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eidamas 72 metus mirė Simonas Daukantas, į
tik kunigas Ignotas Vaišvila ir kelios miestelio senutės.
Apie šią mirtį nei Lietuvoje, nei kur kitur nė jokios žinutės. Ir ne tik todėl, kad buvo
prasidėjusi antroji, galima sakyti, totalinio msininw, "msą pradzf atstatymo" politikos
banga, bet ir todėl, kad to, ką S. Daukantas darė, kam jis skyrė savo gyvenimą, dar
nedaug kam Lietuvoje reikėjo, nedaug kas apie jį patį žinojo ir jį suprato. Todėl liko
neišleisti 3 iš 4 jo parašytą didelią Lietuvos istorijos veikalą, kurie sudaro jo kzirybinio
palikimo šerdį, jo istorinės didybės esmę. Tiesa, be 1845 m. išėjusio "Būdo senovės
lietuvią, žemaičitf ir kalnėną", S. Daukantui gyvam esant. dar buvo išleista 13 jo parengtą
švietėjiško ir didaktinio pobūdžio knygz/. Bet tik 1846 m. išėjusiame tautosakos rinkinyje
"Dainės žemaičią" nurodyta tikroji parengėjo pavardė. Visi kiti jo parašyti ar parengti
veikalai pasirašyti įvairiais slapyvardžiais. Tačiau turėtume suprasti, jog
S. Daukanto- jo paties apibildinimu, "vargo pelės"- gyvenimui ir likimui įtakos turėjo
ne tik ntSl/ valdžios, caro Nikolajaus I vyriausybės vykdoma politika Lietuvos atžvilgiu
ar istorinės aplinkybės, bet ir jo paties, S. Daukanto, sąmoningas pasirinkimas: gilus
istorinio proceso kl)pties suvokimas, sugebėjimas susikwti šią kryptį atitinkančią savo
krašto istorinės raidos viziją ir pastangos visą savo gyvenimą atiduoti šiai vizijai
Kai 1864 m. gruodžio 6 d.
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kapą kalnelį velionį palydėjo
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Tad neatsitiktinai XIX a. pabaigoje, susifonnavus naujai lietuvių tautinio atgimimo
veikėją, lietuvių liaudies budintoją kartai, S. Daukantas tarsi iš naujo atrastas, iš istorinės
užmaršties prikeltas.
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409
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Tiesą sakant, S. Daukanto "Būdas" buvo vienas iš svarbiausių šios kartos idėjinio
f omiavinwsi šaltinių, o pats S. Daukantas tapo jos pinntaku. Imta domėtis jo biografija,
surasti ir išspausdinti dar 2 jo parašyti Lietuvos istorijos veikalai. Po Pinnojo pasaulinio
karo, lietuvių tautai atkūnts (sukūrus) nepriklausomą Lietuvos valstybę: skaitytoją

pasiekė

(1930) ir pats ankstyviausias, dar studijų metais (1822) parašytas S. Daukanto
darbas - "Darbai senųjų lietuvitĮ ir žemaičilĮ" - pirmoji lietuviškai parašyta Lietuvos
istorija. Žinoma, XX a. 4-ajame dešimtmetyje šis veikalas pretenduoti daugiau nei f
istoriografinį paveldą (t. y. ne į istorinę, o aktualią vertę turinčio karinio statusą) negalėjo.
Tad S. Daukantas labiau aktualizuotas kaip rašytojas, liaudies švietėjas. Šiaip ar taip,
tuo laikotarpiu S. Daukantui buvo pripažintas vieno iš "tautos tėvtĮ" statusas (šalia
didžily'tt kunigaikščilt Gedimino, Kęstučio, Vytauto, taip pat M. Va/ančiaus, l.
Basanavičiaus, V. Kudirkos; tiesa, į tokį statusą pretendavo ir A. Smetona).
Kaip žinoma, sovietmečiu "tautos tėvų" fenomenas buvo apskirtai viešai
nepripažįstamas (jį visoms tautoms turėjo pakeisti marksizmo-leninizmo klasikai).
Tačiau rašytojo ir pažangaus liaudies švietėjo statusas S. Daukantui išliko. Jo biografijos
irpalikimo tyrimuose pasistilmėta toliau. Galima teigti, kad S. Daukanto, kaip istorijos
ir kultilros fenomeno. suvokimas iki šiol lieka mažiau autentiškas ir adekvatus nei,
sakysim, M. Va/ančiaus, l. Basanavičiaus ar V. Kudirkos. Nors išeivijos istorikas Vincas
Tmmpa yra pavadinęs S. Daukantą "naujosios Lietuvos pradininku", tačiau šią mintį
suvokti ar patikslinti tmkdo tautos sąmonėje susifonnavęs S. Daukanto kaip savotiško
intelektualaus keistuolio (žinoma, karšto patrioto) vaizdinys.
Šiame, S. Daukantui skirtame, "Lietuvių atgimimo istorijos studijtĮ" tome skelbiami
daugiausia akademinio pobadžio straipsniai, analizuojantys mažiau nagrinėtus ar visai
nenagrinėtus S. Daukanto biografijos, epochos ir kilrybinio palikimo dalykus.
Publikuojami taip pat kai kurie su šia tematika susiję dokumentai ir paties S. Daukanto
,, rankraščiai, užrašai. Iš bendro tomo fono šiek tiek išsiskiria pradedančio istoriko
Sauliaus Pivoro publicistinis, polemiškai, tarpais net provokuojančiai parašytas
apžvalginis straipsnis apie S. Daukanto fenomeną. Bet jau pimzojo "Studij1Į" tomo
pratarmėje redkolegija žadėjo, kad "Studijose", atsižvelgiant į tomo tematiką, bus
skelbiami įvairių žanrų ir įvairios paskirties rašiniai.
/

Redakcinė

kolegija
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Lietuvių atgimimo istorijos studijos 1993
T. 5

Simonas Daukantas

APIE DAUKANTŲ GIMINĘ
Eimantas Meilus

Jau ne kartą yra rašyta apie Simono Daukanto kilmę. Plačiausiai tuos
darbus yra apžvelgęs ir išsamiausiai šią problemą išna~rinėjęs Vyta~~as
Merkys savo monografijoje "Simonas Daukantas" 1• Po š10s monograflJ~S
pasirodymo apie Simono Daukanto asmenybę ir jo kilmę nedaug ką nauJ~
galima pasakyti. Vis dėlto, knaisiojantis praeities a~ch~os.e, pov~r~putĮ
susikaupė šiokios tokios medžiagos, kuri leidžia papildyti tur!'.11as z1m~.s ~
ne tiek apie patį Simoną, kiek apie jo giminę ir bendrapavard~m~. Tad c1~ ir
pabandysime pateikti surinktus trupini~s apie .Da~kantų g1mmę - ~1.ek
bajorus, tiek ir nekilmingus - apimant la1kotarpĮ veik nuo XVI a. pradz10s
·v
•
•
•
iki Didžiojo Simono gimimo XVIII a. pabaigoje.
Mūsų laikų požiūriu ne taip svarbu, ar Daukantas buvo 1s k1lmmgŲJŲ ar
ne nes keičiasi tautinio atgimimo pradžios nuomonė, jog Lietuvos bajorams
bu~o svetimos Tėvynės atgimimo idėjos. Visai išnyko su ta nuomone susijusi
sovietmečio nuostata, kad geras bajoras - tik miręs bajoras. Bet
aptariamuoju laikotarpiu, kaip pastebėjo V. Merkys2, ši ~ro~Ien_ia eg~ist~vo:
ir todėl jos apeiti negalima. Dėl to šis darbas suskirstytas Į ~v1 .dahs ~ ~l~m.g1
ir nekilmingi Daukantai, - o pabaigoje apibendrinti tunm1 f~k~ai,_ t1kmt1s,
jog tai duos papildomos medžiagos būsimiems Daukanto tynnetopms.

NEKILMINGI DAUKANTAI

Rašant apie nekilmingają, tiksliau, valstietiškąją Daukant~ giminės ~a~~'
vienas svarbiausių klausimų - giminystės ryšiai. Kad nuo ptrmo valst1ec1ų
Daukantų paminėjimo 1623 m. (žr. l lentelę) iki XVIII a. pabaigos
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keliasdešimt Daukantų, gyvenusių kelių dešimčių kilometrų spinduliu apie
Lenkimus, yra susiję ne tik pavarde, bet ir artimesniais ar tolimesniais
giminystės ryšiais, nekelia abejonių. Iš turimų keliolikos to laikotarpio
inventorių ir kai kurių kitų dokumentų (žr. l lentelę) tų giminystės ryšių
beveik neįmanoma atsekti, išskyrus jau V. Merkio aptartą 1796 m.
inventorių 3 , kuriame nurodyti visi tuo metu Kalviuose gyvenę šeimos nariai.
Tiems giminystės ryšiams nustatyti reikia bažnyčios gimimų, mirimų ir
vedybų registracijos knygų. Kai kurias iš tokių knygų pavyko aptikti4 • Visų
pirma tai Lenkimų bažnyčios archyve (toliau - LBA) esančios trys itin
svarbios originalios Lenkimų parapijos metrikų knygos: l. Vedybų
registracijos knyga (toliau - Vedybų reg.), rašyta nuo 1728 m. spalio 22 d.·
iki 1782 m. liepos 29 d.; 2. Krikšto registracijos knyga (toliau - Krikšto
reg.), rašyta nuo 1748 m. kovo mėn. iki 1763 m. pabaigos; 3. Mirusiųjų
registracijos knyga (toliau - Mirusiųjų reg.), rašyta nuo 1763 m. pradžios
iki 1806 m. pabaigos. Be šių unikalių metrikų knygų, Lietuvos valstybiniame
istorijos archyve (toliau - LVIA), esančiame "Telšių (Žemaičių) Romos
katalikų vyskupystės dvasinės konsistorijos" fonde5, svarbūs nuo 1794 m.
daryti visų Žemaičių vyskupystės bažnyčių (tarp jų ir Lenkimų) metrikų
nuorašai. Remiantis visomis metrikų knygomis, sudaryta 2 lentelė.
Pažiūrėkime, ką visi šie dokumentai gali mums pasakyti apie valstietiškąją
Daukantų kilmės versiją.

Pirmas Daukantas, dėl kurio giminystės su Simonu nekyla abejonių tai jo senelis Jokūbas (žr. 2 lentelę l.l). Jis pirmą kartą minimas 1749 m.
balandžio mėn. kaip krikštatėvis vienose krikštynose Lenkimuose,
nenurodant, iš kur kilęs 6 • Antrą kartą Jokūbas Daukantas minimas
taip pat kaip krikštatėvis 1753 m. rugsėjo 23 d. Motiejaus Kalvio

1

Merkys V. Simonas Daukantas. Antras papildytas leidimas. -V., 1991 (toliau Merkys Y. Simonas ... ). -P. 7-14, 50-55, 63-70.
Ten pat. - P. 7.
' Ten pat. -P. 12.
4
Už pagalbą surandant šias knygas širdingai dėkoju Skuodo miesto merui Algirdui
Tumbrotui, o už leidimą jomis pasinaudoti ir pagalbą - Lenkimų bažnyčios klebonui
Broniui Racevičiui.
5 LVIA.F.669.A.1.
6
LBA. Krikšto reg. L.3v.
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Krikštijamojo tėvais nurodyti Dovydas Kalvis ir Kotryna
Daukantaitė iš Kalvių. Beje, ir krikštatėvis iš ten. Dovydas Kalvis yra tas
pats Dovydas Kalvaitis, minimas 1747ir1755 m. inventoriuose Kalviuose 8,
o jo žmona Kotryna sprendžiant iš pavardės, buvo arba Jokūbo Daukanto
sesuo, arba artima giminaitė. Kalviai buvo susituokę beveik prieš metus
(1752.11.26), ir Dovydui ji buvo (kaip rodo vedybų metrikos įrašas) bent
jau antroji žmona 9 • Galimas daiktas, šiose vestuvėse ar pirmagimio
Motiejaus krikštynose Jokūbas Daukantas susipažino su būsimąja žmona
Marija Kalvaite, greičiausiai Dovydo Kalvaičio seserimi. Jokūbas
Daukantas tuo metu jau buvo įmetėjęs senbernis, nes, kaip rodo 1755 m.
lapkričio 23 d. jo vedybų įrašas, jis nebuvo našlys 10 • Tuo metu jis galėjo būti
42-52 metų. Tiksli jo gimimo data nėra žinoma, bet 1796 m. inventoriuje jo
amžius nurodytas 90 m. 11 , o 1803 m. vasario 6 d. mirties metrikoje rašoma,
kad mirė, turėdamas 100 m. 12 • Išeitų, kad per 7 metus jis paseno 10 m. Bet abu
nurodyti pragyventų metų skaičiai kelia abejonių, nes 1796 m. inventoriuje
visų senyvų žmonių amžiaus metai yra suapvalinti iki dešimtmečių, o mirties
metrikose Jokūbo amžius vėl suapvalintas. Tad yra pagrindo manyti, kad jis
gimė apie 1703-1713 m. Neturėtų kelti abejonių lyg ir per senyvas jo amžius
tėvystei (paskutinės dukros sulaukė, turėdamas 64- 74 m.). Tokių atvejų tais
laikais, kaip rodo inventoriai, pasitaikydavo gana dažnai. Praėjus beveik
ketveriems metams po vestuvių, Jokūbui ir Marijai Daukantams gimė sūnus,
kuris 1759 m. balandžio 23 d. 13 , per šv. Jurgį, buvo pakrikštytas ir gavo Jurgio
vardą. Tai ir buvo būsimojo istoriko tėvas (žr. 2 lentelę 2.1) 14 • Augustino
Janulaičio paskelbtos Jurgio krikšto metrikos kėlė tam tikrų abejonių, nes
buvo paimtos iš Kauno bajorų deputacijoje buvusio metrikų nuorašo 15 ir
išverstos iš lotynų kalbos. Tačiau Lenkimų bažnyčios archyve surastas Jurgio
krik5to metrikų originalas 16 beveik visas abejones išsklaido. Galima suabejoti
tik dėl metrikose pavartotos formulės GD (Generosus Dominus kilmingas ponas, bajoras), nes ji šioje krikšto registracijos knygoje pavartota
tik antrą kartą per 11 m. ir 34 lapus (pirmą kartą pavartota prieš tai
esančiame lape 33v 1759 m. kovo 5 d., krikštijant Stanislovo Budreckio iš
Večių sūnų, bet čia GD raidės, esančios prieš tėvo yardą, aiškiai netelpa į
eilutę ir įrašytos lyg blyškesniu rašalu, o 1775 m. jis buvo vestuvėse
liudininku, bet ten kilmingumo formulės nėra) 17 • Tiesa, 1796 m. inventoriuje
šio Budreckio palikuonis Dominykas Večių bajorkaimyje taip pat turi
panašų prierašą - P (Pan - ponas), tad galime manyti, jog jie iš tikrųjų
buvo bajorai 18• Prie Jokūbo Daukanto vardo formulė GD dar sykį buvo
pridėta antro sūnaus Petro (žr. 2 lentelę 2.2) 1761 m. gegužės 21 d. krikšto
registracijos įraše 19 • Šiame krikšto registracijos įraše GD formulė aiškiai
krikštynose

7
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prirašyta priešais motinos Marijos Kalvaitės vardą virš eilutės. Tik neaišk~, kada pri:ašyta. Nuo 1759 m. formulė GD jau kartais rašoma ir prie
k1t~ pa~ardž1ų, h.et ~e ~aip dažnai, _kaip manė A. Janulaitis sakydamas, jog
tokm b~du ~umga1, tevų prašomi, bandė palengvinti jų vaikams kelią į
0
mokslą- • P_nerašų, kad tėva~ kilmingi, Skuodo dekanato bažnyčiose rašy-

tuose metnkuose negausu tiek XVIII a., tiek ir XIX a. pradžioje21. Jokū
bas Dau~a~t~s dar ne k~rtą_ įraš~tas metrikų knygose kaip krikštatėvis,
vedyb~ h~dmmkas ar m1rus1ų vaikų tėvas, bet jau niekur nebetituluojamas Kilmmgu Ponu 22•

Lenkim~ bažnyčios archyve esančiose trijose metrikų knygose įvairūs
Da~kant~1 nuo 1732 m. iki XIX a. minimi gana dažnai, bet neskaitant
Jokubo, tik Mykola5 Daukantas ir jo žmona Barbora Veitaitė 1759 m~ spalio
7
8

9

10

11
12

D
14

Ten pat. L. 18.

~1eilu~-~- Len~i.mai su Kalvaičiais-Kalviais bei jų gyventojai XVl-XVI~I a.//
Zema1c1ų praeitis. -V„ 1993.- T. 3. (toliau - Meilus E. Lenkimai.„).
~BA. Vedybų reg. L. 5v; pirmą kartą jis tuokėsi 1735.11.20 su Kotryna Liutvinaite,
zr. LBA. Vedybų reg. L. 2.
Ten pat. L. 6.
Merkys V. Simonas.„ - P. 12.
LBA. Mirties reg. L. 80v.
Merkys V. Simonas„. - P. 12.
J~nula~tis A. Simanas Daukantas. Jo gyvenimas, darbai ir vargai (1793-1864) //

Lietuvių tauta. -V., 1913. -T. 2. -Sąs. 2. -P. 250 (toliau - Janulaitis A. Simanas ... ).
Ten pat.
16
LBA. Krikšto reg. L. 34.
17
LBA. Vedybų reg. L. 12v.
18 LVIA.F.SA.B.11545. L.19v.
19
LBA. Krikšto reg. L.42v.
20
Janulaitis A. Simanas.„ -P. 251.
21
Peržiūrėjus LBA ir LVIA.F.669.A.L
15
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LB~: Kri~š~o.reg..L.34v, 1759.0~.16. J~kūbas kaip krikštatėvis dalyvauja savo sūnaus
Jurgio kn~stat:v10 Jono Narv1do sunaus krikštynose; L.36, 1759.09.11 Jokūbas su
Jo.n~ Narv1do zmona Jadvyga kaip krikštatėviai dalyvauja Elizabetos Litvinaitės
kr~k~tynose; L.44, 1761. 09 .29 Jokūbas - krikštatėvis Barboros Kasperaitės
knksty.n_ose. '.'e?ybų reg. L.7, 1763. 01. 24 Jokūbas minimas kaip liudininkas Rumšų
vest_uves.e. M1r~.1es reg. L.2v, 1778. 10. 18 mirė maža mergaitė (infantula) Rozali'a
Jokubo
· · 15 m. J '
· irKMan1onos
„ Daukantų iš Kalvių duktė·, L42
· , 1792· ()3 . 08 m1re
me:gma onstanc1ia Daukantaitė iš Kalvių, Jokūbo duktė· L.2 1778 ()9 19 · ,,
mazdaug
t
.. El'b'
,
,
. .
mire
i:ne ų mergaite z 1eta Daukantaitė iš Kalvių. Kadangi Kalviuose tuo
metu daugiau Daukantų, atrodo, negyveno, greičiausiai ji - Jokūbo duktė.
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sūnų, registracijos knygoje
O kitų
(1751, 1757, 1762 m.) ir dvejų savo vestuvių (1750 ir 1778
m.) 24 bei gana dažnų liudijimų per vestuves įrašuose Mykolas Daukantas
Kilmingu Ponu jau nebetituluojamas.
1789 m. gegužės 16 d., sulaukusi 60 m. amžiaus, min~ Marija Kalvaitė
Daukantienė, Jokūbo žmona 25 • Kaip teisingai yra nustatęs V. Merkys,
remdamasis 1796 m. inventoriumi26, Jokūbas Daukantas, matyt, vedė antrą
žmoną Teresę, kuri mirė anksčiau už jį, nes metrikuose pažymėta, jog jis
mirė našlys 27 • Kalvaičiai-Kalviaijau bent nuo 1623 m. gyveno Lenkimuose
ir jų apylinkėse, o nuo 1684 m. iki 1747 m. minimi ir Kalvaičių-Kalvių
apyrubyje, kurį jie greičiausiai įkūrė ir kuriam davė vardą 28 •
1765 m. inventoriuje kažkoks Jokūbas Daukantas įrašytas Vižančių kaime
(žr. l lentelę) prie Ylakių 29 , o 1784 m. inventoriuje - Plaušinių kaime (žr.
l lentelę) - ar tai prie Daukšių, ar prie Lenkimų 30 • Ar šie Jokūbai ir Simono
senelis buvo vienas ir tas pats asmuo, sunku pasakyti, bet greičiausiai ne. Mat laikotarpiu tarp 1763 m., kai Jokūbas buvo liudininku vestuvėse,
ir 1778 m., kai mirė dukra, ir nuo šios datos iki 1789 m., kai mirė pirmoji
žmona, jis Kalviuose neminimas ( tai suprantama, nes daugiau iš šeimos
niekas nemirė, o dėl senyvo amžiaus į liudininkus buvo nebekviečiamas).
Vargu, ar galėjo jis tais laikais, būdamas tokio amžiaus, nusikelti prie Ylakių,
grįžti į Kalvius, vėl išsikelti ir vėl grįžti. Tad greičiausiai tuo laikotarpiu
Skuodo grafystėje gyveno trys ar du Jokūbai Daukantai, o Simono senelis
bent jau nuo 1753 m. iki mirties 1803 m. gyveno Kalviuose.
Nežinia, ar per 50 gyvenimo Kalviuose metų Jokūbas valdė ūkį ar ne,
nes nė viename to laikotarpio inventorių tai nepažymėta. Tiesa, 1756-1794
m. Kalvių inventorių nėra31 , tai gal jis tuo metu ūkį ir valdė. Kad ir kaip ten
būtų, bet į Kalvius jis atėjo užkuriom ir jei ūkį paveldėjo (jis ar jo sūnus
Jurgis), tai greičiausiai tik mirus žmonos broliui, kuris, matyt, nepaliko
įpėdinių. Taip ir lieka neaišku, iš kur jis atvyko į Kalvius ir kuo ten vertėsi.
Bent iki vestuvių ar ūkio paveldėjimo jis greičiausiai buvo kampininkas, o
kuo užsiėmė, galima tik spėlioti - arba buvo samdinys, arba, kaip sprendžia
V. Merkys iš Simono Daukanto laiško Narbutui3 2, - dvaro eigulys. Apie
tai, iš kur Jokūbas atsikėlė ir kas jo tėvas, taip pat tikrų žinių nėra.
Apie kitą tiesioginį Simono giminaitį - jo tėvą Jurgį - žinių yra ne ką
daugiau. Jurgio krikšto metrikus jau aptarėme. Jo žmona buvo Kotryna
Odinaitė. Kad ji - Odinaitė ir kad Jurgis Daukantas jai buvo antras vyras,

2 d., krikštijant
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o pirmasis - Stanislovas Jaušius, sužinome iš užrašo ant jos antkapio33.

Dokun:~ntų'.v kada i~ ~ur ji abu kartus nutekėjo, aptikti nepavyko.

sūnų krikštynų

Sprendz1ant 1s antkap1mo užrašo, Simonas buvo jos pirmasis vaikas. Tad
gal~m~ ~any.t!'. jog_ a?trą s~kį ji ištekėjo apie 1791-1793 m. Pati Kotryna .
?dmaite gre1crausra1 bus kilusi ne iš Lenkimų apylinkių, nes XVII -XVIIIa.
mventoriu~~e žmo~ių tokia pavarde neaptikta. Jų yra Ylakių bei Truikinų
AleksandrIJOS apylmkėse 34 • Asmenų tokia pavarde kaip jos pirmasis vyras
Sk~odo grayst~s ~n~ento~!u_o:e surasti nepavyko. Tik 1775 m. Žemaitijos
ba~orų s_ąra~e m1?1m1 Jaus1a1 Sukės bajorkaimyje prie Darbėnų ir Mančių
ba1orkaimy1e pne Grūšlaukės 35 • 1760 m. bajoras Kazimieras Jaušius iš
Mė:1:aič~~ bajorkaimio prie Grūšlaukės ir 1762 m. bajoras Pranciškus
J_au~1~s 1s. Salantų. parapij~s Pieraičių (Pieraycie) kaimo minimi kaip
hudmmka1 vestuvese Lenkimų bažnyčioje 36• Tad ir Stanislovas Jaušius
greičiausiai ~u~o mėly?o kr~ujo,.kilęs iš tų apylinkių, ten atsivedęs žmoną
Kotryną O~ma1tę: kun po pirmo30 vyro mirties antrąkart nutekėjo už Jurgio
Daukanto l netolimas Lenkimų apylinkes.
2
'
24

25
26

27

2
"

LBA. Krikšto reg. L.36v.
Ten pat. L.12,30,46; Vedybų reg. L.5,14v.
LBA. Mirties reg. L.32.
Merkys V. Simonas ... - P.12.
LBA. Mirties reg. L.80v.
Plačiau žr. Meilus E. Lenkimai ...

Lietuv~s TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. -V.,1976 (toliau LATSZ). - 0.2. - P.350.
"' Ten pat. - P.244.
" Meilus E. Lenkimai .. .
n Merkys V. Simonas... - P.65.
" Kviklys B. Mūsų Lietuva. - Bostonas, 1968. -T.4. - P.301.
"LVIA.F.525.A.8.B.1227.L.9v; B.844.L.47v; B.152.L.24; B.841.L.11, 19, 26v; B.
842.L.13v, 16v, 19v, 57v; F.1292.A.1.B.311 (buvo F.SA.B.11706). L.5;
F.SA.B.11492.L.37v; B.11495.L.27; B.11496.L.44, 137; B.11545.L.13, 24v, 32, 40v·
VUBRS.F.;-12126 (A-3976). L.22; F.4-12129 (A-1763). L.6, lOv, 21, 49;
,
F.4-12128 (A-1892). L.23, 28, 33v; F.4-12141 (A-1890). L. 8, 21, 31v, 44;
F.4-39591 (A-1286). L.14, 45, 61, 71, 77.
" LVIA.F.SA.B.3341.L.63, 63v.
21
'

'" LBA. Vedybų reg. L.39, 45v. Jiedu bei Antanas Jaušius tarp kitų bajorų pasirašo
1767.06.11 aktą dėl Palangos pavieto vėliavininko T. Jazdovskio
(LVIA.F.SA.B.14808.L.304v.)
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Neaiški ir Kotrynos Odinaitės giminystė su Lopacinskiais. Jau A.
Janulaitis37 bei Vaclovas Biržiška38 rašė, kad Simoną globojo ir rėmė buvęs
Lenkimų, o nuo XIX a. pradžios Truikinių-Aleksandrijos bažnyčios
altarista, giminaitis Simonas Lopacinskis. Kad tai buvo dėdė iš motinos
pusės, remdamasis 1814/15 m. mokinių registracijos knyga'. n~r?do
Vytautas Merkys 39 . Bet tada iškyla pavardės klausimas - ar Odma1te, ar
Lopacinskaitė? Dar daugiau neaiškumo sukelia 1812 m. gegužės 3 d. 40
Jurgio Daukanto mirties metrikai, kuriuose rašoma, jog mirė 54 m. ir buvo
vedęs Kotryną iš Lopacinskių (Catharinae de Lopacinska) 41 • Tokia~
pavardžių neatitikimui paaiškinti galimi du variantai: l. po 1805 ~· Ju~g1s
Daukantas išsiskyrė su Kotryna Odinaite ir vedė Kotryną Lopacmska1tę.
Tačiau turint galvoj tų laikų papročius, šiuo variantu sunku patikėti. 2.
Kotry~os Odinaitės motina pirmą kartą buvo ištekėjusi už Lopacinskio ir
susilaukė sūnaus Simono, o antrą kartą ištekėjo už Odino ir susilaukė
dukters Kotrynos. Kad antrasis variantas įtikinamesnis, rodo 1814 m.
gruodžio 30 d. Simono Lopacinskio mirties metrikai, kuriuo~e r~š~m~,j~g
jis mirė, turėdamas 69 m. 42 Vadinasi, gimė 1745 m. Remiantis ~vama1s
duomenimis, Kotryna gimė apie 1757-1766 m. 43 , todėl Simonas
Lopacinskis pagal amžių galėtų tikti į vyresnius brolius. O Jurgio Dauk~nto
mirties metrikuose Lopacinskaitė galėjo būti įrašyta todėl, kad Lenkimų
bažnyčios kunigas žinojo, jog netolimos Truikinių bažnyčios altaristos sesuo
yra jo parapijietė Kotryna Daukantienė. Beje, kaip j~u ~inėta, p~gal X_YII
ir XVIII a. inventorius Odinai ir kilę iš Truikinių apylinkių, tad gal ir kumgas
.
•
• •
Lopacinskis senatvėje sugrįžo į gimtąsias vi~tas...
Kaip žinoma, Jurgis ir Kotryna Daukantai tureJO V~Ikus 44v·· Vyn~U~IOJ.~
sūnaus Simono (žr. 2 lentelę 3.1) gimimo metnka1 yra zmom1 tik .1s
Augustino Janulaičio publikuoto vertimo, iš lotynų kalb~ p~da.~to JŲ
nuorašo Kauno bajorų deputacijai 45 . Kadangi nepavyko aptikti ongmalo,
tai reikėtų tikėtis, kad tie vertimai, kaip ir Jurgio Daukanto atveju, yra
pateikti teisingai. Deja, taip nėra. Senato herol?ijo~ departamento fo~de
esančiame 1829 m. Simono krikšto metrikų vertime Į rusų kalbą (nuorasas
gautąs ir patvirtintas žemaičių vyskupystės archyve Varniuose) parašyt~,v~ad
krikštatėvis buvo P( onas) Antanas Numgaudis46, o ne Antanas Neugavicrns,
kaip skelbė A. Janulaitis 47 . Dėl titulo "ponas" - neaišku, kur~uo nuora~u
tikėti bet krikštatėvio pavardė neabejotinai buvo Numgaudis, nes tokia
pava:de žmonių Lenkimuose tuo metu buvo, o Neugavičių - neaptikta48 •

.7
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Simono vardu jis buvo krikštytas greičiausiai todėl, kad gimė šv. Simono
(apaštalo) - spalio 28 dieną, ir kad krikštijo motinos brolis, vardu
Simonas49 •
Antras vaikas - duktė Anastazija (žr. 2 lentelę 3.2) - gimė apie 1795
50
m. , bet mirė, turėdama ketverius metus 1799 m. rugpjūčio 7 d. 51 Galima
spėti, kad ji buvo labai mylimas vaikas, nes praėjus keliems mėnesiams po
jos mirties (1799.11.30) 52 gimusi trečioji duktė vėl buvo pavadinta
Anastazija (žr. 2 lentelę 3.4). Ji vėliau ištekėjo už Kauneckio ir gyveno
Kiviliuose prie Ylakių 53 . Prieš ją gimusi antroji dukra Ona (1797.11.06) 54
(žr. 2 lentelę 3.3) vėliau ištekėjo už Juozapo Prušinsko ir perėmė tėvų ūkį55 .
Kitos dvi dukros - Kotryna ir Konstancija (žr. 2 lentelę 3.5 ir 3.6) mirė

7
;
Janulaitis A. Simanas ... -P.251.
'" Biržiška Y. Aleksandrynas. -Čikaga, 1965. -T3.-P.8 (toliau - Biržiška Y.
Aleksandrynas ... ).
;,, Merkys V. Simonas... - P.29.
411

41

42

4

;

44

45
4(,

47
48

4
"

511

51
52

53
54

5

'

Tekste: "Anno 1812 Aprilis Maj 3 D: ... ", bet čia greičiausiai metrikų perrašinėtojas
per klaidą įrašė anksčiau ėjusį balandžio mėnesį ir užmiršo jį išbraukti, nes prieš tai
ėjęs įrašas yra balandžio 22 d„ o po to kitas - gegužės 3 d.
LYIA.F.669.A.1.B.415.L.497v.
LYIA.F.669.A.1.B.433.L.442 mirties data įrašyta antkapiniame akmenyje kažkodėl
skiriasi 6 dienomis.
Merkys V. Simonas ... - P.8, 12.
Ten pat. - P.8, 9.
Janulaitis A. Simanas... -P. 250; t. p. žr. Merkys Y. Simonas ... - P.7.
Rusijos valstybinis istorijos archyvas Peterburge (toliau - RYIAP).
F.1343.A.20.B.2485.L.23; už leidimą pasinaudoti išrašais iš šio archyvo bei vertingus
patarimus širdingai dėkoju profesoriui Vytautui Merkiui.
Janulaitis A. Simanas ... - P.250.
Žr. Meilus E. Lenkimai ...
Janulaitis A. Simanas ... - P.250; žr. Merkys Y. Simonas... - P. 7; Liturginis kalendorius.
-K.- Y., 1984. -P.30.
Merkys V. Simonas... - P.8.
LBA. Mirties reg. L.65.
LYIA.F.669.A. l .B.91.L.958v.
Biržiška V. Aleksandrynas... - P.11; Merkys V. Simonas... - P.8.
LVIA.F.669.A.1.B.77.L.986v-987.
Merkys V. Simonas ... - P.8-9.
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dar būdamos kūdikiais56 • Paskutinis vaikas šeimoje buvo sūnus Aleksandras
(žr. 2 lentelę 3.7), kurio, kaip ir brolio Simono, gimimo metrikų nuoraše
pažymėta, kad abu tėvai ir krikštatėvis Motiejus Pukinskis yra kilmingi 57 •
Čia mes vėl susiduriame su kilmingumo klausimu, nes trijų žinomų Simono
ir Aleksandro pusbrolių - Antano 58, Jono59 ir Petro60 (žr. 2 lentelę 3.8, 3.9,
3.10 ir 3a lentelę 8.3, 8.4, 8.5) - gimimo metrikuose tėvai neįvardinti kaip
kilmingi, nors 1820 m. bajorystės įrodinėjimo pergamente (žr. priedus)
tokiais vadinami. Minėtas pergamentas rodo, kad Jokūbas turėjo dar du
sūnus - Izidorių ir Tadą (jie galėjo gimti tarp 1763-1776 m.), bet kadangi
trūksta duomenų (Kotrynos Daukantienės antkapyje minimi trys dieveriai,
kurių vardai nenurodyti), to tvirtinti negalima. Kita vertus, kad jie abu
gyveno, turėjo vaikų (tai nurodyta pergamente), kaip matysime toliau, yra
dokumentais patvirtinta.
Ką dar galima būtų pasakyti apie nekilminguosius Daukantus?
Iš 1-osios lentelės duomenų matyti, kad valstietiška Daukantų giminė
greičiausiai išsirutuliojo iš dviejų Skuodo valdos kelmų. Pirmas ir galbūt
pagrindinis kelmas buvo keliolika kilometrų apie Ylakius išsimėtę kaimeliai
(Medsėdžiai, Klauseikiai, Remezai, Dilbikiai, Gailaičiai, Kerviai, Vižančiai,
Juknaičiai, Stripiniai, Klaišiai, Ketūnai, Kuliškiai). Antras, kiek mažesnis,
bet mus ne mažiau dominąs Daukantų giminės kelmas buvo išsimėtę apie
Lenkimus kaimeliai (Veitai, Luknės, Paluknė, Večiai, Šakaliai, Plaušiniai,
Kuliai). Šiuos du kelmus lyg ir siejo aplink Skuodą išsidėstę kaimeliai (Kulai,
Rūšupiai) ir bendra priklausomybė Skuodo grafystei. Tiesa, Šakalių kaimas,
kuriame gyveno Andrius Daukantas (žr. l lentelę), įėjo į Salantų dvaro
valdas ir priklausė Onai Vainienei, bet jis yra netoli Lenkimų. Salantų dvare
1766-1768 m. skalbėja dirbo ir kasmet už tai gaudavo algą Magdalena
Daukantienė61 • Matyt, ji buvo iš Šakalių kaimo. Beje, 1769 m. Lietuvos
iždo komisijos sudarytame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasienio
muitinių aprašyme yra minimas kažkoks valstietis Daukantas, priklausęs
Skuodo dvarui ir gyvenęs tarp Kuksinės kaimo ir Lenkimų prie brastos per
pasienio upę Šventąją62 .1800 m. Lenkimų valdos plane maždaug toje vietoje
pažymėtas Daukantų apyrubis 63 •
Visi l-oje lentelėje suminėti Daukantai turėjo sodybas su žemės sklypais,
atlikinėjo paskirtas prievoles ir veik niekuo nesiskyrė nuo kitų Skuodo
grafystės valdinių. Išskirti galima nebent 1717 m. minimą Danielių
Daukantą, pramintą kazoku (žr. l lentelę). Gal jis tarnavo Sapiegų
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kariuomenėje

kazoku ir už tai gavo sklypą, o gal po tarnybos grįžo į
po maro tėvų sodybą, nes 1720 m. jau kazoku nebevadinamas.
Išskirtinas ir Simono tėvas Jurgis Daukantas, kuris jau 1795 m. inventoriuje
įvardintas eiguliu (žr. l lentelę), juo buvo ir 1799 m. 64 Kažkoks Jurgis
Daukantas įrašytas 1784 m. Lenkimų inventoriuje (žr. l lentelę), bet
nežinia, ar jis - Simono tėvas.
Peržvelgus faktus apie valstietiškos Daukantų kilmės versiją, krinta į
akis tai, kad tiek Jokūbas, tiek ir Jurgis Daukantai bent porą ],<artų (sūnų
krikštynų metrikuose) vadinami bajorais. Taip pat vadinamos ir jų žmonos,
ypač Kotryna Odinaitė, kuri ir mirties registracijos įraše 1847 m. vadinama
kilmingąja (urodzona), kaip, beje, ten pat vadinamas ir jos velionis vyras
Jurgis 65 • Tad peržvelkime, kas žinoma apie bajorišką Daukantų kilmę.
ištuštėjusią

