateikiamas jo amžius:
M e č i s l o v o D a v a i n i o - S i l v e s t r a i č i o d a r b u o s e.

Z Kołnuj, Rossieńskie par. i powiat. Od Kazimierza Łazdauskis’a. 1889 roku, 22 października100. (žr. 1 pav.)

Vadovaudamasis Karlovičiaus nurodymais, Davainis-Silvestraitis tiksliai išvertė101,
sudėtingas teksto vietas pateikė lietuvių kalba. Išlaikytas ir pagrindinis reikalavimas –
mitologinių būtybių vardų pateikimas lietuvių kalba:
Widząc Bóg że z ludzi nic dobrego nie będzie posłał tedy na karę dwuch102 wielkich
Olbrzymów (Milžynus) które się nazywają Vandus103 (woda) i Viejes (Wiatr), którzy przez
25 dni mieli objętą w swoich rękach całą ziemię i miotali na wsze strony jak mity (?).
A bóg nazywał się Paramžynts104. On mieszkał w swoim pałacu Padangie (podniebie).
(žr. 2 pav.)

Komentaruose paraštėse Davainis-Silvestraitis sugebėjo ne tik paaiškinti neaiškias
teksto vietas ir sudėtingesnius lietuviškus žodžius, bet dažnai bandė aprašyti leksiką
ir interpretuoti mitologinius reiškinius. Komentaruose pateikiamos nuorodos į jam
žinomų autorių tekstus arba padavimų turinys papildomas žmonių lūpomis papasakotais priežodžiais ir patarlėmis:
(2) Ten sposób ochraniania się od odwiedzin diabła znany jest i na Bia-łej Rusi. Mówi
o tem Jucewicz (Litwa). M. D. Sylwestrowicz.
Davainis-Silvestraitis 1883; Davainis-Silvestraitis 1889.
100 Šiame fragmente Karlovičius galimai keitė
žodžių tvarką sakinyje.
101 Davainio-Silvestraičio ir Karlovičiaus nekoreguotas pirminis teksto vertimas leidžia rekonstruoti originalius lietuviškus
posakius.
102 Davainio-Silvestraičio tekstuose pasitaiko
rašybos klaidų, ypač daug – skyrybos. Šia99
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104

me žodyje paties autoriaus ranka „ó“ taisyta į „u“.
„W“ taisyta į „V“, prieš žodį „kuris“
trūksta skyrybos ženklo.
Tekste pateikiama pastaba: „kurs per amžius – przezwieki“, toliau būdvardžiu išreikštas dievo pavadinimo variantas
„przezwieczny“, tikriausiai, autoriaus
nuomone, labiausiai atitikęs originalą.
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1 pav. Padavimo „Trzej bracia“ fragmentas;
LVIA: f. 1135, ap. 10, b. 175, 4
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2 pav. Padavimo „Wiadomości o potopie u Źmujdzinów“
(„Žynia apej paskanda pas Žemajčių“) fragmentas;
LVIA: f. 1135, ap. 10, b. 179, 45
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(1) Jest w okolicach Rosień przysłowie litewskie: „Kipšas nagus prikisza!“ (Kipszas
dotknął pazury!). Mówią to wtedy, gdy się kasza lub inna potrawa podsmaży105.
M. D. Sylwestrowicz.

Šie komentarai buvo įrašyti prie tam tikrų padavimo „Kipšas ir boba“ teksto
fragmentų:
Baba po śmierci swego męźa106 bardzo pła-‖kała. Przyszedł do niej w nocy Kipszas
(1) zupełnie ‖ podobny do jej męźa i rzekł:
– Nie płacz, przyjdę do ciebie!
Co noc potem przychodził i kładł się z nią, a ona ‖ miała go za męźa. Baba od
niego zastąpiła. ‖ Poszła do księdza i zapytała:
– Czy moźe tak nieboszczyk zrobić?
– Rzecz nie podobna107! Nabierz Świętojańskie=‖go ziela (Szventa Jona žole) i
przynieś to108 do ‖ mnie, ja poświęcę. je, a ty109 Połožysz przy każdem ‖ oknie,
drzwiach, dziurze (2); gdy110 zaś111 przyjdzie tobie ‖ czas rodzenia, zajdziesz do pustej
chaty. ‖ Gdy się narodzi i od ciebie oddzieli, to co-‖prędzej wyjdź z tej chaty i zapal
ją ‖ z tem112 dzieckiem!

Davainis-Silvestraitis dažnai pateikia paaiškinimus, papildo neaiškias teksto vietas. Šiame padavimo „Czemu djabeł lęka się głosu koguta?” („Del ko velnis gajdzio
bałsa bije?”) fragmente
Co święty dzień, ‖ gdy ludzie noże ostrzą, niekiedy i inne narzędzia, ‖ to mówią:
piłuje się jego Lucypera łańcuch i ‖ mniejszeje(x). A gdy już przychodzi wielki post ‖
przed Wielkonocą, no to wtedy mówią, że ‖ łańcuch Lucypera zupełnie zpiłował113 ‖
się i zaraz popuści się z piekła i przy=‖leci z wielkim łoskotem na świat (1).

pateikia komentarą:
Opowiadający chce przez to ‖ wyrazić, że ponieważ w święto ‖ to robi, więć grzeszy, a przez to ‖ dobrze robi djabłowi. ‖ M. D. Syl.

(x)

(1) Widocznie z tego powodu, ‖ że w poście przed Wielkanocą ‖ ś. Piotr zaparł się
Chrystusa Pana. M. D. Syl. (žr. 3 pav.)

Kai kurių žodžių paaiškinimai yra etimologinio pobūdžio, kartais tai paties autoriaus interpretacija. Padavime „O kochaniu psa, który sobie robiąc dobrze i ludziom
zrobił dobrze“ („Apiej milieima šuns, kuris sau gieraj daridams ir žmonims gieraj
padarie“) žodžio „noragai“ reikšmės kilmė aiškinama taip:
105
106

107
108
109

Galimai „przypali“.
„Ź“ rašymas vietoj „ż“ dažnai pasitaiko
tekstuose lenkų kalba, parašytuose to meto
Lietuvoje (Sawaniewska-Mochowa 2002).
„nie podobna“ taisyta į „niemožebna“.
Žodis „to“ išbrauktas.
Žodžiai „je ir ty“ rašomi aukščiau.
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111
112
113

Pirminiame variante žodis rašomas iš didžiosios raidės, galimai naujas sakinys.
Žodis „zaś“ prirašomas aukščiau.
Pasakymas „z tem“ pakoreguotas į
„razem z“.
Turėtų būti: „spiłował“.
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3 pav. Padavimo „Czemu djabeł lęka się głosu koguta?”
(„Del ko velnis gajdzio bałsa bije?”) fragmentas;
LVIA: f. 1135, ap. 10, b. 175, 5v
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4 pav. Padavimo „O kochaniu psa, który sobie robiąc dobrze i ludziom
zrobił dobrze“ („Apiej milieima šuns, kuris sau gieraj daridams
ir žmonims gieraj padarie“) fragmentas;
LVIA: f. 1135, ap. 10, b. 179, 47
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(x) Nůragaj,114 Są źelazne, które się nakładają ‖ na sochy drzewniane i służą do
orania MDS
Nů raga {od}115 roga, widocznie uprzednio były do tego uży=‖te rogi zwierzęce MDS
(žr. 4 pav.)

7. Iš v a d o s. Tautotyrininkų draugijų, veikusių XIX amžiaus II pusėje ir XX
amžiaus pradžioje Rusijoje, Vokietijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje, dėmesio Lietuva sulaukė dėl lietuvių kalbos originalumo bei kultūros archajiškumo. Pagrindinis šių
draugijų tikslas buvo etnografinių ir folklorinių duomenų rinkimas. Jų mokslinių
interesų sferoje taip pat dominavo kalba (vietinių žmonių tarmės). Sudedamoji šių
tyrimų dalis buvo onomastika – tikriniai vardai, vietovardžiai ir vandenvardžiai.
Siekdami atskleisti šių žodžių kilmę, jie daug dėmesio skyrė liaudies etimologijai,
sukaupė daug žmonių pateikiamų šių pavadinimų interpretacijų. Norėdami nustatyti etnoso paplitimo ribas, taikė statistinius metodus, savo darbuose siekė apibrėžti
kalbinę situaciją, analizavo besiformuojantį tautinio tapatumo suvokimą. Įvairių draugijų parengtos tyrimų programos ir klausimynai pasižymėjo panašiais metodologiniais
principais ir rodė labai gerą tyrimų, atliekamų kitų asmenų ir draugijų tose pačiose
arba šalia esančiose teritorijose, išmanymą.
Straipsnyje daugiausia dėmesio skyriau vaisingam Davainio-Silvestraičio ir Karlovičiaus bendradarbiavimui, lietuvių tautosakininko sąsajoms su nauja metodologija,
besiformuojančia XIX amžiaus viduryje, aptarti. Šioje metodologijoje lenkų mokslininkai randa kalbotyros ir etnografijos paribio mokslo šakos – etnolingvistikos – užuomazgų116. Moksliniuose darbuose, kur apžvelgiamos lietuvių ir latvių tarmėms bei etnografijai tirti parengtos programos, irgi akcentuojama, kad jų kūrėjai jau tada gilinosi į
tautos pasaulėvaizdį ir pasaulėjautą117. Davainio-Silvestraičio darbuose matyti bandymai taikyti šios metodologijos principus, o rankraščiuose likusios medžiagos analizė
atskleidžia jo nusistatytų teksto užrašymo ir komentavimo principų įvairovę.
Davainis-Silvestraitis buvo vienas aktyviausių XIX amžiaus pabaigos–XX amžiaus
pradžios lietuvių pasakojamosios tautosakos rinkėjų. Jis surinko apie 700 pasakų,
sakmių ir oracijų, iš kurių paskelbta buvo mažiau nei pusė. 1894 metais išleistas
didžiausias pasakų ir sakmių rinkinys lenkų kalba Podania žmujdzkie (Žemaičių pada
vimai). Originalus padavimų tekstas lietuvių kalba neišliko. Išlikusiame minėtų padavimų vertimo į lenkų kalbą rankraštyje autoriaus palikta daug tarminės ir kultūrinės (mitologinės) leksikos lietuvių kalba – tam tikrų daiktų, ritualinių veiksmų,
pačių ritualų, mitologinių būtybių pavadinimų. Lietuviškai užrašyti ir sunkiai išverčiami fragmentai, nes autorius stengėsi perteikti padavimų stilistikos ypatumus.
Dažniausiai tai frazeologizmai, frazemos, malonybiniai kreipiniai, keiksmažodžiai.
Svarbios ir įdomios Davainio-Silvestraičio pateiktos liaudiškos šios leksikos definici114

Žodis „są“ rašytas mažąja raide, išbrauktas, vėliau tas pats žodis rašytas iš didžiosios raidės.
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115
116
117

Sunkiai įskaitomas įrašas, turbūt „od“.
Bartmiński 2005, 9–28.
Mikulėnienė, Stafecka 2011, 129.
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jos. Pačios leksikos ir liaudiškų komentarų reikšmė yra didžiulė – tai buvo laikotarpis, kai formavosi pirmosios mokslinės lietuvių tarmių ir tautosakos tyrimo metodologijos. Išsami jų analizė ateityje galėtų padėti geriau suvokti Davainio-Silvestraičio
taikytos pažangios metodologijos visumą, o lyginamoji Lietuvoje ir kaimyninėse
šalyse surinktos medžiagos apžvalga tik patvirtintų lietuvių tyrėjų išradingumą ir jų
atliktų darbų naujoviškumą.
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Summary
My paper deals with the new research methodology that was emerging in late nineteenth and early twentieth century in the field of Lithuanian folklore. I pay particular attention to Jan Karłowicz and Mečislovas Davainis-Silvestraitis’ cooperation and to Karłowicz’s methodological revision of contemporary folklore theory and its practical application.
I based my research on Karłowicz’s insights and suggestions, published in his folklore
collections of 1871 and 1888, and on Davainis-Silvestraitis’ folklore manuscripts. The texts
uncover the talent of these Lithuanian folklore collectors – they prepared volumes for publication in Polish but managed to preserve original features of Lithuanian lexicon.
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Mano susirašinėjimas
su Petru Joniku, Antanu Saliu
ir Pranu Skardžiumi
Nors sovietmečiu, ypač Stalino viešpatavimo laikais, susirašinėti su užsienio lietuviais buvo tam tikra savižudybė (galėjai dėl to netekti darbo), bet vadinamojo
chruščiovinio atšilimo laikotarpiu mokslininkams su specialiu valdžios leidimu susirašinėti buvo jau galima. Todėl aš ir pabandžiau bendrauti su į JAV pasitraukusiais
žymiais mūsų kalbininkais: Petru Joniku (1906–1996), Antanu Saliu (1902–1972) ir
Pranu Skardžiumi (1899–1975). Čia skelbiamoje mano korespondencijoje atsispindi
to bendravimo pobūdis: daugiausia laiškuose rašoma apie Lietuvoje ir JAV pasirodžiusius ar rengiamus lituanistikos leidinius, polemizuojama lingvistinės terminijos
klausimais, užsimenama apie JAV lietuvių mokslininkų veiklą ir kt.
Daugiausia laiškų (4) esu gavęs iš Skardžiaus. Jo laiškai yra ir dalykiškiausi, liečiantys ne tik kai kurių terminų (bendrinės kalbos, literatūrinės kalbos), bet ir rašybos
(svetimvardžių, joto rašymo), onomastikos (vardo Jonvilas) dalykus. Ypač daug dėmesio jo laiškuose skirta literatūrinės kalbos termino kritikai. Šis terminas lituanistikoje
sovietmečiu atsirado neatsitiktinai: jis buvo vartojamas visose sovietinėse respublikose, aukštosiose mokyklose buvo dėstomas privalomasis „literatūrinės kalbos istorijos“
kursas, be to, jis buvo daugiau ar mažiau paplitęs ir kai kuriose vad. „liaudies demokratijos“ šalyse (Lenkijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, net rytinėje Vokietijoje). Todėl man,
perėmus iš doc. Jono Kruopo skaityti tą kursą Vilniaus universitete, nebuvo galimybės
nevartoti to termino. Kritiškas Skardžiaus požiūris į šio termino vartojimą visiškai
suprantamas: jis pats, nusižiūrėjęs į vokiečių Gemeinsprache, buvo susidaręs bendrinės
kalbos terminą, kuris prieškario nepriklausomoje Lietuvoje gana plačiai vartotas.
Iš Salio esu gavęs 3 laiškus, kuriuose vyrauja informacinio pobūdžio dalykai:
rašoma apie JAV išleistus ar numatomus leisti lituanistinius darbus, teiraujamasi
duomenų apie tuometinėje Lietuvoje išspausdintus ar projektuojamus spausdinti
tyrinėjimus. Su šiuo mūsų žymiuoju kalbininku buvau ir susitikęs jam 1969 metais
lankantis Lietuvoje. Turėjau progos taip pat pabendrauti su juo savo bute prie kavos
puodelio. Nuo tų metų pasikeisdavome ir sveikinamaisiais atvirukais Kalėdų bei
Naujųjų metų išvakarėse.
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Iš Joniko esu gavęs tik vieną laiškelį (1968-06-17)1, iš kurio matyti jo domėjimasis
Lietuvoje dirbamais lituanistikos darbais, svetimvardžių rašyba. Apie savo sociolingvistinio pobūdžio veikalą Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje2, išspausdintą 1987
metais, jame dar neužsiminta.
Čia skelbiami laiškai pateikti alfabetine autorių pavardžių tvarka: pirmiausia pateikiamas mano laiško autentiškas nuorašas (jeigu toks yra išlikęs; deja, ne visi išsaugoti), o po jo – atsakomasis Joniko, Salio ar Skardžiaus autentiškas nuorašas (jų
laiškai, rodos, visi išsaugoti). Prie kai kurių išnašose pridėtos trumpos pastabos,
aiškinančios atskirus faktus, nežinotus tų laiškų autoriams.
Skelbiamieji laiškai turėtų būti įdomūs besidomintiems lietuvių kalbotyros istorija, ypač tiems, kuriems rūpi Lietuvos ir į JAV pasitraukusių žymių lietuvių kalbininkų santykiai sunkiomis sovietmečio sąlygomis.

1.

P e t r a s J o n i k a s, 1968-06-17: L a i šk a s J o n u i P a l i o n i u i į V i l n i ų

i š C h i c a g o, I l l i n o i s

/1/ Gerbiamasis,
Ačiū už atsiųstąją Tamstos studiją, nagrinėjančią
XVI–XVII a. lietuvių bendrinės kalbos raidą3. Nors ir
atspėjamu laiku priešokiais tegalėdamas skaityti, jau
seniai ją perskaičiau. Tai labai reikalingas ir naudingas darbas. Žinia, temą nagrinėti, kai dar trūksta paruošiamųjų darbų, o ir pati bendrinės kalbos teorija
ne per geriausiai teišdirbta, nėra lengva.
Mano „Lietuvių kalbos istorija“4 yra ne šiaip straipsnių rinkinys, bet monografinis darbas, kuris tačiau
pirma buvo perleistas per laikraštį, nes tuo būdu pigiau atsiėjo jo spausdinimas.
Smagu, kad jau pradeda rodytis ir svarbesnių monografinių lietuvių kalbos tyrinėjimų.
Girdėti, kad Lietuvoje atskira monografija pasirodysiąs darbas, skirtas Lietuvos vandenvardžių darybai5
1

2

Kazio Pemkaus bibliotekoje-archyve (Klaipėdos universiteto biblioteka) rastas dar
vienas (1968-11-20) Jonui Palioniui adresuotas ir čia publikuojamas laiškas (dėkojame prof. Romai Bončkutei).
P[etras] Jonikas, Lietuvių kalba ir tauta amžių
būvyje. Visuomeniniai lietuvių kalbos istorijos
bruožai, Chicago: Lituanistikos instituto
leidykla, 1987.
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3
4
5

Jonas Palionis, Lietuvių literatūrinė kalba
XVI–XVII a., Vilnius: Mintis, 1967.
P[etras] Jonikas, Lietuvių kalbos istorija, Chicago Ill.: Terra, 1952.
Galbūt turėtas galvoje Lietuvos TSR upių ir
ežerų vardynas, sudarė B[ronys] Savukynas, A[leksandras] Vanagas, V[ytautas]
Vitkauskas, K[lementina] Vosylytė, I[rena]
Ermanytė, Vilnius: Valstybinė politinės ir
mokslinės literatūros leidykla, 1963.
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(o gal jau ir pasirodė). Pats aš domiuos ir kai kuriais specialiais vietovardžių klausimais. „Trečiojoj
dolerio pusėj“6 (psl. 171) ir „Pergalėj“ (1967 m. Nr.
8, psl. 180)7 Brocktono (Mass.) priemiesčio vardas
Montello rašomas su lietuviškomis galūnėmis (ki. Montelos, vt. Monteloje). Tai jau remiasi kitu principu
negu tas, pagal kurį dabar Lietuvoje linkstama rašyti
svetimieji miestų vardai. Matyt, šios galūnės bus paimtos iš Amerikos lietuvių tradicijos.
Sėkmės lituanistiniame darbe.
1968.VI.13.
P. Jonikas
P.S. Kažkur prapuolė man Tamstos adresas. Atleiskite, kad rašau Jūsų kolegos adresu.
1968.VI.17.
P. J.

2.

P e t r a s J o n i k a s, 1968-11-20: L a i šk a s J o n u i P a l i o n i u i į V i l n i ų

i š C h i c a g o, I l l i n o i s

/1/ Gerbiamasis Daktare,
1968 m. spalio 18 d. Tamstai buvo pasiųsta registruotu
siuntiniu į Vilniaus Universitetą per Čikagos Universiteto Biblioteką (University of Chicago Library) mano „Lietuvių kalbos istorija“. Maniau, kad taip geriau nueis, kelyje neprapuolusi.
Kaip savo laiške sutikote, norėčiau, kad siųstute man
šiuos kalbotyrinius leidinius (žinoma, ne būtinai visus
iš karto): Baltistica, 4 (=IV) 8 ir tolim. tom.; J[ānis] Endzelîns, Latvijas PSR vietvârdi, P–Z9 (dvi pirmąsais kn. turiu); Kalbotyra, 3, 10, 1510 ir tol. t.; J[onas] Kazlauskas,
Lietuvių kalbos istorinė gramatika11; M[ykolas] Lasinskas (ir kt.),
Lietuvos upių kadastras, 312 (dvi pir[m]ąsias kn. turiu);
6
7

8
9

A[lbertas] Laurinčiukas, Trečioji dolerio pusė,
Vilnius: Vaga, 1964 (1965).
Pergalė 8, red. Algimantas Baltakis, Kaunas:
Valstybinė grožinės literatūros leidykla,
1967.
Blt 4(1)–4(2), 1968.
Jānis Endzelīns, Latvijas PSR vietvārdi 1(A–J)–
2(K–O), Rīga: Latvijas PSR zinātn̦ u akadēmijas izdevniecība, 1956, 1961.
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10
11

12

Klb 3, 1961; Klb 10, 1964; Klb 15, 1967.
Jonas Kazlauskas, Lietuvių kalbos istorinė
gramatika. Kirčiavimas, daiktavardis, veiks
mažodis, Vilnius: Mintis, 1968.
Lietuvos TSR upių kadastras 3. Debitai, nuo
lydžiai, galingumai, parengė J[onas] Jablonskis, M[ykolas] Lasinskas, Vilnius:
Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1962.
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Lietuvių kalbos žodynas, 2, 813 ir tol. t.; Lietuvių kalbotyros klausimai, 8, 1014 ir tol. t.; Maž. liet. enciklopedija,
2–3 t.15. Be to, norėčiau gauti, jei išleista: lietuvių kalbotyros terminų žodyną ir prancūzų–liet. (ne: liet.–pr.)
kalb. žodyną16.
Būsiu dėkingas už patarnavimą.
Tik prašau pranešti, kiek būsiu už siunčiamąsias knygas skolingas, kad galėčiau atsiteisti.
Su geriausiais linkėjimais!
Cikaga, 1968. XI. 20.
P. Jonikas
13
14
15

LKŽ 2 (C–F), 1947; LKŽ 8 (melūda – ožvil
nis), 1970.
LKK 8. Lietuvių kalbos leksikos raida, 1966;
LKK 10. Baltų ir slavų kalbų ryšiai, 1968.
Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija

383

16

2. K–P; 3. R–Ž, vyriausiasis redaktorius
J[uozas] Matulis, Vilnius: Mintis, 1968.
Prancūzų–lietuvių kalbų žodynas, sudarė
E[lena] Juškienė, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1957.
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3.

A n t a n a s S a l y s, 1956-04-04: L a i šk a s J o n u i P a l i o n i u i į V i l n i ų

i š Ph i l a d e l p h i a, P e n n s y l v a n i a

/1/ 1956 m. balandžio 4 d.
Gerbiamasis,
Atsakau į Tamstos III. 22 laišką17, kuris Philadelphiją pasiekė
III. 31. Dr. Jonikui skirtąjį laišką jau persiunčiau. Galite iš
jo laukti greito atsako ir prašomosios knygos.
Pora žodžių apie užsieninę lituanistiką. Prof. Skardžius (kartu
su S[tasiu] Barzduku ir J[onu] Laurinaičiu) dar Vokietijoje išleido Lietuvių
kalbos vadovą18. Knyga naudinga, tik rašyba „sureformuota“ ir įnešė
daug painiavos spaudoje. Vieni rašo skardiškai, kiti senoviškai. Tai
atsiliepė net Bostone leidžiamai Lietuvių Enciklopedijai19. Ji pradėta
1953 m. ir iki šiol yra išėję 7 tomai. Greit turi pasirodyti ir VIII-as,
kuris jau užgriebs ir I raidę.
Apie mano su prof. A[lfredu] Sennu tęsiamą Lietuvių rašomosios kalbos
žodyną20, tur būt, žinote. Dabar jau spausdina R raidę. Galėtume varyti
ir greičiau, bet Winteris tenori leisti tik du sąsiuvinius per metus.
Ketvirtą tomą pradėsime raide S. Jame bus ir mano ruošiamas didokas
tikrinių vardų priedas. Dar tebedėstydamas Tübingeno un-te 1946 m.
(lituanistų studentų reikalui) pakartojau, kiek perdirbęs, Lietuvių
kalbos tarmes21. Lietuvių Enciklopedijos leidykla (J[uozas] Kapočius) netrukus
išleidžia spalvotą Lietuvos žemėlapį (1 : 500.000)22. Su juo kartu eina
ir mano paruoštas kirčiuotas to žemėlapio vardynas. Catholic Encyclopedia esu atspausdinęs straipsnį apie lietuvių kalbą ir literatūrą, o
praeitais metais Encyclopedia Britannica – apie baltų kalbas23. Šį
pastarąjį atskirai pasiunčiu ir Tamstai24.

17
18

19
20

Šio laiško kopija neišlikusi.
Lietuvių kalbos vadovas. Tartis ir rašyba. Kir
čiavimas / Kalbos dalykai. Žodynas, sudarė
prof. dr. Pr[anas] Skardžius, St[asys] Barzdukas, J[onas] M[artynas] Laurinaitis,
Bielefeld: Lietuvių Tremtinių Bendruomenė, 1950.
LE 1–37, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos
leidykla, 1953–1985.
Wörterbuch der litauischen Schriftsprache: li
tauisch–deutsch 1–5, bearbeitet von Max
Nied ermann, Alfred Senn, Anton Salys,
Heidelberg: Carl Winter-Universitätsverlag, 1932–1968.
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21

22

23
24

A[ntanas] Salys, Lietuvių kalbos tarmės. Su
tarmių žemėlapiu, Tübingenas, [rankraščio
teisėmis], 1946.
Lietuvos žemėlapis. Map of Lithuania,
1 : 500 000, Sudarė Juozas Andrius, var
dyną žiūrėjo A[ntanas] Salys, vandenų
tinklą tikrino St[e]p[onas] Kolupaila, iš
leido J[uozas] Kapočius, Boston: Lietuvių
enciklopedijos leidykla, 1956.
Antanas Salys, „Baltic languages“, Encyclo
paedia Britannica 3, 1955, 3–5.
Nei šio straipsnio, nei žemėlapio aš negavau – J. P.
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E[rnstas] Fraenkelis prieš keletą metų pas Winterį išleido Baltische
Sprachen25, o praeitų metų gale ten pat pradėjo spausdinti lietuvių kalbos
etimologinį žodyną26. Jau išėjo 2 sąs.
Nuo š. m. pradžios Modern Language Associacion man yra pavesta
sudarinėti metinę baltu kalbų ir literatūrų, taip pat slavų kalbotyros

25

Ernst Fraenkel, Die baltischen Sprachen. Ihre
Beziehungen zu einander und zu den indoger
manischen Schwesteridiomen als Einführung
in die baltische Sprachwissenschaft, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1950.
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26

Ernst Fraenkel, Litauisches etymologisches
Wörterbuch 1–2, Heidelberg: Carl Winter
Universitätsverlag, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1955.
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bibliografiją27. Iki praeitų metų šiai bibliografijai (sudarinėjo prof.
Sennas) tenkintasi Jungtinėse Valstybėse pasirodžiusiais leidiniais.
Bet dabar bibliografija „sutarptautinama“: į ją bus įtraukta ir svarbesni
užsieniuose pasirodę dalykai. Tuo būdu bibliografija kelis kartus
padidės. Ir tai tuo tarpu bus vienintėlis tos rūšies leidinys. Indogermanisches Jahrbuch28 (Vokietijoje) po karo sustojo ir, be to, kol leido, labai vėluodavo. Turėsiu daug krapštos, kol viską sumedžiosiu.
Ypač norėčiau, kad lietuviškoji bibliografijos dalis išeitų apypilnė.
Nežinau, kaip tai pavyks. Lietuvoje, Latvijoje ir apskritai Sovietų
Sąjungoje leidžiami leidiniai mus sunkiai pasiekia. O į bibliografiją
tegaliu traukti tik tai, ką savo akimis esu matęs. Jei Akademija ir
/2/ -2kitos Lietuvos leidyklos būtu suinteresuotos, kad jų leidiniai būtų
bibliografijoje minimi, galėtu mums (Department of Slavic and Baltic
Studies, University of Pennsylvania, 3423 Woodland Ave., Phila. 4, Pa. USA)
siuntinėti kalbotyros ir literatūros istorijos dalykus. Gal Tamsta
galėtum tuo reikalu ką reikiant paakinti arba nurodytute, kur ir į ką
reikėtų kreiptis.
Jei Tamstai asmeniškai reikėtų kurių užsieninių lituanistinių leidinių, galėčiau mainais atsiųsti. Mat ir man nemaža Lietuvos leidinių
trūksta. Pvz. reikalingas [Chackelio] Lemcheno verstas Tarptautinių žodžių žodynas
ir visa eilė kitų knygų.
Prof. Skardžius iki šiol savo srityje akademinio darbo neturėjo.
Baltistika JAV universitetuose tėra pagalbinis dalykas. Prieš keletą
mėnesių jis pradėjo dirbti Kongreso bibliotekoje Washingtone, D. C. Beje,
jo žmona, tebegyvenant dar Clevelande (Ohio), praeitais metais žuvo automobilio katastrofoje. Duktė jau ištekėjus.
Būčiau dėkingas, jei mane kiek plačiau painformuotute apie lituanistiką Lietuvoje: kas išleista, kas ruošiama. Prieš keletą metų spaudoje
skaičiau, kad išleidžiama Vilniaus krašto vietovardžiai. Bet vėl nieko
nebegirdėti. O juk jie buvo spaudoje jau 1944 m. Būtų taip pat įdomu
išgirsti, kas ir kur iš senesniųjų ir jaunesniųjų lituanistų dabar dirba.
Spaudoje retkarčiais pastebiu vieną kitą pavardę. Ir Lietuvių kalbos
žodyno redakcijos sudėtis, atrodo, daug kaitaliojosi.
Laukdamas iš Tamstos tolimesnės žinios, pasilieku
Su tikra pagarba
A. Salys
27

MLA international bibliography of books and
articles on the modern languages and literatu
res, New York: Modern Language Association of America, 1957–1969.
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28

Indogermanisches Jahrbuch, Strassburg, Germany: Karl J. Trübner, 1914–1955.
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4.

J o n a s P a l i o n i s, 1956-05-14: L a i šk a s A n t a n u i S a l i u i į Ph i l a -

d e l p h i a, P e n n s y l v a n i a, i š V i l n i a u s

/1/ Prof. A. Saliui
Vilnius, 1956.V.14.
Gerbiamasis Profesoriau,
Didžiai dėkingas Jums už straipsnio atspaudą, už malonų tarpininkavimą ir ypač už laišką, pasiekusį mane IV. 27. ir suteikusį daug labai įdomios informacijos apie užsienio lituanistiką. Pvz., man nebuvo žinoma, kad Jūs išleidote Lietuvių kalbos tarmes29, kad sudarinėjate baltistikos ir slavistikos bibliografiją30, kad buvo išleistas Lietuvių kalbos vadovas31 ir tt.
Jūs prašėte painformuoti apie lituanistiką Tarybų Lietuvoje. Tad trumpai apie ją štai ką galima pasakyti. Pastaraisiais metais, kaip ir anksčiau, daugiausia buvo dirbama lietuvių dialektologijos ir leksikografijos srityse. Dabar
lietuvių kalbos tarmių atlasui yra sukaupta jau daug vertingos medžiagos (ištirta apie 300 punktų) ir parengta keliolika tarmių aprašų, iš kurių geriausiuosius
numatoma spausdinti. Leksikografijos srityje svarbiausias darbas – didžiojo lietuvių kalbos žodyno leidimas. Šiuo metu atiduotas spaudai žodyno III32 ir IV33 tomas,
ruošiamas VI-sis. Netrukus galvojama išleisti antrąjį „Dabartinės lietuvių
kalbos žodyno“34 leidimą, be to, intensyviai dirbama prie atskirų mokslo šakų terminologinių žodynų (išleistas 1954 m. teisinių terminų žodynas35, rengiamas medicinos
ir kt.)
Nemaža dirbama ir lietuvių kalbos mokslinės-normatyvinės gramatikos
rengimo srityje. 1956–1960 m. m. numatoma išleisti jos dalį – morfologiją36 (tai bus
kolektyvinis darbas, atliktas Akademijos ir universiteto darbuotojų jėgomis).
Dabar tuo tikslu renkama medžiaga, rašomos monografijos atskirais gramatikos
klausimais.
Krutama taip pat ir lietuvių kalbos istorijos dirvonuose. Dar 1955 m.
gale buvo atiduotas spaudai D[anieliaus] Kleino gramatikos fotografuotinis leidimas37, perrašinėjamas Bretkūno biblijos rankraštis (fotokopija), parengta keletas monografinio pobūdžio studijų (apie Petkevičiaus raštų leksiką38, apie lietuvių literatū29
30

31
32
33
34
35

Salys 1946.
MLA international bibliography of books and
articles on the modern languages and literatu
res, 1957–1969.
Lietuvių kalbos vadovas, 1950.
LKŽ 3 (G–H), 1956.
LKŽ 4 (I–J), 1957.
DLKŽ 1 1954.
Teisinių terminų žodynas, sudarė A[lfonsas]
Žiurlys, Vilnius: Valstybinė politinės ir
mokslinės literatūros leidykla, 1954.
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36
37

38

LKG 1, 1965.
Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai,
atsakingasis redaktorius J[onas] Kruopas,
Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės
literatūros leidykla, 1957.
J[onas] Kruopas, 1598 m. Merkelio Petkevi
čiaus katekizmo leksika, Vilnius: Lietuvos
TSR Mokslų akademija, 1952.
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rinės kalbos normalizaciją XIX a. pabaigoje39 ir kt.). 1956–1958 m. numatoma išleisti rinktinius J[ono] Jablonskio40 ir K[azimiero] Būgos41 raštus (šiuo metu jie redaguojami).
Artimiausiais metais manoma išspausdinti ir kai kurias kandidatines disertaci39

40

Jonas Palionis, Lietuvių literatūrinės kalbos
normalizacija XIX a. pabaigoje (1880-1901)
(daktaro disertacija), Vilnius, 1953.
Jonas Jablonskis, Rinktiniai raštai 1–2, sudarė
Jonas Palionis, Vilnius: Valstybinė politinės
ir mokslinės literatūros leidykla, 1957–1959.
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41

K[azimieras Būga], Rinktiniai raštai 1–3, sudarė Z[igmas] Zinkevičius, redagavo
V[ytautas] Mažiulis, Vilnius: Valstybinė
politinės ir mokslinės literatūros leidykla,
1958–1961.
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jas, pvz. Z[igmo] Zinkevičiaus „Iš lietuvių kalbos įvardžiuotinių būdvardžių istorijos“42, K[azio] Ulvydo „Lietuvių kalbos prieveiksmis“43 ir kt.
/2/ -2Jūsų laiške minėtieji Vilniaus krašto vietovardžiai tuo tarpu neleidžiami, nes šiuo metu visas dėmesys sukoncentruotas gramatikos ir žodyno rengimui. Prie didžiojo žodyno dabar, kaip ir anksčiau, dirba patyrę žmonės: [Bronė] Vosylytė, [Napalys] Grigas ir kt. (prof. [Juozas] Balčikonis nuo to darbo irgi nepasitraukė, nors pastaraisiais metais jis perėjo dirbti į universitetą).
Pora žodžių dėl bibliografijos. Mūsų respublikoje Knygų rūmai leidžia periodinius bibliografinius leidinius – „Knygų metraštį“44 ir „Žurnalų ir laikraščių straipsnių metraštį“45. Juose suregistruojami visi respublikoje spausdinti
lituanistikos dalykai. Bet jeigu tie leidiniai Jums neprieinami arba jeigu norėtumėte gauti apie lituanistiką tikslesnę informaciją (o taip pat ir spausdinių),
tąsyk reikėtų Jums oficialiai raštu kreiptis į Lietuvos TSR Mokslų Akademijos
Lietuvių kalbos ir literatūros institutą, kuris suteiktų reikalingus duomenis.
Dėl minėtų bibliografinių leidinių reikėtų kreiptis, žinoma, į Knygų rūmus.
Jums reikalingo Tarptautinių žodžių žodyno46 tuo tarpu man nepavyko
gauti, nes visas tiražas išpirktas. Todėl Jums siunčiu savo brošiūrėlę apie J[oną]
Jablonskį47 ir J[urgio] Lebedžio knygą apie lietuvių tautosaką XVII–XVIII a.48 Tikiuosi
galėsiąs gauti ir tą žodyną; tada atsiųsiu Jums. Savo ruožtu aš būčiau labai
dėkingas, jeigu susilaukčiau Jūsų „Lietuvių kalbos tarmių“ ir kitų darbų. E[rnsto] Frenkelio etimologinį žodyną man žadėjo atsiųsti V[iktoras] Falkenhanas, bet kolkas to
žodyno
dar nesulaukiu. Negavau dar jokios žinios ir iš dr. Joniko.
Baigdamas dar kartą nuoširdžiai dėkoju Jums už naujienas ir tikiuosi, kad Jūs neatsisakysite ir ateityje bendradarbiauti.
Jus gerbiąs J. Palionis

42

43

44

Zigmas Zinkevičius, Lietuvių kalbos įvar
džiuotinių būdvardžių istorijos bruožai (kandidato disertacija), Vilnius, 1955.
Kazys Ulvydas, Dabartinės lietuvių kalbos
priev eiksmis (vienaskaitos linksnių prieveiks
mėjimas) (daktaro disertacija), Vilnius,
1972.
Knygų metraštis, atsakingas redaktorius
Antanas Ulpis, Kaunas: Valstybinė encik
lopedijų, žodynų ir mokslo literatūros leidykla, 1947–1956.
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45

46
47

48

Žurnalų ir laikraščių straipsnių metraštis, atsakingas redaktorius Antanas Ulpis, Kaunas: Valstybinė enciklopedijų, žodynų ir
mokslo literatūros leidykla, 1949–1956.
Tarptautinių žodžių žodynas, 1951.
Jonas Palionis, Įžymus lietuvių kalbininkas
Jonas Jablonskis, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1955.
Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a.
Priežodžiai, patarlės, mįslės, paruošė Jurgis
Lebedys, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956.
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5.

A n t a n a s S a l y s, 1956-05-29: L a i šk a s J o n u i P a l i o n i u i į V i l n i ų

i š Ph i l a d e l p h i a, P e n n s y l v a n i a

/1/ 56.v.29
Gerbiamasis,
Prieš keletą dienų gavau Tamstos v.14. laišką. Dėkui už įdomias lituanistines informacijas. Juk 10 metų veik nieko nebuvo iš Lietuvos girdėti.
Žinoma, didysis lietuvių kalbos žodynas kalbininkų labiausiai laukiamas
dalykas. Labai gaila, kad besigilinant į įvairias „frazeologijas“ III t.49
tenka laukti 10 metų. O spaudoje (Tiesa 18 Iv.50) skaičiau, kad tik jo „rinkimas per ilgai užtruko spaustuvėje“. Kalbos mokslui būtų didelis
nuostolis, jei atsisakytų tezaurinio žodyno pobūdžio. Perspausdinus Dalį51
ir pradedant leisti Puškino žodyną52, gal ir Instituto vadovai persigalvos.
Petkevičiaus kateki[z]mo leksika53 būtų sveikintina kaip pirmoji senųjų
raštų žodyninė studija. Tikėsimės, kad autorius, pervirtęs kūlio su Marru,
išvengs tolimesnių kūlvertinių. Beje, gal atsiųstute „sukaktuvinę“ Ulvydo
brošiūrą apie N[ikolajaus] J[akovlevičiaus] Marro mokslą54.
Sprendžiant iš Sovetskije knigi Nr. 42-a (1956) Kleino gramatika turėtų
būti jau išėjus, bet, matyti, susivėluota. Bus tikrai naudingas darbas.
1954 m. išleistą Teisinių terminų žodyną55 turiu. Menkas tai darbelis.
Bet gal geriau seksis su tais 25.000 projektuojamų terminų. Žinoma, nusistačius perdėm taikyti pažodinio vertimo dėsnį, daugiau ko nė negalima
laukti.
Dr. Jonikas, gavęs persiųstą laišką, rašė Tamstos pavardės nebeprisimenąs56 ir, matyti, neskuba atsakyti. Jei neatsilieptų, galėsiu pats
nupirkęs jo knygą57 pasiųsti.

49
50

51

52

53

LKŽ 3 (G–H), 1956.
K[ostas] Korsakas, „Lituanistikos mokslo
išvystymas šeštajame penkmetyje“, Tiesa,
1956 04 18, 2.
Veikiausia turimas omenyje: Владимир
Даль, Толковый словарь живого великорус
ского языка 1–4, Москва: Государственное
издательство иностранных и национальных словарей, 1956.
Veikiausia turima omenyje: Словарь языка
Пушкина 1–4, ответственный редактор
В.В. Виноградов, Москва: Институт русского языка АН СССР, 1956–1961.
Kruopas 1952.
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54

55
56

57

Ivanas Ivanovičius Meščianinovas, Naujasis
kalbos mokslas šiuolaikiniame vystymosi eta
pe, iš rusų k. išvertė K[azys] Ulvydas, Vilnius: Valstybinė polititinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1950.
Teisinių terminų žodynas, 1954.
Prisiminti jos, be abejonės, negalėjo, nes aš
lankiau 1942/3 mokslo metais tik jo „Lietuvių kalbos proseminarą“, kuriame nebuvo svarstomi studentų darbai, o kalbėdavo
tik seminaro vadovas.
Jonikas 1952.
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Beje pirmajame laiške pamiršau dar suminėti velionies V[aclovo] Biržiškos
Senųjų lietuviškų knygų istorijos I dalį, išleistą Čikagoje 1953 m.58 Tai
yra jo Lietuviškųjų knygų istorijos bruožų59 perdirbinys. Nemaža ten naujo,
nors ir ne su viskuo galima sutikti (plg. Z[enono] Ivinskio recenziją Aidų žurnale60).
Enciklopedijos VIII t. 61 jau išspausdintas (paskutinis žodis: instrumentacija). Jau pradėtas ir IX t.62, kuris baigsis J raide.
Kartu su laišku pasiunčiu ir savo Lietuvių kalbos tarmes bei straipsnį
The Lithuanian Vocative Singular in -ai (atspaudas iš krėvinio Studi Baltici
IX, 1952) 63.
/2/ 2
Jei nuspręstute, be Joniko knygos, dar įsigyti ir Biržiškos veikalą
bei Skardžiaus Vadovą64, tai mainais norėčiau gauti Lietuvių kalbos žodžių
darybą65 ir Lietuvių kalbos žodyno abu pirmuosius tomus66. Be to, gal galėtute

58

59
60
61
62

Vaclovas Biržiška, Senųjų lietuviškų knygų
istorija 1, Chicago: Chicagos lietuvių literatūros draugija, 1953.
Vaclovas Biržiška, Lietuviškų knygų istorijos
bruožai, Kaunas: Spaudos fondas, [1930].
Zenonas Ivinskis, „Senosios lietuviškos
knygos“, Aidai 4, 1954, 181–184.
LE 8, 1956.
LE 9, 1956.
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63

64
65

66

A[ntanas] Salys, „The Lithuanian Vocative
Singular in -ai“, Studi Baltici 9, 1952, 173–
185.
Lietuvių kalbos vadovas, 1950.
Pranas Skardžius, Lietuvių kalbos žodžių da
ryba, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija,
Lietuvių kalbos institutas, 1941.
LKŽ 1 (A–B), 1941; LKŽ 2 (C–F), 1947.
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atsiųsti ir Instituto išleistas Lietuvių kalbos atlaso programą67 ir
instrukciją68. Būsiu labai dėkingas, jei kur sumedžiosite Tarptautinių
žodžių žodyną. Manau, pats vertėjas gal turėtų atliekamą egzemliorių.
Jis mano buvęs studentas, perduokite labų dienų.
Jei kartais iš [Viktoro] Falkenhano visai negautute Fraenkelio žodyno69 (jau išėjo
ir III sąs.), galėsiu taip pat parūpinti iš Winterio leidyklos. Tik šis
žodynas, kaip ir visos Vokietijoje bei JAV leidžiamos knygos, palyginti,
brangus.
Netrukus pasiųsiu mūsų un-to vad. laipsninės mokyklos (Graduate School)
ir taip pat kolegijos ateinančių mokslo metų tvarkaraščius. Iš jų matysite, kaip mokslas einamas viename iš JAV universitetų. Prašyčiau mainais
atsiųsti ir Vilniaus un-to tvarkaraščių.
Mielai ir ateityje sutiksiu keistis lituanist[in]ėmis informacijomis
bei leidiniais. Juk šiaip žinios abi puses pasiekia labai pavėluotai.
Su tikra pagarba
A. Salys.

6.

J o n a s P a l i o n i s, 1956-07-20: L a i šk a s A n t a n u i S a l i u i į Ph i l a -

d e LPh i a, P e n n s y l v a n i a, i š V i l n i a u s

/1/ Prof. A. Saliui
1956.VII.20
Gerbiamasis Profesoriau,
Nuoširdus ačiū už dovanas (straipsnio atspaudą ir knygą), kurias aš
gavau kiek anksčiau negu Jūsų laišką. Su pasigėrėjimu perskaičiau tuos įdomius Jūsų darbus ir susidariau įspūdį, kad Jūs labai daug dirbate lituanistikos srityje.
Gaila, kad ligi šiol neatsiliepė į mano prašymą dr. Jonikas, kurio knygos aš nekantraudamas laukiu ir nesulaukiu. Tiesa, aš trumpą laiką teklausiau
jo paskaitas, todėl nenuostabu, kad manęs neprisimena. Bet negi tai jau labai
svarbu?
Birželio pradžioje aš pasiunčiau Jums Tarptautinių žodžių žodyną70, kurį mielai sutiko Jums padovanoti jo vertėjas, kartu prašydamas perduoti ir
67

68

Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo
progr ama, redaktorius J[uozas] Senkus,
Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės
literatūros leidykla, 1951.
Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo inst
rukcija, redagavo prof. B[orisas] Larinas,
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70

K[azys] Ulvydas, paruošė J[uozas] Senkus,
brėžinius darė V[ytautas] Valunta, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1954.
Fraenkel 1955.
Tarptautinių žodžių žodynas, 1951.
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širdingiausius linkėjimus. Artimiausiu laiku atsiųsiu Lietuvių kalbos atlaso
programą71 ir instrukciją72. Bet prašytos Ulvydo brošiūros73 tuo tarpu
dar nepavyko gauti (beje, tai ne originali brošiūra, o Ulv[y]do vertimas!).
Šiuo metu yra didelė retenybė ir Skardžiaus „Lietuvių kalbos žodžių daryba“74,
ir pirmieji didžiojo Lietuvių kalbos žodyno tomai. Todėl vargu ar pavyks man
kur nors juos sumedžioti.
Iš prof. Falkenhano dar negavau nei Fraenkelio žodyno, nei atsakymo
į pakartotinai rašytus laiškus. Nusiunčiau jam „Dabartinės lietuvių kalbos
žodyną“75, bet negavau net žinios, ar jis gavo tą žodyną, ar ne. Žodžiu, greit
užsimezgę santykiai tarp mūsų dėl nežinomos priežasties nutrūko... Gal dėl
to, kad aš vis teiravausi [Jono] Bretkūno biblijos rankraščio likimo? – Tiesiog nesuprantama.
Š. m. rugpiūčio mėn. vyksiu į Norvegiją. Tad tikiuosi ten šį-tą susimedžioti iš lingvistinės literatūros, išėjusios užsienyje.
Baigdamas dar kartą iš visos širdies dėkoju Jums už dovanas ir informacijas, o ypač už tai, kad neatsisakote ateityje palaikyti ryšius.
Jus didžiai gerbiąs J. Palionis
P.S. Apie naujus mūsų respublikoje pasirodžiusius leidinius ir kita
plačiau painformuosiu Jus kitame laiške.

7.

A n t a n a s S a l y s, 1956-11-13: L a i šk a s J o n u i P a l i o n i u i į V i l n i ų

i š Ph i l a d e l p h i a, P e n n s y l v a n i a

/1/ 1956 m. lapkričio 13 d.
Gerbiamasis,
Dėkui už liepos mėn. 20 d. laišką. Jį gavau labai greitai, bet
neskubėjau atsakyti. Mat rašėte važiuosiąs Norvegijon, o ir šiaip atostogų
metu, tur būt, Vilniuje nebūnate.
Gavau ir Jūsų siųstą Tarptautinių žodžių žodyną76 bei Lebedžio Smulkiąją
lietuvių tautosaką77. Padėkokite mano vardu žodyno vertėjui. Jei ko jam
reikėtu, tegu parašo. Duokite mano adresą. Lebedžio knyga tikrai vertinga.
Jis daro gerą pažangą. Gaila, kad Stanevičiaus Dainose78 jis vienur kitur
prašovė pro šikšnelę. Turėjo pasiklausti, kur reikiant, žemaičių.

71
72
73
74
75

Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo
progr ama, 1951.
Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo inst
rukcija, 1954.
Meščianinovas 1950.
Skardžius 1941.
DLKŽ 1.
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77
78

Tarptautinių žodžių žodynas, 1951.
Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a.,
1956.
Simonas Stanevičius, Dainos žemaičių,
tekstus paruošė Jurgis Lebedys, Vilnius:
Valstybinė grožinės literatūros leidykla,
1954.
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Kadangi iš Joniko negavote jokios žinios, tai nupirkęs, kartu su laišku,
pasiunčiu ir jo Lietuvių kalbos istoriją79.
Žinoma, labai norečiau gauti Žodžių darybą80 ir didžiojo lietuviu kalbos
žodyno abu tomus. Akademijoje žodyno pirmojo tomo81 (išspausdinus) atsargoms
buvo palikta 500 egz. Tas pat buvo padaryta ir su Žodžiu daryba. Taigi
gal galėtute iš ten gauti. Tos atsargos vargu galėjo išsekti. Žinau keletą atsitikimų, kur Vokietijos, Prancūzijos ir Amerikos kalbininkai abiejų
tų leidinių reikalu kreipėsi tiesiai Akademijon. Bet, deja, negavo jokio
atsakymo. Kada Akademijos pirmininkas prof. J[uozas] Matulis buvo Naujorke,
prof. A[lfredas] Sennas irgi rašė jam į Jungtines Tautas Akademijos leidinių reikalu.
Bet irgi nieko neatsakė. Keista, kad Lietuvos Mokslo Adademijos leidinių
neįmanoma gauti nė per Maskvos „Meždunarodnaja kniga“. Jos platinamos
periodikos sąraše yra Latviu Akademijos Vēstis82, bet nėra vilniškės Žinyno83
nei kitų leidiniu. Spaudoje skaičiau, kad sovietinės akademijos atstovas,
lankydamasis Vilniuje, raginte raginęs (dėl lietuvių kalbos svarbos lyginamajai kalbotyrai) Akademiją kurti pasaulinio masto lituanistikos centrą. O
čia, tyčia, per apsileidimą ar dėl ko kito Akademija atsitveria nuo užsienių
(bent nuo kalbininkų) geležine siena.
Šiomis dienomis pasirodys didelis (1 : 400.000) spalvotas Lietuvos
žemėlapis su mano vardynu84. Pasiųsiu ir. Tamstai. Drauge85 skaičiau, kad ir
Maskvoje neseniai išspausdintas kiek smulkesnis Lietuvos žemėlapis86. Malonėkite ir man atsiųsti. Norėčiau gauti ir šiaip kitų Lietuvos žemėlapių, jei
tokių buvo Lietuvoje išleista. Rusiški trijų Pabaltijo valstybių žemėlapiai gaunami ir Amerikoje.
Kaip su Kleino gramatika? Vis dar jos nesulaukiame. Gal jau pasirodė
mokyklinis [Napalio] Grigo ir [Antano] Lyberio rašybos žodynas?
Seniau skaičiau, kad išėjęs leidiniukas apie Trakus. Miela būtų gauti. Rodos, išleistas ir platesnis Vilniaus vadovas? Tą mažiuką Maceikos87
turiu.
79
80
81
82
83

84
85
86

Jonikas 1952.
Skardžius 1941.
LKŽ 1, 1941.
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstis, Riga:
Akademija, 1961–1990.
Lietuvos TSR Mokslų akademijos žinynas, vyriausias redaktorius J[uozas] Žiugžda, Vilnius: Valstybinė enciklopedijų, žodynų ir
mokslo literatūros leidykla, 1947–1952.
Lietuvos žemėlapis, 1956.
Draugas, 1909.
Galbūt turimas omenyje vienas iš šių tuo
metu išleistų žemėlapių: Литовская ССР,
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ред. З.А. Горяинова, Москва: ГУГК МВД
СССР, 1953; Литовская ССР, редaктор
З.А. Горяинова, Москва: ГУГК МВД
СССР, 1955; Литовская ССР: административное деление Литовской ССР, редактор Горяинова З.А., Москва: Главное
управление геодезии и картографии
МВД СССР, 1956.
Vilnius. Vadovas po miestą, paruošė Viln iaus
Valstybinio Dailės muziejaus vyr. mokslinis bendradarbis J[uozas] Maceika, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros lei
dykl a, 1955.
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/2/ Dar vienas reikalas, kur norėčiau Tamstos pagalbos. Lietuvių
Enciklopedijai dažnai trūksta biografinių duomenu, ypačiai jaunesniems
žmonėms, kuriuos norėtu įdėti. Dabar ruošiamos L ir K raides. Reikėtų
pvz. žinių apie [Joną] Kabelką, A[lfonsą] Kalnių, Kruopą, [Antaną] Lyberį, [Meilę]
Lukšienę ir gal
apie keletą kitų jaunuju, apie kuriuos čia mažai kas žinoma. Norimas
paminėti ir [Borisas] Larinas. Būtina: gimimo data ir vieta, išeitas mokslas
(kada ir kur?), trumpa profesijos eiga, kas spausdinta. Kurie yra
patekę didžiojon sovietinėn enciklopedijon, žinoma, pasinaudojama. Bet
kiek ten tų atrankinių yra... Būčiau labai dėkingas, jei jų paklausinėję
atsiųstute reikiamų žinių. Arba, davus mano adresą, gal jie patys
neparyžėtų parašyti. Beje, kada mirė I[zidorius] Kisinas? Vienu žodžiu lauksiu
tuo reikalu žinios. Galečiau atsiųsti net Enciklopedijos išleistų
biografinių blankų.
Kad [Viktoras] Falkenhanas neatsiliepia, man dalinai suprantama. Mat jis
greitesnis gauti, o ne duoti... Jei Tamstai pavyktų išpešti Daryba ir
Žodyna88, netrukdamas pasiusčiau išėjusius keturis Fraenkelio žodyno
sąsiuvinius (iki kustėti).
Lauksiu, žinoma, ir informacijų aprie naujus leidinius.
Su geriausiais linkejimais.
A. Salys
88
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LKŽ 1 (A–B), 1941; LKŽ 2 (C–F), 1947.
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8.