KILMINGIEJI DAUKANTAI

Kad Daukantų giminėje būta net trijų kilmingų šakų ir turėta trys herbai
(Oliva, Laivas ir Naktikovas), žinoma jau senokai, apie tai rašyta66 • Kadangi
1820 m. Daukantų bajorystės patvirtinimo dokumente (žr. priedus) bei
Valdančiojo senato heroldijoje buvusioje Daukanto bajorystės byloje 67
pažymėta, jog Simonas priklauso Olivos herbo giminei, tad, remdamiesi

56

Ten pat. -P.9; LBA. Mirties reg. L.78, 87v.
Merkys V. Simonas... -P.JO; beje, RVIAP.F.1343.A.20.B.2485.L.23 esančiame Aleksandro
gimimo metrikų nuoraše pažymėta, kad ir krikštamotė - Marija Daukantienė - yra
kilminga, nors šis nuoraša~ greičiausiai darytas iš dabar LVIA.F.669.A. !.B.208.L.31
esančio nuorašo, o ten tokios nuorodos nėra.
58
LVIA.F.669.A.1.B.208.L.6.
59
Ten pat. L.42v.
60
Ten pat.B.150.L. JO l.
61
LVIA.F.443.A.2.B.79.L.271, 286, 302.
62
LVIA.F.SA.B.381 J.L.22.
''' LVIA.F.1292.A.l.B.152 (nurodė A. Baliulis); žr. Žemaičių praeitis.-V.,1993.-T.3.
M Merkys V. Simonas„. -P.15.
65
Ten pat. -P.8; LVIA.F.669.A.J.B.J063.L.424v.
66
Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty Polskiej. - Warszawa, 1906. -T. 3.-S.239 (toliau - Uruski S. Rodzina).
7
'' RVIAP.F.1343.A.20.B.2485.
57
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šiais dokumentais, patyrinėkime duomenis apie šią giminės šaką.
Svarbiausias dokumentas yra, be abejo, jau minėtas 1820 m. Daukantų
bajorystės patvirtinimo pergamentas (žr. prieduose tekstą, toliau - tekstą).
Šio dokumento tikrumą ar netikrumą, padirbimo galimybes ir kitus su juo
susijusius klausimus yra visokeriopai aptaręs V. Merkys68 • Tačiau pagal
šiame pergamente išdėstytus faktus nubraižę genealogines lenteles (žr. 3,
3a, 3b, 3c lenteles) ir palyginę jas su kita turima archyvine medžiaga, galime
atsekti, kurie šiame pergamente išdėstyti faktai yra tikri ir kurie abejotini.
1820 m. pergamente tvirtinama, kad Daukantų giminė žinoma nuo
senovės, kai, pasak Dlugošo, Vytautas siuntė pasiuntinį Daukantą su kitais
. pas Jogailą tartis dėl abiejų valstybių suvienijimo (žr. teksto 7 eilutę).
Aptikti šį faktą patvirtinančių originalių dokumentų nepavyko, nes J.
Dlugošo kronikoje nurodomas tik Andrius Devknetovičius (Andrzej
Dewknetowicz), 1413 m. Horodlės unijos metu priėmęs "Kiaulytės"
(Šwinka) herbą 69 • V. Semkovičius mano, kad tai galėjo būti Daukantas70 •
Jei taip, tai čia ir buvo ta 1820 m. pergamente minima pasiuntinybė. Kad
Daukantai gyveno ir buvo bajorai jau Vytauto laikais, rodo 1422 m. Vytauto
laiškas Žemaitijos vietininkui Kęsgailai dėl žmonių dovanojimo
išvardintiems žemaičių bajorams71 • Tarp kitų apdovanotų bajorų buvo ir
Daukantas, gavęs žmogų, vardu Vonišis (Wonyszysz) 72 •
Todėl prielaida, kad bajorų Daukantų giminė siekia dar Vytauto laikus,
neturėtų kelti abejonių.
Kaip jau pažymi V. Merkys, pirmas konkretus asmuo, nurodytas
pergamente,- Stanislovas (žr. 3 lentelę l.l), o konkreti data - 1644 m.,
kai gyveno Stanislovo sūnus Andrius (žr. 3 lentelę 2.1). Išeitų, kad
Stanislovas gyveno apie XVI a. vidurį ar antrąją pusę.
Iš tikrųjų kai kurie išlikę seni dokumentai rodo, kad XVI a. gyveno ne
vienas Stanislovas Daukantas. Pirmiausia čia paminėtina Žemaitijos žemės
teismų knygoje 1686 m. vasario 13 d. įrašyta 1666 m. spalio 26 d. byla dėl
Dabikinės valdos tarp Daukantų ir kitų į ją pretenduojančių 73 • Šioje
didžiulėje byloje tarp gausios medžiagos, pateiktos teismui besibylinėjančių
pusių, įrodinėjant savo teises į žemę (tai šiuo atveju mums neįdomu), yra
glaustai pateikta ir Daukantų genealogija, bet, deja, beveik be datų 74 • Kai
kurias datas galima atsekti pagal teisme pateiktus aktus bei kitus išlikusius
originalius dokumentus. Remiantis visa šia medžiaga, sudaryta 5 lentelė.
Sprendžiant iš ankstyviausių datų (1557 m.), pirmieji šiuose dokumentuose

užfiksuoti Daukantai (žr. 5 lentelę l.l, 2.1) galėjo gyventi apie 15 a. vidurį
ir antroje šio amžiaus pusėje. Tiesa, jau minėtoje 1666 m. byloje pateiktoje
Daukantų genealogijoje yra vienas praleidimas - joje nurodoma, kad
Jurijus (žr. 5 lentelę 3.2) turėjo keturis sūnus (žr. 5 lentelę 5.4, 5.5, 5.6,
5.7) 75, bet toliau iš tekste pateiktų dokumentų aiškėja, kad tai buvo :ie
6
sūnūs, o anūkai, sūnus tebuvo vienas - Stanislovas (žr. 5 lentelę 4.3)7 • Sis
Stanislovas turėjo minėtus keturis sūnus, tarp jų ir 1820 ir 1832 m. Daukantų
bajo'rystės įrodinėjimo dokumentuose užfiksuotą giminės pradininką
Stanislovą (žr. 3 ir 4 lenteles l.l bei 5 lentelę 5.5). Turimi dokumentai
rodo, jog Daukantų giminė net keturiomis kartomis senesnė, nei nurodė
Simonas ir Aleksandras savo surinktoje medžiagoje. 1666 m. byla rodo,
kad visa Dabikinės valda anksčiau priklausė Daukantams, tik Mikalojus
(žr. 5 lentelę 2.1) padalino ją sūnums, o šie vėliau dalino savo vaikams, ir
taip ši valda tai skaidėsi, tai jungėsi, bet pamažu slydo iš Daukantų
rankų 77 • Yra išlikę du panašūs XVI a. dokumento nuorašai - 1561 m.
surašytas ir 1594 m. perrašytas Dabikinės miesto 78 inventorius su ribų

68 Merkys Y. Simonas ... - P.52.
'''' Dlugosz J. Roczniki czyli kroniki s!awnego kr6lestwa Polskiego. - Warszawa, 1985. -.Ks.
11 (1413-1430). -S.16.
10
Semkowicz W. O Litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą Polską w
Horodle roku 1413 // Lituano-Slavica Poznaniensia. Studia Historica. - Poznan, 1989.
(toliau - Semkowicz W. O Litewskich ... ) -T.3.-S.127-128.
11 Jablonskis K. Nauji Vytauto laikotarpio aktai.// Praeitis. -1933.-T. 2.-P.391;
Yitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1386-1430. Zebrai i wyda! Jerzy Ochmanski. -Warszawa-Poznan. 1986. -S.92-93; t. p. žr. AKTbl
113.nasaeMble Bm1eHCKOJO KOMMHCeieJO .ll.JU! pa36opa .npeBHHX aKTOBb. (AKTbl o
6osipax). -BHJibHO, 1897.-T.24.- C.399,477.
n Ten pat.
" LYIA.F.SA.B.14718.L.721-732v.
74
Ten pat. L.723.
75 Ten pat.
7« Ten pat. L.724; tai patvirtina ir XYlll a. darytame dokumentų regestre dėl Pabalvėnų
dvaro minimas 1586 m. žemės pardavimo aktas, kuriame minimi Sebastijonas ir
Venckus Daukantai, Stanislovo sūnūs ir Jurijaus anūkai bei Steponas, Stanislovo
sūnus ir Mikalojaus anūkas (žr. MABRS.F.21-1229. L.l).
77 LYIA.F.SA.B.14718.L.721-732v.
1s Apie Dabikinės miestą žr. Baliu lis A. Apie Akmenę ir Dabikinę XVI- XYIII amžiuje
11 Žemaičių praeitis. -Y., 1993. -T. 3.
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aprašymu • Šiame ribų aprašyme minimos ir "bajoriškos Stanislovo
Daukanto žemės" 80 , tik nelabai aišku, kurio iš trijų ar keturių apie 1561 m.
galėjusių gyventi Stanislovų (žr. 5 lentelę 3.1, 4.3, 5.3, 5.5), bet greičiausiai
kažkurio iš tiesioginių (?) Simono protėvių (žr. 5 lentelę 4.3, 5.5).
Dar vienas Stanislovas Daukantas, bet jau kitos šakos (žr. 5 lentelę 5.3),
minimas originaliame 1605 m. dokumente, kur jis parduoda savo Dabikinės
dalį broliui Jonui (žr. 5 lentelę 5.1 )81 • Beje, šis pardavimo aktas minimas ir
1666 m. byloje 82• Kažkoks Stanislovas Daukantas minimas 1604 m. akte,
atidalinančiame jam priklausančio Pabalvėnų dvaro (prie Tryškių) žemes
Stanislovui Gudavičiui 83 • Kad tai tas pats, vienas iš dviejų brolių, paaiškėja
iš Lietuvos Metrikoje esančio 1593 m. gegužės 20 d. valdovo Zigmanto
Vazos įsak-ymo nuorašo, liepiančio ištremti iš LDK Steponą Stanislovaitį
Daukantą už nuo 1585 m. nevykdomą teismo sprendimą dėl Pabalvėnų
dvaro žemių 84 • Šiame dokumente minimas ir Stepono Stanislovaičio
Daukanto sūnus Jonas Steponaitis, taigi vienas iš anksčiau minėtų dviejų
brolių (žr. 5 lentelę 5.1).
Ištremtasis brolių tėvas Steponas Stanislovai tis (žr. 5 lentelę 4.2) minimas
kiek ankstesniuose originaliuose dokumentuose: 1568 m. gruodžio 10 d. ir
1573 m. spalio 27 d. Steponas Stanislovaitis Daukantas iš Dirvėnų valsčiaus
savo parašu ir antspaudu laidavo du dokumentus 85 • Šie dokumentai įdomūs
tuo, kad ant jų yra išlikę įspausti du nesugadinti Stepono Stanislovaičio
Daukanto antspaudai 86 • Pirmame - 1568 m. dokumeto antspaude yra
pavaizduotas "Liubič" 87 herbas su dviejų S raidžių monograma virš jo.
Antrame - 1573 m. dokumento antspaude atrodo pavaizduotas panašus į
pirmąjį "Naktikovo" 88 herbas su tokia pat monograma viršuje. Keista, kad
vienas ir tas pats asmuo per 5 metus pakeitė, nors ir į panašų (abiejuose
pagrindinis elementas - pasaga) savo herbą. Bet prisimenant, kad viena
iš Daukantų giminės šakų kaip tik ir turėjo "Naktikovo" herbą 89 , galima
manyti, jog kaip tik tuo laikotarpiu (apie 1570 m.) jie tą herbą ir įgyja, tik
neaišku, kaip ir kodėl9(1 •
Deja, nuo penktos kartos ir XVII a. pradžios apie "Naktikovo" Daukantų
giminės šaką 1666 m. byloje duomenų nebėra (žr. 5 lentelę 5.1-5.3). Tarp
Senato heroldijos departamento dokumentų Sankt Peterburge yra šio
herbo giminės šakos dokumentai, 1804 m. patvirtinti Vilniaus bajorų
deputacijos, o 1835 m. heroldijos departamento 91 • Čia pateiktoje šios šakos
genealogijoje giminės pradininku nurodytas Adomas, turėjęs sūnų
Kazimierą, bet nenurodyta, kada jis gyveno 92 • LVIAyra XIX ir XX amžių
sandūroje daryti oficialūs herbynai, ir viename iš jų aprašyta tos pačios
79
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Daukantų šakos genealogija 93 • Čia nurodomas 1692 m. dokumentas, pagal

Adomas, Kristoforo sūnus, įsigyja valdą94 • Tokiu atveju Kristoforas
Daukantas turėjo gyventi apie XVII a. vidurį ar antrąją pusę, bet vis
tiek su 5 lentelėje (5.1-5.3) nutrūkstančia "Naktikovo" herbo Daukantų
šaka dar nesusisiekia. Greičiausiai Kristoforas Daukantas yra Stepono
arba Stanislovo (žr. 5 lentelę 5.2 ir 5.3) palikuonis, nes Jonas (žr. 5
lentelę 5.1), atrodo, palikuonių neturėjo 95 •. Aišku tik tiek, kad ši
Daukantų giminės šaka tarp kitų valdų turėjo ir Duseikių valdą 96 bei
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AGAD. Archiwum Skarbu Koronnego. Dz. 56. D 3. S.860 (mf. 2666) - nurodė A.
Baliu lis; LVIA.F.SA.B.14822.L.137 (šis dokumentas įrašytasi teismo knygą tik 1785
m. ir yra tik prieš tai nurodyto dokumento ribas aprašanti dalis).
LVIA.F.SA.B.14822.L.137.
MABRS.F.264-313.
LVIA.F.SA.B.14718.L.723v.
MABRS.F.21-1549; 1606 m. Pabalvėnų dvarą Stanislovas, Stepono sūnus, pardavė
broliui Jonui Daukantui (žr. MABRS.F.21-1229.L.3).
LVIA.F.LM.B.282(6). L.268v-269v (nurodė E. Rimša).
MABRS.F.21-1570. L.2; F.21-1571.L. l Ov (nurodė E. Rimša).
Ten pat.
Nicsiecki K. Herbarz Polski. (toliau - Niesiecki K. Herbarz„.)- Lipsk, 1841.-T. 6
-S.142 "Lubicz".
Ten pat. -T. 8. -S.397 "Šlepowron".
Žr. 66 išnašą.
Apie panašius herbų kitimus žr. Rimša E. Yenclovas Agripa ir jo giminė (2. Agripų
giminė)// LMAD.A serija. -1986. -T. 2(95). -P.79-80.
Merkys Y. Simonas„. -P.66; RVIAP.F.1343.A.20.B.2484.L.1-66 (nuorašus maloniai
davė prof. Y. Merkys).
RVIAP.F.1343.A.20.B.2484.L.3-4.
LVIA.F.391.A.8.B.2566.L.1 l-12v.
Ten pat. L.12v.
LVIA.F.SA.B.14718.L.723v.
LVIA.F.391.A.8.B.2566.L.12 (1779 m. Kazimieras, Kazimiero sūnus ir Adomo
anūkas, palieka savo sūnui Jonui Duseikių ir kitas valdas); Kazimieras Daukantas iš
Duscikių minimas ir 1775 m. bajorų sąrašuose, žr. LYIA.F.SA.B.3341.L.74v. Apie
tai,kam priklausė Duseikiai, žr. 1721 m. Mikalojaus, Jurgio sūnaus, Daukanto (tekste Dowkint) testamentą (LYIA.F.SA.B.14754.L.892-893v); taip pat 1766 m. d~kumentą
dėl kraičio (LVIA.F.SA.15165.L.10) bei kitus XYIII a. dokumentus apie šią giminės
šaką -LVIA.F.SA.B.15165.L.22-23; B.14754.L.711-712, 976; .
F.1135.A.6.B.44.L.71- 71v; F.SA.B.15164.L.360.
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"Naktikovo" herbą • Tad Aleksandro Daukanto teigimas, jod šie Daukantai
buvo jam artimi giminės, kaip pastebėjo V. Merkys98, nelabai tepasitvirtina.
Artimai giminiuotis šios dvi Daukantų šakos galbūt galėjo tik maždaug
prieš 300 m., t. y. XV ir XVI amžių sandūroje, kai iš vieno kamieno (žr. 5
lentelę 2.1) atsiskyrė dvi šakos (žr. 5 lentelę 3.1ir3.2).
Bet tokiu atveju kyla klausimas, kodėl tiek 1820 m., tiek ir vėliau Vilniaus
bajorų deputacija tvirtino, kad Simonas ir Aleksandras Daukantai yra kilę
iš "Olivos" herbo Daukantų šakos, nors "Olivos" herbas labai skiriasi
(pagrindinis elementas - lelija)99 nuo "Naktikovb" herbo. Pagal 1820 ir
1832 m. bajorų deputacijos patvirtintas Daukantų giminės genealogijas
(žr. 3 ir 4 lenteles) ši giminė jungiasi (žr. 3 ir 4 lenteles l.l) su 1666 m.
byloje užfiksuota Daukantų gimine (žr. 5 lentelę 5.5). Tiesa, 1666 m. byloje
nenurodoma, kokį herbą turi ši giminė, bet iš aukščiau aptartų originalių
dokumentų išeitų, kad tai "Naktikovo" herbo giminė.
Toks herbų neatitikimas paaiškinamas, nors ir su daugeliu klaustukų,
nebent tuo, kad apie XVI a. pradžią, skilus Daukantt1 giminei į dvi šakas,
viena šaka - Stanislovo (žr. 5 lentelę 3.1) - pasiima senąjį Daukantų
"Liubič" herbą, kuris netrukus pakeičiamas į panašų "Naktikovo". Antra
šaka - Jurijaus (žr. 5 lentelę 3.2) - kažkuriuo metu priima Lietuvoje gana
vėlyvą ir retą 100 "Olivos" herbą.
Tačiau čia vėl iškyla problema. Jau minėtame XIX ir XX amžių sandūros
herbyne yra įrašyta "Laivo" herbo Daukantų giminėw 1 • Čia kaip seniausias
dokumentas nurodytas 1715 m. testamentas, pagal kurį Jonas, Vaitiekaus
sūnus (žr. 5 lentelę 7.5 ir 8.2) palieka sūnui Beržų-Jonelaičių Pavandenės
paviete valdą, kuri išlaikoma šios giminės rankose veik iki XIX a. 102. Tad
aiškiai matyti, jog ši "Laivo" herbo giminės šaka siejasi su 1820 m.
pergv~me~t~ įva~dijam~ Daukantų "Olivos" herbo gimine (žr. 3 lentelę 3.4),
nes cia m1mma ir Berzų-Jonelaičių valda Pavandenės paviete (žr. tekstą,
36, 38 eilutės). Vėlgi, kaip ir dėl "Naktikovo" herbo, lieka neaišku, kaip ir
kada galėjo atsiskirti nuo "Olivos" herbo "Laivo" herbas, tuo labiau, kad
šie herbai visiškai skiriasi ("Laivo" herbo pagrindinis elementas - laivas 103).
Todėl vis daugiau įtartina darosi 1820 ir 1832 m. Simono ir Aleksandro
Daukantų bajorystės dokumentų įrodinėjimo versija, jog buvusi "Olivos"
herbo Daukantų giminės šaka, kuriai šie ir pri~lausė. Panašu, jog norint
įrody:i savo bajorystę, buvo surinkta visa turima medžiaga apie Daukantus,
nepaisant herbo. Kelios šakos pristatytos kaip viena giminė. Tiesa, 1820
97
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m. bajorystę patvirtinantis dokumentas sudarytas ir išduotas ne konkrečiam
asmeniui, o visai giminei, ir jį galėjo turėti kiekvienas iš išvardintųgyvų
Daukantų 104 • Bet vis tiek lieka daug neaiškumų, tuo labiau, kad ir Simono
bičiulio 105 , heraldikos specialisto, Jono Petro Dvožeckio-Bohdanovičiaus
apie Daukantų giminę surinktoje medžiagoje aprašytas herbas net
nepanašus į "Olivos". Tai greičiausiai "Vadvič" herbas, kurio pagrindinis
elementas - dvi žuvys 106 •
Iš XVII a. yra išlikę dar keletas dokumentų, patvirtinančių 1666 m.
byloje ir 1820 m. pergamente užfiksuotų asmenų autentiškumą. Tai ir 1620
m. byla dėl Valentino Daukanto (žr. 5 lentelę 6.3) daržinės Dabikinės ūkyje
sudeginimo 107 ; 1680 m. sutartyje dėl Dabikinės žemių susikeitimo minimi
pusbroliai - Simonas, Jokūbo sūnus (žr. 4 lentelę 4.1; 5 lentelę 8.1) ir
Jonas, Vaitiekaus sūnus (žr. 4 lentelę 4.3; 5 lentelę 8.2), Daukantai ir jų
dėdė Adomas (žr. 4 lentelę 3.5; 5 lentelę 7.1), palikęs jiems žemės 108 •
Kažkoks Mikalojus Stanislovas Daukantas, Stepono sūnus, minimas 1668
m. byloje dėl Kotrynos Mykolojienės Daukantienės palikto turto 109 • Lieka
neaišku, kurio Stepono sūnus (žr. 5 lentelę 4.2, 5.2, 6.7). Spėti galima nebent
pagal antrą vardą - Stanislovas (žr. 5 lentelę 5.3).
Visais šiais dokumentais ir baigiasi, kad ir kaip būtų keista, ankstyviausias
ir geriausiai nušviestas Daukantų giminės genealogijos laikotarpis.
Maždaug nuo XVII a. antros iki XVIII a. antros pusės originalių

7

RVIAP.F.1343.A.20.B.2484.L.5; LVIA.F.391.A.8.B.2566.L.12.
Merkys V. Simonas ... - P.66.
"" Niesiecki K. Herbarz ... -T. 7. -S.84. "Oliwa".
1011
Horodlės unijoje šio herbo nėra (žr. Semkowicz W. O Litewskich ... ), įvairūs herbynai
taip pat nerodo, kad šis herbas būtų žinomas Lietuvoje anksčiau nei XVI a.
1111
LVIA.F.391.A. 7.B.1788.L.89-90v.
1112
Ten pat. L.90v.
111
-' Žr. Niesiecki K. Herbarz ... -T. 5. -S.220 "Korab".
1114
Merkys Y. Simonas ... -P.53-54.
1115
Abramavičius V. Simonas Daukantas Vilniuje// Literatūra ir menas. 1963. spalio
26. Nr. 43 (toliau - Abramavičius V. Simonas ... )'.
106
LVIA.F.391.A.9.B.2782.L.5; Niesiecki K. Herbarz... -T. 9. -S.209 "Wadwicz".
107
Nac. M. Mažvydo B RS.F.94-763.
108
LVIA.F.SA.B.14717.L.491-494v.
111Q MAB RS.F.273-3092. L.l.
''
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dokumentų, kurie patvirtintų 1820 ir 1832 m. bajorystės įrodinėjimo

dokumentuose minimus įvykius ir asmenis, aptikti beveik nepavyko.
Pirmiausia jau šiuose dviejuose dokumentuose, kaip pažymėjo V. Merkys 1w,
gausu prieštaravimų ir neatitikimų (plg. lenteles 3, 3a-c ir 4). Be jau V.
Merkio aptartų 111 prieštaravimų, galima paminėti, kad 1820 m. nurodoma,
jog kunigui Jonui Vambutui dalis Dabikinės užstatyta 1664 m. (žr. teksto
17 eilutę), o 1832 m. jau rašoma, kad užstatyta apie 1676 m. 112 1820 m.
rašoma, kad 1720 m. Stanislovo Daukanto testamentas į Raseinių pavieto
žemės teismo knygas įrašytas 1721 m. (žr. teksto 21 eilutę), o 1832 m.
dokumente- kad įrašytas tik 1828m. 113 Tiesa, toks atvejis, kad dokumentas
įrašytas į teismų knygas net du kartus, visai galimas, bet, deja, išlikusiose
tų metų žemės teismo knygose šio testamento įrašo aptikti nepavyko. Kaip,
beje, ir daugelio kitų aktų, kurie, kaip skelbia 1820 ir 1832 m. dokumentai,
buvo įrašyti įvairiais metais įvairiose žemės ir pilies teismų knygose. Aptikti
tik visų po 1794 m. gimusių ir nurodytų abiejuose dokumentuose asmenų
gimimo metrikų įrašai 114 bei Jurgio Daukanto (žr. 4 lentelę 7.1) gimimo
registracijos įrašas (žr. aukščiau).
Pavyko aptikti 1832 m. dokumente minimą 115 1766 m. kovo 24 d. valdovo
Stanislovo Augusto privilegijos 1766 m. gegužės 16 d. įrašą Žemaitijos pilies .
teismo knygoje 11 6, kur Jokūbas Daukantas (žr. 2 lentelę l.l, 3a lentelę 6.2,
4 lentelę 6.1) skiriamas Žemaičių kunigaikštystės generolu-vazniu (teismo
antstoliu). Deja, šis įrašas kelia labai didelių abejonių: l. braižas labai
skiriasi nuo kitų toje teismų knygoje padarytų įrašų ir primena XIX a ..
pradžios braižą; 2. tekstas žodis į žodį (net privilegijos su teikimo ir įrašymo
i teismo knygą datos) atitinka pirmame šios knygos lape įrašytą (bet
skirtingu ir tikrai XVIII a. vidurio braižu) analogišką privilegiją Jurgiui
Buividui 117, tik įrašant Jokūbo Daukanto vardą ir pavardę; 3. lapo
vandenženklio - AFR (be piešinio) kituose šios knygos lapuose
nepasitaiko, o į E. Laucevičiaus vandenženklių katalogą neįtrauktas 11 8; 4.
atliekančio gene;olo-vaznio pareigas Jokūbo Daukanto jokiose 1766, 1767
m. ir vėlesnėse Zemaitijos teismų knygose neaptikta.
Kokiam laikotarpiui priklauso braižas, gali nuspręsti tik grafologas.
Tekstai būdavo panašūs todėl, kad tais laikais, rašant įvairias privilegijas,
buvo vartojami trafaretai. Bet kad atitiktų iki mažiausių smulkmenų (tiesa,
Daukanto privilegijoje kai kurios santrumpos kiek labiau išskleistos), labai
abejotina, nes analogiškos to laikotarpio privilegijos kitiems asmenims šiek
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tiek skiriasi 119 • Jei tos privilegijos buvo įrašytos net tą pačią dieną, tai tas
pats turėjo būti ir raštininkas, tačiau braižas visiškai skirtingas.
O dėl popieriaus vandens ženklų reikia pasakyti, jog ženklai su raidėmis
AFR E. Laucevičiaus kataloge yra, bet su piešiniais ir apima 1770-1800
m. laikotarpį 1211 • Inicialai AFR, atrodo, priklausė Viešvilės popieriaus
dirbtuvės savininkui Augustui Frydrichui Rydeliui (Riedel), kuris ją valdė
1768-1799 m. 121 • Nors popieriaus gamintojų giminė garsėjo visą XVIII a.,
bet inicialus AFR vartojo tik aukščiau minėtas šios giminės atstovas 122 •
Išeitų, kad pagal aptariamą privilegiją Jokūbui Daukantui ji buvo užrašyta
1766 m. ant popieriaus, kuris dar nebuvo pagamintas.
Dėl gautų pareigų reikia pasakyti, jog dokumentų apie tuo pat metu
gavusio lygiai tokią pačią privilegiją Jurgio Buivido, taip pat aptikti
nepavyko. Bet tuo metu (1766-1767 m. ir galbūt vėliau) šiaurės Zemaitijoje
generolu vazniu buvo ir stropiai šias pareigas ėjo, nes neretai minimas
pilies ir žemės teismų knygose, kažkoks Motiejus Buividas 123 • Gal tai tas
pats asmuo, turėjęs du vardus, o vadinęsis vienu ar kitu. Tokių atvejų tais
laikais būta nemažai, ką liudija ir Daukantų giminės (žr. 3 c lentelę)
istorija.
Beje, pati generolo vaznio pareigybė iki 1766 m. dar nereiškė, kad ją
turintis asmuo yra bajoras, nes tik nuo tų metų šias pareigas galėjo eiti

11

Merkys V. Simonas ... - P.64-66.
Ten pat.
112
Te.n pat. -P.64.
113
Ten pat. -P.65.
114
LYIA.F.669.A.I, atitinkamų metų gimimų registracijos knygos.
115
Merkys V. Simonas„. - P.65.
1
"' LVIA.F.SA.B.14563.L.42-42v.
117
Ten pat. L.1-lv, knygoje visi aktai įrišti ne chronologiškai.
118
Laucevičius E. Popierius Lietuvoje XV-XVIII a. -Y„ 1967 (toliau - Laucevičius
E.Popierius„.).
11
" Žr. analogiškas privilegijas - 1769 m. Jonui Michalskiui (LVIA.F.SA.B.14563.L.481 );
1767 m. Rimkevičiui (LVIA.F.SA.14808.L.143); 1767 m. Jonui Abramavičiui
(LYIA.F.SA.14955.P.609-612).
"" Laucevičius E. Popierius.„ (Atlasas) -P.45-46. Nr. 260-262.L.460. Nr. 3399.
121
Laucevičius E. Popierius„. -P.112, 113, 142, 149.
m Ten pat. -P.125, 131, 139.
m LVIA.F.SA.B.14808.L.57, 341, 362v; B.14955.P.211,390, 543, 557.
"
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vien bajorai • Turbūt tai žinojo tie, kurie, iš visko sprendžiant, apie 1827
m. parašė Jokūbui Daukantui skirtą privilegiją. 1827 m. minimi todėl, kad
tų metų gruodžio 30 d. buvo išduotas Daukantui (greičiausiai Aleksandrui)
šios privilegijos išrašas - kaip ir 1829 m. gruodžio 28 d., tik nenurodant,
kam išduotas 125 •
Ši "1766 m. privilegija" Jokūbui Daukantui faktiškai yra vienintelis
turimas dokumentas iš XVIII a. antros pusės, Simonui Daukantui ir jo
broliui Aleksandrui svarbus įrodinėjant jų priklausomybę kilmingųjų
luomui. Tiesa, yra keletas dokumentų iš šio laikotarpio, bet jau apie kitą
šios giminės šaką (žr. 3 c lentelę). Apie 1791 m. dažnai teismuose bylinėjosi
Vincentas Daukantas 12" (žr. 3 c lentelę 7.10). O štai Steponas(?), Martynas
(žr. 3 c lentelę 6.9) ir Pranciškus (žr. 3 c lentelę 6.8 ar 7.14) Daukantai
1794 m. gegužės 5 d. Telšiuose tarp daugelio kitų Žemaitijos bajorų pasirašė
aktą, kad prisijungia prie T. Kosciuškos sukilimo 127 • Beje, Pranciškus turbūt
buvo beraštis, nes prie jo pavardės pažymėti trys kryžiukai. Tas faktas, kad
keli Daukantai pasirašo po sukilimo aktu, truputį papildo istoriją, žinomą
iš Simono motinos antkapinio akmens, apie jos, jos vyro - Simono tėvo ir trijų dieverių dalyvavimą šiame sukilime 128 • Šie besisieją faktai vargu ar
liudija, kad šios dvi Daukantų šakos (žr. 3 a ir 3 c lenteles) giminiavosi, bet
rodo, kad joms nebuvo svetimas patriotizmo jausmas. Šis momentas
tikriausiai suvaidino nemažą vaidmenį formuojant patriotinę Simono

Stanislovo (žr. 3 ir 4 lenteles 5.1) testamentas (žr. teksto 21 eilutę) nei
1766 m. valdovo privilegija Jokūbui (žr. 2 lentelę l.l, 3 a lentelę 6.2 ir 4
lentelę 6.1) dėl generolo-vaznio pareigų." Taigi pasitvirtina V; Merkio
nuomonė, kad J. P. Dvožeckis-Bohdanovičius negalėjo padėti Simonui
Daukantui pasidirbdinti bajorystės dokumentų 133 , tad lieka klausimas ar buvo šiuose dokumentuose kas nors padirbta, o jei taip, tai ar reiškia,
kad Simonas Daukantas nebuvo bajoras?

124

pasaulėžiūrą 129 •
Daugelį 3, 4 ir 5 lentelėse paminėtų asmenų ir kai kuriuos faktus,
susijusius su jais bei užfiksuotus įvairiuose dokumentuose, patvirtina jau
minėta XIX a. heraldiko Jono Petro Dvožeckio-Bohdanovičiaus surinkta
medžiaga apie Daukantų giminę jo ruoštam leidiniui "Lietuvos bajorų
herbynas" 131 • Deja, ši medžiaga yra labai netvarkingai surašyta. Nelabai
aišku, kas iš kur paimta, todėl sunku ja pasinaudoti. Vis dėlto matyti, kad
daugelis asmenų ir nemažai faktų iš šios medžiagos, ypač iš XVII a.,
aptinkami tiek 1820 m. pergamente, tiek ir kituose aptartuose
dokumentuose. Yra duomenų ir iš XVIII a., bet kad ir kaip būtų keista,
nors J. P. Dvožeckis-Bohdanovičius ir įtariamas padėjęs padirbdinti Simonui
Daukantui bajorystės dokumentus 132 , jo surinktoje medžiagoje apie
Daukantų giminę svarbiausi ir įtartiniausi dokumentai bei asmenys
neminimi, nors medžiaga atrodo surašyta jau po 1829 m. Čia neminimas
nei Jonas, Jokūbo sūnus (žr. 3 lentelę 4.2 ir 4 lentelę 4.1), nei 1720 m.
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KILMINGI AR NEKILMINGI?

Šis klausimas taip ir lieka be atsako. Aptariamuoju laikotarpiu
(XVIl-XVIII a.) visoje LDK ir ypač Žemaitijoje, kaip žinoma, smulkioji
bajorija ir valstiečiai taip susiję, kad kartais sunku pasakyti, kas kilmingas,
o kas ne. Priežastys labai įvairios, bet tai - jau kitos studijos tema 134 • Mus
šiuo atveju domina, kiek Simono Daukanto giminė susieta su neabejotinai
kilmingais Daukantais. Tad patyrinėkime, kurie jau aptartos medžiagos
faktai kelia. abejonių, kurie - ne.
Iš visų 1820 m. bajorystės patvirtinimo dokumente minimų Daukantų
didžiausių abejonių kelia du - Jonas (žr. 3 lentelę 4.2) ir jo sūnus
Stanislovas (žr. 3 ir 3 a lenteles 5.1). Abejotinos ne tiek pačios asmenybės
- jos greičiausiai egzistavo, nes senelis Jokūbas mirė, kai Simonui buvo
10 metų (žr. 2 lentelę) ir turbūt suspėjo papasakoti, kas buvo jo (Jokūbo)
tėvas ir senelis. Įtartini pergamente minimi dokumentai, pagal kuriuos

130

G6ralski z. Urzędy i godnosci w dawnej Polsce. -Warszawa, 1983. -S.225.
LVIA.F.SA.B. l 4563.L.42v.
"" LVIA.F.SA.B.14828.L.352, 441, 575.
127 LVIA.F.SA.B.15166.L.714, 714v, 716.
"" Kviklys B. Mūsų Lietuva. - Bostonas, 1968. -T. 4. - P. 301; Merkys V. Simonas... -P.8.
12o Žukas S. Simonas Daukantas. -K ..1988 (toliau - Žukas S. Simonas ... ) -P.JO.
1-'" Abramavičius V. Simonas ...
m LYJA. F.391.A.9.B.2782.L.5.
132 Abramavičius V. Simonas ... ; Biržiška V. Aleksandrynas ... -P.7.
m Merkys Y. Simonas ... -P.51, 54.
1; 4 Plačiau žr. l hnatowicz l., Mączak A., Zientara B., Žarnowski J. Spoteczenstwo polskie
od X do XX wieku. -Warszawa, 1988. -S.264-275, 291-307.
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Jonas (žr. 3 lentelę 4.2) šliejasi prie bajoriškos Daukantų giminės, tariamas
Stanislovo (žr. 3 ir 3 a lenteles 5.1) žemės valdymas. Neaišku, kaip Jonas
(žr. 3 lentelę 4.2 ir 4 lentelę 4.1) tapo Jokūbo (žr. 3 ir 4 lenteles 3.3 ir 5
lentelę 7.2) sūnumi, nes jokių kitų tai patvirtinančių dokumentų nerasta.
1820 m. perąamente nurodoma, kad Jonas yra Jokūbo sūnus, ką patvirtina
1600 m. į Zemaitijos kunigaikštystės pilies teismo knygą įrašytas
dokumentas apie Jono Pilipavičiaus patirtą žalą nuo Jokūbo ir jo sūnaus
Jono Daukantų (žr. tekstą, 16 eilutę). Jau minėtoje 1666 m. byloje dėl
Dabikinės tarp Daukantų ir jų kaimynų minimi ir Jokūbas, ir Jonas
Pilipavičius, ir Stanislovas Kasperavičius, ir Jonas, Vaitiekaus sūnus
Daukantas, bet neminimas Jonas, Jokūbo sūnus 135 • Abiejuose
dokumentuose skiriasi datos - 1600 ir 1660 bei 1666 m. Greičiausiai bus
suklydęs raštininkas, 1820 m. įrašinėjęs į pergamentą tekstą, vietoj 1660 ar
1666 m. įrašęs 1600 m. Matyt, panašiai atsitiko ir su prieš tai šiame
pergamente minėto Jadvygos Šablovskaitės-Daukantienės testamento data
- 1600 m. (žr. tekstą, 14 eilutę). 1666 m. byloje ne sykį nurodoma, kad
Jokūbas Daukantas yra savo brolio Vaitiekaus vaikų, tarp jų ir Jono,
globėjas. Minimas ir jo paties sūnus Simonas 136 • 1820 m. pateikiant
medžiagą patvirtinti bajorystei, buvo pasinaudota terminų panašumu: sūnus
(cu'l) ir sūnėnas (c;uilaao), o išrašant dokumento nuorašą, iš teismo
knygos žodis "sūnėnas" pakeistas į "sūnus". Taip Jokūbas (žr. 3 ir 4 lenteles
3.3 ir 5 lentelę 7.2) Daukantas "įsigijo" antrą sūnų Joną (žr. 3 lentelę 4.1 ir
4 lentelę 4.1), o kilmingų Daukantų giminės medis lyg ir išaugino naują
šaką. Kad taip atsitiko, liudytų ir tai, jog šiai šakai bene daugiausia dėmesio
skiriama 1820 m. pergamente ir kad šios šakos pradininkas Jonas, Jokūbo
sūnus (žr. 3 lentelę 4.2 ir 4 lentelę 4.1) bene daugiausia kartų (5) čia
minimas. Tris kartus jis minimas įrodinėjant, kad egzistavo (žr. tekstą, 16
eilutę), ketvirtą kartą - pažymint, kad jis - pirmoji šaka, atsiskirianti nuo
ši~ ~amų ir įgyjanti Sevenbergo salą (žr .. tekstą, 18 eilutę). Penktą kartą
mm1mas, kai, pradedant apt\lrti antrą šių namų šaką, pabrėžiama, kad
Jonas, Vaitiekaus sūnus (žr. 3 lentelę 4.3 ir 5 lentelę 8.2),yra Jono, Jokūbo
sūnaus, pusbrolis (žr. tekstą, 33 eilutę). Tokiu būdu bent tris kartus šiame
dokumente bandoma pagrįsti Jono, Jokūbo sūnaus, giminystę su
neabejotinai kilminga Daukantų giminės šaka, o tai jau kelia abejonių.
Beje, kažkoks Jonas Daukantas 1695 ir 1708 m. gyveno Luknėse (žr. l
lentelę), bet ar jis giminiavosi su aptartu Jonu, Jokūbo sūnumi, sunku
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pasakyti; pagal gyvenamąjį laiką taip lyg ir galėtų būti.
Apie Jono sūnų Stanislovą (žr. 3, 3 a ir 4 lenteles 5.1 ), kaip minėta, taip
pat jokių tikrų žinių nėra. Daukanto tokiu vardu net to laikotarpio
inventoriai nemini (žr. l lentelę).
Bet apie antrąjį Jono sūnų Dovydą (žr. 3 ir 3 b lenteles 5.2) žinių galima
rasti, nes tokiu vardu Daukantai minimi 1695-1755 m. inventoriuose (žr.
l lentelę) ir Lenkimų bažnyčios vedybų, krikšto ir mirties registracijos
knygose. Tačiau tiesiogiai susieti visus čia minimus Dovydus sudėtinga,
nes trūksta medžiagos. Neabejotina tik, kad nuo 1732 m; Lenkimuose
minimas 137 ir 1783 m. sausio l d. miręs 92 metų Dovydas 138 taip pat 1747 ir
1755 m. inventoriuose (žr. l lentelę) minimas Dovydas yra vienas ir tas
pats asmuo. Sprendžiant pagal nugyventus metus, jis turėjo gimti apie 1694
m., net jei, kaip ir Simono senelio Jokūbo atveju (žr. aukščiau), amžius
nurodytas nelabai tiksliai. Jis turėtų skirtis tik keletu metų. Todėl jis nelabai
galėtų būti pergamente minimu Dovydu, nes šis jau apie 1700 m. turėjęs 4
sūnus (žr. tekstą, 20 eilutę). Juo galėtų būti 1695 ir 1708 m. inventoriuose
minimas bendravardis (žr. l lentelę), tuo labiau, kad šis inventoriuose
minimas Dovydas gyveno apie Ylakius (žr. l lentelės paaiškinimus), o
pergamente nurodyto Dovydo keturi anūkai - (žr. 3 b lentelę 7.6-7.9)
krikštyti Ylakiuose (žr. tekstą, 31 eilutę). Tačiau kaip tik dėl tų anūkų ir
iškyla keletas klausimų.
Jau aukščiau minėta, kad sprendžiant pagal XVIII a. inventorius, vėlyva
tėvystė nebuvo retas reiškinys. Vis dėlto keista, kad net trys Dovydo sūnūs
(žr. 3 b lentelę 6.3-6.5) susilaukė sūnų, turėdami gerokai per 50 m., o ir
ketvirtasis (žr. 3 b lentelę 6.6), turėdamas apie 40 m. Nors, tiesą sakant, ir
šie Dovydo anūkai, pergamento duomenimis, susilaukė sūnų, būdami jau
40 ar net per 50 m. (žr. 3 b lentelę) 139 • Vis dėlto ir dėl keturių Dovydo

LVIA.F.SA.B.14718.L.721-72lv, 723, 724, 726v, 727, 728v-729v.
"
Ten pat.
7
"
LBA. Vedybų reg. L.lv.
118
LBA. Mirties reg. L.7.
11 " Tadas Tomas (žr. 3b lentelę 7.7), beje, vedė, būdamas jau 49 m. (žr. LVIA. F.669.
A.1.B.357.L.323), o jo sūnaus Tado Simono (žr. 3b lentelę 8.16) krikšto
registracijos įrašo nuoraše prie tėvo vardo gana aiškiai vėliau prirašytos raidės GD
(žr. LVIA.F.669.A.1.B.208.L.87). Lygiai taip pat raidės GD vėliau prirašytos prie

135
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anūkų krikšto datų tikrumo kyla abejonių, nes štai 1762 m. balandžio 12 d.
Lenkimuose buvo pakrikštytas Mykolas Daukantas, Mykolo ir Barboros
Veitaitės sūnus 140 , bet, kaip jau aukščiau rašyta, nepažymint, jog tėvas
kilmingas. Jei tai - ne atsitiktinis sutapimas, tada jie - tie patys tėvas ir
sūnus Mykolai Daukantai (žr. 3 b lentelę 6.3 ir 7.6), minimi pergamente, o
tai reiškia, jog raštininkas tyčia ar netyčia lygiai 4 m. apsiriko, įrašydamas
krikšto datą ir vietą. Tad, jei visa Sevenbergo salos istorija išgalvota, kaip
jau nustatė V. Merkys 141 , tai ir su ta istorija susietos datos yra pasirinktos
tai versijai pagrįsti. 1700 metai (žr. tekstą, 20 eilutę) buvo pasirinkti todėl,
kad reikėjo pagrįsti salos perleidimo faktą prieš Šiaurės karą, jog paskui,
karui baigiantis 1720 m., Stanislovas testamente galėtų tvirtinti, jog visi
salos nuosavybės dokumentai dingo per karą (žr. tekstą, 22 eilutę). Bet
kaip prie 1700 m. datos nelabai tiko Dovydo vaikų ir anūkų amžius, taip ir
prie 1765 m. datos (žr. tekstą, 25 eilutę) nelabai priderintas amžius keturių
Jokūbo sūnų (žr. 3 a lentelę 6.2 ir 7.2-7.5). Išeitų, kad byla tais metais
buvo keliama Jokūbui ir jo mažamečiams vaikams - Jurgiui buvo 6 m„
Petrui - 4, o kiek turėjo Izidorius ir Tadas, neaišku. Bet ir jie turėjo būti
mažamečiai, nes, kaip aukščiau minėta, Jokūbas pirmą sykį vedė 1755 m.
Taip pat neaišku, kodėl byla nebuvo keliama Jokūbo broliui Juozapui (žr.
3 a lentelę 6.1), nes ir jis buvo tėvo palikimo paveldėtojas (žr. tekstą, 22
eilutę).

Iš šių neaiškumų, kylančių iš 1820 m. Daukantų bajorystės patvirtinimo
dokumento, pats neaiškiausias - herbo klausimas. Kaip galėjo bajorų
deputacija patvirtinti tokį dokumentą, kuriame "Olivos" herbui priskiriama
ir ta giminės šaka (žr. 3 e lentelę, taip pat 5 lentelę nuo 9.1 ), kuri jau 1804
m. vasario 12 d. bajorų deputacijos buvo patvirtinta kaip priklausanti
"Laivo" herbui 142• Peršasi V. Merkio išvados: "Svarbiausia, žinoma, reikėjo
dokumentais ar kitu kuo palenkti atitinkamą bajorų deputacijos
kanceliarijos tarnautoją, kad jis patikėtų genealogijos tikslumu ir gerai
sesijai ar jos pirmininkui referuotų. Patys sesijos dalyviai, apskričių bajorų
deputatai, vieną dieną svarstydami kelių dešimčių (69 143 - E. M.) giminių
kilmingumą, į genealogijas ir jų įrodymus įsigilinti negalėjo" 144 • Todėl kyla
klausimas, ar išvis kokia nors Daukantų šaka turėjo "Olivos" herbą? Juk
jokių kitų dokumentų, kurie tai patvirtintų, kol kas neaptikta. Vieninteliame
tą faktą patvirtinančiame S. Uruskio herbyne nurodyta, kad "Olivos" herbo
Andrius Daukantas, Stanislovo sūnus, bajorystę patvirtino 1832 m„ o

E. Meilus APIE DAUKANTŲ GIMINĘ

31

Andriaus sūnus Jurgis 1882 m. valdė Tiškų kaimą Kauno gubernijoje •
Kad šis herbynas nėra tikslus, patvirtina kita eilutė, kurioje aprašoma
"Naktikovo" herbo Daukantų giminė, kur tvirtinama, jog Adomas, Kristupo
sūnus, patvirtino bajorystę 1804m147• Tuo tarpu iš jau minėtų oficialių bajo1:!
deputacijos dokumentų žinoma, kad šis Adomas gyveno XV!l a. a~troJ~
pusėjeI 4 8. Nors Simono ir Aleksandro Daukantų ~aJoryste ?e~
priklausomybė "Olivos" herbui buvo patvirtinta ir 1832
vis dėlto pate1kt1
argumentai kėlė per daug abejonių, ir Senato herold11os departamentas
bajorystę patvirtino tik vienam Simonui 149, o ne visai giminei.
. .
Nepaisant Vytauto Merkio 150 bei šiame straipsnyje išdėstytų a~eJon~ų
dėl gausybės klaidų ar net klastočių, esančių 1820 m. Daukantų baJO~st~s
patvirtinimo dokumente (žr. tekstą) ir medžiag?je, 1~3~ 1:1· pat~1kt0Je
Senato heroldijos departamentui 151 , vis dėlto negalima tv1rtmtl, kad Simono
Daukanto giminės nebuvo bajorai. Mat bėgant laikui bajorystės
dokumentai galėjo žūti, o norėdamas užimti tam tikrą padėtį biurokratinėje
Rusijos imperijos visuomenėje bei atstatyti teisybę giminei, Simonas
145

146

r::„

kito Tado (žr. 3a lentelę 7.4) dviejų sūnų (žr. 3a lentelę 8.8 ir 8.9) toje pačioj~ k~ikš~o
registracijos įrašų nuorašų knygoje (žr. LVIA.F.669.A.1.~.208.L.~~· 9'.), .o sta1 p~1e
kito sūnaus (žr. 3a lentelę 8.7) krikšto registracijos nuoraso, esanc10 k1toie knygoie,
tokiu raidžių nėra (žr. LVIA.F.669.A.1.B.91.L.958v). Beje, 1799 m. Simono tėvas
Jurgis dalyvauja greičiausiai savo brolio Izidoriaus vestuvėse kaip liudininkas, bet
nė prie vieno nepažymėta, kad kilmingas, o štai prie antro liudininko, Petro Girkonto,
yra raidės GD (žr. LVIA.F.669.A.1.B.78.L.1035).
14 " LBA. Krikšto reg. L.46.
141 Merkys V. Simonas„. -P. 52-53, 65.
142 LVIA.F.391.A.7.B.1788.L.90v.
14) Merkys V. Simonas„. - P.54.
144
Ten pat. - P.55.
1.0 Galbūt Tiškai, Sedos apylinkėje, Mažeikių rajone, žr. LATSZ. P.316.
"" Uruski S. Rodzina. -S.239.
147
Ten pat.
14s LVIA.F.391.A.8.B.2566.L.12v.
1"' Merkys V. Simonas„. -P.66-70; taip pat žr. LVIA.F.391.A.9.B.6.L.17v (1832 .m.
sausio 13 d. bajorų deputacijos sprendimas patvirtinti Simonui ir Aleksandrui
Daukantams bajorystę).
150 Merkys V. Simonas„. -P.50-55, 63-70.
15 1 RVIAP.F.1343.A.20.B.2485.
v
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anūkų krikšto datų tikrumo kyla abejonių, nes štai 1762 m. balandžio 12 d.
Lenkimuose buvo pakrikštytas Mykolas Daukantas, Mykolo ir Barboros
Veitaitės sūnus 140 , bet, kaip jau aukščiau rašyta, nepažymint, jog tėvas
kilmingas. Jei tai - ne atsitiktinis sutapimas, tada jie - tie patys tėvas ir
sūnus Mykolai Daukantai (žr. 3 b lentelę 6.3 ir 7.6), minimi pergamente, o
tai reiškia, jog raštininkas tyčia ar netyčia lygiai 4 m. apsiriko, įrašydamas
krikšto datą ir vietą. Tad, jei visa Sevenbergo salos istorija išgalvota, kaip
jau nustatė V. Merkys 141 , tai ir su ta istorija susietos datos yra pasirinktos
tai versijai pagrįsti. 1700 metai (žr. tekstą, 20 eilutę) buvo pasirinkti todėl,
kad reikėjo pagrįsti salos perleidimo faktą prieš Šiaurės karą, jog paskui,
karui baigiantis 1720 m., Stanislovas testamente galėtų tvirtinti, jog visi
salos nuosavybės dokumentai dingo per karą (žr. tekstą, 22 eilutę). Bet
kaip prie 1700 m. datos nelabai tiko Dovydo vaikų ir anūkų amžius, taip ir
prie 1765 m. datos (žr. tekstą, 25 eilutę) nelabai priderintas amžius keturių
Jokūbo sūnų (žr. 3 a lentelę 6.2 ir 7.2-7.5). Išeitų, kad byla tais metais
buvo keliama Jokūbui ir jo mažamečiams vaikams - Jurgiui buvo 6 m.,
Petrui - 4, o kiek turėjo Izidorius ir Tadas, neaišku. Bet ir jie turėjo būti
mažamečiai, nes, kaip aukščiau minėta, Jokūbas pirmą sykį vedė 1755 m.
Taip pat neaišku, kodėl byla nebuvo keliama Jokūbo broliui Juozapui (žr.
3 a lentelę 6.1), nes ir jis buvo tėvo palikimo paveldėtojas (žr. tekstą, 22
eilutę).

Iš šių neaiškumų, kylančių iš 1820 m. Daukantų bajorystės patvirtinimo
dokumento, pats neaiškiausias - herbo klausimas. Kaip galėjo bajorų
deputacija patvirtinti tokį dokumentą, kuriame "Olivos" herbui priskiriama
ir ta giminės šaka (žr. 3 e lentelę, taip pat 5 lentelę nuo 9.1 ), kuri jau 1804
m. vasario 12 d. bajorų deputacijos buvo patvirtinta kaip priklausanti
"Laivo" herbui 142. Peršasi V. Merkio išvados: "Svarbiausia, žinoma, reikėjo
dokumentais ar kitu kuo palenkti atitinkamą bajorų deputacijos
kanceliarijos tarnautoją, kad jis patikėtų genealogijos tikslumu ir gerai
sesijai ar jos pirmininkui referuotų. Patys sesijos dalyviai, apskričių bajorų
deputatai, vieną dieną svarstydami kelių dešimčių (69 143 - E. M.) giminių
kilmingumą, į genealogijas ir jų įrodymus įsigilinti negalėjo" 144 . Todėl kyla
klausimas, ar išvis kokia nors Daukantų šaka turėjo "Olivos" herbą? Juk
jokių kitų dokumentų, kurie tai patvirtintų, kol kas neaptikta. Vieninteliame
tą faktą patvirtinančiame S. Uruskio herbyne nurodyta, kad "Olivos" herbo
Andrius Daukantas, Stanislovo sūnus, bajorystę patvirtino 1832 m., o
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Andriaus sūnus Jurgis 1882 m. valdė Tiškų kaimą Kauno gubernijoje .
Kad šis herbynas nėra tikslus, patvirtina kita eilutė, kurioje aprašoma
"Naktikovo" herbo Daukantų giminė, kur tvirtinama, jog Adomas, Kristupo
sūnus, patvirtino bajorystę 1804 m 147 . Tuo tarpu iš jau minėtų oficialių bajo1:4
deputacijos dokumentų žinoma, kad šis Adomas gyveno XV!l a. a~troj~
pusėje148. Nors Simono ir Aleksandro Daukantų bajoryste ~e~
priklausomybė "Olivos" herbui buvo patvirtinta ir 18321:!·• vis dėlto pateikti
argumentai kėlė per daug abejonių, ir Senato heroldijOS departamentas
·149
. . . . .
bajorystę patvirtino tik vienam Simonm , o ne visa~ g1~mei.
. .
Nepaisant Vytauto Merkio 150 bei šiame straipsnyje 1sdėstytų a~e1om.ų
dėl gausybės klaidų ar net klastočių, esančių 1820 m. Daukantų bajo~st~s
patvirtinimo dokumente (žr. tekstą) ir medžiag?je, 1~3~ 1:1· pat~iktoJe
Senato heroldijos departamentui 151 , vis dėlto negahma tvirtmh, kad Simono
Daukanto giminės nebuvo bajorai. Mat bėgant laikui bajorystės
dokumentai galėjo žūti, o norėdamas užimti tam tikrą padėtį biurokratinėje
Rusijos imperijos visuomenėje bei atstatyti teisybę giminei, Simonas
145

kito Tado (žr. 3a lentelę 7.4) dviejų sūnų (žr. 3a lentelę 8.8 ir 8.9) toje pačioj: k~ikšt.o
registracijos įrašų nuorašų knygoje (žr. LVIA.F.669.A. l.B.208.L.~~· 9'.), .o sta1 p~1e
kito sūnaus (žr. 3a lentelę 8.7) krikšto registracijos nuorašo, esanc10 k.1toie kn~goie,
tokių raidžių nėra (žr. LVIA.F.669.A.l.B.91.L.958v). Beje, 1799 m. Simono tevas
Jurgis dalyvauja greičiausiai savo brolio Izidoriaus vestuv.ėse. ~aip liudinink~s, bet
nė prie vieno nepažymėta, kad kilmingas, o štai prie antro hudmmko, Petro G1rkonto,
yra raidės GD (žr. LVIA.F.669.A.1.B.78.L.1035).
140 LBA. Krikšto reg. L.46.
14 1 Merkys V. Simonas ... -P. 52-53, 65.
142 LVIA.F.391.A.7.B. l 788.L.90v.
w Merkys V. Simonas.. : - P.54.
144 Ten pat. -P.55.
•
145 Galbūt Tiškai, Sedos apylinkėje, Mažeikių rajone, žr. LATSZ. P.316.
14• Uruski S. Rodzina. -S.239.
147
Ten pat.
14 s LVIA.F.391.A.8.B.2566.L. l 2v.
149 Merkys V. Simonas ... -P.66-70; taip pat žr. LVIA.F.391.A.9.B.6.L.17v (1832 m.
sausio 13 d. bajorų deputacijos sprendimas patvirtinti Simonui ir Aleksandrui
Daukantams bajorystę).
150 Merkys V. Simonas ... -P.50-55, 63-70.
151 RVIAP.F. l 343.A.20.B.2485.
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biurokratiniais metodais (kitaip ir nebuvo galima) pabandė įrodyti savo ir
giminės teises i privilegijuotą kilmingųjų luomą. Kad Simono tėvas ar
giminės buvo įrašyti į Skuodo grafystės inventorius (žr. l lentelę) ir
atlikinėjo prievoles dvarui kartu su valstiečiais, dar neįrodo, kad jie buvo
valstiečiai, nes iš tų pačių inventorių matyti, jog bajorkaimiuose gyvenę
bajorai taip pat atlikinėjo panašias prievoles kaip ir valstiečiai. Tarp tokių
bajorų 1777 m. inventoriuje minimas ponas Juozapas Daukantas, gyvenęs
Būdvietės ar Būdviečių bajorkaimyje 152 • Gal tai kuris nors iš kelių 1820 m.
pergamente minimų ir tuo laikotarpiu galėjusių gyventi Juozapų, Simono
giminaičių (žr. 3 a lentelę 6.1, 3 b lentelę 6.4) arba iš abejotinų giminaičių
(žr. 3c lentelę 6.7, 7.16)? Panašiai gali būti ir su 1748-1755 m. inventoriuose
įrašytu Petru Daukantų, gyvenusiu Gailaičių arba Gailiškių bajorkaimyje
(žr. l lentelę). Gal tai Sirliono senelio Jokūbo pusbrolis Petras (žr. 3b lentelę
6.6)?
Kad Daukantai buvo šviesūs ir visuomeniškai aktyvūs to meto Lenkimų
parapijos žmonės, liudija Lenkimų bažnyčios archyve esanti Šv. Onos
brolijos dokumentacijos knyga. Joje esančiame 1762 m. brolijos narių sąraše
įrašyta bent keliolika vyriškos ir moteriškos lyties Daukantų, tarp jų Simono
seneliai Jokūbas ir Marija 153 • 1763 m. Jokūbas jau tituluojamas brolijos
ponu vizitatoriumi, o 1797 m. brolijos narių sąraše minima Kotryna
Daukantienė - greičiausiai Simono motina. Prisiminus, kad Simono tėvas
Jurgis buvo miškininkas, o abu tėvai ir trys dieveriai dalyvavo Kosciuškos
sukilime, kyla klausimas - negi toks visuomeninis ir pilietinis brandumas
galimas XVIII a. tarp paprastų valstiečių?
Į šį ir į skyriaus pavadinime iškeltą klausimą atsakymą galbūt galima
rasti Akmenės ar kitose bažnyčiose esančiose krikšto, mirties ar vedybų
registracijos knygose arba archyvuose saugomuose kitos rūšies
dokumentuose 154 •
·

strukcja wydawnicza dla zr6del historycznych od XVI do polowy XIX w.,
red. K. Lepszy. Wroclaw. Ossolineum. 1953) nurodymais. Teksto rašyba
perteikiama sumoderninta. Paliekami tekste vartojami paprasti skliaustai,
o įvestuose laužtiniuose skliaustuose rašomi parengėjo papildymai. Įpras
tiniai žodžių sutrumpinimai atskleidžiami, neišskiriant jų skliaustais. Paliekamos tekste vartojamos dvi santrumpos: r. - rok, ur. - urodzony. Vietovardžių ir asmenvardžių skirtingai vartojamos formos nevienodinamos.
Kas penkta eilutė sunumeruota.
Tekstą skelbimui parengė Romualdas Firkovičius.
Už pagalbą šifruojant kai kurias sunkiai įskaitomas pergamento vietas
dėkoju Z. Kiaupai, N. Šulgienei, V. Aleksiejūnui, A Bėkštai.
Dėkoju profesoriui V. Merkiui, kurio prieš 25 metus padarytas šio dokumento nuorašas labai padėjo susigaudyti nykstančiame pergamento tekste.
Genealoginėse lentelėse nurodomos tik krikšto datos(*), išskyrus Simono
Daukanto gimimo datą (žr. 2 lentelę 3.1); jei nurodomi tik metai, tai reiškia, kad jie apskaičiuoti pagal kitus duomenis (dažniausiai iš mirties metrikų). Mirties(+) ir vedybų (x) datos taip pat nurodomos pagal datas dokumentuose. Jei daugiau nei viena žmona (vyras), prieš vedybų datą nurodomas eilės numeris, o po vaikų esantis skliaustuose numeris rodo, nuo
kurios motinos (tėvo). Pirmas skaičius prieš vardą nurodo kartos eilę, o
antras skaičius - tos kartos atstovo vietą. Punktyrinė linija reiškia abejoti-

PRIEDAI
Čia skelbiamas vienas dokumentas ir penkios lentelės
Skelbiamo dokumento tekstas parengtas vadovaujantis Lenkijoje išleistos XVI - XIX a. vidurio istorijos šaltinių publikavimo instrukcijos (In-

ną šaką.

Įjungus Lietuvą į Rusijos imperijos sudėtį, buvo įvestas senasis - Julijaus kalendorius, kuris nuo naujojo Grigaliaus XIX a. atsiliko 12 dienų;
bet kadangi nelabai aišku, kada tiksliai bažnyčiose jis pradėtas naudoti
(nes XVIII a. pabaigoje pasitaiko ir vienokio ar kitokio datavimo),- paliekamos dokumente įrašytos datos.

LVIA.F.525.A.8.B.842.L.66; LATSŽ. P.42.
LBA. Lenkimų bažnyčios Šv. Onos brolijos katalogas. L.4, 6.
1' 4 Akmenės bažnyčios klebono telefonu pateiktais duomenimis, šioje bažnyčioje kai
kurios registracijos knygos išlikusios nuo XVII a. antros pusės, tad jose gali būti
duomenų apie Joną (žr. 3 lentelę 4.2), jo sūnus - Stanislovą ir Dovydą (žr. 3, 3a ir
3b lentf'les 5.1 ir 5.2) bei anūkus (žr. 3a ir 3b lenteles 6.1-6.6).
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DAUKANTŲ GIMINĖS BAJORYSTĖS

PATVIRTINIMO DOKUMENTAS
Vilnius, 1820.08.24
Originala-;. VUB RS. F. 80-2. Pergamentas, ilgis 81 cm., plotis 66 cm.
dalis (apie 10 eilučių) labai išblukus!, per sulenkimus tekstas
eilutės,

antroje pergamento

dalyje, per

vidurį,

tarp

papuošimais. Teksto
trupėjusio

pusėje neįskaitomas kelių žodžių

eilučių,

apačioje,

Viri\utinė

išsitrynęs. Tekstą

tekstas.

teksto

sudaro 55

Viri\utinėje

teksto

spalvotais aliejiniais dažais nupieštas "Olivos" herbas su

per vidurį, tarp

deputatų

ir tarp

sekretorių para~ų,

yra nu-

didelio raudono vaško antspaudo liekanos, kuriose matyti dvigalvio erelio ir

atskirų raidžių likučiai.