J o n a s P a l i o n i s, 1956-12-23: L a i šk a s A n t a n u i S a l i u i į Ph i l a -

d e l p h i a, P e n n s y l v a n i a, i š V i l n i a u s

/1/ Prof. A. Saliui
VILNIUS, 1956.XII.23
Gerbiamas Profesoriau,
Širdingai dėkoju Jums už laišką ir ypač už Joniko knygą, kuri mane pasiekė kiek vėliau negu laiškas. Su Joniko Lietuvių kalbos istorija, o taip
pat Skardžiaus Lietuvių kalbos vadovu man pasitaikė proga susipažinti dar
prieš gaunant iš Jūsų knygą (kelioms dienoms jas buvo paskolinęs man paskaityti vienas vilnietis nekalbininkas). Iš Joniko buvo galima kiek daugiau
tikėtis: jo knygoje šiaip ar taip labai maža tos kalbos istorijos, be to,
pasigendama griežtesnės sistemos, kai kas per daug supopuliarinta. Visa tai
pateisintina nebent tiktai „tremties gyvenimo sąlygomis“.
Prieš keletą dienų pasiunčiau Jums Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo programą89, Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo instrukciją90, o taip
pat ir Skardžiaus Žodžių darybą, kurią man vargais negalais pavyko atsitiktinai užčiupti pas vieną knygyno pardavėją. Jūsų laiške minėtieji Žodyno I
tomo ir Žodžių darybos egzemplioriai po karo, matyt, buvo kažkieno iššvaistyti, ir dabar jų nė pėdsako neliko. Todėl tos knygos ir yra didelė retenybė.
Džiaugiuosi galėsiąs susilaukti iš Jūsų Lietuvos žemėlapio91. Mat, be Jūsų prisiųstų dalykų, daugiau jokių kitų užsienio lietuviškų leidinių neturiu, todėl kiekvienas jų man yra bra[n]gi dovana. Lietuvos TSR žemėlapis, išleistas Maskvoje 1953 m. (1 : 600000), šiuo metu jau išpirktas. Jei pavyks jį
gauti, pasistengsiu pasiųsti. Bet leidinio apie Trakus man neteko matyti. Kažin ar toks buvo iš viso išleistas? Jeigu buvo – tai radęs, žinoma, jį irgi
pasiųsčiau. Nepasirodė dar, rodos, ir platesnis Vilniaus vadovas. Pastaruoju metu išėjo iš spaudos tiktai didokas iliustruotas leidinys apie Vilniaus
universitetą92 ir Jūsų minėtas Grigo-Lyberio rašybos žodynas93. Šiuos artimiausia proga galėsiu pasiųsti.
D[anieliaus] Kleino gramatikų spausdinimas daugiausia užsitęsė dėl techninių sunkumų (retušuotojai privėlė klaidų ir reikėjo, parsisiųsdinus geresnį originalo egzempliorių iš Leningrado, antrą kartą lyginti ir taisyti klišių at89
90
91
92

Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo
progr ama, 1951.
Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo
instrukcija, 1954.
Lietuvos žemėlapis, 1956.
Veikiausia turima omenyje: Vilniaus univer
sitetas, redagavo L[evas] Vladimirovas,
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K[onstantinas] Jablonskis, J[uozas] Jurginis, J[uozas] Bulavas, Vilnius: Valstybinė
politinės ir mokslinės literatūros leidykla,
1956.
Lietuvių kalbos rašybos žodynas mokykloms,
1956.
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spaudus). Be to, čia prisidėjo dar kiek ir ta aplinkybė, kad sumanyta forsuoti III Žodyno tomo94 leidimą ir į jo korektūrų skaitymą buvo įtrauktos
bemaž visos instituto jėgos. Todėl šis tomas turi pasirodyti labai greit –
1957 m. sausio mėn., o Kleino gr[a]matikos95, tur būt, tik apie gegužės–birželio
mėn.
Be čia suminėtų leidinių, 1957 m. bus išspausdintas kirčiavimo vadovėlis96, straipsnių rinkinys lietuvių k. gramatikos klausimais97, Jablonskio raštų I tomas (gramatikos), [Zigmo] Zinkevičiaus darbas apie įvardžiuotinius lietuvių
k. būdvardžius98 ir dar šis tas. Vėliau numatoma išleisti fotografuotiniu būdu M[ikalojaus] Daukšos katekizmą, kurio originalas neseniai parvežtas iš Maskvos,
K[onstantino]
Sirvydo žodyną, anoniminį rankraštinį „Clavis...“ žodyną, be to, išspausdinti
keletą tarmių aprašų rinkinių, keletą straipsnių rinkinių gramatikos klausimais, pradėti leisti serijomis „Medžiagą istoriniam lietuvių k. žodynui“ ir
kt.
Apgailestauju, kad negaliu patenkinti Jūsų prašymo suteikti biografinių
duomenų apie Jūsų minėtus asmenis. Negaliu to padaryti todėl, kad, viena, apie
kai kuriuos jų aš pats nedaug ką težinau, o antra – prieš pateikiant tokius
duomenis reikėtų gauti tų asmenų sutikimą (tai ne visai lengvas daiktas!).
Geriau tuo tikslu Jums oficialiai kreiptis į Akademijos Lietuvių kalbos ir
literatūros institutą, kuris, kiek man žinoma, pasirengęs užmegzti glaudesnius
ryšius su užsienio mokslininkais. I[zidorius] Kisinas yra dar gyvas ir, rodos, nė nesirengia mirti.
Fraenkelio žodyno kol kas dar neturiu ir nebežinau, ar pavyks jį iš kur
nors gauti. Būtų labai gera susimedžioti ir V[aclovo] Biržiškos Lietuviškos knygos
istorijos naują leidimą. Savo ruožtu aš galėčiau parūpinti Universiteto ir
/2/ Akademijos leidinius, kurie kažkodėl nepasiekia Jūsų. Didžiojo lietuvių kalbos
žodyno pirmųjų tomų tuo tarpu man dar nepavyko užklupti, bet vilties irgi neprarandu: girdėjau esą galima jų kartais rasti pas privačius asmenis Kaune. Tad
radęs juos pasiųsčiau Jums.
Beje, į Norvegiją pereitą vasarą dėl mano paties kaltės nepasisekė nuvykti99.
Taigi ir užsieninės lingvistinės literatūros „fondas“ nė kiek nepadidėjo.
94
95
96

97

LKŽ 3 (G–H), 1956.
Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai,
1957.
Veikiausia turima omenyje: A[delė] Laigonaitė, Literatūrinės lietuvių kalbos kirčiavi
mas, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959.
Veikiausia turima omenyje: Kai kurie lietu
vių kalbos gramatikos klausimai, redaktorius
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Ch[ackelis] Lemchenas, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros lei
dykla, 1957.
Z[igmas] Zinkevičius, Lietuvių kalbos įvar
džiuotinių būdvardžių istorijos bruožai, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1957.
Su ekskursine grupe nevykau dėl to, kad
KGB norėjo padaryti mane grupės sekliu.
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Lebedį ir [Chackelį] Lemcheną apie visa tai, ką Jūs buvote rašę laiške, painformavau.
Lebedys tiktai norėtų sužinoti, kur jis konkrečiai buvo „prašovęs pro šikšnelę“.
Su nuoširdžiausiais linkėjimais laimingų 1957-jų metų
Jus didžiai gerbiąs J. Palionis
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9.

P r a n a s Sk a r d ž i u s, 19[7]3-10-06: L a i šk a s J o n u i P a l i o n i u i į

V i l n i ų i š W a s h i n g t o n, D. C.

/1/ 1963.X.6
Gerbiamasis,
Ačiū už laišką ir suteiktą informaciją, taip pat už Baltisticos
IX(1) nr. Tamstos P[etro] Joniko veikalo100 recenziją101 skaičiau su įdomumu.
Tamsta beveik gerai įvertini šį jo darbą, bet aiškai nepasakei, kokia
jo yra tikroji vertė lietuvių kalbos istorijai. Mano nuomone, tas jo
darbas yra toks, be kurio nei vienas lietuvių kalbos istorikas ateity
negalės apsieiti. Tai sakau ne dėl to, kad jis su mano žinia tą darbą dirbo, bet dėl to, kad jis tai moksliškai darė ir padarė gana rūpestingai ir sąžiningai. Jis šį darbą darė dar prieš karą Lietuvoje
bei užsienyje, todėl galėjo panaudoti apsčiai pirminių šaltinių, kurie jo darbo vertę didžiai pakelia ir daro įtikinamą.
Pačioje savo recenzijos pradžioje Tamsta plačiai, bet ne labai
įtikinamai rašai apie bendrinės ir literatūrinės kalbos santykį;
kai ką Tamsta labai lengvai nusprendi, be jokios faktinės argumentacijos; pvz. Tamstos sakinys apie M[artyno] Mažvydo kalbą man pasirodė tikras nesusipratimas. Bet aš čia plačiau ir išsamiau negaliu ir nenoriu
rašyti: tai netrukus ketinu esmingiau pasvarstyti savo atskirame
Aidų straipsnyje, kurio iškarpą Tamstai atsiųsiu; atspaudų čia nesugeba padaryti.
Dėl rašybos dalykų aš bent iš kelių teiravausi; šį tą sužinojau
iš mano senų pažįstamų, K[osto] Korsako ir K[azio] Ulvydo, ir kitų. Taigi
tam tikrą supratimą turiu apie Jūsų ketinamus rašybos pakeitimus.
Man labai patinka, kad ketinama toliau rašyti bjaurus, pjauti, spjauti. Rašydami biaurus, piauti, mes, tariant K[azimiero] Būgos žodžiais, tiesiogiai spjauname liaudies kalbai į akis!
DLKŽ antrąją laidą102 esu gavęs tuojau po N. Metų, ir aš su tuo jau
esu gerokai susipažinęs. Dėl laiko stokos aš lig šiol dar nesuspėjau
apie tai parašyti, bet dabar tai ketinu netrukus padaryti.
/2/ Kiek galėdamas, aš seku Lietuvos kalbininkų darbus: daug kas
jau padaryta ir daroma labai gerai. Aš dar irgi ši tą dirbinėju;
100

Petras Jonikas, Lietuvių bendrinės rašomo
sios kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje,
Čikaga: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1972.

101

102
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J[onas] Palionis, [Rec.:] „Dr. Petras Jonikas,
Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje“, Blt 9(1),
1973, 101–106.
DLKŽ 2 , 1972.
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pvz. pastaruoju laiku parašiau ilgesnį darbą apie lietuvių vandenvardžius su -nt-, kuris dabar jau spausdinamas Lituanistikos instituto darbų III knygoje103. Tikiuosi galėsiąs Tamstai atsiųsti šio darbą
atspaudą.
Su geriausiai linkėjimais
Pr. Skardžius
103

Pranas Skardžius, „Lietuvių vandenvardžiai su -nt-. Jų daryba, kilmė, reikšmė“,
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Lituanistikos darbai 3, Čikaga: Lituanistikos
institutas, 1973b, 9–70.

Mano susirašinėjimas
s u Pe t r u Jo n i k u , A n t a n u Sa l i u
ir Pranu Skardžiumi

10.

P r a n a s Sk a r d ž i u s, 1973-08-12: L a i šk a s J o n u i P a l i o n i u i į

V i l n i ų i š H o t S p r i n g s, A r k a n s a s

/1/ 1973.VIII.12
Gerbiamasis,
Didžiai ačiū už Milkos Ivič Lingvistikos krypčių vertimą104, kurį
man Tamsta teikeisi atsiųsti prieš kurį laiką, bet aš dėl pakitusių
aplinkybių kiek užtrukau už tai padėkoti. Ši knyga yra gana turininga, duoda daug kondensuotų reikalingų lingvistinių žinių ir parašyta
įdomiai, gyvai. Skaičiau ją su malonumu. Vertimo kalba, aišku, yra gera, tik man krito į akį per didelis tarptautinių lingvistinių terminų
vartojimas, kur kartais galėtų būti vartojami ir visai geri, seni
lietuviški atitikmenys. Žinoma. Čia gali būti ir tam tikras nuomonių
skirtumas dėl tarptautinių terminų lietuvinimo, ypač tais atvejais, kai
tie terminai yra visuotinai vartojami kitose kalbose, bet aš pvz. sufikso vietoje ir toliau vartočiau įprastinę priesagą ir kt.
Kitas dalykas yra svetimųjų tikrinių vardų rašymas iš mūsų tarimo:
tai yra tikrai painus dalykas; pvz. Tamsta rašai Sitlyje (anglų in
Seatle), bet iš tikrųjų jis tariamas Si-etl (su plačiu e, kaip pvz. it.
Trieste), ir nieku būdu visa tai ne vienbalsinama, netariama kaip i.
Kiek čia atsižvelgtina į originalinį tarimą, dar reikia pasvarstyti. Štai
Pennsylvania lietuvių paprastai tariama Pensilvanija, ne Pensilveinija.
Tačiau Seatle, man rodos, vis dėlto ne labai tinka versti į Sitlis!
Dar vienas dalykas. Dabar, žinau, svarstomi kai kurie rašybos pakeitimai; pvz. projektuojamame Rašybos vadove, kuris jau šiemet būsiąs
atiduotas spausdinti, būsią rašoma bjaurus, pjauti, spjauti ir kt. Be
abejonės, Tamsta dalyvauji tuose pasitarimuose. Taigi man būtų įdomu patirti, kokie dalykai jau galutinai yra nutarti pertvarkyti ar tebesvarstomi. Kaip Tamsta žiūri į visus numatomus pakeitimus?
/2/ Aš turiu Tamstos Lietuvių literatūrinės kalbos istorijos įvadą105, ir
galvojau apie Tamstos argumentuojamą pažiūrą į literatūrinę kalbą; apie
tai Tamsta rašai ir savo disertacijoje; labai gaila, kad man neprieinama
Tamstos Lietuvių literatūrinės kalbos normalizacija XIX a. pabaigoje106. Bet,
šiaip ar taip, norėčiau žinoti, kaip Tamsta žiūri į lietuvių bendrinės
104
105

Milka Ivič, Lingvistikos kryptys, vertė
J[onas] Palionis, Vilnius: Mintis, 1973.
J[onas] Palionis, Lietuvių literatūrinės kal
bos istorijos įvadas, Vilnius: Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko vardo universitetas,
Lietuvių kalbos katedra, 1964.
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Jonas Palionis, J. Jablonskio vaidmuo lie
tuvių literatūrinės kalbos normalizacijoje
XIX a. pabaigoje, Vilnius: Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas, 1955.
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ir literatūrinės kalbos santykius: kai kurie kalbininkai jau ir Lietuvoje
vartoja bendrinę kalbą kaip terminą.
Nuo š.m. balandžio 27 d. aš jau esu persikėlęs gyventi į tolimuosius
JAV pietų vakarus, todėl mano adresas dabar yra toks: 117Sunset Dr., Hot
Springs, Ark. 71901.
Su geriausiais linkėjimais
Pr. Skardžius
NB. Aš prieš kurį laiką Tamstai išsiunčiau savo straipsnio J. Jablonskio taisymai107 iškarpą iš Aidų: ar tai gavai?
P. S.
107

410

Pr[anas] Skardžius, „J. Jablonskio taisymai“, Aidai 4, 1973, 155–162.
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J o n a s P a l i o n i s, 1974-05-05: L a i šk a s P r a n u i Sk a r d ž i u i į H o t

S p r i n g s, A r k a n s a s, i š V i l n i a u s

/1/ Vilnius, 1974.V.5
Gerbiamas Profesoriau,
Atleiskite, kad aš taip ilgai neatsakiau į Jūsų malonų
laišką. Visokie kasdieniniai rūpesčiai ir darbai paglemždavo
laiką ir vis neprisirengdavau.
Neseniai turėjau galimybės universiteto bibliotekoje
susipažinti su Jūsų naujausiais darbais – P[etro] Joniko108 ir J[ono] Kazlausko knygų recenzijomis109, studija apie lietuvių vandenvardžius su
-nt-110. Ypač įdomi, paremta visapusiška faktų analize, yra Jūsų
studija. Ji, be abejonės, yra svarus indėlis į lietuvių hidronimijos tyrinėjimus.
Su Jūsų paskutiniajame laiške pareikštomis kritinėmis
pastabomis dėl mano P[etro] Joniko veikalo recenzijos galiu tik iš
dalies sutikti. Visiškai pritariu Jums, kad tas P[etro] Joniko veikalas yra toks, be kurio negalėsiąs apsieiti nė vienas lietuvių
kalbos istorikas (jis bus gera paspirtis ir man pačiam, rašančiam dabar lietuvių literatūrinės kalbos istorijos vadovėlį).
Šitokia išvada, nors aiškiai neformuluota, iškyla, rodos, ir iš
mano recenzijos. Bet dėl literatūrinės kalbos ir bendrinės kalbos
terminų, matyt, nesutarsime, nes tai skirtingų pažiūrų dalykas.
Bendrinės kalbos termino aš nelaikau blogu,
ir jis visai gerai tinka nuo „Aušros“ laikų susikūrusiai bendrai rašomajai ir vėliau šios pagrindu bendrai šnekamajai kalbai
vadinti. Bet jis, – aš tuo esu tvirtai įsitikinęs, – nelabai tinka ankstesnių periodų nevieningai rašomajai kalbai žymėti. Argi galima, neprasilenkiant su faktais, kalbėti apie lietuvių
bendrinę kalbą XVI – XVII a., kai vieni rašė vakarietiškai,
kiti – vidurietiškai, o treti – rytietiškai?
Ligi šiol man taip pat neaišku, kodėl „tikru nesusipratimu“ Jūs laikote recenzijos sakinį apie Mažvydo kalbos tarminį
pagrindą111. Recenzijoje buvo pasakyta, kad Mažvydas rašęs „žemaitiškai bei vakarietiškai“. Šitaip sakydamas, aš turėjau galvoje

108

Pranas Skardžius, „Petras Jonikas, Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje“, Lituanistikos
darbai 3, 1973c, 265–269.
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110
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Pranas Skardžius, „J. Kazlauskas, Lietuvių
kalbos istorinė gramatika“, Lituanistikos
darbai 3, 1973a, 269–280.
Skardžius 1973b.
Palionis 1973, 103.
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tai, kad Mažvydo katekizme vyrauja žemaičių tarmės lytys, o vėlesniuose jo raštuose persveria aukštaitiškos. Jeigu kam pavyktų
įrodyti, kad ir vėlesniuose Mažvydo raštuose išlaikyta žemaičių
tarmės sistema (o tai, man rodos, neįmanomas dalykas), tada, žinoma, tą mano pasakymą galima būtų kvalifikuoti kaip „nesusipratimą“.
Baigdamas širdingai dėkoju Jums už laišką ir kritines [pastabas.]
/2/ Nors ne su visomis iš tų pastabų galiu sutikti, bet jos vers
mane dar kartą apmąstyti kai kuriuos dalykus.
Geros sveikatos ir sėkmės Jūsų vaisingoje mokslinėje
veikloje
J. Palionis

413

Mano susirašinėjimas
s u Pe t r u Jo n i k u , A n t a n u Sa l i u
ir Pranu Skardžiumi

12.

P r a n a s Sk a r d ž i u s, 1974-05-20: L a i šk a s J o n u i P a l i o n i u i į

V i l n i ų i š H o t S p r i n g s, A r k a n s a s

/1/ 1974.V.20
Gerbiamasis,
Pagaliau Tamsta, ilgai delsęs, man parašei laišką, ir parašei tokių
dalykų, kurių man buvo įdomu iš Tamstos išgirsti. Visų pirma Tamsta sakaisi galėjęs universiteto bibliotekoje susipažinti su mano straipsniu
apie lietuvių vandenvardžius su -nt-112 ir trimis mano recenzijomis113. Tai
rodo, kad mano tiesiogiai Tamstai siunčiamų dalykų nesi gavęs – jie pakeliui „žuvo.“ Tų dalykų negavo ir keli kiti kalbininkai, kuriems aš
juos siunčiau. Kitas dalykas yra, kad Tamsta bendrinės kalbos
termino nelaikai blogu, nes jis „visai gerai tinka nuo Aušros laikų susikūrusiai bendrinei rašomajai ir vėliau jos pagrindu bendrai šnekamajai
kalbai vadinti.“ Tai jau yra tam tikra pažanga Tamstos galvojime, nes
anksčiau, ypač pvz. savo 1964 m. „Lietuvių literatūrinės kalbos istorijos įvade,“ bendrinės kalbos vietoje tematei vieną literatūrinę arba
nacionalinę literatūrinę kalbą. Ir dar daugiau: Tamsta literatūros,
literatūrinių raštų kalbą suplaki su bendrine arba, kaip Jūs
mėgstate vadinti, literatūrine kalba. Bet toliau Tamsta stengiesi pabrėžti savo nuomonės skirtumą: klausi, argi galima, neprasilenkiant
su faktais, kalbėti apie lietuvių bendrinę kalbą XVI–XVII a., kai
vieni rašė vakarietiškai, kiti vidurietiškai, o treti – rytietiškai?“
Bet nei vienas rimtas kalbininkas nėra niekados nei tvirtinęs, kad
anuomet tėra buvusi viena bendrinė kalba. Antra vertus, remiantis mūsų
kalbos istorijos faktais, negalima paneigti, kad XVI–XVII a. buvo besiformuojančios kelios sritinės bendrinės kalbos. Tokia – visai aiški yra
Maž. Lietuvos bendrinė kalba, pagrįsta Ragainės Įsruties tarme ir D[anieliaus]
Kleino kodifikuota. Taip pat jau Fr[ancas] Spechtas ir J[anas] Otrębskis yra pastebėję, kad K[onstantino] Sirvydo raštų kalbos negalima sutapatinti nei su viena
žinoma rytiečių tarme ar šnekta, ir Z[igmo] Zinkevičiaus tyrinėjimai tai
aiškiai patvirtina. Visa tai aš suglaustai esu aprašęs savo straipsny
/2/ -2Lietuvių bendrinės kalbos raida ir dabartis114 (Aidai, 1969, II, 70–75),
kurio, atrodo, Tamsta nesi net ir skaitęs.
112
113

Skardžius 1973b.
Skardžius 1973c, Skardžius 1973a ir veikiausia: Pranas Skardžius, „Baltistica,
VII(1–2)“, Lituanistikos darbai 3, 1973,
280–284.
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Pranas Skardžius, „Lietuvių bendrinės
kalbos raida ir dabartis“, Aidai 2, 1969,
70–75.
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Dėl M[artyno] Mažvydo raštų kalbos čia trumpai turiu štai ką pastebėti.
Tamsta, nepripažindamas ar sąmoningai nutylėdamas faktą, kad XVI–XVII
a. yra buvusios tam tikros rūšies sritinės bendrinės kalbos, rašydamas
pastebi, kad M[artynas] Mažvydas rašęs žemaitiškai ir aukštaitiškai, ir tuo kaip
tik nori pasakyti, kad – tai bendrinės kalbos reikalui nieko nepasako.
Bet iš tikrųjų yra nevisai taip. M[artynas] Mažvydas, Didž. Lietuvos žemaitis,
atvykęs į M. Lietuvą, tuojau kaip reikiant nesiorientavo dėl tuometinės
M. Lietuvos raštų kalbos linkmės bei vartosenos, ir todėl savo katekizme
daugiausia rašė vien žemaitiškai, iš dalies net prožemaitiškai, bet
vėliau, jau geriau apsityręs ir kitų akinamas, ypač jo pusbrolio B[altramiejaus] Vilento padedamas, vis daugiau suko į vak. aukštaičių tarmę, kuri kaip
tik plačiausiai tuomet M. Lietuvoj buvo vartojama ir ėjo to krašto bendrinės kalbos pagrindu. Šitas M[artyno] Mažvydo posūkis, istoriškai žiūrint, yra
labai būdingas, ir todėl jo nepaisymas gerokai kliudo M. Lietuvos bendrinės kalbos raidai suprasti. Visa tai aš specialiau esu aprašęs savo
straipsnyje Martynas Mažvydas ir jo vaidmuo lietuvių bendrinės kalbos
istorijoje115 (Aidai, 1946, V, 198–201), kurio, kaip matau, Tamsta nesi
skaitęs.
Kalbininkų nuomonių skirtumas nėra blogas dalykas: tai paskatina
dar daugiau ir aiškiau pažvelgti į kalbinę tiesą ir naujai viską persvarstyti, pergalvoti ir tuo būdu patį dalyką daugiau pagrįsti. Tamstos
bendrinės, arba literatūrinės, kalbos samprata yra visų pirma deduktyvinė, – tai aiškiai rodo minėtasis Įvadas116, – ne induktyvinė, sudaryta ir
paremta tiesioginiais istoriniais mūsų kalbos faktais. Tai, be abejonės, Tamsta ginčysi iš paskutinosios, bet tuo būdu tik duosi kitiems
daugiau progos vis geriau tiesą suprasti. Jau pačioj Lietuvoj vis daugiau įsitikina, kad bendrinė kalba kaip terminas yra visai tinkamas ir
tikslingas; pvz. tas pats Z[igmas] Zinkevičius, kuris pasiryžęs parašyti lietu[vių]
kalbos istoriją, bendrinę kalbą supranta taip, kaip ji jau prieš karą
buvo suprantama. Mūsų kalbos117 bendradarbiai jau gana plačiai vartoja šį
terminą. Tą pat daro Žodžiai ir žmonės118. Ir tt.
/3/ -3Tamstos bendrinės kalbos samprata ir jos vingiuotumas yra savotiškas: tuo aš domiuosi, ir jau prieš kelis mėnesius esu parašęs Aidams pagrindesnį straipsnį apie bendrinę ir literatūrinę kalbą119, kuris,
115

116
117

Pranas Skardžius, „Martynas Mažvydas ir
jo vaidmuo lietuvių bendrinės kalbos istorijoje“, Aidai 5, 1947, 198–201.
Palionis 1964.
Mūsų kalba, atsakingas redaktorius Aldonas Pupkis, Vilnius: [Lietuvos TSR pam ink
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lų apsaugos ir kraštotyros draugijos Lietuvių kalbos sekcijų komisija], 1971–1989.
Žodžiai ir žmonės, sudarė Bronys Savukynas, Vilnius: Mintis, 1974.
Veikiausia: Pranas Skardžius, „Bendrinė ir
literatūrinė kalba“, Aidai 8, 1974, 345–350.
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manau, netrukus jau pasirodys. Aš jį Tamstai stengsiuos nusiųsti kitokesniu, oficialiu, būdu, kad jį tikrai gautum. Aš iš Jūsų dažniausiai
viską gaunu, bet Jums, Lietuvos kalbininkams, mano siunčiami kalbotyriniai ar šiaip kalbiniai dalykai paprastai dingsta. S’est la vie!
Šiuo metu aš rašau platesnį darbą apie dvikamienius lietuvių asmenvardžius. Dar būdamas Vašingtone, apsčiai prisirinkau naujos medžiagos
iš istorinių šaltinių (Vilniaus Archeologinės komisijos aktų, Lietuvos
inventorių ir kt.) ir todėl, atrodo, galėsiu kai ką daugiau ir aiškiau
pasakyti, negu kad yra K[azimiero] Būgos, A[ugusto] Leskyno, A[ntano] Salio ir kt.
lig šiol padaryta. Radau nemaža tokių ypatingų vardų, kurių lig šol niekas nėra minėjęs ir kurių aš pats dar negaliu kaip reikiant išaiškinti. Pvz. K[onstantino] Jab[lonskio]
Lietuviškuose žodžiuose senosios Lietuvos raštinių kalboje120 (Kaunas, 1941,
183 psl.) rašoma: Ян Коркозовичъ прынял на тот
дом проикура Янвила, тая Ягнешка с тым
Янвилом сплодила дочку Ганну. Išvertus į lietuvių kalbą, anuomet (minėtasis išrašas yra 1597 m. iš Vaiguvos, Darsūniškio vls.) turėjo būti Jonvilas, kurio pirmoji dalis turėtų būti
Jonas, o antroji – -vilas, kaip asmenvardžių Rad-vilas, Taut-vilas ir
kt. A[leksandras] Vanagas Žodžiuose ir žmonėse121 (90–100 psl.) plačiai rašo apie iš
Jono kilusias pavavardes, bet Jonvilo visai nemini – matyti, jis jo nepažįsta. Gal malonėtum Tamsta pažvelgti į asmenvardžių kartoteką, ar šis
vardas nėra iš kur kitur pažįstamas. Gal tas pats A[leksandras] Vanagas apie tai yra
ką vėliau patyręs? Jeigu galėtum Tamsta man čia padėti, būčiau labai
dėkingas.
Tiek šiuo tarpu.
Su geriausiais linkėjimais
Pr. Skardžius

13.

J o n a s P a l i o n i s, 1974-06-22: L a i šk a s P r a n u i Sk a r d ž i u i į H o t

S p r i n g s, A r k a n s a s, i š V i l n i a u s

/1/ Laiškas prof. Pr. Skardžiui
1974.VI.22.
Didžiai Gerbiamas Profesoriau,
Šį kartą, norėdamas bent iš dalies „išsipirkti“
savo kaltę, skubu Jums atsakyti, nors dėl pavasario sesijos
egzaminų gausybės /turėjau išegzaminuoti per 100 studentų
120

K[onstantinas] Jablonskis, Lietuviški žo
džiai senosios Lietuvos raštinių kalboje, Kaunas: Lietuvos istorijos draugija, 1941.
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A[leksandras] Vanagas, „Mūsų pavardės“,
Žodžiai ir žmonės, sudarė Bronys Savukynas, Vilnius: Mintis, 1974, 86–152.
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iš Kalbotyros įvado/ vis tiek kiek vėluoju. Visų pirma dėl
Jūsų klaustojo vardo. Asmenvardžių kartotekoje Jonvilo nėra,
tėra tik du kartus iš Žarėnų užrašytas Jongilas /bet jis kažkieno išbrauktas/. Su A[leksandru] Vanagu pasikalbėti dėl tokios rūšies
vardų dar neturėjau progos, nes jis išvykęs į ekspediciją
rinkti vietovardžių. Jeigu aš kur nors aptiksiu panašių asmenvardžių, būtinai Jums apie juos parašysiu.
Dabar dar kartą dėl tų nelemtų bendrinės kalbos ir
literatūrinės kalbos terminų. Iš Jūsų laiško matyti, kad mes
vienas antro vis kažkaip nesuprantame. Jūs rašote, kad aš suplakąs raštų kalbą su bendrine. Bet taip, rodos, aš nedarau
nei „Lietuvių literatūrinės kalbos istorijos įvade“, nei kur
kitur. Kad Jums būtų aiškus mano „literatūrinės kalbos“ sąvokos supratimas ir apskritai mano koncepcija, norėčiau štai
ką pasakyti. Literatūrine kalba aš vadinu sąmoningai daugiau
ar mažiau sunormintą raštų /visokios rūšies, ne tik beletrisnių!/ kalbą, o nacionaline literatūrine kalba – tiktai nuo
/2/ 2.
„Aušros“ laikų susikūrusią iš tikrųjų bendrą visiems lietuviams rašomąją ir šios pagrindu susidariusią šnekamąją kalbą /ją būtų galima vadinti ir bendraliteratūrine kalba/.
Šitaip suprantama nacionalinė literatūrinė kalba beveik atitinka tai, ką Jūs vadinate bendrine kalba, bet tik beveik,
nes Jūs norite bendrinės kalbos terminą taikyti ir XVI–XVII a.
lietuviškų raštų /resp. rašomajai/ kalbai, o man rodos, kad
to meto raštų /resp. rašomajai/ kalbai jis netinka. Mano supratimu, neignoruojant faktų, galima kalbėti apie M[artyno] Mažvydo,
M[ikalojaus] Daukšos ir kitų XVI–XVII a. autorių kalbos bendrinimo tendencijas, galbūt, ir apie tam tikras „bendrinės kalbos“ kūrimo užuomazgas, bet ne apie to meto visų lietuvių „bendrinę
kalbą“. Tiesa, Jūs rašote, kad tada „buvo besiformuojančios
kelios sritinės bendrinės kalbos“. Su tuo, žinoma, galima
būtų sutikti /aš savo knygoje „Lietuvių literatūrinė kalba
XVI–XVII a.“ taip pat rašau apie tris lietuvių literatūrinės kalbos atšakas, arba variantus/, bet tada reikėtų suponuoti bent trijų lietuvių „bendrinių kalbų“ buvimą XVI–XVII a.,
tur būt, dviejų „bendrinių kalbų“ buvimą XVIII a. /M. Lietuvoje ir Lietuvoje/ ir vėl trijų ar keturių „bendrinių kalbų“ egzistavimą XIX a. pirmoje pusėje bei viduryje ir t.t.,
o tai jau tikrai būtų superkomplikuotas mūsų rašomosios kal-
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bos istorijos aprašymas ir nebūtų galima sudaryti vientisinio jos raidos proceso vaizdo.
Kad ne tik K[onstantino] Sirvydo, bet ir M[ikalojaus] Daukšos, ir M[artyno] Mažvydo ir kitų raštų kalbos negalima sutapatinti su viena kuria tarme, tai yra visai suprantamas dalykas: raštų /resp.
rašomoji, literatūrinė/ kalba beveik niekuomet nesutampa su
/3/ 3.
ta tarme, kuria ji remiasi – tokia jau yra šios kalbos tipo
specifika. Bet šis faktas, mano nuomone, dar neduoda tvirto
pagrindo bet kokią rašto kalbą vadinti „bendrine kalba“ ir
visą raštų kalbos istoriją suvesti į „bendrinės kalbos“ istoriją.
Baigdamas norėčiau pažymėti, kad tokia mano koncepcija susidaryta anaiptol ne vien tik dedukciniu būdu, kaip Jūs
rašote savo laiške /nors dedukcija, paremta indukcine analize,
rodos, niekieno nesmerkiama/. Esu paknibinėjęs ne tik XVI–
XVII, bet ir XVIII–XIX a. raštus ir daugiausia konkrečių kalbos duomenų pagrindu susidaręs tą savo koncepciją. Nesirengiu taip pat „ginčytis iš paskutiniosios“ dėl savo požiūrių:
jeigu Jūsų ar kieno nors kito argumentai man pasirodys svaresni,
tikrai nesispyriuosiu. Juk, kaip sakoma, jeigu diskutuotojai
yra skirtingos nuomonės, tai dar nereiškia, kad vienas iš jų
turi tvirtą pagrindą. Bet kol kas aš dar nesu įsitikinęs,
kad bendrinės kalbos terminas galėtų tikti visų epochų raštų /resp. rašomajai/ kalbai žymėti.
Jūsų straipsnių apie [Martyną] Mažvydą122 ir lietuvių bendrosios kalbos raidą ir dabartį123 tikrai nesu skaitęs ir vargu,
ar bepavyks su jais susipažinti, ypač su pirmuoju /jo esu
ieškojęs prieš rašydamas knygą, bet, deja, nesuradau mūsų
respublikos bibliotekose/.
Netrukus išvykstu į kaimą atostogauti, todėl prašyčiau nepykti, jeigu į kitą Jūsų laišką negalėčiau greitai
atsakyti. Lauksiu Jūsų nuomonės dėl čia paliestų dalykų.
Geriausių linkėjimų
J. Palionis

122

Skardžius 1947.

123

424

Skardžius 1969.
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14. P r a n a s

Sk a r d ž i u s, 1974-07-15: L a i šk a s J o n u i P a l i o n i u i į V i l 

n i ų i š H o t S p r i n g s, A r k a n s a s

/1/ 1974.VII.15
Gerbiamasis,
Jonvilas žinomas tik iš istorinių šaltinių, bet aš iš Lietuvos gavau
daugiau panašios darybos asmenvardžių, ir todėl jau beveik pakenčiamai
galiu šį asmenvardį išaiškinti. Ačiū už pastangas.
Mudu bendrinės kalbos kaip termino laiškuose neiš[s]pręsime: per daug
skirtingas galvojimas. Tamsta iš vienos pusės pripažįsti, kad terminas
bendrinė kalba yra neblogas dalykas ir kad jis visai tinka dabartinei
bendrajai, visam kraštui skiriamai, kalbai vadinti; bet iš kitos pusės
tvirtini, kad XVI–XVII a. tokios bendrosios kalbos nebuvo, ir todėl bendtinė kalba kaip terminas netinka XVI–XVII a. raštų ir dabartinei kalbai
vadinti. Tam reikalui Tamsta, kaip K[azys] Ulvydas bei kt., dabar vartojate
daugiausia Tamstos rūpesčiu įtvirtintą ir vėliau veik suoficialintą literatūrinę kalbą. Bet ilgainiui šis pavadinimas ir pačioje Lietuvoje darėsi vis dviprasmiškesnis, ir todėl jo vietoje buvo pradėta vartoti bendranacionalinė literatūrinė kalba (tikrai gremėzdiškas terminas!), kuri
maždaug reiškia tai, kas yra bendrinė kalba. Šalia to literatūrinė (bendrinė) kalba kaip terminas kertasi su literatūrine (literatūros arba literatūrinių, prozinių ir poezinių, raštų) kalba. Norint šios prieštaros
išvengti, dabar kalbama apie grožinės literatūros kalbą, nors ši pastaroji visvien yra literatūrinė kalba. Pačia literatūrine kalba Tamsta pagal kai kuriuos rusų kalbininkus autorius (tai matyti iš Tamstos Įvado124)
laikai „daugiau ar mažiau apdorotą, sunormintą kurios nors epochos liaudies šnekamąją kalbą, tarnaujančią bendriems tam tikros tautybės ar nacijos tarpusavio susižinojimo ir ypačiai kultūros bei civilizacijos reikalams“ (šią Tamstos sampratą aš jau seniai žinojau, pvz. 1968 m. recenžuodamas Tamstos disertaciją). Bet M[artynas] Mažvydas, D[anielius] Kleinas ar
M[ikalojus] Daukša
bei K[onstantinas] Sirvydas, deja, tik tikybiniais sumetimais rūpinosi apibendrinti
tam tikros srities (pvz. Maž. Lietuvos ar Didž. Lietuvos atskiros vys/2/ -2kupystės) raštų (rašomąją), ne šnekamąją, kalbą. Ir šios sritinės raštų
kalbos, daugiau ar mažiau apibendrintos, yra neabejotinas istorinis faktas, ir todėl sakyti, kad anais laikais tebuvo rašoma vien vakarietiškai
vidurietiškai ar rytietiškai, reiškia užmerkti akis prieš realybę – šių laikų
dialektologines sąvokas klaidingai pritaikant anų laikų bendrinamai raštų kalbai.
124
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Palionis 1964.
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Kitas klausimas yra: ar būtinai reikalinga rasti bendrą pavadinimą,
kuris tiktų ir šiems laikams, ir XVI–XVII amžiams? Man rodos, tokio
bendro pavadinimo, visai neprieštaringo ir tinkamo, nėra. Šių dienų bendrinė kalba, pradėta kurti apie XIX a. vidurį, nusistojusi Aušros laikais
ir vėliau J[ono] Jablonskio kodifikuota, yra pagrindinis dalykas, nuo kurio
reikia pradėti visą jos istoriją, į kurią gali ir turi būti įtraukti ir
ankstyvesnių amžių bendrinamosios raštų (žinoma, sritinės) kalbos pradmenys. Taigi Tamsta manęs visai neįtikini, kad tai „jau tikrai būtų superkomplikuotas mūsų rašomosios kalbos istorijos aprašymas ir nebūtų galima sudaryti vientisinio jos raidos proceso vaizdo.“ Tai yra daugiau
dialektinis, ne kalbotyrinis galvojimas – ieškojimas vieno pagrindo įvairių laikotarpių įvairiai raštų kalbos raidai aiškinti. Antra vertus, lietuvių literatūrinės kalbos istorija yra atskirta nuo lietuvių kalbos istorijos,
t. y. nuo nerašytinio jos raidos etapo, ir, pasak V[incento] Drotvino, padaryta
„savarankiška istorine lingvistinės lituanistikos šaka,“ kurios atstovas
universitete kaip tik esi Tamsta, ir todėl literatūrinės (bendrinės) kalbos ryšys su bendrine kalba yra jau susijęs su visa sistema. Taigi bendrinės kalbos diskutavimas, ypač laiškuose, netenka kokios nors rimtesnės
prasmės: Tamsta jau ir iš ex officio ginte ginsi savo tezę. Nebent kai
Tamsta išleisi savo Lietuvių literatūrinės kalbos istorijos vadovėlį,
apie kurį man esi rašęs, arba apie bendrinę bei literatūrinę kalbą parašysi kokį pagrindesnį straipsnį, kur bus išdėstytos Tamstos paskiausios
mintys, bus galima esmingiau pasikalbėti. Tiek šiuo tarpu.
Su didžia pagarba
Pr. Skardžius

15. P r a n a s

Sk a r d ž i u s, 1975-[I]I-25: L a i šk a s J o n u i P a l i o n i u i į V i l 

n i ų i š H o t S p r i n g s, A r k a n s a s

/1/ 1975.LI.25
Gerbiamasis,
Po K[azimiero] Būgos mirties nebebuvo kas dėsto lietuvių kalbos mokslo
dalykus, todėl, kiek atsimenu, tebuvo viena liet. kalbos ir literatūros katedra. Aš pradėjau dėstyti nuo 1929 m. pradžios, bet dabar nebeatsimenu, ar tuomet dar tebebuvo minėtoji jungtinė katedra.
A[ntanas] Salys, baigęs savo studijas, nuėjo į Teologijos-filosofijos
fakultetą. Bet pagal 1931.VIII.4 pakeistą universiteto statutą
buvo uždaryta liet. kalbos katedra Teologijos-filosofijos f-te,
ir A[ntanas] Salys turėjo grįžti į HM f-tą, kur buvo paskirtas lyginamosios kalbotyros katedros vedėju, bet jis čia daugiausia skaitė
lituanistinius dalykus: liet. kalbos fonetiką, dialektologiją ir
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kt. Aš tuomet, nuo statuto pakeitimo ligi u-to uždarymo 1943.III.
17, buvau liet. kalbos katedros vedėjas. Apie kokį nors vėlesnį
planavimą sujungti liet. kalbos ir literatūros katedras aš nieko
nežinau, bent neatsimenu.
Su pagarba
Pr. Skardžius
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Laiškai:
J o n i k a s , P e t r a s , 1968-06-17: Laiškas Jonui Palioniui į Vilnių iš Chicago, Illinois.
J o n i k a s , P e t r a s , 1968-11-20: Laiškas Jonui Palioniui į Vilnių iš Chicago, Illinois.
Pa l i o n i s , J o n a s , 1956-05-14: Laiškas Antanui Saliui į Philadelphia, Pennsylvania, iš Vilniaus.
Pa l i o n i s , J o n a s , 1956-07-20: Laiškas Antanui Saliui į Philadelphia, Pennsylvania, iš Vilniaus.
Pa l i o n i s , J o n a s , 1956-12-23: Laiškas Antanui Saliui į Philadelphia, Pennsylvania, iš Vilniaus.
Pa l i o n i s , J o n a s , 1974-05-05: Laiškas Pranui Skardžiui į Hot Springs, Arkansas, iš Vilniaus.
Pa l i o n i s , J o n a s , 1974-06-22: Laiškas Pranui Skardžiui į Hot Springs, Arkansas, iš Vilniaus.
S a ly s , A n ta n a s , 1956-04-04: Laiškas Jonui Palioniui į Vilnių iš Philadelphia, Pennsylvania.
S a ly s , A n ta n a s , 1956-05-29: Laiškas Jonui Palioniui į Vilnių iš Philadelphia, Pennsylvania.
S a ly s , A n ta n a s , 1956-11-13: Laiškas Jonui Palioniui į Vilnių iš Philadelphia, Pennsylvania.
S k a r d ž i u s , P r a n a s , 1973-08-12: Laiškas Jonui Palioniui į Vilnių iš Hot Springs, Arkansas.
S k a r d ž i u s , P r a n a s , 19[7]3-10-06: Laiškas Jonui Palioniui į Vilnių iš Washington, D. C.
S k a r d ž i u s , P r a n a s : 1974-05-20: Laiškas Jonui Palioniui į Vilnių iš Hot Springs, Arkansas.
S k a r d ž i u s , P r a n a s , 1974-07-15: Laiškas Jonui Palioniui į Vilnių iš Hot Springs, Arkansas.
S k a r d ž i u s , P r a n a s , 1975-[02]-25: Laiškas Jonui Palioniui į Vilnių iš Hot Springs, Arkansas.
Jonas Palionis					
Baltistikos katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Lietuva
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Ankstyvas lietuviškos kirilikos
egodokumentuose liudytojas –
Stanislovo Prakulevičiaus 1879 metų
laiškas Godliauskių šeimai1
1.

Pastaraisiais metais pagausėjus lietuviškos kirilikos tyrimų2, rodos,
netikėtai ima rastis ir daugiau spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo epochą
primenančių lietuviškos kirilikos pavyzdžių. Prieš trejus metus Vilniaus universiteto
Rankraščių skyriuje vartant Godliauskių šeimos archyvo rankraščius aptiktas iki šiol
lietuviškos kirilikos akiračiuose neminėtas Stanislovo Prakulevičiaus3 1879 metų sausio 5 dienos laiškas, adresuotas Mykolui Godliauskiui ir jo šeimai4.
Tiksli laiško parašymo vieta nežinoma. 1879 metų birželio 29 dieną 121-asis Penzos generolo adjutanto grafo Dmitrijaus Miliutino pėstininkų pulkas, kuriame tarnavo laiško autorius Prakulevičius, grįžo į savo dislokacijos vietą Charkove. Tad sausio
5 dienos laiškas greičiausiai rašytas pakeliui į Charkovą (ar į Lietuvą) iš Balkanuose
pasibaigusio Rusijos–Turkijos karo (1877–1878). Laiškas svarbus ne tik kaip vienas iš
ankstyvesnių lietuviškosios kirilikos pavyzdžių, bet ir kaip istorinis dokumentas,
užfiksavęs lietuvio grandinio patirtis Rusijos–Turkijos 1877–1878 metų kare.
Biografinės laiško autoriaus Stanislovo Prakulevičiaus žinios skurdžios: kilmės
vieta, išsilavinimo duomenys, gyventos vietos, kiti biografiniai faktai nežinomi.
Tikslesnės kilmės vietos nerodo ir pavardės paplitimas: nei Lietuvių pavardžių žo
1

2

Į ž a n g a.

Straipsnis parengtas pagal projektą „Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų
bazės (AkDb) formavimas“, vykdomą pa
gal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–
2014 metų programą. Projektą vykdo Lietuvių kalbos institutas ir Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka, remia Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIT-4-23).
Žr. Subačius 2004, 139–173; Subačius 2005,
29–55; Subačius 2006, 279–316; Subačius
2008, 73–82; Subačius 2010, 133–156; Suba-
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4

čius 2011; Subačius 2012, 231–240; Venckienė 2004, 315–318; Venckienė 2006, 319–
332; Litvinskaitė 2005, 123–138; Tamošiūnaitė 2010, 157–182; Tamošiūnaitė 2011a,
85–112.
Kirilika autorius pavardę rašė Прокулевич,
todėl galima dvejopa šios pavardės lituanizacija: Prakulevičius ir Prokulevičius.
Publ ikacijoje pasirinkta pavardės forma
Prakulevičius.
Laiško signatūra: f. 1 – E441, 4–5.
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egodokumentuose liudytojas –
Stanislovo Prakulevičiaus 1879 metų
laiškas Godliauskių šeimai

dyne5, nei kituose lietuviškųjų asmenvardžių sąvaduose6 pavardės formų Prakulevičius
ar Prokulevičius nefiksuota. Tačiau Prakulevičiaus pavardė šmėsteli Vytauto Merkio
sudarytame knygnešių ir spaudos laikytojų indekse7. Čia minimas Stasys Prakulevičius, valstietis, gyvenęs Šiluvos valsčiuje, 1900 metais nubaustas 5 rublių pabauda
arba 2 dienomis arešto už lietuviškos knygos laikymą8. Iš išlikusių archyvinių dokumentų matyti, jog Prakulevičius 1900 metais pats sau laikė „ne antivyriausybinio
turinio žemaitiškai-lietuvišką knygą, išspausdintą lenkiškomis raidėmis“9. Dokumentuose minima ilgoji vardo forma (Stanislovas), taip pat gyvenamoji vietovė (Šiluvos
valsčius), į kurią, kaip bus matyti, orientuoja ir laiško tarmės ypatybės, amžius (1900
metais Prakulevičiaus būta 48-erių, vadinasi, gimęs jis apie 1852 metus), sutampanti
reta pavardės forma leidžia spėti, jog čia publikuojamo laiško autorius ir draudžiamos
spaudos laikytojas greičiausiai buvo tas pats žmogus.
Publikuojamo laiško turinys rodo, kad Prakulevičius keletą metų bičiuliavosi (buvo
globojamas) su aušrininko Mykolo ir Ievos Godliauskių šeima, prieš karinę tarnybą
ne kartą lankėsi jų namuose Skirsnemunėje. Rašyti greičiausiai išmoko tarnaudamas
kariuomenėje. Tai sufleruoja rusiškai parašyta paskutinė publikuojamo laiško pastraipa, kurioje autorius atsiprašo adresato už klaidas ir netaisyklingą rašybą, teisin̐ Гаспада что мы неграмот‖ныя и Глубы паступилъ на Сжуж‖бу
damasis: „знаıте
незналъ что забукву и неткада учи‖ца“ („žinote, ponai, kad mes neraštingi ir kvaili stojome į tarnybą, nepažinome raidžių, ir nėra kada mokytis“) 5v.
Septintuoju ir aštuntuoju XIX amžiaus dešimtmečiais Rusijos imperijos kariuomenėje vykdytų reformų metu nemaža dėmesio skirta kareivių raštingumui gerinti10.
Tad daugelis neraštingų kareivių būtent kariuomenėje gaudavo pirmąsias raštingumo
pamokas. Neatsitiktinai carinė kariuomenė neretai nurodoma kaip vienas iš veiksnių,
spaudos draudimo laikotarpiu lėmusių kirilikos paplitimą tarp mažiau išsilavinusių,
valstietiškojo sluoksnio lietuvių vyrų, t. y. vardijant kirilikos vartojimo apraiškas,
dažnai minimi šiuo raidynu parašyti carinėje kariuomenėje tarnavusių lietuvių laiškai11. Tiesa, iki šiol, išskyrus šią publikaciją, lietuviškai kirilika rašytų kareivių laiškų
archyvuose neaptikta. Tad 1879 metais rašytas Prakulevičiaus laiškas – vienas iš
nedaugelio iki mūsų dienų išlikusių tokio žanro lietuviškos kirilikos pavyzdžių.
Toliau trumpai aptariamos kalbinės Prakulevičiaus laiško ypatybės (rašyba ir
tarmė), pateikiamas originalus laiško perrašas, perrašas dabartine rašyba ir laiško
faksimilės.

2. S t a n i s l o v o P r a k u l e v i č i a u s l a i šk o k a l b i n ė s y p a t y b ė s.
2.1. R a šy b a. Nenuosekli Prakulevičiaus rašyba (tiek lietuvių, tiek rusų kalba)

rodo, kad 1879 metais Prakulevičius dar nebuvo įgudęs itin gerai rašyti. Kaip ir
5
6
7
8
9

LPŽ 2 501, 502.
Bilkis 2013-03-19.
Merkys 1994, 313.
Merkys 1994, 313.
LVIA: f. 378, ap. 140, b. 1, l. 72. Nuoširdžiai
dėkoju dr. Vilmai Žaltauskaitei, patikrinu-
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siai Prakulevičiaus bylos duomenis archyve ir padariusiai dokumentų kopijas.
Дюпюи, Дюпюи 1998, 423.
Plg. [Sviatopolkas-Mirskis] 2001, 212–213;
Venckienė 2006, 321; Subačius 2011, 272–
273, 286.
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būdinga nelabai raštingiems autoriams12, jis beveik nevartojo skyrybos ženklų (išskyrus vieną kartą pavartotą dvitaškį ar šauktuką, žr. perrašą), todėl nežymėtos
frazių, sakinių, periodų ribos. Priebalsius Prakulevičius neretai rašė fonetiškai (asimiliavo), pvz.: абдаваноятъ ‘apdovanojote’ 4r; варкстам ‘vargstame’ 5v; ижгелбету
‘išgelbėtų’ 5r; ужмекту ~ užmiegtu ‘užmiegu’ 4r. Tačiau su bendrosiomis rašybos
konvencijomis (didžiųjų ir mažųjų raidžių rašyba, žodžių ribų skyrimu) Prakulevičius buvo susipažinęs.
Didžiąja raide Prakulevičius kiek nuosekliau rašė tikrinius daiktavardžius, pvz.:
Гадлевскай ~ Gadliauskai 4r; Евусей ~ Ievusiai 4r; Микалою ~ Mikalojui 4r; Юрбархе ~
Jurbarke 4v; Юстинас ~ Justinas 4v. Didžiąja raide stilistiškai rašytos ir kreipinių
formulės, pvz.: Мѣлевсис ир Мелашерденгевсис Прете‖лей Мана Понай Гадлевскай
Клонı оюс
̐
‖ ир Бучоı ю
̐ ранкелес ~ Mieliausis ir mielaširdingiausis prieteliai mano
ponai Gadliauskai, kloniojuos ir bučiuoju rankeles 4r. Tačiau didžiąja raide autorius
retkarčiais pradėdavo rašyti ir bendrinius daiktavardžius, pvz.: кур Скирес Дебесис
пар Калнус ~ kur skirias debesys par kalnus 5r. Didžiųjų ir mažųjų raidžių rašybą
Prakulevičiui sunkiai sekėsi suvaikyti.
Žodžių ribas Prakulevičius skyrė neblogai, t. y. priešdėliai dažniausiai rašyti kartu su pagrindiniais žodžiais, pvz.: Атсунте ‘atsiuntė’ 4r; нугедею ‘nugedėjau’ 4r;
ужмерште ‘užmiršti’ 4r; o prielinksniai atskirai, pvz.: ант ветос ‘ant vietos’ 4v; ант
вису ‘ant visų’ 4r (bet антвайнос ~ ant vainos ‘kare’ 4v); ног юсу ‘nuog jūsų’ 4r. Kiek
dažniau, galbūt dėl rusų kalbos ortografijos, varijuoja dalelytės ne rašyba su veiksmažodžiais, plg.: не галю 5r ir негалу 4r ‘negaliu’; не жинов 5v ir нежинав 4v ‘nežinau’;
не туреяв ‘neturėjau’ 5r ir нетуреям ‘neturėjome’ 5r.
Toliau aptariama atskirų grafemų vartosena.

2.1.1. <e>. Grafema <e> Prakulevičius žymėjo:
a) vak. a. ilgąjį [e·] ir trumpąjį [e]: земес ‘žemės’ 5r; ижгелбету ‘išgelbėtų’ 5r;
кетурес ‘keturias’ 5r; Мес ‘mes’ 4v(2×); намелюс ‘namelius’ 4r; небува ‘nebuvo’ 4v, 5r;
ранкелес ‘rankeles’ 4r, 5v; сеней ‘seniai’ 5v; Сунелем ‘sūneliam’ 4r.
b) vak. a. kirčiuotą kamieno [·]: Аптуреяв ~ apturėjau ‘gavau’ 4r; валанделе
‘valandėlę’ 4r; не туреяв ‘neturėjau’ 5r; седе ‘sėdi’ 5v; Стовея ‘stovėjo’ 4v; тево
‘tėvo’ 4v.
c) vak. a. kirčiuotą kamieno [ie]: ветос ‘vietos’ 4v; Дева ‘Dievo’ 4v(2×), 5r; дена
‘dieną’ 4r, 5r; Снега ‘sniego’ 5r; ужмекту ~ užmiegtu ‘užmiegu’ 4r.
d) žem. [ẹ] (resp. vak. a. [i]): Мелашерденгевсис ‘mielaširdingiausias’ 4r; Мелашерденги
‘mielaširdingi’ 4r; несирустенкете ‘nesirūstinkite’ 4r; ужмерште ‘užmiršti’ 4r;
ужмершту ‘užmirštu’ 4r.
Prakulevičius grafemą <e> apibendrintai vartojo kelioms pozicijoms žymėti – vak.
a. [e], [·], [ie] ir žem. [ẹ]. <e> vartosena vak. a. [e], [·], [ie] žymėti būdinga ir kitiems
12
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Tamošiūnaitė 2008, 113–114; Tamošiūnaitė
2009, 326, 330–331; Tamošiūnaitė 2010,
168–169.
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lietuviškos kirilikos tekstams – Petro Survilo kirilika rašytiems laiškams13, Jono Krečinskio14, Ipolito Liutostanskio15, Dmitrijaus Kaširino16, Zacharijaus Liackio17 rengtiems
ar redaguotiems darbams.

2.1.2. <я>. Grafema <я> vartota:
a) tarmės [ja] (resp. vak. a. [jo]) žymėti, pvz.: абдаваноятъ ‘apdovanojote’ 4r;
апстоям ‘apstojome’ 5r; аям ‘ėjome’ 4v, 5r; ваявотис ~ vajevotis ‘kariauti’ 5r; наям
‘nuėjome’ 4v; Стовея ‘stovėjo’ 4v; туреям ‘turėjome’ 5r.
Prakulevičiaus laiške <я> nekonkuruoja su grafema <е> kitoms e tipo vokalizmo
pozicijoms žymėti. Matyt, remdamasis rusų kalbos rašyba, Prakulevičius aiškiai skyrė garsinį <e> ir <я> turinį.
2.1.3. <ѣ>. Jatj <ѣ> vartosena Prakulevičiaus laiške sporadiška ir nenuosekli. Ja

žymėtos šios pozicijos:
a) vak. a. [ie]: дѣна ‘dieną’ 5r; Мѣлевсис ‘mieliausias’ 4r. Šią fonetinę poziciją
Prakulevičius dažniau žymėjo grafema <е>, plg. tos pačios šaknies žodžius дена
‘dieną’ 4r, 5r ir Мелашерденгевсис ‘mielaširdingiausias’ 4r; Мелашерденги ‘mielaširdingi’ 4r; Мелевсим ‘mieliausiems’ 4r.
b) vak. a. [e]: Гѣрадеістас ‘geradėjystes’ 4v; Мѣтос ‘metuos’ 4r. Šiai pozicijai
žymėti Prakulevičius taip pat dažniau rinkosi grafemą <е>.
Viena vertus, raidės <ѣ> vartojimo distribucija Prakulevičiaus laiške šiek tiek orientuoja į spaudinių kirilikos modelius, pavyzdžiui, Lauryno Ivinskio ir Stanislovo Mikuckio18, Tomo Žilinskio19, Kazimiero Lelio20 ir Juozo Grabausko rengtus tekstus21,
kuriuose grafema <ѣ> taip pat žymėta vak. a. [ie] ir [e]. Antra vertus, Prakulevičius
<ѣ> vartojo retai – galbūt dėl to, kad nebuvo tikras, kokią poziciją ir kada ja žymėti.