WYPIS Z KSIĄG SZLACHECKICH GUBERNII LITEWSKO-WILENSKIEJ
WYWODU FAMILII URODZONYCH DOWKONTOW
HERBUOLIWA

Roku 1820 miesiąca augusta 24 dnia
Prz~d narni, Michalem Romerem radcą, marszalkiem gubernskim, Orderu Swiętej Anny drugiej klasy kawalerem, prezydującym oraz deputatami z powiat6w gubernii litewsko-wilenskiej do przyjmowania i roztrzęsa
nia wywod6w szlacheckich obranymi, // zložony zostalwyw6d rodowitosci
5 szlacheckiej familii, urodzonych Dowkont6w (herbu/•/), z kt6rego gdy się
okazalo, ii: ta familija od najdawniejszych czas6w zaslui:ona, z męstwa i
cnot obywatelskich pelnila znaczne Ojczyinie swej poslugi, jakai: wedle
swiadectwa // Dlugosza Wladyslaw JagieUo kr61 polski i wielki ksiąze litewski jednego z tego imienia Dowkonta na r6wniei: z inszemi znakomitemi /j/ego męi:ami ui:ywal w poselstwie od Litwy do Stan6w Polskich dla
zjednoczenia tych dw6ch ziem sąsiedzkich w jedno panstwo. Następcy zas
// onego, niemniej swietni z urzęd6w jako swieckich, jako i duchownych,
r6wnie z czyn6w rycerskich 0 w kai:dem razie będąc nieoddzielnemi od i:yczliwych syn6w swej Ojczyzny, znani z milosci i gorliwosci niepokonanej ku
onej, w obronie praw wolnosci, swob6d i bytu // narodowegoc· męstwem i
nieprzyzwycięi:oną staloscią-c z poswięceniem majątk6w i i:ycia prze8wiadczali, iž szczycili się klejnotem szlachectwa wywodzący się dzis jednak pierwszych początk6w swej dawnosci, z powodu zatracenia w czasie wojen i na-
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pad6w wojsk nieprzyjacielskich przez zdarzoned // wypadki, przywilej6w
sobie nadanych od wielkich ksiąi:ąt litewskich i kr616w polskich nie mogąc
okazac, poczynają sw6j wyw6d pr6bowac od Stanislawa Dowmontac, kt6ry
r6wnie jakjego przodkowie, zaszczycając się dostojnoscią szlachecką, zna10 nym byl obywatelem na Zmujdzi i zo // stawil po sobie syn6w dw6ch, Andrzeja i ~ikolaja. Z tych Andrzej dziedziczyl majętnosc ziemianską w Księst
wie Zmujdzkim wydziale dyrwianskim, dzis w szawelskim powiecie ležącą,
Dobikinie zwaną. Po sobie nie zostawil i:adnego potomstwa. Brat zas jego
. Mikolaj Stanislawowicz wydal swiatu syn6w pięciu, // Stanislawa, Michala,
Jakuba, Wojciecha i Adama, o czym wszystkim przekonowując przynioslo
najprz6d prawo wieczysto darowne na dobra Dobikinie od Andrzeja Stanislawowicza Dowkonta Adamowi Mikolajewiczowi wydane r. 1644 decembra 8, a [r.] 1645 januarii 16 w ziemstwie žmujdzkim przyznane, w //
kt6rym jest wspomniono o Stanislawie, Michale, J akubie i Wojciechu, synach Mikolaja Stanislawowicza a o rodzonych swoich synowcach. Powt6re,
dokument asekuracyjny od ur. ur. Adama i Jadwigi z Szablowskich Mikolajewicz6w Dowkont6w względem zabezpieczenia doi:ywociar na dobrach ojczystych // Dobikiniach ur. Andrzejowi Stanislawowiczowi Dowkonto':"i r. 1645 februarii 15 wydany, a tegoi: roku junii 29 w ziemstwie žmujdzk1m przyznany. Na ostatek testament ur. Jadwigi z Szablowskich Adamowej Dowkontowej na dobra Dobikinie r. 1600 lipca 13 czyniony i tegož
ro~u i miesiąca 24 dnia w grodzie Księstwa Zmudzkiego // aktykowany,
ktoremu dobra one na syn6w z J akuba i Wojciecha Mikolajewicz6w Dowkont6w rodzących się zapisuje. Z pomienionych dopiero Stanislaw, Michal i Adam Mikolajewiczowie Dowkontowie nie mieli žadnego potomst15 wa. Jakub Mikolajewicz Dowkont byl ojcem syn6w dw6ch, Szymona-Kazimierza dwuimiennego // i Jana, a Wojciech Mikolajewicz Dowkont jedneg~ tei: Jana, w przekonaniu czego obdukcyja w krzywdzie ur. Jana Filipow1cza na ur. J~kuba Mikolajewicza i synajego Jana Dowkont6w, w r. 1600

" Neprirašytas 5 raidžių tarpas
h Toliau vienas žodis neįskaitomas
"""Perskaitymas abejotinas
d Tekste toliau 3 4 žodžiai neįskaitomi
e Taip tekste
r dožywodzia.
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kwietnia 28 czyniona i tegož roku maja 7 w grodzie Księstwa Zmudzkiego
aktykowana, o pochodzeniug Jana z Jakuba Miko// lajewicza zapewniah.
List na przyznanie prawa zastawnego od Szymona-Kazimierza dwuimiennego Jakubowicza Dowkonta księdzu Janowi Wambuttowi altaryscie oszmianskiemu na częsc d6br Dobikinie r. 1664 junii 2 dany, a [r.] 1666 julii 5
w ziemstwie žmudzkim przyznany, že Szymon-Kazimierz byl synem Jakuba Mikolajewicza, dowi6dl. //A dokument wieczysto kwietacyjny ugodliwy
od ur. Jakuba Mikolajewicza w imieniu wlasnym i nieletniego synowca,
Jana Wojciechowicza, z rzeczy dzieržawy d6br Dobikinia ur. Stanislawowi
Kasperowiczowi r.1661septembra12wydany,a [r.] 1662junii 14wziemstwie žmudzkim przyznany, przeswiadczyl, že Wojciech Mikolajewicz mial
syna Jana. // Szymon-Kazimierz dwuimienny Jakubowicz Dowkont, czy zostawil po sobie jakie potomstwo, nie wiadomo. Jan Jakubowicz Dowkont
pierwszą galęi tego domu oddzielający, opr6~z d6br Dobikinie, dziedzi~
czyl jeszcze wyspę zwaną Sewenberg przy rzece Ejlingien w Księstwie Kurlandskim sytuowaną oraz wydal swiatu syn6w // dw6ch, Stanislawa i Dawida, co list blankietowy od ur. Dawida Janowicza Dowkonta, zrzekający się
wyspy Sewenberg na rzecz brata swego rodzonego, Stanislawa Janowicza,
z warunkiem wyplacenia synom jego, Mikolajowi, J6zefowi, Antoniemu i
20 Piotrowi Dawidowiczom, každeniu po tynf6wi 30, r. 1700 februarii 2 datowany // i tegož roku marca 23 w grodzie Księstwa Zmudzkiego aktykowany, dostatecznie dowi6dl. Z tych Stanislaw Janowicz Dowkont, będąc jedynym dziedzicem pomienionej wyspy Sewenberg, po swem žyciu zostawil
syn6w dw6ch, J6zefa i Jakuba, czego dowodemjest testament r. 1720 decembra 20 czyniony, ar. 1721januarii27 w ziemstwie // powiatu rosienskiego
aktykowany, w kt6rem wszelką pozostalosc (gdyž w czasie najazdu Szwed6w
nie tylko z pomienionej nieraz wyspy deposydowanym zostal, ale nawet
wszelkie dokumenta na nią služące utracil) na syn6w swych, J6zefa i Jakuba, przeznaczyl z warunkiem wyplacenia synom Dawida Janowicza // Dowkont6w - Michalowi, J6zefowi, Antoniemu i Piotrowi - tynf6wi 280 za
sukcesyją onym naležące. W dalszej procedencyi z wyražonych dw6ch syn6w
Stanislawa Janowicza J6zef Stanislawowicz Dowkont byl ojcem Jana, teraz wywodzącego się, przekonalo o tem metryka chrztu r. 1773 maja 19 w
kosciele // parafijalnym szkudzkim zapisana. AJakub Stanislawowicz Dowkont zostawil syn6w czterech, Izydorai, Piotra, Tadeusza, dopiero wywodzących się, i Jerzego, juž niežyjącego, co przeswiadczyl dokument kwieta-
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cyjny od Michala i J6zefa Dawidowicz6w Dowkont6w z rozpoczętego procesu ex re sukcesyi z wyspy Se // wenberg nale:lnej i odebrania zupelnej bonifikaty ur. ur. Jakubowik oraz Piotrowi, Tadeuszowi, Izydorowi i Jerzemu
synom Dowkont6w r. 1765 apryla l wydany, a [r.] 1797 septembra 12 w
grodzie Księstwa Zmudzkiego aktykowany. Z poszczeg6lnych dopiero
25 syn6w J akuba Stanislawowicza Jerzy juž niežyjący zostawil // syn6w dw6ch,
Szymona i Aleksandra, dzis wywodzących się. Izydor Jakubowicz tož ma
dw6ch, Jerzego i Piotra. Piotr Jakubowicz ma trzech, Antoniego, Jana i
Piotra. A Tadeusz Jakubowicz czterech, Felicyjana, J6zefa, Jana i Antoniego, wsp6lnie z sobą wywodzących się, w dowodzie czego metryki chrztu r.
179611oktobra29 na Szymona, r. 1805 maja 16 na Aleksandra Jerzewicz6w,
r. 1804 apryla 21 na Jerzego, r. 1806 maja 31 na Piotra lzydorowicz6w, r.
1793 apryla 15 na Felicyjana, r. 1799 nowembra 30 na J6zefa, r. 1812 junii
25 na Jana, r. 1815 nowembra 20 na Antoniego Tadeuszowicz6w, r. 1802
junii 7 na Antoniego, r. 1807 februarii 13 na Ja// na Piotrowicz6ww kosciele
parafijalnym linkimskim ir. 1810 junii 14 na Piotra Piotrowicza w kosciele
parafijalnym szkudzkim zapisane dostatecznie przekonal:y. Po wyjasnieniu
z Stanislawa Janowicza Dowkonta rozrodzonego potomstwa až do wywodzących się, w g6rze wyliczonemi dowodami rodowitosc szla // checką probującemi, co do linii idącej z czterech syn6w Dawida Janowicza Dowkonta, w przekonaniu že Michal Dawidowicz byl ojcem tož Michala, kt6ry zostawil po sobie syn6w czterech, Dawida, Filipa, Franciszka i Antoniego,
dzis wywodzących się, J6zef Dawidowicz splodzil syna Tadeusza-Toma //
sza dwuimiennego, wywodzącego się z synem Tudeuszem-Szymonem, tož
dwuimiennym, Antoni Dawidowicz dal žycie Antoniemu-Piotrowi dwuimiennemu, wywodzącemu się z synami Antonim i Jerzym, a Piotr Dawidowicz mial syna Ludwika, kt6ry zostawil syna Dominika, tož dopiero wywo30 dzącego, o tem // wszystkim metryki chrztu r. 1756 julii 8 na TadeuszaTomasza J6zefowicza, r. 1758 apryla 12 na Michala Michalowicza, r. 1762
oktobra 4 na Antoniego-Piotra dwuimiennego Antonowicza, r. 1740 maja

• pochodzie
h Įskaitymas abejotinas
; tymf6w
i Idora
k Jakububowi
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1 na Ludwika Piotrowicza w kosciele parafijalnym ilockim, r. 1798 januarii
11 na Filipa, r. 1800 januarii 13 na Dawida, r. 1804 septembra // 13 na
Franciszka oraz r. 1795 decembra 11 na Antoniego Michalowicz6w, r. 1804
junii 20 na Antoniego, r. 1809 martii 21 na Jerzego Antonowicza, r. 1813
augusta 11 na Tadeusza-Szymona dwuimiennego Tadeuszowicza w kosciele parafijalnym linkimskim, ar. 1791 martii 2 na Dominika Ludwikowicza
Dowkont6w w kosciele pa // rafijalnym ilockim zapisane, swiadectwo dostateczne uczynily. Drugą galęi tego dawnego w Wielkim Księstwie Litewskim domu oznaczający Jan Wojciechowicz brat stryjeczno rodzony Jana
Jakubowicza Dowkont, opr6cz częsci d6br Dobikinia po przodkach na niego
spadlej, dziedziczyl jeszcze imienicze Šwiatyszki czyli // Ejklony zwane w
powiecie Wielkich Dyrwian na Zmudzi polo:ž:enie swe mające, kt6re sprzedal ur. ur. Michalowi i El:ž:biecie z Pocewicz6w Witkiewiczom, o czem dokument przeda:ž:ny w r. 1703 januarii 2 wydany, a [r.] 1713 oktobra 12 na
sądach ziemskich :ž:mujdzkich przyznany, zapewnil. Ten zostawil po sobie
sy //na J 6zefa, co dowiodlo prawo zastawne od jego dziada, wesp6l z :Zoną
oraz z synami J6zefem i Franciszkiem, na dobra Motowiany w powiecie
retowskim polo:ž:one, księdzu Stukiemu kanonikowi :ž:mujdzkiemu r. 1752
apryla 22 wydane, a 1797 decembra 16 do akt grodzkich powiatu telszewskiego wprowadzone. J6zef Janowicz mając w swoim dzier:ž:eniu dobra jed35 ne ojczyste, jako to// Ber:ž:e Jonotajcie w powendeiiskim, Stangajcie w szadowskim powiatach polo:ž:one i nabyte Motowiany w retowskim na Zmujdzi, splodzil syn6w trzech, J6zefa bezpotomnie zeszlego, Franciszka i Marcina ojc6wwywodzących się,jak przekonalo o tem prawo zostawne na Matowiany księdzu Stukiemu wydane, kt6re wy:ž:ej bylo cytowanem, //jako te:ž:
prawo przeda:ž:ne na imienicze Abdyszyce i Balkiszki w powiecie wieszwiaiiskim le:ž:ące, od ur. ur. Wawrzyiica i Johany z Kontowt6w Malachowskich ur. Marcinowi J6zefowiczowi Dowkontowi r. 1773 maja 23 wydane, a
[r.] 1779 julii 22 w aktach ziemskich szawelskich zeznane. Z pomienionych
dopiero syn6w J 6zefa Janowicza Fran // ciszek J6zefowicz Dowkont splodzil
syn6w dw6ch, Wincentego i Adama wywodzących się, o czem r6wnie, :ž:e
Wincenty objąl aktorstwo d6br Ber:ž:6w Jostajci6w i Stungajci6w zwanych,
prawo zrzeczne r. 1787 maja 4 datowane, a tego:ž: roku junii 23 przed aktami powiatu rosieiiskiego zeznane, dal wiedziec. Ten:ž:e Wincenty Franciszkowicz ma syna Matia // sza, razem wywodzącego się. Marcin zas J6zefowicz brat rodzony Franciszka, dziedzic majątk6w znacznych Wambuty i

1
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Krzy:ž:ajcie w powiecie wieszwianskim le:ž:ących ' wydal swiatu syn6w 5-ciu:
Antoniego, Bonawentury, Franciszka i Felicyjana, to:ž:wywodzących się dopiero, oraz J6zefa będącego księdzem, jako tem zapewnila ostatnia testamentowa // dyspozycyja r. 1794 maja 3 czyniona, a [r.] 1797 oktobra 16 do
akt grodzkich powiatu telszewskiego zeznana. Z syn6w Marcina J6zefowicza Antoni Marcinowicz Dowkont :ž:e ma syn6w czterech wsp6lnie wywodzących się, metryki ich o chrzstu r. 1795 decembra 24 na AntoniegoJ6zefa-Tomasza trzyimiennego, r. 1797 oktobra 24 na Jana-Rafala, r. 1809
40 februarii 19 // na Piotra-Pawla Antonowicz6w w kosciele parafijalnym
leplawskim, co niemniej te:ž: i dekret tej:ž:e familii w r. 1804 februarii 12 na
J6zefa Franciszka w kosciele telszewskim zapisane, za.pewnienie przyniosly.
Na fundamencie przeto takowych produkowanych dowod6w, rodowitosc
szlachecką pr6bujących, my, marszalek gubernski i deputaci powiatowi,
stosownie do // w dyplomacie pod rokiem 1785 najlaskawiej szlachcie nadanym wyra:ž:onych, niemniej te:ž: pilnując się prawidel w ukazach Rządzą
cego Senatu Rządowi gubernskiemu litewskiemu przeslanych, familiją urodzonych, a mianowicie wywodzących się Jana J6zefowicza, Izydora z synami Piotrem i Jerzym, Piotra z synami Janem, Antonim i Piotrem, Tadeusza
z synami J 6zefem, Felicyjanem, J anem // i Antonim J akubowicz6w, stryj6w
Szymona i Aleksandra syn6w Jerzego Jakubowicza, Tadeusza-Tomasza
dwuimiennego z synem Tadeuszem-Szymonem, to:ž: dwuimiennym J6zefowicza, Antoniego-Piotra podobnie:ž: dwuimiennego z synami Antonim i Jerzym Antonowicza, stryj6w Dawida, filipa, Franciszka, Antoniego Michalowicz6w i Dawida Ludwikowicza, niemniej Wincentego z synem // Mateuszem i Adama Franciszkowicz6w, Antoniego z synami Antonim-J6zefem-Tomaszem trzyimiennym, Janem-Rafalem, Piotrem-Pawlem i J6zefemFranciszkiem dwuimiennemi, Bonawentury, Franciszka i Felicyjana Marcinowicz6w Dowkont6w za rodowitą i staro:ž:ytną szlachtą polską uznajemy, oglaszamy i onych do księgi szlachty gubernii litewsko //-wilenskiej
klasy pierwszej, na mocy ukazu r. 1801 maja 5 nastalego, zapisujemy. Dzialo
się na sesyi Deputacyi wywodowej szlacheckiej gubernii litewsko-wileiiskiej
w Wilnie. J akowy wypis w roku terainiejszym 1820 miesiąca decembram
dnia przy pieczęci zebrania szlacheckiego tej:ž:e gubernii stronie rekwirują45 cej jest wydan. //
1

Tekste toliau

įrašyta raidė

-i, atsižvelgiant

į prasmę,

pašalinama.
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Radca stanu, litewsko-wilenski gubemski marszalek Orderu Šwiętej Anny
drugiej klasy kawaler Michal Romer
Kazimierz Walentynowicz wilenski depu ta t
Stanislaw Cybowicz deputat wywodowy szlachty z powiatu upickiego
Aloiz(y) Slawinski deputat wywodowy z powiatu oszmianskiego
50
Andrzej Podbereski deputat wywodowy z powiatu braslawskiego
Wincenty Ancyporowicz deputat powiatu wilkomirskiego"
Wladyslaw Syruc deputat trocki
Adam Zmajllo deputat wywodowy szlachty z powiatu telszewskiego
Sekretarz J 6zef Strumillo
Archiwista, kolleski registrator
Adam Baranowicz
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Įskaitymas

J lent. Daukantai (valstiečiai) pagal inventorius
l

lentelės paaiškinimai.

E. Meilus APIE

Vietovės
N

Metai

Vardas, pavardė'

·:;;
·:;;
E "§ :.;;;:
:.;;;:
~
e: ~ :;
~

1695 Jonas Daukantas
(Jan Daukond)
Jurgis Daukantaitis
Andrius Daukantaitis
Juozas Daukantas
(Jozef Daukontis)
Kazimieras Daukantas
Zigmantas Daukantas
Dovydas Daukantas
Juoza~ Daukantaitis

Vabaliai

kampyje.
> Taip tekste - "Zascianek Medsedow alias Remezow".

• L. lv "Okolica Gaylayciow", L. 34v "Zascianek Gayliski alias Czaupow".
s Žr. Merkys V. Simonas ... -P. 12-13.

Kur yra šaltiniai

LVIA.F.SA.B.11479. L. 41 v
Ten pat. L. 52, 52 v

x
x
x
x

Ten pat. L. 84 v
LVIA.F.5 25. A.8.B.1227. L. 30 v
VUB RS.F.4-12126 (A-3976). L. 26v
LVIA.F.525. A.8.B.1227. L. 78v
Ten pat. L. 79
VUB RS.F.4-12126 (A-3976). L. 10v
Paluknė
Medsedžiai Ten pat. L. 28
Luknės

LVIA.F.525. A.8.B.844. L. 34 v

Večiai

Ten pat. L. 37
Ten pat
Ten pat. L. 37 v

x
x

Klauseikiai Ten pat. L. 55
Remezai Ten pat. L. 77 v
x
Ten pat. L. 81
Dilbikiai Ten pat. L. 99

1708 Jonas Daukantas
(Jan Dawkont)
Jurgis Daukantaitis
Pranciškus Daukantaitis
Juoza~ Daukantaitis
Zigmanta~ Daukantas

Luknės

x
x
Večiai
Medsėdžiai

LVIA.F.SA.B.11492. L. 21 v
Ten pat. L. 24
Ten pat
Ten pat. L. 24 v
Ten pat. L. 49 v

arba
Remezai>

sios būti iškraipytos raštininko ar dėl kokių kitų priežasčių.
Kai kur skliaustuose pateikiama įvairesnė originalo rašyba.
Tiksliai nustatyti šios vietovės (originale - Kuliszki) dabartinio pavadinimo nepavyko. 1623 m.ji buvo Kaukolikų vaitystėje, 1684 m.- Grūstės vaitystėje, o 1708-1720 m.Jedžiotų (originale - Eidziaty) vaitystėje, tad ši vietovė yra nurodytų kaimų tri-

Įvairios

::..::

-l

1623 Marius Daukunaitis
(Marius Dawkunaitis)
Daukantas Balimdvitis x
(Dawkont Balimdvitis)
Matis Daukantas
(Matis Dawkunt)
1684 Baltromiejus
Daukantas
Jurgis Daukantaitis
Andrius Daukantaitis
Jurgis Daukantas
Zigmantas Daukantaitis

Į sąrašą įtrauktos ir pavardės, pana~ios į Daukanto ar Daukantaičio pavardes, galėju

1
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x
x
x

Do\'ydas Daukantas
1717 Danielius Daukantas
1720 Danielius Daukantas
(Daniel Daugont)
1725

Dovyda~ Daukantaitis
(Dawid Dawkuntays)

1747 Dovydas Daukantas
(Dawid Dawtąt)
Dovydas Daukantas
(Dawid Dawkąt)

Ten pat. L. 63
LVIA.F.525. A.8.B.152. L. 19
LVIA. F.1292. A.l.B.311. L. 3
Kulai
Rūšupiai

x

LVIA.F.SA.B.11495. L. 14 v
VUB RS.F.4-12128 (A-1892). L. 14
Ten pat. L. 18 v
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2 lent. Daukantai (pagal bažnytinių metrikų knygas)

Vietovės

Metai

Varda<;, pavardė!

·;;;
E
e:
Q)

:;;:
...J

·;
:;;:
~
~ -;
::.::
"Į§

Įvairios

1748- Petra<; Daukanta<;
1755 (Piotr Dawkontt)

Gailaičiai

1755 Dovydas Daukanta<;
(Dawid Daukądt)
Mykolas Daukantas
Dovydas Daukanta<;

Rūšupiai

1765

Kur yra šaltiniai

LVIA.F.525. A.8.B.843. L. 23, 81

Vižančiai

Kerviai
Gailaičiai

1774 Mykolas Daukantas
Petras Daukantas

Juknaičiai
Gailaičiai

LVIA.F.525. A.8.B.841. L. 40
Ten pat. L. 42

1777 Mykolas Daukantas

Juknaičiai

LVIA.F.525. A.8.B.842. L. 35

1784

Plaušiniai Ten pat. L. 63
Ten pat. L. 64
Ten pat. L. 65
Ten pat

Jokūba<;

x
x
x
x

x

x
x

x apie 1815
Juozapas
Prušinskas

LVIA.F.443. A.2.B.79. L. 253, 530

VUB RS.F.4-12141 (A-1890). L. l l
Stripiniai Ten pat. L. 31
Klaišiai Ten pat. L. 42
Kalviai Ten pat. L. 12

x

Izidorius Daukantas
Jurgis Daukantas
Liudvikas Daukantas
Stanislovas Daukanta<;

~-~~~~1-t..,,.06..,..---: ~1~·2.~J~5

LVIA.F.SA.B.11496. L. 95, 96
Ten pat. L. 99, 101
Ten pat. L. 201 , 204, 205

Sakaliai

1799 Mykolas Daukanta<;
Jurgis Daukantas
Izidorius Daukantas
Petras Daukantas
Florijonas Daukanta<;
Liudvika-; Daukanta<;

4.1 Juozapas

Ten pat. L.46
Ten pat. L. 105

1765- Andrius Daukantas
1784

1796 Mykolas Daukantas

3.2 Anastazija
*apie 1795
+ l 799.08.07
1

x
x

Daukanta<;
Petras Daukanta<;
Petras Daukantas

1795 Mykolas Daukantas
Liudvika<; Daukanta<;
Stanislovas Daukantas
Jurgis Daukanta<;

3.l Simonas
* 1793.10.28
+ 1864.12.06

VUB RS.F.4-12129(A-1763).
L. l ,34,46,60,69,90
arba
Gailiškiai•

Jokūba<;

Daukantas
Mykola<; Daukantas
Jurgis Daukantas
Antanas Daukantas
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LVIA.F.SA.B.11545. L. 15
VUB RS.F.4-39591(A-1286).L.21
Ten pat. L. 17; Ten pat. L. 25
Kalviai Ten pat. L. 17; Ten pat. L. 25
Stripiniai Ten pat. L. 31 ; Ten pat. L. 60
Klaišiai Ten pat. L 39
LVIA.F.525. A.8.B.205. L. 9
Kalviai Ten pat. L. 10
Ten pat
Paluknė Ten pat. L. 10
Ketūnai
Ten pat. L. 15
Stripiniai Ten pat. L. 18

l.l. Jokūbas _ _ _-;
• apie 1703-1713
+ 1803.02.06
l.x 1755.11.25
Marija Kalvaitė
•apie 1729
+ 1789.05.16
2.x apie 1790-1795
Teresė?

2.1 Jurgis(l) _ _ _-+-__,3.4 Anastazija
• 1759.04.23
* 1799. l 1.30
+1812.05.03
x iki 1831
x apie 1791- l 793
Kauneckas
Kotryna Odinaitė
3.5 Kotryna
(Lopacinskaitė?)
*1802.05.12
Jaušienė
*apie 1757-1766
+ 1802.08.28
+1847.12.10
3.6 Konstancija
• l 804.01.16
+ 1804.01.22

2.2 Petras (l)
1761.05.21
x iki 1802
Kotryna
Šauklaitytė

*

•apie 1720
+iki 1803

l

2.3 Rozalija (1)
* l 778. 10.18

l

2.4 Konstancija (l)
*apie 1777
+ 1792.03.08

~2.5 Elžbieta (1)
l
l

•apie 1778
+ 1778.09.19

t---2.6 Izidorius
t__2. 7 Tadas

3.7 Aleksandras
* 1805.05.17
+ 1841.10.05
3.8 Antanas
1802.06.07

~·

3.9 Jona<;
* 1807.02.10
3.10 Petra<;
• 1810.06.14
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3 fent. Daukantai (pagal 1820 m. bajorystės įrodinėjimo doku-

45

Ja lent. Daukantai (Stanislovo šaka)

mentą)

6.1 Juozapas _ _ 7.1 Jonas ~8.1 Jurgis
* 1773. 05. 19
* 1804.04.21
*prieš 1720
+ po 1820
+po 1820

3.1 Stanislovas

1644

4.1 Simonas-Kazimieras
1664

7.2 Izidorius
+po 1820
8.2 Petras
* 1806.05.31
+po 1820

3.2 Mykolas
1644
2.1 Andrius
1644

5.lStanislovas
+apie 1720

3.3 Jokūbas
1600(?)-1644

7.3 Petras
+po 1820

8.4 Jonas
* 1807.02.13
+po 1820

4.2Jonas
1600(?)

l.l Stanislovas

8.5 Petras
* 1810.06.14
+po 1820

5.1 Stanislovas
+apie 1720

5.2 Dovydas
1700

6.2Jokūbas

8.6 Felicijonas
* 1793.04.15
+po 1820

*prieš 1720

2.2 Mikaloju 3.4 Vaitieku~.3 Jonas _ _5.3 Juozapas
1644
1661-1703
1752
7.4 Tadas
+po 1820

3.5 Adomas
1644
xJadvyga
Šablovskaitė

1660(?)-1645

toliau žr. lent. Ja, 3b, 3c

8.3 Antanas
* 1802.06.07
+po 1820

8.7 Juozapas
* 1799.11.30
+po 1820
8.8 Jonas
* 1812.06.25
+po 1820
8.9 Antanas
* 1815.11.20
+po 1820
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3c /ent. Daukantai (Juozapo šaka)

3b lent. Daukantai (Dovydo šaka)

6.7 Juozapas
1752
+iki 1820

8.12 Antanas
* 1795.12.11
+po 1820
8.13. Pilypas
* 1798.01.11
+po 1820

8.21 AntanasJuozas-Tomas
* 1795.12.24
+po 1820
7.11 Adomas
+po 1820

8.14 Dovydas
* 1800.01.13
+po 1820

8.23 JuozapasPranciškus
* 1804.02.12
+po 1820

8.16 Tadas-Simo-

nas
* 1813.08.11
+po 1820
8.17 Antanas
* 1804.06.20
+po 1820

6.5 Antanas _ _---'7.8 AntanasPetras
1700
* 1762.10.04
+po 1820
8.18 Jurgis
* 1809.03.21
+po 1820

6.6 Petras _ _ __.7.9 Liudvikas_ _8.19 Dominykas
* 1791.03.02
* 1740.05.01
1700
+po 1820
+iki 1820

8.22 JonasRapolas
* 1797.10.24
+po 1820

7.12 Antanas
+po 1820

8.15 Pranciškus
* 1804.09.13
+po 1820

5.2 Dovydas
1700

7.10 Vincentas_8.20 Motiejus
+po 1820
+po 1820

6.8 Pranciškus
1752
+po 1820

6.3 Mykolas _ _.....:.7.6 Mykolas
* 1758.04.12
1700-1765
+iki 1820

6.4 Juozapas _ _-'7.7 TadasTomas
1700-1765
* 1756.07.08
+po 1820
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7.13 Bonaventūras

5.3 Juozapas
1752

+po 1820

6.9 Martynas
1752
+po 1820
7.14 Pranciškus
+po 1820
7.15 Felicijonas
+po 1820
7.16 Juozapas
+po 1820

8.24 PetrasPaulius
* 1809.02.19
+po 1820

*

*
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Lietuvių

atgimimo istorijos studijos 1993
T. 5
Simonas Daukantas

PIRMOJI LIETUVIŠKA ISTORIJA: DU SIMONO DAUKANTO "DARBŲ" RANKRAŠČIAI
Roma Bončkutė
S. Daukanto pirmasis istorinis veikalas "Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių" yra žinomas iš dviejų išlikusių nuorašų. Ilgą laiką buvo manoma, kad
"Darbai" buvo perrašyti keturių asmenų, tarp jų - S. Daukanto ir D. Poškos. Nauja nuorašo analizė parodė, kad "Darbus" perrašinėjo tik S. Stanevi~~us ir J. ~li~te:~s, kuriam rankraštis ir priklausė. Taip pamažu gausėja
medz1agos apie 1šk1hą asmenybę grafą J. Plioterį, kuris iš visų stambių XIX
a._ pradžios dvarininkų skyrėsi ne tik meile lietuvių kalbai, atsidėjimu jos ir
L1~tuvos _p:aei_ties 1?.'rinėjimui, bet ir reta filologine intuicija. Šiame straipsnyje pate1kiam1 naUJI tekstologinių tyrinėjimų rezultatai.
::ga~ kilm_ę senesnis yra n.?.orašas "Darbay senuju Lituwiu yr žemayczm . Jis tun 1822 m. datą. Siame nuoraše nėra autoriaus pavardės. S.
Daukanto autorystę 1920 m. nustatė E. Volteris, palyginęs nuorašą su kitais jo istorijos veikalų tekstais 1• E. Volterio išvadas patvirtino V. Biržiška
1929 m., rengdamas "Darbų" leidimą2 •
Nuorašo istoriją padėjo nustatyti rankraštyje esantis antspaudas su įra
šu: "Biblioteca Georgii Comitis de Plater". Vadinasi, rankraštis, prieš atitekdamas Marijonui Plioteriui, iš kurio bibliotekos jis pateko į Kauno centrinį valstybės knygyną, priklausė Jurgiui Plioteriui (1810-1836). Manoma, kad kaip tik šį "Darbų" nuorašą 1836.IV.16(28) minėjo S. Stanevičius
laiške istorikui T. Narbutui: "Tarp rankraščių /J. Plioterio bibliotekos/ tėra
d~, kuriu?s či~ vertėtų paminėti: / .. ./antrasis, žemaitiškai parašytas, apie
Lietuvos 1stonJą nuo pradžios iki Vytauto ir Jogailos mirties. Šis rankraštis
?ėra ~aties. amžinos atminties Plioterio veikalas, bet nuorašas kito, kurį
Jam vienas JO draugų buvo davęs perskaityti"3• Taigi nuorašas 1836 m. jau

R. Bončkutė PIRMOJI LIETUVIŠKA ISTORIJA

51

buvo padarytas. Jo datą galima šiek tiek patikslinti, taip pat mėginant nustatyti ir tikslesnę "Darbų" parašymo datą, kadangi daugelis tyrinėtojų dėl
1822 m. datos linkę abejoti.
"Darbų" nuorašas yra rašytas ne vienu laiku. Tui rodo ne tik skirtingų
rūšių popierius, bet ir teksto rašyba bei kalba. Nuorašo pradžia (p. 3-64)
rašyta ant 1826 m. gamybos popieriaus, kuriame neryškiai matomos raidės M O K <l> E B. S. Klepikovas šias raides šifruoja: "MocKOBCKOM
oKpyrn KonHHHcKasi cĮ>a6p11Ka E1rnJaBeThI BaTaweBoM"'. "Darbų" p.
65 - 280 perrašyti ant Kučkuriškių dirbtuvės popieriaus. Jame nėra įspaus
ta pagaminimo datos, tačiau žinoma, kad ši dirbtuvė 1824 m. jau gamino
popierių 5 • Nuorašo 281-885 psl. perrašyti 1829 m. gamybos popieriuje.
Rankraštyje yra išlaikytų taisymų su D. Poškos ir S. Stanevičiaus inicialais
D.P., S.S.
V. Biržiška, rengdamas spausdinti "Darbus", nuorašą ištyrė ir priėjo išvadą, kad visas tekstas buvo perrašinėjamas keturių asmenų6 • Tačiau jis
neturėjo pakankamai medžiagos nuorašo kilmei nustatyli. Daug medžiagos apie XIX a. pirmąją pusę tuo metu buvo saugoma Vilniuje, Lietuvių
Mokslo Draugijos bibliotekoje arba iš viso nebuvo surasta. Todėl V. Biržiška suklydo, manydamas, kad "Darbų" pradžia galbūt rašyta paties S. Daukanto, o "rankraščio p. 65 iki 663 (iki§ XIX Gedymynas dydis Kunig.)
rašyti visai kita ranka, mažiau pratusia rašyti, su pastabomis šone ir net
prierašuose irgi matyti ne Daukanto; kadangi keliose vietose prie tų pastabų pridėtas D.P., tai tenka manyti, kad ši rankraščio dalis buvo koreguojama Dionizo Poškos. Nuo 603 (§ XIX) iki 749 p.(§ XXI) rankraštis nurašytas trečio asmens, to paties, kurs dėjo pataisas anksčiau. Kadangi, be to,
visos pataisos su D. P., kurios anksčiau buvo dedamos šone ar net priera-

Volteris E. Simono Daukanto jaunatvės darbai ir raštai /1 Švietimo darbas. -1920.
-Nr. 8/9. -P. 45-49. -Nr. 10.- P. 30-32.
Daukantas S. Darbay senuju Lituwiu ir Zemaycziu 1822. - K., 1929 (leidėjo "Prakalba").
, Stanevičius S. Raštai.- V., 1967.- P. 421.
4
K.llem!KOB C. A.<J>mmrpaHli li WTCMne;m Ha 6yMare pyCCKOfO 1i liHOCTpaHHOfO
npO!i3B0.!1CTBa XVIl-XX BB.- M., 1959. - e. 306.
5
Laucevičius E. Popierius Lietuvoje XV-XVlll a.-V., 1967.- T. 1. -P. 165.
" Daukantas S. Darbay.... ("Prakalba").
1
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šuose, dabar įrašomos į patį tekstą skliausteliuose su tuo pačiu D.P., tai
matyti šią rankraščio dalį nurašė Dionizas Poška, kuris ir savo nurašomam
tekste iš karto keitė tarmę" 7 • Šios V. Biržiškos išvados laikėsi ir vėlesni S.
Daukanto kūrinių tyrinėtojai bei leidėjai 8, nors "Aleksandryne" jau užsimenama, kad "Darbus" iš dalies buvo nurašęs pats Plioteris" 9 •
Atidžiau patyrinėjus, aiškėja, kad "Darbų" nuorašas rašytas skirtingu laiku
ir tik dviejų asmenų. Pradžia (p. 3-64) ir pabaiga (p. 603-885)bei įvairūs
taisymai rašyti paties J. Plioterio, o 65-601 psl. perrašė S. Stanevičius.
Tuo nesunku įsitikinti, smulkiau susipažinus su išlikusiais J. Plioterio ir S.

pakarcziuy p. 3). Thip pat raide y žymėjo žemaitišką paplatėjusį [ę]; bk. i
(begalyne p. 3,yszmesdawa p. 16,ysznaykyny p. 3); i žymimas bk.y (wiray p.
19, doribe p. 51).
Palyginus "Darbus" (3-64 psl.) su kito išlikusio nuorašo "Darų" pradžia, galima pastebėti, kad J. Plioteris perrašydamas iš karto keitė kalbą
(amžiuse D p. 3 ir omžiusy Dr p. 2, reyk D p. 3 ir rek Dr p. 2, winas D p. 3 ir
wyinas p. 2,pakarcziuy D p. 3 irpakarcziou Dr p. 2,paczes D p. 4 irpates Dr
p. 2, ant D p. 5 ir ont Dr p. 3).
"Darbų" 603-885 psl. perrašyti kiek kitokia rašyba, kuri skiriasi ne tik
nuo 3-64 psl., bet ir nuo studijėlės "Trumpa žinia" rašybos. Kadangi
603-885 psl., kaip vėliau pamatysime, galėjo būti perrašyta apie 1829-1830
m., reikia manyti, jog nuorašo pradžia buvo persirašyta prieš 1829 m., J.
Plioteriui tebegyvenant Vilniuje.
Jau pirmieji S. Daukanto kūrybos tyrinėtojai buvo linkę abejoti dėl tokios ankstyvos "Darbų" parašymo datos. Įtarimą kėlė tai, kad veikale cituojami šaltiniai iš "Dziennik Wilenski" 1822 m., IU tomo, t. y. iš metų
pabaigos 10 • Be to, "Darbuose" yra toks sakinys: "Kaypogi Raseiniu apikarto wyina toky oužoula tebier dar stoubris po kuriu kyta karta :biamajtej
meldies, baubiu szendien wadynamas kuremy giwen garbingas daynius ir
raszitos Ziamaicziu Kalbu Jomilesta Poszkas, kursai poikey tou baubli apraszeis apskelby swietuy" 11 • D. Poškos straipsnis apie Baublį buvo išspausdintas "Dziennik _Warszawski" 1826 m. S. Daukantas nenurodė, iš kur ši
žinia paimta. Tačiau vėlesniame darbe "Būdas" (1845) išnašose jau įrašyta
Dziennik Warszawski 1826. T. W. pag. 3'11 2• Gali būti, kad, rašydamas apie
Baublį "Darbuose", S. Daukantas turėjo galvoje D. Poškos rankraštį, kuris
nuorašais galėjo plisti, kaip ir daugelis kitų to meto rašinių. Pavyzdžiui,
šubravcai D. Pošką su jo Baubliu užkabino savo satyrose jau 1818 m. 13
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Stanevičiaus rankraščiais.

J. Plioteriui, kaip rodo rankraščiai, buvo būdinga nepastovi rašysena.
Labai skiriasi jo lenkiškų ir lietuviškų tekstų braižas. Lietuviškai jis rašė
aiškiau. Tačiau, jei lietuviškas rankraštis ilgesnis, antroji jo pusė jau rašoma greita ir smulkia rašysena. Dideli J. Plioterio braižo skirtumai ilgai
trukdė pastebėti, kad "Darbų" teksto pradžia ir pabaiga nurašyta to paties
asmens.
Tarp visų J. Plioterio autografų, šiuo metu saugomų Nacionalinėje M.
Mažvydo bibliotekoje, įdomiausi pasirodė "Materyaly do historyi literatury języka litewskiego" (F 112-1, l.155) ir "Trumpa žinia apei tą iszdawimą
lietuwiszkos Biblijos Londone" (F 112-2, l.13). "Materyaly" - tai chronologinis-bibliografinis lituanistikos ir lietuviškų knygų sąrašas bei rašytojų
ir kalbos tyrinėtojų biografijos. Šiame rankraštyje yra įrašų lenkų, lotynų,
vokiečių, rųsų, lietuvių kalbomis. Jis rašytas apie 1825-1832 m. Antrasis
rankraštis - tai originali J. Plioterio studijėlė apie S. B. Chilinskio Biblijos
vertimą (1660). Pats studijėlės autorius šį rašinį datuoja šitaip: "Raszyta
Wilniuje Metlisi 1826/27, o isztaisyta ir pabenkta Karalaucziuj m.1831 mė
nesėje Kowo 19 dienoj" ( 1.11 ). Kadangi rankraštis ne tik buvo ištaisytas, bet ir
visas ištisai perrašytas, tai lengva pastebėti, kad 1831 m. J. Plioterisjau vartojo
kitokią rašybą, negu persirašydamas "Darbus". Nustačius jo rašybos kitimo
laiką, galima patikslinti "Darbų" nuorašo datą.
Kaip minėta, "Darbų" pradžia (3-64 psl.) buvo perrašyta anksčiau už
likusią teksto dalį. Kitą perrašymo laiką nurodo ne tik popieriaus pagaminimo data (1826 m.), bet ir kiek kitokia ortografija, kurios, tiesa, ne visada
nuosekliai laikomasi. Galima būtų paminėti keletą J. Plioterio ortografijos ypatumų. Pradžioje jis dar veikiamas ankstesnės tradicijos, todėl, pavyzdžiui, dvibalsius ai, ei, ui, rašė ay, ey, uy (Zemayteys p. 3, niekay p. 35,

7
8
9

10

11
12

D
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Ten pat.
Žr. Daukantas S. Raštai.- V., 1976, -T. 1.-P. 743.
Biržiška V. Aleksandrynas. - Čikaga, 1965. -T. 3. - P. 211. ·
Maciūnas V. Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus pradžioje.- K., 1939.- P. 204.
Darbay.- P. 134 (rankraštis).
/Daukanta-; S./ Budą Senowęs-Letuwiu Kalnienu ir Ziamajtiu.- Petropilie, 1845.- P.
110.
Ten pat. - P. 59.
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S. Daukantas galėjo parašyti 1822 m., o vėliau
šiek tiek papildyti ir pataisyti, jau nekeisdamas datos. Sakysim, "Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje" buvo dar taisomas apie 1854
m., o parašymo data vis tiek buvo palikta senoji - 1850 m. "Darbai", matyt,
ir nebuvo daug taisyti, nes nėra naudota literatūros, išleistos po 1822 m.
Tačiau grįžkime prie "Darbų" nuorašo. Jų pradžia, kaip minėta, rašyta
1826 m. gamybos popieriuje, vadinasi, kai S. Daukantas jau gyveno Rygoje. Galima tik spėti, ar išvykdamas iš Lietuvos "Darbus" jis paliko, ar išsivežė, ar rankraštį atsiuntė, pavyzdžiui, D. Poškai pataisyti. Bet gali būti,
kad egzistavo "Darbų" nuorašas, iš kurio J. Plioteris persirašė p. 3-64.
"Darbai" buvo plačiai žinomi prieš 1830 m., tad nuorašų galėjo būti keletas, nors nebūtinai ištisai nurašyti. "Darbai", pavyzdžiui, buvo žinomi Pr.
Zatorskiui, kuris 1830 m. parašė dvi giesmes apie Živibuntą ir Pojetą, remdamasis žemaitišku S. Daukanto istorijos rankraščiu 14 • Atrodo, savo "Darbų" nuorašą turėjo L. Uvainis, kuris dažnai važinėjo į Vilnių ir palaikė
ryšius su universiteto lietuviais studentais.
Apibendrinant galima pasakyti, kad "Darbus" J. Plioteris persirašinėjo
skirtingu laiku ir galbūt iš skirtingų rankraščių: p. 3-64 greičiausiai jis
nusirašė Vilniuje apie 1826-1829 m. iš dabar nežinomo rankraščio, o p.
603-885 baigė rašyti žemaičiuose, matyt, iš D. Poškos taisyto originalo.
Kaip sakyta, p. 65-601 (602 - tuščias) perrašė S. Stanevičius. Apie 1829
m. jis persikėlė gyventi pas J. Plioterį, kuris "turėjo kai kurių užsimojimų ir
pakankamai lėšų jiems realizuoti. Jis norėjo sudaryti didelę biblioteką,
kurioje būtų surinkti visi Lietuvos praeitį ir lietuvių kalbą liečią leidiniai,
dokumentai, rankraščiai, ir tuo būdu padėti pagrindą lituanistikos studijoms. Šiam ir kitiems sumanymams vykdyti, Pr. Zatorskio liudijimu, jis
pasikvietė į pagalbą S. Stanevičių" 15 • "Darbų" perrašinėjimas-" vienas iš jo
darbo pavyzdžių.
S. Stanevičius perrašydamas keitė S. Daukanto rašybą ir kai kur kalbą.
Jis laikėsi žemaitiškų raštų tradicijos, todėl jo perrašytas "Darbų" tekstas
rašybos atžvilgiu gerokai skiriasi tiek nuo S. Daukanto pirmųjų tekstų, pavyzdžiui "Pasakas P<l.draus" (1824), tiek nuo J. Plioterio perrašyto teksto.
Raide y, kaip ir J. Plioteris, jis žymėjo žemaitišką praplatėjusį [ę ], bk. i
ir kt., dvibalsius ai, ei rašė ay, ey (ui vartojo retai luitą p. 75, nes paliko
S. Daukanto arba ou, pavyzdžiui, paskou p. 159, bet J. Plioterio beveik
visur taisomą įouy p. 312) pvz.:kyty p. 65,kitosy žiniosy p. 66,senmrys p. 69,
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manity p. 79.' laydy p. 97, myry p. 97, apipasakoiy p. 107, pargalys p. 541.
Nors ~ereta1 randam.e S. ~aukanto parašymų (darodi p. 65, rasztusi p. 70,
senowis p. 70,kunegaiksztis p. 506). Kad tai ne paties S. Stanevičiaus nevienodumai, rodo kai kurie taisymai. Pavyzdžiui, S. Stanevičius mechaniškai
perrašęs skaytite ištaisė į skaytity p. 75, teysibi į teysiby p. 65, waden į wadyn
p. 72.
_s. Sta~evičiaus tekstą gerokai taisė J. Plioteris, pvz.: to kalba taisoma į
to1 kalb_oJ ~- 65, Prus_a, ~etuwe į Prusaj, Letuwej p. 71, kalnas į kalnajs p. 88,
~aspv~dm.e Į g~spadme1 p. 161, amiyna į amžinay p. 503. Rečiau taisoma
zo?z10 viduryje, pvz.: leda į lejda p. 77, dakta į dajktay p. 172, wakas į wajka1s p. 184.
~~žnai S. Stanevi~i.au~ ~aliktus d, dz, t ištaiso į dž, cz, pvz.: dydzius į
dydzius p. 82, parskattiusts Į parskaicziusis p. 66.
J. P~ioteri~ t.aisė ~r kai.kuriuos žodžius, pvz.: nes beveik visur keitė į bet
P· 66, :r:i/o/gi:nv_as Į.i'!1oni'!1y~ p. 81,jotu į raytu p. 88, lyczyna į baydiklu p.
90. Taciau dazmaus1ai neaiškius, nesuprantamus žodžius ar jų formas pabraukdavo ar brūkšteldavo, o paraštėje padėdavo klaustuką. Tai lyg ir dialogas su aut?riumi ir su kitais, būsimais rankraščio skaitytojais dėl S. Daukan~o va_rt?Ja.mų skolin~~, .nauja?arų: žemaitybių ar dėl žodžiams suteiktų
naujų re1ksm1ų. Pavyzdzm1, J. Photens padėjo klaustukus ties žodžiais: tiewaynys p. 89, stelingiu p. 94, dursaray p. 101, rumola p. 124 padaroa p
281.
'
o
.
Gausūs J. Plioterio taisymai rodytų, kad jį nelabai patenkino S. Stanevičiaus perraši~ė~imo principai, ir jis likusią "Darbų" dalį perrašė pats. Žinoma'.v~'. St.an.~v1č1ų nuo nurašinėjimo galėjo atitraukti kiti darbai - juk 1829
m. 1se10 JO Szeszes pasakas", "Daynes Zemaycziu", "Trumpas parnokimas
kalbos letuwyszkos".

. Perrašin~da?1as P·. 6~3-885, J. Plioteris laikėsi beveik tokių pat rašybos
ir kalbos p:1~c1p~ kai~ ir ~urašinėdamas p. 3-64, tačiau pamažu, nors dar
n~nuosekha1,.~v1balsmsai, ei, ui ėmė rašyti ne suy, o suj (karejwejs p. 621,
la1ke P· 646,te1sib~s p. 660), nors rašoma ir suy bei sui, kaip Daukanto (dydey
p. 604, ateynancztu p. 607, buweinys p. 624, laima p. 534).

u

14
1

Ten pat. - P. 204.

~ Lebedys J. Simonas Stanevičius. - V., 1955. -

P. 133.
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Rankraštyje "Trumpa žinia" dvibalsius ai, ei, ui J. Plioteris rašė su i, bet
žodžio gale dažnokai ir su y (skaityti 1.2, besilaika l.3v., apei l.2, teisybe
l.3v., tasai 1.7,jogey 1.3, tiktay 1.3v., czionay l.7v.). Atrodo, jį veikė prūsiš
ki raštai. Esama kitų ortografijos ypatumų, kurie rodytų jam darytų prūsi
škųjų raštų įtaką (bk. ė imta rašytie, ė: regėta l.3, reilCetu l.4, tylejime l. lOv. ).
Kaip žinoma, 1831 m. Karaliaučiuje J. Plioteris kartu su S. Stanevičiumi
matėsi su L. Rėza, kuris jiems suteikė žinių ir sugestijų, naudingų ateities
literatūriniams sumanymams 16• Galima būtų manyti, kad 1831 m. pakeitęs
rašybą, J. Plioteris jos laikėsi ir perrašinėdamas "Darbus" (603-858 psl.),
nes rankraštyje "Trumpa žinia" vartojama nauja rašyba (akivaizdžiai pasukta Prūsijoje leistų raštų pusėn) negalėjo būti taikoma tik vienam atvejui. Rankraštyje "Materialy" yra įrašytas nedidelis tekstelis, kuris datuojamas: 1832 m. Sept. 26 (1.68). Jame laikomasi tokios pat rašybos kaip ir
"Trumpos žinios" rankraštyje (kasztais,Jszleidimo, tiktay, Szissai:j parašyta
tik vieną kartą - labaj).
·
Remiantis J. Plioterio rašybos kaitos analize, galima prieiti išvadą, kad
"Darbų" p. 3-64 buvo perrašyti anksčiausiai, prieš 1829 m., kai nurašinė
tojui didesnės įtakos turėjo S. Stanevičiaus vartota rašyba, 603-885 psl.
turėjo būti perrašyti per trumpą laiką, tarp 1829-1830 m. gruodžio mėn.
(iki kelionės į Karaliaučių) arba po 1832 m., jei J. Plioteris savo dvibalsius
ai, ei, ui ėmė rašyti su j jau po kelionės į Prūsus, paveiktas Lietuvoje beužgimstančio lenkiško rašymo aj, ej, uj.
Norint rekonstruoti S. Daukanto "Darbų" autentiškas lytis, svarbu nustatyti, ar nuorašo 65-885 psl. buvo perrašyti iš vieno rankraščio. Kadangi
tiek S. Stanevičiaus, tiek J. Plioterio perrašytuose tekstuose yra pataisų su
inicialais D. P., tai galima spėti, kad nuorašo šaltinis buvo tas pats. Tačiau
ar tai D. Poškos ar kieno kito nuorašas, ar D. Poškos taisytas S. Daukanto
autografas?
Yra žinoma, kad daugelis XIX a. pradžios literatų siųsdavo D. Poškai,
kaip geram lietuvių kalbos žinovui, pataisyti savo rankraščius. Galėjo ir S.
Daukantas jam pasiųsti savo "Darbus". Juos skaitydamas, D. Poška taisymus užrašinėjo paraštėse ir virš žodžių, pridėdamas savo inicialus. Jo įra
šus paliko J. Plioteris, pvz.: augibe, o viršuje užrašė tiewiste D. E, p. 631,
virš S. Daukanto kulwertynejs antrojo sando užrašytas wertejs D. P., turbūt
nesupratus taisymo, nuoraše liko tik wertejs D. R, p. 639.
S. Stanevičiaus perrašytame "Darbų" tekste inicialai D. P. aptinkami tik
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tarp J. Plioterio pataisymų. D. Poškos inicialus nurašinėtojas greičiausiai
praleisdavo, nes J. Plioteris, tikrindamas S. Stanevičiaus nurašytąją teksto
dalį, ne tik įrašė praleistus žodžius, sakinius, bet ir D. Poškos taisymus,
pvz.: Czy nie Medingiany? /D.El p. 546. Tačiau S. Stanevičiaus perrašytame
tekst~ gausu žodžių, įrašytų skliausteliuose (pvz., neszioiy /: diewieiy:/ p.
105, l Estu /:!gulu:/ p. 300, atenti /:ateynonti:/ p. 569, onturiety /:užlaikity:/ p.
572). Tarp jų gali būti ir D. Poškos taisymų, bet dauguma priskirtini pačiam S. Stanevičiui. Tai rodytų J. Plioterio tekste esantys taisymai su inicialais S.S. Perrašydamas J. Plioteris galbūt tarėsi su S. Stanevičiumi ir perrašomame tekste pavartojo nemažai jo žodžių, o būdamas preciziškas, šalia
jo siūlymų žymėjo S. S., o šalia D. Poškos - D. P., pvz.: nepagyrs darba
Olesnychy /yr Jogaylas. prid. S. S./ p. 877, stowila /stumas S. S./ p. 878. Be
abejo, kai kurie sinonimiški žodžiai gali būti paties S. Daukanto, ypač sutampantys abiejuose nuorašuose, pvz.: Chmus /:Kurszus:/ Dr. p. 33 ir Choray /:Kursey:/ Dp. 61. Kiti S. Daukanto rankraščiai rodo, kad jų autorius
ypač didelį dėmesį teikė leksikai, ilgai rinkdavo tinkamą žodį, norėdamas
būti gerai suprastas, šalia ar viršuje naujesnio savo žodžio (latvizmo, darinio ir t. t.) parašydavo įprastą, visiems žinomą. Todėl norint nustatyti, kurie apskliaustieji "Darbų" teksto žodžiai priklauso autoriui, o kurie S. Stanevičiui, D. Poškai ir J. Plioteriui, reikia lyginti su "Darais". Kai kuriuos iš
jų "išduoda" rašyba, o kiti "išsiduoda" patys, nes S. Daukanto leksika yra
originali ir sunkiai sumaišoma.
Įrišant visą "Darbų" nuorašą, buvo pridėti 64 puslapiai, J. Plioterio kažkada anksčiau nusirašyti, matyt, dar Vilniuje. Tokiu būdu nuorašo tekstas
pasidarė daugiasluoksnis: du skirtingi J. Plioterio nurašyti tekstai, S. Stanevičiaus nurašyta dalis, D. Poškos pataisos, o pro visa tai šviečia S. Daukantas.
"Darų" nuorašas turi 1833 m. datą. Tačiau skaičiai 33 įrašyti vėliau, ištrinto
ankstes~io.p~rašymo vietoje. Nuorašas perrašytas vienodame pilkos spalv?s pop1enu1e, su vandenženkliu ir 1825 m. pagaminimo data. Perrašyta
v'.e~o ~sme~s .. :'Darų" priešlapyje yra senas įrašas pieštuku Uwojn, taip pat
virselyje pnkl11uotas J. K. Gintilos ekslibrisas Ex Bbiliotheca Jo. Gintyllo
Nom. Eppi. Abi šios pavardės turėtų rodyti buvusius rankraščio savinin-

16

Ten pat. P. 133.
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kus. Vienas jų - filologas ir kultūrininkas Leonas Uvainis (1755-1828),
gyvenęs Žemygaloje, Raseinių aps., kitas - Jonas Krizostomas Gintila
(1738-1857), bibliofilas, religinių raštų rengėjas, hebraistas, 1835-1844
m. gyvendamas Peterburge, artimai bendravęs su S. Daukantu. Svarbu nustatyti, ar "Darų" rankraštis priklausė pirma L. Uvainiui, o po to J. K. Gintilai, ar pastarajam jie nurašyti nuo dabar nebežinomo L. Uvainiui priklausiusio nuorašo (kaip rodytų įrašas pieštuku Uwojn).
"Darų" nuorašas atsirado 1929 m., kai Biržiškos jau rengė spausdinti
"Darbus". Štai ką rašo V. Biržiška: "Be šio pirmojo Daukanto rankraščio Lietuvių Mokslo Draugijos rankraštis bene bus jau vėlesnis ir paties Daukanto ,kiek išplėstas - išsiliko ir kitas jo nuorašas, leidėjams, deja, tik spausdinimą baigiant į rankas patekęs. Jono Krizostomo Gintillos bibliotekos
katalogą žiūrėdamas [...],buvau užtikęs jame minėtą rankraštį - Darus
Lietuviu er Žemaycziu 1833 su pažymėjimu paišeliu prie knygos Uvainio
pavardės. Rankraščio nematęs buvau pažymėjęs jį Bibliografijos 11 dalyj
, (652 Nr.) Uvainio rankraščiu. Tačiau šio rankraščio negalima buvo surasti
nei vienoje bibliotekoj, tarp kurių buvo suskaidyta Gintyllos biblioteka nei
Kapitulos nei Žemaičių Seminarijos nei Kretingos vienuolyno bibliotekoj. Keletaj metų praėjus nelauktai buvo atsi~stas Universiteto Bibliotekai rankraštis užvardintas: Darus Lietuviu er Ziamaitiu suraszy S. Tiewelis Metusy 1833. [...]Pasirodė tai esą anas neva Uvainio rankraštis, kelias
dešimtis metų prieš tai dingęs ir susiradęs privatinėse rankose. O jo sulyginimas su Daukanto Darbais parodė, kad tai ne koks Uvainio istorijos darbas, bet kitas nuorašas to paties Daukanto originalo, kiek kitoj tarmėj išlaikytas ir vienoj vietoj net pilnesnis už Plioterio nuorašą: Plioterio rankraščio p. 41 išleistas "Suligintas Tiewe musu Erulu su Tiewe musu Lietuwiu, Prusu, Letiu arba Latwiu er Žiamaitiu", nors ir pasakyta, kad jį,
"cze szalip prilipsiu"; Uvainio rankr. 23 p. jis pilnai įdėtas. Bet ir kalbos
atžvilgiu Uvainio rankraštis gal būt yra tikslesnė Daukanto pirm~jo originalo kopija, ko negalima pasakyti apie Plioterio rankraštį" • Si kiek
ilgoka citata supažindina su "Darų" istorija. Ja bus remiamasi svarstant
nuorašo kilmės klausimą.
Lyginant "Darus" ir "Darbus", pirmiausia į akis krinta titulinio lapo užrašas. "Darų" antraštė tiek ortografija, tiek turiniu labiau primena S.
Daukanto stilių. Tačiau joje dar yra raidės U. Z. (?),kurios V. Biržiškos
liko nepakomentuotos, o rengiant "Darbus" 1976 m. "Raštų" leidimui,
17
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buvo iššifruotos U. Z. Reikia pažymėti, kad raidė Z nėra labai aiški ir
taisyta, o palyginus su kitomis "Darų" teksto Z raidėmis galima net pamanyti, kad tai ne Z, o L. Tuomet pilnas nuorašo titulinio lapo užrašas
būtų toks: "Darus Letuwiu er h.iamaitiu suraszy S. Tiewelis U. L. Metusy 1833". Kadangi inicialai U. L. labai smulkūs, tai galbūt jais tik norėta nurodyti nuorašo šeimininką Leoną Uvainį (nes pats L. Uvainis
turbūt būtų pasirašęs L. U.). Nėra lengva nustatyti, ar pieštuku Uwojn
įrašyta to paties nurašinėtojo. O gal tai padarė J. K. Gintila? Abejotina, kad įsigijęs "Darus", jis nežinojo, kas slypi po slapyvardžiu S. Tiewelis. Tuomet įrašas Uwojn nurodo pirmąjį "Darų" šeimininką, t. y. savininką rankraščio, iš kurio jie buvo nurašyti.
Tai, kad "Darų" rankraščio popierius turi pasikartojantį vandenženklį su 1825 m., neleidžia manyti apie ankstyvą jų nurašymą. Iš praktikos
yra žinoma, kad popierius kartais užsigulėdavo ir po dešimtmetį 18 • Nors
1833 m. rodo, jog rankraštis parašytas po L. Uvainio mirties, tačiau
skaičiai 33, kaip sakyta, yra įrašyti ištrintoje vietoje. Bet atidžiau įsižiū
rėjus matyti, kad 33 įrašyti ta pačia ranka ir tos pačios spalvos rašalu
kaip ir visas tekstas. Todėl gali būti, kad "Darų" nurašinėtojas iš pradžių buvo parašęs pirmesnio rankraščio datą, o po to ištrynęs užrašė
1833-sius, veikalo perrašymo metus.
Vartant "Darus", susidaro įspūdis, kad jų tekstas buvo mechaniškai
perrašomas, matyt, patyrusio raštininko, nes braižas beveik visur dailus ir tolygus. Tačiau lyginant "Darus" ir "Darbus", aptinkama didelių
nesutapimų, kurie negalėtų atsirasti tekstą mechaniškai perrašant. Pavyzdžiui, daugelyje vietų atsisakoma detalesnio aprašymo:
Darai
[... ]tu sakidamas, patsai szirdi sawa parwierys pakryta tyis myrsztonty
imonu. P. 387.
(... ] noriedamis Ponou Dyiwou padiekawoty oi pargaly, atgyidoiy gyismy S. Augustyna (Ambrožius ). Tawi Dyiwu garbinam. P. 417.

17
1
"

Daukantas S. Darbay.„ ("Prakalba").
A. J. Pabrėžus rankraščio "Tayslos Augumyynis" popieriaus pagaminimo data 1832,
o veikalo perrašymo - 1843 m. 11 Nacionalinė M. Mažvydo b-ka. F. 124-7. - P. 896.
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Darbai
[... ]tu sakidamas patsaj sawa szirdi tu pati rakotyny parwierys pakryta
tyjs myrsztonti imonu yr jen sawa krauju sulyjy. Kajp kontrej kariawa taip
kontrej yr myry. P. 690.
[... ] nenoriedamis ju wergais tapty, atgyidoje diekawodamis Dyiwuj ui
pargaly, Taui Dyiwe garbynam Buwa gadiny! jog tyi žmones bedyiwej taries tykraj Dyiwa garbinu yr negiediejes sawi Krykszcionymis brolejs mejlys yr wyinibys wadinty. P. 725.
"Daruose" praleidžiami S. Daukantui būdingi pasakymai, ėję per visus istorijos veikalus, pvz.: su iiamy suligyna D p. 728, kur tiktaj uieje
tynaj kuli yr wundeni belyka D p. 670.
Skaitant "Darus" atrodo, kad nurašinėtojas į S. Daukanto tekstą žiū
rėjo kritiškai ir jį keitė, ne tik praleisdamas ištisus puslapius ar pastraipas, pažyminius, papildinius, aplinkybes, bet ir prastino vaizdžią leksiką, pvz:. atwaiiawusis Dr p. 80 ir atbraukusis D p. 173, stowieiy Dr p.
369 ir trakszoje D p. 668, siuntynis Cara Dr p. 337 ir siuntinys Symeona
D p. 679, pyli eszwerty Dr p. 399 ir pyli su žiamy suligyna D p. 703,
eszgynusis igules Lenku Dr p. 400 ir yszdrapstusis igules Lanku D p.
704.
Spėtina, kad L. Uvainis dar anksčiau buvo persirašęs S. Daukanto
"Darus", o išlikęs jų rankraštis yra ano neišlikusio nuorašas. Jis bendravo su D. Poška, J. Plioteriu, S. Stanevičium. Tai buvo žmonės, siejami
kultūrinių interesų ir tikslų. Greičiausiai į jų rankas buvo pakliuvęs S.
Daukanto autografas, kurį jie ne tik skaitė, aptarinėjo, persirašinėjo,
bet ir taisė. "Darų" kalbos ir rašybos analizė parodo nukrypimus nuo S.
Daukanto kalbos ir rašybos, bet nustatymas, kam priklauso teksto koregavimai bei taisymai, lieka ateičiai.
"Darų" nurašinėtojas, kaip ir S. Stanevičius, o iš dalies ir J. Plioteris,
laikėsi tradicinės raštų rašybos. Žemaitišką praplatėjusį [ę] rašo y (narsiby p. 3, giny p. 3, priwylyiy p. 131, nusymynys p. 135), nors kartais palieka ir S. Daukanto (pates p. 2, kuren p. 3, idawe p. 79, daugibes p.
168).
Tradicijos laikomasi dounininkišką (ęi) rašant yi (wyinu p. 10, tyi p.
25, wyinas p. 49), kurį S. Daukantas rašė įvairiai ei, ęi, ij, ey (sugreije
IŽ p. 169, priplijke PP 1.7, wiltęis PP 1.6, kieykweina PP 1.21). Tačiau
nuo tradicinės rašybos nukrypstama, kai visur išlaikomas dvibalsių ai,
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ei rašymas su i, o ne su y. Taip, atrodo, rašė tie autoriai kurie labiau
l~ik~si prūsiš.k~ raštų rašybos (S. Daukantas, vėliau J. Piioteris). Galb~t ir.~. ~:a1~1s .palaik.ė prūsiškąją tradiciją, todėl ir "Darų" nurašinė
tojas 1sla1~e ai, el (kareiwius p. 104, baise p. 111, eidamas p. 133). Dėl i
ar !vvart.Ojlmo tuo metu buvo nemaža galvojama. Pavyzdžiui, A. J. Pabreza laiške J. K. Gintilai 1835 m. rašė:"[ ... ] w tey pisowni brzmienie i
~alego. przeniesi~no n~ y wielkie, a tei na i malenkie, co dla kaidego
Zmu~zma rzeczą Jest meslychaną i bardzo niemilą"'9.
„ Apie :"ėle~nę "Darų" kilmę, atrodo, galima spręsti ir iš dažnojvartoJlm~ dv1~als.mo~~ ai, ei (dajles p. 55, kajpo p. 55, stejgyma p. 110). Dvibalsm.s a1, e!, UJ imta rašyti Vilniaus krašte lenkų rašyboje jau XIX a.
a~troJo dešimt1?ečio viduryje. Lietuvių literatai, sekę lenkiškąja tradicija, matyt, tokĮ rašymą perėmė vėliau. Nes, pavyzdžiui A. J. Pabrėža
savo "Tai~liuje", datuojamam 1843 m. 20, dar rašoay, ey, o'ir pats S. Daukantas taip ėmė rašyti jau po 1838 m.21
Kad "Darų" ~uoraš~s labiau susijęs su šiaurės, o ne su pietų žemaičių
tarme, rodytų ir daugiau rašybos ypatybių. Nuosekliai išlaikoma šiaurės ž~ma.~~ių}c;m] (nereta~ p~rašomas ir ow (kelweziow p. 58, weltow p.
l?8:ww ?v~o P· 159); Dazmau neg~ S. Daukantui buvo būdinga, šiaur~s z~maicių [9] parasomas o, o ne u; pavyzdžiui, priešdėlis ui rašomas
oz (ozraszitas p. 89, oiwadyna p. 169, tačiau ir kitur - palaidoios p. 82,
bowos p. 93, sudegos p. 99).

J. K .. °:intila 1828-:-:1835 m. buvo Kartenos klebonas. Galbūt įsigijęs
~· ~vam10 nuorašą, JIS bus suradęs perrašinėtoją dounininką, nes abeJOtl.na, ar_L.. ~vai.~is arba jo nusamdytas perrašinėtojas nebūtų gausiau
palikęs ~um~~nk1skų pėdsakų. Be to, "Darų" nurašinėtojo braižas labai
panašus Į braizą asmens, kuris perrašė tėvo Ambraziejaus "Rodiikle Warduu Sawyszkuujuu ... 11 22.
Šį spėjimą galėtų patvirtinti tik rankraščių ekspertizė.

~::

?r. A. J. Pa~r~žos laiškas J. K. Gintilai.// Nacionalinė M. Mažvydo b·ka. -E 150-85.
Zr. Rankrastis: Tayslos Augumyynis.

Plg. S~bač'.~s G. ~imonas Daukantas: rašybos ir kūrybinių interesų kitimas.// Iš Lie" t.uvos 1ston1os tyrinėjimų (Jaunųjų istorikų darbai 7).- v., 1991.- P. 58.
-- Zr. Rankraštis: Taysl6s Augumyynis. //Nacionalinė M. Mažvydo b-ka. E 124-7.
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Lietuvių

Pažymėtina dar, kad "Darnose" (p. 63, 68, 70-80) yra išlikę, atrodo,

S. Daukanto pataisų pieštuku, o p. 417 įrašyta rašaluAmbrožius. Pataisos pieštuku daug kur nusitrynusios, neaiškios. Tačiau iš grafikos ir taisymų pobūdžio turbūt drąsiai galima sakyti, jog visos jos S. Daukanto.
Kaip minėta, J. K. Gintila gyveno Peterburge ir bendravo su S. Daukantu. Galbūt tuomet jis turėjo progos jam parodyti rankraštį, kurio
autorius neiškentė nepataisęs. Reikšmingiausias, atrodytų, taisymas §
l pavadinime "Darai Senowys Letuwems, er Ziamaitems szenden pripaiistamis" (p. 9), kur iš žodžio darai padaryta darbai, įrašant raidę b.
Galima manyti, kad S. Daukantas iki to laiko jau buvo susilaukęs pastabų
dėldan{ vartojimo (šis žodis žinomas iš Bretkūno ). 23 Darus Daukantas vartojo šalia weikalus, kaip sinonimą (Stryikauskis pirmasis Letuos ir Zemaitiu
daru raszitos IŽ, p. 4) ir "Darbų" nuoraše, nors beveik visur yra rašoma
darbai, tačiau turiny įrašyta: l Daray senowys Letuwems yr Zemaytems szenden pripažistamys (p. 883), o tekste -Aiszkej skaytitos regies ontramy ploukszty tos kningas, kuremy apraszisu darus Letuwiu er Zemaicziu (p. 882).
Apibendrinant pasakytina, kad ištyrus ir aprašius S. Daukanto pirmųjų
rankraščių - "Pasakas P&draus", "Historya Justina", "!storyje Zemaytyszka" - rašybos ir kalbos sistemą, galima būtų rekonstruoti pirmosios istorijos autentiškas lytis. Po abiejų nuorašų tekstologinės analizės aiškėja,
kad kalbos atžvilgiu "Darai" artimesni originalui, tačiau turinio atžvilgiu
"Darbai" patikimesni ir pilnesni, nes gali būti nurašyti nuo S. Daukanto
pakoreguoto rankraščio.
Tad kalbininkams - "Darai", o istorikams - "Darbai".
Sutmmpinirnai

D - Darbay ... nuorašas (VUB, F.1 - D l 04. P. 885 ).
Dr - Darus ... nuorašas (VUB, F.1 - D 66. P. 549).
IJ - Historya Justina, S. Daukanto rankraštis (LLTIB, F.1 (SD) 10. P. apie 400).
IŽ - !storyje Ž:emaytyszka, S. Daukanto rankraštis (LLT!B, F. l (SD) 2. 551 1.).
PP - Pasakas Padraus, S. Daukanto rankraštis (VUB, F. l - E 73. 341 l.).