2.1.4. <ъ>. Grafemą <ъ> lietuviškame tekste pavartojo tik kelis kartus, žodžio
galo pozicijose, pvz.: абдаваноятъ ‘apdovanojote’ 4r; ахъ ‘ach’ 5r; давгелъ ‘daugel’ 4v
(žr. 70 išn.); паръ ‘per’ 4v. Nedažna jero vartosena lietuviškame tekste (plg. rusiškoje pastraipoje jeras pavartotas 8 kartus) rodo, kad taisyklės, kada vartoti šią grafemą
lietuviškame tekste, Prakulevičius nebuvo susikūręs, tiesiog sporadiškai keletą kartų
ja pažymėjo žodžio galo kietuosius priebalsius (pritaikė rusų kalbos ortografijos
taisyklę). Žodžio galo priebalsių minkštumo grafema <ь> lietuviškame tekste Prakulevičius nežymėjo.
2.1.5. <о>. Grafema <о> žymėtos šios fonetinės pozicijos:
a) vak. a. kirčiuotas kamieno [o·]: апстоям ‘apstojome’ 5r; дованас ‘dovanas’ 4v;
коке ‘kokią’ 4r; Мотинос ‘motinos’ 4v; поней ‘poniai’ 4r; стове ‘stovi’ 4v; то ‘to’ 4v;
13
14
15
16
17

Tamošiūnaitė 2010, 173–174.
Subačius 2004, 171.
Subačius 2006, 308.
Subačius 2011, 66.
Subačius 2011, 230.

18
19
20
21
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Subačius 2004, 142.
Subačius 2004, 148.
Subačius 2006, 282.
Tamošiūnaitė 2011a, 95.
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b) vak. a. kirčiuotas kamieno [uo]: бучою 5v ir Бучоıю̐ ‘bučiuoju’ 4r; донас ‘duonos’
5r; тос ‘tuos’ 4r, 5v.
Lietuviškos kirilikos modeliuose dvibalsis [uo] žymėtas įvairiai: Mikuckis, Ivinskis ir Žilinskis rašė grafemą <ô>, Krečinskis, Lelys, Liutostanskis rinkosi <уо>22, o
negimtakalbių redaguotuose tekstuose dvibalsis [uo] neskirtas nuo [o] ir dažniausiai žymėtas <о>23. Kirilika lietuviškai rašęs pasvališkis Petras Survilas, kaip ir
Prakulevičius, vak. a. pozicijas su [uo] taip pat žymėjo grafema <о>, tačiau Survilas ir lotyniška abėcėle rašytuose laiškuose grafiškai neskyrė [uo] nuo [o]24. Ap
skritai [uo] ir [o] grafinis žymėjimas mažiau raštingų ar menkai rašyti įgudusių
žmonių laiškuose yra problemiškas: [uo] ir [o] grafinė raiška čia dažnai apibendrinta, visas pozicijas žymint viena grafema <o>25. Tačiau Prakulevičiui įtakos
galėjo turėti ne tik rusų kalbos rašyba (kurioje nevartojamas raidžių junginys <уо>,
nes nėra dvibalsio [uo]), bet ir jo gimtosios tarmės ypatybės. Vak. a. kauniškių
kirčiuotą kamieno [o·] šnektose apie Šiluvą, iš kurių, tikėtina, kilęs ir Prakulevičius,
atliepia [uo]26. Vadinasi, visas tarmės [uo] pozicijas Prakulevičius galėjo apibendrinęs žymėti <о>.

2.1.6. <ав>, <ев>, <яв> i r <ов>. Dvibalsius [au] ir [’au] Prakulevičius žymėjo
keleriopai:
a) <ав> dažniausiai žymėtas dvigarsis [au], pvz.: авкштибе ‘aukštybė[?]’ 5r; дав
гелъ ‘daugel’ 4v (žr. 70 išn.); дангавс ‘dangaus’ 5r; жинав ‘žinau’ 4r; нежинав ‘nežinau’
4v; паликав ‘palikau’ 4v; Прашав ‘prašau’ 4r, 5v; рашав ‘rašau’ 4r(2×). Tik kartą,
galbūt atsitiktinai, [au] pažymėtas <ов> (не жинов ‘nežinau’ 5v).
[’au] pozicijoms digrafas <ав> vartotas tik po <ч>, t. y. ten, kur, vadovaujantis
rusų kalbos rašyba, negalima rašyti <я>, pvz.: мачав ‘mačiau’ 4v; Швенчавсис ‘švenčiausios’ 4r.
b) <яв> vartotas [’au] po [j] žymėti, pvz.: Аптуреяв ‘apturėjau’ 4r, 4v; мислияв ~
mislijau ‘galvojau’ 5r; туреяв ‘turėjau’ 5r; яв ‘jau’ 4v.
c) <ев> vartotas visoms kitoms [’au] pozicijoms po minkštojo priebalsio žymėti,
pvz.: Брангевсис ‘brangiausias’ 4v; Мелашерденгевсис ‘mielaširdingiausias’ 4r; Мелевсим
‘mieliausiems’ 4r; Мелевсис ‘mieliausias’ 4r(2×). Vieną kartą [’au] pažymėtas trigrafu
<аув> (ап саувсти ‘apsiausti’ 5r).
Lietuviškos kirilikos modeliuose dvibalsis [au] (ar [’au]) dažniausiai žymėtas fonetiškai <ау>27. Tačiau pasvališkio Survilo kiriliniuose laiškuose, kaip ir Prakulevičiaus,
vartoti digrafai <ав>, <ов> ir <яв>28. Tad tiek Survilas, tiek Prakulevičius nesivadova22
23
24
25

Pavyzdžius žr. Subačius 2004, 142, 145,
148, 151, 154, 159; Subačius 2006, 282, 298.
Subačius 2011, 67, 213, 230.
Tamošiūnaitė 2010, 171 (žr. pavyzdžius
prie d dalies).
Daugiau pavyzdžių žr. Tamošiūnaitė
2011b.
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26
27

28

LKA II 35 žemėl.
Subačius 2004, 145, 148–149, 151, 154–155,
156, 160, 166; Subačius 2006, 283, 306; Subačius 2011, 231.
Tamošiūnaitė 2010, 173, 175.
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vo fonetine rašyba; jie orientavosi į rusų kalbos rašybos normas, t. y. negalvojo apie
garsinę raidžių išraišką, išmoktas rusų kalbos ortografijos taisykles savitai taikė rašydami lietuviškai.

2.1.7. <ı >̐ . Išskirtinė Prakulevičiaus rašybos ypatybė – grafemos <ı >̐ vartosena.
Grafema brėžta savitai: virš <ı> pirmiausia rašytas brūkšnelis, o virš jo dėtas taškas.
<ı >̐ raidės vartosena nekonkuruoja su <и> garsui [i] žymėti: Prakulevičius <ı >̐ rašė
prieš <o> priebalsių minkštumui29 ir jotui žymėti, pvz.: Бучоıю
̐ ‘bučiuoju’ 4r; Дунаıи̐ ~
̐ ~ klonioju 4r; Клонıоюс
̐ 4r ir клоноıюс
̐ 4r ~ kloniojuos ‘pagarbiai
Dunojuje 4v; Клонıою
lenkiuosi’. Dažniausiai <ı >̐ vartota įvairiose veiksmažodžio kloniotis formose. <ı >̐
vartosena nėra dažna: lietuviškoje laiško dalyje grafema teparašyta šešis kartus. Kaip
matyti iš rusiškos Prakulevičiaus laiško pastraipos, autorius dažnai nesuvaikė <ı >̐ (ar
<i>) grafemos rašybos. Ji rašyta tiek prieš balsius, tiek ir tose pozicijose, kur rusų
ortografijoje buvo įprasta <и> (ar <й>), plg.: Армı и̐ ‘kariuomenės’ 5v; Армейскı и̐
‘kariuomenės’ 5v ir знаıте
̐ ‘žinote’ 5v; моі ‘mano’ 5v.
2.1.8.

<з>. Grafema <з> Prakulevičius nuosekliai žymėjo priebalsį [z], pvz.:
Абрузели ~ abruzėlį ‘paveikslėlį’ 4r(2×); ап вейза ~ apveizo[je] ‘globoje’ 5r; Зузанай ~
Zuzanai 4r. Porą kartų jis <з> pavartojo ir garsui [ž] žymėti, pvz.: из30 батарею ‘iš
baterijų’ 5r ir земес ‘žemės’ 5r. [ž] šiaip jau gana nuosekliai Prakulevičius žymėjo
kiriline <ж> (plg. ужлайкиту ‘užlaikytų’ 5r), o prielinksnį ar priešdėlį iš rašė su <ш>
(plg. иш ‘iš’ 4v(2×); Ишвалнис ~ išvalnys ‘paleis’ 5v). Galimos dvi tokios <з> ([ž]
žymėti) užrašymo interpretacijos: mažai tikėtina, tačiau Prakulevičius čia galėjo būti
veikiamas rašybos lotyniškomis raidėmis (transliteruota lotyniškoji <z> be diakritiko),
ir labiau tikėtina, kad iš įpročio iš ir žemė su <з> galėjo parašyti veikiamas rusų kalbos
rašybos (plg. rus. из ‘iš’ ir земля ‘žemė’).

2.2. T a r m ė s b r u o ž a i. Rašyba kiriliniais rašmenimis šiek tiek apsunkina
identifikuoti tam tikras fonetines tarmės lytis: pavyzdžiui, grafemos <e> vartojimas
net trims vak. a. [e], [·] ir [ie] atliepiančioms pozicijoms žymėti neleidžia nustatyti,
ar šia grafema žymėtas žemaitiškas [ie] (Prakulevičius galėjo būti kilęs iš pietų žemaičių raseiniškių patarmės ploto), ar vak. a. [·]. Toliau aptariamos laiške įžvelgtos
ryškesnės fonetinės ir morfologinės kalbos ypatybės, padėsiančios bent apytikriai
lokalizuoti gimtąją Prakulevičiaus šnektą.
2.2.1. Ž o d ž i o p r a d ž i o s [a]. Prakulevičius dėsningai žodžio pradžios pozicijose, atliepiančiose dab. bk [e], žymėjo gimtosios šnektos [a], pvz.: асете ‘esate’ 4r; асу
‘esu’ 4r. Žodžio pradžios [a], atliepiantį dab. bk [·], Prakulevičius žymėjo ir veiksma29

<i> vartosena minkštumui prieš <o> žymėti
fiksuota, pavyzdžiui, Juozo Grabausko kirilika parengtame leidinyje Укишкасис
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календорюс 1902 метамс (Tamošiūnaitė
2011a, 96).
Prieš skardųjį priebalsį [š] suskardėja.

Archivum Lithuanicum 15

žodžio eiti praet. formose, pvz.: аям ‘ėjome’ 4v, 5r (plg. ir kontrakcinę lytį наям ‘nuėjome’ 4v). LKA II 9 žemėl. duomenimis, žodžio pradžios [a], atliepiantis dab. bk [e], būdingas visai šiaurinei pietų žemaičių raseiniškių daliai (izoglosos riba eina ties Vadžgiriu–Eržvilku–Batakiais) ir visoms pietinėms šiauliškių patarmės šnektoms. Veiksmažodžio eiti praet. formų šaknies vokalizmas su [a] būdingas panašiai teritorijai31.

2.2.2.

Dabartinės bk [o·] atliepiančiose nekirčiuotose atvirųjų galūnių pozicijose Prakulevičius žymėjo gimtosios
šnektos [a] (arba [e] po minkštojo priebalsio), pvz.: бува ‘buvo’ 5r(2×), 5v; вандене
‘vandenio’ 5r; Дева ‘Dievo’ 4v, 5r; каснеле ‘kąsnelio’ 5r; лашеле ‘lašelio’ 5r; Мана ‘mano’
4r(2×), 4v, 5v; Палика ‘paliko’ 4v; пона ‘pono’ 4v; сава ‘savo’ 4r, 5r; Снега ‘sniego’ 5r.
Tik kartą šioje pozicijoje parašyta <о>: тево ‘tėvo’ 4v. Tiesa, ir čia paskutinės žodžio
raidės forma nėra aiški ir galėtų būti interpretuota kaip <а>. Nekirčiuotų atvirųjų
galūnių trumpinimas būdingas tiek žemaičiams, tiek pažemaitės aukštaičiams32.
I l g i e j i n e k i r č i u o t i g a l ū n ė s b a l s i a i.

2.2.3. V a r d a ž o d ž i ų M a s c. d a t. s g. Prakulevičius vardažodžių dat. sg.
galūnes žymėjo grafemomis <у> ar <ю>: Ануфру ‘Anuprui’ 4r; Микалою ‘Mikalojui’
4r; Пону ‘ponui’ 4r; Сабатайчу ‘Sabataičiui’ 5v. Toks žymėjimas galėtų orientuoti tiek
į dūnininkams būdingas formas su [u·] (resp. bk [uo]), tiek į kai kurioms aukštaičių
šnektoms (pietų aukštaičiams, rytų aukštaičiams, daliai pietinių šiauliškių šnektų)
būdingas formas su [u]33. Vardažodžių dat. sg. formų su [u] fiksuota ir paaukštaitės
žemaičių šnektose (žr., pavyzdžiui, LKTCh pateikiamą Eržvilko apylinkės įrašą)34.
Kokias lytis (dūnininkiškas ar aukštaitiškas) žymėjo Prakulevičius šiuo atveju sunku
pasakyti. Vis dėlto su pietų žemaičių raseiniškių patarme Prakulevičiaus gimtosios
šnektos tvirtai susieti neleidžia tai, kad laiške nefiksuota skiriamųjų dūnininkų šnektos ypatybių, t. y. vak. a. [ie] ir [uo] atliepimai laiške atitinkamai žymėti grafemomis
<e> ir <о> (žr. 2.1.1 ir 2.1.5). Atsižvelgiant į tartį, dūnininkams būdingo diftongoido
[i·] ([i·]) žymėjimo raide <e> paaiškinti nėra kaip. Kitaip tariant, vargu ar formose
ветос 4v, дена 4r, 5r ar Снега 5r raidė <е> galėtų žymėti dūnininkų [i·] ([i·])35.
2.2.4.

Prakulevičiaus laiške fiksuotos atematinės fut. 1
pl. formos su -sme (resp. bk -sime): пасиматисме 4v ir посиматисме ‘pasimatysime’
4v. Tematinių fut. pl. formų nefiksuota. Atematinių fut. 1 pl. formų su -sme vartosenos pietvakarinė riba eina ties Joniške–Batakiais–Petkaičiais–Nemakščiais–Giniočiais–
Tytuvėnais36. Vadinasi, Prakulevičiaus gimtosios šnektos reikėtų ieškoti į pietus ar
rytus nuo šios ribos.
31

32
33

F u t. 1 p l. f o r m o s.

LKA III 100 žemėl. Tiesa, žemėlapyje fiksuota eiti praet. 3 formų šaknies kokybė.
Prakulevičiaus laiške eiti vartotos tik
praet. 1 pl. formos.
LKA II 38 žemėl.
LKA III 36 žemėl.
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35

36

LKTCh 221.
Plg. dūnininkiškų lyčių pavyzdžius Lauryno Ivinskio perrašytose Evangelijose, žr.
Litvinskaitė 2005, 133, 134.
LKA III 102 žemėl.
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2.2.5. I m p e r. p l. Prakulevičius vartojo a kamieno imper. 2 pl. formas su -kia-:
несирустенкете ‘nesirūstinkite’ 4r; пасиклонокете ~ pasikloniokite ‘nusilenkite’ 5v.
Imper. 2 pl. formos su -kite Prakulevičiaus nevartotos. a kamieno imper. 2 pl. formos
būdingos pietų žemaičiams ir pažemaitės aukštaičiams37. Apytikrė pietinė imper. pl.
formų su -kia- riba eina ties Pašaltuoniu–Vidukle–Gineičiais–Lyduvėnais–Šiluva–Šiaulėnais38. Ši riba ir vėl rodo, kad Prakulevičiaus gimtosios šnektos derėtų ieškoti pietinių
šiauliškių ir raseiniškių tarmių sandūroje, galbūt apie Tytuvėnus, Šiluvą, Lyduvėnus.
2.2.6. A t e m a t i n ė s p r a e s. 1 s g. f o r m o s. Prakulevičiaus laiške fiksuota,
tiesa, viena atematinė veiksmažodžio užmigti praes. 1 sg. forma ужмекту ~ užmiegtu ‘užmiegu’ 4r. Veiksmažodžių miegoti, migti atematinių formų vartosena, pasak
Zinkevičiaus39, būdinga žemaičiams ir pažemaitės aukštaičiams. LKA III 80 žemėl.
duomenimis, atematinės miegoti formos, būdingos ir Tytuvėnų, Šiluvos, Lyduvėnų
apylinkėms.
2.2.7. N e g i m i n i n i ų į v a r d ž i ų f o r m o s. Prakulevičius negimininių įvardžių pirmojo asmens acc. sg. pozicijose vartojo formą mani (resp. dab. bk mane): мани
‘mane’ 4r. Formos mani, tavi, savi būdingos daugeliui žemaičių ir vakarų aukštaičių
šiauliškių šnektų40.
Pirmojo asmens dat. sg. pozicijose Prakulevičius nuosekliai vartojo dalelyte -ai
pailgintas negimininių įvardžių formas manai: Манай ‘man’ 4r, 4v(2×). Tokių lyčių
vartosena būdingesnė vakarų aukštaičiams šiauliškiams, ypač šiaurinėms jų šnektoms41. Pailgintos negimininių įvardžių pirmojo asmens dat. sg. formos, rodos, buvo
įprastos ir Prakulevičiaus gimtajai šnektai.
Pirmojo asmens acc. pl. pozicijoje Prakulevičius vartojo formą mumes (Мумес
‘mus’ 4v, 5v), nors antrojo asmens acc. pl. pozicijose užrašė lytį jumis (юмис ‘jus’ 4r).
Acc. pl. formos mumes, jumes yra vartojamos žemaičių–aukštaičių šnektų paribiu42.
Dvejopų formų (mumes, jumis) vartoseną galima aiškinti tiek netobula rašyba ([i]
kokybę Prakulevičius žymėjo tiek <и>, tiek <е>, plg. пасиматити ‘pasimatyti’ 5v ir
ужмерште ‘užmiršti’ 4r), tiek gimtosios šnektos ypatybėmis, t. y. turėtomis gretiminėmis formomis.
Negimininių įvardžių vartosena, pramaišiui vartotos tiek žemaičiams, tiek aukštaičiams būdingos lytys, ir vėl leidžia Prakulevičiaus gimtąją šnektą lokalizuoti tarp
pietų žemaičių raseiniškių ir vakarų aukštaičių šiauliškių paribio šnektų.
2.2.8.

Bū d v a r d ž i ų a u kšč i a u s i o j o l a i p s n i o M a s c. n o m. s g.

Būdvardžių aukščiausiojo laipsnio masc. nom. (voc.) sg. formose Prakulevičius žymėjo galūnę -is (resp. dab. bk -(i)as): Брангевсис ‘brangiausias’ 4v; Мела
g a l ū n ė s.

37
38
39

Zinkevičius 1966, 369.
LKA III 108 žemėl. Žemėlapyje pateikta tik
imper. 1 pl. formų distribucija.
Zinkevičius 1966, 349.
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Zinkevičius 1966, 299; LKA III 73 žemėl.
Zinkevičius 1966, 432.
Zinkevičius 1966, 297; LKA III 76 žemėl.
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шерденгевсис ‘mielaširdingiausias’ 4r; Мелевсис ‘mieliausias’ 4r(2×); Мѣлевсис ‘mieliausias’ 4r. Kaip teigia Zinkevičius43, masc. nom. sg. galūnę -is vartoja žemaičiai ir
pažemaitės aukštaičių šnektos.

2.2.9. Ž e m. [ẹ] ( r e s p. D a b. Bk

[i] ). Dab. bk [i] atliepiančias pozicijas, dažniausiai dvigarsiuose [ir] ir [in], Prakulevičius neretai žymėjo grafema <е>, pvz.: Мелашер
денгевсис ‘mielaširdingiausias’ 4r; несирустенкете ‘nesirūstinkite’ 4r; ужмерште ‘užmiršti’ 4r (kt. pavyzdžius žr. 2.2.1). Tokia rašyba sufleruotų šiose pozicijose žymėtą
žem. [ẹ]44. Antra vertus, žem. [ẹ] (resp. dab. bk [i]) atliepiančiose pozicijose esama
užrašymų ir su <и>: ап сакити ‘apsakyti’ 5r; апрашити ‘aprašyti’ 5r; ир ‘ir’ 4r(8×),
4v(7×), 5r(6×), 5v(2×); пасиматити ‘pasimatyti’ 5v. Zinkevičius rašo, jog pietų žemaičiai raseiniškiai ir kai kurie varniškiai „u, i, net įeinančius į un, um, in, im sudėtį, taria
plačiau, negu literatūrinėje kalboje, tačiau kitais garsais neišverčia, nors vietomis labai
priartina prie ọ, ẹ. Toks tarimas pasitaiko ir pakraštinių aukštaičių plote“45. <е> ir <и>
vartosena dab. bk [i] (resp. žem. [ẹ]) žymėti rodo, kad Prakulevičiaus gimtąją šnektą
reikėtų lokalizuoti tarp žemaičių ir aukštaičių tarmių paribio šnektų.

3. APIBENDRINIMAS. Rašydamas lietuviškai kirilika Prakulevičius bandė
taikyti išmoktas rusų kalbos rašybos taisykles. Į tai orientuoja grafemų <ъ>, <ı >̐ , <ѣ>,
<з>, digrafų <ав>, <ев>, <яв> ir <ов> vartosena. Tiesa, <ъ>, <ı >̐ , <ѣ> vartosena labai
nenuosekli, reta, vadinasi, Prakulevičiaus nebūta tikro, galbūt dvejota, kokiose pozicijose šias kirilikos raides vartoti rašant lietuviškai.
Tiesioginę kitų lietuviškos kirilikos tekstų (visų pirma – spausdintinių) įtaką Prakulevičiui vargu ar galima būtų įžvelgti, nors kai kurios jo rašybos ypatybės ir turi
panašumų su kitais lietuviškos kirilikos modeliais – pavyzdžiui, <e> garsams [e], [·]
ir [ie] žymėti, <ѣ> [ie] ir [e] žymėti. Tačiau beveik visuose lietuviškos kirilikos tekstuose [e], [·] ir [ie] grafinis diferencijavimas buvo problemiškas46, todėl nenuostabu,
kad tokio „netobulo“ žymėjimo esama ir Prakulevičiaus laiške.
Šis laiškas dar kartą rodo, kad spausdintiniai lietuviškos kirilikos tekstai, į kuriuos
nemažai vilčių dėjo Rusijos imperijos administratoriai47, lietuviškiems asmeniniams
tekstams ryškesnio tiesioginio poveikio neturėjo. Lyginant Prakulevičiaus kirilikos
modelį su 28 metais vėliau rašytais pasvališkio Survilo laiškais kirilika48, matyti, kad
tiek vienas, tiek kitas autorius, išmokęs rašyti kirilika rusų kalba, savaip interpretavo
ir bandė pritaikyti rusiškas raides lietuviškam raštui.
Prakulevičiaus laiško kalbos ypatybių analizė rodo, kad gimtosios autoriaus šnektos reikėtų ieškoti tarp pietų žemaičių raseiniškių ir vakarų aukštaičių šiauliškių pari
bio šnektų. Laiške vartojama tiek žemaičiams (žem. [ẹ] (resp. bk [i]), imper. pl. formos
su -kia-), tiek vakarų aukštaičiams šiauliškiams (žodžio pradžios [a] (resp. bk [e]),
43
44
45

Zinkevičius 1966, 276.
Plg. Liutostanskio grafema <е> žymėtą
žem. [ẹ] (Subačius 2006, 300).
Zinkevičius 1966, 66.

46
47
48
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Plačiau žr. Subačius 2004, 139–173; Subačius 2006, 279–316; Subačius 2011.
Subačius 2011, 406, 408.
Tamošiūnaitė 2010, 179.
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atematinės fut. 1 pl. formos su -sme), tiek žemaičiams ir pakraštinėms aukštaičių
šnektoms (nekirčiuotų atvirųjų galūnių trumpinimas, būdvardžių aukščiausiojo laipsnio masc. nom. sg. galūnė -is, negimininių įvardžių formos) būdingų ypatybių. Dūnininkavimo ypatybių Prakulevičiaus laiške nefiksuota, vadinasi, jo greičiausiai būta
kilusio iš vak. aukštaičių šiauliškių pažemaitės šnektų. Atematinių fut. 1 pl. lyčių ir
imper. pl. formų su -kia- izoglosos orientuotų į Šiluvos apylinkes (tarp Tytuvėnų ir
Lyduokių). Fiksuotos tarmės ypatybės ne paneigia, o tik sustiprina spėjimą, kad čia
publikuojamo laiško autorius ir Šiluvos apylinkėse 1900 metais gyvenęs ir draudžiamosios spaudos laikęs Stanislovas Prakulevičius buvo tas pats asmuo.
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S t a n i s l o v a s P r a k u l e v i č i u s,

ir jo šeimai; VUB RS: f. 1 – E441, 4r–5v.

1879-01-05: Laiškas Mykolui Godliauskiui

Laiško perrašas
[4r] Громата49
Станислава Прокулевича Января 5 дня 1879 года
Мѣлевсис50 ир Мелашерденгевсис Прете
лей Мана Понай Гадлевскай Клонı о̐ юс51
ир Бучоıю
̐ ранкелес юсу Пону Микалою
ир Поней Евусей ир Клонıою
̐ Брангевс[мe]52
Сунелем Ануфру ир Панелей Зузанай
ир Ясу негалу53 ужмерште юмис ни дена
ни накти юсу намелюс ир тос такеюс юсу
тик тада ужмершту када ужмекту коке
валанделе тайп нугедею тайп тик тек
Мелевсис Претелей Мана Аптуреяв
Громата ног юсу 25 января 1878 Мѣтос
диделей абдаваноятъ дованом мани багас-54
ловества ир Абрузели Шыдлавишкес
Панелес Швенчавсис абрузели Атсунте55
Манай Мелевсис Претелей Прашав
тамсту несирустенкете ант56 манес кад
рашав Громата тамстом невартас асу
ну кайп жинав кад асете Мелашерденги
ант вису Сирату тайп ир рашав
ир клоноıю
̐ с Мелевсим57 претелем сава58
[4v] рашете манай59 ир Громате кад дар
пасиматисме ант то Света турю60 нодея61
кад посиматисме су Тамстомс ир падекавоти уж тастос62 Гѣрадеістас63 токес
дованас паликав иш лов лоскас пона
49
50

51
52

53

Grafemos <а> vertikalė apačioje kaligrafiškai išriesta.
Išskirtinis Prakulevičiaus rašybos bruožas – kai kuriose leksemose rašyta aukšta
grafemos <л> iškeltinė.
Grafema <ı >̐ čia ir kitur brėžta su tašku
viršuje.
Paskutinės dvi žodžio grafemos nukeltos į
kitą eilutę, raidžių formos neryškios, suskubėtos.
<у> taisyta galbūt iš <и>.
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Kėlimo brūkšnelis parašytas eilutės apačioje.
Žodžio pabaiga taisyta.
<н> taisyta.
Žodžio pabaiga taisyta.
Žodis taisytas.
Diakritikas virš <й> kaligrafiškai išriestas.
Žodžio pabaiga taisyta.
<е> taisyta.
Sic! Žodyje praleista grafema <м>.
Žodžio pradžia taisyta.
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Дева свейкс ант Света паръ64 Багасловества тево ир Мотинос ир Брангевсис
Претелю65 рашете тамстас манай кад
мана Бролис Юстинас свейкс ир Стове
Местели Юрбархе66) А дабар аптуреяв
Громата Иш наму кад Юстина Мире
Службы: ну нежинав верна Дева лоска токıи̐ небува ни67 антвайнос ни пахо[дъ]68
ант ветос Стовея!69 А аш мачав варга
ир Беду паколе суямем 12 Городов ир
v паколе даям Болгорская Долина
Констентенполе яв Буво замѣрения
Мес суямем Места Свистова Мес
то Никополе ир Палика давгелъ70 Мусу
Таворчю Дунаıи
̐ потам наям подъ
Плевны и аям на ант Штику нуне нусидаве Мумес пагулде кайп71 лапа
[5r] по Плевны72 Бувам ап саувсти73 угне дѣна и
накти Гранатом ир Картечейс ир
колкомс74 небува тос валандос кад не тривога
дена ир накти мушемес из батарею
потам апстоям Места Суямем и сумушем
Турка небува Матис ни Дангавс ни земес
пар угни ир Дума потам и Шемем паход
суямем Горадъ Архангел Горад Софйя Горад
Бани Горад Татарбазарчукъ Горад
Фелеопополь Горад Станимаки Горад
Адренополь не галю ап сакити ни апрашити сава варга ир бедас ахъ сунку бува
не мислияв ир не туреяв нудеяс кад Девас
ужлайкиту ир ижгелбету ног Смертес
Дабар кайп аям пар Калнус75 Балканус
64
65
66

67
68
69

Paskutinė grafema taisyta.
<ю> taisyta.
Grafemą <х> galima interpretuoti ir kaip
<к>, tačiau pastarąją Prakulevičius brėžė
su aukštesne iškeltine.
<и> taisyta.
Žodžio pabaiga nukelta į kitą eilutę, raidžių formos neryškios, suskubėtos.
Šauktuką galima interpretuoti ir kaip dvitaškį.
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70
71
72
73
74
75

Paskutinę žodžio grafemą galima interpretuoti ir kaip minkštumo ženklą <ь>.
Žodis taisytas.
<н> taisyta.
Grafema <у>, rodos, įterpta vėliau.
Žodžio pabaiga suskubėta, paskutinė grafema neaiški.
<н> taisyta.
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Бува Снега лиги пояса авкштибе76 калну
кур Скирес Дебесис пар Калнус о мес
вешем патис савим Арматас арклу вету патис Савим делто кад Шува непрабга77
бувам ноги ир баси ир кетурес денасдонас
нетуреям ни каснеле ини вандене нетуреям ни лашеле Дева ап вейза бувам а ваявотис рейке
[5v] дабр не жинов кад Девас мумес Ишвалнис мана Таворчей катре бува расею
сеней наме седе о мес дар варкстам
Светимо шали тик тек78 тос лайде
катрем по отставка) Прашав тамсту
пасиклонокете онг манес Сабатайчу
турю нодея пасиматити су тамстом
Клоноıю
̐ ир бучою ранкелес тамсто
Аш Станисловс79 Прокулевич80
Адрисъ 9й Армейскıи
̐ Корпус
Дѣйствующей Армıи
̐ въ 121 пехот
Пензенской Генералъ Адъютанта81
Графа Милютина полка 7й роты
Ефрейтеру Станиславу Прокулевичу
Мѣлостивой82 Государь Прошу вас
не гневойтес на мене что плохо на
написано или невено [sic!] Съ шашита[?]83
знаıт̐ е Гаспада что мы неграмот
ныя и Глубы паступилъ на Сжуж
бу незналъ что забукву и неткада84 учи
ца Прашщой Драгоценноы моі прея
Писал85 Станиславъ Прокулевичче86

76
77
78
79
80
81

<к> įterpta apačioje.
<б> taisyta.
Žodis taisytas, po <к> parašyta neaiški grafema, galbūt <i>.
Paskutinė grafema taisyta, neaiški.
Žodžio pabaiga kaligrafiškai paraityta.
Po <д> neaiški raidė, savo forma labiau primenanti <б> nei <ъ>.
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82
83
84
85
86

Grafema <М> kaligrafiškai apvesta taškais.
Žodžio pabaiga taisyta, paskutines dvi grafemas sunku interpretuoti, galbūt <тъ>.
Po <т> neaiški raidė, taisyta, panaši į <к>.
<л> taisyta.
Žodžio pabaiga kaligrafiškai paraityta.
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Perrašas dabartine rašyba
[4r] Gromata
[Stanislovo Prokulevičiaus, sausio 5 dienos, 1879 metų]87
Mieliausias ir mielaširdingiausias88 prieteliai mano, ponai Gadliauskai, kloniojuos
ir bučiuoju rankeles jūsų, ponui Mikalojui
ir poniai Ievusiai; ir klonioju brangiausiam
sūneliam Anuprui ir panelei Zuzanai
ir Jasiui89. Negaliu užmiršti jumis nei dieną,
nei naktį, jūsų namelius ir tuos take[l]ius jūsų
tik tada užmirštu, kada užmiegtu kokią
valandėlę, taip nugedėju taip tik tiek.
Mieliausias prieteliai mano, apturėjau
gromatą nog jūsų [25 sausio 1878] metuos.
Dideliai apdovanojot dovanom mane bagaslovestvo ir abrozėlį Šidlaviškės
Panelės Švenčiausios abrozėlį atsiuntė
manai. Mieliausias prieteliai, prašau
tamstų, nesirūstinkite ant manęs, kad
rašau gromatą tamstom. Nevertas esu,
nu kaip žinau, kad esate mielaširdingi
ant visų siratų, taip ir rašau
ir kloniojuos mieliausiem prieteliam savo.
[4v] Rašėte manai ir gromate, kad dar
pasimatysime ant to svieto, turiu nodieją,
kad pasimatysime su tamstoms ir padėkavoti už tamstos geradėjystes, tokias
dovanas. Palikau iš loskos pono
Dievo sveikas ant svieto par bagaslovestvą tėvo ir motinos; ir, brangiausias
prieteliau, rašėte tamstos manai, kad
mano brolis Justinas sveikas ir stovi
miestely Jurbarke. O dabar apturėjau
87

88

Rusiški laiško intarpai išverčiami ir pateikiami laužtiniuose skliaustuose. Laužtiniuose skliaustuose pateikiamos ir autoriaus praleistos ar neprirašytos raidės.
Dėl aiškumo sudėti ir skyrybos ženklai.
Čia ir toliau atkurtos būdvardžių aukščiausiojo laipsnio nom. sg. formos, nors daiktavardis prieteliai ir tolesnis kontekstas
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rodo, jog kreipiamasi daugiskaita. Tačiau
būdvardžių aukštesniojo laipsnio masc.
nom. sg. galūnės -ys (tik tokias leistų atstatyti kirilinis užrašymas <ис>) lietuvių
kalbos tarmėse nefiksuotos.
Kirilika užrašyta <Ясу>, todėl galimas ir
kitoks perskaitymas.
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gromatą iš namų, kad Justina[s] mirė
[tarnyboje]: nu nežinau, vierna Dievo loska tokia, nebuvo nei ant vainos, nei [žygyje],
ant vietos stovėjo. O aš mačiau vargo
ir bėdų, pakolei suėmėm 12 [miestų] ir
pakolei daėjom [Bulgarijos slėnį],
Konstantinopolį, jau buvo [apmirimas].
Mes suėmėm miestą [Svištovą90], miestą [Nikopolį91] ir paliko daugel mūsų
tavorčių [Dunojuje], [po to] nuėjom [po
Plevna] ir ėjom ant štikų, nu
nenusidavė, mumis paguldė kaip lapą.
[5r] Po [Plevna] buvom apsiausti ugnimi dieną i[r]
naktį, granatom ir kartečiais, ir
kulkomis, nebuvo tos valandos, kad ne trivoga,
dieną ir naktį mušėmės iš baterijų,
[po to] apstojom, miestą suėmėm ir sumušėm
turką. Nebuvo maty[ti] nei dangaus, nei žemės
per ugnį ir dūmą. Po [to] išėmėm pachodą92,
suėmėm [miestą Archangelą93, miestą Sofiją, miestą
Banją, miestą Tatarpazardžiką94, miestą
Filipopolį95, miestą Stanimaką96, miestą
Adrianopolį97]. Negaliu apsakyti, nė aprašyti savo vargą ir bėdas. Ach, sunku buvo,
nemislijau ir neturėjau nodiejos, kad Dievas
užlaikytų ir išgelbėtų nuog smerties.
Dabar kaip ėjom par kalnus Balkanus,
buvo sniego ligi [juosmens], aukštybė kalnų,
kur skirias debesys par kalnus. O mes
vežėm patys savimi armatas, arklių vietoj, patys savimi, dėl to, kad šuva neprab[ė]go98.
Buvom nuogi ir basi ir keturias dienas duonos
neturėjom nei kąsnelio, nei vandenio neturėjom nei lašelio. Dievo apveizoj[e] buvome, o vajavotis reikė[jo].

90
91
92
93
94

Dab. miestas Bulgarijoje.
Dab. miestas Bulgarijoje.
‘išžygiavome‘.
Dab. miestas Graikijoje, Pelos nome.
Dab. Pazardžikas, Bulgarija.

95
96
97
98
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Dab. Plovdivas, Bulgarija.
Dab. Asenovgradas, Bulgarija.
Dab. Erdinas, Turkija.
Neaiški vieta, galima ir kitokia interpretacija.
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[5v] Dab[a]r nežinau, kad Dievas mumis išvalnys, mano tavorčiai, katrie buvo [Rusijoje],
seniai namie sėdi, o mes dar vargstam
svetimo[je] šaly[je], tik tiek tuos leidžia,
katriem [į atsargą]. Prašau tamstų
pasikloniokite nuog manęs Sabataičiui,
turiu nodieją pasimatyti su tamstom.
Klonioju ir bučiuoju rankeles tamstų
aš, Stanislovas Prakulevičius.
[Adresas: 9 karinis veikiančios kariuomenės korpusas,
į 121 Penzos generolo adjutanto
grafo Miliutino pėstininkų pulką, 7 kuopą,
grandiniui Stanislovui Prokulevičiui.
Maloningasis pone, prašau jūsų,
nesirūstinkite ant manęs, kad blogai
parašyta arba neteisingai [suskaitysite].
Žinote, ponai, kad mes neraštingi
ir kvaili stojome į tarnybą,
nepažinome raidžių ir nėra kada mokytis.
Sudie, brangiausieji mano [bičiuliai].
Rašė Stanislovas Prakulevičius]
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The eminent specialist of Baltic studies, Pietro Dini, tackles in this voluminous
work the sixteenth-century theoretical approaches to the Baltic languages. The
title (or rather “emblem”, as the author explains, p. 21) Aliletoescvr, taken from the
alchemistical Onomasticon (1583) of Leonhard Thurneysser, refers to the diversity
of languages in Livonia (Livonian, Latvian, Estonian and Curonian), and well symbolizes the farrago of theories on the linguistic situation of the region. The choice
of the period is well-motivated due to the emergence of both literature in (due to
the Reformation) and more in-depth studies on these languages. The differences
among the theories prevalent in the Late Middle Ages, culminating in the sixteenth
century, and those, very different, underlining the supposed linguistic apartness
of the Baltic area (called the Indies of Europe) with regard to Western Europe
dominating in the seventeenth century, makes the period very interesting, as the
author points out (p. 22).
The material examined by the author is huge, since he has not contented himself with analyzing the works presenting the different theories but also their reception in contemporary sources. His familiarity with the field has made it possible
to extricate the red lines of the genesis and development of different conceptions
in ethnographical descriptions (Lithuania – chapter 1: “Lituaniae descriptiones e
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teoria slava”, pp. 49–144; Samogethia – chapter 4; Prussia – chapter 5; Livonia –
chapter 6, and Sambia – chapter 9), accounts of mythical origins (chapter 2: “Miti
originari e teorie linguistiche”, pp. 145–236; chapter 7: “Linguistica dei latinizzanti e varianti della teoria latina” [on the Latin Theory], pp. 525–568; chapter 8:
“La teoria illirica” [on the Illyrian Theory], pp. 569–618; chapter 10: “La teoria
ebraica” [on the Hebrew Theory], pp. 651–696) and historiography (chapter 3: “La
teoria quadripartita”, pp. 237–279, and chapters 7–8). The overall approach is both
meticulously analytical, and, thanks to the author’s in-depth knowledge of his
sources and source languages, conducive to synthesis. Extensive passages of
sources quoted in full enable the reader to access works in part not yet available
in digital form.
Dini’s way of proceeding is well illustrated by chapter 1. He starts with and
analysis of what he calls the Slavonic theory (chapter. 1), well-attested even before
the sixteenth century. The sources, text and spin-offs of the influential De Europa,
chapter 26 (1458) of Enea Silvio Piccolomini (1405–1464), future pope Pius II, are
analyzed and contextualized in detail. A comprehensive discussion of research
published in different languages (including Lithuanian and Polish, for example)
on specific points is particularly valuable. Some interpretations might, however,
be put into question. On pp. 55–60 the author examines Piccolomini’s passage on
the linguistic classification of the idiom of the Lithuanians (Sermo ge(n)tis Schlauoni
cus eſst. latiſſima eſst e(ni)m haec linga[sic], et in varias diuiſsectas, De Europa, 1531,
p. 366, here transcribed without special characters, cf. below), which Fausto da
Longiano (1502–?) translates, according to the author (p. 55): [usano] il parlar schiauo
nesco. Questa lingua è ampissima, ma diuisa in molte sette [de Schiauoni alcuni sieguono
la Chisa Romana…]. On p. 55 the author considers the absence of punctuation
after sette a “sintomo di una reale difficoltà nella comprensione del testo piccolomineo e della sua resa in un’altra lingua”. Whereas too much should not be read
into the lack of a punctuation mark, the punctuation of the passage being somewhat
erratic (the modern comma, a novelty in this period, being used in the 1544 edition
of Fausto not to mark a weak but a middling and even strong pause as well), there
might be more to the terms sermo and lingua than meets the eye. There is some
evidence, though far from conclusive, that lingua could be used metonymically in
Late and Mediaeval Latin as synonym of Latin natio (see Ducange, Glossarium
mediae et infimae Latinitatis. Niort 1879, s. v. lingua). In Italian, this use is registered
as early as the third edition of the Vocabolario della Crusca, 1691, s. v. lingua. Should
lingua not be synonymous to sermo, contrary to what the author argues on p. 60,
the word secta (which does not seem to be attested in the sense ‘dialect’ either in
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Antiquity or in Mediaeval and Neo-Latin) could take on another meaning, that of
‘sect, confession’, which would fit perfectly the subsequent sentence, in Latin: Ex
Sclavis enim alii Romanam ecclesiam sequuntur, ut Dalmatae, Croatini, Carni ac Poloni
(quoted in the 1699 edition on p. 124). It is to be noted that Fausto translates the
Latin term by setta, which does not refer to dialects, either1. In this case, the passage in question would not refer to linguistic but to religious diversity. If, however, sermo is synonymous with lingua, the rest of the discussion is well to the
point, showing the improbability of Janulaitis’ 1928 interpretation, according to
which the list mentioned would have referred to dialects (p. 60). The most important point of the author’s argumentation is, however, a new interpretation of sermo /
lingua in the passage in question: the term would refer to the multilingual situation
of the Grand Duchy of Lithuania in the fifteenth century, comprising not only
Lithuanian but the numerous other languages spoken within its frontiers (p. 67
and the discussion on pp. 715–717).
The same kind of careful analysis and contextualization characterizes all of the
work. The number of misprints in a volume this large is minimal. The absence of
any kind of indices, is, however, a defect of some consequence, despite a detailed
list of contents. Furthermore, it is not clear why the author should have wished to
preserve abbreviation signs (nasal, e. g. pp. 55, 483; -r(um); e. g. pp. 64, 67; a passage
in point with a large number of signs on pp. 66–67) and a special form of z to render the perfectly normal Gothic z of late sixteenth-century Fraktur (e. g. pp. 67, 484),
differentiate the long and round s in the single words and passages in German,
French, Italian etc. reprinted from the sources (e. g. pp. 411–445, 482 ff.). Apart from
not contributing any additional information this practice has entailed unnecessary
typographical complication and probable reading difficulties for a reader not well
versed in palaeography. It would have been more functional either to reproduce the
passages in the original script (pace the non-palaeographer), as is the case of Thurneysser’s lemma Teebes oder Taebes on p. 484, or provide transcriptions without
special signs, marking abbreviations in italics, and preserving the original punctuation and spelling.
Despite these elements of user-unfriendliness Pietro Umberto Dini’s opus magnum
is a most important and convincing contribution not only to the history of Baltic
studies but historiography of linguistics in general.

1
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See the Vocabolario degli Accademici della
Crusca, 1612, 1623, 1691, 1729–1738.

Pietro U. Dini,
Aliletoescvr: linguistica baltica delle
origini: teorie e contesti linguistici
nel Cinquecento

Reference:
Vocabolario degli Accademici della Crusca, 11612, Venezia: Appresso Giouanni Alberti; 21623,
Venezia: Appresso Iacopo Sarzina; 31691, Firenze: Nella Stamperia dell’ Accademia della
Crusca; 41729–1738, Firenze: Appresso Domenico Maria Manni (http://vocabolario.sns.it/
html/_s_index2.html; 2013-10-02).
Outi Merisalo
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II Studija, indeksai, rodyklės,
parengė, studiją parašė, indeksus ir rodykles sudarė Vilma Zubaitienė
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,
2012, 336 S. ISBN 978-609-459-158-0

„Anweiſung, wie man in der Litthauiſchen Sprache recht ſchreiben und reden
ſoll“ heißt es in § 1 des Anhangs einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic von Friedrich Wilhelm Haack (S. I 493); ähnlich formuliert dieses kontinuierliche Anliegen
auch Gotthilf August Francke in seinem Vorbericht zur originalen Vorlage des hier
reproduzierten Haackschen Werks (S. I 21 ff.). Dieses erschien 1730 in Halle und
enthielt im Titel den Hinweis: „Ausgefertiget von Friederich Wilhelm Haack/ S.S.
Theol. Cultore, ʒur Ʒeit Docente im Litthauiſchen Seminario ʒu Halle.“ Damit ist der
Kontext umrissen, in dem das Vocabvlarivm entstanden war. Es gilt als das erste gedruckte Wörterbuch des Preußisch-Litauischen.
Band I der Neuausgabe von Vilma Zubaitienė bringt auf den Seiten 6–15 eine
Einleitung, die Darstellung der Grundsätze der Publikation („Publikavimo princi-
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pai“), Listen der verwendeten lexikographischen und grammatikalischen Abkürzungen und einen Überblick über den Inhalt der Grammatik. Es wird der Erwartung
Ausdruck gegeben, dass diese kritische Ausgabe Sprachhistorikern (senųjų raštų
tyrėjams) eine vergleichende Analyse älterer und neuerer Lehr- und Wörterbücher
erleichtern wird.
Auf Seite I 17 beginnt die verlegerische Druckgestaltung, nach Titelblatt und Vorbericht von G[otthilf] A[ugust] F[rancke] dann ab Seite I 28 jeweils auf der linken
Buchseite ein Faksimile von Vocabvlarivm und Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen
Grammatic, jeweils auf der rechten Buchseite die orthographiegetreue (paraidiniai)
Wiedergabe (Transliteration) davon in heutiger Druckschrift samt Sonderzeichen und
Diakritika, dazu schreibtechnische (textologische) und sachliche Kommentare (in litauischer Sprache). Seite I 701–789 liest man die Übersetzungen von deutschsprachigen Texten bei Haack ins Litauische, zuerst die des Titelblatts und die des Vorberichts
von Francke in der Version von Liucija Citavičiūtė, dann die litauische Textfassung
des Anhangs einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic von Lina Plaušinaitytė.
Dieser umfangreiche Band ist sorgfältig gearbeitet, das Druckbild leserfreundlich
gestaltet, allen interessierten Nutzern zugänglich eingerichtet. Auch Band II soll dazu
verhelfen, das noch kaum gelöste Problem der vergleichenden Einordnung von
Haacks Werk zu erläutern bzw. zu überwinden (S. II 18 o.). Die Herausgeberin
(parengėja) Vilma Zubaitienė nennt sich die Autorin der Ausführungen über historische Hintergründe, Struktur und Quellen von Haacks Wörterbuch und Grammatik
(„Frydricho Vilhelmo Hako žodynas ir gramatika: istorinės pasirodymo aplinkybės,
struktūra ir santykis su šaltiniais“); einschließlich Quellen- und Literaturverzeichnis
und Anhang (S. II 7–137).
Ab Seite II 138 werden Übersichten (Indices: indeksai) geboten über Wörter und
Wortverbindungen aus Haacks Wörterbuch, aufgeteilt in grammatische Abkürzungen, Allgemeinwortschatz (bendriniai žodžiai), Eigennamen (Onomastika: tikriniai
žodžiai) und Wortverbindungen (žodžių junginiai). Seite II 275–312 folgen Übersichten über litauische Wörter in Haacks Grammatik, Seite II 313–317 eine Liste von
Sachwörtern/Stichworten (dalykinė rodyklė), schließlich (S. II 318–327) zweisprachige
(lateinisch-litauische und litauisch-lateinische) Zusammenstellungen grammatischer
Termini bei Haack. Den Schluss bilden Zusammenfassung sowie Personen- und
Ortsnamenverzeichnis.
Dieser fast übertrieben akribisch anmutende Band II erregt an vielen Stellen besondere Aufmerksamkeit, verleitet zu Überlegungen bzw. zum Nachdenken. Wenn
es Seite II 32 beispielsweise heißt: „Tėviškėje Hallės Lietuvių kalbos seminaro docentas į lietuvių raštijos darbuotojų gretas neįsiliejo“, so ist es zwar richtig, dass Haack
seit seiner Abberufung aus Halle bzw. während seiner Zeit als Pastor in Pillkallen
(1734–1754) nicht mehr schriftstellerisch hervortrat, dass seither nichts von ihm überliefert ist. Man denke aber an seinen Amtsnachfolger Theodor Gabriel Mielcke (1728–
1762), der 1755–1762 in Pillkallen amtierte, und vor allem an dessen Bruder Christian
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Gottlieb Mielcke (1733–1807), den „Cantor in Pillckallen“ von 1762 bis zu seinem
Tod, dabei Autor unter anderem eines zweisprachigen litauischen Wörterbuchs sowie
der Anfangs=Gründe einer Littauischen Sprach=Lehre (Königsberg, 1800). Da möchte
man nicht ausschließen, dass Haack in seinem „Vaterland“ (tėviškėje), etwa bei der
Familie Mielcke, durchaus hätte die Gelegenheit wahrnehmen können, Spuren zu
hinterlassen... Selbst wenn uns nichts Gedrucktes, kein Manuskript, kein Bericht
überliefert ist.
Infolge der Fülle des Materials, das in Band II eingebracht wird, und des daraus
resultierenden Gedankenguts der Bearbeiter kann man den organisatorischen Aufwand der Darstellung, das Druckbild als solches nicht mehr als leserfreundlich bezeichnen. Es bereitet viel Mühe, sich in der Anhäufung von Abkürzungen zurechtzufinden, die zudem noch oft mit Zahlen verbunden sind, deren Herkunft nicht
direkt ersichtlich ist (z. B. S. II 36–37). Man vermisst ein zusammenhängendes, ausführliches Abkürzungsverzeichnis. Und man kann sich des Eindrucks einer störenden
Unübersichtlichkeit nicht erwehren: Weniger Abkürzungen wäre mehr… Bei allen
Verständnis dafür, dass Abkürzungen den Umgang mit Manuskript, Korrektur und
Druckfassung vereinfachen. Es sollten dann aber Seiten oder Passagen aus einem
gedruckten Text nicht wie im „Stil von Karteikarten älterer Prägung“ aussehen (etwa
S. II 35, Zeile 9–18 v. u.).
Auf der soeben erwähnten Seite (II 35) wird die Abkürzung DM für Dawádnas
Mokslas eingeführt, die jedoch nur auf genau dieser Seite Verwendung zu finden
scheint, wobei angezweifelt wird, ob DM überhaupt als Quelle für Haacks Wörterbuch
anzusehen ist. Wozu an dieser Stelle die Einführung der Abkürzung? Sie findet sich
dann im Quellen- und Literaturverzeichnis (S. II 124). Für den Fall, dass Haack als
Mitautor der Übersetzung von Freylinghausens Ordnung des Heils gesichert ist, wäre
es tatsächlich müßig, DM als schriftliche Quelle für sein Wörterbuch zu untersuchen:
Haack dürfte die hier verwendeten Wörter „auswendig“ in seinem Kopf gehabt
haben, als er sein Wörterbuch konzipierte.
Die reichliche und systematische Verwendung von Abkürzungen schließt versehentliche „Druckfehler“ nicht aus. Nur eine Beobachtung: Seite II 32 wird für Jono
Rėzos Psalmynas die Abkürzung Rs 1625 eingeführt. Auf den Seiten II 34–35 findet
man aber dafür deutlich und gleich mehrmals die Abkürzung RPs 1625, deren Formgebung (wenn man so will Zeichenwahl) viel einsichtiger ist als Rs 1625 für Jono
Rėzos Psalmynas! Man darf folglich von einem „Druckfehler“ sprechen, ohne sich
die Mühe machen, jede Abkürzung daraufhin zu verifizieren.
Solche Nebensächlichkeiten, deren bestimmt noch etliche vermerkt werden könnten, schmälern natürlich nicht den insgesamt positiven Eindruck, der sich aus der
2012er Edition der Hinterlassenschaft von Friedrich Wilhelm Haack ergibt. Besonders
zu würdigen wären der immense Aufwand sowie der traditionsbewusste Umgang
mit den modernen Hilfsmitteln bei der Herausgabe der neuen Edition. Immer sich
der Motivation bewusst: Es geht nicht um die Erschließung „neuer Funde“ bzw. bis-
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her nicht veröffentlichter „Textquellen“, sondern um die Aufbereitung einer bekannten, aber nicht leicht zugänglichen Publikation für aktuelle Forschungszwecke. Der
heutigen lituanistischen Forschergeneration mag es nicht immer leichtfallen, Originaltexte des 18. Jahrhunderts zu verstehen, sie sinngemäß zu begreifen und umzusetzen. Daher ist die nunmehr neue Haack-Edition in ihrer nutzerzugewandten Ausführlichkeit höchst begrüßenswert, sie verdient aufrichtige Anerkennung und verspricht
ernsthaften Nutzen für künftige historisch-vergleichende Forschungsvorhaben.
			
Gertrud Bense 				
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Pasirodė bendrinės lietuvių kalbos istorijai svarbus darbas – Frydricho Kuršaičio
vokiškai parašytos lietuvių kalbos gramatikos (KG; toliau – Gramatika) vertimas į
lietuvių kalbą. Kaip nurodyta pratarmėje, jis pratęsia senųjų gramatikų publikavimo
tradiciją, o tiesiogiai – Augusto Schleicherio lietuvių kalbos gramatiką. Netrukus
lietuviškai pasirodysianti Schleicherio gramatika1 kalbos mokslo paveldo tyrėjui nebūtų tokia įdomi ir naudinga neturint greta Kuršaičio gramatikos, kurioje nuolat
remiamasi Schleicherio kalbos reiškinių interpretacijomis ar su juo polemizuojama.
Šios dvi gramatikos – kaip vientisas lietuvių kalbos gramatikos aprašymo etapas.
Tuo laiku jas skyrė dvidešimt metų, dabar Kuršaičio gramatikos skaitytojui lietuviškos Schleicherio gramatikos teks kiek palaukti. Beje, publikavimo sąsajos – ir tas pats
abiejų gramatikų vertėjas.
Įvadiniame, gana išsamiame, Bonifaco Stundžios straipsnyje „Didysis Mažosios
Lietuvos lituanistas ir jo gramatika“2 trumpai paminimi Kuršaičio biografiniai duomenys, atkreiptas dėmesys į jo kaip Lietuvių kalbos seminaro dalyvio veiklą: Liudvi
ko Rėzos pastebėtas, į seminaro veiklą jo įtrauktas, Rėzai mirus tampa šio seminaro
1

Schleicherio gramatikos vertimas (vertė Alfonsas Tekorius) turėtų būti išspausdintas
antrame leidinio Lituanistinis kalbotyros
paveldas tome.
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vedėju dar būdamas studentas ir vadovauja daugiau kaip 40 metų. Straipsnio autoriaus
akcentuojama, o ir paties Kuršaičio Gramatikos pratarmėje užsiminta, kad būtent ilgametis rūpestis seminaru lėmė jo įvairią kalbos tyrinėjimo ir spaudinių rengimo veiklą.
Iš įvadinio straipsnio matomas visas Gramatikos pasirodymo kontekstas, santykis su
ankstesniais panašiais ir paties Kuršaičio, ir kitų autorių darbais.
Apie straipsnyje pateikiamus Gramatikos komentarus, kartu ir apie paties Gra
matikos autoriaus įvairių kalbos reiškinių apibūdinimus, – vėliau, o toliau supažindinant skaitytojus su leidiniu, pasakytina, kad prieš verstą Gramatikos tekstą yra
įdėtos mokslinės redaktorės parengtos redagavimo pastabos, taip pat ir sutrumpinimų sąrašas. Redakcinės pastabos turėtų padėti suprasti terminų vartosenos skirtumus originale ir vertime; jose paaiškintas asmenvardžių ir vietovardžių vartojimas
bei vertimas, pavyzdžių rašyba, viso teksto skyryba ir kiti smulkesni vertimo dalykai. Beje, dabartiniams skaitytojams labai padeda išnašose dažnai pateikiami
įvairių verčiamų dalykų paaiškinimai. Jie puikiai papildo bendrąsias redagavimo
pastabas. Aiškinama, kaip Kuršaitis vadino tam tikras Lietuvos teritorijas kalbos
vartosenos ypatumams apibūdinti ir ką tie pavadinimai reiškė, nurodomi dabartiniai terminų atitikmenys, apibūdinami skirtingo tų pačių terminų turinio atvejai,
pateikiami konkrečių pavyzdžių kirčiavimo ypatumai ir daug kitų naudingų bei
skaitytojams reikalingų komentarų. Be jų skaityti ir suprasti Kuršaičio tekstą būtų
daug sunkiau.
Kiek keista, kad nei antraštiniuose lapuose, nei pratarmėje nėra nurodytas originalas, iš kurio versta. Jo metriką, ir tai ne visai pilną, galima rasti tik tarp įvadinio
straipsnio išnašų.
Be vertimo, dar pridėtos vietovardžių, asmenvardžių rodyklės – jų Kuršaičio Gra
matikoje nebuvo, ir tai, kaip nurodyta pratarmėje, papildoma informacija, naudinga
tyrėjams. Niekur nėra užsiminta, kodėl neversta dalykinė rodyklė (su paragrafų
nuorodomis). Šiaip dalykinės rodyklės tyrėjams yra vertingos. Žinoma, smulkus
turinys ir teksto skaidymas į paragrafus padeda susirasti reikiamą vietą – tačiau
dalykinės rodyklės neatstoja.
Gramatikos struktūra skiriasi nuo dabartinių gramatikos aprašų; beje, kaip paminėta įvadiniame straipsnyje, – ir nuo Schleicherio gramatikos aprašo. Viskas iki antrosios dalies, skirtos sintaksei, sudaro vieną dalį. Pirmajai daliai priklauso ir garsų
mokslas, į kurį įeina dar ir kirčiavimas. Toks padalijimas yra visiškai suprantamas.
Jau pats pirmosios dalies pavadinimas („Formų mokslas“) rodo, kad į kalbos vienetus bus žiūrima, sakytume, kaip į paradigmas, aptariami paradigmų narių bendrosios
ypatybės ir skirtumai. O visa tai skiriasi nuo sintaksės kaip formų funkcionavimo
mokslo. Toliau tai išplečiama aptariant ir sakinių tipus.
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Įvadiniame straipsnyje – matyt, ir dėl jo autoriaus mokslinių interesų, ir dėl
mokslinės Gramatikos skyrių vertės – gana detaliai aptariami kirčiavimo dalykai,
parodoma, kaip Kuršaičio aptarti priegaidės ir kirčiavimo ypatumai ir pateikta lietuvių kalbos medžiaga pravertė žymių baltistų Augusto Leskieno, Filipo Fortunatovo ir vieno žymiausių struktūralistų Ferdinando de Saussure’o darbams, nustatant
svarbiausius akcentologijos dėsnius. Nors straipsnio autoriaus nurodoma, kad sintaksei Gramatikoje skirta daugiau dėmesio negu fonetikai ar žodžių darybai (p. 17),
bet apie sintaksės dalykus tėra tik nedidelė pastraipa. Recenzentui, priešingai, sintaksė rūpi labiau, todėl toliau – šiek tiek komentarų apie Gramatikos sintaksės skyrius
parodant, pratarmės autorės žodžiais tariant, galimybę plačiau įtraukti Gramatiką į
mokslo tyrimus.
Sakinio sandara aiškinama loginiu pagrindu – paprasčiausias sakinys yra sudarytas iš subjekto ir predikato. Jis gali būti išplėstas (aprengtas) ir neišplėstas (plikas).
Šis ir tolesnis skirstymas sandaros atžvilgiu (paprastieji ir sudėtiniai), funkciniu atžvilgiu (pasakojamieji, skatinamieji ir klausiamieji) visiškai sutampa su pastarųjų
penkių dešimčių metų sakinių aprašais aukštųjų mokyklų sintaksės vadovėliuose ar
sintaksės studijose. Net toks menkai informatyvus skirstymas į tvirtinamuosius (dabar – teigiamuosius) ir neigiamuosius sakinius yra išlikęs iki mūsų dienų.
Kuršaitis atkreipia dėmesį į lietuvių kalbos abstraktėjimą (p. 377). Pastebi, kad
subjekto pozicijoje vis dažniau vartojami veiksmažodiniai daiktavardžiai – priesagos
-imas vediniai (ſwito ſutvrimas nuſìdavė ßeßioſè diėnoſè). Tai sieja su vokiška švietimo
įtaka. Kaip pastebi autorius, šiaip čia vartojama bendratis (ſėdti mán ne patiñka).
Aptardamas beasmenius sakinius, greta mán ſkaũdu, mán ßált, pateikia ir ßeñdiėn
ßaltà (§ 1314) (pavyzdžiai Kuršaičio yra sukirčiuoti), taip pat prie predikato raiškos
yra minimi pavyzdžiai jaũ ßwiėſi; ßeñdiėn tiźì eĩti (§ 1340); ßiañdiėn ßiltẽſnė (§ 1343).
Pastarųjų pavyzdžių autorius nesieja su kuria nors Lietuvos dalimi, tad galima manyti, kad moteriškoji giminė beasmeniškumui reikšti buvo įprasta. Šiaip raiškos įvairovė dažnai nurodoma minint šiaurės vakarų Samogitiją, rytų Samogitiją, Rusijos
Lietuvą, Lenkijos Lietuvą, Prūsijos Lietuvą, apie Klaipėdą ir pan. Komentuodamas
predikatą pavyzdžiuose ßiañdiėn lìjuſi, ſnìguſi, sako, kad esant predikatų reikšmėms,
susijusioms „su orais, o per juos – su keliais, žeme ir kitais panašiais dalykais“, moteriškosios giminės forma yra mėgstama (§ 1345).
Kuršaičio aptartas subjekto (veiksnio) reiškimas kilmininku „grynai neigiamuose
sakiniuose“ (§ 1323) (jõ cźià n’iėrà) yra išlikęs iki pat pirmųjų šiandieninių sintaksės
vadovėlių – Jono Balkevičiaus Dabartinės lietuvių kalbos sintaksėje3 tokie kilmininkai
irgi laikomi veiksniais.
3
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Aiškinant predikato raišką, aptariami ir sintaksinės sinonimikos atvejai – esamasis laikas vietoje būsimojo (§ 1352), būsimasis vietoje būtojo (§ 1360), komentuojamos
stilistinės tokio pokyčio ypatybės.
Įdomus objekto semantinis skirstymas – aptariant veiksmažodžio (tarinio) objektinį papildymą. Pavadinimais išorinis objektas ir vidinis objektas įprastiniai su
tranzityviaisiais veiksmažodžiais einantys objektai (wjas ſùka malũną) (§ 1383) atskiriami nuo akuzatyvu reiškiamų objektų su intranzityviniais veiksmažodžiais, sudarytų iš to paties veiksmažodžio (wagą wakti; keliõnę keliáuti; ßõkį ßókti; kitį kiſti)
(§ 1386), ar giminingų veiksmažodžiui reikšmės atžvilgiu (ãßaras wekti) (§ 1386).
Apie tokius skirtumus kalbama ir naujausiose sintaksės semantikos, pavyzdžiui,
Charleso Fillmore’o semantinių vaidmenų4 ir kt., teorijose.
Kuršaičio taikliai pastebėta, kad kai kurie objektai, einantys šalia santykio akuzatyvo, nurodo kitokį to paties objekto įvardijimą, reiškiamą instrumentaliu (įnagininku) (waikẽlį Jonù5 pramiñti; k wagiù padarýti; k bérnu paſiſamdýti; taip pat ir
wałdonù paſilìkti; bérnu ßlũźyti) (§ 1391). Tai nėra naujas predikato santykis su kitu
objektu, todėl jis pavadintas papildomuoju objektu ir skiriasi nuo netiesioginio objekto, reiškiamo naudininku ir dabar vadinamu adresatiniu objektu (àß táw k ſakýſiu;
dk ùbagui dãlį) (§ 1392). Tik nėra nuoseklu aptariant, Kuršaičio terminais, adverbiatyvinį veiksmažodžio apibūdinimą vėl minėti tą patį instrumentalį (įnagininką)
su iš dalies tais pačiais ar tokiais pat pavyzdžiais.
Aptardamas naudininku reiškiamą netiesioginį objektą, autorius atskirai komentuoja vadinamąjį etinį datyvą (wálgyk ſáw ſweikà; àß keliáuſiu ſáw wins; dl kõ mùms
nùmirei pérnai) (§ 1393). Įvairi lietuvių kalbos naudininko semantika, kartu ir ši jo
reikšmė, šiuo metu intensyviai kalbininkų tyrinėjama6 vartojant net tuos pačius
pavadinimus kaip Kuršaičio Gramatikoje – etinis datyvas; dativus commodi; dativus
incommodi. Paminėtina dabartinius semantikos tyrimus atitinkanti objekto su re
fleksyviniais veiksmažodžiais interpretacija: veiksmažodžiai praustis; vytis ‘sukti(s)’
(àß wejs‘ botãgą); pagálbos jėßkótis (§ 1395) laikomi turinčiais tiesioginius ar netiesioginius objektus.
Apoziciniai ryšiai, minimi dabartiniuose sintaksės aprašuose7, čia jau aptarti aiškinant daiktavardžio ryšį su kitu, jį paaiškinančiu, daiktavardžiu (§ 1492). Sakinio
dalių sintaksėje tokį daiktavardį ar jo grupę vadiname postpoziciniu priedėliu.
Daiktavardiniuose junginiuose pro autoriaus akis nepraslysta iš pamatinio išlikusios valentinės veiksmažodinių daiktavardžių ypatybės – subjektinė ar objektinė

4
5

Fillmore 1977, 59–82.
Čia ir kitur paryškinta recenzijos autoriaus.

6
7
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kilmininko reikšmė junginiuose Diwo méilė; nepriteliū báimė (§ 1497). Šių dienų
žodžių ryšių tyrimuose tokiais atvejais kalbama apie dvisluoksnę – atributinę ir sub
jektinę, objektinę ar aplinkybinę – junginio semantiką8.
Minėtieji ir kiti sintaksinių formų turinio apibūdinimo atvejai rodo, viena, atidų
autoriaus žvilgsnį į gana smulkius kalbos reiškinių ypatumus, kita vertus – daugiau
kaip per šimtmetį nutolusių tyrinėjimų panašumą į šiandieninius tyrimus. O kartu
ir būtinybę kruopščiai tirti lietuvių kalbotyros mokslinį palikimą ir juo remtis. Šis
vertimas tam suteikia puikią progą.
Kai kurias Gramatikos vietas sunkoka suprasti ir dėl originalo medžiagos dėstymo, ir dėl vertimo. XX skyriaus pradžioje iš vertimo galėtų atrodyti, kad Kuršaitis
nelabai nuosekliai išdėstė aprašomąją medžiagą. Vertime skyrius pavadintas „Sudėtiniai sakiniai“ (p. 434–450); Kuršaitis jį buvo pavadinęs „Satzverbindungen“.
Bendrasis apibūdinimas, beje, visiškai atitinkantis dabartinį sudėtinių sakinių skirstymą, nurodo esant subordinuojamuosius ir koordinuojamuosius sudėtinius sakinius
(p. 434). Dabar tai vadintųsi prijungiamieji ir sujungiamieji sakiniai, kaip nurodyta
redaktorės pastaboje. Toliau subordinuojamuosius sakinius imama skirstyti smulkiau. Gramatikos autorius juos dalija į dvi dalis. Vienus iš jų vadina Zusammenge
setzte Sätze, kitus – die Correlativen Satzverbindungen. Pirmieji vertime pavadinti
„Sudėtiniai sakiniai“.
Vertime klasifikavimas atrodo akivaizdžiai ydingas – tuo pačiu pavadinimu pavadinti ir bendras tipas (sudėtiniai sakiniai), ir subordinuojamųjų sakinių porūšis.
Nors vokiškieji pavadinimai yra labai artimi turiniu, bet tai skirtingi terminai ir versti tuo pačiu pavadinimu nederėtų. Galbūt lengviau būtų buvę Satzverbindungen versti kaip „Sakinių jungimas“, bet mums įprasta tokioje sakinių klasifikacijos vietoje
matyti pavadinimą „Sudėtiniai sakiniai“. Šioje vietoje Kuršaičiui nepavyko atrasti
tinkamo pavadinimo sakiniams, atskirtiems nuo koreliacinių, tiems, kuriuos mokslinė redaktorė paaiškinimuose (p. 441) nurodo kaip tiesioginio prijungimo sakinius.
Galėjo būti paaiškinta pavadinimų painiava ir pasitelkti dabartiniai pavadinimai –
bent neatrodytų, jog Kuršaitis nesuprato klasifikavimo hierarchijos.
Kita vertus, reikia pabrėžti vertėjo ir mokslinės redaktorės įžvalgumą dėl tos
pačios skirstymo vietos skyrybos. Originale, atskiriant koreliacinius subordinuojamuosius nuo kitų subordinuojamųjų (pirmosios § 1572 eilutės), du šalutiniai, sujungti jungtuku arba (oder) ir be kablelio, lyg ir turėtų reikšti dviejų tipų koreliacinius
sakinius. Bet iš tikrųjų taip yra aiškinamas skirtumas tarp koreliacinių ir tų kitų,
kuriems nėra pavadinimo (ir kurie nesėkmingai vertime pavadinti sudėtiniais saki-
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niais). Vertime atsiradę du skiriamieji jungtukai arba ir kablelis prieš antrąjį (p. 434)
padeda suprasti esant du tipus – koreliacinius ir tuos, neturinčius gero pavadinimo
(t. y. tiesioginio prijungimo).
Čia būtų galima pridurti, kad šalutiniais (tiesioginio prijungimo) dėmenimis Kuršaičio yra laikomos bet kokios veiksmažodį ar jo išvestinę formą turinčios konstrukcijos, atsidūrusios subjekto ar objekto pozicijoje, pvz.: añt lẽdo eĩti waĩkui ne-pawẽlyta;
mán ſuñku bùwo, teĩp ilgaĩ ſikti (šaknis g) (§ 1575); teĩp iłgaĩ álkti àß netriwóju; mó
tyna n’ſténgia netìkuſjį waĩką ſuvaldýti (§ 1577); mìſlyjau tws ateĩſs; girdjau twą
ateĩſentį; girdjau twą ateĩſent (§ 1578). Daugelyje kelių dešimtmečių sintaksės aprašų9 šalutinis dėmuo (sakinys) yra siejami su savarankišku predikatiniu centru,
kuriame yra (ar gali būti) bent asmenuojamoji veiksmažodžio forma. Tačiau naujausiuose tyrimuose formaliaisiais šalutinių sakinių tipais laikomi ir sakiniai su asmenuojamosiomis veiksmažodžio formomis (finitiniai), ir su neasmenuojamosiomis
veiksmažodžio formomis (nefinitiniai) – bendratimi, dalyviais, pusdalyviais, padalyviais10. Tik čia jau remiamasi argumentų pozicijos tapatumu, koreferenciniais funkcijų santykiais. O tokios Kuršaičio interpretacijos pagrindas galėjo būti kito veiksmo
buvimas šalia pagrindinio, nors to bent kiek aiškiau nėra pasakyta.
Apskritai vertinant sintaksės skyrių, galima pasakyti, kad daug dėmesio skiriama
raiškos dalykams – linksnių, prielinksnių reikšmėms kaip sintaksinių ryšių reiškimo
būdams. Turint mintyje ir mokomąją tokio gramatikos aprašo paskirtį, tai visiškai
pagrįsta.
Įvadiniame straipsnyje paminėtas lyginamasis šio aprašo pobūdis – pateikta pavyzdžių ir latvių, prūsų, lenkų, gotų, net ir sanskrito (p. 11–12). Tačiau į Gramatiką
galima žiūrėti ir kaip į gretinamąją lietuvių ir vokiečių kalbų gramatiką – vos ne
kiekvienas lietuvių kalbos reiškinys gretinamas ne tik su atitinkamais vokiečių kalbos
pavyzdžiais – gretinami ir gramatinės sistemos panašumai bei skirtumai. Tarkime,
įvardžių tas ir tai subjekto pozicijoje gretinimas, beasmenių sakinių struktūros (be
subjekto vardininko) gretinimas su vokiečių kalbos atitikmenimis (§ 1310, 1311, 1314).
Daug dėmesio skirta neiginio gretinimui neigiamuosiuose sakiniuose (§ 1375), nes
neiginio vartosenos skirtumai šiose kalbose yra ryškūs, ir daugelis kitų šių dviejų
kalbų ypatybių gretinimo atvejų. Tai visai natūralu žinant tuometinį adresatą ir lingvistinę mokslinę aplinką, bet šiomis dienomis tai gali būti kaip papildoma didaktinė priemonė besidomintiems lietuvių ir vokiečių kalbų santykiu.
Gramatikos pabaigoje pateiktas „Priedas“ (p. 454–476) – apie lietuvių liaudies
poeziją, dainas. Išsamus kalbos aprašas, besibaigiantis dainų melodijomis ir tekstais,
9

Balkevičius 1963, 310 ir toliau; LKG III 789;
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atrodo kiek neįprastai. Bet priežastis autorius nurodo įvadinėje priedo dalyje: jam
rūpėjo teksto ir melodijų autentiškumas, todėl tarp įvairių rinkinių, su verstais tekstais bei kopijuotomis melodijomis iš vaikystės mokėtos dainos atrodė vertos pateikti ir kalbos aprašo skaitytojams. Tie priedai suredaguoti tvarkingai ir tiksliai pagal
originalą. Na, išskyrus smulkmeną 7 dainoje (p. 464) – paskutiniuose taktuose trūksta takto brūkšnio.
Žinoma, nereikia pamiršti, kad Kuršaičio samprotavimai apie dainų pobūdį, tipiškas temas ir jų perteikimą yra nuspalvinti evangelikų dvasininko nuostatų: jau ir
dvasininko domėjimasis kalba pašnekovams atrodė keistokas (p. 457), tad dainoms
giedojimo tradicijos aplinkoje negalėjo būti skiriama daug dėmesio. Na, o „nepadoriomis“ ir „nešvankiomis“ dainomis, matyt, ir pats autorius ne itin norėjo domėtis.
Taigi lietuvių dainų apibūdinimas iš esmės kaip lyriškų, idealiai skaidrių, švelnių
gali būti kiek vienpusis.
Vertimo tekstas parengtas labai kruopščiai. Tokios didelės apimties leidinyje pastebėtas vos vienas kitas apsirikimas ar korektūros klaidelė. Jos pateikiamos, kad
nekiltų neaiškumų skaitytojams. § 1343 nebaigtas užrašyti tekste turiniui gretinti
nurodytas paragrafas (su 105 išnaša) – yra § 134, o turi būti § 1342. P. 377 (§ 1313)
yra substantyvizuojamas, turėtų būti skaitoma veiksmažodinės sąvokos substantyvizuoja
mos anaiptol ne vien infinityvu. § 1323 pabaigoje nurodyta, kur apie tai rašoma daugiau.
Nurodytas § 1376a. Bet informacija yra § 1375a. Ši klaida yra ir originalo tekste, bet
redaktorės liko nepastebėta – nėra jokios pastabos.
Skaitantieji Gramatikos vertimą turėtų justi pasitenkinimą visais atžvilgiais: lietuvių kalbotyros istorijos tyrinėtojai – turėdami įdomų ir lengvai prieinamą šaltinį,
kurio nors kalbos lygmens tyrėjai – papildomų gretinimui tinkančių interpretacijų,
aiškinimų, o visi – skaitydami sklandų vertimą.
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2013 metais gausu minėtinų tautinio atgimimo istorijai svarbių datų: 1763 metais
gimė Antanas Strazdas, 1793 – Simonas Daukantas, 1883 metais pradėta leisti Aušra.
1863 metais prasidėjo itin kontroversiškai vertinamas sukilimas.
Ievos Šenavičienės parengta knyga Kunigas Mackevičius kaip istorinė asmenybė. Bio
grafijos kontūrai (toliau – Kunigas Mackevičius), kaip ir dailininko Aloyzo Stasiulevičiaus
rūpesčiu organizuojama Algirdo Boso skulptūra Antanui Mackevičiui (1828–1863)
Kėdainiuose, yra vienas iš svarbiausių kunigo atminimo ženklų 2013 metais.
Knygos Kunigas Mackevičius istorija įdomi ne mažiau negu pats tekstas. Anoniminiai
atsiminimai apie sukilėlių būrius Žemaitijoje išspausdinti 1864 metų lapkričio 18 dienos–1865 metų liepos 26 dienos lenkų emigrantų laikraštyje Ojczyzna, dziennik politycz
ny, literacki i naukowy (p. 13). Praėjus beveik keturiems dešimtmečiams po sukilimo,
anonimas grįžo prie atsiminimų ir juos perkūrė – dėmesį sutelkė į Mackevičiaus asmenybę. Neužbaigtas juodraštis keliavo iš rankų į rankas, kol 1947 metais buvo parduotas
Lenkijos nacionalinei bibliotekai. Knygos Kunigas Mackevičius skaitytojui kyla ne tik
klausimas, kas galėjo būti biografijos autorius, bet ir klausimas, kodėl autoriui XX amžiaus pradžioje parūpo perrašyti prieš keturis dešimtmečius išspausdintą tekstą?
Šenavičienė, gerai susipažinusi su XIX amžiaus tyrinėjimais, pabrėžia, kad knygoje Kunigas Mackevičius skaitytojas pažins kitokį Mackevičių, „nei įsivaizdavome“
(p. 7). Knygos rengėja primena Darių Staliūną nustačius, kad kunigo sukilėlių vado
įvaizdis istoriografijoje formuotas priklausomai nuo politinės situacijos1. Skiriamos
trys interpretacijos: Rusijos imperijos istoriografijoje jis vaizduotas kaip maištininkas;
1
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sovietmečio – kaip revoliucinis demokratas, gynęs valstietijos socialinius interesus,
kovojęs už laisvą Lietuvą ir prieš bajorijos siekius atkurti Abiejų Tautų Respubliką
su 1772 metų sienomis; Lietuvos Respublikos – kaip kovotojas už tautinės Lietuvos
nepriklausomybę (p. 12). Pavyzdžiui, Gedimino Ilgūno knygoje Antanas Mackevičius.
Sukilimo žygiai ir kovos2 skaitome apie kunigą revoliucionierių3, besirūpinantį nacionaliniais reikalais4.
Perskaičius Kunigą Mackevičių, kitokios prasmės įgyja Motiejaus Valančiaus įrašas
užrašuose – ypač paskutinieji žodžiai:
Mackevičius Antanas, Paberžės filijalistas, tapo uoliausiu maištininkų vadu. 1863 m. Mu
ravjovui paliepus, buvo Kaune pakartas. Buvo tai žmogus „keisto dievobaimingumo“5.

Knygos autorius, Mackevičių lygindamas su pranašais, Dievo įkvėptaisiais (p. 153),
įtikina skaitytoją šį buvus pašauktą Aukščiausiojo tarnystei, mylėjusį kenčiančius,
dosniai dalijusį išmaldą, švietusį žmones, garsėjusį iškalba, pamokslavusį žemaitiškai,
buvusį kūrybingos vaizduotės ir karštos prigimties (p. 158). Knygoje randame išvardyta ir daugiau dvasinių bei fizinių kunigo privalumų, tačiau bene svarbiausias – kad
tai būta kunigo „ne iš pareigos, o iš dvasios“ (p. 159), o tai nelengvai suvokė prag
matiškasis Vyskupas.
Vyskupo nuomonę užfiksavo ir Vincas Mykolaitis-Putinas (beje, šiemet minime
120-ąsias rašytojo gimimo metines), ir tai galėjo pastūmėti kaupti medžiagą apie
nepaprastą asmenybę. Romane Sukilėliai sukurtas Mackevičiaus personažas yra artimiausias pateiktajam aptariamoje knygoje. Medžiagą Sukilėliams Putinas rinko kruopščiai, tačiau lieka paslaptis, kada pajuto panašumą, sielos artumą, nes Mackevičiaus
personažas – svetimas tarp savų, nesuprastas – yra būtent toks, koks jautėsi Putinas.
1957 metais, praėjus šiek tiek daugiau nei 90 metų po sukilimo ir išspausdinus pirmąją Sukilėlių dalį, rašytojas seseriai Magdalenai Mykolaitytei-Slavėnienei rašė: „Bet
kol kas svarbiausiu savo uždaviniu laikau tęsti ir baigti ‘Sukilėlius’“6. Nors ne viename laiške kalbama apie romano rašymo sunkumus, nuo sumanymo nesitraukta.
Tikėtina, kad per tragišką kunigo Mackevičiaus likimą rašytojui buvo lengviau papasakoti savo maišto istoriją, kunigystės atsisakymą, neišnykusį kaltės jausmą prieš
tėvus, gimines... Laiške seseriai rašo:
Rūpi „Sukilėlių“ II tomas. Nežinau, kada jį parašysiu. Čia reikės daugiau istorinės
medžiagos. Jos yra labai daug. Skaitai, skaitai, o naudos maža. Epochą ir įvykius,
žinoma, pažinti reikia, bet mano veikale svarbiausia fantazija, intuicija. Jei šiuo atžvilgiu nepasensiu, tai dar šį tą parašysiu7.

Rašytojas pabrėžia, kad kuriant jam svarbiausia „fantazija“ ir „intuicija“, nes pasiekti savo praeities išgyvenimus galima ne faktų kalba: norint išsakyti savo kančios
istoriją, reikia šiuos atpažinti ir asociatyviai perkelti į pasakojimą. Galima įžvelgti
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pasąmoningą Sukilėlių autoriaus ketinimą per kunigo Mackevičiaus asmenį papasakoti savo maišto istoriją ir susitaikyti su savimi, atsikratyti graužaties.
Šiuo požiūriu, atrodo, panašiai elgėsi ir rankraščio Kunigas Mackevičius autorius.
Kaip paaiškėja iš Šenavičienės įvado, jis užrašė ne savo, bet Mackevičiaus kovų
draugo prisiminimus – pats nebuvo su juo pažįstamas, netgi drauge nekovojo sukilėlių būryje. Tad recenzuojama knyga įdomi ne tik galutinio teksto rezultatu, bet
ir dėl paties teksto kūrimo. Jo perrašymo istorijoje, kaip ir Putino atveju, galima
įžvelgti autoriaus atgailą, kurios rezultatas – emocingai sukurtas iškilios, moralios
asmenybės vaizdas:
Ne autoritetu politinių kombinacijų, paremtų melu vienų ir įtarumu kitų, o tik Evangelijos autoritetu Mack[evičius], kaip dvasininkas ir kaip lenkas, grindė savo politines
teorijas. Su širdies skausmu iškeldavo tai, kas yra, ir pagal Evangeliją nurodydavo tai,
kaip turi būti. Būdamas lenkas, jis nebuvo joks revoliucionierius, kaip gal galėjo pasirodyti keletui politinių neūžaugų, tačiau buvo tikras tautų misijos, kurią nurodė
Dievas Žmogus dar prieš devyniolika šimtmečių, rėmėjas. O kaip Kordeckis ir Skarga – respublikos šalininkas, nes lenkas, – ar galėjo, sekdamas primityvių ar aklimatizuotų pusgalvių pavyzdžiu, būti revoliucionieriumi dėl Lenkijos, Romos ar Prancūzijos, kada jis – dvasininkas ir pilietis – mokėjo mylėti ne tik liaudį, bet ir tautą? Kada
jis buvo krikščionis, mylintis artimus, ne tik dėvinčius pilką sermėgą, o ir šilkinį turtuolio apsiaustą? (p. 157–158)

Knygą Kunigas Mackevičius sudaro rengėjos pratarmė (p. 7), įvadinis straipsnis
„Rankraštis ‘Kunigas Mackevičius kaip istorinė asmenybė. Biografijos kontūrai’ ir
jo identifikacija“ (p. 9–25), rankraščio faksimilė „Ksiądz Mackiewicz, jako postać
dziejowa. Rys biograficzny“ (p. 26–141), vertimas ir komentarai (p. 143–216), šaltiniai
ir literatūra (p. 217–218), iliustracijų sąrašas (p. 219–220), asmenvardžių rodyklė
(p. 221–227), vietovardžių rodyklė (p. 228–232), santrauka lenkų (p. 233–238) ir anglų (p. 239–244) kalbomis.
Šenavičienė mini, kad publikuotasis rankraštis „iki šiol beveik nėra buvęs mokslinėje apyvartoje“ (p. 9), todėl skaitytojo domėjimasis tekstu dar labiau sustiprėja.
Lietuvoje rankraštį 1969 metais knygoje Lietuvos sukilėlių kovos 1863–1864 m. minėjo
Ona Maksimaitienė, bet citavo jį tik kartą (p. 9), netiksliai išvertusi (p. 10). Antrą
kartą minėtoji autorė kartu su Rita Strazdūnaite apie rankraštį užsiminė 1988 metais
parengtame dokumentų rinkinyje Antanas Mackevičius. Laiškai ir parodymai (p. 10).
Šenavičienė mano, kad tekstu Maksimaitienė rėmėsi mažai – nors rankraščio mikrofilmą į Lietuvą atvežė pati – arba dėl sunkokai įskaitomo teksto (išlikęs rankraštis
yra juodraštis, gausiai taisytas), arba dėl politinių sumetimų (p. 10). Minėtoje Ilgūno
knygoje rankraštis Ksiądz Mackiewicz, jako postać dziejowa nurodomas tik kartą, trumpai pacituojant Mackevičiaus žodžius: „Jei Lapinskis laimingai išsilaipins, tai žinau,
kad iškovosime pergalę“8. Nors kaip saugojimo vietą Ilgūnas nurodo Lenkijos nacio
8

473

Ilgūnas 2007, 139.

Kunigas Mackevičius
kaip istorinė asmenybė.
Biografijos kontūrai

nalinę biblioteką, informacija greičiausiai perimta iš Maksimaitienės tekstų: sunku
suprasti, kaip, rašant knygą apie Mackevičių, buvo galima plačiau neaptarti šio įdomaus rankraščio, kurio mikrofilmas buvo saugomas Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje.
Šenavičienė rašo, kad rankraštį rado 2007 metais, rinkdama medžiagą monografijai apie katalikų dvasininkiją 1863 metų sukilimo išvakarėse (p. 9), – ir knygoje iš
tikrųjų į jį nurodoma9. Iš Kunigo Mackevičiaus įvado neaišku, ar tuomet, ar vėliau buvo
nuspręsta rankraštį rengti spaudai, – pasakoma tik, kad knyga buvo parengta naudojantis minėtuoju Maksimaitienės atvežtu mikrofilmu, iš jo padaryta ir faksimilė.
Faksimilė išėjo patenkinamos kokybės, negana to, įsiskaičius į tekstą ir akiai pripratus prie braižo, įskaitomi net nestorai užbraukti žodžiai. Taigi pateikta faksimilė
geriau negu jokios.
Prasminį teksto vertimą iš lenkų kalbos Šenavičienė atliko pati, tačiau už įvairias
konsultacijas dėkojama kolegoms istorikams ir istorikėms: Tamarai Bairašauskaitei,
Vilmai Žaltauskaitei, Ryšard Gaidis, Algimantui Katiliui, Dariui Staliūnui; taip pat –
lituanistei Jolantai Storpirštienei, paleografei Helenai Šimanel, fotografijos istorikui
Dainiui Junevičiui, literatūrologui Algiui Kalėdai, fizikui Mindaugui Senuliui.
Knygos įvade rengėja aptaria rankraščio specifiką ir tematiką, rankraščio autorystę, datavimą, šaltinius, trumpai – patį rankraštį bei publikavimo principus.
Daug pastangų įdėta rankraščio autorystei nustatyti. Šenavičienė rašo, kad labai
padėjo juodraštyje esančios nuorodos į laikraštį Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki
i naukowy. Mat jame, kaip minėta, buvo spausdinti anoniminiai atsiminimai – „Sukilėlių būrių Žemaitijoje monografija“, kurių kopijas Šenavičienė gavo iš Vroclavo
Osolinskių bibliotekos (p. 13). Susipažinus su monografija ir palyginus ją su rastu
juodraščiu, matyti, kad „antrasis rankraščio skyrius, skirtas A. Mackevičiaus kovoms
(apie 40 % viso teksto), yra identiškas monografijos tekstui apie A. Mackevičių“
(p. 18). Tiek monografijoje, tiek rankraštyje dėmesys sutelkiamas į valstietiškuosius
sukilėlių būrius, o pateikti teiginiai, sprendžiant iš kitų sukilimų dalyvių atsiliepimų
susipažinus su laikraštyje spausdintaisiais, su tiesa neprasilenkia.
Laikraštyje publikuotas tekstas tik po skyriaus apie Zigmantą Citavičių pasirašytas
kriptonimu „M.“. Šenavičienė nustatė, kad 1913 metais publikuotuose sukilimo veikėjo Jokūbo Geištoro (Jakób Gieysztor, 1827–1897) atsiminimų prierašuose kaip monografijos autorius nurodomas Antanas Medekša (Medeksza) (p. 14). Mokslinėje istoriografijoje pirmasis monografijos autoriumi Medekšą įvardijo Edwardas Maliszew
ski’s (p. 14). Šenavičienė, siekdama įsitikinti, kad monografijos ir rastojo rankraščio
autorius tas pats, tyrė Medekšos gyvenimą, – jis aprašomas įvade (p. 14–21).
Medekša (1845–1912) gimė bajorų šeimoje Paliesyje (prie Dubysos, Kelmės apskrityje); tėvui priklausė Surmantų dvaras, kurį Medekša paveldėjo. Mokėsi Vilniaus
bajorų institute, Maskvos universiteto Istorijos ir filosofijos fakultete, iš kurio pasitraukė, kad galėtų dalyvauti sukilime. Kovojo Citavičiaus būryje, o šiam žuvus – Tomo
9
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Kušleikos būryje, veikusiame Raseinių ir Šiaulių apskrityse. Kušleikai būrį padalijus,
Medekša tapo atskiro būrio vadu. Po nesėkmingų kautynių prie Žąsinų kaimo, Raseinių apskrityje, persikėlė į Augustavo guberniją, kovojo Vincento Reklevskio būryje, o 1863 metų lapkritį pasitraukė į Paryžių. Šenavičienė rašo, kad su Mackevičiumi
sukilėlių gretose Medekša nesusidūrė, – vadinasi, nebendravo. Po sukilimo keletą
metų praleido užsienyje. Iš Paryžiaus 1865 metais persikėlė į Niujorką, kur praktikavosi prekyboje, o po metų grįžo atgal. Čia trumpai įsitraukė į emigracijos veiklą,
1874 metais pateikė prašymą leisti grįžti į Varšuvą. Grįžo, trumpam suimtas, po
amnestijos gyveno Surmantuose (1874–1909).
Šenavičienė aptaria ir daugiau rankraštinio Medekšos palikimo. Pristatomi jo
rankraščiai Juragos atsiminimai (Pamiętnik Jurahy), Raudonkrūtinis. Istorinė sakmė (Rau
donkrutinis. Baśń historyczna) (p. 19–21). Kaip matyti iš nurodytų Medekšos darbų, jis
linko į kūrybą, nebuvo vienos knygos autorius, tad kyla klausimas, kodėl 1900–1904
metais (p. 22) grįžta prie teksto apie 1863 metų sukilimą.
Atsakymas galbūt yra pats pirmasis sakinys: „Kaip sako Tadas Čackis, ‘veltui
ieškotume naudingų pokyčių tautoje, jeigu dėl bendro tikslo nebūtų pašaukti kunigai’“ (p. 143). Medekša atkreipia dėmesį, kad dvasininkija „savo rankose laikė visus
luomus, turėjo tautos meilę, valdė netgi sąžinę ar bent jau daugiausia darė jai įtakos.
Taigi, Lenkijos išlaisvinimui dvasininkija buvo būtina“ (p. 143). Pasak autoriaus,
Mackevičiaus gyvenimo istorijos tyrimas turėtų padėti rasti naujų patvirtinimų Tado
Čackio teiginiui – taip veikiausiai nurodoma, kad ir jo gyvenamuoju metu dvasininkija labiausiai dirbusi tautai. Būtent katalikiškoji inteligentija, dvasininkai pirmieji
prabilo apie platesnius tautinės veiklos uždavinius, moterų įtraukimą į ją10.
Šenavičienė primena, kad XX amžiaus pradžioje Medekša ima bendrauti su lietuvių kultūrininkais kunigais Aleksandru Dambrausku-Adomu Jakštu ir Jonu Mačiuliu-Maironiu. Staliūnas rašo, jog visi trys, „kiek žinoma“, „1905 m. lapkričio pabaigoje Peterburge, vadovaujant profesoriui Janui Baudouinui de Courtenay“ dalyvavo lietuvių ir lenkų inteligentų susirinkime, kur buvo iškelta mintis steigti „Liuosą universitetą“11. Ar tik Medekša, tuo metu matydamas ir daugiau aktyvių, į tautinį darbą įsitraukusių kunigų, nebus pats prisiminęs esąs lietuvis?
Rankraštyje rašoma, kad paskutiniai įvykiai (turimas galvoje 1863 metų sukilimas)
išjudino net Žemaitiją, kur paprastai nebūna mesijų, – ten „tautos sukilimas akivaizdžiausiai patraukė liaudį ir suteikė jai naują krikšto patepimą ateities darbui, ateities
išlaisvinimui“ (p. 144). Kažin ar buvo šie žodžiai įrašyti monografijoje – tekste, išspausdintame laikraštyje tuoj pat po sukilimo. Greičiausiai tuos sakinius diktavo tik
nauja patirtis, išvydus, kaip iš valstiečių išaugusi jaunoji inteligentija, tai yra daugiausia dvasininkai, gina gimtosios kalbos pozicijas mokyklose, rūpinasi šviesti žmones, kelti tautinę dvasią12. Rankraščio retorika leistų spėti, kad ta knyga buvo ir ne10
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67, 73.
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Vidmantas 1995, 30–88.
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tiesioginė agitacija, galbūt taikoma vis dar sulenkėjusiai bajorijai lietuvinti, mat pirmajame antrosios pastraipos sakinyje rašoma: „manėme, kad bus pravartu, jei mūsų
mintis trumpam sustos naujoje mūsų visuomenės fazėje“ (p. 143). Galbūt tik po
kurio laiko Medekša pamatė tautinį atgimimą bundant po paskutiniojo skaudaus
nuopuolio, o pralaimėtą sukilimą – atnešus gerų permainų. Kaip tuomet sukilimą
skatino jaunimo agitacija ir kunigų skleista religinio patriotinio pobūdžio propaganda, taip ir rankraščio perrašymo metais dvasininkija ragino šviesti valstiečius. Medekša primena, kad dvasininkija su bajorija kovojo dėl neveiklumo ir niekuo nepateisinamo liaudies engimo (p. 146).
Pirmojo ir paskutinio rankraščio sluoksnių teksto elementų prieštaros liudija autoriaus mąstymo, pasaulėžiūros pokyčius – nuo lenkiškosios tapatybės prie lietuviškosios. Skaitytojui lieka apgailestauti, kad knygos rengėja neaprašė pirmojo ir paskutinio teksto sluoksnių skirtumų, nepateikė pavyzdžių, kaip tam tikros vietos atrodo rankraštyje, o kaip – tekste, kuris buvo spausdintas laikraštyje. Galima tik pačiam
prie konservatyviosios pasaulėžiūros priskirti, pavyzdžiui, pilietiškumo ir tautiškumo tapatinimą bei tautos tapatinimą su aukščiausiuoju luomu: „paskutiniame sukilime lenkų tauta nepasiekė savo aukštumų“ (p. 144); „ne kiekvienoje parapijoje dvasininkas buvo tikras lenkas ir patriotas“ (p. 147); „Mack[evičiaus] paveikslas, sukurtas atgimstančios lenkiškos dvasios jėgos, visagalybės pirmųjų Lenkijos padangėje
vėl kylančios saulės spindulių, turi glaudžią sąsają ir su įvykiais, ir su tautos dvasia“
(p. 148); „[n]e dėl to lenkų primai ėjo senatorių pareigas, kad Prancūzijoje ir Romoje priklausė ponams ir vasalams, o dėl to, kad buvo piliečiai ir lenkai“ (p. 149).
Užtat moderniosios sąmonės tapatybe laikytume tas teksto vietas, kur autorius
žada, kalbėdamas apie tautą, žvilgtelėti ir į liaudį (p. 144):
Ne patriotizmo stoka atstūmė mūsų liaudį nuo bendro reikalo, bet jos neparengimas
ir amžinos bajorijos pretenzijos dėl valstiečių klausimo (p. 145).
Taip pat privalome žvilgterėti ir į aukštąsias tautos sferas – į tą bajorų ir didikų pasaulį, kurio uždavinys buvo saugoti istorinę tradiciją ir tautos vardu pamažu atsisakyti kastos privilegijų. [...] Net valstiečių klausimas buvo atiduotas į bajorijos rankas.
Trūko ryžto ir sąžinės išspręsti jį visos tautos labui (p. 147).

Dažnai senoviškesnis požiūris tekste pinasi su moderniu. Pavyzdžiui, Valančius
apibūdinamas taip: „Tas iš liaudies išėjęs ir tik jos dvasia gyvenęs žmogus stokojo
tautiškumo, tačiau turėjo tą teigiamybę, kad mylėjo žemaičių liaudį ir tą meilę perdavė būsimiesiems Dievo žodžio skelbėjams“ (p. 154). Negalima nepaminėti nuolatinių autoriaus pastabų, jog Mackevičiaus būryje kalbama žemaitiškai, arba lietuviškai („[s]upranti lietuvišką šneką – atsakai ta pačia tarme“, p. 192), kelių žodžių,
pasakojime įrašytų lietuviškai: tiewas (p. 155), Lanku Karalienia (p. 204).
Tačiau pateiktų įvykių interpretacija priklauso ne tik nuo autoriaus, prabėgusio
laiko ir atminties, bet ir nuo rankraštyje neartikuliuoto pasakotojo. Kaip minėta, int
riga tekste išlieka iki pat pabaigos: atsiminimų užrašytojas ir atsiminimų autorius
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nėra tas pats asmuo, ir skaitant knygą vis norisi sekti tą slaptą pasakotojo, autoriaus
ir pagrindinio veikėjo dialogą. Šenavičienė, bandydama nustatyti tikėtiną pasakotoją, įvertina Medekšos ir Mackevičiaus bendravimo galimybę, nustato artimus kunigo
pagalbininkus, ištiria sukilėlių tardymo protokolus, emigracijoje gyvenusius kovotojus, galėjusius bendrauti su autoriumi, ir prieina prie išvados, kad tai – Aleksandras
Rutkovskis (Rutkowski) („kuris galėjo būti mūsų Rutkauskas“, p. 22–24). Recenzijos
pradžioje minėta, kad kunigas Mackevičius lygintas su pranašais, minėtos kitos jo
dorybės, tačiau kaip karo vadas jis nedaug buvęs vertas:
Kun. Mack[evičius] anaiptol nebuvo įžymus vadas, apdovanotas kariniu genialumu
ar bent talentu. Šioje srityje jis pasiekė šlovę vien tik ryžtu ir drąsa – ta neatsiejama
visų didžiųjų sielų savybe. Visų pirma jis yra anas Petras Atsiskyrėlis, kuris žodžiu
veda tikinčiuosius užkariauti Išganytojo kapo. Pirmiausia Mack[evičius] yra kunigas
ir propaguotojas. Jam pašaukus sukyla visa Žemaitija, bet svarbiausia – kad įsitraukia
į sukilimą valstiečiai. Ir daro tai tiktai dėl to, kad ginkluotam sąjūdžiui vadovauja
kunigas ir pats prisisega prie šono kardą (p. 194).

Knyga sodraus turinio, sudėtingos pasakojimo struktūros, gausi beletristinių intarpų, emocijų, teksto rašymo istorijos. Tai yra ne mokslinis tyrimas, o dalyvavusių
kovose atsiminimai – ir todėl jie perteiktų vaizdų tikrumu stipriai veikia skaitytojo
jausmus, kelia užuojautą, sykiu – norą sekti herojumi.
Šenavičienei pavyko perteikti knygos autoriaus retoriką, pasakojimo raiškumą,
dinamiką:
Tie, kurie niekada nesvajojo apie sukilimą, ėmėsi jam vadovauti. Dabar pažvelgsime
į rezultatus. Sukilimas kilo be įsakymo – visoje Lietuvoje ir Žemaitijoje įsikūrė sukilėlių būrių. Nugali Narbutas ir Jablonovskis, o Mackevičius neša tautinio karo vėliavą. Beliko tik pastūmėti į tą kelią visą tautą. Tačiau dominavo kompromisinės priemonės ir neryžtingumas. Taip atsitiko, kad tautinis reikalas rado patikimą žmogų,
apie kurį Garibaldis pranašavo, kad jis išgelbėsiąs Lenkiją. Tai buvo SierakauskasDolenga. Tas žmogus suvokė tautos tikslą ir buvo iš tiesų karštas patriotas (p. 200).

Taigi knyga – tarsi auksas pelenuose, nes po išoriniu paprastumu slypi knygos
rengėjos profesionalumas, regimas iš lakoniško, bet turiningo įvadinio straipsnio,
aiškiai perteikto lietuviško teksto, pateiktų iliustracijų, tinkamų komentarų. Perskaičius atsiminimus, atrodo, kad tik dabar pavyko iki galo suvokti tai, kas specialistams
galbūt buvo žinoma ir anksčiau: sudėtinga 1863 metų sukilimo eiga, beveik beprasmiška vadų ir visų dalyvių auka, trumpo Mackevičiaus gyvenimo tragiškumas, žlugusi jo mylimosios nepažįstamosios viltis dar kartą susitikti... Atsiminimai kelia daug
asociacijų, minčių. Atrodo, kad Tėvas Stanislovas, daugelį metų kunigavęs Paberžėje,
perėmęs pirmtako dvasią, buvo tarsi Mackevičiaus antrininkas, gebėjęs mylėti kiek
vieną, kiekvienam rasti tinkamą žodį.
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Ein Jahr vor dem 100. Todesjahr des Schweizer Linguisten Ferdinand de Saussure
(1857–1913) veröffentlichten Daniel Petit und Bonifacas Stundžia in einer französischlitauischen Zusammenarbeit die Neuedition de Saussures Schriften zum Baltischen.
Die insgesamt sieben Artikel, die dieser in den Jahren von 1892 bis 1896 verfasst hat,
sind zwar alle bereits im Recueil wiederabgedruckt,1 dort aber freilich ausschließlich
in ihrer französischen Originalsprache. Die hier vorzustellende Ausgabe von Petit
und Stundžia hingegen bietet ihren Lesern zusätzlich eine Übersetzung sämtlicher
Texte einschließlich der fremdsprachlichen Zitate ins Litauische von Lina Perkauskytė;
vereinzelt sind in den Fußnoten zur Übersetzung außerdem Kommentierungen der
Herausgeber hinzugefügt.
Das Buch zerfällt demzufolge in zwei Teile, von denen im ersten die Texte in litauischer Sprache abgedruckt sind (S. 7–113), im zweiten Teil diejenigen in französischer Sprache (S. 117–239). Jedem Teil vorangestellt sind ein gemeinsames Vorwort
der Herausgeber („Pratarmė“ S. 7f., „Préface“ S. 117–119) sowie je eine Einleitung
beider Herausgeber (Petit: „Ferdinandas de Saussure’as ir lietuvių kalba“ [S. 9–32],
„Ferdinand de Saussure et la langue lituanienne“ [S. 121–148] und Stundžia: „Ferdinando de Saussure’o įnašas į baltų kalbotyrą“ [S. 33–43], „L’apport de Ferdinand de
Saussure à la linguistique baltique“ [S. 149–162]).
1
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Saussure 1922.

Ferdinand de Saussure, Baltistikos
r a š t a i = Tr a v a u x b a l t i s t i q u e s

Die sieben Artikel de Saussures zum Baltischen bilden den Hauptteil und sind
thematisch angeordnet:
Akzentologie
(1) „A propos de l’accentuation lituanienne“
„Apie lietuvių kalbos kirčiavimą“
(2) „Accentuation lituanienne“
„Lietuvių kalbos kirčiavimas“

Morphologie, Phonetik, Etymologie
(3) „Sur le nominatif pluriel et le génitif singulier de la déclinaison consonantique
en lituanien“
„Apie lietuvių kalbos priebalsinės linksniuotės daugiskaitos vardininką ir viena
skaitos kilmininką“
(4) „Vieux prussien siran «le cœur»“
„Prūsų kalbos siran ‘širdis’“
(5) „Traitement de l’ū en vieux prussien“
„Prūsų kalbos ū traktavimas“
(6) „Les féminins en -ū du vieux prussien“
„Prūsų kalbos moteriškosios giminės daiktavardžiai su -ū“
(7) „Lituanien kùmstė «le poing»“
„Lietuvių kalbos kùmstė“

Dem zweiten Teil nachgestellt sind ein Abkürzungsverzeichnis (S. 241–242), eine
Bibliographie der zitierten Literatur (S. 243–248) sowie ein Sach- und Personenindex
(S. 249–252 bzw. 252–254). Vermissen wird man lediglich einen Index der objektsprachlichen Wortformen.
Die Kriterien zur Edition legen die Herausgeber im Vorwort dar: Als Grundlage
dienen die Texte in der Fassung der jeweiligen Primärausgaben (Indogermanische
Forschungen und Mémoires de la Société de Linguistique de Paris). Die Paginierung der
Originale ist in eckigen Klammern angegeben, Druckfehler bleiben stehen und werden in den Fußnoten erläutert; ausgenommen sind Druckfehler, auf die bereits in
den Primärquellen selbst hingewiesen ist, sie wurden im Text ausgebessert. Daneben
sind die einzigen Veränderungen am Text ein paar wenige typographische Besonderheiten der Primärquellen, die die Herausgeber aus technischen Gründen modifiziert haben;2 in den Übersetzungen sind zusätzlich die objektsprachlichen Beispiele in ihrer Transkription an heutige Gepflogenheiten angepasst. Der Neusatz der
Texte weist erfreulich selten Tippfehler3 auf und ist in typographischer Hinsicht
2

Es handelt sich dabei um die griech. Grapheme ϐ, ϖ, ϲ ,  , deren letzteres als ‘Fliegenkopf ’ gedruckt ist (S. 7/117). Sie werden normalisiert mit β, π, ς, τ wiedergegeben und der spiritus lenis (᾽), der in eini-
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gen Texten zur Bezeichnung des Akuts (´)
dient, wird durch diesen ersetzt.
So z. B. S. 16 28=129 25: statt „r̻“ lies „“, S. 94 4=
218 9: statt „Ierusalem“ lies „Jerusalem“,
S. 221 26: statt „* Erratum“ lies „* [Erratum“.
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eindrucksvoll gelungen, gerade im Hinblick auf die heute unüblichen Notationen
in den Originalen.
Von den Arbeiten de Saussures zum Baltischen nehmen die beiden Aufsätze zur
Prosodie des Litauischen eine besondere Stellung ein und spielen bis zum heutigen
Tag in der baltoslavischen Akzentologie eine herausragende Rolle. Entsprechend
eingehend befassen sich die beiden Herausgeber in ihren jeweiligen Einleitungen
(s. o.) mit diesen Texten, indem sie sie inhaltlich wie forschungsgeschichtlich erläutern,
vorangestellt ist jeweils ein konziser und informativer forschungsgeschichtlicher
Abriss des Gesamtwerkes von de Saussure. Dessen beide zentralen Gedanken in
seinen akzentologischen Arbeiten sind dabei einmal der diachrone Zusammenhang
der etymologischen Quantitätsopposition kurz : lang der Monophthonge, Diphthonge sowie silbischen Liquide und Nasale mit der Intonationsopposition Zirkumflex :
Akut. Die ersteren, etymologisch langen Vertreter dieser Laute sind im Bsl. akutiert
während die letzteren, kurzen zirkumflektiert sind.4 De Saussure baut mit diesen
Ausführungen auf eine frühere Beobachtung Fortunatovs auf,5 den Zusammenhang
der Quantitäten und der damit verbundenen Intonationsopposition mit den so genannten ‘Laryngalen’ der idg. Grundsprache stellte später Vaillant her.6
Zum anderen ist es daneben de Saussures Beschreibung der regelmäßigen Verschiebung des Akzents nach rechts von einer kurzen, zirkumflektierten Silbe auf
eine akutierte, die als Lautgesetz heute als de Saussures Gesetz, mitunter auch de
Saussures/Fortunatovs Gesetz7 bekannt ist. Mit der Herausarbeitung dieses Lautgesetzes ist es de Saussure gelungen, die vier Akzentklassen (1)–(4) der litauischen
Standardsprache auf einen vorlitauischen Akzenttyp I (kolumnaler Akzent auf der
Wurzelsilbe) und Akzenttyp II (bereits vorlit. mobiles Paradigma) zurückzuführen,
die durch de Saussures Gesetz in die Akzentklassen (1) und (2) bzw. (3) und (4)
gesplittet wurden.8
Gerade die beiden überaus detail- und hilfreichen Einleitungen der Herausgeber
machen zusammen mit den Übersetzungen die vorliegende Neuausgabe für litauische
Leser, an die sich die Herausgeber in erster Linie wenden (S. 8=118), besonders wertvoll. Aber auch andere Leser werden von ihr profitieren, denn wie oben erwähnt
liegen beide Einleitungsteile sowohl in litauischer wie auch französischer Sprache
vor. Auch wenn eine zusätzliche Übersetzung ins Englische die Leserschaft sicher
hätte deutlich erweitern können, ist den Herausgebern für die technisch wie inhaltlich äußerst gelungene Edition der Arbeiten de Saussures zum Baltischen zu gratulieren und zu danken.
4

5
6

Vgl. z. B. lit. pìlnas adj. ‘voll’ < urbsl. *p  lna< uridg. *p  h₁-nó- (= ved. pūr ṇ á- adj. ‘ds.’)
vs. lit. vi  kas m. ‘Wolf ’ < urbsl. *vĩlka- <
uridg. *  k w o- (= ved. v  ka- m. ‘ds.’).
Fortunatov 1880, 575–589.
Vaillant 1936, 109–115.
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8

Vgl. zu den verschiedenen Traditionen Collinge (Collinge 1985, 149).
Vgl. z. B. lit. várna (1) f. ‘Krähe’ < urbsl.
*v΄árn  (I) vs. lit. rankà (2) f. ‘Hand’ < urbsl.
*r΄añk  (I).
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Jonas Palionis,
XVII a. pabaigos – XVIII a. pirmosios pusės
Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,
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An dieser Stelle werden zwei onomastische Arbeiten von Jonas Palionis besprochen, die im Abstand von fünf Jahren in unterschiedlichen Verlagen erschienen sind.
Ihre Aufeinanderbezogenheit lässt es sinnvoll erscheinen, sie hier gemeinsam zu
rezensieren.
Die Materialgrundlage für die zu rezensierenden Schriften bilden Kirchenbücher
der Gemeinde Punia, Kreis Alytus, und zwar für Palionis 2003 zwei Trauregister aus
den Jahren 1658–1688 und 1732–1759 sowie das Taufbuch aus den Jahren 1659–1672
und für Palionis 2008 vier Taufbücher aus den Jahren 1694–1709, 1711–1718, 1719–1731,
1732–1759. Beide Schriften von Palionis decken somit einen Zeitraum von 100 Jahren,
in einer für die Festwerdung der litauischen Nachnamen1 bedeutsamen Zeit, ab.
1

Angesichts der Tatsache, dass es im Litauischen nicht eine für alle Mitglieder einer
Familie gleiche Namenform gibt, wird
hier anstelle des in der deutschen onomas-

tischen Literatur üblichen Terminus Fami
lienname der dem litauischen Äquivalent
pavardė näherstehende Terminus Nachname
verwendet.
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J o n a s P a l i o n i s , X VII a . a n t r o s i o s p u s ė s
Punios parapijos asmenvardžiai
ir vietovardžiai
J o n a s P a l i o n i s , X VII a . p a b a i g o s –
X VIII a . p i r m o s i o s p u s ė s P u n i o s
parapijos asmenvardžiai
ir vietovardžiai

In ihrem Aufbau sind beide Bände weitgehend parallel. Nach einer Einführung in
den geschichtlichen Kontext (2003, S. 11–17: „Šis tas apie Punią ir jos parapiją“; 2008,
S. 10–19: „Keletas laikotarpio istorinių bruožų“) gibt Palionis jeweils eine paleäographische Beschreibung der Dokumente (2003, S. 22–26; 2008, S. 19–28). Es folgt eine
systematische Darstellung der Personen- und Ortsnamen, deren Kapitel mehrheitlich
identisch überschrieben sind, vgl. „Bendroji asmenvardžių charakteristika“ (2003,
S. 40–42; 2008, S. 29–32), „Krikštavardžiai“ (2003, S. 42–45; 2008, S. 32–35), „Lietuviš
kos(ios) [vyrų] pavardės“ (2003, S. 46–59; 2008, S. 35–50), „Nelietuviškos[ios] pavardės“
(2003, S. 60–64; 2008, S. 54–67) sowie „Bendroji vietovardžių charakteristika“ (2003,
S. 154–156; 2008, S. 184–189). Allerdings sind die Akzentsetzungen in beiden Bänden
unterschiedlich. Während Palionis 2003 noch auf Fragen der Graphie („Asmenvardžių
ir vietovardžių rašybos ypatybės“, S. 26–29) und der Slawisierung der Nachnamen
(„Lietuviškų asmenvardžių ir vietovardžių slavinimas“, S. 29–49) eingeht, widmet der
Autor in Palionis 2008 ein Kapitel der Bildung der Nachnamen von Frauen, sowohl
lediger als auch verheirateter („Lietuviškos moterų pavardės“, S. 50–53). Über die Ergebnisse seiner Arbeit von 2003 hinaus geht Palionis auch, wenn er im Kapitel
„Nelietuviškos pavardės“ (2008, S. 54–67) neben den bereits in Palionis (2003, S. 60–64)
behandelten slavischen, tatarischen und jüdischen resp. deutschen Nachnamen erstmals
auch Nachnamen ungarischer Herkunft bespricht. Diese Namenvorkommen gehen,
wie Palionis (2008, S. 65) unter Berufung auf eine Arbeit von Raimonda Ragauskienė2
feststellt, auf die Regierungszeit von Stephan Batory (1576–1586) zurück, während der
sich ungarische Adlige in der Gegend um Birštonas angesiedelt haben.
Obwohl Palionis im Titel seiner beiden Schriften den Terminus asmenvardžiai führt,
der sowohl Rufnamen als auch Nachnamen einschließt, bilden den Hauptteil der beiden
Bände jeweils die Verzeichnisse der in den Quellen vorgefundenen Nachnamen: „As
menvardžių (pavardžių) sąrašas“ (2003, S. 67–153), „Pavardžių sąrašas-žodynas“ (2008,
S. 78–183). Diese werden jeweils in der polnischen Originalgraphie und in Klammern
in der standardisierten litauischen Form angeführt. Ist ausschließlich die feminine Form
überliefert, dann wird auf deren Basis die entsprechende maskuline Form rekonstruiert
und mit Sternchen angeführt. Die Belegstellen werden für sämtliche Namenvorkommen
nachgewiesen, daneben auch die jeweiligen Wohnorte der Namenträger.
Außerdem bietet Palionis in beiden Bänden jeweils ein Verzeichnis der in den
Quellen nachgewiesenen Ortsnamen. Diese stimmen trotz der Tatsache, dass es sich
bei allen von Palionis behandelten Quellen um Kirchenbücher des Kirchspieles Punia
handelt, nur partiell überein, da die Gemeinde Punia durch Abspaltung von Kirchspielen sich im Laufe der Zeit verkleinerte und darüber hinaus in den Kirchenbüchern
auch Personen verzeichnet sind, die aus Orten anderer Kirchspiele stammten.
Beide Bände enthalten einen Anhang, in dem Daten aus den im Hauptteil nicht
berücksichtigten Kirchenbüchern dargeboten werden. In Palionis 2003 erschließt der
2
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Ragauskienė 2004.
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Anhang das Trauregister der Gemeinde Punia für die Jahre von 1732–1759, in Palionis 2008 das Taufbuch für Jahre von 1730–1752. Warum diese Quellen jeweils separat
erschlossen werden, ist nicht nachvollziehbar.
Den Abschluss beider Bände bilden jeweils eine deutsche Zusammenfassung sowie ein Literaturverzeichnis. Palionis 2008 (S. 271–326) bietet ein Register der in
Palionis 2003 und Palionis 2008 angeführten standardisierten litauischen Namenformen. Allerdings bleiben in diesem Register die in den beiden Anhängen dargebotenen Namenformen unberücksichtigt.
Die Bedeutung der in diesen Schriften ausgewerteten Quellen ergibt sich nicht nur
aus dem persönlichen Bezug des Autors zu seiner Heimatregion, sondern auch aus
der Rolle Punias in der Vergangenheit. Die Exponiertheit Punias, eine der ältesten
Städte des Großfürstentums Litauen, die bereits sehr früh in der Chronica nova Prute
nica von Wigand von Marburg erwähnt wurde und als regionales Herrschaftszentrum
mit Burg eine große Ausdehnung ihres Territoriums erreichte, lassen diese Region für
eine solche Studie prädestiniert erscheinen. Insofern sind die aufgefundenen und durch
Palionis erschlossenen Kirchenbücher äußerst wichtige Zeugnisse für die Dokumentation des Namenbestandes in litauischen Gebieten des 17. und 18. Jahrhunderts.
Die beiden Arbeiten von Palionis reihen sich ein in die Reihe regionaler onomastischer Bestandsaufnahmen wie sie von Zigmas Zinkevičius für Vilnius Anfang des
17. Jahrhunderts3 und Alma Ragauskaitė für Kaunas vom 16–18. Jahrhundert4 geliefert wurden. Mit beiden hier zu besprechenden Arbeiten erschließt Palionis die Personennamen einer weiteren Region. Allerdings weichen Ansatz und Anspruch der
genannten Arbeiten erheblich voneinander ab. Während Zinkevičius 1977 nur die
litauischen Personennamen berücksichtigt, verzeichnen sowohl Ragauskaitė 2005 als
auch Palionis 2003/2008 sämtliche in ihren Quellen aufgefundene Namenformen,
wodurch sie einen umfassenden Überblick über den Namenbestand ihrer Region
geben können. Anders jedoch als Zinkevičius, der das gesamte Namenmaterial auch
etymologisch deutet, verzichtet Ragauskaitė darauf vollständig und Palionis bietet
diese nur sporadisch in den einleitenden Kapiteln.
Kirchenbücher sind, wie u. a. der deutsche Onomast Walter Wenzel hervorgehoben hat, eine für die onomastische Forschung äußerst bedeutsame Quelle.5 Sie bieten,
3
4
5

Zinkevičius 1977.
Ragauskaitė 2005.
„Kirchenbücher erweisen sich als unerschöpfliche Quellen der Geschichtswissenschaft, speziell der Personen-, Familien-,
Bevölkerungs-, Orts-, Landes- und Kirchengeschichte, der Genealogie und Soziologie. Ihr besonderer Wert für die Personennamenforschung besteht darin, dass
sie alle sozialen Schichten der Bevölkerung erfassen, einschließlich der Frauen
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und Kinder, der Knechte und Mägde, der
Tagelöhner, der sog. Hausgenossen etc.,
und dass die Eintragungen vor Ort in unmittelbarem Kontakt mit den betreffenden
Menschen erfolgten. […] Es gibt keine andere Quelle des ausgehenden Spätmittelalters und der frühen Neuzeit, die in dieser Vollständigkeit den Zugriff auf die Gesamtbevölkerung, ihr Nameninventar und
den konkreten Namengebrauch ermöglicht“ (Wenzel 2004, 10 f.).