SIMONO DAUKANTO POŽIŪRIS
Į BENDRINĘ KALBĄ

Giedrius Subačius

Bendrinė kalba - tai sąmoningai kurta (kuriama) vienoda visai tautai
rašomoji, šnekamoji kalba. Viena - bendra ir vienoda - visiems. Simono
Daukanto laikais, kai visuomenė darėsi laisvesnė ir raštingesnė, kūrėsi prielaidos susiformuoti ir lietuvių bendrinei kalbai. Jos poreikį Daukantas,
rašęs lietuviškai, labai jautė.
Daukantas buvo istorikas, istorikas profesionalas. Studijuodamas, rašydamas istoriją, kiekvienas istorikas sąlygiškai persikelia įaną, praėjusį laiką. Būdamas mintimis anapus laiko ribos, jis niekaip negali ištrūkti ir iš
dabarties, nuolat yra priverstas gyventi dviejuose laikuose. Ir, norėdamas
ar ne, negali tų laikų bent mintyse nelyginti, negretinti vieno su kitu.
Daukantas taip pat lygino praeitį, kurią aprašinėjo, su dabartimi. Apie
Daukanto "Darbus" Saulius Žukas rašo, jog "dabartis dažniausiai iškyla [...]
kontrasto principu sugretinant, kas buvo ir kas beliko"'. Paprastai Daukantas dvi epochas lygindavo senesniosios naudai. Kaip sakė filosofas J.
Repšys, anot Daukanto, "senovės lietuviai buvo stiprūs, sveiki, tvirto sudė
jimo, laisvi, dabartiniai - sunykę, suvargę, nuo sunkių darbų sukumpę" 2 •
Repšys apibendrina Daukanto požiūrį: "tartum iš praeities reikia mokytis,
kaip gyventi, kaip elgtis"3• Šios mintys svarbios, norint priartėti ir prie Dau-

1

Žukas S. Simonas Daukantas.- K., 1988.- P. 48.
Repšys J. S.Daukanto pažiūros i istorinį procesą iri istorijos mokslo uždavinius. - Filosofija. - 1963. -T. 3. - P. 117.
J
Ten pat.
2

2i

Žr. Kalnius A. Simano Daukanto raštų žodynas.- K., 1937 //Mašinraštis, LKI,
Žodynų skyrius.- P. 147.

atgimimo istorijos studijos 1993
T. 5
Simona<; Daukantas
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kanto požiūrio į bendrinę kalbą.
Nors kokių nors platesnių traktatų apie savo bendrinės kalbos sampratą
Daukantas nėra parašęs, pagrindinius tos sampratos principus galima atsekti iš įvairių jo tekstų.
Daukantui "gražumas ir dailumas kalbos lietuvių, žemaičių rodo aiškiai,
jog ana [... ] išdailinta yra buvusi kitą kartą [...]"4. Vadinasi, kalba buvusi
išdailinta, seniau buvusi tobulesnė nei dabar. Išdailinta Daukantui, matyt,
reiškė, kad turėjo raštą, buvo gana suvienodinta, priimtina visiems lietuviams. Kadangi ta kalba jam rodėsi buvusi sutvarkyta, vadinasi, tvarkant ją
dabar, iš naujo, visai logiška iš anos mokytis, pasiimti, kas geriausia. Kitaip
sakant, buvusios tobulesnės rašomosios kalbos elementai perkelti į dabartinę, prastesnę. Pati istoriko Daukanto asmenybė, būdama iš karto ne viename laike, natūraliai tapo praeities ir dabarties jungtimi, tai, kas sena,
nebuvo svetima, atstumtina. Taip į Daukanto tekstus galėjo patekti daug
archajiškų lietuviškų žodžių, prisirinktų iš Konstantino Sirvydo, Mikalojaus Daukšos, kitų senųjų raštų. Didžiajame savo lenkų- lietuvių kalbų
žodyne archaizmų, t. y. žodžių, jau jo laikais pasenusių, jau jo amžininkams nesuprantamų, Daukantas pavartojo gal ne mažiau kaip šimtą (nekalbant apie iš jų padarytus naujus darinius) - tai ir ašva "kumelė", gamta
"dorybė", kaimynas "valstietis, kaimo gyventojas", tekūnas "kurjeris", vaistytojas "gydytojas" ir kt.
Tokių, t. y. nesuprantamų ar ne visai tiksliai galimų suprasti žodžių vartojimas nelabai patiko Motiejui Valančiui, Antanui Baranauskui. Tačiau
juos suradęs Daukantas norėjo ir prigydyti. Archajiškos leksikos sluoksnis
jam buvo labai svarbus kuriamai bendrinei kalbai - tai istorijos tęstinumo
laidas. Todėl vienas istorinis bendrinės kalbos kūrimo principas Daukantui turėjo būti toks: reikia rinkti senus žodžius ir jais turtinti bendrinę
kalbą, ir nelabai svarbu, ar tie žodžiai skaitytojui iš karto, savaime suprantami, - juos galima (reikia) išmokti.
Rašydamas apie bendrinę kalbą, Daukantas turėjo galvoje istorinę perspektyvą ir kitu aspektu. Jis rašė, kad "tebkalba dar šiandien lietuviai, žemaičiai, prūsai, Iečiai ta pačia kalba, kuria kalbėjo jų probočiai eruliai pirm
tūkstančio metų" 5 • Suvokdamas, kad žemaičių ir lietuvių kalba skiriasi nuo
latvių ir prūsų kalbų, Daukantas taip pat suvokė anksčiau tai buvus vieną
kalbą. Ir toks istorinis žinojimas vėlgi kreipė Daukanto mintį dabartinę
bendrinę kalbą bent iš dalies modeliuoti pagal tai, kas buvo. Būdamas nuo-
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seklus kalbos grynintojas, vengęs slavizmų, germanizmų, prūsų ir latvių
kalbų žodžius vartojo sąmoningai - latvizmai lūgoti "prašyti",jautoti "klausti", prūsizmai rykys "valdovas", galbūt kmvaida "karvedys". Taigi vėl tik istoriškai lygindamas buvusią epochą su šiandiena Daukantas galėjo nusistatyti kitą principą - skatintina į bendrinę kalbą įtraukti latvių, prūsų
kalbų žodžius, nes tai buvusios tos pačios kalbos žodžiai, kad ir ne išsyk
suprantami. Vėl istorija - argumentas dabarčiai.
Tokie du bendrinės kalbos principai - rinkti archajišką leksiką ir perimti latviškus bei prūsiškus žodžius - buvo istorinis pagrindas, kuriuo remdamasis istorikas Daukantas žiūrėjo į kuriamą kalbą. Kitiems to laiko Didžiosios Lietuvos literatams, rašytojams tai nebuvo būdinga - nei J. A.
Pabrėžai, nei M. Valančiui, nei J. Čiuldai. Daukanto žvilgsnis buvo unikalus. Ir Pabrėža, ir Valančius, ir Baranauskas jį dėl to kritikavo.
Tačiau bendrinės kalbos kūrimas - tai visų pirma sinchroninis, ne istorinis uždavinys - reikia praktiškai sukurti vienodą, visiems lietuviams patogią ir priimtiną kalbą. Pagrindinis, dažnai cituojamas Daukanto sinchroninis bendrinės kalbos kūrimo principas užfiksuotas viename jo laiške: "mano nuomone, negalima rašyti nei vien gryna žemaičių, nei gryna aukštaičių (tarme), bet reikia domėtis jų švelnumu, harmoningumu ir glaustumu% - vadinasi, reikia derinti tarmes. Prie šito principo jis vis artėjo į
gyvenimo pabaigą - vis labiau ankstesniųjų žemaitiškų savo raštų lytis aukštai tino, t. y. vis daugiau vartojo aukštaitiškų kalbos elementų.
Tokio derinimo rezultatas - tai ir leksinių aukštaitybių vartojimas, pvz.,
Didžiojo Daukanto žodyno dilgė "dilgėlė",gardus "skanus", karvelis "balandis", nuraškyti "nuskinti", šova "skląstis" ir kt., ir įvairios aukštaitiškos fonetikos lytys. Kai kada derinti tarmes Daukantas mėgina ir per rašybą. "Nosines raides geriausia rašyti an, [... ] čia vėl galima visiems įtikti, ir tiems,
kurie kietai a ištaria, ir tiems, kurie dusliai šią raidę sako" 7• Idealus rašmuo Daukanto teorijai buvo u - u su mažyte o raidyte viršuje, nes ją galį
skaityti kaip kas nori: "Kur iszpul raszyti uo, taj labaj yra raszyt u, par tą

4

Daukantas S. Raštai

(parengė

s Ten pat. - P. 65.

" Ten pat.- T. 2.- P. 788.
7
Ten pat.- P. 789-}90.
5.-2696

Y. Merkys ir B.

Vanagienė).-

Y., 1976.- T. 1.- P. 64.
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wisims gal itikti, tie, kurie pirmu uo, ir tie, kurie isztar ou, nesgi wieni saka
duoti, kiti douti" 8•
Tačiau toks noras derinti nebuvo labai perspektyvus. Praktiškai bendrinės kalbos paprastai susiformuoja kurios nors vienos tarmės pagrindu, visų pirma fonetiniu, iš kitų tarmių ji tik papildoma (dažniausiai leksika, ne
fonetika). Iškyla ta tarmė, kuri turi daugiau rašytojų, kuria išleidžiama
daugiau knygų, t. y. kuri nurungia kitas. Nurungtosios tarmės atstovas bū
na priverstas pasiduoti ir stengtis rašyti nurungėjų tarme, peraugančia į
bendrinę kalbą. Tam tikra prasme tai tarmių kova už būvį.
Daukantas nusistatė demokratiškesnį principą - tarmių lygybė, iš jų
bendrinei kalbai reikią perimti tai, kas geriausia. Savo Didžiajame žodyne
Daukantas neretai pateikdavo greta ir žemaitišką, ir aukštaitišką lytį, pvz.:
kwiestas, kwijs_tas; medioti arbamedzioti;pusweltiuj, puswelcziuj; net stengdamasi;~~kūr~dirbtinių aukštaitiškų lyčių - laukajtis žem. "mažas laukas"
ir neva aukšt. laukajczis "t. p." Tokių lyčių buvimas, polifonetinio il rašmens
propagavimas rodo, kad Daukantas pats neturėjo tvirtos ir griežtos bendrinės kalbos sampratos - juk tai ne normintojo, kodifikuotojo nustatymas, kokia turi būti jo siūloma.norma, o demokratiškas leidimas skaitytojui pačiam pasirinkti, kokią lytį vartoti. Panašios nuostatos vėliau yra laikęsis Kazimieras Jaunius, bet ji iš principo nelabai pritaikoma. Didelis polifonetinių rašmenų trūkumas - jie neimplikuoja vienodos, bendrinės šnekamosios kalbos, jais gali būti norminamos tik rašomosios kalbos lytys, o
juk greta rašomosios bendrinės kalbos visada būtinai ima formuotis ir šnekamoji. Kiti Daukanto amžininkai, nors nevienodai, bet gerai suvokė ~ne
kamosios bendrinės kalbos reikalą, būtinumą - tiek Pabrėža, tiek J. Ciulda. Todėl tai, kad Daukantas jai neskyrė daug svarbos, negali būti pateisinta to meto vyravusiomis pažiūromis. Daukantas unikalus, nors jo nuostata ir nelabai perspektyvi. Grįžtant prie Daukanto - istoriko profesionalo - galima pasakyti, kad istorija visada yra raštas, bet ne garsas. Tai irgi
galėjo padėti Daukantui ~~eik!~ei{(įlĮl~~_gąr.sJ11ei šnekamajai benq~įnei
kalbai.
'~-Lekfunas rinktis, negriežtas požiūrio formulavimas į kai kuriuos kalbos
faktus matyti ir iš kitų Daukanto minčių. Pavyzdžiui, jis sako, kad "ar d, t
minkštinti, ar ne, parodys lai~as" 9 , "dėl įvardžio asz ketvirtojo linksnio, tai
laikas parodys,
ar manę ~eikia rašyti" 10, "kaip rašyti - tabokis, ar !ab07'is-=-sunkl)J1!Spėti"11. Nors yra daug Daukanto labai griežtai formu-

mani
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luojamų siūlymų, kaip ką rašyti, visgi iš pacituotų vietų matyti jo neapsisprendimas. Tokių formuluočių, kaip "parodys laikas", nerastume nei Pabrėžos, nei Čiuldos tekstuose. Nuspręsti, kas kurioje tarmėje yra geriau ir
labiau nusipelno patekti į bendrinę kalbą - labai nelengva. Negalėjimą
apsispręsti simbolizuoja ir paties Daukanto dažnai kaitaliota rašyba, bene
daugiau ir dažniau už bet kurio kito mūsų XIX a. literato.
Taigi Daukantas dar lą:u.kė. Laukė, kol pati istorija išspręs kai kurias
problemas. Bendri;;~kalb~ kūrimasis - tai greta sąmoningų žmogaus
norminamųjų pastangų vykstanti ir savaiminė kalbos raida. Šiam, antrajam, aspektui Daukanto bendrinės kalbos teorijoje dar lieka reikšmingos
vietos. Jis suprato, kad ne visada žmogaus kišimasis gali įveikti istorijos
raidą.

'

Daukantas dar gyveno metu, kai reikėjo įrodinėti lietuvių bendrinės kalbos reikalingumą, ir tam jis skyrė labai daug energijos. Daukantas rašė:
"Norėjau[ ... ] parodyti neprieteliams Lietuvos ir Žemaičių kalbos, jog kiekvienas norįs galįs rašytilietuviškai, jei turi.spėko, lygia dalia kaip ir kita
išdailintaJ~11 kalJ:>a" 1\ taip pat "~~i<l~r-tietl.lviaTir žeffi-alč-fail~Tsavok.ai:
l>ą, kurią idant[ ... ] pastatytų šalip kalbų mokytų, turi aną šiandien dailinti"13. Daukantui labai rūpėjo lietuvių kalbos prestižas. Visi jo čia aptarti
bendrinės kalbos formavimo principai, be kita ko, turėjo kelti tą prestižą:
archaizmai, latvizmai, prūsizmai, aukštaitybės rodė, kokia sena ir garbinga, kokia turtinga žodžių lietuvių kalba! Žodingumui gausinti Daukantas
sukūrė ir daugybę naujadarų (Didžiajame savo žodyne - net apie 3800),
kartais tik retiems, okaziniams poetizmams - Kosow!adny verstas dalgiovaldis "mirties, priklausęs mirčiai", Chlopoogier, žmogžirgas "kentauras". Ši
savybė yra tokia ryški, jog kartais atrodo, kad Didįjį savo žodyną, t. y. lietuviškų žodžių rinkinį, galbūt pretendavusį tapti Žemaičių Akademijos akademiniu žodynu, Daukantas visų pirma rašė kalbos prestižui kelti, o ne

8

Ten
• Ten
10
Ten
11
Ten
12
Ten
n Ten

pat.
pat.
pat.
pat.
pat.
pat.

- P. 789.
- P. 790.

-T. l. -P. 39-40.
- P. 36.
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norminti konkrečias lytis. O juk tokiame žodyne visuomenė būtų pirmiausia ieškojusi stabilesnių normų. Gal ir Valančius taip rašomo žodyno nenorėjo spausdinti?

..
.
Tai kad Daukantas taip karštai gynė lietuvių kalbą, rodo JĮ supratusĮ
tebe;gzistavus pradinį bendrinės kalbos kūrimo etapą, kai reikėjo visais
įmanomais istoriniais ir sinchroniniais ~ūdais įrodyti li.~tuvių kalb?s.vertę,
t. y. tinkamumą tapti bendrine, rašomąia kalba. Prakt1.s~as ben_dn.nes kalbos lyčių norminimas, žemaičių ir aukštaičių tarmių denmmo .Pn.nc1po ~on
kretizavimas Daukantui pačiam ne visada buvo aiškus. Nes1onentav1mas
tik į vienos kurios tarmės pagrindą, nekreipimas dėmesio į šnekamąją ~e~
drinę kalbą rodo labiau teoriškai nusistatytą, bet .tur~nčią.da~g praktm1ų
sunkumų bendrinės kalbos sampratą. Daukantas hko 1stonku ir kurdamas
bendrinę kalbą, apie ją gerai žinojo "kad", bet dažnai nebuvo tikras - "kaip".
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atgimimo istorijos studijos 1993

T. 5
Simonas Daukantas

"VARGO PELĖ": LIETUVOS NACIONALINĖS
ISTORIOGRAFIJOS PRADININKAS
SIMONAS DAUKANTAS*
Saulius Pivoras**

ĮVADAS

Ar šiandien mes pakankamai pažįstame ir suvokiame Daukantą? Tai
svarbus ir būtinas klausimas praėjus 200 metų nuo jo gimimo. Ar mes įsi
vaizduojame, ar suvokiame Daukanto gyvenimą, darbus, jo mintis ir rū
pesčius? Turime gerą Vytauto Merkio parašytą Daukanto biografiją, kurios jau ir antras leidimas išėjo 1 • Sauliaus Žuko įžvalgią knygelę mokyklai 2,
Egidijaus Aleksandravičiaus bandymą atkurti artimiausią Daukantą supusią aplinką 3 , bei nemažai straipsnių, tarp kurių problemiškumu išsiskiria V. Trumpos darbas, publikuotas 1965 m. "Metmenyse". Pagaliau turime paties S. Daukanto raštų dvitomį4. Šiame dvitomyje pirmąkart buvo
išspausdintas brandžiausias istorinis Daukanto darbas "Pasakojimas apie
veikalus lietuvių tautos senovėje". Iš ankstesnių tyrinėjimų dar reikia paminėti Augustino Janulaičio darbą 5 ir nepublikuotą Jono Repšio disertaciją6. Tai buvo tikrai rimtas ir solidus darbas, netrivialiai, nors ir remiantis

• Redakcinė kolegija dėl kai kurių S. Pivoro minčių turi kitokią nuomonę.
•*Nuoširdžiai dėkoju už visas pastabas, kurias, perskaitę rankraštį, išsakė istorikai Antanas Kulakauskas ir Česlovas Laurinavičius.
1
Merkys Y. Simonas Daukantas.- Y., 1991.
Žukas S. Simonas Daukantas.- K., 1988.
.1
Aleksandravičius E. Prieš Aušrą. Jaunieji Daukanto bičiuliai.- Y., 1990.
4
Daukantas S. Raštai.- Y., 1976.- T. 1-2.
5
Janulaitis A. Simonas Daukantas. Jo gyvenimas, darbai ir vargai (1793-1864).- Y.,
1913.
" Repšys J. Simono Daukanto visuomeninės ir politinės pažiūros. Filosofijos mokslų
kandidato disertacijos mašinraštis.- Y., 1961.
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marksistine schema bei frazeologija, paaiškinantis kai kuriuos Daukanto
pasaulėvokos aspektus. Pavyzdžiui, 113-115 puslapiuose analitiškai ir tiksliai išaiškinamas Daukanto baudžiavos supratimas ir tai, kad jos susiformavimo ir Lenkijos- Lietuvos unijos ryšys (lenkai ir baudžiava) jo nebuvo
suvokiamas taip tiesiogiai, kaip iki tol (o dar ir dabar) buvo manoma. Darbas turi ir daugiau privalumų, bet dėl minėtos schemos šiuo metu jis galė
tų būti skelbiamas tik kaip J. Repšio palikimo dalis, tam tikrais aspektais
vis dar aktuali.
Atrodytų, belieka prieš Daukantą tik galvą nulenkti, pašto ženklą ar pinigą jo garbei išleisti. Džiugu, kad rengiamasi iš naujo paskelbti jo "Istoriją žemaitišką", XIX a. pabaigoje išleistą JAV. Kalbama ir apie akademinius Daukanto raštus. Bet yra dar vienas dalykas. Nors A. Janulaitis dar
1913 metais rašė, kad labiau žinomi Daukanto raštų pavadinimai, o ne
turinys, tačiau padėtis ir dabar nelabai pasikeitė. Be to, ir pavadinimai
nesuprantami, jeigu nežinomas turinys. Sakykim, "Būdas senovės lietuvių,
kalnėnų ir žemaičių". Kas gi tie kalnėnai? Ar jie tie patys lietuviai ir žemaičiai? "Istorija žemaitiška". Kodėl žemaitiška, o ne Lietuvos? Gal teisūs Amerikos leidėjai, kurie pakeitė pavadinimą ir atitinkamai paredagavo tekstą,
"žemaičius" keisdami į "Lietuvą"? 7 Ar pirminio varianto grąžinimas yra tik
pagarbos autoriui ženklas, ar jis gali būti motyvuojamas ir kažkuo svarbesniu? Daukanto rinktinių raštų, išėjusių 1955 m., tomelyje paskelbta "Pasakų masių" dalis. Ką reiškia tas žodis "masių"? Ar tai žmonių masės, kitaip
tariant, liaudis? Ar daug kas atkreipė dėmesį į V. Merkio pastabą, kad
masiais Daukantas vadino Gondingos tėvonijos (šiaurės vakarų Žemaitijoje) gyventojus8? Pagaliau, kokie iš tikrųjų Daukanto nuopelnai istorijai?
Ar jie tėra tik istoriografinis faktas, moksliškai bevertis, o mes lenkiame
galvą tik Daukanto patriotizmui, netikėdami, kad galime pasisemti iš jo
istorijos žinių ir supratimo apie Lietuvos praeitį? Pabandysime apie tai
pasvarstyti.

S. l'ivoras VARGO

PELĖ

l. ŽMOGUS IR EPOCHA
Žr. komentarus Daukanto rinktinių raštų leidime 1955 m. - P. 430.
" Merkys V. Op. cit.- P. 142.
7

Kiekvienam žmogui yra skirtas laikas gyventi žemėje ir pasaulyje. Todėl
sakoma, kad norint suprasti žmogų, reikia suvokti jo epochą. Daukantas
gyveno XIX amžiaus pirmojoje pusėje. Mūsų kultūroje gyva tradicija sieti
šį istorinį laikotarpį su romantizmu. Taip mes atpažįstame "firmos ženklą"
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ir tariamės jau viską suprantą. Aa .. ! Tai - romantizmas! Taigi Daukantas
- romantikas. Netgi ir mokslas tenkinasi iš esmės tokiu vertinimu, tik jį
išplėtoja. Pateikiamas, suformuluojamas tam tikras romantizmo apibrėži
mas, jis pavadinamas kultūros tarpsniu, ir viskas jau lyg ir aišku. Tačiau iš
tikrųjų niekas neaišku ir, kaip sako žymus rusų literatūrologas, vokiečių
kultūros istorijos specialistas A. Michailovas, kažin ar ne visur labiausiai
paplitęs paklydimas yra nuolat pasikartojantis reikalavimas apibrėžti, kas
tai yra romantizmas, barokas ir t. t. 9 Tai nereiškia, kad apskritai nereikia
apibrėžti. Tačiau apibrėžimas (įvardijimas) turi kilti iš suvokimo, o ne atvirkščiai, kai pirma duodamas apibrėžimas ir tada, juo remiantis, bandoma suvokti. Mes galime vandenį pavadinti vynu, bet ar nuo to kas paaiškės? Taigi labai svarbu, kaip suprato "romantizmą" ir "romantiką" patys
romantikai. Pirmąkart žodis "romantikas" pasirodo Žano Polio "Paruošiamojoje estetikos mokykloje" (1804 m.). Jis suskamba vieno herojaus lūpo
se. Tas herojus yra visokių literatų nedraugas ir vartoja šį žodį atsainiai:
"kažkoks romantikas", t. y. maždaug niekais (=literatūra) užsiimantis žmogus. Patys vokiečių romantikai literatai, svarstydami literatūros gyvenimo
taisykles, kalbėjo apie "romantizaciją". Novalis taip ją apibūdino: "Individualaus momento, individualios situacijos ir t. t. - absoliutizacija - universalizacija - klasifikacija ir yra romantizacija" 10 • Vėliau "romantiškas" ir
kiti su juo susiję žodžiai perėjo iš literatūros į kitas kultūros sritis ir įgijo
daug naujų reikšmių: romantiška graži gamta, bet kuris gražus, kažkuo
išsiskiriantis daiiktas ar reiškinys, apskritai visas tas neįprastumas, kurį gali
pamatyti žmogaus akis. Iki tam tikro laiko "romantikai" dar nežinojo, kad,
svarstydami "romantiškumo" problemą poezijoje, patys buvo poetai-romantikai (t. y. tokiais jie savęs nelaikė). Tokie jie tapo tada, kai epochos sąmo
nė susiejo šiuos jų svarstymus su poetine jų kūryba. 11 Ar Daukantas svarstė romantiškumo problemą? Visi gerai žinome, kad ne. Žiūrint į romanti-

" M 11xai1J1os AJleKcaHnp B11KToposw1. l1.11aJJeKT11Ka J111TepaTypHol1 ::mox11 //
KOHTCKCT - 1982. - C. 115.
10
Ten pat. - P. 109.
11
Ten pat. - P. 110.
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kaip į tam tikros kultūros dalies (pavyzdžiui, literatūros) suvokimą,
Ir apskritai tokios prasmės, kaip jau
minėta, nėra. Taigi aišku, kad Daukantas nepriklausė jokiai romantizmo "rūšiai". Beprasmiška tampa aiškintis ir romantizmo epochos santykį su kita - šviečiamąja - epocha. Reikia ieškoti kitų būdų suvokti
epochai.
Tai nėra tiesioginis mūsų uždavinys ir galime pasitenkinti, kaip pavyzdį
nurodydami kelis Aleksandro Michailovo darbus. 12

teikė ypatingą reikšmę ir prasmę. Todėl neužtenka pasakyti, kad frazeologizmas "vargo pelė" yra tautosakinės kilmės. Daukantas nesuprato tautosakos paraidžiui ir ne dėl kažkokių frazeologizmų ja domėjosi. Tai jam
buvo išmintis, išreikšta nacionaline forma. Pasivadinęs "vargo pele", Daukantas išsakė savo pagrindinę ontologinę poziciją, šiame dviejų žodžių junginyje užšifravo visą savo gyvenimo prasmę. T. y. sąmoningai pasirinko
prastuolio poziciją 1 6, suvokdamas, kad ji yra galios ir gyvenimo įtampos
šaltinis. Ši prastuolio nuostata ryškėja ir kituose Daukanto pasisakymuose: "Šiandien būsiu, rytoj pūsiu", "Su saule negyvensi" ir t. t.
Apskritai Daukantas tikrąja išmintimi laikė paprastumą. Tačiau tai ne
faktinė, o principinė, ontologinė nuostata. Naivu būtų manyti, kad Daukantas neskyrė šių dalykų. Todėl Daukantas ir gali "rimtu tonu" kritikuoti
L. Ivinskio kalendoriuje išspausdintą pasaką apie karalių Saliamoną. Kadangi paprastuose dalykuose slypi išmintis, ji turi būti išmintingai bei rimtai pasakyta - kaip kad tautosakoje. Rimtas tonas čia nėra tik stilistinė
gudrybė. Prisiminkime diskusiją, kai Daukantas savo darbus pasirašinėjo
vis kitais vardais. Ar jis norėjo parodyti lietuvių literatų gausybę ir taip
išgarsinti tautą, ar tiesiog bijojo galimo persekiojimo? Tiesą sakant, ši alternatyva apskritai neteisinga. Aišku, turėjo reikšmės abu dalykai, bet pirmiausia Daukantui buvo svarbu ne tiek autorystė, kiek jo darbų reikšmė.
Be to, tai buvo galimybė blaiviai (ne pagyrimais apsunkinta galva) įvertin
ti savo veiklą. Ne šiaip sau Daukantas prisimena patarlę, kad apie žmogų
reikia spręsti ne iš jo išvaizdos ar žodžių, bet iš darbų. Ir savo darbus Daukantas skiria lietuvių motinoms ar berneliui piemenėliui, t. y. išminties
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nėra prasmės šią sąvoką globalizuoti.

2.ASMENYBĖ

Bet nepaisant išdėstytų minčių dar neįveikta galimybė laikyti Daukantą romantiku. Ta galimybė yra buitinė, pirmąkart išsakyta literatū
rinio Žano Polio herojaus. Tikrieji, t. y. gyvenimiški nedraugai su pasitenkinimu pasičiupo "romantizmo" pravardę. Ir dabar dar apie kokį nors
žmogų sakoma "Et! Tai nepataisomas romantikas". Taigi svajotojas, nerealistas, emocionalus žmogus ir pan. Kultūra neegzistuoja savaime, o
tik žmoguje ir per žmogų. Ji yra žmogaus tapsmas asmenybe. Todėl mes
negalime taip paprastai (buitiškai) pavadinti Daukanto romantiku. Anot
to paties A. Michailovo, "kultūros istorija ir tyrinėja ne faktus ir daiktus kaipo tokius, bet apmąstymo procesus, į kuriuos faktai ir daiktai iš
anksto giliai panardinti" 13 • Taigi negalime pasitenkinti literatūrinio stiliaus fragmentų mums sukeltu įspūdžiu, o pirmiausia turime suvokti
kultūrinio fenomeno, kuris beveik visada yra asmenybinio ne empirine, o ontologine prasme pobūdžio visumą. Dar kartą pasiremsime A.
Michailovu, kurio žodžiai apie literatūros istoriją tinka ir istorijai apskritai:
"Nėra jokio kito būdo tirti literatūros istoriją, kaip nagrinėjant jos
vidinę logiką, įsiskverbiant ir apsiprantant literatūrinio proceso viduje,
- faktai savaime yra nebylūs, tai tik jų savęs apmąstymo pradžia. Todėl
negalima užsiimti nacionaline literatūra nesupratus jos nacionalinės
savęs apmąstymo logikos" 14 • Paties Daukanto žodžiais: "Jeigu kas skaitys
nemėklindamas, nieko sau naudingo neregės, bet jei rymodamas( ... ) lasys, ras sau daug didžiai naudingų pamokslų" 15 •
Daukantas nerado sau geresnio vardo, kaip "vargo pelė". Matyt, jam jis

12

13
14

i;
16
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trokštantiems paprastuoliams. Tik nereikia suprasti Daukanto žodžių paraidžiui, kuo pasireiškia pozityvistinio mokslo impotencija.
Ginčas, ar bajorams, ar liaudžiai Daukantas skyrė savo knygas, taip pat
yra beprasmis. Aišku, kad Daukantas savo veikalus skyrė liaudžiai, valstiečiui (jo praktinių patarimų knygelės). Bet tai, ką Daukantas vadina
"motina" ar "berneliu", nėra tik faktinė ar konkreti XIX a. pirmosios pusės
motina ar bernelis, o apskritai ontologinis principas ar nuostata. Daugelis
Daukanto vadinamųjų nusiskundimų jam yra tik priemonė sužadinti kūry
binei energijai ir nereikia jų suprasti kaip savanaudiškos retorikos. Todėl
visai nėra jokio prieštaravimo tarp negalavimų išgyvenimo, jų aprašymo ir
veiklos troškimo. Tikriau, tas prieštaravimas yra tiesiog būtinas ir natūra
lus. Tai, kad Daukantas kažkam dalijo pinigus, taip pat nereiškia, kad jis
buvo turtingas. Iš tikrųjų jukkone visada tik beturtis (prastuolis) užjaučia
neturtingą. Galbūt kai kam (o gal tik palaikantiems Valančių) Daukantas
atrodė emocionalus. Bet toks jis nebuvo. Ir pasakojimas apie senatvės nelaimes kaip gyvenimo saulėlydį pripildytas skausmingos autoironijos ("visa globa boba"). Daukantas, mūsų įsitikinimu, nebuvo romantikas nei kokia nors tipologine, nei buitine prasme.

3. MOKSLAS, ISTORUA, LITERATŪRA

Daukanto vertinimo stereotipai gerokai kliudė suprasti jį ne kaip "kono kaip vientisą asmenybę. Kiekviena asmenybė apskritai yra
kontroversiška. Skiriasi tik asmenybės išgyvenimų specifinio įtampos lauko poliai. Kaip apie Daukantą iki šiol manoma? Ogi maždaug taip. Gyveno XIX a. toks patriotas ir pasiryžėlis, savamokslis romantikas, lietuviškai
parašęs pirmąją Lietuvos istoriją. Kadangi nenorėjo ir nesugebėjo parašyti mokslinės istorijos, tai daug meninių vaizdų nuo savęs pridėjo. Gražu,
bet tai ne mokslas ir moksliniu požiūriu (!) Daukanto veikalai - beverčiai. Suprasdami kilnius šio žmogaus ketinimus, mes turime atleisti jo istorijos trūkumus, laisvalaikiu galbūt pasiskaitinėti, bet rimtai nesidomėti.
Neapskundžiamas nuosprendis. Tuo tarpu toks požiūris būtų paprasčiau
sias fariziejų pasityčiojimas. Daukantui nereikalingas mūsų atleidimas, nes
atleisti jam nėra už ką.
Dėl romantizmo jau išsiaiškinome. Apie patriotizmą pakalbėsime trutroversišką",
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putį vėliau.

O kaip išsilavinimas? Daukantas turėjo vieną iš aukščiausių to
meto universiteto teikiamų mokslinių laipsnių - magistro. Magistras buvo, pavyzdžiui, ir Vilniaus universiteto profesorius L Danilavičius. Galėjo
profesoriumi tapti ir Daukantas. Žinome, kaip ilgai ir kruopščiai jis dirbo
prie Lietuvos metrikos, parengė publikuoti 4 istorijos šaltinių tomus, aprūpindavo istorine medžiaga T. Narbutą ir kitus. Greta gimtosios mokėjo
6 (lotynų, lenkų, rusų, latvių, vokiečių, prancūzų) kalbas. Be to, domėjosi
italų kalba, jo bibliotekoje yra prancūzų-italų žodynas. Turėjo turtingą
mokslinę biblioteką.