J o n a s P a l i o n i s , X VII a . a n t r o s i o s p u s ė s
Punios parapijos asmenvardžiai
ir vietovardžiai
J o n a s P a l i o n i s , X VII a . p a b a i g o s –
X VIII a . p i r m o s i o s p u s ė s P u n i o s
parapijos asmenvardžiai
ir vietovardžiai

anders als z. B. Steuerlisten und ähnliche Dokumente eine relativ hohe zeitliche
Tiefe. Durch die wiederholte Anführung ein und derselben Person als Eltern bzw.
Paten können Aspekte der Varianz von Nachnamen beschrieben werden. Die Möglichkeit der Ermittlung der familiären Beziehungen zwischen den angeführten Personen lassen sowohl Rückschlüsse auf die Bedeutung der in den jeweiligen Nachnamen nachzuweisenden onymischen Suffixe als auch Aussagen zum Prozess der
Festwerdung von Nachnamen zu.
Allerdings sind die Möglichkeiten, die die ausgewerteten Kirchenbücher boten,
vom Autor dieser beiden Studien nicht in vollem Umfang ausgeschöpft worden. Die
angeführten isolierten Nachnamenvorkommen – Palionis bietet lediglich die Form
des Nachnamens in Originalorthographie und die Jahreszahl und (häufig) Ort des
Vorkommens – lassen nur bedingt Aussagen zur Varianz von Nachnamen (bei einer
Person) und zu dem Prozess ihrer Festwerdung zu und geben keinen gesicherten
Aufschluss über die Funktion der onymischen Suffixe. Für den Nutzer wäre es schon
von Interesse zu erfahren, in welchem familiären Verhältnis die Träger der Nachnamen Karałaytis, Karalowa, Karalowna, Karalukstis und Karalun oder Stelmach, Stelmak,
Stelmokas, Stelmakowa, Stelmachowna, Stelmachowicz, Stelmakiewicz und Stelmakytis zueinander stehen. Ohne diese Information bleiben strenggenommen alle Aussagen zur
Funktion der onymischen Suffixe hypothetisch.
In diesem Fall würde es sich anbieten, Belegreihen für einzelne Familien bzw.
Familienzweige zu erstellen, wie sie im Ansatz die in der Bundesrepublik verbreiteten Ortsfamilienbücher geben. Diese zwar in erster Linie aus genealogischen Überlegungen in der Regel von Nichtphilologen angelegten Belegreihen sind für die onomastische Forschung eine wertvolle Quelle. Für die litauische Onomastik von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang das Ortsfamilienbuch Memelland, das
das litauische Namengut erfasst.6
Zum Abschluss sei auf die in der Einleitung dargebotene Klassifizierung der litauischen Nachnamen (2003, S. 46–59; 2008, S. 35–50) eingegangen, die Palionis in
erster Linie nach morphologischen Gesichtspunkten vornimmt. So teilt er die Personennamen in zweistämmige (dvikamienės pavardės) und einstämmige (vienakamienės
pavardės), letztere unter anderem in suffigierte (patronymische [priesaginės tėvavardinės
pavardės], diminuierende [priesaginės deminutyvinės pavardės] und nicht-patronymische
[priesaginės netėvavardinės pavardės]) sowie präfigierte (priešdėlinės pavardės) Bildungen.
6

Im Internet unter „Ortsfamilienbuch Memelland“. Mit den dort dargebotenen Belegreihen kann eine Reihe von Fragestellungen bearbeitet werden. Beispielhaft sei
hier auf die folgenden vier Belegreihen
verwiesen, die die Formen der Nachnamen von mehreren Generationen einer Fa-
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milie dokumentieren. In diesen wird nicht
nur der Namenswechsel greifbar, sondern
auch das Funktionieren des litauischen
onymischen Suffixe, vgl. z. B. „Elza Karalate“; „Martin Klumbies gnt. Karalus“;
„Martins Karalus“ [1811–1905]; „Martins
Karalus“ [1847].
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Merkwürdig erscheint hier die nicht morphologischen Prinzipien folgende Ausgliederung der Übernamen (pravardinės pavardės) als eigene Klasse.
Diese Klassifizierung ist insofern inkonsequent, da Palionis die morphologische
Struktur der Nachnamen nur formal beschreibt, jedoch nicht ausgehend von jeweiligen onymischen Basen die Prozesse der Nachnamenbildung bestimmt. So unterscheiden sich die unter die zweistämmigen Bildungen subsumierten alten zweistämmigen baltischen Personennamen (Typ Syrwid) grundlegend von den ebenfalls an
dieser Stelle behandelten mit dem Zweitglied -žentis gebildeten Pentheronymen.
Während bei den ersteren die onymische Basis der zweigliedrige baltische Personenname ist, der hier mit Nullsuffix in der Funktion des Nachnamens erscheint, handelt
es sich bei den Pentheronymen um Komposita mit der entsprechenden onymischen
Basis im Erstglied und dem Zweitglied -žentis. Auch ist es für die Bildung der Nachnamen unerheblich, ob die onymische Basis zwei- oder einstämmig ist. Konsequent
wäre demzufolge eine derivationsmorphologische Klassifikation, die Nachnamen
ohne Suffix (Nullsuffix), Nachnamen mit Suffix (wobei sowohl Art als auch Anzahl
der Suffixe noch genauer bestimmt werden können) sowie durch Komposition entstandene Nachnamen unterscheidet. Präfixe spielen, wie bereits Palionis (2008, S. 47)
festgestellt hat, bei der Bildung der litauischen Nachnamen keine Rolle und müssen
deshalb bei dieser Klassifikation nicht berücksichtigt werden.
Neben der Klassifikation unter morphologischen Gesichtspunkten lassen sich die
Nachnamen nach den ihnen zugrunde liegenden onymischen Basen einteilen, wobei
die in der litauischen Onomastik gebräuchliche7 sich partiell z. B. von der in der
deutschsprachigen Onomastik eingebürgerten Klassifikation unterscheidet. Gemeinsam sind die Ausgliederung der Nachnamen aus Rufnamen und aus Übernamen,
wobei in der litauischen Onomastik unter den Übernamen die in der deutschsprachigen Onomastik als eigene Klassen geführten Nachnamen aus Berufsbezeichnungen
(Berufsnamen), Nachnamen aus Siedlungsnamen und Ethnonymen (Herkunftsnamen)
sowie Nachnamen aus Örtlichkeitsbezeichnungen (Wohnstättennamen) subsumiert
werden. Eine Aufbereitung des Materials entsprechend dieser Klassifikation verspricht
Aufschluss über die Motivation der dargebotenen Nachnamen.
Das Engagement von Jonas Palionis für die umfassende Inventarisierung der
Nachnamen und der Ortsnamen des Gebietes von Punia ist ausdrücklich zu würdigen. Er hat damit wichtige Quellen erschlossen, aufbereitet und deren Namenmaterial der onomastischen Forschung für weitergehende Studien zu vielen Fragestellungen, wie etwa die der Slawisierung der litauischen Nachnamen, zur Verfügung gestellt. Es bleibt zu wünschen, dass das in den hier besprochenen Schriften präsentierte Namenmaterial in zukünftigen onomastischen Arbeiten berücksichtigt und
einer intensiven Auswertung zugeführt wird.
7
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Zuletzt Zinkevičius 2008.
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In the foreword the author writes that he wanted to write about himself as a
person born in an out-of-the-way place in the first half of the third decade of the
twentieth century, a representative of a generation which experienced many hardships. (Actually he was born on June 20, 1924, as we learn on p. 9.)
Palionis’ native village was called Mišiškės, probably a contraction of Miškiškės
derived eventually from the common noun miškas ‘forest.’ Palionis writes that he can
boast neither of noble origin nor of any special characteristics of his parents. They
were merely harmless drudges (vargo pelės) laboring in the fields from dawn to dusk
and never seeing brighter or happier days. Palionis himself had to work in the fields
as a young man.
Although his parents had never attended school they did know how to read and
write. His mother had learned to read from a prayer book and began to teach him
the alphabet from an early age. His mother was very religious and had hopes that
her son would become a priest. The author describes in detail his difficulties in walking to elementary school in wooden shoes and studying at home by a kerosene lamp.
Later at the Prienai gymnasium the algebra teacher was for him as for many students
a hobgoblin. Later, however, the author got fours and fives (roughly B’s and A’s according to the American system). Following some wartime adventures in October of
1941 Palionis entered the Pedagogical Institute in Vilnius. Here his teacher of almost
all aspects of the Lithuanian language, phonetics, morphology and introduction to
linguistics was Jonas Kruopas. In March of 1943 the Nazis closed the Institute along
with other Lithuanian schools. In order to avoid being sent off to slave labor in Germany, Palionis returned home to his parents, but in 1943 enrolled in the archaeology
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department of the humanitarian faculty of the University of Vilnius. Here until the
closing of the upper level schools he attended Jonas Puzinas’ lectures of the history
of Lithuanian archaeology, Paulius Galaunė’s lectures on the history of Lithuanian
art, Jonas Balys’ lectures on ethnology, Petras Jonikas’ Lithuanian language proseminar. At the end of 1943 Palionis was tutoring a group of about ten students at the
home of a neighborhood farmer, but by the spring of 1944 he obtained a position as
a teacher at the Paliepiai elementary school.
As the Soviet Army got closer the teachers began to discuss what to do when the
Soviet Army arrived, some advocating armed resistance as opposed to others who
supposed that if the powerful German army was unable to stop the Soviets, it was
unlikely that a regiment or a number of regiments of Lithuanians would be able to
stop them. Thus a number of Lithuanians would perish senselessly and the hoped
goal would not be attained.
As the front moved west the Soviet administrative apparatus was resurrected
and at the end of August or the beginning of September a letter arrived from the
People’s Education Department of the Alytus district offering Palionis the job of
director at Butrimonys progymnasium. After a conflict with the Soviet authorities
he decided to ‘disappear’ and left one night without informing anybody. Finally
getting official documents releasing him from his director’s job he was accepted into
the third year of the Lithuanian language and literature of the University of Vilnius.
There were only five students of Lithuanian studies. In the fourth year it was necessary to choose between the Lithuanian language and literature and Palionis chose
the Lithuanian language thereby determining his further fate. In 1947 under the
direction of Kruopas he wrote his thesis The language of (the publication) Varpas ‘The
Bell’ which he defended in the spring of 1947. In the same year Kruopas, at that
time the head of the Lithuanian language department, suggested to Palionis that he
begin graduate studies there. He successfully passed the entrance exams and wrote
a large portion of his candidate’s dissertation on the topic Normalization of the Lithua
nian literary language at the end of the 19th century. At first he had had the idea of
continuing on his former topic, but the party bosses thought that Varpas was a
‘bourgeois’ journal, not worth investigating.
Having finished graduate school in 1951 he continued to work as a senior instructor at the University of Vilnius. In 1954 the Moscow based Highest Attestation Committee confirmed his candidate’s degree and the dean of the history and philology
faculty offered him the headship of the Department of Lithuanian Language, no easy
job with about 20 full-time faculty and several hourly employees. Some of the faculty were scholars whose names have become famous today: Adelė Laigonaitė, Jonas
Kazlauskas, Aldona Platukytė-Paulauskienė, Vincas Urbutis and Zigmas Zinkevičius.
Palionis’ doctoral dissertation entitled Lietuvių literatūrinė kalba XVI–XVII a. ‘The
Lithuanian literary language in the XVI and XVII centuries’ was published in 1967
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and in the following year on the 6th of January was defended as a doctoral dissertation. This was well received not only by the official examiners (oponentai), but also
by the international scholarly community, including such émigré scholars as Pranas
Skardžius and Petras Jonikas.
After a few years as departmental chairman at the age of 32 he had to take over
the post of dean of the history and philology faculty, a post which he held until
1959. In 1970, however, he was called back into service to replace Jonas Kazlauskas
as dean of the faculty of philology (now separated from the history faculty). Although
this second term of being a dean was easier its beginning was marked by a great
tragedy, viz., in October of 1970 the former dean, Jonas Kazlauskas perished. There
were rumors that the KGB had had a hand in his death and many security officers
infiltrated the crowd attending the funeral. It was a time consuming task to write
suitable obituaries.
I was a bit disappointed to learn of the friction between the university and the
Institute of Lithuanian Language and Literature under the direction of Kostas Korsakas who, according to Palionis (p. 84), “considered himself to be the greatest introducer of Marxist methodology in the field of Lithuanian literature” (save laikė didžiausiu
marksistinės metodologijos diegėju lietuvių literatūros moksle).
I remember that prior to my first trip to the Soviet Union in 1968 my professor,
Antanas Salys, asked me to take an illegal book by a Lithuanian author to Kostas
Korsakas. Unfortunately I no longer remember either the name or author of the
book and I was hesitant to take illegal material into the Soviet Union. On the other
hand I felt great respect for my former professor and I accepted the mission, although
with strong inner misgivings. When I got to the Soviet customs officer in the Sheremetyevo airport he went through my luggage carefully and in fact held the book in his
hand briefly and then he asked me if I had any books in Russian. I answered him
perfectly honestly: у меня нет никакиx книг на русском языке. After this experience
I surmised that the average Russian customs officer, seeing by my passport that I
was an American assumed that any books I had in the Latin alphabet were in English. I never bothered to tell the customs officers otherwise. My personal impressions
of Korsakas were all positive. Why would a convinced Communist accept illegal
Lithuanian books?
Palionis discusses his work on Lithuanian language commissions. He notes that
the spelling of non-Lithuanian proper names was discussed in several meetings in
the years 1984–1985. This was a particularly tough question, particularly because of
the varying opinions of various commission members, but also because of the lack
of a spelling tradition. I see this as a problem without any viable solution. I think it
is impossible to know, for example, from the English spelling the English pronunciation of a word. Probably only the inhabitants of South Dakota (and some television
journalists) know that the name of the capital city ‘Pierre’ is pronounced by local
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citizens /píer/ just like the word pier, NOT like the French name */pjér/. The name of
the University of California branch at Berkeley is commonly pronounced /b´rkli/
whereas the name of the English bishop (and philosopher for whom the university
is named!) is commonly pronounced even in American English, according to the
British pronunciation /barkli/. Possibly English is the only language in the world
where ‘spelling bees’ (asking game contestants to spell words which are pronounced
for them) would have any meaning. My now sadly deceased friend Kostas Ostrauskas said that when he was in an American ‘displaced persons’ camp in Germany he
did not understand why the American secretaries were constantly referring to dictionaries to learn how to spell words. I doubt that it would be possible to introduce
order into Lithuanian spellings of English names given the chaotic nature of the
spellings and pronunciations of the words in the source language English.
In 1979 Palionis’ Lietuvių literatūrinės kalbos istorija ‘The history of the Lithuanian
literary language’ was published. The term literatūrinė ‘literary’ was used to bring it
into line with the usage of the languages of other Soviet republics. In the second
revised edition it was decided to return to the term which Jablonskis had used already
in 1904, viz. rašomoji kalba ‘written language.’ Thus the second edition published in
1995 was then entitled Lietuvių rašomosios kalbos istorija ‘The history of the Lithuanian
written language.’ Palionis writes that he is happy that he has been able to attract
several excellent scholars into the study of the history of the written language. Pa
lionis names Prof. Arnoldas Piročkinas, the most distinguished investigator of the
linguistic legacy of Jonas Jablonskis, Prof. Vincentas Drotvinas, the editor and researcher of Lithuanian-German and German-Lithuanian manuscript dictionaries of
Prussian Lithuania and Prof. Giedrius Subačius, the most distinguished editor of the
lexicographical legacy of Simonas Daukantas and investigator of the problems of the
Samogitian written language of the first half of the nineteenth century.
Palionis was also actively involved in the editing and reprinting of Jablonskis’
writings, although he states that the reprints could not be absolutely correct, because
the Soviet editors of the various printing houses had to make some changes, e. g.,
the noun Dievas ‘God’ had to be spelled with an initial small letter. At approximately the same time photocopies of Daniel Klein’s Grammatica Litvanica (1653) and the
Compendium Litvanico-Germanicum (1654) were prepared.
In 1977 Palionis mentioned to the West German student Jochen Range then studying in Vilnius that during the war the priceless manuscript of Jonas Bretkūnas’ Bible
translation had been taken (stolen?) from Königsberg (Karaliaučius, Kaliningrad) to
West Germany. The fortunate outcome of this conversation was the eventual publication by Jochen Range and his dissertation supervisor Friedrich Scholz of the photocopy
of Bretkūnas’ Bible with complete philological and linguistic commentary.
The author states that he had no special desire to work in the field of general
linguistics, nor any special training in it. He decided therefore to translate into Li
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thuanian Milka Ivić’s book Pravci u lingvistici into Lithuanian. (The book was translated into English by Muriel Heppell with the title Trends in Linguistics.) He eventually wrote his own book Kalbos mokslo pradmenys, the second corrected and expanded
edition of which appeared in 1999.
One of the most interesting chapters of Palionis’ book is entitled Pro domo sua in
which Palionis writes about his family and his relationships with other scholars. I
enjoyed particularly his comments about the Poznań linguists Michał Hasiuk, a delightful man with an infectious laugh, and Czesław Kudzinowski in whose indexdictionary to Daukšos Postilė Palionis found that some words were missing or incorrectly restored probably due to the poor conditions under which Kudzinowski was
working. I remember visiting Poznań in 1986 where my guide was Prof. Hasiuk who
took me to the apartment of Prof. Kudzinowski for dinner one evening. During the
course of the conversation Prof. Kudzinowski asked me if I had found any mistakes
in his Chylinski’s Lithuanian Bible: The New Testament, a book which I had used extensively for various projects. In fact I hadn’t found any, which was a surprise for me,
because typically I see mistakes in everything I read. (Unfortunately I do not notice
my own mistakes. I am very much like the Biblical hypocrite about whom Matthew
[7:3] asks: ‘πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου, Ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος
τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων’ ‘And
why beholdest thou the mote that is in thy brother’s eye, but considerest not the
beam that is in thine own eye?’ [King James Bible translation]. It seems to me that
the English translation is not quite complete and I must confess that I never really
knew what a mote was and the significance of beam in this context. Perhaps it is clearest in the Antanas Rubšys’ translation: “Arba kaip gali sakyti broliui: ‘Leisk, išimsiu
krislą iš tavo akies’, kai tavo akyje rąstas?!’” [Mt 7,4].) In any case, I wonder now if
Palionis’ criticism had called forth Kudzinowski’s question.
Palionis also writes about many other specialists in Baltic linguistics whom he has
known, inluding Paul Ariste, Rainer Eckert, Wojciech Smoczyński, Christian Stang,
Pavel Trost, Eino Nieminen, Jan Safarewicz, Boris Larin, Tamara Buch, and many
others. In his comments on Jānis Endzelīns we note the dates 1873–1961 (p. 153).
Endzelīns’ life certainly was not backward, but this example illustrates my hypocrisy in the hunt for misprints.
There are many photos of various persons and objects of interest. There is a nice
photograph of Palionis congratulating Giedrius Subačius on the defense of his doctor’s degree on p. 75. Illustrating Palionis’ sportsmanship is a photograph on p. 178
with his fishing rod and the pike which he suceeded in catching. On p. 175 there is
a picture of his first automobile, a Moskvič 401.
In conclusion Palionis writes that during his gymnasium years he never thought
about Lithuanian studies or that he would accomplish anything in the investigation
of his native language and culture. He was not a ‘born linguist’ nor did he have
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Atsiminimų nuotrupos

teachers encouraging him to engage in Lithuanian studies, nevertheless he doesn’t
regret at all the way things turned out. (p. 185)
Of course, Palionis is one of the greatest experts of our epoch in many aspects of
the Lithuanian language, but this book seems to me to be designed for relaxation and
‘fun’ reading and I would highly recommend it for specialists and amateurs alike.
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Užvertus paskutinį naujausios Algirdo Sabaliausko knygos Lietuvių kalbos tyrinėjimo
istorija 1980–2010 m. puslapį nejučia ateina mintis, kad ją parašęs žmogus, kaip ir Justino Marcinkevičiaus dramos „Mindaugas“ Baltasis metraštininkas, galėtų pasakyti:
Istorijai tarnauju. Mokslui, tiesai
Ir būsimoms kartoms – tegu sužino
Jos tiesą apie mus1.

Savanoriškai ant savo pečių užsikrovęs sunkios, bet prasmingos tarnystės naštą,
darbštusis lietuvių kalbotyros metraštininkas štai jau daugiau kaip pusę šimtmečio2
nepavargsta kantriai ir pasiaukojamai ją nešti: 1979-aisiais pasirodė pirmoji jo Lietuvių
kalbos tyrinėjimo istorijos dalis, kurioje apžvelgtas ilgas laikotarpis nuo pat pirmųjų
žinių apie lietuvių kalbą iki 1940 metų, 1982-aisiais – antroji (1940–1980 metų apžvalga) ir pagaliau – trečioji, pasakojanti apie XX ir XXI amžių sankirtos trijų pastarųjų
dešimtmečių lietuvių kalbotyros darbus. Visose šios trilogijos knygose Algirdas Sabaliauskas, kaip ir „Mindaugo“ Baltasis metraštininkas, savo pareiga laikė ne tik
aprėpti visumą – kuo sąžiningiau užfiksuoti žinomus faktus, bet ir papasakoti apie
daugybę žmonių, savo darbu prisidėjusių ir prisidedančių prie lietuvių kalbos mokslo, kuris šiandien kaip niekada anksčiau yra plačiai išsišakojęs įvairiausiomis kryptimis. Gal todėl Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorijos. 1980–2010 m. apimtis yra tokia įspūdinga ir bene trečdaliu viršija abiejų pirmųjų knygų puslapių skaičių kartu paėmus3.
1
2

Marcinkevičius 1978, 12.
Pirmoji kregždė, savaip išpranašavusi būsimąsias tris Algirdo Sabaliausko Lietuvių
kalbos tyrinėjimo istorijos knygas, buvo jo
Žodžiai atgyja (Sabaliauskas 1967), kurioje
patraukliai papasakota apie žymesniuosius lietuvių kalbos tyrėjus.
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3

Plg.: Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. Iki
1940 m. (Sabaliauskas 1979) – 252 p.; Lietu
vių kalbos tyrinėjimo istorija. 1940–1980 m.
(Sabaliauskas 1982) – 265 p.; Lietuvių kal
bos tyrinėjimo istorija (2012) – 766 p.

Algirdas Sabaliauskas,
Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija
1980–2010 m.

Anaiptol ne paskutinį vaidmenį čia, matyt, bus suvaidinęs ir nepaprastas pasakotojo – Sabaliausko – kruopštumas ir nedeklaruotas, bet aiškiai jaučiamas siekis neišleisti iš akių nė vieno į jo akiratį patekusio fakto ar įvykio, visus paminėti, nieko
nepraleisti, visais pasidžiaugti ir palankiai įvertinti.
Naujosios knygos antraštėje nurodytos laiko ribos – 1980–2010 metai, – be jokios
abejonės, buvo reikšminga ir naši lietuvių kalbotyros istorijos atkarpa, per kurią
baigtas leisti didysis Lietuvių kalbos žodynas4 ir pasirodė nemažai fundamentalių kolektyvinių ir atskirų mokslininkų veikalų – tokių kaip Dabartinės lietuvių kalbos gra
matika5, fonetikai ir morfologijai skirti Lietuvių kalbos atlaso tomai6, Zigmo Zinkevičiaus
šešiatomė Lietuvių kalbos istorija7, Vytauto Ambrazo Lietuvių kalbos istorinė sintaksė8,
Alekso Girdenio Teoriniai fonologijos pagrindai9, Alberto Rosino Baltų kalbų įvardžių
semantinė ir morfologinė struktūra. Sinchronija ir diachronija10, keturi Vytauto Mažiulio
Prūsų kalbos etimologijos žodyno tomai11 ir kt.12 Vis dėlto pasakojant apie skirtingų
kartų lietuvių kalbos tyrėjų gyvenimą ir mokslinę veiklą nusibrėžtas laiko ribas kai
kada teko peržengti: trečiojoje knygoje daug plačiau negu ankstesnėse aptarti po
Antrojo pasaulinio karo iš Lietuvos emigravusių Prano Skardžiaus (1899–1975), Antano Salio (1902–1972), Leonardo Dambriūno (1906–1976) ir kitų kalbininkų darbai13,
o pristatant Lietuvos ar užsienio mokslininkų tyrinėjimus dažnai prisimenami ir
daugelio jų kūrybinės veiklos pradžioje (iki 1980 metų) išspausdinti darbai.
Išskyrus vieną kitą pataisą, kurios prireikė pasikeitus padėčiai politiniame Rytų
Europos žemėlapyje, naujoji Sabaliausko knyga savo sandara beveik nesiskiria nuo
antrosios, išėjusios 1982 metais. Ją sudaro dvi geografiniu principu skiriamos dalys:
pirmojoje aprašoma, kas lietuvių kalbininkų nuveikta pačioje Lietuvoje, antrojoje –
kiek lietuvių kalba domimasi ir kiek ji tiriama užsienio šalyse.
Abiejose naujosios knygos dalyse daugiausia vietos skirta žymesnių lietuvių kalbos
tyrėjų gyvenimui ir darbams aprašyti – kūrybinės mokslininkų biografijos išdėstytos
chronologine seka nuo amžiumi vyriausio iki jauniausio14 (antroji knygos dalis, tiesą
LKŽ.
DLKG.
6 LKA II–III.
7 Zinkevičius 1984–1994.
8 Ambrazas 2006.
9 Girdenis 1995.
10 Rosinas 2009. Šios monografijos pavadinimas Sabaliausko knygoje (p. 256) nurodytas netiksliai – Baltų kalbų semantinė ir mor
fologinė struktūra. Sinchronija ir diachronija.
11 Mažiulis 1988–1997.
12 Čia vertėtų prisiminti ir užsienio kalbininkų parengtus veikalus, itin svarbius lituanistikai ir baltistikai, pvz.: Wojciecho
Smoczyński’o Lietuvių kalbos etimologinį žo
dyną (Smoczyński 2007) ar Pietro Umberto
Dini’o Le lingue baltiche (Dini 1997; vertimas į lietuvių ir latvių kalbas – Dini
2000a, Dini 2000b) ir pan.
13 Pirmojoje Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorijos
4
5
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knygoje daugiausia dėmesio skirta iki
1940 metų paskelbtiems Prano Skardžiaus,
Antano Salio ir Petro Joniko (1906–1996)
darbams, o apie vėlesnius, pasirodžiusius
jiems gyvenant emigracijoje, užsiminta
vos vienu kitu žodžiu – tai lėmė aštuntuoju dešimtmečiu mus kaustę ideologiniai
varžtai. Dėl to tada liko visai nepaminėta
ir kitų išeivių veikla, susijusi su tėvų kalbos puoselėjimu (plg. Sabaliauskas 1979,
200–205). Šioje knygoje apie ją pateikta
gana daug Lietuvoje menkai žinomos informacijos (recenzuojamosios knygos
p. 435–462).
Tokios sekos nuosekliau laikomasi antrojoje knygos dalyje, o pasakojant apie lietuvių kalbininkus nuo jos kartais nukrypstama – pavyzdžiui, iškart po Aldono Pupkio
(g. 1939) darbų aptarimo eina Vytauto Sirtauto (1921–2008) darbai ir pan.
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sakant, ir susideda vien iš tokių – ilgesnių ir trumpesnių – biografinių apybraižų). Dviejuose pirmuosiuose Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorijos tomuose išbandytas „biografinis“
pasakojimo būdas autoriui, matyt, yra parankiausias, nes leidžia įgudusiomis pastabaus
metraštininko akimis aprėpti didžiulį aprašomų faktų srautą ir kartu paryškinti individualius mokslininkų interesus, nulėmusius vienokį ar kitokį jų tyrinėjimų spektrą.
Toks pasakojimo būdas bene geriausiai pasiteisina antrojoje knygos dalyje, kurioje
apžvelgiami lietuvių ir kitas baltų kalbas tiriančių užsienio mokslininkų darbai, tačiau
pirmojoje dalyje jis gal kiek ir kliudo nupiešti vientisesnį panoraminį šių dienų lietuvių
kalbotyros vaizdą ir raiškiau parodyti joje vyraujančias tyrimų kryptis ir tendencijas.
Dėl „biografiškos“ savo struktūros Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. 1980–2010 m. šiek
tiek primena iš įvairiaspalvių nevienodo dydžio akmenėlių sudėliotą mozaiką ar savotišką platų enciklopedinį žinyną, parengtą itin patikimai ir kruopščiai, su malonią
nuostabą keliančiu pagirtinu atsidėjimu. Skaitytojas šioje knygoje greit ir nesunkiai
ras rūpimų, o kartais ir visai netikėtų žinių15 ir bus už jas tikrai dėkingas autoriui.
Knygoje ne tik suminėta viskas, kas per tris dešimtmečius Lietuvoje ir svetur
nuveikta lietuvių kalbotyros labui. Sabaliausko neliko nepastebėti ir reikšmingiausi
pastarojo meto latvių bei prūsų kalbų tyrimai, kurie, ypač užsienio tyrėjų mokslinėje veikloje, dažniausiai yra gana glaudžiai susipynę tiek su lietuvių kalbos tyrimais,
tiek ir vieni su kitais. Dėl to Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorijos. 1980–2010 m. tomą su
tam tikromis išlygomis turbūt gana pagrįstai galima pavadinti trumpa pastarųjų
dešimtmečių baltistikos istorija ar bent jau patikimu tokios istorijos pamatu, jeigu
kada nors kas imtųsi ją rašyti.
Pirmoji knygos dalis – „Tyrinėjimas Lietuvoje“ (p. 13–394) – turi du bendresnio
pobūdžio skyrelius: jos pradžioje pristatomi leksikografijos, terminologijos, gramatikos, dialektologijos ir onomastikos darbai, kurių dauguma yra kolektyviniai, o
baigiamajame, pavadintame „Kiti tyrinėjimai“ (p. 356–394), apžvelgiami lietuvių
kalbos istorijos ir įvairių sričių dabartinės kalbos tyrimai, taip pat darbai iš gretinamosios kalbotyros bei įvairūs bibliografiniai ir enciklopediniai leidiniai. Tarp jų įsiterpia didžiausias ir turiningiausias šios dalies skyrius, kurį sudaro didelio lietuvių
kalbininkų būrio gyvenimo ir jų darbų aprašai.
Nuo leksikografijos darbų apžvalgos knyga pradedama, matyt, neatsitiktinai – juk
2002 metais išėjus paskutiniam (dvidešimtajam) LKŽ tomui tapome, anot poeto, „maža
tauta su dideliu žodynu“, kuriame sukaupta tarmių, senųjų raštų ir dabartinės kalbos
leksika. Kuo patikimiau ją pateikti būsimiems šio tezauro skaitytojams buvo svarbiausias jį rašiusių ir redagavusiųjų rūpestis16. Rengtas ištisą šimtmetį ir sėkmingai
užbaigtas, Žodynas atsistojo į vieną gretą su didžiaisiais panašaus tipo kitų tautų
leksikografiniais darbais.
15

Sunku iškęsti nepasidžiaugus ypatingu Sabaliausko atidumu tyrėjo asmenybei – pro
jo akis nepraslysta nei pelnyti valstybiniai
apdovanojimai ir garbės vardai, nei pedagoginė veikla, nei atokvėpio valandėlę gimusių eilėraščių rinkinys, išspausdintas
tikruoju vardu ar slapyvardžiu.
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LKŽ klaidingai pateiktų ar abejotinų žodžių sąrašą atskira knyga yra paskelbęs
vienas iš buvusių jo redaktorių Vytautas
Vitkauskas (Vitkauskas 2006).

Algirdas Sabaliauskas,
Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija
1980–2010 m.

Tęsdama dar Kazimiero Būgos pradėtą darbą Lietuvoje išaugo ne viena patyrusių
leksikografų karta. Jų dėka šiandien turime ne tik norminamąjį Dabartinės lietuvių kalbos
žodyną (DLKŽ; 1993, pataisytas leidimas 2000), bet ir daugybę įvairiausių tiek mokslo,
tiek visuomenės poreikius tenkinančių vienakalbių ir paralelinių žodynų. Dalis jų suminėta atskirame skyrelyje „Kiti leksikografijos darbai“ (p. 26–32), kita dalis – drauge
su terminologijos, dialektologijos ir onomastikos darbais. Taip visas gausus ir įvairus
pastarųjų dešimtmečių mūsų leksikografijos derlius tarsi išsibarsto po skirtingų sričių
tyrimų apžvalgas (tarkime, specialieji terminų ar išsamieji ir diferenciniai tarmių žodynai) arba po kalbininkų biografines apybraižas, kur Vytauto Vitkausko Lietuvių kalbos
tarties žodynas17, Klementinos Vosylytės Lietuvių kalbos palyginimų žodynas18, Jono Paulausko Sisteminis lietuvių kalbos žodynas19 ar Angelės Vilutytės Kaltanėnų šnektos žodynas20
ir Aldono Pupkio Kazlų Rūdos šnektos žodynas21 paminėti vien tik kaip jų sudarytojų
mokslinės veiklos faktas ir iškrinta iš bendro leksikografinių darbų konteksto. Kai kurie ir iš viso lieka nepaminėti (Irenos Ermanytės Antonimų žodynas22) arba minimi kelis
kartus skirtingose vietose, pavyzdžiui, Gertrūdos Naktinienės, Aldonos Paulauskienės
ir Vitkausko Druskininkų tarmės žodynas23 (žr. p. 20, 137, 166). Jei leksikografijos darbų
apžvalga būtų buvusi aiškiau orientuota į žodynų tipologiją, ji būtų kompaktiškesnė,
vienoje vietoje pristatytų visus aprašomu laikotarpiu išleistus įvairių tipų žodynus ir
leistų susidaryti tikslesnį žodynininkų nuveikto darbo vaizdą.
Apskritai reikėtų pasakyti, kad akylajam mūsų kalbotyros metraštininkui apibendrinamieji skyreliai yra menkiau pavykę, nes čia koją neretai pakiša minėtasis „biografiškumas“. Pavyzdžiui, pasakojant apie kalbos istorijos ir dabartinės kalbos tyrimus (p. 356–
394) labiau linkstama išvardyti, kas – daugiausia iš jaunosios kalbininkų kartos – kuo
domisi ir ką yra paskelbęs24, o ne atskleisti, kokios tų sričių kryptys šiuo metu intensyviau
plėtojamos (pavyzdžiui, senųjų raštų ir rankraščių kalbos tyrimai, šiuolaikiškai parengtų senųjų raštijos paminklų leidimas, darbai iš rašomosios kalbos istorijos, dabartinės
kalbos veiksmažodžio semantikos ir morfologinės struktūros25 tyrimai ir kt.)26.
Patys spalvingiausi ir įdomiausi naujosios Sabaliausko knygos puslapiai, be jokios
abejonės, yra lietuvių ir užsienio kalbininkų kūrybinės biografijos27. Jose atidžiai ir
17
18
19
20
21
22
23
24

25

Vitkauskas 1985.
Vosylytė 1985.
Paulauskas 1987.
Vilutytė 2008.
Pupkis 2008–2009.
Ermanytė 2003.
Naktinienė, Paulauskienė, Vitkauskas 1988.
Čia smulkiai, beveik be jokių praleidimų išvardytos visos jaunesniųjų kalbininkų apgintos disertacijos, jų pagrindu parengtos
knygos ir kitokiomis temomis paskelbti
straipsniai. Į akiratį liko nepatekęs nebent
Antano Smetonos straipsnis, kuriame išsamiai aprašyta rankraštinė XIX amžiaus Kazimiero Kristupo Daukšos lietuvių kalbos
gramatika (Smetona 2009, 186–225).
Prie veiksmažodžio istorijai skirtų darbų
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26

27

nepagrįstai priskirta Jūratės Lubienės disertacija Lietuvių kalbos šakniniai garsų
veiksmažodžiai (Lubienė 2003), kurioje šie
veiksmažodžiai analizuojami ne diachroniniu, bet sinchroniniu požiūriu (recenzuojamosios knygos p. 365).
Kalbos istorijos ir dabartinės kalbos tyrimus pristatančiame skyrelyje šalia jaunesnių kalbininkų darbų nebūtų pakenkusios
nuorodos į vyresniųjų biografinėse apybraižose aptartus panašių krypčių darbus.
Būtų galima nurodyti nebent vieną kitą netyčia prasprūdusį netikslumą, pvz.: p. 194
neteisingai nurodyti Vytauto Sirtauto mirties metai (turi būti 2008, o ne 2007), taip
pat ir p. 504 minimi Olego Trubačiovo
mirties metai yra ne 2003, bet 2002.

Archivum Lithuanicum 15

gana smulkiai aprašomi svarbiausi žymesniųjų lietuvių ir užsienio lingvistų veikalai,
paryškinamos naujesnės juose skelbiamos idėjos ir hipotezės ar tyrimo metodai.
Labai gaila, kad šiam įspūdingam Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorijai. 1980–2010 m.
tomui pritrūko atidesnio redaktorių žvilgsnio. Nors jų būta net dviejų, knygoje, deja,
liko nepateisinamai daug spaudos klaidų, sintaksiškai ir stilistiškai nesutvarkytų
sakinių ir įvairių kitokių apmaudžių netikslumų. Recenzija turbūt nėra tinkamiausia
vieta vardyti visus pastebėtus riktus, tačiau visai juos nutylėti, matyt, nebūtų sąžininga. Korektūros klaidos, iškraipyti terminai ir pavardės it nelemtas šaukštas deguto gerokai gadina su dideliu autoriaus atsidėjimu ir meile parašytos knygos įspūdį –
juo labiau kad pats autorius, kaip atrodo, dėl to yra mažiausiai kaltas. Pavardes ir
terminus, jų neatpažinusi, greičiausiai iškraipė kompiuterio automatinio klaidų taisymo programa – bet tam ir yra redaktoriai, kad tokią kompiuterio saviveiklą pastebėtų ir atitaisytų.
Iškraipyti asmenvardžiai ir terminai gali klaidinti skaitytoją, todėl vieną kitą pavyzdį, matyt, verta nurodyti: Lyberis yra virtęs Lyderiu (p. 77), Leonardas Bloomfieldas –
Maurice’u Bloomfieldu (p. 127; pavardžių rodyklėje taip pat Bloomfield M.), Agnija (Desnickaja) – Dagnija (p. 295), Andronovas – Andropovu (p. 525), Peluritytė – Peluryte (p. 286),
Astramskaitė – Astrauskaite (p. 388), pavardžių rodyklėje irgi klaidingai – Pelurytė A.,
Astrauskaitė G.; pavardžių rodyklėje minima Mataitytė A. greičiausiai yra Albina Batai
tytė (žr. p. 387, kur ši pavardė parašyta klaidingai). Pasitaiko net tokių nesusipratimų,
kad to paties asmens pavardė vienur parašoma klaidingai Vaida Knabickaitė (p. 381),
kitur (teisingai) – Knabikaitė (p. 301), ir pavardžių rodyklėje atsiranda abi... Vietomis
supainioti terminai morfologija ir morfonologija: pavyzdžiui, morfologinės kategorijos yra
virtusios morfonologinėmis (p. 41), o p. 189, priešingai, sakoma, kad Girdenis vienatomėms lietuvių kalbos gramatikoms parašęs fonologijos ir morfologijos (= morfonologijos) skyrius. O štai dar keli nekorektiški terminai: partitatyvinė (= partityvinė) reikšmė
(p. 127); bendrinės (= bendrosios) giminės (p. 143); kalbos ir šnektos (= šnekos, t. y. kalbėjimo) (p. 144, 219); žemgalių (= žiemgalių, p. 89, 182, 620, 668 ir kt.; vietomis, bet
gerokai rečiau, šis etnonimas parašomas ir taisyklingai, pavyzdžiui, p. 90, 100); seme
nos (= sememos) (p. 272); realinės (= arealinės) lingvistikos (p. 485); džocharų (= tocharų)
dialektai (p. 501); akceptiniai (= akcentiniai) tipai, akceptinėmis (= akcentinėmis) sistemomis
(p. 519, 521); datavus (= dativus) cum participio (p. 697) ir kt.
Gana gausių spaudos klaidų būtų galima ir neminėti – tokių kaip suvadins vietoje suvaidins (p. 34), Juodžilių (= Juodšilių, p. 69) ar emiritūra (= emeritūra, p. 438)
turbūt neįmanoma išvengti nė viename dideliame veikale. Tačiau paliktos rašybos
klaidos ypač nemaloniai bado akis, juo labiau – lietuvių kalbai skirtame darbe, pvz.:
dušia (= dūšia, p. 29); Griškabudyje (= Griškabūdyje, p. 90 ir 193); skaidimosi (= skaidymosi, p. 182); kraustimosi (= kraustymosi, p. 178); vystimosi (= vystymosi, p. 445); ar
chivaras (= archyvaras, p. 456); fūzinė kalba (= fuzinė kalba, p. 587) ir pan.
Čia anaiptol ne viskas, ką būtų galima prikišti knygos redaktorėms. Tikėkimės,
kad kalbos nesklandumai skaitytojų pernelyg neerzins, nes – šiaip ar taip – svarbiausia juk knygos turinys, perteikiantis Baltojo metraštininko pasigėrėtinai kruopščiai
surinktus ir įtaigiai papasakotus faktus.
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Lietuvoje nedažnai rašomos disertacijos tekstologine tematika. Dar rečiau pasigilinus
į seniai žinomus didžiųjų mūsų rašytojų rankraščius atrandama išties reikšmingų naujų dalykų. Todėl Vilniaus universiteto doktoranto Tomo Andriukonio darbas Origina
lieji Antano Baranausko tekstai (1853–1863 m.) – rašymo istorija, apgintas 2013 metų rugsėjo 12 dieną kitam literatūros klasikui Kristijonui Donelaičiui dedikuotoje Vilniaus
universiteto Filologijos fakulteto auloje, laikytinas lituanistikos įvykiu. Jį aptarti verta
dar ir todėl, kad tai viena iš labiausiai kontroversiškų pastarojo meto disertacijų, atskleidžianti vyraujančios literatūrologinės mokyklos būklę. Intrigai pakanka, kad tyrimo
rezultatai bei iškeltų prielaidų argumentai, kuriuos esame linkę laikyti originaliais disertanto atradimais, nėra pabrėžiami ar net minimi išvadose. Bet apie viską iš eilės.
Disertacijos, kuriai vadovavo dr. Brigita Speičytė, o konsultavo prof. Viktorija
Daujotytė-Pakerienė, objektu pasirinkti ankstyvieji, jaunojo Antano Baranausko autografai ir šeimos narių nuorašai. Dauguma jų – lenkų kalba. Kitaip tariant, žvelgiama į tą tekstų dalį, kuri Reginos Mikšytės pastangomis1 buvo ištraukta iš užmirštos lietuvių klasiko paraštės ir įgijo parengiamojo kūrybos etapo statusą, tačiau
nepriklauso poetinėms viršūnėms. Andriukonis žengia toliau, siūlydamas patikimas
interpretacines jungtis, kuriomis iš rimčiau iki šiol neišbandytos rašymo istorijos
perspektyvos patvirtinama Baranausko lenkiškos ir lietuviškos kūrybos vientisumo
prielaida bei sintetinis kūrėjo asmenybės tapsmo paveikslas. Darbe pagrįstai atkreipiamas dėmesys, kad daugumoje ankstesnių publikacijų lenkiškiems tekstams te1
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buvo suteikiamas formalus eiliavimų, o lietuviškiems – substancialus poezijos statusas (p. 21). Keli puslapiai disertacijos pabaigoje apie kūrinius „Anikszcziu Sziłelis“
ir „Kelonie Petaburkan“ – tai tik post scriptum, tyrimų perspektyvos užuomina.
Svarbiausias laimėjimas – filologo pateikti kompleksiniai argumentai, kurie leidžia
eiliavimą „Vaina vilko ir piemenų“ grąžinti į Baranausko veikalų korpusą (kūrinys
buvo įtrauktas į pirmuosius poeto Raštus2, tačiau vėliau atribucija paneigta) bei verčia svarstyti, ar „Dainu dainelę“ kanonizuotos teksto redakcijos eilučių seka yra
pagrįsta. Disertantas motyvuotai atskleidžia atskiro Baranausko autografo, pagal
pirmąjį antraštės žodį sutrumpintai vadinamo Uwaga, glaudžią sąsają su jo Dienoraš
čiu ir drauge įtikinamai komentuoja pastarojo šaltinio genezę, struktūrą, rašymo ir
perrašymo aplinkybes. Magistrinis Andriukonio darbas taip pat buvo skirtas Dieno
raščio tyrimui, tad šiuo atveju turime retą mūsų padangėje pavyzdį, kai ilgas atidus
įsižiūrėjimas į rankraštį vis atveria ir atveria iki tol nepastebėtų „smulkmenų“3. Pasitelkus rekonstrukcinę vaizduotę ir antropologinę prieigą, jos provokuoja intriguojančias pastabas apie Karolinos Praniauskaitės poveikio nulemtą dienoraštinių užrašų ir autokomunikacinio teksto transformaciją į autobiografinį žanrą ir viešinimui
skirtą refleksiją (p. 116–118).
Disertacija įgalina geriau suvokti didžiausio poetinių tekstų šaltinio – rankraštinio
rinkinio Wiersze – genetinę struktūrą. Be kita ko, tai veda prie gilesnio Praniauskaitės
įtakos Baranausko sąmoningumui apmąstymo ir drąsios išvados: „Bažnyčia kaip
institucija ne sugniuždė Baranauską-poetą (kaip neretai tvirtinama), o priešingai – jį
sukūrė“ (p. 154). Ne mažiau įdomi Andriukonio ryškinama riba tarp siauroje tekstinėje bendruomenėje funkcionuojančių (daugiausia lenkiškų) ir plačiau adresuojamų
(lietuviškų) kūrinių, tarp oralinei-rankraštinei apyvartai skirtų ir intenciją spausdinti implikuojančių tekstų. Po šio darbo lietuvių literatūros istorikai nebeturėtų atkristi į Baranausko (o ir kitų ikimodernių rašytojų) atžvilgiu daromą „teleologinį paklydimą“, kai rankraščiai skaitomi it knygų ar laikraščių juodraščiai, nors jų produkavimo tikslas buvo poetinių ir kitų žanrų kūrinių komunikavimas nuo spaudos – dėl
kultūrinių, politinių ir finansinių priežasčių – atribotoje erdvėje.
Gilindamasis į minėtus aspektus, kliaudamasis filologine analize, savo pastabumu
ir prielaidomis apie šaltinių materialiųjų savybių bylojamą Baranausko rašymo ir jo
artimiausios aplinkos skaitymo praktiką, disertantas pasiekė kukliai skambančių,
tačiau labai apčiuopiamų rezultatų. Tuo jis nesitenkino – gal nujausdamas akademinio isteblišmento skeptišką požiūrį į tekstologinį ir šaltiniotyrinį konkretumą, išbandė keletą labai skirtingų metodologijų bei retorikų, net priartėjo prie Lietuvoje vyraujančios fenomenologinės literatūrologijos. Tai apnuogino pakiliais žodžiais formuluojamų įžvalgų spekuliatyvumą ir kontekstinio išmanymo stygių, į kurį gynimo
2
3

Vyskupo Baranausko raštai, 1912, 99–102.
Andriukonis po gynimo žurnalistui su tam
tikru drovumu pasakojo, jog jo neapleidęs
jausmas, esą rašo ne apie mokslinę proble-
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mą, o tik visokius jam įdomiais pasirodžiusius kabliukus ir smulkmenas; žr. „Rank
raščių trauka arba neatskleistos A. Baranausko dienoraščio paslaptys“, 2013, 62.
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metu atkreipė dėmesį istorikė Reda Griškaitė ir knygotyrininkas Arvydas Pacevičius.
Tarpdalykiškumas ir pastanga sieti kelių teorinių mokyklų instrumentarijų yra mūsų
dienų tyrėjo lemtis, tačiau kuo daugiau jų pasitelkiama, tuo aštriau kyla klausimas,
ar nagrinėjimo ir aptarimo būdas atitinka išsikeltus uždavinius. O gal po teorijų
mišką klaidžiota apgraibomis, jos pasitelktos atsitiktinai? Juk specializuoti tyrimo
metodai leidžia spręsti tik tam tikro lygmens problemas, todėl tų problemų ratas bei
konkreti disertacijos medžiaga verčia pasitelkti specifines žinias bei terminų rinkinius
ir nurodo apibrėžtą, o ne voliuntaristiškai pasirenkamą analizės kelią.
Nors daug kas darbe aptariama sofistikuotomis „mediosferų“, „procesualumo“,
„komunikacinių modelių“ ir pan. sąvokomis, tiesioginis objektas ir mintijimo vieta,
kaip minėta, – rankraščiai. Kadangi į juos stengiamasi pažvelgti iš naujo, kruopščiai,
atidžiai, neskubriai apmąstant, kas pamatyta, palyginant savo ir ankstesnius aprašus,
kreipiant dėmesį į įrašų išsidėstymą puslapio ir viso materialaus archyvinio vieneto
erdvėje, kyla nuostaba, kodėl apeitos tos šiuolaikinės tyrimų kryptys, kurios siūlo
tam tyčia skirtus instrumentus. Disertacijai būtų labai pravertusios Vakarų humanitarų studijos apie įrašų komponavimo semantiką4, ne vien knygoms, bet ir rankraščiams (ypač – rankraštinėms knygoms, kaip Andriukonis apibūdina šaltinį Ułamki,
p. 62) pastaraisiais dešimtmečiais intensyviai taikoma bibliografinio kodo teorija. O
ir kitos Jerome’o J. McGanno idėjos5 bei jų pagrindu susiformavusios tekstologijos
krypties – socialinės tekstų produkcijos mokyklos – darbai, atrodytų, labiausiai pakeliui, nes autorius kaip metodinius tyrimo principus nurodo trijų aspektų – teksto
produkcijos, cirkuliacijos ir recepcijos – aktualizavimą (p. 5). Adekvati metodologinė
perspektyva būtų leidusi tiksliau formuluoti apgraibomis, daugiausia intuityviai
daromas prielaidas apie komplikuotą Wiersze pirmojo puslapio užpildymo seką ar
Dienoraščio formaliąją struktūrą.
Vis dėlto apgailestavimą, kad nepasinaudota tinkamiausiomis teorinėmis atramomis, svarbu atskirti nuo akivaizdžių disertacijos spragų, kurios turėjo reikšmingos
įtakos klaidingiems ar bent smarkiai abejotiniems darbo teiginiams rastis. Jei žvelgiama į rankraščius, kurie yra seniai žinomi, kataloguoti, skelbti (taigi, tyrimas nėra
preliminarus), jei plačiai nagrinėjama tų šaltinių genezė ir ja argumentuojami Baranausko biografijos ir kūrybos psichologijos sričių apibendrinimai, vargiai pateisinamas paleografijos, grafologijos ir ypač analitinės bibliografijos (kiek ji taikytina rankraščiams) žinių bei metodų ignoravimas. Andriukonis du tris kartus prabėgom mini,
kad šaltinyje pastebėjo ankstesnio įrišimo pėdsakų, kad skiriasi popieriaus, rašalo
spalva, yra popieriaus gamintojo ženklas. Tačiau jis nesigilina, pavyzdžiui, į tai, iš
kiek lankų sudaryti tiriami objektai, nemėgina kelti klausimo, kokie, atsižvelgiant
būtent į archyvinių vienetų materialumą – lankų ribas, rašalo ir rašiklio kaitą, – galėjo būti ir kokie negalėjo būti jų susiklostymo etapai.
4

Reprezentatyviausias angliškas tyrimų rinkinys: Bornstein, Tinkle 1998.
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Viena vertus, šaltinių daiktiškumas disertantui labai svarbus, kita vertus, jų atžvilgiu neatliekama net elementarių, „plikai akiai“ ir pirštams prieinamų bibliografinio tyrimo judesių, nors šiuo atveju tikrai būtų pravertusi ir rimtesnė ekspertizė
pasitelkus šiuolaikines technologijas. Drįstume daryti prielaidą, kad jam tiesiog nebuvo žinomi net vadovėliniai Davido C. Greethamo ar Ronaldo B. McKerrow aprašai6, nuo ko reikėtų pradėti senojo rašytinio šaltinio analizę. Spėliojimas apie mus
pasiekusio šaltinio susiklostymo seką, operavimas datomis, kurios, kaip teigia An
driukonis, gali reikšti mažiausiai keturis laiko momentus (teksto sukūrimą, perredagavimą, įrašymą ir jame minimą realiją), yra jau antroji tyrimo stadija po paleografinių faktų konstatavimo. Interpretacija neturi prieštarauti nustatytoms materialiosioms objekto savybėms, priešingai – iš jų išplaukti bei jas aiškinti.
Kadangi tokio supratimo pristigo, atsirado darbo skyrius apie Baranauskų šeimos
silva rerum, kuris iš esmės visas grindžiamas įsitikinimu, esą dar poetui raštininkaujant bei mokantis seminarijoje jo gimtuosiuose namuose Anykščiuose egzistavo ir
funkcionavo dabartinio pavidalo archyvinis objektas, identifikuojamas kaip LLTIR
f. 1 – 575. Andriukonis analizuoja sinchroninę objekto struktūrą, tačiau nemėgina
svarstyti jo chronologijos tuo požiūriu, jog mažiausiai keturių skirtingo popieriaus
pluoštų surišimas į mums žinomą vienetą galėjo būti atliktas gerokai vėliau – gal
broliams grįžus iš tremties, o gal net XX amžiaus pradžioje. Brolio Anupro piešiniai
tikrai nebuvo įsiterpę į Antano eilėraščių vidurį tuo metu, kai eilių pluoštas buvo
dovanojamas tėvui; sunku patikėti, kad perpiešti žemėlapiai susiuvime būtų atsidūrę aukštyn kojom, o kitų veikalų perrašai – nelogiškomis atkarpomis, kaip kad yra
dabar, jei tai būtų daroma pernelyg nenutolus laike nuo jų parengimo momento ir
greta esant pačiam rengėjui (rengėjams).
Neradome darbe kontrargumentų prielaidai, kad Antanui jau tapus vyskupu ar
dar vėliau suvokus, jog kiekvienas „popierinis“ liudijimas iš jo ir brolių jaunystės
yra svarbus, Baranauskų namuose buvo surinkti visi išlikę mokykliniai užrašai, piešiniai ir podraug su tėvui dedikuotais eilėraščiais susiūti į atsitiktinį rinkinį pagal
formatus patogesne įrišti tvarka. Gal mūsų spėjimą padėtų atmesti arba šaltinį net ir
su tokia „pavėlinta“ geneze į silva rerum fenomenų lauką leistų įtraukti analogai iš
plataus kultūrinio diapazono? Deja, disertantas operuoja tik enciklopediniu apibrėžimu ir siauro lituanistinio rato atvejais – Dionizo Poškos, Motiejaus Valančiaus rankraštinėmis knygomis bei dar pora pavyzdžių. Nors diskutuotinas Valančiaus Namų
užrašų priskyrimas silva rerum dėl jų specifikos, visos minimos silvos kontrastuoja su
aptariamuoju archyviniu vienetu iš Baranauskų namų, nes jas sudaro įvairiarūšiai
objektai, tačiau jokiu būdu ne bet kokios išlikusių vaikų mokymosi meto popierių,
susiūtų į vieną vietą išsaugojimo tikslu, sankaupos7.
6
7

Greetham 1994; McKerrow 1994.
XIII Jurgio Lebedžio skaitymuose-konferencijoje „XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio
rankraštinio paveldo tyrimų ir leidybos
problemos“ (Lietuvių literatūros ir tauto-
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aštriai diskutuojama, kokios šio kultūros
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Dėmesio specifinėms detalėms bei informuotumo apie paleografines ir bibliografines metodikas stoka bus lėmusi ir dalį samprotavimų vadinamojo „seksterno“
tema. Nenorėtume toliau polemizuoti8, ar verta į lietuvių kalbą įvesti lenkų kalboje
retai vartojamą žodį, kuris Lenkijoje rengtų XVIII–XIX amžių tekstų leidimų komentaruose aiškinamas tiesiog kaip „sąsiuvinis“ (zeszyt)9. Tačiau Andriukonis (o gal jo
pasitelktas šaltinis) tikrai neteisus, kai aptardamas „seksterną“ mini sexagesimoquarto, t. y. miniatiūrinės knygos formatą (p. 73, 167 išn.). Vargu ar žodį reikėtų
kildinti ir iš kito sudėtinio formato pavadinimo – sextodecimo, nes lenkų kalboje
perimta tik pirmojo lotyniško skaitvardžio šaknis, o tam visiškai pakanka ir in sexto.
Kas gi būdinga mums žinomiems materialiems objektams, kuriuos pats Baranauskas
vadina „seksternais“? Tas pats, kas ir daugumai jau vėlesnio laikotarpio mokyklinių
sąsiuvinių: jie ~10 % didesni, nei paprastai gaunamas lankstymo sextodecimo rezultatas, tačiau absoliutus dydis šiuo atveju nėra lemiantis dalykas, nes nelankstyti
lakštai, kitaip tariant, pirminė popieriaus malūnų produkcija, dydžiu gerokai skyrėsi. Esminis yra pats sulankstymas ir jau sulankstyto lakšto, t. y. lanko, kraštinių
proporcija. Ir quarto, ir octavo, ir daugumos mažesnių formatų atveju paprastai gaunamas pailgesnis, bent 2:3, arba dabartinės standartinės knygos kraštinių santykiui
artimas, formatas. Tuo tarpu mokyklinio sąsiuvinio ir Baranausko „seksterno“ aukščio ir pločio santykis yra 6:5 – būtent toks kraštinių santykis gaunamas lankstant
in sexto, t. y. kai perlenkus lakštą pusiau rezultatas lankstomas į tris dalis. Tam tikras
paradoksas, kad pabrėždamas materialiąją šaltinių formą Andriukonis „seksterno“
sąvokai priskiria ir jame įrašomo teksto semantiką ar bent žanrinį pobūdį. Taip
spekuliuojant „seksternas“ beveik sutapatinamas su rankraštine eilėraščių knyga,
nors jis tėra kvadratiškesnio pavidalo lankai arba iš jų susiūtas sąsiuvinis, o visa
kita – tik literatūrinė disertanto vaizduotė, kuri geram filologui būtina, tačiau ne
tam, kad leistų pabėgti nuo objektyvių duomenų.
Panašių paradoksų darbe esama ir daugiau – antai implikuojama, kad ideologinės nuostatos kalbos atžvilgiu ir / arba lenkų kalbos mokėjimo stoka (ne veltui
Andriukonio koreguojami beveik visi ankstesni Baranausko tekstų vertimai iš lenkų)
buvo trukdis adekvačiai vertinti nelietuviškus poeto tekstus. Tačiau pats disertantas
svarbiausius teorinius savo darbo argumentus semia ne iš prancūziškų genetinės
kritikos bei angliškų mediologijos autoritetų originalų, o iš rusiškų bei lenkiškų
vertimų ir kompiliacijų. Savaime tai gal nebūtų didelė bėda, ir tik smulkmena, kad
garbaus amžiaus ponia, Algirdo Juliaus Greimo pažįstama bei ryškiausia XX amžiaus
pabaigos genetinės kritikos mokyklos figūra Almuth Grésillon10 dėl rusiško šaltinio
disertacijoje tapo vyru (p. 32). Prasčiau, kad labai fragmentiška pažintis su genetine
kritika (nors XXI amžiaus pradžioje buvo atlikta nemažai jai priskiriamų tyrimų
8

Andriukonis nurodo, jog jo neįtikino mūsų
argumentai dėl šio žodžio, pateikti ALt 3
(Subačius 2001, 276).
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Plg. Hoﬀmanowa 1976, 2.
Svarbiausias veikalas: Grésillon 1994.
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Beniliukso šalyse anglų ir vokiečių kalbomis, išleista puiki angliška sintezė11) neleido šios filologijos krypties metodais disertacijoje rimčiau pasinaudoti. Nuoroda į
avanteksto sampratą (p. 30, 82) ir dar vienas kitas terminologinis skolinys liko tik
pagražinimais, o visa genetinė kritika – greičiau metafora, nes Andriukonis tyrime
nesilaiko nei šios mokyklos analizės logikos, nei esminių tikslų. Tiesa, pats ir iškelia
problemą, ar daugialypiams perrašų variantams tirti sukurta metodologija Baranausko rankraščiams pritaikoma, tačiau jei atsakymas (beveik) neigiamas, kam tokia
teorinė gairė deklaruota išvis? Disertantas kur kas laisviau jaučiasi kūrybos psichologijos plotmėje, tačiau joje verčiasi savo jėgomis – neminimi jokie autoritetai ar
teoriniai šaltiniai.
Dar griežčiau kritikuotina, kokiu būdu pasitelkiami Walterio Ongo ir Marshallo
McLuhano veikalai, pirmiausia, panašumų ir skirtumų tarp oralumo, rankraštinės
ir spausdintinės medijos apmąstymas. Mūsų galva, disertantas ignoruoja esminę
perskyrą tarp žodinės ir rašto kultūros (Ongas) bei visų medijų apskritai (McLuhanas), kuri šios sferos teoretikų darbuose yra antropologinių hipotezių grindžianti aksioma. Norėdamas išryškinti jam svarbų rankraštinių ir spausdintinių tekstų
produkcijos bei funkcionavimo skirtumą, Andriukonis kaip razinas iš pyrago iškrapšto citatas, kuriose kas nors sakoma apie oralaus ir rankraštinio teksto artimumą. Apskritai, komentuodamas rankraščio specifiką jis renkasi retrospektyvų
žvilgsnį ir pabrėžia, kokių ofsetinės spaudos sąlygomis gyvenančio žmogaus mąstymo stereotipų reikia atsikratyti, idant adekvačiau suvoktume Baranausko paveldą. Šis mintinis susigrūmimas su pačiu savimi, disonuodamas prospektyvaus kultūros istorijos naratyvo kontekste, tėra prasmingas kaip „pedagoginė“ priemonė
kreipiantis į XXI amžiaus auditoriją. Tačiau vėlgi – gal šiai auditorijai verčiau paaiškinti, kuo rankraštinis eilėraštis funkcionuoja kitaip, nei eilėraštis išmaniojo
telefono ekranėlyje?
Neplėtosime minties, kad, tinkamai aptardamas kai kuriuos ne tokius reikšmingus terminus, Andriukonis esmines savo tyrimo sąvokas „šaltinis“, „tekstas“, „originalas“, „publikacija“ vartoja labai laisvai, kartais net metaforiškai, nesirinkdamas
ir nereflektuodamas teorinės perspektyvos ar perspektyvų, kurios patikslintų tekstologinių kategorijų sistemą. Šiuo požiūriu jis nepasinaudoja šiuolaikinės teksto
teorijos naujovėmis, nors, pavyzdžiui, Peterio L. Shillingsburgo siūloma „užrašymo
aktų“ samprata12, siejanti literatūrologiją, lingvistiką, komunikacinę ir sociokultūrinę dimensijas, būtų disertacijoje labai pravertusi. Bent jau tikrai labiau nei feministinės kritikos inkliuzas (p. 57–58) ar iš Arvydo Šliogerio veikalų įkvėpimo besisemianti eseistinė fenomenologija. Vargiai pavyks racionaliai suvokti, ką reiškia frazės,
nusikaltos orientuojantis į pastarosios praktikos pavyzdžius: „ta tuštuma gali būti
paaiškinta ne kaip tiesiog neesimas, o kaip nebebuvimas“ (p. 42), „oralinė sfera yra
įcentruota rankraščių“ (p. 49), „parašoma, nes negalėjo būti neparašyta“ (p. 111),
11

Deppman, Ferrer, Groden 2004.

12
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Žr. Shillingsburg 1997.
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„eiliuota forma turi specifinę steigiamąją galią“ (p. 158), „[r]aštas Baranauskui nėra
abejonės vieta – pasitikima vidinio gyvenimo konvertacijos į raštą galimybe“ (p. 172)
ir pan. O štai ilgesnė atkarpa, šįsyk su vargiai reikalinga Dariaus Kuolio plėtotų
idėjų reminiscencija:
Baranauskas kalba apie šlovę, išsilaikančią skaitančiųjų bendruomenėje. Tačiau ji turi
būti pasiekta, tai veikimo rezultatas, todėl tokiam pasiekimui kaip ir pačiam siekiui,
reikalinga „kietesnė“ veiklą organizuojanti struktūra, kurią čia vadiname rašto šlovės
paradigma. Pastaroji yra vienas iš simbolinių mainų tarp autoriaus ir auditorijos modelių [...] (p. 151).

Būtų galima nurodyti dar ne vieną atvejį, kur disertantas pasiduoda pagundai
kalbėti tarsi svetimu balsu – formuluoti gražiai, įmantriai, žongliruoti semantiniais
paradoksais, bet tuomet mintis nusprūsta, analizės rišlumas sutrinka ir lieka tik
įprastiniai lietuviškos interpretacinės literatūrologijos ornamentai. Plačioji visuomenė juos aukštai vertina, tačiau Andriukonio darbe išmoningos retorikos konfliktas su
filologiniu tyrimu – akivaizdus. Ne ji ir ne preciziškas metodų bei instrumentų taikymas, bet asmeninis įžvalgumas, refleksija, nuoseklus krapštymasis, drąsa abejoti
kanonizuotais literatūros istorijos teiginiais leido disertantui pasiekti tuos neabejotinus rezultatus, kuriuos minėjome pradžioje. Tai į polemiką įtraukiantis darbas, keliantis akademinių aistrų temperatūrą, – o tai geriausia, kas gali nutikti apskritai
nuobodokame disertaciniame kraštovaizdyje.
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Ein Fund aus dem Jahre 1440: Ein bisher
unbekannter Text in einer baltischen Sprache1
Es ist ein bekanntes Phänomen, dass die ältesten kohärenten Denkmäler der Sprachen des Ostseeraums – von Einzelwörtern in überwiegend urkundlichem Material
abgesehen – in Handschriften überliefert werden, die weit entfernt vom Baltikum oder
der Ostsee entstanden sind. Das gilt sowohl für das Altpreußische, vertreten durch
das sogenannte Baseler Epigramm (Basel, Universitätsbibliothek, Cod. F V 2, Bl. 63ra),
welches einen im Jahre 1369 vermutlich in Prag eingetragenen Trinkspruch darstellt,2
als auch für das Finnische, vertreten durch einen einzelnen Satz innerhalb eines
deutschsprachigen Reiseberichts, der in einer um 1470 entstandenen Bibelhandschrift
überliefert wird (Nürnberg, Stadtbibliothek, Solg. Ms. 16.2°, Bl. 106r); die Entstehung
dieses Satzes selbst ist allerdings für die Dekade nach 1450 anzusetzen.3 Der jetzt
entdeckte Text in der Varietät einer der baltischen Sprachen (wahrscheinlich des Altpreußischen) hebt sich aber nicht nur in seinem literarischen Anspruch, sondern auch
durch seine geographische Entfernung zum Baltikum von den beiden eben genannten
Parallelen deutlich ab. Es handelt sich nämlich bei dem gemeinten Text um ein Gedicht
in vier handschriftlichen Zeilen, in dem das mühevolle Abschreiben eines Buches
thematisiert und diese anstrengende, aber lobenswerte Tätigkeit der müßiggängerischen Trunksucht gegenübergestellt wird, welche bei den Heiden und den Riten, die
1

Anmerkung der Herausgeber: Die Herausgeber des Archivum Lithuanicum vertreten
eine abweichende Position hinsichtlich der
hier angewandten linguistischen Methodik zur Interpretation des neugefundenen
altbaltischen Textes. In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Neufundes haben sie sich dennoch für eine Veröffentlichung dieses Beitrages entschieden, um
dieses wichtige Zeugnis der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu ma-

511

2

3

chen und zukünftige Diskussionen dazu
anzustoßen.
McCluskey, Schmalstieg, Zeps 1975, 159–
165; unter der Fülle an neuerer Literatur
zum Epigramm ist aus handschriftenkundlicher Sicht die folgende Untersuchung hervorzuheben: Schaeken 2002–
2003, 331–342.
Wulf 1982, 90–98; vgl. auch Wulf 1991, 113–
117, 222–223.
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A4

Abb. 1. Zeilen A1–4;
Antiquariat Les Enluminures

sie in ihren heiligen Hainen abhalten, verortet wird. Das Gedicht wurde im Jahre 1440
von einem Schreiber namens Petrus Wickerau dem Ende seiner Abschrift der Logica
parva des Augustinereremiten Paulus Venetus hinzugefügt (Chicago / New York /
Paris, Antiquariat Les Enluminures, TM 660, Bl. 104r), die Wickerau auf der Insel
Kreta in der damals venezianischen Stadt Canea (dem heutigen Chania) verfertigte.
Im Folgenden geht es darum, den Text vorzustellen und dabei eine erste linguistisch-literaturwissenschaftliche Einschätzung vorzunehmen; dann darum, eine kodikologische Beschreibung der Handschrift vorzulegen. Unser Beitrag beginnt mit
dem Versuch, die Entstehungsumstände des altpreußischen (?) Gedichts im östlichen
Mittelmeerraum zu erklären.

1. F a k s i m i l e. Abgebildet wird ein Ausschnitt aus Bl. 104r von Wickeraus
Abschrift, und zwar mit dem direkten Kontext der baltischsprachigen Zeilen A1–4.
Der lateinische Text oberhalb der Zeile A1 lautet: Sit benedictus natus virginis nunc
et in euum ‘Sei gesegnet, von einer Jungfrau Geborener, jetzt und in Ewigkeit’; der
lateinische Text unterhalb von A4: Letare germannia claro felix germine ‘Freue Dich,
Germanien, über den ruhmvollen Sproß’. Bei letzterem handelt es sich um die ersten
zwei Zeilen des Festoffiziums für die hl. Elisabeth von Thüringen bzw. Ungarn.
2.

Die Papierhandschrift besteht aus 104
Blättern in Quartformat (Lagen: 7 VI + 2 V ), mit zwei modernen Vorsatzblättern
und einem modernen Nachsatzblatt. Sie trägt oben rechts eine neuere Bleistiftfoliierung, 1–105, wobei das zweite, kleinere Vorsatzblatt nicht gezählt und nach Bl. 90
ein Blatt in der Nummerierung übersprungen wird. Dazu gibt es eine ältere, auffällig rauhe Foliierung in brauner Tinte unten Mitte, 243–345, die die Vorsatzblätter
nicht zählt und somit älter als der jetzige Einband sein dürfte, worauf noch zurückzukommen sein wird.
A u t o p s i e d e r H a n d s ch r i f t.
84
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Der Einband misst 15 × 21,5 cm, die Blattgröße 14 × 20,8 cm, und der Schriftspiegel 8 × 15 cm. Der Text wird in schwarzer Tinte von einer Hand in einer kleinen,
stark abgekürzten, etwas „kantigen“ südlichen Textualis Libraria (Rotunda) und in
einer Kolumne von 32–34 unlinierten Zeilen geschrieben, mit Überschriften in sehr
eigentümlichen Majuskeln. Die acht Kustoden an den Lagenenden sind durchgehend
und säuberlich von Spruchbändern eingerahmt. Der Buchschmuck im eigentlichen
Sinne beschränkt sich auf eine große, sorgfältig ausgeführte Rankeninitiale in blauer,
grüner und dunkelroter Farbe auf Bl. 1r. Freiräume für weitere Initialen wurden vom
Schreiber freigelassen, aber nur auf den Bl. 54v und 74r–104r (d. h. auf den Lagen
vii–ix) ausgeführt; und auch nur diese Blätter wurden rubriziert. Drei dem Text
zugehörige Diagramme (die Figurae oppositionum), von der Haupthand eingefügt,
befinden sich auf den Bl. 5v–6r. Marginalien von jüngeren Händen sind auf den
Bl. 10r+v, 29v und 31v zu finden; außerdem wurde ein einzeiliger Text am Ende von
Bl. 104r (nach dem baltischsprachigen Gedicht) hinzugefügt.
Der Einband stammt aus der zweiten Hälfe des 18. Jahrhunderts, wie unten noch
zu zeigen wird. Der Buchblock ist auf vier Bünden genäht, mit blau-weißen Rücken
kopfbinden, halbgebunden in dunkelrotem Leder und hellrotem Papier auf ziemlich
dünnen Pappdeckeln, und mit einer ledernen Etikette in Goldprägung am Buchrücken; das erste Vorsatzblatt und das Nachsatzblatt sind mit dem Vorder- bzw. Hinterspiegel zusammengehörig.
Die Handschrift enthält nur einen Haupttext: sämtliche acht Teile der Logica par
va des Augustinereremiten Paulus Venetus (ca. 1370–1429). Paulus verfasste das Werk
in den 1390er Jahren: Wahrscheinlich nach seinem Studienaufenthalt in Oxford in
den Jahren 1390–1393, wo er die neueren englischen Werke zur Logik hatte kennenlernen können und sie für sein Traktat auswertete, und auf jeden Fall vor 1401, dem
Jahr, aus dem bereits eine datierte Abschrift der Logica parva vorliegt (nämlich Bologna, Colegio di Spagna, Cod. 60). Seine Logica dürfte vielleicht Paulus’ frühestes Werk
gewesen sein, war aber als Lehrbuch an den italienischen Universitäten, Ordens- und
sonstigen Hochschulen sehr erfolgreich; bis heute sind mindestens 82 Abschriften
und 25 Druckausgaben aus der Zeit vor 1580 erhalten geblieben.4 Der Textbestand
in unserer Handschrift ist der folgende:
●	Incipit tractatus 1 (Bl. 2r): Conspiciens in circvitv librorvm magnitvdinem stvdentis
tedium constituentem in animo / necnon et aliorum nimiam breuitatem / quibus nulla
fere est annexa doctrina. ideo uolens medium utriusque sapientis retinere doctrinam ex
tremi conpendium utile construxi…;
● incipit tractatus 2 (Bl. 14v): [S]vpposicio est accepcio termini in propositione pro aliquo
uel pro aliquibus. Exemplum primi Sortes currit. exemplum secundi Sortes et plato curr
unt. in prima subiectum supponit pro aliquo. in secunda pro aliquibus…;
4

Für die Biographie des Paulus Venetus sowie für eine ausführliche Zusammenstellung der erhaltenen Abschriften und
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● incipit tractatus 3 (Bl. 30r): [C]onseqvencia est illacio consequentis ex antecedente ut
homo currit ergo animal currit. antecedens uoco proposicionem precendentem notam ra
tionis ut homo currit Consequens uero illam que sequitur ut animal currit…;
● incipit tractatus 4 (Bl. 37r): [Q]valiter proposiciones illatiue probentur presenti doctrina
satis dignoscitur plene. Et primo namque a resolucione est incipiendum qua in defunte
et particulares et singulares de nomine substantiuo cum pronomine demonstrante realiter
inferuntur…;
● incipit tractatus 5 (Bl. 55v): [O]bligacio est oracio composita ex signo obligacionis et
obligato ut pono tibi istam tu es rome. tota hec oratio uocatur obligatio. Signa obligacio
nis sunt iste dicciones pono tibi istam. obligatum uero est ista propositio tue es rome…;
● incipit tractatus 6 (Bl. 67r): [I]nsolvbile est proposicio se esse falsam assertiue significans
ut hoc est falsum se ipso demonstrato. In insolubilibus tamen est differentia quo ad signi
ficare se ipsum esse falsum quoniam aliquod insolubile significat in mente se ipsum esse
falsum ut hoc est falsum se ipso demonstrato…;
● incipit tractatus 7 (Bl. 77r): Ut summvlarvm noticia ad memoriam reducatur ponende
sunt quedam obiectiones contra certas regulas seu diffiniciones quibus solutis relucencia
facilius habea[n]tur…;
● incipit tractatus 8 (Bl. 88v): POst summularum obiectiones declaratam noticiam sequi
tur ultimo ut inicio est promissum consequentiarum rationibus fortificare materiam.
Arguo contra primam et principalem regulam que fuit ista…;
● explicit liber (Bl. 104r): …Merito non preter positum potuissent alia predictis applicari
que penes eorum originem dimitto cognoscere ut uerborum prolixitas seu scripture stu
dentis tedium in mente non astruat secundum quod in mei exordio primitus asserendo
promisi. Amen. Amen. etc.
Die untersuchte Abschrift der Logica parva ist ein Vertreter der von Alan Perreiah
definierten Gruppe II, weil sie Fac ignem als Beispiel einer Oratio imperativa im ersten
Traktat (Bl. 3v) bietet, gehört aber zur kleineren Untergruppe, die das Substantiv
„studens“ in der ersten Zeile im Genitiv Singular (d. h. studentis Bl. 2r), und die
Formen Sortes currit und Sortes et Plato currunt Bl. 14v als erstes Beispiel der Suppositiones am Anfang des zweiten Traktats aufweist. Mnemonische Verse am Ende des
Abschnittes zur Suppositio Materialis im zweiten Traktat sind nicht enthalten (vgl.
Bl. 19r), aber der siebente Abschnitt des dritten Traktats wird, wie in der Mehrheit
der zur Gruppe II gehörigen Handschriften, mit dem Wort correspondenter eröffnet
(Bl. 35r). Die Beispiele des Terminus Discretus im siebten Traktat sind iste. ille. hoc et
illud Bl. 78r.5 Sie enthält, wie schon oben angemerkt, die drei Figurae Oppositionum,
aber es fehlt die Arbor Porphyriana. Die hier genannten Merkmale reichen allerdings
nicht aus, die Handschrift innerhalb eines Stemmas so genau einzuordnen, dass auf
die Spur textgeschichtlich möglicherweise eng verwandter Handschriften zu kommen
wäre (dafür sind Perreiahs Kriterien freilich auch nicht gedacht).
5

514

Diese Kriterien zur Unterteilung der Handschriften bei Perreiah 2002, xxix–xxx.

Archivum Lithuanicum 15

3. P r o v e n i e n z d e r H a n d s ch r i f t. Die Provenienz der Handschrift lässt
sich nicht lückenlos, aber immerhin in erheblichem Maße rekonstruieren. Sie wurde
zuletzt in London bei dem Auktionshaus Bonham’s als Lot 114 am 2. Oktober 2012
versteigert, als die Public Library von Wigan, im englischen Nordwesten gelegen,
ihren gesamten Altbestand veräußerte.6 Im Auktionskatalog wurde der baltischsprachige Text zwar schon vermerkt, aber hinter ihm wurde dort noch als in lateinischen
Buchstaben geschriebenes Griechisch vermutet. Die Zugehörigkeit der Handschrift
zur Sammlung der Wigan Public Library ist sicher. Sie trägt das Exlibris der Bibliothek
auf dem ersten Vorsatzblatt (Bl. 1r) und den Prägestempel der Bibliothek sowohl auf
der ersten als auch auf der letzten Handschriftenseite (Bl. 2r und 104r, jeweils unten
rechts). Auch die kleine, weiße Etikette mit dem handschriftlichen Eintrag „Case 13“,
die unten links auf dem Vorderdeckel eingeklebt wurde, stammt aus der Wigan-Zeit;
die Akzessionsnummer 42365 wurde in Bleistift auf der Versoseite des ersten Vorsatzblattes (Bl. 1v) eingetragen. Unter dieser Signatur wurde die Handschrift 1986 in
Perreiahs Verzeichnis der Handschriften mit Werken des Paulus Venetus und 1992
im Katalog mittelalterlicher Handschriften britischer Bibliotheken vermerkt (im letzteren Fall sogar mit Abdruck des baltischsprachigen Textes, allerdings ohne dessen
Identifizierung oder Kommentierung).7 Um die Jahrtausendwende scheint die Handschrift vorübergehend verloren gegangen zu sein: Perreiah wurde von der Wiganer
Bibliothek informiert, die Handschrift sei verschollen; deswegen stand sie ihm nicht
zur Verfügung, als er seine kritische Ausgabe der Logica parva erstellte.8
Die Handschrift wurde im Februar 1904 für die 1877 gegründete Wigan Public
Library von deren ersten Bibliothekar gekauft, dem rührigen Henry Tennyson Folkard
(1850–1916).9 Das geht aus einem handschriftlichen Eintrag Folkards in Bleistift oben
auf dem ersten Vorsatzblatt hervor: „Cat. Bought. Feb. 1904. H. T. F.“. Auf einem nur
8,5 × 10,5 cm großen Zettel, der in der Handschrift lose eingelegt ist, steht – vermutlich von der Hand Folkards – die Akzessionsnummer der Wigan Public Library, dann
der Verkaufspreis („£1. 12s. 0d.“) und der Eintrag „Dobell, 1904“. Das bezieht sich
sicher auf den Londoner Buchhändler Bertram Dobell (1842–1914), der seine Geschäfte in der noch heute für ihre Antiquariate bekannten Charing Cross Road führte und
der sich auch als Literaturwissenschaftler und Herausgeber einen Namen gemacht
hat.10 Dobell wird die Handschrift am Nachmittag des 18. Dezember 1903 beim Lon6

„PAUL of Venice. Logica parva [dated and
signed by the German scribe Peter Wickerau], 1440“. Von diesem Verkauf wurde
nur in der Lokalzeitung berichtet: „Historic books under hammer“. Im Zeitungsbericht ist von nur fünf Inkunabeln die
Rede. Tatsächlich dürfte aber der gesamte
Altbestand (ca. 5–6 Handschriften und ca.
80 Inkunabeln) aus der Wigan Public Library versteigert worden sein, was durch
einen Bericht der Vatican Film Library be-
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stätigt wird; vgl. Gwara 2013, 4–5 (mit Erwähnung der Logica parva-Handschrift),
zugänglich auch online unter Manuscripts
on My Mind 8, 2013.
7 Perreiah 1986, 71 (Nr. 259); Ker, Piper 1992,
574–575.
8 Perreiah 2002, xxiii, Anm. 9.
9 Zu Folkard siehe [Anonymus] 2006, 15;
auch Past Forward 42.
10 Rota 2004, s. v.; auch als „Bertram Dobell“.
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doner Auktionshaus Sotheby’s ersteigert haben müssen, denn auf dem Vorderspiegel
des Werkes befindet sich das Exlibris des Hochwürdigen Walter Sneyd (1809–1888),
dessen Erben seine enorme Handschriftensammlung, die er nach 1870 auf seinem
Landgut Keele Hall in Staffordshire untergebracht hatte, auf vier aufeinanderfolgenden Tagen bei Sotheby’s versteigern ließen.11 Wir finden die Handschrift als Lot 599
im entsprechenden Auktionskatalog.12
Sneyd, ein guter Freund des noch berühmteren Handschriftensammlers Sir Thomas Phillipps, hatte den Großteil seiner Sammlung bereits im Jahre 1835 erworben,
als er den Restbestand der Bibliothek des venezianischen Jesuiten Matteo Luigi Canonici (1727–1805) erwarb. Dies war möglich, nachdem die Bodleiana in Oxford den
Hauptteil der Bibliothek Canonicis (etwa 2000 Handschriften) im Jahre 1817 von
Giovanni Perissinotti gekauft hatte, dem Erben von Matteo Canonicis 1807 verstorbenem Bruder Giuseppe.13 Es steht außer Zweifel, dass auch unsere Handschrift auf
dem Weg von Matteo Canonici über Giuseppe Canonici und Giovanni Perissinotti
in den Besitz Sneyds gekommen ist, auch wenn ein entsprechender Hinweis in der
Handschrift selbst fehlt (nur der Einband lässt sich als typisches Canonici-Produkt
identifizieren). Denn durch zwei materielle Spuren, die unten noch zu besprechen
sind, ist die Zugehörigkeit der Handschrift zur Bibliothek des Jacopo Soranzo (1686–
1761) im venezianischen Palazzo di Rio Marin gesichert, und es war eben Matteo
Canonici, der ungefähr zwei Jahrzehnte nach dem Tode Soranzos den beträchtlichen
Teil seiner Handschriftensammlung erwarb, der damals in der Ca’Cornèr a San Maurizio untergebracht war. Damit nicht genug: Soranzo hatte einen großen Teil der
Bibliothek des venezianischen Adeligen Bernardo Trevisan (1652–1720) nach dem
Tode seines Bruders Francesco Trevisan im Jahre 1732 kaufen können, und unsere
Handschrift gehörte zu eben dieser Sammlung Bernardo Trevisans.14
Es sind zwei Indizien, die den Beweis für den Besitz der Handschrift durch Trevisan und Soranzo liefern: Erstens das zweite, nur 10,5 × 13,5 cm große Vorsatzblatt,
und zweitens die schon oben angemerkte sehr ‚rauhe‘ Foliierung der Handschrift in
brauner Tinte. Auf dem zweiten Vorsatzblatt ist die Nummer „134“ und der Eintrag
„Mag.ri Pauli de Venetijs Ord.s S. August.ni / Logica / ms. ann. 1440.“ zu lesen. Oben
rechts auf der ersten Handschriftenseite (Bl. 2r) ist die Nummer „134“ wiederholt
worden. Ein Vergleich mit den von J. B. Mitchell veröffentlichten Schriftbeispielen
erlaubt eine sichere Identifizierung der Schreiberhand des Eintrags auf dem Vorsatzblatt: Es handelt sich nämlich um Bernardo Trevisans Bibliothekar.15 Die ‚rauhe‘
11
12

13
14

Ricci 1930, 136–137.
Catalogue, [1903], 88. Ein Exemplar des
Auktionskatalogs befindet sich in der John
Rylands Library, Manchester, und zwar
unter der Signatur R 211902.
Madan 1897, 313–314.
Zum Komplex Trevisan-Soranzo siehe Rossi 1907, 122–123 (wiederabgedruckt: Rossi
1930, 251–271, hieraus zitiert); Rossi 1927,

516

15

87–100 (wiederabgedruckt: Rossi 1930,
273–289, hieraus zitiert); und Mitchell
1967–1972, 125–135. Zur Bibliothek Matteo
Canonicis s. Merolle 1958, dessen S. 32–37
von Matteo Canonicis Erwerb eines Teils
der ehemaligen Soranzo-Bibliothek um
1780 handeln.
Mitchell 1967–1972, 126–127 und Abb. XI.

Archivum Lithuanicum 15

Foliierung in brauner Tinte entspricht dagegen der ‚bold foliation‘ in Mitchells Terminologie, welche erst einem Bibliothekar Soranzos zu verdanken ist.16 Das bestätigt
die Annahme Vittorio Rossis, dass die Logica parva-Abschrift Sneyd Nr. 599 des Auktionskatalogs vom Jahre 1903 im handschriftlichen Katalog der Soranzo-Bibliothek
(Venedig, Biblioteca Nazionale Marciana, Ital. X 137–139) unter der Signatur Nr. 568
der Quart-Reihe wiedergefunden werden konnte.17 Es ist für unser Verständnis der
frühesten Geschichte unserer Handschrift sehr wichtig, dass auf dem zweiten Vorsatzblatt nur die Logica parva vermerkt wird, denn es handelt sich eigentlich um kein
Vorsatzblatt, sondern um eines der Inhaltsverzeichnisse, die Trevisans Bibliothekar
systematisch in die Handschriften einklebte. Es dürfte auch mit dem entsprechenden
Eintrag im handschriftlichen Katalog der Trevisan-Bibliothek übereinstimmen (Venedig, Archivio di Stato, Secreta Archivio proprio di Bernardo e Francesco Trevisan
1, olim Archivio dei Frari, Misc. cod. 113).18 Soranzo ließ dagegen Bücher kleineren
Umfangs zusammenbinden, die Matteo Canonici wiederum trennte und neubinden
ließ, vor allem wenn die aufgetrennten Einzelhandschriften in unterschiedlichen
Sprachen geschrieben oder von ungleicher Größe waren.19
Es lässt sich also für unsere Handschrift folgende Geschichte rekonstruieren. Sie
kam in ihrem jetzigen Umfang zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt in die Bibliothek Trevisans, wo sie mit dem noch erhaltenen Inhaltsverzeichnis versehen wurde, d. h. mit dem zweiten Vorsatzblatt, das kein anderes Werk nennt. Darüber hinaus
sind die ersten und letzten Lagen der Handschrift vollständig und haben keine Verluste erlitten. Dann ist das Werk durch einen der Bibliothekare Soranzos mit anderen
noch nicht identifizierten Handschriften zusammengebunden worden, und der daraus resultierende Korpus wurde neu foliiert. Canonici ließ später die einzelnen Teile des Korpus wieder herstellen; und so bekam unsere Handschrift den Einband, den
sie noch heute trägt. Sie behielt aber (bis zu einem Zeitpunkt nach der Erfindung des
Bleistifts) die Soranzo-Foliierung, die mit Bl. 243 anfängt. Wir dürfen uns also durch
diese alte Foliierung nicht zu der Feststellung verleiten lassen, die Handschrift sei
ursprünglich Teil eines umfangreicheren Werkes gewesen.

4.

D i e E n t s t e h u n g d e r H a n d s ch r i f t u n d i h r Sch r e i b e r.

Wie die Handschrift in den Besitz Trevisans gelangte, ist zur Zeit noch unbekannt.20
Ebenfalls ungeklärt bleibt die Frage, ob die auf Kreta niedergeschriebene Abschrift
erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nach Venedig gekommen ist (also erst
nach der endgültigen Eroberung Kretas durch das Osmanische Reich in den Jahren
1645–1669) oder schon viel früher. Der einzige mittelalterliche Besitzeintrag, der sich
nach dem Kolophon auf Bl. 104r befand, wurde ausradiert. Das erste Wort dürfte
16
17
18
19

Mitchell 1967–1972, 127–130 und Abb. XVIa.
Rossi 1930, 261–267.
Mitchell 1967–1972, 126–127.
Mitchell 1967–1972, 131–133; Merolle 1958,
vii–ix.
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Zum intellektuellen Horizont Trevisans, allerdings ohne Berücksichtigung seiner Bibliothek, vgl. Ulvioni 2000.
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pertinet gewesen sein, und wir können im letzten Wort heremitarum lesen, was auf
ein Augustinereremitenkloster deuten würde.
Die Entstehung der Abschrift dagegen wird in zwei Kolophonen genau festgehalten. Der erste steht am Ende des vierten Traktats der Logica parva, d. h. auf Bl. 55r,
und der zweite am Ende des ganzen Werkes, also auf Bl. 104r. In die folgenden Zitate ist der besseren Verständlichkeit halber eine moderne Interpunktion eingefügt
und auch die Groß- und Kleinschreibung wurde angepasst:
1.:
Explicit tractatus bonus et utilis de probationibus terminorum compilatus per reuerendum magistrum Paulum de Uenecijs, arcium et sacre theologie doctorem eximium,
ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini, quem ego Petrus Wickerau scripsi anno
domini 1439 in urbe Chanee, insule Crethe, dum ociosus degerem.

Übers.:
Hier endet das verdienstliche und nützliche Traktat De probationibus terminorum [d. i.
das vierte Traktat der Logica parva], das vom hochwürdigen Magister Paulus Venetus,
dem ausgezeichneten Doktor der Künste und der heiligen Theologie, Mitglied des
Augustinereremitenordens, zusammengestellt wurde. Das Traktat habe ich, Petrus
Wickerau, im Jahre des Herrn 1439 in der Stadt Canea auf der Insel Kreta abgeschrieben, während ich meine Mußestunden verbrachte.

2.:
Explicit loica compilata per eximium arcium sacreque theologie professorem magistrum
Paulum de Venecijs ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini, scriptus et completus per me, Petrum Wickerau, almanice nacionis, anno incarnacionis prolis Virginis
millesimo quadringentesimo quadragesimo, die duo decima Nouembris, in insula
Crethe, in vrbe Chanee, dum ociosus ibidem degerem.

Übers.:
Hier endet die Logica, die vom ausgezeichneten Professor der Künste und auch der
heiligen Theologie Paulus Venetus, Mitglied des Augustinereremitenordens, zusammengestellt wurde. Sie wurde von mir, Petrus Wickerau, von deutscher Nation, abgeschrieben und am 12. November im Jahre der Geburt des jungfraulichen Kindes
1440 vollendet, in der Stadt Canea auf der Insel Kreta, während ich dort meine Mußestunden verbrachte.

Die Kolophone bieten genaue Auskunft nicht nur über den Namen des Schreibers
und den Entstehungsort, sondern auch über den Kontext der Abschrift: dum otiosus
degerem ‚als ich meine Mußestunden verbrachte’ bzw. ‚immer wenn ich unbeschäftigt
war’. Aus rein sprachlicher Perspektive wäre aber auch die Übersetzung ‚als ich ein
der Muße gewidmetes Leben führte‘ möglich. Gegen diese Variante spricht die Tatsache, dass der Schreiber mindestens ein weiteres Jahr für die Abschrift der zweiten
Hälfte des Textes brauchte. Es ist nämlich kaum vorstellbar, dass er so viel Zeit für
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die Abschrift in Anspruch genommen hätte, hätte er tatsächlich ein Leben der otio
sitas geführt. Dagegen ist eine solche Zeitspanne mit dem Abschreiben als gelegentliche Tätigkeit in seiner Freizeit durchaus kompatibel.
Ordensmann dürfte Petrus bzw. Peter Wickerau nicht gewesen sein. Angesichts
der Genauigkeit, mit der Wickerau den akademischen Rang und die Ordenszuge
hörigkeit des Verfassers der Logica parva wiedergibt, dürften wir eine Erwähnung
seiner eigenen Ordenszugehörigkeit erwarten, falls Wickerau Ordensangehöriger
gewesen wäre. Darüber hinaus wäre für einen Ordensangehörigen die Vorstellung
einer otiositas, des Müßiggangs, nur schwer nachvollziehbar. Wenn Wickerau indes
behauptet, Mitglied der „Natio almanica“ zu sein, so darf man dabei nicht an die
Staatsangehörigkeit im modernen Sinne denken. Im 15. Jahrhundert ist eine Einteilung
in „nationes“, die mit den damaligen Staaten fast nichts zu tun hatten, vor allem in
zwei Zusammenhängen anzutreffen: An den Universitäten und auf den Konzilien.
Ein Universitätsstudium lässt sich für Wickerau bisher allerdings nicht belegen.21
Seine Teilnahme am Florentiner Konzil in den späten 1430er Jahren wäre aber durchaus möglich, und aus unten aufgeführten Gründen sogar wahrscheinlich, auch wenn
sie (noch) nicht urkundlich bewiesen ist. Woher Wickerau stammte, lässt sich aber
wiederum genau nachweisen.
Die onomastische Untersuchung G. A. von Mülverstedts zu „Wickerau“ erlaubt
die präzise Lokalisierung des sehr seltenen Namens. Die Schreibweise ist aus unserer
Sicht nicht nur durch die Kolophone gesichert, sondern auch dadurch, dass Petrus
Wickerau seinen Namen weitere vier Mal in die Handschrift unverändert eingetragen
hat (und zwar mit roter Tinte auf die Bl. 78v, 80v, 98r und 101v). Der Name Wickerau
ist altpreußischen Ursprungs und lässt sich sechsmal als Ortsname belegen. Die ersten
beiden, bekannteren Orte Groß- und Klein-Wickerau (heute eine einzige Gemarkung
namens Wikrowo, etwa 10 km östlich von Elbing / Elbląg) lassen sich geographisch
mit einem urkundlich gut belegten Adelsgeschlecht „von der Wickerau“ in Verbindung
bringen, das das erste Mal Mitte des 14. Jahrhunderts archivalisch greifbar wird und
gegen Ende des 15. Jahrhunderts erloschen zu sein scheint. Zwei andere Orte namens
Wickerau – das heutige Wikrowo, das etwa 6 km nordwestlich von Preußisch Holland /
Pasłęk liegt, sowie das heutige Nowe Wikrowo, nordöstlich vom Dorf Podangen /
Podągi (also etwa 40 km östlich von Elbing) gelegen – gesellen sich zu einer Gruppe
von Orts- und Personennamen im Umkreis der Stadt Elbing.22 Uns interessieren hingegen die anderen beiden Orte namens „Wickerau“, die viel weiter östlich liegen und
somit aus dem ‚Elbinger‘ Kreis fallen: Erstens ein Vorwerk „Wickerau“, das heute das
russische Dorf Tscherkassowka in der Nähe der Kleinstadt Wandlacken / Swerewo
21

Das geht sowohl aus einer Durchsicht gedruckter Quellen zu den spätmittelalterlichen mitteleuropäischen und italienischen
Universitäten hervor (vgl. die nützliche
bibliografische Zusammenstellung: Medie
val Universities – Matriculation Lists, Archi
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val Sources, Secondary Studies), als auch aus
den Handbüchern zu den mittelalterlichen
Studierenden Preußens: Perlbach 1895;
Kenkel 1981.
Von Mülverstedt 1882, 109–134.
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(an der südlichen Grenze der Oblast’ Kaliningrad gelegen) ist, und zweitens ein Dorf
„Wickerau“, welches heute Wikrowo heißt und sich zwischen den polnischen Kleinstädten Barten / Barciany und Drengfurth / Srokowo befindet.23
In Verbindung mit diesen beiden östlicheren Orten brachte von Mülverstedt den
einzigen ihm bekannten urkundlichen Beleg von „Wickerau“ als Personennamen
ohne das vorgeschaltete Adelsprädikat „von der“, d. h. als Nachnamen, wie wir ihn
im Falle unsers Schreibers Petrus Wickerau antreffen. Es geht um die (angebliche)
Bewilligung des Obermarschalls Kilian von Exdorf vom 1. Oktober 1473, worin er
einem Peter Wickerow ein sieben Hufen umfassendes Areal in einem noch nicht
näher bestimmten Dorf Czethen bzw. Sethen in der Nähe der Stadt Tapiau / Gvardejsk
(d. h. in relativer Nähe zu Königsberg gelegen) zuspricht, nachdem der Ordensmeister Heinrich Reffle von Richtenberg Wickerow das Grundstück schon früher als
Belohnung für seine Tätigkeiten im Dienste des Ordens versprochen hatte.24 Die
entsprechenden Archivalien bedürfen allerdings einer erneuten Untersuchung, falls
sie noch heute existieren: Obwohl Heinrich Reffle von Richtenberg doch in den Jahren 1470–1477 Ordensmeister war, hatte Kilian von Exdorf das Amt des Obermarschalls nicht nur erheblich früher inne (nämlich zweimal: 1441–1454 und 1458–1459),
sondern er ist auch vor dem 7. Mai 1459 verstorben.25
Es ist durchaus plausibel, dass der im Jahre 1473 vom Deutschen Orden belohnte
Peter Wickerow mit Petrus Wickerau, dem kretischen Abschreiber der Jahre 1439 und
1440, identisch ist. Dabei ist die Tatsache des Auftretens eines Namens „Wickerau“
als Orts- und Personenname ohne Adelsprädikat im Osten des damaligen Preußenlandes von Bedeutung für unsere Untersuchung. Denn eine Kenntnis der litauischen
Sprache wäre ohne Weiteres im Rahmen des Möglichen für jemanden aus der östlicheren Region des Deutschordensgebietes (respektive aus der Gegend um Königsberg).
Für einen Bewohner der westlicheren Region (also der Gegend um Elbing) bedürfte
sie hingegen einer zusätzlichen Erklärung, z. B. einer Missionstätigkeit unter der litau
ischen Bevölkerung oder anderer biografisch bedingter Umstände. Das bedeutet, dass
von Wickeraus Herkunft aus gedacht auch Altlitauisch als Sprache des neuaufgefundenen Texte möglich sein kann. Unter den gegebenen Herkunftsszenarien und unter
Berücksichtigung der damaligen Sprachgebiete ist jedoch eine Kenntnis des Altpreußischen für Wickerau wahrscheinlicher, insbesondere weil er auch einen Nachnamen
altpreußischen Ursprungs trägt. Eine Gleichsetzung des Schreibers Petrus Wickerau
mit dem gut dreißig Jahre später archivalisch bezeugten Peter Wickeraw liegt auf der
Hand, und wenn er tatsächlich jahrelang im Dienste des Deutschen Ordens gestanden
hat – was keinesfalls bedeuten müsste, dass er je dem Orden angehörte – und als
Jurist, Notar, oder vielleicht wahrscheinlicher als einfacher Schreiber oder Bote gearbeitet hat, so haben wir eine sehr plausible Erklärung seiner Anwesenheit zumindest
in Italien, wenn nicht auf Kreta, im Dienste der Vertretung des Ordens an der römischen Kurie, bei den sogenannten Generalprokuratoren.
23
24

Von Mülverstedt 1882, 111.
Von Mülverstedt 1882, 114–115.
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Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Erklärung steigt, wenn wir die Existenz des
von Erich Meuthen erarbeiteten ‚deutschen‘ (oder vielleicht besser: germanophilen)
Freundeskreises an der Kurie berücksichtigen, der in unterschiedlichen Zusammen
setzungen von der Mitte der 1430er Jahre bis in die 1470er Jahre bestanden zu haben
scheint.26 Zu den ca. acht Mitgliedern der ‚Kerngruppe‘ des Freundeskreises gehörten
wohl am prominentesten die Kardinäle Nikolaus von Kues (gest. 1464) und Enea Silvio
Piccolomini (Papst Pius II., gest. 1464), aber auch der Kardinal Domenico Capranica
(gest. 1458), der im Jahre 1437 Protektor des Deutschen Ordens wurde und der sich
bis zu seinem plötzlichen Tode zwanzig Jahre später mit besonderem und vergleichsweise unüblichem Eifer für die Sache des Ordens einsetzte.27 Capranica ist es gewesen,
der eine leitende Rolle in den Verhandlungen mit dem byzantinischen Kaiser Johannes
VIII. und der Führungselite der griechischen Kirche auf dem Florentiner Konzil in den
Jahren 1438–1439 trug. Eine Besonderheit des ganzen ‚germanophilen‘ Kardinalskreises ist sein Engagement in der gerade heikel gewordenen Konzilsfrage und im ökumenischen Dialog mit der orthodoxen Kirche. Ein weiteres Mitglied des ‚germanophilen‘ Freundeskreises, der Kardinal Giuliano Cesarini (gest. 1444), durfte die lateinische
Fassung des Unionsdekrets am 6. Juli 1439 verlesen, als Bessarion (gest. 1472), damals
Erzbischof von Nicäa, die griechische Fassung vortrug.28 Auf Veranlassung von Capranica und Cesarini erhielt Bessarion Dezember 1439 die Kardinalswürde und gehörte seither zum ‚germanophilen‘ Kreis; er leitete später die päpstliche Legation nach
Deutschland in den Jahren 1460–1461, und lernte sogar Deutsch.29
Zu den Eigentümlichkeiten der ‚germanophilen‘ Kardinäle gehört aber auch die
ungewöhnlich hohe Anzahl an genuin deutschen Familiaren, Notaren und Kopisten,
die in ihren Diensten standen. Kopisten vor allem deswegen, weil alle Mitglieder des
‚Kreises‘ zu den führenden Intellektuellen ihrer Zeit gehörten und erstklassige Bibliotheken aufbauten.30 Petrus Wickerau taucht im Repertorium Germanicum zwar nicht
auf, und die gedruckten Bände der Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen
Ordens reichen nur bis 1436, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er in diesem Milieu
zu finden gewesen ist; d. h. unter dem Dienstpersonal der ‚germanophilen‘ Kardinäle
in den späten 1430er Jahren, nachdem Domenico Capranica Protektor des Deutschen
Ordens geworden war und vor allem in Bezug auf die Unionsverhandlungen eine so
herausragende Rolle auf dem Florentiner Konzil einnahm. Eine weitere Spur führt in
diesem Kontext direkt zum Schreibort unserer Handschrift. Am 13. August 1439 schrieb
Papst Eugen IV. einen Brief, der, soweit ich es sehe, bisher von der Forschung unbemerkt geblieben ist, an einen πνευματικός Benjamin, Abt eines Klosters der Basilianer.
26
27
28

Meuthen 1995–1996, 487–542.
Meuthen 1995–1996, 495–501; Strnad 1967,
306–310.
Meuthen 1995–1996, 535. Zur Unionsfrage
auf dem Florentiner Konzil s. Geanakoplos 1955, 324–346; Gill 1961; Gill 1964;
Décarreaux 1970; Bârlea 1989, 101–202;
Alberigo 1991; Watanabe 2008, 177–193.
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Meuthen 1995–1996, 506–508. Zu Bessarions
Deutschlandreise vgl. Meuthen 1957,
328–333; Schuhmann 1974–1975, 447–465;
Enepekides 1976, 69–82; Strnad 1979,
869–881.
Meuthen 1995–1996, 519–527.
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Welches Kloster gemeint ist, ist noch nicht geklärt, weil der Name in der Bulle zweimal,
aber jeweils korrupt wiedergegeben wird („monasterium in Tonstri Stontucapi“ bzw.
„in Colicristoutucapi“). Aber der besagte Benjamin sollte ein Kloster des lateinischen
Ritus übernehmen, das dem Wortlaut der Bulle nach zu einem Stützpunkt der gerade
vereinbarten Kirchenunion heranwachsen und sich für ihre Durchführung verbürgen
sollte. Das lateinische Kloster, das zu diesem Zweck ausgewählt wurde und dessen
Mönche in ein anderes Kloster ihres Ordens übersiedeln sollten, war wohlgemerkt
genau dasjenige Augustinereremitenkloster S. Maria della Misericordia, das in der
venezianischen Hafenstadt Canea auf der Insel Kreta lag.31
Über die Geschichte des Klosters S. Maria della Misericordia, das sich heute im
Besitz des Bildhauers Karolos Kambelopoulos befindet und dank seines Einsatzes
vor dem Zerfall bewahrt wurde, ist äußerst wenig bekannt.32 Die Literatur zu den
Augustinereremitenklöstern im östlichen Mittelmeerraum und besonders zu denen
auf Kreta ist sehr dürftig, und über das Kloster in Canea wissen wir eigentlich nicht
viel mehr, als dass es im Spätmittelalter noch existierte.33 Ob die Übertragung an die
Basilianer je stattfand ist mehr als fraglich, auch wenn wir hinter den Kulissen den
Einfluss Bessarions, der vor seiner Ernennung als Erzbischof von Nicäa dem Basiliuskloster in Konstantinopel vorstand, annehmen dürfen. Die vereinbarte Kirchenunion
kam nie wirklich zustande und das Interesse der griechischen Kirche daran nahm
nach dem Scheitern des vom Westen versprochenen Kreuzzuges in der Schlacht bei
Warna am 10. November 1444 deutlich ab. Bezogen auf unseren Zeithorizont liegen
diese Ereignisse aber in der Zukunft, und es ist zumindest in Erwägung zu ziehen,
dass Petrus Wickerau infolge des Florentiner Konzils im Spätsommer 1439 nach
Canea kam, möglicherweise im Auftrag eines der ‚germanophilen‘ Kardinäle, die
sich für die Kirchenunion einsetzten. So schrieb Wickerau in seiner ‚Freizeit‘ die
Handschrift der lateinischen Logica parva ab.
Das bleibt natürlich auf der spekulativen Ebene; sicher ist nur, dass die Abschrift
einer lateinischen Handschrift aus dem Rahmen der spätmittelalterlichen kretischen
Handschriftenkultur, die von der griechischen Sprache auf der zunehmend hellenisierten Insel dominiert wurde, fällt.34 Eine wie auch immer geartete Verbindung Wickeraus zu einem der Klöster in Canea erscheint vor diesem Hintergrund zwingend,
denn lateinische Buchbestände sind auf Kreta nur von den Bettelorden gepflegt wor31

32
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Hofmann 1944b, 89–91. Zur Kirchenunion
auf Kreta (ohne Erwähnung des Briefes
vom 13. August 1439) s. Hofmann 1944a,
94–96, und dort auf den S. 112–114 zu den
Jahren 1439–1440.
„The Monastery“.
Ich stelle hier die mir bekannte Literatur
zusammen: Trélat 2012, 271–272; Mannucci
1914, 109; Gerola 1905–1932, Bd. 2, 134–
135 (vgl. dort auch Abb. 61 auf S. 101),
und Bd. 3, 152 mit Abb. 68 (zugl. Foto
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19; und Lubin 1672, 302. Das Kloster wird
dagegen nur kurz erwähnt bei Kitsiki Panagopoulos 1979, 98–111.
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den. Über die Klosterbibliotheken in Canea ist allerdings nichts bekannt. Aus dem viel
besser erforschten und aus geistesgeschichtlicher Perspektive genuin bedeutsamen
Franziskanerkloster in der venezianischen Hauptstadt Candia (heute Heraklion) sind
aber detaillierte Bücherverzeichnisse aus den Jahren 1417 und 1448 überliefert.35 Eine
Handschrift der Logica parva war dort nicht vorhanden; ob das als Indiz gewertet werden darf, dass die Franziskaner in Canea, die in der kleineren Stadt immer noch zwei
Klöster führten, ebenfalls kein Exemplar besaßen, sei dahingestellt. Die Anzahl der in
Frage kommenden Institutionen, die als Vorlagenlieferant oder Aufbewahrungsort der
vollendeten Handschrift fungiert haben könnte, ist jedoch sehr klein. Neben den zwei
Franziskanerklöstern und dem schon oben diskutierten Augustinereremitenkloster
waren in der Stadt Canea nur noch Dominikaner vertreten. Es ist vielleicht in diesem
Zusammenhang erwähnenswert, dass der bibliophile Bessarion in seiner reichhaltigen
Bibliothek der lateinischen Scholastik ein heute verlorenes Exemplar der Logica parva
besaß. Wann er die Handschrift erworben hat, ist aber unbekannt. Bessarion schätzte
Paulus Venetus sehr, denn er besaß nicht weniger als acht von seiner Hand ungewöhnlich dicht kommentierten Handschriften mit Paulus‘ Werken.36

5. M e t h o d i s ch e s V o r g e h e n. Um einen Ausgangspunkt für die Interpretation des Textes, für seine Übersetzung und für seine grobe Verortung innerhalb der
baltischen Sprachen zu haben, wird eine Referenz- und Vergleichssprache benötigt.
Als Bezugspunkt unseres strukturellen Vorgehens haben wir Litauisch gewählt, weil
es sprachhistorisch zwischen Lettisch und Altpreußisch steht und weil sich der neu
gefundene Text, wie noch zu sehen sein wird, durch seine Hilfe inhaltlich erschließen
lässt. Somit geht es uns weder um eine historisch-vergleichende Analyse der Sprache
des neugefundenen Textes, noch um seine genaue diastratische und diatopische Verortung; eine solche Analyse bleibt ein dringendes Desiderat! Die Aufgabe, die hier
geleistet werden kann, ist sehr viel bescheidener: Ein struktureller Vergleich, der die
formale, grammatische Distanz der aufgefundenen Sätze zum modernen Litauischen
aufzeigt. Auf diese Weise wird der aufgefundene Text überhaupt als einer baltischen
Sprache zugehörig detektiert und es lassen sich darüber hinaus eine kleine Reihe von
ihm eigenen, signifikanten Merkmalen herausarbeiten, die zwar noch nicht zur definitiven sprachlichen Bestimmung des Textes führen, die aber die hierfür entscheidenden
Interpretations- und Bestimmungsprobleme bereits sichtbar werden lassen.
6.