Daukantas buvo vienas iš labiausiai išsilavinusių to meto Lietuvos žmonių ne tik tarp kilusių iš valstiečių. Pagal išprusimą sunku jį lyginti su D.
Poška, M. Akelaičiu, J. Šliūpu ir netgi su J. Basanavičiumi. Todėl mes negalime Daukanto darbų nagrinėti primityviai, teigdami, kad jis tiek ir tenusipelno. Daukantas sako, kad jis nepajėgęs parašyti mokslinės (aišku,
savo meto) istorijos. Bet neskubėkime vėlgi suprasti tų žodžių paraidžiui.
Galbūt jis tiesiog turėjo savo mokslinės istorijos sampratą. O tai nėra bloga ir neleistina. Kas yra Daukantui mokslas? Tai yra išaiškinimas ir patarimas, kaip reikia gyvenime ir visuomenėje (sviete) elgtis, pagarbos išminčiai mokymas 17 • Taigi mokslas Daukantui nėra abstraktus dalykas, o gyva
kultūros dalis. XIX a. pirmojoje pusėje literatūra buvo laikoma ne tik grožinė kūryba (beletristika), bet apskritai visa, kas parašyta. Kas yra "literatūra" Daukantui? Tai užrašytas pasakojimas apie visokius "veikalus" 18 • Istorija irgi yra literatūros rūšis. Bet tai pasakojimas apie tikrus ("būtus")
"veikalus", vadinasi, ne išmonė, bet pasakojimas apie tikrovę. Tokia Daukanto istorijos samprata. Daukantas nekūrė meninių vaizdų, t. y. išmonės.
Tai būtų prieštaravę jo paties supratimui. Todėl negalime Daukanto istorinių darbų vertinti grožinės literatūros mastais. O kaip Daukantas vertino
beletristiką, galima spręsti iš 1847 m. laiško Vladimirui Andrejauskiui. Daukantas rašo: "Prašom mokytis ir gilintis savo dalyke, kuriam pasišventei, o
laisvom valandėlėm skaityti naudingas istorijas arba kelionių knygas, bet
ne romanus, kurie nieko neduoda, tik atima laiką ir kvailina jauną pro-

17
18

Daukantas S. Vertimai ir sekimai.- Y., 1984.- P. 31-32.
Ten pat. - P. 32.
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Belieka tik pridurti, kad "romanas" irgi susijęs su "romantizmu". Mes
matome Daukanto požiūrį į romanus. Bet lieka neišspręsta viena problema: Daukanto istorijos meniškumas, kalbos gyvumas. Aišku, kad meninio
vaizdo Daukantas nesuprato kaip kompensacijos ten, kur trūksta istorinių
faktų. Nėra taip, kaip mano dauguma dabartinių literatūros kritikų. Daukantas nesiekė ir didaktinių ar patriotizmą žadinančių tikslų. Mums meniškai atrodantis girių ar koks kitas aprašymas Daukantui yra istorinės
praeities rekonstrukcijos ir suvokimo elementas. T. y. meninis vaizdas
buvo ne sąmoningų pastangų ir darbo (ką galime priskirti šiuolaikinėms romanisto intencijoms), o tiesiog natūralus istorinio (t. y. tikrovės, kur išmonė negalima) pasakojimo rezultatas. Kalbos Daukantas
taip pat nesutapatino su gramatikomis ir žodynais, nors pats juos rašė.
Kalba - gyva ir unikali būtis. Todėl jis galėjo sukurti ir daugelio cituojamą metaforą, lyginančią kalbą su snieguose žaliuojanč.ia bruknei.~.
Istorija Daukantui pirmiausiai yra pats gyvenimas. Todėl JOS pasakoJImas (istoriografija) irgi turi būti tikras, o ne mechaniškas f~k:ų vi:ti?ės
surikiavimas. Mokslas taip pat yra gyvenimo elementas. Tai t1kra1 gilus
supratimas. Vienas žymiausių XX a. istorikų J. Heizinga yra pasakęs,
kad istorija - tai dvasinė būsena, kai kultūra suveda sąskaitas su savo
praeitimi. Iš pirmo žvilgsnio kai kurie Daukanto samprotavimai gali
pasirodyti kaip moralizavimas ar retorika. Bet nepamirškime, kad, anot
Daukanto, istorikas yra ir tautos gyvybės diagnostikas, ir šios gyvybės
dalis. Tad visai suprantami tampa, atrodytų, subjektyvūs vertinimai. Aišku, Daukantas pats sukuria savo istorinių veikėjų lūpomis išsakytas kalbas, bet jo laikais iš tikrųjų dar nemanyta, kad taip negalima. Pagaliau
tai buvo ir tradicinės Antikos istoriografijos palikimas. Tai, kad Daukantas įtraukė į savo darbus Mickevičiaus "Živilę", mes vėlgi turime
priimti visai natūraliai, suvokdami, kad Daukantui tai irgi buvo pasakojimas, nors faktiškai ir netikslus, bet iš esmės teisingai atkuriantis
epochą. Ir dabartinė istoriografija kaip pavyzdžiais ar analizės objektais remiasi literatūriniais (beletristiniais) kūriniais. Taigi nepaisant viso literatūriškumo, Daukantas yra pirmiausia istorikas mokslininkas.
Tai kad šiandien Daukanto "Būdas" laikomas grožiniu kūriniu ir leidži~mas su atitinkamomis žaismingomis iliustracijomis, lygiai tiek pat
tinkančiomis, tarkim, Boru tos ir Treinio romanams, yra tam tikra profanacija, nors tai ne dailininko kaltė.

4.

LIETUVIŲ

TAUTOS ISTORIJA

Mes jau priėjome išvadą, kad Daukantas pirmiausia buvo mokslininkas.
iš netolimos praeities mums gyvas ir mokslininko ideologo, propagandisto paveikslas. Tokiu tautiniu ideologu laikomas ir Daukantas, kuriam mokslas buvęs tik priemone visuomenei šviesti, tautai žadinti, patriotizmui ugdyti. Daukantas esą buvęs antilenkiškos orientacijos, aukštinęs
ne tik lietuvius, o ir kitus baltus, vadinasi, baltofilas, "baltofilinės programos" kūrėjas. Daukantas neslėpė savo patriotizmo. Tačiau jis nebuvo ideologas tikrąja šio žodžio prasme. Jau iš aptartos istorijos sampratos matome, kad Daukantas pirmiausia buvo mokslininkas, tačiau jo mokslas gyva kultūros dalis - turėjo būti susietas su gyvenimu. Daukantas ėmėsi
tyrinėti istoriją ne iš patriotizmo ir noro bet kokiu būdu (gal net kai ką
klastojant) išaukštinti savo tautą, bet atvirkščiai - jo patriotizmas ir tautos aukštinimas kilo iš pačios istorijos studijų. Pirmiausia Daukantas buvo
kultūros istorikas. Tai jau seniai žinoma. Tačiau kultūros istoriją mes suvokiame labai siaurai, siauriau nei Daukantas.
Kultūros istorija jam nėra kokia nors istorijos dalis ar atskiras objektas.
Apskritai visa istorija yra kultūros istorija. Todėl ne visai pagrįsta būtų
Daukanto "Būdą" priskirti kultūros istorijai, o kitus darbus - tiesiog istorijai. Ir jo kultūros istorija nėra tik papročių aprašymas, kaip kartais supranta etnografai. "Būdas" nėra koks nors Daukanto laikų etnografijos
šaltinis, tikriau, nėra tik tai. Nors Daukantas iš tiesų rėmėsi savo laikų
kaimiška medžiaga, bet tai jam tėra pagalbinė priemonė rekonstruoti senovės lietuvių gyvenimą, aišku, grindžiama ir mums priimtina prielaida,
kad egzistuoja tam tikras praeities ir dabarties ryšys, praeitis niekad nemiršta iškart ir visiems laikams, o gyvena ir dabartyje. "Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių" nėra vien papročių aprašymas dar ir todėl, kad
Daukantui čia nerūpi tam tikros materialinės kultūros formos savaime.
Todėl jis J. Jaroševičiui, kuris parašė "Lietuvos vaizdinį civilizacijos požiū
riu" ir prikiša erudicijos stoką, kad šis aprašinėjąs tik tokias formas. Dau-
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kantui juk svarbus pats kultūrinis gyvenimas, o tik po to - jo formos. Akivaizdu, kad tokia samprata, o kartu ir Daukanto veikalas yra pranašesni
už J. Jaroševičiaus darbus bent jau konceptualiu požiūriu.
Daukantas rašė ne bet kokią, o tautos kultūros istoriją. Šiam tikslui jam
buvo būtina gerai apmąstyta "tautos" samprata. Pabandykime pasiaiškinti
konkrečius lietuvių tautos dėmenis, kaip juos supranta Daukantas. Iš pradžių prisiminkime Daukanto istorinius darbus eilės tvarka. Pirmasis, parašytas jau 1822 m., kai D. Poška dar 1824 m. sielvartavo dėl Lietuvos
istorijos stygiaus, buvo "Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių". Apie 1838 m.
Daukantas parašo savo stambiausią darbą "Istorija žemaitiška", kur pasakojimas baigiamas 1579 m., Vilniaus universiteto įkūrimu. Planavo Daukantas rašyti ir vėlesnę istoriją, bet matyt, jau nebesuspėjo. 1845 m. Peterburge išeina "Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių". Ir apie 1850 m.
Daukantas parašo savo brandžiausią, bet apimtimi mažesnį už "Istoriją
žemaitišką" darbą - "Pasakojimą apie veikalus lietuvių tautos senovėje".
Mes Daukanto istorinių darbų pavadinimus išvardijome ne šiaip sau. Kadangi jie - visas Daukanto gyvenimas, tai turime manyti, kad kiekvienas
žodis pavadinimuose nėra atsitiktinis. Pirmiausia "Darbai senųjų lietuvių
ir žemaičių". Kaip galime spręsti iš tos antraštės, veikalas yra politinė istorija, pasakojanti apie garsius darbus, nes kitokių juk neverta pasakoti. Tai
dar Antikos istoriografijai, konkrečiai Herodotui, žinomas istorijos apibrėžimas.

Kas yra tie "lietuviai ir žemaičiai"? Nors Daukantas ir supranta juos kaip
tautą, bet dar nėra suvoktas būtinumas tos tautos požymius specialiai apibrėžti ir detaliau išsiaiškinti. Pirmiausia lietuviai ir žemaičiai pasižymi savo istorine-politine praeitimi. Buvo tokie politiniai vienetai - Lietuva ir
Žemaitija. Taigi Daukantas čia neabejotinai remiasi istorine tradicija, nors
lietuvių tautai priskiria ir kitus baltus, šiuolaikiškai sakant, etnonimų neskiria nuo politonimų ir pastaruosius laiko svarbesniais. Tačiau jau kitas
veikalas rodo sampratos pokyčius. "Istorija žemaitiška" taip pavadinta greičiausiai todėl, kad Daukantas tautą apibrėžia daugiau kultūriškai ir šiuo
atveju žemaičiai jam yra svarbiausia lietuvių tautos dalis. Tai konceptualus
dalykas, ir leidėjai Amerikoje XIX a. pabaigoje, keisdami pavadinimą į
"Lietuvos istoriją", nors savaip buvo teisūs (Daukantas iš tikrųjų rašė Lietuvos istoriją), bet jau kitaip suprato XIX a. pirmosios pusės reiškinius,
nebemanė, kad ateityje žemaičiai bus ne lietuvių tautos subetnosas, o pa-
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grindas 20• Bet Daukantas vis dėlto jautė savotišką nuostolį ir netikslumą
taip įvardindamas darbus, nes ir aukštaičiai atliko ir tikriausiai atliks savo
istorinį vaidmenį.

Todėl plačiau išdėstydamas savo tautos sampratą,

Daukantas 3-ają savo
ir žemaičių". Trys vardai antraštėje nėra lygiaverčiai, kaip kai kas mano. "Kalnėnai" ir "žemaičiai" čia paaiškina, kas yra "lietuviai". Taigi, lietuvių tautą sudaro dvi dalys:
kalnėnai ir žemaičiai. Aišku, kad "kalnėnais" Daukantas vadino aukštaičius. Bet Daukantui tai nėra savaime suprantama, kaip kad mums, ir "aukštaičių" termino jis nežino, vadina juos "kalnėnais", sinonimiškai dar "aukštėjais". Tai, kad "kalnėnai" ir "žemaičiai" antraštėje yra priedėlis, gerai
matyti iš 1845 m. Petrapilio "Būdo" leidinio viršelio, kur "kalnėnai" ir "žemaičiai" surinkti mažesniu šriftu, apačioje "senovės lietuvių". Išsiaiškinęs
šiuos dalykus, Daukantas paskutiniame savo darbe jau kalba tik apie "lietuvių tautą". Šiuo atveju svarbu ir tai, kad Daukantas aiškiai atskiria tautą
nuo valstybės ir šių dalykų netapatina (N. Karamzinas savo garsioje istorijoje rusų tautą tapatino su valstybe). Taip kartu su Daukantu išsiaiškinę
lietuvių tautos dėmenis, pažiūrėkime, kaip Daukantas supranta tautą apskritai. Pirmiausiai Daukantas tautą supranta ne kaip kokį daiktą, o kaip
ypatingais bruožais pasižyminčią gyvą individualybę. Jai būdinga sava kalba, tikyba, visuomeninė santvarka, kasdieninio gyvenimo įpročiai ir t. t.
Aišku, kad "tauta" ir "tautinė kultūra" Daukantui yra normatyvinis, o ne
realus dalykas. Tokiu atveju atskiri sudėtiniai jos elementai yra sąlygiškai
dinamiški, bet jų negalima vieno nuo kito atskirti taip, kad visiškai būtų
sunaikinta ir tauta. Taip Daukantas aprašo krikšto priėmimą, kai susirinkę
į seimą senovės lietuviai nusprendė krikštytis, nors tai buvo taip sunku
padaryti, kaip iš naujo gyvenimą pradėti. Tautos gyvenimas nusako ir mokslinės istorijos uždavinius. Todėl Daukanto istorija yra pirmoji tikrai nacionalinė. Aišku, Daukantas prie lietuvių pačia bendrąja prasme priskiria latvius, prūsus ir kitus baltus. Tačiau tai nėra jokia baltofilinė programa, o
Daukanto tautos samprata savo kraštutiniu - normatyviniu aspektu bei
prielaida apie senovės baltų bendrumą, gal jų dar nesuvoktą, bet faktinį
studiją

20

pavadina

"Būdas senovės lietuvių, kalnėnų

Plačiau apie tai kalbėjo A. Kulakauskas savo pranešime "Žemaičiai lietuvių tautiniame atgimime" pirmuosiuose "Romerio skaitymuose".
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(panaši juk yra ir indoeuropiečių kultūros hipotezė). Daukantas, aišku,
nėra ir antilenkiškos orientacijos žmogus. Apskritai valstybinis suverenumas jam nėra koks stabas, o dalykas, natūraliai išvedamas iš tautos kultū
rinio ir politinio būvio. Tam tikrais atvejais jo galima atsisakyti arba jį apriboti. Galimus santykius su lenkais (ir Lenkija) Daukantas nusako anoniminio herojaus žodžiais: "Galim mes su lenkais bendrystoj gyventi ir iš
vieno nuo neprietelių gintis, nes [bet] katrie sau kaip tinkami ūkį savo
rėdyti ir katrie kalbėti, rašyti, mokytis kalba savo bočių prabočių" 21 •
Kitame veikale kalbėdamas apie unijos padarinius, Daukantas apgailestauja: "Daug naudingiau būtų buvę abiedviem (- S. P.), kad katra tauta
ypatingai save būtų rėdž.iusi, o prieš savo neprietelius iš vieno stembusi"22•
Aprašydamas lietuvių ir gudų santykius, Daukantas kaip pozityvų dalyką vertina tai, kad "Gediminas nuo savo pusės pasižadėjo jų tikybą arba
vierą, kalbą, dabą * ir apsiėjimus jų bočių prabočių užlaikyti ir niekam pikto nedaryti" 23 •
Daukanto istorijos nacionalumas yra pozityvus ir suprantamas dalykas.
Anot J. Heizingos, be gyvo kontakto su nacionaline kultūra egzistuojanti
istorija yra klaidingame kelyje, jeigu tik to kontakto stoka nėra paties kultūrinio gyvenimo degradacija" 24 •
Po šių samprotavimų pereikime prie Daukanto istoriografijos moksliškumo. Kad toks klausimas yra visai rimtas ir iki šiol iš esmės visiškai nenagrinėjamas, turi aiškėti iš ankstesnio teksto. Iki šiol netgi Šapokos redaguotos Lietuvos istorijos bibliografijoje nėra Daukanto istorijos, nors ten
įrašytas T. Narbutas, kurio darbai aiškiai yra silpnesni už Daukanto ne tik
konceptualiu atžvilgiu, bet ir kritiškumu. Tai aiški išankstinė nuostata, kurios negalima pateisint, nors suprasti galima. J. Repšio mintis, kad "iš esmės S. Daukanto istoriniuose veikaluose nėra tokio didelio atsilikimo nuo
savo meto istorijos mokslo lygio, apie kurį rašė buržuazinė literatūra" 25 ,
dar nėra įvertintas. Detalus istoriografinis Daukanto darbų nagrinėjimas,
lyginant juos vieną su kitu ir su to meto kitų šalių istoriografija - iki šiol
vadinta romantine jos kryptimi - tolimesnio darbo uždavinys. Mes kol
kas pasitenkinsime tik pažymėdami keletą svarbiausių momentų. Pirmiausia
dėl Daukanto erudicijos. z. lvinskio 1936 m. teiginys, kad "iš Daukanto
veikalų nematyti jo mokslinės erudicijos" 26 , tebėra iš esmės nepaneigtas.
Taip pat ir J. Repšys savo disertacijoje rašė, kad "Daukanto raštuose nerasime mokslinių terminų" 27 • Toliau J. Repšys rašo, kad "jeigu atkreipsime

S. Pivoras VARGO PELĖ

81

dėmesį į laiškų stilių, tai pastebėsime, kad Daukantas čia vartoja tokius
mokslinius terminus, kaip tautų civilizacijos laipsnis, "tautos politinis stovis", "valdžios oligarchija", "valstiečių luomo baudžiava" ir kt., ko visai nėra
jo istorijos veikaluose. Jo istoriniai veikalai tiek turinio, tiek formos atžvilgiu nesutapo su jo korespondencijoje išdėstytų istorijos mokslo uždavinių
supratimu bei tuo moksliniu kruopštumu, kurie matyti iš jo archyvo"28. Repšys šį neatitikimą aiškina tuo, kad Daukantas savo darbus rašė liaudžiai.
Tai, kad Daukanto darbuose mažai išnašų (kai kurios iš jų yra tekste, todėl
neatidžiai skaitant jų galima ir nepastebėti), nereiškia, kad jis apskritai
remiasi mažu kiekiu šaltinių. Veikiau priešingai. Daukantas žinojo visus
~pausdintus ir daugelį nespausdintų Lietuvos istorijos šaltinių. V. Merkys
Jau Daukanto raštuose pateikė šaltinių sąrašą originalo kalba. Prisiminkime juos: Herodotas, Tacitas, Vulfstano ir Rimberto liudijimai, Jordanas,
Kvedlinburgo analai, A Bremenietis, Saksas Gramatikas, Eiliuotoji Livonijos kronika, P. Dusburgietis, H. Latvis, Vigandas Marburgietis, Dlugoš~s, K~zimiero teisynas, Ipatijaus metraštis, Bychovco kronika, Mykolas
L1etuv1s, Jeronimas Prahiškis, P. Karpinis, Lietuvos Statutas ir Lietuvos
~etrika, Strijkovskis ir Kojelavičius. Šaltinių fondas Lietuvos istorijos tyrimams ne taip jau gausiai pasipildė po Daukanto mirties. Apskritai ir dabartiniai istorikai intensyviai remiasi šiais Daukanto gerai žinomais šaltiniais. Daukantas tiesiogiai nežino H. Vartbergės kronikos, paskelbtos tik
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po jo mirties, ir keleto kitų dalykų. Bet istorijos šaltinių pažinimu su juo
negali lygintis nei Narbutas, nei Jaroševičius, netgi Danilavičius ar pats
Lelevelis. Tačiau grynai istoriniais darbais Daukanto erudicija neapsiriboja. Jisai žino ir naujausius kalbotyros darbus (R. Raską ir kitus). Be to,
filosofus: Šv. Augustiną, Kantą, neoplatoniką J amblicką (jo knyga yra Daukanto bibliotekoje), H. Grocijų, N. Makiavelį, J. Bentamą, Herderį ir kitus. Taigi Daukantas - labai plačios erudicijos žmogus. Todėl labai abejotina, kad tos erudicijos nėra jo istoriniuose darbuose. Ir tik neįsiskaičius
galima teigti, kad "jo visas pasakojimo tonas yra perdėm paprastas ir[ ... ]
dvelkia kaimišku stiliumi, kaimiečio logika, jo mentalitetu" 29 • Daukantas
nevartoja mokslinių terminų visai ne dėl to, kad veikalus skiria liaudžiai.
Pirmiausia, kas yra tas vadinamasis "mokslinis terminas"? Tai ypatingas
simbolio-sąvokos kalbinės išraiškos būdas, žodžio formalizavimas.
Techniškai terminai labai patogūs, bet savo prasme dažnai ydingas dalykas, nes dėl jų sukalkėja ištisi prasmės masyvai, mąstymas turi skirtis kelią
tarsi per suakmenėjusį mišką. Daukantas kaip tik ir nori to išvengti. Netiesa, kad terminų funkcija jo tekstuose irgi išnyksta. Kai kuriems žodžiams
Daukantas suteikia ypatingą reikšmę, o neretai žaidžia jų daugiareikšmiškumu. Toks žodis Daukanto žodyne, pavyzdžiui, yra "svietas". Jo negalima
pakeisti dabartiniu sinonimu "pasaulis", nes jis nesugebės išreikšti tokios
reikšmių ir prasmių gamos, kokią iš šio žodžio sugeba išgauti Daukantas.
Be to, žodis "pasaulis" jam žinomas, tik "svietą" jis, matyt, laiko abstraktesniu. Viena "svieto" reikšmė yra apskritai "žmonės". "Naikino svietą šiame
pasaulyje"30 .Viename sakinyje vartojami "svietas" ir "pasaulis", bet jie pabrėžtinai atskiriami. "Svietas" gali būti "pasaulyje"(!) Savitus terminus (pvz.,
"svieto luomai") Daukantas vartoja ne tik korespondencijoje. "Svietas" yra
ir kultūra, apskritai viešasis, vadinasi, ir politinis gyvenimas: "Užsikėtęs
koksai kalnėnas ar žemaitis po svietą klajoti, norėdamas išminties ir gudrybos pramokti"31 • "Svietas" - tai laisvė, kur rymojimas ir protas žmogui
tegali pagelbėti, tačiau ir svietas gali būti aklas - "svieto aklybė". Bet svietas turi ir užsienio, netėvynės reikšmę: "Nemylinčių savo krašto ir po svietą klajojančių didžiai neapvežėjo ir nekentė; kaipgi šiądien dar žodžiai: "svieto
pereiva, šalau jas" yra Lietuviui ir Žemaičiui visų didžiausia negarsma" 32•
Įprasta teigti, kad Daukantas senovės lietuvių pagrindine savybe laikė
dorybę. Čia vėlgi galima, kaip ir daugeliu atvejų, įtarti moralizavimą, didaktiką. Bet taip iš tiesų nėra. Kad žmogus moralus visais laikais, yra labai
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i~ tik sugad~nta~ materialistinis mąstymas gali taineigti. Dauk~~ta~, kalbe~~mas ap~e visuomenę, kurią, be svieto, jis dar vadina "bur-

gili mintis,

sa .' taip pabrez_d~mas JOS. sutartinį charakterį (būtinumą vienytis politiška_i) sak~: ~ad ~?Je ~~gahma gyventi be dorybės. Kitaip (tai Daukantas
primena 1s_1stonJos) Įsigali kokios vienos grupės valdžia ir prievarta ("svietas nuv~rg1amas").? ."svie~o ~ėda" (visuomeninė santvarka), pagrįsta dory~e kai~ norma~1m~ prm~1pu (vėlgi ne konkretybe), reiškia "respublik~ _(pol1)._D~rybe tok1.u atveju suvokiama kaip pareigų ir teisių normatyvme ~ygybe visu~os (visuomenės) atžvilgiu. Daukantas taip antrąkart atsako Į savo b~vus10 egzaminatoriaus dekano J. Chodanio klausimą: "Kai
supranta~e .ŠĮ _Monteskjė posakį: "Respublikoniška valdžia yra dorybė ~
monarch1stme - garbė?"33. Taigi senovės lietuvių "svietas" Daukanto ~a
n~~u, ~ra "respublika". Aišku, kad ir pats Daukantas savo, politiniais įsiti
k~~1m:1s yra labiau ~espubliko~as (ar demokratas, kas šia prasme yra tas
P ), eg~ monar~?1s~as. Garbe be naudos visuomenei jam tuščias daikt~s. Ne~a1sant to, JIS visai tiksliai rekonstruoja ir monarchistinę santvarką
Lietuvoje.
Taip pat daugiareikšmiškai Daukantas vartoia ir žodi" "u-ke·"
· v· d
·· " 1 b .„
J
, pnesm amas J_! va sty e1 . Apskritai "valstybės" Daukantas vengia ir stengias· ·v • _
versti s " . t " . n- k " .
l iss1
.
u ~vie u_ 1~ u e · Svietas yra susijęs su kariniu-politiniu visuomenes gyvemmu, uke - su šeimyniniu-gimininiu, žmogaus darbo pasauliu
J?~ukanta~ savo dar~uose be "luomo" vartoja ir daugiau vadinamųjų moks~
hmų termmų,
nors iškart stengiasij"uos paaiškinti" "Tcoki·a kun'g ·d
b
k
· .
..
·
1 ų re a ara tvar a vadma~1 teokr.atIJa, t. y. rėda tarpininkų tarp žmonių ir dievų"34.
Daukantas v~n~ia termmų ne dėl tariamai siekiamo populiarumo, 0 dėl
paprastumo ir aiškumo, vengdamas scholastinio stiliaus, kuris Daukantui
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buvo dar tokia netolima praeitis, o ir tiesioginė jo dabartis. Daukantas
siekia parodyti, kad visi istoriniai reiškiniai yra paprasti ir kad galima juos
taip išaiškinti, kad jie būtų gyvi ir suprantami. Tarkim, luomų atsiradimo
"pagal jų veikalus", kaip sako Daukantas, "Būdo" pratarmėje aiškinimas
yra labai paprastas ir tikslus: "Tie, kurie į karę traukė ūkę nuo neprietelių
ginti, vadinosi vytis, nuo žodžio vyti, tai yra ginti - kurie neprietelius vijo
iš savo ūkės laukan. Tie vitys žemaičių raštuose ziamlionimis yra vadinami, jog už žemę, kurią dėvėjo nieko nemokėdami, turėjo ūkėje pavojui
radusis į karę traukti. Tų ziamlionių buvo kitąkart didelė daugybė Lietuvoje ir Žemaičiuose [... ] Šiandien likusieji vadinasi bajorais, taip pat be
jokios šviesybės, nežiną patys kuo kitą kartą buvo, o šiandien yra, kas kartą spaudžiami ir naikinami" 35 . Taip Daukantas ne tik paaiškina luomų atsiradimą, bet dar ir parodo ritualizuotos ar retorinės kalbos (bereikšmių
titulų, vardų ir terminų) vartojimo žalą: dabartiniai bajorai (matyt, Daukantas turi galvoje XIX a. pirmojoje pusėje taip vadintus Žemaitijos valstiečius) nežino, kas jie yra. Sakysim, prievolių atsiradimą Daukantas irgi
paprastai, bet tiksliai paaiškina: "Kaipogi senovėje Lietuviai ir Žemaičiai
davė savo diduomenei truputį javų, kailių, retai pinigų, ir taip ne kaipo jų
vergai tą jiems darė, bet jog jie vyresniaisias būdami ir ūkę rėdydami laiko
neturėjo sau užsidirbti" 36 . Tai yra prievolių mokėjimas susiklostė tam tikromis istorinėmis aplinkybėmis, o nėra prigimtinė pareiga. Vėl reikšminga dabarčiai išvada, bet kitaip ir negali būti, nes istoriografija, kaip praeities pasakojimas, turi ryšį su dabarties gyvenimu. Kitaip galvoti būtų tiesiog naivu. Daukantas neidealizuoja ir pagoniškos lietuvių pasaulėtvar
kos. Tam tikras pagonių gyvenimo natūralumo pabrėžimas yra reakcija ir
atsvara kryžiuočių kronikų ir vėlesnės istoriografijos ideologijai. Taigi pirmiausia tai yra poleminis ir mokslinis požiūris. Kaip tik todėl jis atrodo
pabrėžtas, o tada, nesant kitų nuomonių, toks pabrėžimas buvo beveik neišvengiamas. Daukantas nori parodyti, kad pagonys buvo tokie pat žmonės, ne primityvesni už krikščionis, tik turintys savo pasaulėvoką ir kultū
rą. Ypač tai akivaizdu ten, kur Daukantas kalba apie senovės lietuvių religiją ir vadina prasimanymais teiginius, kad lietuviai garbino perkūniją. Anot
Daukanto, buvo garbinamas ne gamtos reiškinys, o savitai suprastos tikrovės galios elementas, personifikuotas Perkūno pavidalu. (Daukanto senovės lietuvių pasaulėvokos rekonstrukciją irgi reikia aptarti detaliau ir atskirai.) Daukanto argumentai pagrindžia ir bendresnio pobūdžio mintį:
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kultūrų lygiateisiškumą, kai nėra galimybės, prisidengus aukštesnės kultū
ros šūkiu, naikinti kitą kultūrą. Daukanto reputaciją mūsų akyse pakankamai gadina jo piktnaudžiavimas tiesiogine kalba. Tai iš tikrųjų svetimas
moksiine-i istoriografijai elementas. Bet nepamirškime, kad jis buvo paplitęs Antikos istoriografijoje, kuria pirmiausia ir rėmėsi Daukantas. Ne mažiau šį metodą vartoja tokie garsūs XIX a. istorikai kaip ž. Mišlė, ar T.
Karlailis. Originaliausia yra Daukanto istorijos samprata: istoriografiją jis
supranta ne tik kaip įvykių, bet ir kaip socialinės bei kultūrinės pasaulė
tvarkos rekonstrukciją. Daukantas ir valstybės atsiradimą aiškina Vulfstanu, kaip valdžios siekimą ir kovą dėl jos visiškai savanaudiškais tikslais:
"Kožnas sau pats savo bare valdymieru, arba rykiu, norėjo būti, nuo ko ir
kraštą tokio sau pono vadino valstybe" 37. Daukantas mato tokios santvarkos nedemokratiškumą ir vertina tai kaip Rytų civilizacijos ypatybę, nes
saulėtekio kraštuose "daugelis rėdos ir elgias su kitais kaip tinkamas"38.
Nors Daukantui valdžia nėra koks nors subjektyvus veiksnys, o būtinas
dalykas ir, ją "atradus", reikėjo atitinkamai tvarkytis. Taigi net ir valstybės
(monarchijos) tvarka yra gera, kaiji nėra tik raidė ir ritualas, o grindžiama
tam tikrais teisiniais veiksmais. Klaidinga būtų manyti, kad Daukantas neįvertina lenkų pranašumo civilizaciniu požiūriu. Jis rašo: "Lenkai mokėjo
rašyti ir skaityti, turėjo Krokuvoje išmintinę iškalą arba universitetu vadinamą, ~urioje svietas gudrybos ir išminties mokėsi. Kad tuom tarpu Lietuviai ir Zemaičiai, noris krikščionys, vienok visoje ūkėje nei vienos iškalos
neturėjo, tarp pačių kunigaikščių niekas nemokėjo nei rašyti, nei skaityt,
sandaras pačias su svetimais viešpačiais ir svetimomis tautomis Gudų kunigai rašė gudiškai arba lotyniškai, todėl ne stebuklai, jog buvo kropiami"39. Tačiau civilizacija Daukantui turi būti pačios kultūros sudėtinė dalis, nes savarankiškai neišugdyta, o perimta ji tik sukelia visuomenės degradaciją. Taip Daukantas vertina Lietuvos bajoriją, perėmusią lenkų civilizaciją.

3

~ Daukantas S. Istorija žemaitiška. -T. l. - P. 71.