G e s ch r i e b e n e r T e x t.

B1
B2
B3
B4
35

Aus dem Faksimile ist folgender Text zu lesen:

Atonaige maian meilan □ am ne wede maian
wargan / Thaure ne ſtonais po pieſ picvſſen
abdolenai galei ragai / Stonais po leipen zaidiante‹m›
acha peda bete medde /

Hofmann 1942, 317–360. Zum Kloster in
Candia allgemein siehe Charalampakis
2012, 39–72, mit ausführlicher Bibliogra-
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In Zeile B1 tritt eine signifikante Lücke (markiert durch □) auf: Die absoluten
Enden von Phrasen sind durch Wickerau markiert worden (/); die Kola aber nur
durch die Lücke oder den mit dem Kolonende übereinstimmenden Zeilenumbruch.
Es handelt sich also um Verse, und zwar um drei Langverse zu je 16 Silben.

7. Z u l e s e n d e r T e x t. Zeile B2, po pieſ picvſſen, zeigt, dass Wickerau Schwierigkeiten hatte, dieses Syntagma zu schreiben. Trotz seiner Sofortkorrektur vertut er
sich in picvſſen (B2) erneut, nämlich schreibt er -ſſ- (B2) statt -ll- (C2), welches aus
lexikalischen Gründen erforderlich ist (es gibt kein bekanntes Wort mit der Lautfolge *pikus-). Wickeraus Doppelfehler zeigt, dass er den Text erstens nicht wirklich
verstanden hat und dass er ihn (möglicherweise) zweitens unter schlechten Lichtverhältnissen von einer Vorlage abgeschrieben hat, sodass er die verdoppelten Graphe
‹ll› und ‹ſſ› aufgrund ihrer Ähnlichkeit verwechselte. Damit wären Wickeraus Verse
wie folgt zu lesen:
C1 Atonaige maian meilan | am newede maian wargan ‖
C2 Thaure ne stonais po pikullen | abdolenai galei ragai ‖
C3 Stonais po leipen zaidiantem | acha peda bete medde ‖

Auf Wickeraus schlechte Kenntnisse von der Sprache, die er abschreibt, lassen
(möglicherweise) auch seine Zusammenschreibung von Atonaige (C1) und seine Ge
trenntschreibung von Thaure ne (C2) schließen, obwohl dieser Fehlertyp in alten
Texten oft zu finden ist.

8. S t r o p h e n s t r u k t u r. Die drei Langzeilen mit 16 je Silben können in 6
Verse zu je 8 Silben gegliedert werden. Das ist eine Modernisierung, die allein unserem heutigen Verständnis von Versen und Strophen geschuldet ist. Zur damaligen
Zeit waren Langverse durchaus üblich. Aus hermeneutischen Gründen nehmen wir
sie jedoch vor, denn so stimmen die Satz- und Sinnabschnitte (die Enden der Kola
bzw. Phrasen) mit den Enden der Verse bzw. Strophen überein:
D1 A to naige maian meilan |
D2 am newede maian wargan ‖
D3 Thaurene stonais po pikullen |
D4 abdolenai galei ragai ‖
D5 Stonais po leipen zaidiantem |
D6 acha peda bete medde ‖

Eine interessante Beobachtung hinsichtlich der Strophenstruktur ist, dass Vers D3
eine Silbe mehr als die anderen Verse hat, nämlich 9 statt der sonstigen 8 Silben.
Daraus ist zu folgern, dass sich Wickerau in D3 um 1 Silbe vertan hat. Diese Silbe
ist aus syntaktischen und logischen Gründen das ‹e› in der Endung von Thaurene:
Dieses erste Wort von Vers D3 ist nämlich nur als Akkusativ Thauren ‘taurę’ verständlich. Anders gesagt: Eine Verneinung des Satzes *Thauren ne stonais scheint uns ausge
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schlossen zu sein, obwohl ein Auslassen des ‹n› der Akkusativendung vor den an
lautenden ‹n› des Nagationspartikels als Schreibfehler denkbar wäre und somit Wickeraus Thaurene auch als *Thauren ne lesbar wäre.

9. Sy s t e m a t i s ch e

U n t e r s ch i e d e z u m h e u t i g e n L i t a u i s ch e n.

Durch die systematischen Unterschiede zum heutigen Litauischen lassen sich ein Großteil der Eigentümlichkeiten der Verse D1–6 strukturell erklären. Zu beobachten sind:
●	Orthografische Eigentümlichkeiten, die aber dem Usus der damaligen Zeit ent
sprechen (insbesondere vor dem Hintergrund der lateinischen oder deutschen
Orthografie):
‒ ‹w› vertritt heutiges ‹v›;
‒ ‹v› vertritt ‹u›;
‒ ‹c› vertritt ‹k›;
‒ ‹th› für ‹t›;
‒	Doppelschreibung von Konsonanten, hier: ‹ll› D3 und ‹dd› D6;
‒ Getrenntschreibung von Negationspartikel und Verbform;
‒	Zusammenschreibung von lautlich „enklitischen“ Partikeln und Syntagmen,
so bei Atonaige in B1;
‒ die Endung der 3. Person Singular Präteritum Indikativ Aktiv wird mit ‹-e›
wiedergegeben (naige ‘neigė’ D1; wede ‘vedė’ D2);
‒ die Endung der 2. Person Singular Präsens Indikativ Aktiv wird mit ‹-ai›
(abdolenai D4), reflexiv mit ‹-ais› (stonais ‘stojaisi’ D3+5), wiedergegeben;
‒ heutiges ‹o› kann als ‹a› erscheinen und umgekehrt (abdolenai ‘apdalinai’ D4;
acha ‘ožio’ D6);
‒ heutiges ‹i›/‹ie› kann als ‹e› erscheinen (abdolenai ‘apdalinai’ D4; zaidiantem
‘žaidžiantiems’ D5);
‒ die heutige Endung ‹-iai› erscheint als ‹-ei› (galei ‘galiai’ D4).
●	Phonologische Eigentümlichkeiten:
‒	In Binnensilben erscheint bei Wickerau -ei- an der Stelle von standardlit. -ie(z. B. leipen ‘liepą’ D5);
– desweiteren treten nicht-palatalisierte Dentale und Sibilanten so auf (zaidiantem
statt heutiges žaidžiantiems), wie es die historisch-vergleichende Sprach
wissenschaft rekonstruiert hat.
●	Der Akkusativ Singular Maskulinum / Femininum der Substantive ist nasaliert
(geschrieben) bzw. hat die Endung ‹-an›/‹-en›: meilan ‘mielą’; wargan ‘vargą’;
Thauren ‘taurę’; pikullen ‘pikulą’; leipen ‘liepą’.
●	Der Akkusativ des Possessivpronomens der 1. Person ist entsprechend dem der
Substantive gebildet (maian D1+2).
●	Der Stamm des Possessivpronomens (maian D1+2) hat kein n-Infix (vgl. heutiges
mano), sondern wie im Altpreußischen oder in den slavischen Sprachen den Wort
stamm *mai-/*maj-.
●	Umgekehrt kennt das Verb „stotis“ ein solches n-Infix im Stamm der finiten Formen und wird also als konsonantisches Verbum konjugiert; vgl. stonais (D3+5) mit
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heutigem stojaisi. Diese Konjugationsweise geht wiederum mit dem Altpreußischen
(z. B. Imperativ Singular postānai III 493) und den slawischen Sprachen (z. B.
Präsens russ. стану) überein.

10. W e i t e r e

notwendige Erläuterungen zu den einzelnen

E i n h e i t e n.

● Atonaige (B1): Unter Anerkennung der Versstruktur (D1) und unter Berück
sichtigung von am als eines Konjunktors, der Teilsätze, nicht Objektsphrasen ver
bindet, muss Atonaige eine finite Verbform sein bzw. enthalten, da sich im Kolon
ein zweiter Objektsakkusativ (maian meilan) findet. Einem Verb zuordenbar ist in
Atonaige nur der Bestandteil -naige ‘neigė’ (3. Person Singular Präteritum Indikativ
Aktiv). Möglich wäre auch eine Interpretation als ‘neigia’ (Präsens), aber das
syntaktisch parallele wede ‘vedė’ spricht dagegen. Der Teil Ato- ist kein bekanntes
freies Morphem; somit bedeutet to wahrscheinlich ‘tai’ und A ‘a’. Möglich wäre
vielleicht auch, den Teil Ato- als Verbalpräfix (ata-) zu interpretieren; allerdings
ist ein solches Kompositum heute nicht bekannt.
● maian meilan (B1, D1): Objektsphrase aus Possessivpronomen und Substantiv;
‘mano mielą’.
● am (B1): Konjunktor, entspricht dem litauischen ‘o’. Der Ansatz von am als Konjunktor ergibt sich aus der Vers- und syntaktischen Struktur von B1. Eine mögliche Herleitung wäre o ~ *ą ~ an/am. Rekonstruiert worden ist eine ähnliche Zusammenstellung für die altpreußische Präposition em/en im Vergleich mit dem
litauischen į, nämlich: em/en ~ į (lettisch nur als Präfix ie-).37 Eine andere Gegen
überstellung zu Wickeraus am wäre am ~ un, sodass die Art seines Konjunktors
eine Parallele in dem des heutigen Lettischen findet.
● ne wede (B1): finite, verneinte Verbform; 3. Person Singular Präteritum Indikativ
Aktiv: ‘nevedė’. Eine Interpretation von wede als Präsens ‘veda’ erscheint unwahr
scheilich, da Wickerau ‹e› zwar für heutiges ‹i›/‹ie› schreibt, aber nicht für heutiges ‹a›.
● maian wargan (B1+2, D2): Objektsphrase aus Possessivpronomen und Substantiv;
‘mano vargą’.
● Thaure ne (B2): Interpretations- und dann Schreibfehler durch Wickerau; ne ist
somit kein Negationspartikel, sondern Teil der Akkusativendung von Thauren
‘taurę’ plus einer Silbe, die Wickerau fälschlich angefügt hat. Der Silbenüberhang
in D3 ergibt sich logisch aus der Strophenstruktur.
● stonais (B2, B3): finite Verbform, konsonantischer Stamm; 2. Person Singular Präteritum Reflexiv Aktiv: ‘stojaisi’. Dass es sich um eine Präteritalform handeln muss,
ergibt sich aus der syntaktischen Parallele zu abdolenai ‘apdalinai’ (B3, D4).
● po picvssen (B2): Schreibfehler Wickeraus; er hätte *picvllen schreiben müssen. Die
Einheit besteht aus der Präposition po ‘po’ und einem dazugehörigen Substantiv
37
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●

38

im Akkusativ (‘pikulą’). Da bei Wickerau heutiges ‹i› als ‹e› erscheinen kann,
könnte die erste Silbe auch lang gemeint sein: ‘pykulą’.
abdolenai (B3): finite Verbform; 2. Person Singular Präteritum Indikativ Aktiv,
‘apdalinai’.
galei (B3): Adverb, ‘galiai’.
ragai (B3, D4): Instrumental Plural, ‘ragais’; freie Ergänzung des Verbums „apdalinti“, die semantisch den ‘Teufel’ in D3 aufgreift. Die Interpretation von ragai als
Instrumental geht allerdings nicht so einfach auf; der Instrumental sollte ragais
heißen. Das an der Instrumentalendung von ragai fehlende -s könnte möglicherweise durch einen Fehler Wicheraus abhandengekommen sein. Eine mögliche
strukturelle (morphologische) Überlegung wäre, die Kasusform als verändert anzusetzen: z. B. als Allegro- oder Subform – auch Wickeraus Dativ Plural-Partizip
fehlt das „korrekte“ Endungs-S: zaidiante‹m›; oder z. B. in sprachhistorischem Zusammenhang, falls die baltische Varietät, die der Text vertritt, das Altpreußische
sein sollte, in dessen Texten rund hundert Jahre später kein Instrumental mehr
auftritt. Eine alternative Interpretation von ragai wäre, es als Adverb in der Bedeutung ‘ragus, atžagaras’ aufzufassen. Allerdings geht auch dies nicht ganz auf, weil
man dann ein sonst nicht weiter nachgewiesenes Adjektiv *ragas ansetzen müsste;
ein Adverb mit palatalem Stammmorphem (‘ragiai’) hätte Wickerau wie voraus
gehendes galei als *ragei wiedergegeben. Darüber hinaus ginge durch die Inter
pretation von ragai als Adverb die semantische Parallele zu ‘pikulą’ (D3) verloren.
po leipen (B3): Ortsergänzung, bestehend aus der Präposition po ‘po’ und einem
dazugehörigen Substantiv im Akkusativ (‘liepą’).
zaidiante‹m› (B3): Form des Partizips Präsens Aktiv; funktional eine Objektsphrase zum finiten Verb stonais (D5). Das Partizip steht im Dativ Plural und ist ein
Nomen Agentis, ‘žaidžiantiems’. Die Lautung von zaidiantem besitzt gegenüber
dem modernen Standardlitauischen zwei Besonderheiten:
‒	Die fehlende Affrizierung des Dentals in der Lautumgebung -dian-, welche
unter den baltischen Gegenwartssprachen noch aus dem Schemaitischen bekannt ist. Zu dieser Besonderheit von Wickeraus zaidiantem gibt es ein paralleles Beispiel für die Lautumgebung -tiu- durch sein bete ‘bičių’ in D6. Diese
beiden nicht-affrizierten, aber palatalisierten Formen müssen als die sprach
geschichtlich ältesten Lautstände gelten und sind auch für das Altpreußische
charakteristisch.38
‒	Die fehlende Palatalisierung des stimmhaften alveolaren Frikativs [z] im Anlaut.
Hierzu hat Holst ein ursprüngliches Phonem *Z angesetzt, das im Litauischen
als ž, im Altpreußischen und Lettischen jedoch als z reflektiert wird; vgl. z. B.
lit. žemė, lett. zeme, apr. semmē.39 Für Holst ist noch nicht eindeutig, ob *Z selbst
ein Sibilant oder eine Affrikata war; möglicherweise gibt Wicheraus zaidiantem
die Antwort darauf.
Mažiulis 2004, § 23.

39
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● acha peda (B4): Adverbialphrase ‘ožio pėda’; die Phrase, die dem vorangehenden
Partizip zugeordnet werden kann, besteht aus einem Substantiv im Instrumental
Singular und einem vorangestellten Modifikator im Genitiv Singular. Die Inter
pretation von acha als ‘ožio’ ist zugegebenermaßen assoziativ. Wenn wir sie trotzdem
einmal als richtig annehmen, dann würde gelten: Die Lautung von acha ~ *[ɑxɑ]
besitzt gegenüber dem modernen Standardlitauischen (‘ožio’) eine Besonderheit: Den
velaren Frikativ [x], der anstelle des modernen postalveolaren [ʒ] erscheint. Auch
dies könnte sprachhistorisch interessant sein. Möglicherweise handelt sich alles aber
„nur“ um einen Abschreibfehler Wickeraus (‹ch› statt *‹di›). Letzteres würde Wickeraus Wort allerdings nicht unbedingt besser verständlich werden lassen.
● bete medde (B4): Objektsphrase ‘bičių mìdų’; die Phrase besteht aus einem Sub
stantiv im Akkusativ Singular und einem vorangestellten Modifikator im Genitiv
Plural. Bei Wickerau kann ‹e› anstelle des heutigen ‹i› geschrieben sein. Darüber
hinaus ist das Wort bete ein Beispiel für Wickeraus nicht-affrizierte Dentale, hier
in der Lautumgebung -tiu-. Die Verdopplung des ‹d› in medde verweist möglicher
weise auf einen vorausgehenden kurzen Vokal, sodass Interpretationen des Wortes als ‘mẽdų’, ‘mẽdyje’ oder ‘mẽdėje’ ausgeschlossen wären; nach Mažiulis verweist die Verdoppelung auf jeden Fall auf eine betonte (barytonierte) Silbe.40 Trotz
dieser Überlegungen bleibt das hauptsächliche, kritische Problem des ganzen
Syntagmas, dass die Endungen der Phrase bete medde nicht durch alleiniges ‹-e›
widergegeben sein sollten. Vielmehr sollte der Genitiv Plural Femininum von
‘Biene’ parallel zu den anderen erhaltenen „nasalen“ Kasusformen (vgl. meilan,
wargan usw.) durch z. B. ‹-un› oder wenigstens ‹-en› (*beten) vertreten sein (ggf.
auch noch mit Bezeichnung der Palatalisierung des vorausgehenden Konsonanten);
und das Neutrum ‘Honig(met)’ sollte, wenn Wickeraus Text eine altpreußische
Varietät wiedergibt, im Akkusativ Singular als meddo (so belegt in E 391) oder
*medu erscheinen (also nicht mit einem vorderen Vokal in der Endung).41

11.

Ü b e r s e t z u n g.

Die engere, fast Wort-für-Wort-Übersetzung wäre somit:

F1	Ah! Das (hier) verminderte mein Glück,
F2 aber es führte nicht zu meinem Elend.
F3	Stelltest du den Becher unter den Teufel,
F4 beschenktest du am Ende mit Hörnern/verkehrt;
F5	Stelltest du den mit einem Ziegenfuß Spielenden
F6 Honigmet unter die Linde.

Nun darf man die Verse sicherlich in den Kontext der Vollendung der Abschrift
stellen, die Lexik der Emotionen etwas angemessener vortragen und die auf einander
bezogene Teufelssemantik bzw. Teufelsattribute (pikullen; ragai; acha peda) stärker
hervorbringen; außerdem, wenigstens im Deutschen, die Abfolge der einzelnen Ge40

Mažiulis 1988–1997, Bd. 3, 118; s. v.
„meddo“.
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danken durch Partikel deutlicher aufeinander beziehen und zuletzt, ebenfalls eher
dem Deutschen geschuldet, einige notwenige syntaktische Ergänzungen bzw. die
Verwendung des Perfekts statt des im Kontext missverständlicheren Präteritums
vornehmen. Dann ergibt sich folgende abschließende, deutsche Übersetzung:
Ü1	Ah! Das Abschreiben verminderte zwar meine gute Laune,
Ü2 aber es führte nicht zu meinem Unglück.
Ü3 Hast du aber deinen Trinkbecher unter den Teufel gestellt,
Ü4 dann hast du am Ende jemanden mit Teufelshörnern beschenkt.
Ü5	Dann hast du denen, die mit einem Ziegenfuß ihren Spaß haben,
Ü6 Honigmet unter ihre (heilige) Linde gestellt.

Mit denen, „die mit einem Ziegenfuß (= Teufelsattribut) ihren Spaß haben“, sind
sicherlich die Heiden gemeint; weshalb deren Linde ein heilige Kultstätte sein dürfte. Es geht um diejenigen, die bei einem solchen Baum nicht-christliche Riten pflegen.
Die Verse wollen also zum Ausdruck bringen, dass man gerade diese Gruppe von
Menschen befördern wird bzw. dass man sich auf die Seite der Nicht-Christen begeben wird, wenn man sich dem Trinken widmet, statt (zum Beispiel) unter Mühen
eine Handschrift abzuschreiben.

12. D i a t o p i s ch e E i n s chä t z u n g v o n W i ck e r a u s V e r s e n. Der
strukturelle Vergleich des aufgefundenen baltischsprachigen Textes mit dem Litauischen hat eine Reihe von signifikanten Merkmalen zu Tage gefördert, die seine vorläufige, nicht unproblematische Zuordnung zu einer bestimmten Sprachvarietät ermöglichen:
● Dass die Sprache von Wickeraus Versen Lettisch ist, scheidet mit großer Wahr
scheinlichkeit aus. Sprachhistorisch gesehen und verglichen mit dem Altpreußischen
und dem Litauischen, ist das Lettische zahlreichen Neuerungen unterworfen worden, von denen sich im Text keine Merkmale finden lassen. Anzunehmen, diese
Neuerungen hätten in der kurzen Zeitspanne zwischen 1440 (Wickeraus Abschrift)
und 1585 (den ersten bekannten lettischen Texten) stattgefunden, ist absurd.
● Für das Litauische als Sprache von Wickeraus Versen sprechen die semantische
Nähe (es war möglich, den Text mithilfe des Litauischen zu interpretieren; Worte /
Formen wie galei, D4, lassen sich überhaupt nur über das Litauische erschließen)
und das Auftreten zweier Instrumentale (ragai B3, und peda B4); solche Kasusformen lassen sich in den altpreußischen Texten, die rund einhundert Jahre später
gedruckt wurden, nicht mehr finden. Doch beide Argumente basieren auf der
Frage, ob unsere Interpretation von Wickeraus Text richtig ist und ob sie insbesondere an den betreffenden Stellen richtig ist, und Argumente zugunsten des
Altlitauischen sind deshalb kritisch zu sehen.
●	Als Argumente, die für das Altpreußische als Sprache der Verse sprechen, lassen
sich anführen:
‒	Die fragliche (!) Gleichsetzung (von Lit. zu Apr.) o ~ *ą ~ an/am in Parallele zu
einer Gleichsetzung von į ~ en/em.
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‒	Die möglicherweise „korrumpierte“ Instrumentalform ragai, die auf den späteren Verlust dieses Kasus vorausweisen könnte. (Ob es sich überhaupt um
einen Instrumental handelt, ist allerdings diskutabel.)
‒	Die fehlende Affrizierung der Dentale in der Lautumgebung -dian- (zaidiantem
‘žaidžiantiems’ B3) und -tiu- (bete ‘bičių’ B4).
‒	Die fehlende Palatalisierung des stimmhaften alveolaren Frikativs [z] im Anlaut:
zaidiantem ‘žaidžiantiems’ (B3).
‒	Der historisch gesehen ursprünglichere ei–Vokalismus in betonten (Binnen-)
Silben;42 z. B. in B3 leipen ‘liepą’ (d. h. Litauisch hat -ie-).
‒	Eine Reihe von Worten bzw. Wortformen aus Wickeraus Text lässt sich auch
in den anderen Denkmälern des Altpreußischen nachweisen:43
□ maian (D1) ~ maian (s. Lemma mais) Akkusativ Singular Utrum des Possesivpronomens;
□ meilan (D1) ~ mijlan Akkusativ Singular Femininum / Neutrum, ‘meilumą,
meilę’;
□ wede (D2) ~ weddēdin (s. Lemma westwey) 3. Person Singular Präteritum +
Pronomen (d. h. zu lesen als weddē+din), ‘vedė ją’;
□ stonais (D3, D5) ~ postānai (s. Lemma postātwey) 3. Person Singular / Plural
Präsens Indikativ Aktiv, ‘pastoja’ oder als Hilfswerb „werden“;
□ po (D3, D5) ~ po Präposition, regiert Dativ oder Akkusativ, ‘po’;
□ picvllen (D3) ~ pikullan (s. Lemma pickūls) Akkusativ Singular Maskulinum,
‘velnią’;
□ galei (D4) ~ im Altpreußischen nur Entsprechung in den Wurzeln von Ga
lindo, gallan oder gallintwey, die etymologisch zu ‘galiai’ passen;
□ leipen (D5) ~ Leypiten (s. Lemma lipe) Ortsname;
□ bete (D6) ~ bitte Nominativ Singular Femininum, ‘bitė’;
□ medde (D6) ~ meddo Nominativ / Akkusativ Singular Neutrum, ‘medus,
midus’.
Es spricht somit einiges dafür, dass Wickeraus Verse in einer Varietät des Alt
preußischen geschrieben sind. Wenn sich dann die von uns angesetzten Instrumental
formen als richtig erweisen würden, wäre in der Erforschung des Altpreußischen ein
bisher unbelegter Kasus für diese Sprache entdeckt worden.

13. R e s ü m e e. Es sei der künftigen Forschung überlassen, Petrus Wickerau archi
valisch zu fassen und die hier aufgestellten Hypothesen zu bestätigen bzw. zu entkräften. Fest steht, dass er am Ende seiner Abschrift der Logica parva, nach dem Kolophon im eigentlichen Sinne, zuerst den lateinischen Aufruf Sit benedictus natus
uirginis nunc et in enum ‘Sei gesegnet, von einer Jungfrau Geborener, jetzt und in
Ewigkeit’ hinzufügte und dann noch das eingangs besprochene Gedicht in (möglicherweise) altpreußischer Sprache. Ein späterer Leser, seiner Schrift nach aber noch
42

Endzelīns 1943, § 14; parallel: Endzelin
1944, § 14.
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im 15. Jahrhundert, trug abschließend den Satz Letare germannia claro felix germine
‘Freue Dich, Germanien, über den ruhmvollen Spross’ ein. Es handelt sich um die
ersten zwei Zeilen des Offiziums für die hl. Elisabeth von Thüringen, was womöglich
durch die Angabe Wickeraus angeregt wurde, der „Natio Almanica“ anzugehören.44
Es geht aus der orthografischen und linguistischen Analyse des Gedichts hervor,
dass Wickerau das baltischsprachige Gedicht nicht aus dem Gedächtnis zitiert, sondern von einer Vorlage abgeschrieben haben muss, die er wohl aus dem Baltikum
mitbrachte. Inwieweit er der altpreußischen (?) Sprache also tatsächlich mächtig war,
ist somit unsicher, aber bis zum Sommer 2013 war er sehr wahrscheinlich der einzige Leser seiner Abschrift, der den Text je verstanden hat. Wir wissen nicht, in welchem
Verhältnis Wickerau zur Abfassung des Gedichts steht, aber es liefert immerhin den
Beweis dafür, dass das Altpreußische (?) bereits in der ersten Hälfte des 15. Jahr
hunderts nach einer gewissen ‚literarischen‘ Konvention geschrieben werden konnte.
Die anfangs genannten Schriftzeugnisse des baltischen Raumes sind dementgegen
notierter mündlicher Sprachgebrauch.
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Biblija ir senoji Lietuvos raštija:
XII Jurgio Lebedžio skaitymai
2013 metų spalio 4 dieną Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko mokslinė konferencija „Biblija ir senoji Lietuvos raštija“, organizuota Senosios literatūros
skyriaus. Tai XII Jurgio Lebedžio skaitymai. Pradėdamas konferenciją Mintautas
Čiurinskas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pasidžiaugė, kad Lebedžio
skaitymais vadinamos konferencijos kasmet intensyvėja, nuo 2012-ųjų rengiamos du
kartus per metus1. Garsaus senosios lietuvių raštijos tyrėjo profesoriaus Jurgio Lebedžio (1913–1970) atminimas įamžinamas gyvais kasmetiniais renginiais, kur dalijamasi mintimis, atradimais ir problemomis.
Konferencija šį kartą skirta Brastos Biblijos (1563) išleidimo 450 metų ir Žemaičių
krikšto 600 metų jubiliejui. LDK kanclerio ir Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos
Juodojo (1515–1565) iniciatyva į lenkų kalbą išversta ir Lietuvos Brastoje išspausdinta Biblija – pirmoji LDK išėjusi Biblija tautine kalba ir pirmoji evangelikų reformatų
Biblija lenkų kalba. Ji tradiciškai dabar vadinama dviem pavadinimais: Brastos Bib
lija arba Radvilų Biblija.
Brastos Biblijos metinės Lietuvoje paminėtos ir kitais renginiais. Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekoje 2013 metų spalio 23 dieną atidaryta paroda ir
pristatytas bendras šios bibliotekos ir Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos
Centrinės mokslinės Jakubo Kolaso bibliotekos projektas – kompaktinė plokštelė
„Brastos Biblija: 450-osioms išleidimo metinėms“ (rusų kalba). Parodoje eksponuoti
rankraštiniai ir spausdinti dokumentai, liudijantys Brastos Biblijos pasirodymo aplinkybes, taip pat Biblijos kitomis kalbomis2.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vykusioje mokslinėje konferencijoje dalyvavo 11 pranešėjų3. Kaip ir reikėjo tikėtis, daugumos pranešimų dėmesio centras
buvo Biblija: vertimo ir leidybos istorija, recepcija senojoje Lietuvos kultūroje, vaizdiniai, siužetai, paralelės, citatos senojoje raštijoje – tiek religinėje, tiek pasaulietinėje.
1

XIII Jurgio Lebedžio skaitymai, vykę
2013 metų lapkričio 15 dieną, skirti XVI–
XIX amžiaus rankraštinio paveldo tyrimų
ir leidybos problemoms.
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Narbutienė 2013-10-29.
Naujajame Židinyje-Aiduose jau pasirodė vienos iš pranešėjų parengta konferencijos
apžvalga; žr. Vaitkevičiūtė 2013.
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Jolita Liškevičienė (Vilniaus dailės akademija, Dailėtyros, meninių tyrimų ir
sklaidos institutas) pranešime „Brastos Biblijos antraštinis lapas: tradicija ir novatoriškumas“ į Mikalojaus Radvilos Juodojo 1553 metais įsteigtoje spaustuvėje išleistą
Bibliją žiūrėjo kaip į knygos meno objektą. Antraštinio lapo4 ikonografiją ji analizavo
remdamasi Luco Cranacho Vyresniojo (1472–1553) paveikslu „Nuopuolis ir išganymas“ („Gesetz und Gnade“), nutapytu 1529 metais. Lucas Cranachas Vyresnysis –
vienas žymiausių vokiečių Renesanso tapytojų, artimas Martino Lutherio ir Philippo
Melanchthono draugas bei bendramintis, Wittenberge turėjęs savo dirbtuvę ir
spaustuvę. Klausantis pranešimo, iliustruoto skaidrėmis, pamažu aiškėjo, kaip buvo
kuriami Lutherio mokymą vizualiai perteikiantys dailės kūriniai. Pagrindines Reformacijos idėjas Cranachas populiarino formuodamas Senojo ir Naujojo Testamento
priešpriešą. Minėtą jo paveikslą į dvi dalis dalija dvipusis gyvybės medis: sausos
šakos nukreiptos į Senąjį Testamentą, o žaliuojančios – į Naująjį. Prie nudžiūvusio
medžio kamieno – kelios scenos iš Senojo Testamento, o prie gyvybingo – iš Naujojo. Taip duodama vaizdinė nuoroda į du skirtingus mokymus – senąjį (katalikų) ir
naująjį (Reformacijos skleidėjų).
Brastos Biblijos antraštinis lapas, atspaustas nuo nežinomo dailininko sukurto
medžio raižinio, atkartoja gyvybės medį ir biblinius Cranacho paveikslo siužetus.
Nors Lietuvos istoriografijoje įsigalėjusi nuomonė, kad šis antraštinis lapas yra unikalus kūrinys, tačiau panašiai buvo iliustruojami ir kiti Biblijos vertimai į tautines
kalbas. Pagal Cranacho paveikslą sukurtas medžio raižinys papuošė ir paties Lutherio į vokiečių kalbą išverstos Biblijos frontispisą (Lübeck, 1533; Wittenberg, 1545).
Taigi Brastos Biblijos antraštinis lapas – tik dar vienas Reformacijos idėjas įtaigiais
vaizdais perteikiantis pavyzdys. Jo tradiciškumu Liškevičienė laiko naująją doktriną
deklaruojančius siužetus, o naujoviškumu – retoriką kiek pridengiančią architektūrą
ir renesansinę ornamentiką.
Gina Kavaliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas) skaitė pranešimą „Apie pirmųjų protestantiškų Biblijos vertimų į lietuvių bei lenkų kalbas vertimo metodą
(remiantis Brastos, Gdansko, Jono Bretkūno ir Samuelio Boguslavo Chylinskio Bib
lijų vertimais)“. Atsižvelgdama į vieną esminių Reformacijos nuostatų versti Bibliją
ne iš Vulgatos, o iš pirminių šaltinių ir užtikrinti vertimo tikslumą bei „grynumą“,
4

Nors Lietuvoje ir užsienyje yra nemažai egzempliorių (manoma, kad Biblija išleista
500 egzempliorių tiražu), tačiau antraštinis lapas išlikęs tik nedaugelyje. Po Mikalojaus Radvilos Juodojo mirties jo vaikai
grįžo į katalikybę, Biblija buvo naikinama.
Antraštinis lapas veikiausiai būdavo išplėšiamas, kad būtų sunkiau identifikuojama
ir taip apsaugoma nuo sunaikinimo. VUB
yra 4 egzemplioriai, visi defektiniai, nė
vienas neturi autentiško antraštinio lapo,
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nėra ir nuosavybės įrašų (Grigonis 2011,
158). Lietuvos mokslų akademijos Vrub
levskių bibliotekoje saugomi 5 defektiniai
egzemplioriai, iš jų tik vieno defektai nedideli – trūksta lapo pratarmėje ir pabaigoje. Šis egzempliorius bibliotekai atiteko
1941 metais perėmus Vilniaus evangelikų
reformatų sinodo bibliotekos archyvą ir
knygų rinkinius (Narbutienė 2013-10-29).
Daug egzempliorių yra Lenkijos bibliotekose ir kitur.
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ji siekė nustatyti, ar keturi Biblijų vertimai – Brastos (1563), Jono Bretkūno (1590),
Gdansko (1632) ir Samuelio Boguslavo Chylinskio (1660) – paremti bendru, „išskirtinai protestantišku“, vertimo metodu. Teorinis jos analizės pagrindas – amerikiečių
vertimo teoretiko Eugene Nida’os (1914–2011) išskirti Biblijos vertimo metodai: interlinearinis, pažodinis, artimiausio natūralaus ekvivalento, adaptuotasis ir kultūrinės reinterpretacijos5.
Kalbant apie šias keturias Biblijas, aktualūs du vertimo metodai: artimiausio
natūralaus ekvivalento ir pažodinis. Pirmojo metodo pavyzdys – Lutherio Biblija: jo
laikantis, siekiama versti į idiomatinę, taisyklingą nacionalinę kalbą. Kiek Lutherio
vertimas nutolsta nuo originalo kalbų, tiek juo sekdamas nutolsta ir Bretkūnas. Brastos Biblija versta taip pat vadovaujantis šiuo metodu – jai būdingas gana laisvas
santykis su originalais.
XVII amžiaus pirmoje pusėje ėmė formuotis ir kitokia Biblijos vertimo technika,
siekianti kaip įmanoma artimiau laikytis originalo kalbų. Ji buvo būdinga evangelikų
reformatų bendruomenėms. Kaip vieną ryškiausių tokio vertimo pavyzdžių Kavaliūnaitė nurodė pagrindinį Chylinskio Biblijos vertimo šaltinį – Statenbijbel6. O Chylinskis labai tiksliai laikėsi Statenbijbel vertėjams duotų instrukcijų. Tas pats vertimo
metodas taikytas ir verčiant Gdansko Bibliją. Taigi Chylinskio ir Gdansko Biblijų
vertimai – tikslūs pažodiniai vertimai, išlaikę ir nemažai originalo kalbų konstrukcijų. Į Chylinskio kalbą tos konstrukcijos pateko per olandišką Bibliją.
Vertinant bet kokią vertimo strategiją reikia pripažinti, kad nėra grynai vienu
metodu parengtų vertimų, bet šios dvi tendencijos, pranešėjos nuomone, protestantiškuose vertimuose aiškiai matyti.
Viktorija Vaitkevičiūtė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
pranešime „Biblija LDK XVII–XVIII a. katalikų laidotuvių pamoksluose“ analizavo
Biblijos vaizdinių, simbolių, siužetų pasitelkimą laidotuvių pamoksluose. Laidotuvių
pamokslų kūrėjai visais amžiais rėmėsi Biblija kaip temų, pavyzdžių, inspiracijų
šaltiniu. Jų pasirinkimas ir interpretavimas kito priklausomai nuo kintančių retorikos
reikalavimų.
Baroko pamoksluose vyravo alegorinis Biblijos aiškinimas, ieškota įvairiapusiškesnės ir gilesnės žodžio reikšmės. Biblijos sakinys, iškeltas į laidotuvių pamokslo
pradžią, tapdavo pagrindiniu motyvu ir pamokslo struktūros pagrindu. Neretai
pamokslininkai interpretuodavo atskirą sakinį ar net žodį, taip išplėtodami įvairias
traktuotes ir pasiekdami svarbiausią tikslą – sujaudinti (movere)7. Ypač populiari buvo
Jobo knyga, duodanti pagrindo mirtingumo ir nemirtingumo vaizdiniams.
Švietimo epochos pamokslininkai esminiu uždaviniu laikė įtikinimą (persuadere).
Kad pamokslas įtikintų, būtų paveikus, daugiausia dėmesio kreipta ne į raiškos
5
6

Waard, Nida 1986.
Apie Chylinskio Biblijos santykį su Staten
bijbel ir Gdansko Biblija žr. Kavaliūnaitė
2001, 105–128; Kavaliūnaitė 2008, lij–lxiiij.
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2008.
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priemones, bet į turinį, atsisakyta painaus alegorinio stiliaus. Tačiau Biblija aktualumo neprarado: minčiai iliustruoti ir argumentuoti dažnai pasitelkiamos Išminties,
Koheleto, Jobo, Psalmių knygos kaip duodančios impulsų įvairiems egzistenciniams
svarstymams. Tik mažiau cituojama, daugiau parafrazuojama, kartais net nenurodoma Biblijos eilutė.
Baroko epochos laidotuvių pamokslą pranešėja įvertino kaip pesimistiškesnį negu
Švietimo. Baroko pamokslininkai niekino laikiną žemiškąjį gyvenimą, laikė jį ašarų
slėniu, o žmogų laimingą matė tik po mirties. Tuo tarpu Švietimo epochos pamoksluose, užuot svarsčius apie pačią mirtį ir žiūrėjus į žmogų mirties akivaizdoje, labiau
telkiamasi į žemiškąjį gyvenimą, siekiama protu pažinti savo aplinką, keliamos gerosios žmogaus savybės, ieškoma teisingo gyvenimo pavyzdžių, todėl pamokslai turi
naujo žmogaus auklėjimo programos elementų8.
Mintautas Čiurinskas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pranešime
„Elijaus Pilgrimovijaus veikalo Heroes Biblici (1585) literatūrinės mįslės“ pirmiausia
pristatė veikalo autorių – Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro sekretorių, vėliau jo raštininką Elijų Pilgrimovijų (1564–1605) – dabar mažai žinomą, bet XVI amžiuje gana produktyvų autorių. Nors buvo evangelikas liuteronas, studijavo Karaliaučiaus universitete, bet priklausė literatų būriui, susitelkusiam apie evangeliką reformatą Kristupą Radvilą Perkūną.
Čiurinskas Pilgrimovijaus veikalą De Heroibus in Dei ecclesia liber unus (Kraków,
1585) vertino kaip žanrine prasme nevientisą ir sunkiai apibrėžiamą kūrinį, nevadintiną nei biografijų, nei apsakymų rinkiniu9. Žanro nevientisumą liudija visų pirma
skyrius apie Adomą ir Ievą, kur pasakojama pirmuoju asmeniu, o Ievos pasakojimas
dar ir eiliuotas. Dedikacijoje Steponui Batorui Pilgrimovijus sako, kad išrinkęs iš
Biblijos ir aprašęs žymius valdovus ir karalius norėdamas pateikti pamokomų pavyzdžių. Tačiau ne visi aprašytieji (jų 36) yra valdovai ir karaliai (pavyzdžiui, Adomas
ir Ieva, Abelis ir Kainas), ir ne visi jie iš Biblijos, kai kurie yra pagonių karaliai (Darijus Medas, Nabuchodonosaras, Artakserksas ir kt.).
Herojų gyvenimo aprašymus Čiurinskas apibūdino kaip ne itin intriguojančius,
tačiau jo pasirinkto Biblijos veikėjo Henocho aprašymo analizė suintrigavo dėl išvadų, kurias galima tiek perskaityti tiesiogiai, tiek pasidaryti netiesiogiai. Henochas
veikale pateiktas kaip doro gyvenimo pavyzdys, nors Biblijoje minimas retai – tai
nėra savo darbais ar žygiais ryškus asmuo (žr. Pr 5,18–23; Lk 3,37; Hbr 11,5; Jud 14).
Jo gyvenimas doras dėl tikėjimo, todėl jis buvęs gyvas paimtas į dangų. Iš čia atsiranda liuteronams svarbus išganymo sampratą nusakantis teiginys: Hbr 11,6: „Juk
be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui“10. Taigi veikalui būdinga liuteroniška religinė
8
9

Apie tai žr. dar ir Vaitkevičiūtė 2012,
141–169.
Apie žanro problematiką žr. Čiurinskas
2006, 89–92.
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didaktika. Tačiau liuteronams nėra būdingas šventųjų kėlimas ir garbinimas, o šiame
veikale vis dėlto išlieka ryšys su hagiografija — šventųjų gyvenimo aprašymais.
Paradoksų galima įžvelgti ir daugiau: pasaulietis Pilgrimovijus laisvalaikiu studijuoja Bibliją – tai atitiko liuteronų nuostatą, kad kiekvienas tikintysis Dievo žodį
turi pažinti pats, – tačiau rinkdamas medžiagą remiasi katalikiška Biblia Sacra, išleista 1551 metais Bazelyje. Atsižvelgiant į Pilgrimovijaus kultūrinius interesus, tai galėtų būti vertinama kaip religinės tolerancijos pavyzdys, bet veikiau tai rodytų jo
požiūrį į Bibliją kaip krikščionims bendrą tikėjimo šaltinį (nepriklausomai nuo to,
kokiai religinei pakraipai ją skaitantis save priskiria).
Ona Daukšienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pranešime „Biblinių šaltinių transformacijos Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinėje poezijoje“
konstatavo, kad Baroko poeto Sarbievijaus (1595–1640) eilėse po formalia antikinių
įvaizdžių ir metrinių struktūrų priedanga slypi nemažai biblinių parafrazių, tik jos
vis dar nėra iki galo iššifruotos. XVI–XVII amžiaus literatūroje iš Biblijos kildintinas
įvaizdis dažnai įgauna savarankišką vartoseną ir traktuojamas nebe kaip biblinis, o,
pavyzdžiui, kaip augustiniškas. Nors Bažnyčios Tridento susirinkimas 1546 metais
patvirtino Bibliją (lotyniškąją Vulgatą) kaip pagrindinį šaltinį, tačiau Baroko autoriai
ja nesiribojo.
Pranešėja išryškino Biblijos motyvais paremtiems Sarbievijaus kūriniams būdingus
potridentinės vaizduosenos ypatumus: siekiant paveikti suvokėjo jutimiškumą, norint
tekstą padaryti regimą, įtaigų, Biblijos leksika ir įvaizdžiai plečiami, vizualizuojami,
„apauginami“ iš įvairių amžių šaltinių atėjusiais intertekstiniais sluoksniais. Įvairių
intertekstų susipynimą su pirminiu šaltiniu ji iliustravo analizuodama tris epigramas
(17, 30 ir 31), paremtas Giesmių giesme. Šios Senojo Testamento knygos poetika
kupina dramatiškos mylinčiųjų ilgesio, prasilenkimo įtampos – tuo ji artima egzaltuotam Baroko poezijos religingumui. Sarbievijaus poezijoje sielos ilgesys dažnai
reiškiamas pasitelkiant bėgimo–vijimosi motyvą: Dievas atrodo tarsi tolstąs nuo jo
besiilginčios sielos, o siela – nuolat siekianti ir nepasiekianti, nuolat ieškanti ir neprarandanti vilties rasti. Panašūs motyvai būdingi ir Šv. Augustinui (354–430). Baroko poezijoje, paklūstant jo raginimui, nuolatos bėgama prie šviesos šaltinio11.
Apibendrindama pranešėja padarė išvadą, kad šiose epigramose Sarbievijus meistriškai realizavo barokinę priešybių vienybės, poetinės medžiagos paradoksalumo
sampratą. Struktūros ir turinio požiūriu tai sudėtingiausi Sarbievijaus religinės poezijos kūriniai. Dėl transcendentinės įtampos šios epigramos priskirtinos mistinės
poezijos žanrui.
Živilė Nedzinskaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pranešime
„Kražių kolegijos retorikos pratybų rankraštis (1695): Žemaitijos realijų atspindžiai“
pristatė XVII amžiaus pabaigos rankraštį. Tai Kražių kolegijos mokinių lotynų kalba
11

539

Apie panašius motyvus žr. ir Daukšienė
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rašytos kabos, odės, epigramos, iliustruotos piešiniais ir emblemomis12. Jų mokytojas buvo iš Naugarduko kilęs Petras Puzina.
Pranešėja kaip unikalias išskyrė dvi kalbas – Pauliaus Zawistowski’o „Apmąstomąją kalbą apie Žemaitijos mylių sutrumpinimą“ ir Franciscaus Hintzo „Kalbą už
ilgų Žemaitijos mylių išsaugojimą“. Jas analizavo ir kaip barokinės retorikos pavyzdžius, ir kaip XVII amžiaus Žemaitijos kasdienybės pažinimo šaltinį. Tai dvi viena
kitai oponuojančios kalbos. Zawistowski’s aprašo savo kelionę iš Vilniaus į Kražius
ir skundžiasi jį varginusiomis per ilgomis myliomis. Kitur mylią esą galima nukeliauti per valandą, o Žemaitijoje – tik per tris. Jas reikią suskaidyti, pastatyti riboženklius, bet svarbiausia – sutvarkyti kelius. Dėl blogų kelių neateiną pirkliai, nesilanką
maldininkai, nepasiekią žinios, žemaičiai ir patys jais nekeliaują. Tuo tarpu Hintzas
siūlo žemaitiškas mylias išsaugoti. Kam gerinti kelius, kam lengvinti sunkumus?
Gerais keliais ateis plėšikai. Jo kalbos pabaigoje prabyla pati Žemaitija: jei nori lengvesnio gyvenimo būdo, išmok tautos kalbą ir apsigyvenk Kražiuose.
Į šiuos kūrinėlius turbūt galima žiūrėti kaip į dviejų mokinių dialogą (be abejo, iš
anksto surežisuotą), pateikiantį skirtingų visuomenės pozicijų – progresyviosios ir
konservatyviosios – priešpriešą. Galima manyti, kad pats Zawistowski’s įžvelgė Žemaitijos uždarumą, nejudrumą ir suprato to priežastį (fizines kliūtis), o jam oponuojantis
Hintzas uždarumą ne tik pateisino, bet ir norėjo apsaugoti Žemaitiją nuo išorinio poveikio. Šmaikščiai kalbant, ar tai ne globalizacijos problemų svarstymo preliudija?
Du pranešimai konferencijoje buvo skirti Konstantino Sirvydo (apie 1578–1631)
pamokslų rinkiniui Punktai sakymų (I–II d., 1629–1644). Juose pristatyti filologinės analizės, atliktos 2008–2011 metais rengiant kritinį Punktų sakymų leidimą, rezultatai. Leidimo rengėjos ir pranešimų autorės – Virginija Vasiliauskienė ir Kristina Rutkovska.
Virginija Vasiliauskienė (Lietuvių kalbos institutas) pranešime „Konstantino
Sirvydo Punktų sakymų citatos ir jų identifikavimo būdai“13 pirmiausiai atkreipė dėmesį į menką šio šaltinio ištirtumo lygį. Nors Sirvydo Punktai sakymų istoriografinėje literatūroje vadinami ir pirma originalia lietuviška knyga, ir pirmu lietuviškos
knygos vertimu į lenkų kalbą, tačiau iš tiesų šios knygos originalumas iki šiol nėra
argumentuotai pagrįstas. Iki šiol nebuvo žinoma, ar rengiant pamokslų rinkinį remtasi kokiais nors šaltiniais (o jei remtasi, tai kokiais), sistemingai netirti ir patys pamokslai: nei turinys, nei teksto struktūra.
Atliekant filologinę analizę nustatyta, kad Sirvydas daug citavo Bibliją, rėmėsi
Bažnyčios Tėvų ir kitų teologų veikalais. Cituojama ar kitaip remiamasi dauguma
Biblijos knygų. Iš Senojo Testamento ypač dažnai minimos ir cituojamos Pranašų ir
Išminties knygos, taip pat Siracido knyga (tai Antrojo kanono knyga), iš Naujojo
12

Kražių kolegija – vidurinė bendrojo lavinimo mokykla, veikusi Kražiuose 1616–1844
metais, įsteigta Jėzuitų ordino, jo globota
iki 1733-iųjų. Kolegijoje buvo mokoma lotynų kalba, veikė pradinės, gramatikos,
sintaksės, retorikos ir humanitarinės kla-
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sės. XVII–XVIII amžiais gyvavo mokyklinis teatras (žinoma 30 šio teatro vaidinimų
ir teatralizuotų renginių) („Kražių kolegija“, 2006, 743–744).
Pranešimą perskaitė Dovilė Keršienė.
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Testamento – Evangelija pagal Matą. Iš Senojo Testamento nesinaudota arba nepavyko rasti duomenų tik iš 3 Istorinių knygų (Rūtos, Ezros, Esteros) ir 3 Pranašų
knygų (Amoso, Abdijo, Michėjo). Iš Naujojo Testamento nerasta nuorodų ar užuominų į 3 laiškus (Laišką Filemonui, Jono antrą laišką, Jono trečią laišką).
Pamoksluose remtasi per 30 įvairių autorių veikalų. Tai Bažnyčios Tėvai, prancūzų teologai mąstytojai, romėnų autoriai, Reformacijos pradininkai ir kiti. Vasiliauskienės duomenimis, citatos (neskaitant aliuzijų ir parafrazių) sudaro ne mažiau kaip
penktadalį pamokslų teksto.
Žvelgiant į šiuos duomenis, smelkiasi klausimas: ar citatos, sudarančios apie penktadalį teksto, leistų atmesti teiginį dėl Punktų sakymų kaip originalių lietuviškų pamokslų? Tarsi neabejotinas atrodo atsakymas: ne, neleistų. Visų pirma atsižvelgtina
į tai, kad Sirvydo „sakymai“ – tai homilijos, t. y. pamokslų forma, kurios paskirtis –
aiškinti Biblijos tekstą. Todėl Biblijos mintys ir posakiai, pateikiami trumpesnėmis ar
ilgesnėmis citatomis, yra analizuojamoji ir komentuojamoji medžiaga. Be to, tiek
evangelikams liuteronams, tiek katalikams buvo įprasta remtis Antikos, Viduramžių,
Renesanso autorių veikalais, ieškoti juose tikėjimą įkvepiančių bei stiprinančių pavyzdžių. Žinoma, į klausimą dėl pamokslų originalumo galutinai atsakys tik pati
tyrėja, apibendrinusi analizės rezultatus ir apsibrėžusi originalumo sampratą.
Kristina Rutkovska (Vilniaus universitetas) pranešime „O tekście polskim
‘Punktów Kazań‘ Konstantego Szyrwida“ tęsė Vasiliauskienės pradėtą temą – ji analizavo lenkiškos Punktų sakymų dalies teksto struktūrą. Rutkovska išskyrė tris teksto
sluoksnius: 1) perikopes, einančias prieš pamokslus; 2) Biblijos citatas pamokslų
tekste; 3) pamokslų tekstus, išverstus į lenkų kalbą iš lietuvių.
Palyginusi lenkiškas Punktų sakymų perikopes su Jokūbo Vujeko (Jacub Wujek,
1578–1579) vertimais, publikuotais knygose Ewangelie i epistoły (1620) ir Postylla ka
tolicka mniejsza (1579) bei Nowy Testament (1593), Rutkovska nustatė, kad tai tas pats
tekstas – skiriasi tik rašybos dalykai. Sirvydas veikiausiai rėmėsi perikopėmis iš
ankstyvųjų Vujeko vertimų (nors šie tekstai nebuvo iš esmės koreguoti ir vėliau).
Punktai sakymų pagal paties Sirvydo sumanymą turėjo tarnauti ne tik sielovados
tikslams, bet ir teikti pagalbą kunigams rengiant pamokslus lietuvių kalba. Lenkiško vertimo funkcija tik pagalbinė, panašiai kaip lotyniškų komentarų paraštėse.
Atliekant filologinę analizę, buvo identifikuotos Biblijos citatos į lenkų kalbą išverstuose pamoksluose. Įdomu tai, kad gana ryškiai skiriasi cituojamų Biblijos knygų
dažnumas I ir II dalyje: I dažniausiai cituojamas Psalmynas, po jo eina Izaijo knyga,
o II  – atvirkščiai. Pranešėjos parengtos diagramos parodė, kad II dalyje apskritai
mažiau citatų iš Senojo Testamento. Iš Naujojo Testamento abiejose dalyse dažniausiai cituojama Evangelija pagal Matą, po jos eina Evangelija pagal Joną, trečioji lieka
Evangelija pagal Luką. Santykis tarp pamokslo teksto ir Biblijos citatų panašus kaip
ir lietuviškoje dalyje.
Dviejų pasirinktų pamokslų analize Rutkovska atskleidė ir akivaizdžius I bei II
dalies vertimo skirtumus. Sunkumų ir nenuoseklumų verčiant Biblijos citatas iš lo-
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tynų į lietuvių ir iš lietuvių į lenkų daugiau matyti II dalyje. Taigi biblinių tekstų
vertimo metodologija Lietuvoje dar nebuvo susiformavusi. Baigdama pranešimą
Rutkovska kėlė problemas, kurias dar turės spręsti ir lituanistai, ir polonistai. Reikia
pasakyti, kad tiek Vasiliauskienės, tiek Rutkovskos pranešimas paliudijo, kad daugybę problemų jos jau išsprendė. Filologinės analizės rezultatus, pasirinkus optimaliausią sistemą, tereikia išdėstyti tekstologiniame aparate, aprašyti įvadinėse studijose ir išleisti knygą.
Paskutinė konferencijos sesija buvo skirta Mažajai Lietuvai: trys pranešimai apėmė Biblijos pėdsakus trijuose gana skirtinguose žanruose: žodynuose, pasakėčiose ir
smulkiojoje tautosakoje.
Birutė Triškaitė (Lietuvių kalbos institutas) pranešimą „Biblija – XVII–XVIII
amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų šaltinis“ skyrė Biblijai kaip leksikografijos šaltiniui. Ji apžvelgė rėmimosi Biblija (ar atskiromis jos knygomis) pobūdį ir iš dalies
mastą dešimtyje rankraštinių ir spausdintų vokiečių–lietuvių bei lietuvių–vokiečių
kalbų žodynų (nuo Lexicon Lithuanicum [XVII a. vid.] iki Kristijono Gotlybo Milkaus
Litauisch–deutsches und deutsch–litauisches Wörterbuch [1800]). Iliustruodama skaidrėmis,
Triškaitė vaizdžiai pademonstravo, kaip sudarytojai, remdamiesi Biblijos tekstu, formavo savo žodynų makrostruktūrą ir mikrostruktūrą. Mažosios Lietuvos leksikografijoje Biblijos įtaka žodynų makrostruktūrai ir mikrostruktūrai labai nevienoda, rėmimosi mastas taip pat.
Daugiausia dėmesio pranešime buvo skirta rankraštinio žodyno Clavis GermanicoLithvana (po 1680) ir Biblijos vokiečių, lotynų, graikų ir lietuvių kalbomis sąsajų
analizei14. Pasak pranešėjos, šiame žodyne užfiksuota Biblijos leksika ir jos citatos iš
Lutherio Biblijos ar jos pagrindu sudarytų konkordancijų Concordantiae Bibliorum,
taip pat iš Vulgatos, Erazmo Roterdamiečio Novum Testamentum, Andreas’o Osiandro
Biblia Sacra, Baltramiejaus Vilento Evangelijų bei Epistolų (1579) ir Jono Rėzos Psaltero
Dovydo (1625) geriausiai iliustruoja įvairialypes Biblijos teksto panaudojimo galimybes dvikalbėje leksikografijoje.
Apžvelgusi visus dabar žinomus XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynus,
Triškaitė atkreipė dėmesį į tai, kad žodynų ryšys su Biblija pamažu silpnėjo, nes
leksikografai pradėjo orientuotis į platesnį adresatą. Tačiau analizuojant Mažosios
Lietuvos leksikografiją diachroniniu aspektu, reikėtų įvertinti ir Švietimo epochos
įtaką visuomenės sąmonei ir visoms mokslo bei literatūros kryptims, tarp jų ir leksikografijai. Kartu su kylančiu visuomenės raštingumo lygiu stiprėjo pasaulio pažinimo poreikis, ypatingos reikšmės imta teikti lavinimuisi ir švietimui. Todėl iš ankstesnės epochos paveldėtos leksikografijos formos buvo išjudintos – šalia religinės
leksikos daugėjo informatyvios, paremtos mokslo ir pasaulio pažinimo duomenimis.
Švietimo epochoje buvo pripažinta tautosakos meninė vertė, didėjo dėmesys liaudies
14
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kalbai, kultūrai, krašto praeičiai. Į žodynus ėjo ir šias sritis reflektuojanti bei eksplikuojanti leksika. Akivaizdžiausias pavyzdys – Jokūbo Brodovskio žodynas Lexicon
Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm (prieš 1744), teikiantis enciklopedinio
pobūdžio duomenų apie geografinius ir administracinius objektus, nurodantis atstumus tarp miestų, apibūdinantis mato vienetus, duodantis etnografinių žinių apie
lietuvių papročius ir gyvenimo būdą15, fiksuojantis smulkiąją tautosaką. Rengiant
žodynus XVIII amžiaus viduryje ir antroje pusėje, jau turėta galvoje ir šviečiamoji, ir
praktinė žinių nauda. Brodovskis gana anksti sureagavo į pakitusius visuomenės
poreikius.
Dalia Dilytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pranešimo „Biblija
Kristijono Donelaičio pasakėčiose“ išeities tašku pasirinko literatūrologo Leono Gineičio (1920–2004) teiginį, kad Kristijono Donelaičio (1714–1780) kūryboje Biblijos
įtaka nežymì, o pasakėčiose ji visai nejaučiama. Pranešėja analizavo pasakėčias ir
keturiose iš šešių rado Biblijos atspindžių („Lapės ir gandro česnis“, „Rudikis jomarkininks“, „Pasaka apie šūdvabalį“, „Aužuols gyrpelnys“).
Ypač aiškios sąsajos su Biblija pasakėčioje „Lapės ir gandro česnis“. Jos siužetas
egzistuoja nuo Antikos laikų, tačiau variantai skiriasi moralu. Donelaitis pasakėčios
morale hegzametru sueiliavo svarbiausią Dievo įstatymą, skelbiamą Naujajame Testamente: „Artymą savo mylėk, kaip myli tu save patį“ (LGČ 62)16, plg. Mt 19,19: „Mylėk
savo artimą kaip save patį“, žr. dar ir Mt 22,39; Rom 13,9; Gal 5,14; Jok 2,8 ir kt. Skaitytojus nustebina gandro elgesio įvertinimas: Donelaitis pasmerkia kerštingą jo atsaką
į lapės klastą. Darbštus ir rūpestingas gandras pasirodo irgi esąs nuodėmingas (kaip
ir antrasis personažas – lapė). Poetas juos sulygina: abu jie klastingi, abu nemylintys
savo artimo. Donelaitis ne tik neragina keršyti už skriaudą, bet nedvejodamas pa
smerkia bet kokį, net ir impulsyvų, keršto veiksmą ir skelbia visuotinės artimo meilės
mintį. Pasakėčios morale, Dilytės nuomone, galima įžvelgti dar ir tokių Biblijos
raginimų atgarsius: Rom 12,17: „Niekam neatmokėkite piktu už pikta“; Rom 12,19:
„Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei“; Rom 12,20: „Verčiau,
jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį“.
Pasakėčioje „Pasaka apie šūdvabalį“ Donelaitis pasitelkia mėšlo ir jame gyvenančio
vabalo metaforas norėdamas parodyti buitinį ir dorovinį žmogaus apsileidimą. Tvirtinama, jog netinka rinktis veidmainio gyvenimą – nedorai gyventi ir kartu melstis,
kaip negalima tarnauti dviem ponams iš karto: „Juk žinai, kad dviem negali paslūžyti ponam“ (PŠ 45)17, plg. Mt 6,24: „Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba
jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers“. Biblijos
parafraze Dilytė laiko pasakėčios eilutes apie du kelius: „Du keliu vienąkart nei raits,
nei pėsčias keliauji“ (PŠ 45–46). Kelio metafora Biblijoje skamba daugybę kartų.
Įtikinamos sąsajos su Biblija ir kitose pasakėčiose. Atrodytų, Biblijos citatos turi
kontrastuoti su pasakėčiomis kaip žemojo žanro tekstu, tačiau pasakėčių rašytojai
15
16

Plaušinaitytė 2010, 71–76.
Cituojama iš Donelaitis 1977, 45.

17

543

Cituojama iš Donelaitis 1977, 57.

Biblija ir senoji Lietuvos raštija:
X II J u r g i o L e b e d ž i o s k a i t y m a i

Bibliją laikė svarbiu, filosofijos veikalui prilygstančiu didaktikos kūriniu, turinčiu
ugdyti visuomenę. Donelaičio į pasakėčias įterptos Biblijos citatos ir reminiscencijos, skelbiančios neabejotinas tiesas, moralams suteikia ypatingo svorio. Visuomenės mokytojo mantiją apsisiautęs pasakėčios autorius paprastai pasirodo morale.
Pranešėjos nuomone, šių pasakėčių autorius nėra paprastas mokytojas – jis pasirodo kaip dvasinis bendruomenės vadovas. Tarp XVIII amžiaus pasakėtininkų kito
tokio nėra.
Ona Aleknavičienė (Lietuvių kalbos institutas) pirmoje pranešimo „Biblijos
posakiai rankraštiniame Jokūbo Brodovskio rinkinyje Litauische Sprichwörter und Rät
sel“ dalyje paaiškino, kad jos šaltinis – tai rankraštis, iki šiol tradiciškai vadintas Ano
niminiu patarlių, priežodžių ir mįslių rinkiniu, datuotas XVII amžiaus pabaiga ir XVIII
pradžia (saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje: LMAVB RS:
f. 137 – 1). Jau nustatyta, kad tai Trempų (Darkiemio apskritis) precentoriaus Jokūbo
Brodovskio (1692–1744) autografas, išskyrus keliolika prierašų, darytų Gotfrydo Ostermejerio (1716–1800), ir įrašus vėliau pridėtame antraštiniame lape; rankraštis rašytas tarp 1716 ir 1744 metų18.
Dauguma Biblijos posakių priklauso vėlesniajam rankraščio teksto sluoksniui. Tai
Brodovskio įrašai šviesiai rudu rašalu, kiek ryškesniu negu pagrindinio sluoksnio.
Beveik visi jie imti iš vokiškos Danieliaus Kleino gramatikos Compendium LitvanicoGermanicum (1654) sintaksės skyriaus.
Vienas kitas Biblijos posakis, ypač priklausęs perikopių sričiai, jau galėjo būti
paplitęs ir gyvojoje kalboje. Nenurodant Biblijos knygos ir skyriaus, rinkinyje pateikiamas posakis, kuris gali būti siejamas su Gal 6,5: „Sawa kásgi Naßta neßóti turrim.
Ein jed[er] muß ſeine Laſt trage[n].“ PR 17v I9–10 (plg. Gal 6,5: „nes kiekvienam reikės
nešioti savo naštą“). Be atitinkamos nuorodos yra ir posakis, turintis sąsajų su Apd
26,14: „Trudna prieß Ákſtina ſpárdt. Es iſt ſchwer wieder de[n] Stachel ʒu lecken“
PR 24v I23–25 (plg. Apd 26,14: „Sunku tau spyriotis prieš akstiną!“). Mažojoje Lietuvoje šios biblinės sentencijos galėjo būti jau sutautosakėjusios – pirmą kartą į lietuvių
kalbą perikopės išverstos Vilento Evangelijose bei Epistolose (1579), vėliau perėjo į
Lozoriaus Zengštoko perleistas Evangelijas bei Epistolas (1612), XVIII amžiuje buvo
Biblijos vertimuose. Tiek pirmoji, tiek antroji patarlė – svarbius gyvenimo principus
teigiančios maksimos, neturinčios nacionalumo ir etniškumo žymių, todėl nesunkiai
išverčiamos netgi pažodžiui. Ar šios sentencijos į gyvąją vartoseną pateko per lietuviškus Biblijos vertimus, ar buvo išsiverstos iš vokiečių kalbos jau kaip patarlės,
pasakyti, žinoma, sunku. Aišku viena: jei jos plito, tai buvo reikalingos visuomenei
kaip argumentai sprendžiant konfliktus, švelninant įtampą arba tiesiog patikinant
dėl bendrų vertybių ir sukeliant vieningumo pojūtį.
Rinkinyje yra nemažai patarlių ir net mįslių, kuriose minimas Dievas. Iš viso šis
žodis 40 lapų rankraštyje randamas 40 kartų. Kiekvieną kartą jį skaitant, kyla mintis
18
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apie sąsają su Biblija, tačiau ta sąsaja randama ne visada – ne visi smulkiosios tautosakos vienetai, kuriuose minimas Dievas, yra neabejotini krikščioniškojo laikotarpio
Mažojoje Lietuvoje kūriniai.
Apibendrinant pranešimus, pasakytina, kad konferencijos rengėjų nubrėžtos
plãčios chronologinės ribos – nuo seniausių laikų iki XIX amžiaus vidurio – ir plati
erdvė – LDK, Mažoji Lietuva bei kiti savo kultūra artimi regionai – leido sėkmingai
plėtoti palyginti konkrečią temą – Biblija ir senoji Lietuvos raštija. Pranešimai apėmė
tris epochas, aptarė keturiomis kalbomis – lietuvių, lotynų, lenkų ir vokiečių – parašytus kūrinius. Biblija kiekvienam pranešėjui tapo savo mokslo srities studijų objektu, o klausytojams ir klausytojoms atsivėrė kaip literatūros šaltinis su jam būdinga
turinio ir raiškos formų įvairove. Per konferenciją kelta daug problemų, atkreiptas
dėmesys į vis dar netirtus ar nepakankamai tirtus klausimus. Kai kurių problemų
tolesns analizės rezultatai mokslo visuomenę pasieks ir spausdinta forma – pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidinyje Senoji Lietuvos literatūra.
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Svetimieji ir savieji Simono Daukanto
kalbos gryninimo strategijoje1
Skiriu 220-osioms Simono Daukanto
gimimo metinėms

1. K a l b o s g r y n i n i m a s. Dažnu atveju minimos Simono Daukanto (1793–
1864) pastangos gryninti lietuvių kalbą. Pavyzdžiui, jo amžininkas Motiejus Valančius
1846 metais užsirašė, kad Daukantas „visą savo amžių paskyrė žemaičių kalbai kelti ir kuopti ją nuo makaronizmų [čia ir toliau paryškinta mano – G. S.]“2. Kitas
amžininkas, Teodoras Narbutas, po 1849 metų užsiminė apie Daukanto grynos kalbos
žodynėlį: „Vienas lietuvių kalbos žinovas tarmėse ir patarmėse ieškojo originalių
lietuviškų žodžių [...] ir ketino sudaryti grynos lietuvių kalbos žodynėlį“3.
Vėlesni Daukanto kalbos ar biografijos tyrėjai irgi minėjo gryninimo pomėgį.
„Kiekviena knyga, parašyta gryna lietuvių kalba, Daukantui didžiausias malonumas
ir džiaugsmas“, – 1939-aisiais rašė Alfonsas Kalnius4. „Svarstydamas kalbos grynumo
problemas [...] S. Daukantas nurodo savuosius grynos lietuvių kalbos idealus; jo
kalbiniai taisymai paremti liaudies kalbos praktika ir M. Daukša bei K. Sirvydu“5, –
1988 metais akcentavo Saulius Žukas. „Daukantui rūpėjo įvairūs lietuvių kalbos
klausimai – bendroji kalbotyra, literatūrinės kalbos gramatika, leksika, rašyba, kalbos
gryninimas“6, – 1991-aisiais rašė Vytautas Merkys.
2.

Taip pat pastebima, kad Daukantui rūpėjo leksika, o kitų kal
bos sluoksnių savumas ar svetimumas nebuvo patekęs į jo akiratį. Kalnius
apibendrino, kad
1

L e k s i k a.

Partial funding for copying Simonas Daukantas’ manuscripts became available
through the “LAS Award for Faculty Research in the Humanities” of University
of Illinois at Chicago for the project
“Change in Written Language: A Case of
Simonas Daukantas (1793–1864)” (2013).
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Valančius 1929, 130.
Griškaitė 1996, 164.
Kalnius 1939, 520.
Žukas 1988, 137.
Merkys 1991, 123.
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Daukantas stilistikos ir sintaksės dalykais nei teoretiškai, nei praktiškai nėra rūpinęsis,
net niekur apie tai savo raštuose neprasitaria, o visą dėmesį ir pajėgas nukreipė į
žodyną. Tik žodynas jam egzistuoja sprendžiant apie kalbos gerumą; jis yra jam vie
nintelis kriterijus galvojant apie kalbos grynumą ir lankstumą. Toks pat jis ir savo
raštuose: juose žodynu labai rūpintasi, o sintaksės ir stilistikos dalykų visai nebota7.

Kalnių lakoniškai atkartojo Merkys: „Kalbos grynumo Daukantas žiūrėjo vien
žodyne, nepaisydamas sintaksės nei stilistikos“8. Ir Žukas rašė, kad „S. Daukantas
siauriau supranta kalbą, jam rūpi beveik vien leksika“9. Kalnius manė, kad to priežastis buvo apskritai lengvesnis leksikos nei kitų kalbos sluoksnių pastebimumas:
„žodyniniai kriterijai daug lengviau surasti, negu stilistiniai ir sintaksiniai“10.

3.

Jono Palionio užsiminta ir apie tai, kad Daukanto lietuvių kalbos gryninimo pastangos buvo nukreiptos ne į savus, o kitų tautų
atstovus, nors ta mintis ir neplėtota:
Dė m e s y s s v e t i m i e s i e m s.

matyti ne tik Daukanto pastangos gryninti savo raštų kalbą, bet ir vienas iš to gryninimo motyvų, būtent noras parodyti kitų tautų atstovams lietuvių tautos ir kalbos
savitumą11.

Iš tiesų, toks kovos su svetimtaučių, svetimų išsilavinusių žmonių, oponentų
nuomonėmis aspektas Daukanto darbuose labai ryškus. Štai visuose trijuose pagrindiniuose Daukanto Lietuvos istorijų tekstuose nusakomas reikalas rodyti savo kalbos
vertę svetimiesiems. Darbuose (1822) Daukantas perspėjo apie „tokius mokytus“ vyrus, kurie „patys nemokėdami gerai tos kalbos“ sakė „Lietuvos kalbą būk esančią
sąmėžiniu visokių kalbų“:
Wyi=‖nog ira ir tokiu mokitu kuryi ‖ kuryi stygawo iog Letuwas Kałba buk esonte
soumieżyniu wysokiu kałbu, nes tij wira12 tau13 stygawo patis nemoki[e]damis geray
tos Kałbos nes parskaitiusis14 nekurius iszgułdimus isz wokiszka, arba lankiszka Kałba, kuriusy radusis tiktai15 kelis żodius swetymus ir dieł tu kielu żodiu wadin Lietuvos Kałba nouszłowoms wysokiu Kałbu16.
Vienok yra ir tokių mokytų, kurie stigavoja, jog Lietuvos kalba būk esanti sąmėžiniu
visokių kalbų, bet tie vyrai tą stigavoja, patys nemokėdami gerai tos kalbos, bet
perskaitę nekuriuos išguldymus iš vokiškos arba lenkiškos kalbos, kuriuose radę
tiktai kelis žodžius svetimus ir dėl tų kelių žodžių vadina Lietuvos kalbą nuošlavomis visokių kalbų17.
Kalnius 1939, 526.
Merkys 1991, 123–124.
9 Žukas 1988, 111.
10 Kalnius 1939, 526.
11 Palionis 1995, 179.
12 Vėliau tais. į bet tyi wiraj.
13 T. y. tou.
7

14

8

15
16

17
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Vėliau tais. į bet parskaicziusis.
Vėliau tais. į tiktaj.
[Daukantas] 1822, 65–66. Tai vadinamasis
Jurgio Platerio nuorašas, bet toliau cituojama atkarpa nurašyta neidentifikuota
ranka.
Daukantas 1976a, 64.
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Lietuvių kalbos oponentams į lūpas įdedami ypač neigiamos konotacijos žodžiai
sąmėžinis ‘sąšlavos, mišinys’ ir nuošlavos ‘sąšlavos’, o lietuvių kalba jų esą laikoma
sumaišyta su kitomis ir prasta. Daukantas, be abejo, žinojo Ksavero Bohušo veikalą18,
kuriuo šis 1808 metais buvo paskelbęs lietuvių kalbos savarankiškumą19; tokia pagrindinė principinė Bohušo mintis Daukantui nekėlė abejonių: lietuvių kalba esanti atskira, savarankiška – ir joks ne mišinys. Tik svetimakalbiai, gerai nemokėję lietuviškai, to
nesupratę. Jie esą pažiūrinėję, pavartinėję iš lenkų ar vokiečių kalbų verstus lietuviškus
tekstus ir būtent iš jų sprendę apie menką lietuvių kalbos vertę. Daukantui turėjo būti
labai įsirėžę į sąmonę, kad net ir gerai lietuviškai nemokantys tekste galį atpažinti
perimtuosius žodžius; svetimos kalbos jiems kaip tik padedą identifikuoti skolinius,
nuspėti jų šaltinius (nors mažai ką pasako apie neskolintą leksiką). Daukantas bus
išsikėlęs uždavinį savo tekstus konstruoti taip, kad svetimieji nerastų ką atpažinti.
Po gero dešimtmečio Istorijoje žemaitiškoje (prieš 1834) Daukantas vėl kalbėjo apie
tai, kaip „tūli mokyti vyrai“ randa „Rašte Šventame daug žodžių gudų, lenkų, vokiečių“. Svetimųjų vaidmuo čia kiek pakitęs: nesakoma, ar skolinius pastebintys tikrai
yra svetimtaučiai (nors minėtas 1822-ųjų Darbų kontekstas siūlo taip manyti), bet
pabrėžiama, kad tai svetimtaučiai buvo vertėjai, „nemokantys“ ir nesirūpinantys
„čystumu kalbos“:
Tuly mokity wira rasdamis Letuwiu raszty szwentamy daug żodiu Gudų Lanku
wokitų waden Letuos kalba sumieżyniu20, nemindamis, iog tů raszta szwenta iszguldę
ne patis Letuwe bet praszaleite ta ira Guda, Lanka ir Wôkite nemokontis tôs kalbos
ir dar tame ůmżui, kuremy ne czystumu kalbôs, bet weinu tykrumù iszguldima żodiu
terupynos, dieltogi ije kaip praszaleite iurszy swetymas zodes ta kalba21.
Tūli mokyti vyrai, rasdami lietuvių Rašte Šventame daug žodžių gudų, lenkų, vokyčių,
vadina Lietuvos kalbą sūmėžiniu, nemindami, jog tą Raštą Šventą išguldė ne patys
lietuviai, bet prašaleičiai, tai yra: gudai, lenkai ir vokyčiai, nemokantys tos kalbos ir
dar tame amžiuj, kuriame ne čystumu kalbos, bet vienu tikrumu išguldymo žodžių
terūpinos, dėl to gi jie, kaip prašaleičiai, įuršė svetimais žodžiais tą kalbą22.

Daukantas pakartojo sąmėžinį iš Darbų, taip pat įsivedė kitą neigiamai konotuotą
žodį – įuršė ‘suteršė’. Mokyti vyrai, randantys Biblijos vertime nečystą lietuvių kalbą,
esą turėtų kaltinti vertėjus prašaleičius. Tarsi patys gimtakalbiai lietuviai nė nebūtų
galėję pavartoti skolinių.
Dar po keliolikos metų paskutiniame savo Lietuvos istorijos veikale Pasakojimas (1850)
Daukantas jau kalbėjo ir apie save – kaip jis išmėtęs iš kalbos skolintus žodžius:
18
19
20

Bohusz 1808.
Plačiau apie Bohušo idėjas žr. Subačius
1998, 77–84.
Iš pradžių parašyta mieżyniu, ir tik tada
įterptas priešdėlis su.
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[Daukantas] prieš 1834, 41v. (Ištraukoje kai
kurie diakritikai pridėti vėliau pieštuku,
čia jie necituojami.)
Daukantas 1995, 118.
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Ƶodius swetimus iursztus i musû kałbą iszmetiau o i jû wietą tikrus Letuwiszkus
żodius23 pastatiau, kad praszalejtis skajtydamas musû knigas netartu musû tautą
esantę sanmieżiniù wisokiû tautû24.
Žodžius svetimus, įurštus į mūsų kalbą, išmečiau, o į jų vietą tikrus lietuviškus žodžius pastačiau, kad prašaleitis, skaitydamas mūsų knygas, netartų mūsų tautą esančią sąmėžiniu visokių tautų25.

Pasakojime Daukantas nurodė nesavarankiškos, mišrios, sąmėžiškos sampratos skleidėjus – prašaleičius. Darbuose už tai kaltė teko mokytiems vyrams, nemokantiems
gerai lietuviškai, o Istorijoje žemaitiškoje – gudams, lenkams bei vokiečiams, prastai
vertusiems įvairius tekstus į lietuvių kalbą. Pabrėžta svetimųjų prašaleičių nekompe
tencija: kalbos mokėjimą Daukantas pripažino tik labai gerą, gimtakalbio lygio; net
vertėjų (svetimųjų) kalba jam neatrodė pakankama. Kadangi apie mišrią lietuvių
kalbos kilmę sprendžiantys svetimieji, jie Daukantui tapo svarbiausiu atskaitos tašku,
o jų nuomonė – pagrindiniu taikiniu. Prašaleičių įurštų ir pastebėtų žodžių užpuolimas atskleidžia Daukanto požiūrį: jis kovojo prieš skolinius, rūpinosi leksikos čys
tumu, bet ne tam, kad saviems gimtakalbiams tokia kalba būtų patogesnė, tikslesnė,
suprantamesnė, gražesnė, o kad svetimieji jos nebelaikytų kalbų mišiniu.
Pasakojime bene tiksliausiai suformuluota politinė skolinių vengimo priežastis –
kad „prašaleitis, skaitydamas mūsų knygas, netartų mūsų tautą esančią sąmėžiniu
visokių tautų“. Kalbos sąmėžiškumas perkeltas tautai. Norėta su stebėtojais iš šalies
šnekėtis ne tik – ne tiek – apie kalbą, kiek apie tautą. Tai tautos pripažinimo reikėjo
sulaukti iš svetimųjų. Kalba esanti tautos būties išraiška, ir skolinių atsikratymas
akcentuojantis tautos atskirumą. Žodžių grynumas Daukantui – pagrindinis faktinis
įrodymas, kad lietuvių tauta savarankiška. Neigdami kalbos savarankiškumą, svetimieji neigė ir tautos egzistavimą.
Vadinasi, galima manyti, kad Daukanto norą rūpintis tik žodžiais galėjo lemti ne
vien ypatingas leksikos pastebimumas, bet ir supratimas, kad svetimieji be leksikos
jokio kito kalbos sluoksnio išskirti ar apkalbėti nebuvo pajėgūs.

4.

Kalbos grynumo, kitaip sakant, kalbos
nepriklausomybės demonstravimo siekis matyti ir lingvistiniuose Daukanto darbuose. Daukantas yra rašęs trijų tomų lenkų–lietuvių kalbų žodyną (1850–1856), ir nors
darbas liko nebaigtas, bet spėta sukurti daugybę naujadarų – netgi apie 380026 (galbūt
daugiau nei bet kuriame kitame žodyne visoje lietuvių kalbos istorijoje). Galima
pateikti kad ir tokių pavyzdžių:
N e p a t o g u m a s s a v i e s i e m s.

ajszkzilys ~ aiškžilys, verstas iš Jasnosiwiec ‘antilopė’ I 424;
grouźragis ~ grąžragis, verstas iš Krętorog ‘gyvulys suktais ragais’ I 562;
23
24

Tarp eilučių įtrp. żodius.
[Daukantas] 1850, 5.

25
26

550

Daukantas 1976b, 8.
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pusantrkurpinis, verstas iš Półtorostop[n]y II 480;
żijmgimis ~ žiemgimis, verstas iš Zimorodny ‘kuris sukelia šaltį’ III 777;
źmogżirgas ~ žmogžirgas, verstas iš Chłopokoń ‘kentauras’ I 11827.

Ar Daukantas įsivaizdavo praktinį tokio savo žodyno vartotoją? Kažin ar tokie,
kartais vien okazinius ar potencinius lenkų kalbos darinius verčiant sukurti, naujadarai (neretai – kalkės) būtų buvę labai reikalingi žodyno ir apskritai lietuvių kalbos
vartotojams. Aišku, kad vienas iš Daukanto žodyno tikslų buvo fasadinis: jam rūpėjo pademonstruoti, kiek daug lietuvių kalba turi žodžių, kaip jai nereikia jų skolintis.
Tarsi Daukantas tebūtų stengęsis pademonstruoti svetimiesiems, kad lietuvių kalba
žodinga, nenusileidžianti kitoms kalboms – tačiau praktiniai vartotojo poreikiai atsidūrė nuošalėje (pavyzdžiui, apie žodyno žodžius visai nepateikta gramatinės informacijos, nors to meto leksikografijoje gramatinės nuorodos buvo privalomos, o
žodynai be jų tiesiog nebuvo spausdinami).
Lotynų ir žemaičių kalbų gramatikoje Prasma (1837) Daukantas rašė:
Cze kîttî rasza, węito ù, ó; bet asz sekdamas senowês rasztus pîrm 300 metû raszitus,
kaap tinai radau balsès żenklintas, teep îr cze iès pażenklinau, idant paroditio toumi
szałauiems, iog pas mus kaap senowie kad kalbieję teep îr nù tebkałb28.

Čia vėlgi svarbiausia – parodyti šalaujams ‘svetimšaliams’ kalbos (ir rašybos) tęstinumą („idant paroditio toumi szałauiems“), o ne parinkti patogiausius, įprasčiausius,
priimtiniausius diakritikus saviems vartotojams. Panašių minčių Daukantas greičiausiai
turėjo ir traukdamas į savo raštus latviškus (lieta, lūgoti, plucinti, rinda29) bei prūsiškus
(rikys) žodžius, neva jie irgi lietuviški, – nors skaitytojams jie nebūtinai buvo aiškūs.

5. A t m e t i m a s. Nors Daukantas buvo išaukštintas už lietuvių kalbos ideologiją, tokios kalbos politikos pasirinkimas svariai prisidėjo prie to, kad jo paties kalba
atmesta kaip sunkiai suprantama ir nepatogi.
1846 metais Motiejus Valančius (1801–1875), tuo metu dar buvęs Daukanto bičiuliu, Pastabose pačiam sau užsirašė: „[Daukantas] pradėjo rašyti rinktine kalba, senovine, šiandien Žemaičiuose nebevartojama, dėl to skaitytojams labai neskania“30.
1853-iaisiais, buvęs Vilniaus universiteto studentas, pats dirbęs su žemaitiškais
tekstais, Varšuvos cenzūros komiteto viršininkas Kajetonas Nezabitauskis (1800–1876)
laiške Daukantui rašė nesuprantąs atskirų jo Būdo (1845) žodžių, vietų, ar ir ilgesnių
teksto atkarpų, nors pirmuosius 23 savo gyvenimo metus esą praleidęs tarp žemaičių
(tad gerai mokėjęs žemaitiškai):
Mowa w dziełach powyższych [t. y. Būde ir Žemaičių vyskupystėje], a mianowicie też
w pańskiem [t. y. Būde], tak jest głębokiej i odległej samoistności sięgająca, że ja licznych wyraźeń pojedyńczych, a nawet i całych peryodów, ustępów dłuższych, – zu27
28

Daukantas 1993–1996.
[Daukantas] 1837, 14–15.

29
30
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Plg. Fraenkel 1931.
Valančius 1929, 130.
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pełnie rozumieć nie mogę – chociaż nie bez zawstydnienia do tego się przyznać mi
przychodzi, – bo przecież urodziłem się na Ƶmudzi, język tego ludu, w Kolebce mi
się najpierwszy odbił o uszy!.. lata młodzieńcze aż do 23ch ciągle w śród Ƶmudzinów
spędziłem!31

Vėliau ir Antanas Baranauskas turbūt 1883 metų birželio mėnesio vokiškai rašytame laiške Auszros laikraščio redakcijai kritikavo Daukanto kalbą (laiškas Jurgio
Mikšo išverstas į lietuvių kalbą, Baranausko originalas neišliko):
Daukanto kalba yra del ieškoto purizmo ir del įtaisymo budavonės pagal pavyzdį
klasiškųjų kalbų ir puikiam mokslinčiui ir filologui nelengvai suprantama. Žmonės
jo visai neišmano. Lietuviai sako, Daukanto knygelėse randama kalba ... žemaičių,
šieji vėl – tai esanti kalba fanatiškujų sumaskoliuotujų lietuvių (čiršgudžių)32.

Dar po dešimties metų, 1893-iaisiais, Daukanto Žemaitiškos istorijos Amerikoje
leidėjai nutarė pertvarkyti jo kalbą:
Kalba ir raszliava visůse veikalůse S. Daukanto saviszkai, daug skiriasi nů sziandieniszkos ir pertai daugumai lietuvių, galima sakyti, mažai suprantama, apart Telszių
kraszto, kur jis gimė ir kurių kalba jis stengėsi raszyti. Pertai istorija jo yra spaudinama atsakant sziandieniszkai kalbai ir raszliavai33.

Daukanto Darbus (1822) tyręs Vincas Laurinaitis 1936 metais, be kita ko, jo kalbą
pavadino neaiškia: „Daukanto kalba supinta ilgais perijodais, neaiški, sujausminta“34.
Ir gerokai vėliau, 1988 metų Daukanto biografijoje, Saulius Žukas rašė: „Lietuvoje
tuomet jis nebuvo plačiai skaitomas, ir svarbiausia – dėl kalbos“35. O jei nebuvo
skaitomas Lietuvoje, tai nebuvo skaitomas ir kitur.

6. A p i b e n d r i n i m a s. Galima apibendrinti, kad Daukantui pirmiausia rūpėjo
politiniai kalbos įtvirtinimo aspektai, – kalbos grynumas turėjo įrodyti tautos savaran
kiškumą ir vertę. Kalbos suprantamumas, aiškumas, patogumas Daukantui nebuvo
tiek svarbu, kiek kalbos grynumo eksplikavimas. Prioritetą Daukantas teikė fasadiniam demonstravimui, bet dėmesio pristigo kalbos funkcionavimui. Galima sakyti,
kad strateginis Daukanto rašomosios kalbos tikslas buvo įtvirtinti aukštą lietuvių
kalbos statusą negimtakalbių sąmonėje (statuso planavimas), o kalbos kaip tinkamo
įrankio ir priemonės kūrimas bei formavimas gimtakalbiams (korpuso planavimas)
buvo mažiau svarbus.
Antra vertus, Daukanto praktika remtis senaisiais lietuviškais raštais, rinktis lat
viškų ir prūsiškų žodžių, beatodairiškai kurti naujadarus sudarė ryškių komunikacijos trikdžių tiek jo amžininkams (Valančiui, Nezabitauskiui), tiek vėlesniems lietuvių kultūros veikėjams (Baranauskui) ir jo tekstų leidėjams (Vienybei lietuvininkų).
31
32
33

Nezabitauskis 1853, 3.
Kapsukas 1924, 45.
„Simanas Daukantas“, 1893, 530.

34
35
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Laurinaitis 1936, 38.
Žukas 1988, 131.
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Nors ilgainiui daukantiška ideologija – kalbos statuso aukštinimas – davė rezultatų,
bet Daukanto kalbos korpuso planavimo pastangos liko atmestos.
Prioritetinė Daukanto leksikos gryninimo orientacija buvo demonstravimas svetimiesiems, skirtingai nuo vėlesnių XIX ir XX amžiaus normintojų – aušrininkų,
varpininkų, Jono Jablonskio, Juozo Balčikonio ir kitų, – kurie kalbos gryninimo pastangas, priešingai, pirmiausia nutaikė į savus gimtakalbius vartotojus.
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Zum 80. Geburtstag von Gertrud Bense
Am 22. April 2013 feierte die deutsche Baltistin Gertrud Bense ihren 80. Geburtstag. Dieses Jubiläum soll Anlass sein, meiner verehrten akademischen Lehrerin, der
renommierten Wissenschaftlerin und aktiven Beiträgerin zum Archivum Lithuanicum
ein Grußwort zu widmen.
In der Biographie Gertrud Benses spiegeln sich gleichsam die Umbrüche Europas
im 20. Jahrhunderts wider. Geboren 1933 im ostpreußischen Pillkallen (lit. Pilkalnis),
das seinen litauischen Ursprung noch im Namen erkennen lässt, wuchs sie behütet
in einem christlich geprägten Elternhaus im Kreise ihrer Geschwister auf.1 Ihr Vater
stammte aus Wernigerode, ihre Mutter war Spross einer ostpreußischen Familie mit
salzburgischen Wurzeln. Ihr Großvater mütterlicherseits, August Adolph G. Hundsdörffer, war bis 1940 Pfarrer der Kirche auf dem Löbenicht in Königsberg.
Der Krieg ließ die bis dahin sorgenfreie Kindheit von Gertrud Bense ein jähes
Ende nehmen, bevor zum Kriegsende hin das Leben gänzlich aus den Fugen geriet.
Nach dem Tode ihrer Mutter im September 1943 – der Vater war zur Wehrmacht
eingezogen und ist im November 1944 in Norwegen gefallen –, kam Gertrud Bense
mit ihren Geschwistern kurzzeitig bei Verwandten in Wosegau in der Nähe von Cranz
(lit. Krantas) unter.2 Es folgte eine Odyssee durch Ostpreußen, bis sie sich schließlich
mit ihren zwei jüngeren Geschwistern wie viele andere ostpreußische Kinder und
Jugendliche in Litauen wiederfand.
Litauen, das verhieß Brot, das gab Hoffnung zum Überleben, und so nahmen
viele verwaiste Kinder dorthin Zuflucht. Gertrud Bense fand Obdach bei litauischen
Familien in der Gegend um Jurbarkas.3 Es folgte eine entbehrungsreiche Zeit, und
dennoch ist Gertrud Bense voller Dankbarkeit für ihre litauischen Pflegefamilien. Die
damals Vierzehnjährige wurde früh erwachsen, musste es werden, denn auch im
1

Ich danke herzlich Bernhild Bense und
Gustav Bense für ihre bereitwilligen Auskünfte zur Biographie ihrer Mutter bzw.
Schwester.
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Nachkriegslitauen war das Leben hart und das Überleben gab es nicht für umsonst.
An einen Schulbesuch war auf Jahre nicht zu denken, statt dessen musste sie arbeiten, die litauischen Familien unterstützen. Sie, die Deutsche, die bis dahin kein Wort
Litauisch konnte, musste sich zurechtfinden, lernte Litauisch im Umgang mit den
Menschen ihrer Umgebung, passte sich an.
Nach dem Endeder Nachkriegswirren, als sich die Beziehungen zwischen der
UdSSR, der damals Litauen einverleibt war, und dem nun zweigeteilten Deutschland
allmählich normalisierten und die Möglichkeit zu Ausreise bestand, kam sie 1951 in
die DDR nach Harsleben bei Halberstadt zu ihrer Tante. Diese, nach den Erzählungen
Gertrud Benses, couragierte Frau, hatte unermüdlich nach dem Verbleib ihrer Nichten und Neffen geforscht und schließlich eine Zusammenführung der überlebenden
drei Geschwister, die sich bei ihrem Aufenthalt in Litauen zeitweise aus den Augen
verloren hatten, erreicht. Mit der Last schwerer Erinnerungen, aber mit einem großen,
von ihr gehüteten und ihr weiteres Leben entscheidend bestimmenden Schatz, der
Kenntnis des Litauischen, begann sie ein neues Leben. Sie holte die versäumte Schulbildung in Halberstadt nach, legte dort ihr Abitur ab und ging 1953 zum Studium
der Germanistik an die Martin-Luther-Universität in Halle.
Sie, die so lange auf Schulbildung verzichten musste, war nun voller Wissensdurst,
der sich auf alles erstreckte, dessen sie habhaft werden konnte. Sie gehörte der Aufbruchsgeneration an, die die Entbehrungen des Krieges und der Nachkriegszeit durch
einen unermesslichen Hunger nach Bildung zu kompensieren suchte. Sie hörte nicht
nur die Veranstaltungen ihres Faches, sondern, wo immer es möglich war, auch die
Vorlesungen anderer Professoren. Mit Stolz berichtet sie, dass sie seinerzeit in Veranstaltungen des berühmten Romanisten Viktor Klemperer (1881–1960) gesessen hat,
dessen zweite Ehefrau Hadwig Klemperer sie persönlich kannte.
Maßgeblich geprägt wurde Gertrud Bense von ihrem akademischen Lehrer und
späteren Lebensgefährten Karl Ammer (1911–1970), der 1954 als außerordentlicher
Professor für Sprachwissenschaft und Indologie nach Halle berufen wurde. Gern
erzählt Gertrud Bense die Anekdote, dass die Aussicht, dort eine junge Studentin
kennenzulernen, die Litauisch konnte, offenbar einer der Gründe für den österreichischen Sprachwissenschaftler war, den Ruf auf die Professur in Halle anzunehmen.
Karl Ammer erkannte die Chance, die sich durch die aktiven Litauischkenntnisse
von Gertrud Bense für die Fortführung der lituanistischen Tradition in Halle eröffnete. Gemeinsam suchen sie Ende der 1950er Jahre den Kontakt zum Institut für
Litauische Sprache und Literatur der Akademie der Wissenschaften in Vilnius.
Auf Einladung des Direktors des Instituts, Prof. Dr. Kostas Korsakas, besuchen Karl
Ammer und Gertrud Bense Litauen, nicht selbstverständlich in jener Zeit. Ein Gegenbesuch führte Kostas Korsakas nach Halle.4 Mit ihm und dessen Ehefrau Halina
4

556

Korsakas 1961.

Archivum Lithuanicum 15

Korsakienė unterhielten Ammer und Bense langjährige freundschaftliche Beziehungen.5 Der Aufenthalt in Vilnius gab Gertrud Bense auch Gelegenheit, die damals junge
Generation von litauischen Sprachwissenschaftlern, wie Vytautas Mažiulis, Zigmas
Zinkevičius und Algirdas Sabaliauskas, kennenzulernen. Mit letzterem verbindet sie
eine langjährige Freundschaft. Unermüdlich setzten sich Gertrud Bense und Karl Ammer für die Baltistik in der DDR ein. Gemeinsam gehörten sie 1964 zu den Gründungsmitgliedern der Baltistenkommission beim Slawistenkomitee der DDR.6
Erste Früchte der wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Litauischen zeigt Gertud Benses 1957 abgeschlossene Diplomarbeit Sprachliche Untersuchungen zu neuge
fundenen Litauischen Dokumenten aus dem 18. Jahrhundert. Vier Jahre später verteidigt
sie ihre Dissertation zum Thema Untersuchungen zur Entstehung des unflektierten Par
tizips (Gerundiums) in den baltischen Sprachen. Die Ergebnisse beider Arbeiten hat sie
auch in Aufsätzen veröffentlicht.
1965 wird ihre Tochter Bernhild geboren. 1968 folgt ihr Sohn Karl-Rudolf, genannt Rolf.
Das Jahr 1970 wird zur Zäsur. Die Ereignisse scheinen sich zu wiederholen. Wieder ist das persönliche Schicksal von Gertrud Bense in größere Zusammenhänge
eingebettet. Es ist die Zeit der 3. Hochschulreform, die dazu führte, dass sich in der
DDR von der Idee einer Universitas verabschiedet wurde. Nicht mehr das Vermitteln
von allumfassender Bildung stand im Mittelpunkt der universitären Lehre, sondern
die Orientierung der universitären Ausbildung auf die Erfordernisse der Gesellschaft.
Priorität hatte nun die Ausbildung von Lehrern. Fächer wie Indogermanistik wurden
auf diese Weise aus dem universitären Kanon verbannt. Bis zuletzt setzt sich Karl
Ammer für den Erhalt seines Faches ein. Zermürbt von den Kämpfen verstirbt Karl
Ammer viel zu früh am 16. Januar 1970. Gertrud Bense bleibt mit den zwei kleinen
Kindern allein zurück. Die Beschäftigung mit dem Litauischen ist ihr nunmehr nur
noch eingeschränkt möglich. Die als Habilitationsprojekt geplante Herausgabe des
sog. Richter-Wörterbuches konnte unter diesen Umständen nicht realisiert werden.
Auch Besuche in Litauen müssen für lange Zeit unterbleiben. Dennoch lässt Gertrud
Bense auch in dieser Zeit keine Gelegenheit ungenutzt, litauische Kollegen in Halle
zu empfangen und ihnen aktive Unterstützung zu gewähren, von der vor allem
Dalia Gargasaitė und Vincentas Drotvinas dankbaren Gebrauch machten.
Eine neue wissenschaftliche Heimat fand sie im Forschungskollektiv Kommunika
tiv-Funktionale Sprachbetrachtung und Fremdsprachenunterricht. In diesem interdisziplinär ausgerichteten Zusammenschluss von Slawisten, Romanisten und Anglisten
war sie als einzige Indogermanistin und Baltistin eine geachtete Fachkollegin. In
diesem Kontext entsteht eine Reihe von Untersuchungen zum Litauischen unter
funktional-semantischer Perspektive. Erst in den 80er Jahren findet sie Zeit, sich
wieder stärker dem Litauischen unter philologischer Perspektive zuzuwenden. In
5
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der Zeit der Wende von 1989 ist sie aktiv beteiligt an der Umgestaltung des Fachbereiches. Sie, die streitbare Wissenschaftlerin, setzt sich maßgeblich für die Neuetablierung des Faches Indogermanistik durch die Einrichtung eines entsprechenden
Lehrstuhls an der Martin-Luther-Universität ein. Nach der Besetzung des Lehrstuhls
mit Gerhard Meiser unternimmt sie große Anstrengungen, um an die baltistische
Tradition der Halleschen Universität wieder anzuknüpfen. Sie bietet wieder öffentliche Lehrveranstaltungen zum Litauischen an und sucht die Zusammenarbeit mit
den Franckeschen Stiftungen zu Halle, um dort die Hinterlassenschaft des Litauischen
Seminars umfassend aufarbeiten zu können. In dieser Zeit unternimmt sie wieder
Reisen nach Litauen, nimmt an wissenschaftlichen Tagungen teil und sucht Kontakte zu den litauischen Fachkollegen. Leider konnte sie diesen Aufbruch nur kurze Zeit
genießen, da sie bereits 1993 in den Ruhestand gehen musste. Dennoch bleibt sie
dem damaligen Institut für Indogermanistik weiterhin verbunden, setzt dort ihre
Lehrtätigkeit noch weitere zehn Jahre fort und engagiert sich weiterhin als Herausgeberin der Reihe Hallesche Sprach- und Textforschung beim Peter Lang Verlag, die von
ihr 1992 begründet worden war.
Gertrud Benses wissenschaftliche Interessen sindvielfältig und in Hinblick auf die
Baltistik drei großen Themenbereichen zuzuordnen, die eng mit ihrer Vita verbunden
sind. An erster Stelle steht dabei die lituanistische Tradition in Halle, deren Erforschung
sie sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin der hiesigen Alma Mater verpflichtet fühlte.
Daneben widmete sie Beiträge dem Werk von Christian Gottlieb Mielcke, mit dem sie
sich durch den gleichen Geburtsort verbunden fühlte. Großen Raum nehmen schließlich
ihre Studien zu den litauischen Gesangbüchern und den litauischen religiösen Schriften
überhaupt ein, für die sie aufgrund ihrer christlichen Prägung großes Interesse zeigte.
Ihr erstmals hier im Anhang abgedrucktes vollständiges Schriftenverzeichnis ist beeindruckend und zeugt vom unermüdlichen und rastlosen Schaffen Gertrud Benses.
Ich betrachte es als eine ausgesprochen glückliche Fügung, dass ich 1985 auf
Gertrud Bense traf. Auf der Suche nach einem Diplomarbeitsthema war ich als damalige Lehramtsstudentin für Russisch und Geographie auf ihr Themenangebot
„Internationalismen in der litauischen Sprache“ aufmerksam geworden. Da ich mich
für Sprachen interessierte, ging ich bereitwillig darauf ein und begann mich mit dem
Litauischen zu beschäftigen, wodurch die Weichen für meine spätere Profilierung
zur Baltistin gestellt wurden. Im Einzelunterricht vermittelte mir Gertrud Bense
studienbegleitend die Grundlagen des Litauischen und der Baltistik allgemein. Ein
Privileg, das ich zu schätzen wusste. Sie betreute meine Diplomarbeit, begleitete
meine Dissertation und legte durch ihre Beschäftigung mit dem Halleschen sog.
Richter-Wörterbuch die Grundlagen für meine Habilitation. Auch sonst bin ich ihr für
ihren steten Rat und bereitwilligen wissenschaftlichen Austausch zu großem Dank
verpflichtet. Sie hat mir durch ihren Einsatz und ihre Kontakte nach Litauen Anfang
der 1990er Jahre das Tor geöffnet, das ich nur durchschreiten brauchte, um meinen
eigenen Weg in die Baltistik zu finden.
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Gertrud Bense ist eine integere, streitbare Wissenschaftlerin mit Ecken und Kanten, die zu verstehen leichter wird, wenn man ihren Lebensweg kennt. Ihr Engagement
ist unermüdlich, zuweilen kompromisslos, jedoch immer sachbezogen. Konsequent
widersetzte sie sich zeitlebens jeder politischen Vereinnahmung und scheute sich nie,
unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Gleichzeitig ist sie ein Mensch von großer
Herzensgüte, von der nicht nur ich, sondern auch die jüngeren litauischen Fachkolleginnen ein Zeugnis ablegen können, die insbesondere nach 2000 im Rahmen unterschiedlicher Projekte den Weg nach Halle gefunden haben und sich bei ihrem
Aufenthalt immer der Unterstützung und Förderung von Gertrud Bense sicher sein
konnten. Stellvertretend für Birutė Kabašinskaitė, Ona Aleknavičienė, Birutė Triškaitė,
Vilma Zubaitienė u. a., die sich dankbar an die Begegnungen mit Gertrud Bense
erinnern, soll Inga Strungytė-Liugienė an dieser Stelle zu Wort kommen:
Teko 2006 metais lankytis Halėje. Su vokiečių kalbininke, lietuviškų ir vokiškų Karaliaučiaus giesmynų tyrėja dr. Gertrud Bense susipažinau pietizmą menančioje Francke’s
įstaigų bibliotekoje, kur dažniausiai ir vykdavo mūsų lietuviški pašnekesiai. Teko patirti, kad dr. Bense išties šiltas, akademiškas ir be galo mylintis savo miestą žmogus.
Mums susitikus pasakodavo apie įspūdingą Halės miestą, apie čia XVIII amžiuje veikusį Lietuvių kalbos seminarą. Mintimis nusikeldavo į Lietuvą, į paauglystės metus,
prabėgusius netoli Jurbarko. Iš pasakojimų buvo galima suprasti, kad dr. Bense seka,
kas vyksta lituanistikos pasaulyje ir Lietuvos politiniame gyvenime.
Dr. Bense rūpinosi, kad mano vizitas Halėje būtų visapusiškai naudingas. Ji organizavo susitikimus su Halės-Vitenbergo universitete dirbančiais mokslininkais, muzikologais. Jos dėka lankiausi Indogermanistikos instituto bibliotekoje, kur saugomos
per kelis šimtmečius sukauptos lituanistinės knygos. Dr. Bense’s pastangomis bibliotekos fondai buvo atnaujinami naujais moksliniais leidiniais iš Lietuvos. Vokiečių
kalbininkė supažindino mane su Šv. Marijos bažnyčios bibliotekoje saugomais vokiškais Prūsijos regionų giesmynais. Ypač esu dėkinga už tai, kad mielai dalinosi savo
mintimis apie Karaliaučiaus giesmynus, davė vertingų patarimų.

Mit diesen persönlichen Worten Inga Strungytės-Liugienės möchte ich die Laudatio für die verehrte Jubilarin schließen und ihr viele weitere Lebensjahre, Gesundheit und noch lange Schaffenskraft im Dienste der Baltistik wünschen.
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Apie 2-ąsias Berlyno Humboldtų
universiteto „Lituanistikos dienas“
2013 metų rugpjūčio 26–rugsėjo 13 dienomis
Sekdama sėkmingu praeitų metų vasaros mokyklos pavyzdžiu1, Berlyno Humboldtų universiteto Istorinės ir lyginamosios kalbotyros katedros narė doc. dr. Christiane Schiller dar kartą pakvietė dalyvauti „Lituanistikos dienose“. Kaip ir pernai,
renginio tikslai buvo du: per pirmas dvi savaites (rugpjūčio 26–rugsėjo 6 dienomis)
pradedančiuosius kuo greičiau ir intensyviau supažindinti su dabartine lietuvių
kalba, o pažengusiesiems, baltistika besidomintiems studentams paskutinėmis renginio dienomis suorganizuoti istorinės lietuvių kalbotyros seminarą (rugsėjo 9–13
dienomis). Į pirmąją dalį šiemet susirinko 14 įvairių specialybių studentų iš skirtingų
Vokietijos aukštųjų mokyklų; ji baigėsi smagiu susitikimu LR ambasadoje Vokietijoje, kur bendrauta su Lietuvos ambasadoriumi ir lietuvių kilmės JAV rašytoja Rūta
Šepetys. Renginį rėmė programa „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“ (vykdytojai ir partneriai: VU, VDU, LLTI; finansuojama LR ir ES biudžetų
lėšomis), tad abu kursus studentai galėjo lankyti nemokamai.
Šįsyk kalbotyros seminaro paskaitas (iš viso 38 akademines valandas) skaitė ne
vokiečiai, o būtent šiuo tikslu iš užsienio atvykę lingvistai: Danielis Petit iš Prancūzijos, Bonifacas Stundžia bei Miguelis Villanueva Svenssonas iš Lietuvos.
Dėstomąja kalba pasirinkta anglų. Palyginti su pernai metų programa, mažiau dėmesio skirta seniesiems raštams (mat tai yra svarbus vietinių mokslininkų tyrimo
objektas), daugiau – prokalbei bei lyginimui su kitomis indoeuropiečių kalbomis. Tai
atitiko ir daugumos šių metų dalyvių interesus.
Prof. habil. dr. Danielis Petit (Paryžiaus Aukštoji pedagoginė mokykla, Taikomoji aukštųjų studijų mokykla) skaitė paskaitas apie lietuvių kalbą baltų (ir indoeuropiečių) kalbų kontekste, baltų ir slavų bendrybės klausimą, istorinę vardažodžių
(daiktavardžių, būdvardžių ir įvardžių) morfologiją. Remdamasis savo paties ir kitų
1
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tyrinėjimais2 supažindino studentus su baltų kalbų problemomis, tarp kurių – bend
roji giminė ir negimininė forma, įvardžiuotinių būdvardžių kilmė, antrinių vietininkų (inesyvo, iliatyvo, aliatyvo, adesyvo) morfologijos raida. Nagrinėjant pastarąjį
dalyką ne kartą buvo pabrėžtas logiško, savaime suprantamo paaiškinimo poreikis –
todėl ir nepriimtinas Zigmo Zinkevičiaus aiškinimas, kad inesyvo vienaskaitos galūnė (pavyzdžiui, ‑oje) kilusi iš (indoeuropiečių prokalbės) vietininko linksnio *-en,
o daugiskaitos galūnė (pavyzdžiui, ‑ose) – kažkodėl iš galininko *-en3. Taip pat aptarta nemažai tarminių formų, paimtų iš senųjų raštų arba Baltarusijoje esančių lietuvių kalbos salų.
Per žymaus akcentologo prof. habil. dr. Bonifaco Stundžios (Vilniaus universitetas) paskaitas buvo pabrėžiamas ne tiek lietuvių kalbos kirčiavimo archajiškumas
ar akcentologijos svarba baltų–slavų prokalbės hipotezei, kiek dabartinė logika ir
naujos tendencijos. Taigi kirčiavimą bandyta suprasti sinchroniškai. Būtent tokie, ne
visų žinomi, faktai sukėlė studentų bei kolegų profesorių smalsumą – pavyzdžiui,
naujoji kirčio vietos kaita (pvz.: ãsmeniškas > asmẽniškas; asmenìnis > asmẽninis). Jo
spėjimas, kad daugeliu atvejų priesagų priegaidė yra linkusi prisitaikyti prie tolesnio
priebalsio kietumo (virsta tvirtaprade, pvz.: -ýnas; -úotas; -ýba; -íena; -ìngas ir kt.) arba
minkštumo (virsta tvirtagale, pvz.: -ỹnė; -uõtis; -ẽlis; -iẽtis; -uõklis ir kt.), rodo ir tam
tikrą kirčiavimo sąsają su kitais fonetiniais parametrais. Mums, kaip kitakalbiams,
tokios pastabos gali palengvinti lietuvių kalbos kirčiavimo mokymąsi.
Doc. dr. Miguelis Villanueva Svenssonas (Vilniaus universitetas) paskaitą
pradėjo panašiai kaip prof. Petit – pristatė trumpą baltų kalboms būdingų naujovių
apžvalgą. Didžioji dauguma kalbininkų jau priima baltų–slavų kalbų bendrybės
hipotezę, tačiau, pasak Villanuevos Svenssono, dar ne visi daro išvadą, jog visados
reikėtų rekonstruoti bendrosios baltų–slavų prokalbės etapą. O paskaitų ciklą mokslininkas skyrė veiksmažodžių sistemai: trumpai pristatyta prokalbės architektūra
(baltų–slavų kalbų struktūrai nereikia pačios archajiškiausios indoeuropiečių veiksmažodžių struktūros, užtenka, pavyzdžiui, graikų ir indoiranėnų kalbų pagrindinės
sistemos), vėliau kalbėjo apie bendrąją baltų kalbų veiksmažodžių struktūrą (asmenuotes, esamojo bei būtojo laikų santykius, išvestinius veiksmažodžius, galūnes).
Kiekvienoje kategorijoje ir pakategorėje ieškota, kas gali būti prokalbės palikimas, o
kas – baltų kalbų šeimos naujovė. Daug dėmesio skirta balsių kaitai (pvz.: giñti, gẽna,
gìnė), kirčiavimo variantams (véngti ir veñgti; pláukti ir plaũkti; síekti ir siẽkti ir t. t.),
-ėti / -oti statyvinės arba duratyvinės (rečiau ir kartotinės) reikšmės priesagų, intarpinių ir sta- kamieno priešpriežastinių (antikauzatyvinių) arba inchoatyvinių veiksmažodžių morfologijos raidai.
Šia puikiai suplanuota paskaitų savaite likome patenkinti ir sužavėti – juk tokių
aukštojo lygio kursų nedaug kur siūloma, ir jie vyksta palyginti retai. O mūsų dėstytojams irgi ne visada suteikiama galimybė dėstyti pagal specializaciją – baltistiką.
2

Žr. jo monografiją: Petit 2010.
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Norėtųsi paminėti ir dalyvių nuotaiką: susipažinę su kitais mažo baltistų būrelio atstovais, džiaugėmės dalydamiesi savo mokymo(si) patyrimu ir bendraudami prie
stalo (dažnai ir lietuviškai). Žvelgiant į šį, neformalųjį, aspektą, viena smagiausių seminaro akimirkų liks tai, kad Villanueva Svenssonas, neįpratęs dėstyti užsienio kalba,
trumpam ėmė toliau skaityti jam jau lengvesne ir natūralesne tapusia lietuvių kalba.
Nors ir svarbiausia – ne studentų kiekybė, o kursų kokybė, bet buvo džiugu matyti, jog vos per vienus metus dalyvių skaičių pasisekė padidinti daugiau nei du
kartus. Šiuo renginiu Humboldtų universitetas patvirtina esąs vienas didžiausių ir
veikliausių baltistikos centrų už Baltijos šalių ribų. Tikimasi, jog šie jau ištikimą pub
liką radę kursai ir ateityje galės būti tęsiami4.
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