36
37

38
39

Ten pat.
Daukantas S. Būdas. - P. 571.
Daukantas S. Vertimas ir sekimai. - P. 32.
Daukantas S. Istorija žemaitiška. -T. 2. -P. 307.
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Daukantas yra pakankamai (ypač savo metu, ko ~etur~~e pamiršt~) kr~
tiškas ir šaltinių bei istoriografijos atžvilgiu. Nepas1tenkm1mą .gry~a1 p~h
tine istorija (valdovų istorija) jis išsako pratarmėje savo J~~~mo 1ston1os
vertimui. Daukantas dar pasitiki legendine Lietuvos metras~10 (~ycho:co
kronikos) dalimi ir sumini ten išvardytus valdovus, bet tuo ir pas1t~nkma,
išreikšdamas ir kritišką abejonę dėl liudijimo patikimumo: "tuo_s visu~ ap_leidau dėl to, jog neradau nė kokių veikalų, kuriuose būt~ ~1?~vo~a~1:
Išpažinti reikia, jog veikalai lietuvių tautos ~ra d~džiai s~p.am~ot~ ir d1dzia1
daug darbo reikia iki juos išguldant dėl to v1e~, J~g ne .v1s1 rasta~ tos g~dy.
a surankioti"4o. Nors Daukantas senoves hetuv1ų pasaulevoka1 renes yr
v
• 'vk . " •v
konstruoti ir remiasi Vaidevučio legenda,_bet_"~storij~~e.ze~aius 01e is
ės kritiškai ją atmeta: "Ta pasaka galėjo but! pradz101e viena, bet pas~~7yra pertaisyta kokio nors zokonininko Gudo ar?~ Voki~čio 15 ar 16
amžiuje. Kaipogi daugioje vietoje pati p~s~ka s~u ~~1estarauJ~, ~y~oda~a,
jog pirmąją žinyčią Rusnėje viešpats (Kn~1ų-Knva1:1s) Brutems Įk~ręs t1~s
ąžuolu visuomet žaliuojančiu, savo buvemę ~u~ais pravar~av7s ir k~m
gus įstatęs. Bet jei Brutenis buvo jau viešp~čm, d~evų tarnu ~r vis~ vyna~
siu ūkės valdymieru dar pirm Vytauto (cia tunmas galv?J~ ~a~dv~vu~~s
_ s. P.), kaip pati pasaka byloja, tai turėjo ir pirm nesema1 but1 zmyc1a
41
įkurta kunigai paskirti" .
. . . . . „.
. _
Ir kitur Daukantas kritiškai vertma 1vamus hud111mus (pasaka~), .va~m.
1
damas juos zaunomis, tai yra legenda. Bet aišku, ~ad j.i~ ir negalėj? JŲ .v1~~
iš savo istorijos išmesti, kadangi pirmiausia surmkti ir s~ka~ptl ~ei~e~o
įvairius liudijimus, kas buvo nepaprastai .su~~u, o pasku~ ka.1 k.~:1~v IŠ J~
atsižadėti. Savo rankomis atradus svarbų lmd1J1mą, sunku. JO :1sa1_ 1ss1zadeti. o ir šiuo atveju Daukantas kritiškesnis už N arbu:ą, ku.n~ .k1e~1e~ą kla~
totę buvo pasiruošęs priimti už gryną pinigą. D~~ v1ena_ir_s1~:n1s d1~no~1s
aktuali Daukanto istorijos savybė yra ta, kad JIS pateikia 1s es~es ~1sus
liudijimus apie baltų santykius su skandinava~s :i~ingų e.poc?oJe. :'ele~
niuose darbuose - šapokos, Ivinskio ar tarybmia1s metais leistose ~stor~
jose kažkodėl apie juos buvo užmiršta. Kad paro~ytur:ie Dau~a~:o 1s~on
jos reikšmę ne tik kaip istoriografinį faktą, bet ir kaip svarbią s1~ ~1~n~
mokslui, pabandykime pasvarstyti vieną istoriografi_nę pr?_blemą l~ 1s~ta1škinti kaip ją sprendžia Daukantas. Nepretenduopme smo atveju Į ~a
lutin~ išvadą, tik norime Daukanto darbus įvesti į aktualią mokslmę
apyvartą.
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5. K JABLONSKIO IR S. DAUKANTO MINDAUGAS

Savo 1978 m. Romoje išleistoje "Lietuvos istorijoje" Z. Ivinskis pateikė
gan sensacingą K. Jablonskio laiško ištrauką apie karaliaus Mindaugo vaidmenį Lietuvos istorijoje. "Jokios katalikiškos krikščionybės Mindaugo laikais Lietuvoje nebuvo. Iš viso Mindaugas tebuvo Ordino statytinis, rėmę
sis savo krašte nelietuviška karine jėga, neitralus kryžiaus žygiuose prieš
Lietuvos žemes, jis visai nebuvo joks tikras Lietuvos valdovas, bet savanaudiškais tikslais daųg prisidėjęs prie Lietuvos valstybinės organizacijos
griovimo, bet nesugebėjęs jos sugriauti" 42 .
Iš pirmo žvilgsnio nesunkiai galima pastebėti tam tikrą šių žodžių emocinį atspalvį. Bet tai nereiškia, kad šis vertinimas neteisingas. Mes galime
pateikti visiškai identišką Daukanto vertinimą, pasakytą prieš 100 metų
iki K. Jablonskio, bet tik 1976 m. išspausdintą Daukanto "Pasakojime apie
veikalus lietuvių tautos senovėje". Jis rašo:
"Tapęs krikščioniu Mindaugas suvisu savo rėdoj kitokiu rados, nuo m.
1251 iki savo smerčio karėse nebėr jo girdėti, kuriose vieni žemaičiai noris
sunkiai, bet garbingai kariauja su vokiečiais kryžokais ir meldžionimis, o
Mindaugas bendraujas su mistrais ir dovanas jiems siunčia, užrašo karalystę. Kad žemaičiai padurbėj kryžokus su kalavijonimis pergalėjo metuose 1261 ir kad jau vieno siūčio bereikėjo užsiausti vokiečiams iki suvisu
juos atlaikant, tuo tarpu Mindaugas daro paliaubas su kalavijonimis. Paskui tapęs pagoniu, netraukia į Parusį - (Prūsiją) paduoti ranką nuspaustiesiems, kurie buvo kėtęsi numesti jungą kruvinos vergybos, bet į Lenkus, kurie lietuviams nieko nedarė. Vokiečiai jį į didžiuosius kunigaikščius
Lietuvos iškėlė, vokiečiai į karalius, vokiečiams ir tarnavo per visą amžių
iki smerčio. Jis sukėlė namkarę, kuri patvėrė iki Vytenio valdžios" 43 . Toks
Daukanto tekstas yra tik "Pasakojime". "Darbuose" ir "Istorijoje žemaitiškoje" jo apskritai nėra ir Mindaugas dar vertinamas iš esmės teigiamai,

40

41

42
43

Daukantas S. Pasakojimas. - P. 329.
Daukantas S. Istorija žemaitiška. -T. l. - P. 50.
Cituota pagal Ivinskio Z. Lietuvos istorija. - V., 1991. - P. 157.
Daukantas S. Pasakojimas. - P. 301.
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bet jau kalbama apie sunkumus tiriant šią problemą, kas rodo, jog Daukantas ne tik redagavo savo vėlesnius darbus, bet kai ką ir iš esmės keitė.
Neatidžiai žvelgiant, šis Daukanto darbų epizodas galėtų būti vertinamas
kaip paprastas moralizavimas. Bet taip nėra vien todėl, k~d Mindauga~ čia
vertinamas ne kaip privatus asmuo, o kaip visuomenės veikėjas. Ir vertinamas ne taip, kaip buvo priimta tradicinėje istoriografijoje, valdovus tapatinančioje su teise. Todėl ir buvo "valdovų istorija". Be to, Daukantas nevertina Mindaugo vien tik neigiamai, pažymi ir kai kuriuos teigiamus jo veiklos rezultatus. Sunku ką nors spręsti, kai ne visi istorijos faktai aiškūs. Taip
yra ir su Mindaugo žemių užrašymo Ordinui aktais. Daukantas dar "Istorijoje Žemaitiškoje" rašo: "Daug gali abejoti apie tikrumą tų raštų, bet jog
ne čia yra vieta apie juos skladavoti, todėl palieku taip, kaip senovės raštuose radau. Visi yra rašyti lotyniškai, vienok ne pati autentika, bet išraša
teyra šiandien randama" 44 • Vėliau, matyt, šią problemą Daukantas išsprendė, remdamasis netiesioginiais duomenimis, tai yra įvertindamas Mindaugo santykius su Žemaitija, jo antiprūsiškas nuostatas, neveiklumą. Mūsų
istorinėje sąmonėje Lietuvos valstybės susidarymas yra siejamas su Mindaugu. Tačiau valstybė nėra vieno žmogaus, kad ir genijaus, kūrybos rezultatas. Valstybės atsiradimą Daukantas sieja su visuomenės struktūros pasikeitimais ir todėl gali kritiškai vertinti Mindaugą, kurio nuopelnų, vienijant Lietuvą, nereikia perdėti - ji ir taip jau buvo pakankamai vieninga.
Mindaugas savo patvaldiškais metodais galėjo tik griauti šią vienrbę. Apie
45
Lietuvos valstybės gerą būklę iki Mindaugo kalba ir V. Pašuta • Siu o atveju Mindaugo - visuomenės veikėjo (valdovo) ir istorinės būtinybės tiesioginis sutapatinimas nieko neduoda. Būtinybė juk reiškiasi ne tik objekty-

viai, bet ir subjektyviai.
Valdovas netgi tada, kai jo asmeniniai (savanaudiški) interesai sutampa
su valstybės interesais, privalo laikytis tam tikrų žaidimo taisyklių. Asmeninis interesas gali sutapti su valstybiniu, bet valdovas nebegali išsižadėti
savo įgytos valdžios ir suverenumo. Valdžia tai ir garbė, turinti savo moralę, kuri neleidžia daryti tam tikrų veiksmų. Mindaugas, atrodo, šiai taisyklei nusižengia ir yra savanaudis ne tik kaip valdovas, bet ir kaip asmenybė.
Mindaugas (čia galima remtis ir Monteskjė, su kurio darbais Daukantas
gerai susipažinęs) nepaiso monarchijos žaidimo taisyklių, dėl to tampa patvaldžiu, arba tironu. Kodėl, tarkim, Mindaugas neremia sukilusių prūsų
ar žemaičių, kai jis to prašomas? Ar iš įsitikinimo? Daukanto (ir Jablons-
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kad Mindaugas negalėjo būti toks geras krikščionis, visai
Vadinasi, neremia dėl asmeninių privačių ambicijų, ankstesnės
nesantaikos. Ir Vytautą Daukantas vertina įvairiai, bet pripažįsta, kad "Niekada Lietuva nebuvo nei didesnė, nei rimtesnė kaip kad Vytautas ją valdė,
vyras stropus, buklus ir valdžios geidžiąs." 46 Tai apgalvotas, kaip ir visi, Daukanto vertinimas.
Pasikeitus problemos interpretacijai, keičiasi ir skyrelių (antraščių ir anotacijų) pavadinimai. "Darbuose" ir "Istorijoje" antraštė yra "Mindaugas pirmasis karalius Lietuvos", o "Pasakojime" jau - "Mintautas didysis lietuvių
kunigaikštis, paskui lietuviŲ karalius, kurį vokiečiai vadina Mindove, gudai Mendogu". Kaip jau sakiau, šiame skyrelyje mes nesiekiame išspręsti
Mindaugo vaidmens Lietuvos valstybei susidaryti įvertinimo problemos, o
tik norime parodyti, kad Daukantas ir šiuolaikinio istorijos mokslo požiū
riu yra lygiavertis diskusijos dalyvis.
kio)

įtarimas,

pagrįstas.

PABAIGA

Daukantas visą savo gyvenimą buvo tikras mokslininkas, kuriam negair tuometinė lietuvių tautos būklė. Jis stengėsi padėti savo
tautai, dirbdamas mokslinį ir kultūrinį darbą. Jis ne tik tyrė praeitį, bet ir
atskleidė mūsų laikų dabarties problemas ir ateities galimybes. Lietuvos
Respublikos galimybė pirmąkart iš tikrųjų atsiveria Daukanto raštuose.
Apskritai ir visos tiesioginio kultūrinio Lietuvos atgimimo gijos suseina į
Daukanto veikalus. Daukantas sakė, kad dedąs lietuvystės pamatus. Jis iš
tikrųjų juos padėjo. Kaip mokslininkas, Daukantas konceptualiai, o ir faktiškai pranašesnis už visus XIX amžiuje Lietuvos istoriją gvildenusius žmones. 1964 m. Z. Ivinskis rašė: "Skamba paradoksaliai, tačiau yra faktas, jog
iki šiol Daukanto istorijos dvitomis, originale sudaręs 1100 puslapių folio,
yra vis dar pati plačiausia spausdinta Lietuvos istorija lietuvių kalba"47.
Mūsų nuomone, tai nėra joks paradoksas.
lėjo nerūpėti

44
45
46
47

Daukantas S. Istorija žemaitiška. -T. l. -P. 339.
Pašuta V. Lietuvos valstybės susidarymas. -V„ 1971. -P. 213.
Daukantas S. Pasakojimas. -P. 616.
Ivinskis Z. Simonas Daukantas ir jo palikimas Lietuvos istorijos srityje // Aidai.
-1964. -Nr. 9. -P. 391.

90

V. Bereni~ S. DAUKANTO IR J. JAROŠEVIČIAUS ISTORINĖS LIETUVOS SAMPRATA
Lietuvių atgimimo istorijos studijos 1993

T.5
Simonas Daukanta~

SIMONO DAUKANTO
IR JUOZO JAROŠEVIČIAUS
ISTORINĖS LIETUVOS SAMPRATA
Vytautas Berenis
1844-1845 m. Vilniaus ir Peterburgo spaustuvėse dienos šviesą išvydo
J. Jaroševičiaus ir S. Daukanto kultūros istorijos veikalai. Jau T. Narbuto
devynių tomų "Lietuvių tautos istorija" sužadino Lietuvos visuomenės susidomėjimą krašto praeitimi, o jos autorių iškėlė į žymiausių ano meto
istorijos autoritetų gretas. Nemažai entuziastų kaupė istorinę ir etnografinę medžiagą, kasinėjo piliakalnius ir pilkapius, rašė lokalinių vietovių istorijas ir apžvalgas. Kiekvienas spaudoje pasirodęs straipsnis susilaukdavo vienokio ar kitokio aptarimo, istorinis ar etnografinis tyrinėjimas tapdavo ženkliu kultūrinio ir. .. politinio gyvenimo įvykiu. Atsirado pirmosios
mokslinės polemikos užuomazgos, istorija imta laikyti moksline disciplina. Istorinė Lietuva atgijo mokslinių ir populiarių leidinių puslapiuose.
S. Daukanto ir J. Jaroševičiaus gyvenimas ir istorinis palikimas truputį
panašus: jie abu tiesiogiai nedalyvavo Lietuvos kultūriniame gyvenime vienas dirbo valstybinėje tarnyboje tolimame Peterburge, kitas - gyveno
savo dvare netoli Balstogės ir rašė istorinį veikalą. Jų istorinės koncepcijos tarp amžininkų nebuvo populiarios. Abu istorikai peržengė lenkų istoriografijoje įsigalėjusias nuostatas tyrinėti Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) istoriją tik iki 1569 m. Liublino unijos ir praplėtė jos raidą iki
pat XVIII a. pabaigos. S. Daukantas ir J. J aroševičius, būdami vienmečiai,
formavosi labai panašioje Vilniaus universiteto aplinkoje, patyrė J. Lelevelio, ž. L Onacevičiaus įtaką, ypač kai XIX a. antrame ir trečiame dešimtmetyje padidėjo susidomėjimas istorija. Studentai, vadovaujami J. Lelevelio, verčia XVIII a. - XIX a. pradžios Europos istorikų - A. H. Heereno, W. Robertsono darbus 1• Vilniaus laikraštyje "Dziennik Wilenski"
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įvedamas

"etnologijos" skyrelis, kuriame pateikiama iki šiol keista ir nelabai aktuali amžininkui istorinė krašto medžiaga, Vilniaus miesto bažnyčių, gatvių, namų istorijos. Iš tiesų vilnietis, žingsniuodamas akmenimis
grįstomis miesto gatvėmis, atkreipė dėmesį į tai, kad jį supanti aplinka turi
praeitį. Istorinio patyrimo dėka pakito estetinis suvokimo būdas, žmogus
pasijuto kintamu dydžiu laiko grandinėje. Švietėjiško universalaus proto
epocha baigėsi: jis pats pradėjo suprasti save kaip istoriškai sąlygotą darinį. Bet, jeigu savo istoriją turi idėjos ir materialūs daiktai, privalo ją turėti
ir žmonių bendruomenės, jau virstančios tautomis.
J. Jaroševičiaus (1793-1860) pavardė nėra labai žinoma Lietuvos kultūros istorijoje. S. Daukanto vienmetis, gimęs Bialo-Podlaske (netoli Balstogės) studijavo teisės mokslus Vilniaus universitete ir išgarsėjo, parašydamas trijų tomų kultūros istoriją "Lietuvos vaizdas civilizacijos požiūriu
nuo seniausių laikų iki XVIII a. pabaigos"2• Būdamas Vilniaus universiteto teisės profesoriumi, artimai bendravo su l. Onacevičiumi, vėliau susipažino su T. Narbutu ir, matyt, buvo girdėjęs apie S. Daukantą bei jo darbus. Kelis metus prieš savo mirtį gana aktyviai dalyvavo Vilniaus archeologijos komisijos veikloje, jos leidžiamam žurnalui parašė straipsnį apie
pagoniškos Lietuvos kultūrą. Savo veikale J. J aroševičius plačiai vartojo "civilizacijos" sąvoką, kurią į istorijos mokslą įvedė prancūzų istorikas Fr. Guizot (1787-1874 ). Jo istoriniai tyrinėjimai "Civilizacijos istorija Europoje" ir "Civilizacijos istorija Prancūzijoje" ( 4 t.) turėjo didelės įtakos XIX a. Rusijos imperijos istorikams. Prancūzų istorikas
teigė, kad pokyčiai materialiniame gyvenime gali veikti civilizaciją istorinę tikrovę, galinčią suteikti žmogui švietimo ir ugdymo, nukreipto į istorinę visuomenę, formas. Svarbiausiu jos bruožu jis laikė progreso idėją, realizuojamą visuomenės ir individo. "Aš kalbu apie europietišką civilizaciją, kuri, be jokios abejonės, egzistuoja, t. y. jog įvairių
europietiškų valstybių civilizacijose randame tam tikrą vienovę; kad,
nepaisant didelių laiko ir paties vystymosi skirtumų, ji yra viename ir

1

Serejski M. Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela. -Warszawa, 1958.
-s. 187-188.
Šidlauskas A. Istorija Vilniaus universitete XIX a. pirmoje pusėje. -V., 1986. -P.
133-138.
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tame pačiame sąryšyje ir siekia vienų ir tų pačių re~ult.atų" • . • ••
J. Jaroševičiaus istoriografinės pažiūros gana panašios Į Fr ..~u~z?t. c1v1:
lizacijos nešama progreso idėja - anksčiau ~r vėl~~u ~ tureJ? 1s1~raut1
Lietuvoje. XIII - XIV a. prasidėjusį rusų .ž~~1ų ?,rIJ~ngimą pne Lietu_v~s
valstybės lydėjo augimas pravoslaviškos civihz~ci1os .1takos. 13~7 m. k~~ks~
čionybės priėmimas iš Vakarų padėjo Lietuva~ ras~i atsvarą :ienpusiskai
Rytų kultūros įtakai."[ ... ] nėra abejon~s'. j?? visa L~et~~a, kai·p· ~es a~ks~
čiau minėjome, būtų visiškai nutautusi, 1e1 JOS kult~ra1 ir poht1~i~ms
kiams vien tik Rusia darytų įtaką, bet taip pat yra tikra, kad, t~1~~ant pirmenybę santykiams su Vakarais, žymiai anksčiau įsiga~ėtų p~p1ezia~s val:
džia"4. Tokiu būdu LOK valstybė per visą savo gyvav1mo_l~i~otarp~ tarsi
balansavo tarp Rytų ir Vakarų kultūrų, išlaikydvama kul:unmo sav1tum?
bruožus. Todėl neatsitiktinai XX a. filosofas St. Salkausk1s ~a:o ko~ce~c1jos Lietuvos kaip Rytų ir Vakarų sintezės t~orin.į i~ faktografmĮ pagn~dim~
surado J. Jaroševičiaus veikales. Pastarasis, kaip ir XX ~-Kauno umvers1teto filosofas, pabandė, sintetindamas Rusijos ir LenkIJ~~ ~Ry:~-Vaka.rų)
civilizacijų poveikį, parodyti istorinės Lietuvos .(LOK) c1v1hz~c1~os ~avitu
mą. J. Jaroševičius nesąmoningai prisidėjo pne taut.os. pas~irt1~s ~r prasmės problemos visuotinėje istorijoje iškėlimo, t. y. pne 1stonosofmes pro-

!'?'

blematikos.
.
s. Daukantas "Būde" siekė parodyti lietuvių tauto~ "b~dą, dabą, t~kyb~,
ūkės rėdą, karybą, prekybą ir mantą (arba ~inig~s) . Kitame s~~o1 1ston
niame veikale - "Pasakojimas apie veikalus hetuv1ų tautos s.en~:e1e (lv~SO
m.) taip pat buvo išlaikytas kultūrinis istorijos at:a~kos. knte.n1.us. Tac~au
dar didesnę nuostabą kelia veikalo skyrių pavadmimų ir tu~i~10 pan~su
mas į J. Jaroševičiaus "Lietuvos vaizdą". Istorija pradedama Liet~v~~ etnonimo kilmės aiškinimu, upių, istorinių genčių, kažkada.gyve.n~s1ų.siame
krašte, išvardijimu. Toliau S. Daukantas pažymi p~rmus 1s:on~i~s ~r geografinius šaltinius apie Lietuvą, lietuvi~.c~arakt~n~ ~~~ozus Ir uki~vyp~
tumus, kuriuos pakeičia nuolatinės m1tmių kumga~ksc1ų k?vos su 1sor~s
priešais iki pat Vytauto Didžiojo ~irties: Vis dėl.to š1~me veikale pro. poh~
tinius istorijos įvykius sodriai pras1smelk1a. senos1?sv~1etuv~s gyv~ntOJŲ pa
pročiai, daugiausia paimti iš XIX a. lietuvių v~ls~1ecių kasdienybe~. :rargana to laikotarpio kaimo žmonių buitis, davusi tiek daug. etn~gr~f~~es medžiagos smalsiems praeities mylėtojams, negalė!o ?e~elti ~as1b~~se!1m~ socialiniu aspektu: lažu, bloga sanitarine padėtimi, girtavimu. Bude pa-
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teikta senovės lietuvių gyvensena vertinama autoriaus požiūriu, kuris byloja S. Daukanto supratimą apie progreso-regreso priežastis visuomenėje,
ekonominio krašto suklestėjimo pamatinius faktorius: "žemaičiai nenori
nuo jūros atstoti, kaip nuo lango šviesos", "prekybos nustojus aklybė svieto" ir t. t. J. Jaroševičius Lietuvos civilizacijos raidą nušviečia platesniu
kontekstu, kur gausią istorinių šaltinių medžiagą papildo loginis dėstymas,
gana preciziškai daromos išvados ir polemizuojama su to meto istoriografija.
Pirmame savo veikalo tome J. Jaroševičius apibūdino krašto gyventojų
fiziologinį tipą, žmonių verslus ir amatus pagonybės laikotarpiu. To meto
Lietuvos istorikai gana griežtai pasisakė prieš P. Kepeno suformuluotą teiginį dėl maišytos, kitų kalbų skolinių pertekusios lietuvių kalbos; laikantis
tokios logikos buvo galima abejoti ir pačios lietuvių kalbos savitumu. Romantinės istoriografijos laikotarpiu bet koks tautinis pažeminimas buvo
vertinamas kaip akivaizdus amžininkų įžeidimas. Kita vertus, XVI - XVII
a. lenkų kronikininkų darbuose į pagonišką Lietuvą buvo žiūrima kaip į
barbarišką kraštą, kuriam krikščioniškos civilizacijos pagrindus padėjo Lenkija. Kritikuodamas kronikininko Vincento Kadlubeko ir istoriko Adomo
Naruševičiaus pažiūras dėl tariamai laukinės pagonių lietuvių būklės, istorikas pažymėjo, kad žmonės "užsiiminėję gyvulininkyste ir žemdirbyste,
negalėjo būti žemo išsivystymo lygio. Pagonys lietuviai pažinojo audimą,
todėl negalėjo dėvėti vien kailius 116 •
Tiek S. Daukantas, tiek J. Jaroševičius suprato universalųjį visuomeninių dėsnių pobūdį, žmonijos, kaip įvairialypių tautų sambūrio, visuotinę
raidą. Šiuo atveju jiems didelę įtaką darė Šviečiamosios epochos idėja apie
prigimtines žmogaus teises:"[ ... ] žmogus nori visados liuosu gyventi ir taip
rėdytis, kaip tiktaijam gerai geriausiai būtų"; todėl "kas buvo pradžioj kitų
tautų, tas pats nutiko ir su Lietuvos tauta" 7 • Tokiai S. Daukanto išvadai, be
abejonės, pritartų J. Jaroševičius, teikęs civilizacijos progreso idėjai visuotinę reikšmę. Tačiau, skirtingai nuo S. Daukanto, jam LOK valstybės ir
fH30 <l>. 11cTOplrn UHBHJJH3au1rn B Espone. -Cn6., 1905. -C. 105.
Jaroszewicz J. Obraz Litwy pod względem jej cywilizacyi od czas6w najdawniejszych
do konca XVlll wieku. -Wilna, 1844. -T. 2. -S. 15.
5
Šalkauskas St. Sur le confin de deux mondes. -Geneve, 1919.
" Jaroszewicz J. Obraz Litwy ... -T. l. -S. 65, 77.
7
Daukantas S. Raštai. -T. l. -P. 561, 579.
)
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kultūros nuopuolio pradžia buvo ne lenkiškos kultūros įs~galėji~as, b:~

kontreformacijos ir jėzuitų ordino ideologijos įsiviešpatavimas. B.utent si
priežastis iš esmės prisidėjo prie Lenkijos-Lietuvo~ valstybės dezmtegracijos, politinio, ekonominio ir kultūrinio nuosmuk10.
•v •
J. Jaroševičius, plačiai vartodamas "civilizacijos" ~ąv?ką, ai~kmo ~DK
visuomenės raidos dėsningumus. Trečio tomo pabaigoje pateiktose isnašose istorikas pažymėjo XIX a. kilusį Žemaičių sąjūdį, K. Donelaiči~ ''.~e
tus", amžininkų išspausdintus pirmuosius lituanistinius d~r~us. ci~~l:~~
cijos raidos koncepcijos esmę sudarė progreso idėja, kun le~d~ l ate~t~ z1~
rėti optimistiškai. "Tenka girdėti, kad dauguma mūsų moksh~~nkų ti~ia. ti~
senovę ir mūsų raštiją, neieško naujų kelių, o gyvena ~rae1~ies ats1.mm1mais; esą ir tokių, kurie visiems nori įkalbėti, jog gėr~1imą~1 senoves p~
minklais ir padavimais reikia pagerbti kaip tautos dvas10s la1d~t~v~s, kaip
paskutinį jos atodūsį ir t. t. Laikas parodys~ ~ie~ to~iuo.se tvirtmimu~se
yratiesos"R. J. Jaroševičius negalėjo beatodamskai prum~~ XI~ a. pradz10je paplitusios nuostatos dėl pesimistinio buvusios LenklJ?s-Liet~vos va~
stybės gyventojų likimo. 1803-1832 m. Vil~ia~s un~versiteto _1~1kotarp1s
daugeliui šviesuolių parodė, kiek galima pasiekti svet~mo~ vald~10.s s~lygo
mis. Dar didesnio politinio efekto buvo galima pas1ekt1 praeityje, interpretuojant laisvės, valstybės, tautos sąvokų prasmes..
..
. . •v •
s. Daukantui Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos iston1a - tai v1siska1
savarankiškas (istorinės realybės) tyrinėjimo objektas, nes, jo suprati~u,
ligšiolinis unijinio Lenkijos-Lietuvos laikotarpio nu~vietimas "~štirpdo" Lietuvos istoriją Lenkijos praeityje. To priežasti~ - ta~ ankstes~ių ~~nkų k.ro~
nikininkų ir tuometinių istorikų nuostatos. "Siandien lenkai tyc10damiesi
senu įpročiu vadina lietuvį skurczypalka nuo to, jog jis ne. rašt?, be~ l~zdos
savo vyriausybės arba kūrėjų klausąs, neminėd~mi. to, JOg he~1~vi~1 ~avo
lazda išgelbėjo juos pačius tris kartus nuo prapulties ir vergybos . Tie tlJ'.s
kartai" - tai totorių, vokiečių ir švedų karinė grėsmė 1320 m., 1410
~r
1659 m. J. Jaroševičiaus požiūris visai kitoks. Neneigdamas kai kunų tš
Lenkijos atėjusių nuodėmingų papročių ir netikusių ~~suomenin~~ v~l~~
mo formų ydingų pasekmių, istorikas mano, kad LenktJOS valstybeje c~vih
zacija buvo pasiekusi aukštesnį lygį negu Lietuvoje. Kitokia išv~da pnver~
stų istoriką pačiam sau prieštarau~i: juk, jo nuo~one,. a~~štesni vy~~m~si
lygį pasiekusios civilizacijos yra priverstos daryti po~~tkĮ ~arbaryb~s bu~
lėje esančiai visuomenei. Tai nereiškia, kad barbanska visuomene yra vi-
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suotinai absorbuojama aukštesnėse pakopose esančios civilizacijos. Gali
būti taip, kad aukštesnė visuomenės pakopa gali atskleisti ir realizuoti praeities kartų patyrimą. Lietuvos Statutai - puikiausias tokių įvairių laikotarpių sąveikos pavyzdys 10• J. Jaroševičius nė kiek neabejoja lenkiškos civilizacijos teigiama įtaka, paspartinusia Lietuvos visuomenės raidą. S. Daukantas negalėjo sutikti su tokia koncepcija, todėl viename laiške T. Narbutui "Lietuvos civilizacijos vaizdą" pavadino "veikalėliu" ir apkaltino jo autorių panaudotų dokumentų, gautų iš Ž. l. Onacevičiaus, anoniminiu publikavimu. Dalykinę antipatiją lydėjo ir asmeninis nusistatymas J. J aroševičiaus atžvilgiu. 1845 m. vasario 12 d. rašytame laiške T. Narbutui S. Daukantas taip įvertino J. Jaroševičiaus istorinius veikalus: "Menkas jo veikalas apie herulius, be erudicijos ir išvadų. Nedaug tegeresnis ir atsiųstasis
veikalas, nes p. Jaroševičius yra tos nuomonės, kad Lietuvoje buvusi tokia
vergija, kaip dabar - štai didžiausia klaida. Jei Lietuvoje kas trumpam
laikui tapdavo vergu už kam nors priteistą skolą arba karo belaisvis, tai jo
vaikai atgaudavo ankstesnę laisvę: dabar šiuo klausimu turime įrodymų.
Lenkai mums atnešė valdžios oligarchiją ir valstiečių luomo vergiją, kas
šiems dalykams neturi įrodymų, tas neturėtų drįsti kartoti tuščias XV ir
XVI amžių kronikininkų pasakas" 11 • Iš tiesų J. Jaroševičius gana blaiviai
vertino palaipsnį įbaudžiavinimo procesą: "Tai, jog karinės demokratijos
laikotarpiu buvo naudojamas vergų darbas - beveik neginčytinas dalykas.
Lietuvai tapus krikščioniška valstybe, paspartėjo feodalizacijos procesas,
žemės ir veldamų dalinimas. Tai, ką S. Daukantas laikė "lenkų nelaime", iš
tiesų buvo feodalizacijos proceso paspartėjimas. J. Jaroševičiui, geram istorinės teisės žinovui, buvo nesunku aktuose ir dovanojimo raštuose užtikti duomenų apie palaipsnį valstiečių priklausomumo augimą. Tačiau baudžiavinimo procesą lydėjo liaudiškos kultūros nykimas. Kunigai, atvykę iš
Lenkijos platinti naujojo tikėjimo, nemokėjo lietuviškai ir tai negalėjo neprisidėti prie pagoniško tikėjimo reliktų išlikimo tarp paprastų žmonių.
Tamsi, neapsišvietusi liaudis negalėjo aktyviai dalyvauti civilizacijos pažangoje. Galbūt todėl pagonių lietuvių žemės ūkis per daug nesiskyrė nuo XIX a.

" Jaroszewicz J. Obraz
'' Daukantas S. Raštai.
10
Jaroszewicz J. Obraz
11 Daukantas S. Raštai.

Litwy ... T. t.- P. 111.
-T. l. - P. 528.
Litwy ... -T. 2. -S. 125.
-T. 2. -P. 755-756.
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žemdirbystės. Visuomenės ir bažnyčios abejingumas mokyti vaikus pradinėse
(parapijinėse) mokyklose privedė prie to, kad lietuviai Lietuvoje atsidūrė blogesnėje padėtyje nei prūsai Prūsijoje ir latviai Livonijoje. S. Daukanto nuomone, socialinis išnaudojimas, atėjęs iš Lenkijos, sugriovė laisvos ir harmoningos lietuvių visuomenės vystymąsi. "Skaniniai ir lepumai", kuriais užsikrė
tė Lietuvos diduomenė, privertė žmones savo ponams "veltui savo duoną nudirbti, kurį darbą, iki šiol Lietuvoj negirdėtą neregėtą nuo lenkų įvestą, lažu
12
vadinamą, kurį lietuviai iš apmaudo baudžiava pramanė" •
S. Daukantas pagrindiniu tautybės nustatymo principu laikė gimtosios
kalbos mokėjimą. "Tikras lietuvis" - tai asmuo, mokantis savo gimtąją kalbą, o "lietuvis pagal kilmę" (arba "kilmingas lietuvis") - asmuo, kilęs iš
Lietuvos žemių, kuriose kažkada gyveno jo protėviai. "Rodowity litwin" tai buvo gana plačiai paplitusi nacionalumą apibūdinanti formulė, dažniausiai pabrėžianti buvusių LDK žemių bajorų etnopolitinę priklausomybę. Etnokultūrinė refleksija buvo žymiai sudėtingesnė ir painesnė. Pavyzdžiui, J. Jaroševičiaus istorijoje LDK istorinei kultūrai nusipelnęs pilietis dažnai vertinamas kaip lenkiškos kultūros puoselėtojas, įprasminan
tis bendros Lenkijos-Lietuvos valstybės kultūrinį palikimą. Lietuvos bajorų pakankamai greitai įvykęs lenkiškosios kultūros absorbavimas, lenkiškos poleminės ir memuarinės literatūros gausumas XVII - XVIII a. akivaizdžiai rodė aukštesniųjų visuomenės sluoksnių kultūrinę orientaciją.
"Lietuvišką dvasią" ugdančių istorinių šaltinių menkumas, unijinis jų pobūdis kėlė S. Daukantui didelį įtarimą. "Niekas man taip nerūpi, kaip tie
97 Lietuvos dokumentai, senosios Lenkijos valdžios laikyti slaptajame archyve; kokie šie slapti dokumentai?" 13 • Kadangi nebūta pakankamos istorinių šaltinių bazės, S. Daukantas panaudojo plačiai XIX a. paplitusį praeities interpretavimo metodą. Istorikas pabrėžtinai nurodydavo, kad lenkų istorikai nemokėjo lietuvių kalbos; tai leisdavo jam plačiai interpretuoti ir apibendrinti istorinius įvykius. "Kas tikėtų šiandien į taip dideliai didelius žvėris, šiame pasauly buvusius, kurių vienos gerankštės sprindžiu
negal išmesti, jei tą teisybę nerodytų mums šiandien iškasti žemėje jų kaulai, noris nė vienas raštininkas nuo paties pramanymo rašto nežino jų ir
neminavoja" 14 • Šalia savaime suprantamos archeologijos reikšmės tiriant
praeitį, S. Daukantas lyg ir pripažįsta - greta rašytinių šaltinių - kitus
paralelinius istorijos rekonstrukcijos šaltinius. Tai gali būti kalbos žodžių
interpretacija, liaudies kūryba, išlikę senoviniai daiktai. Vis dėlto istorinio
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įvykio,

jo nupasakojimo prasmingumą suteikia pats istorikas, aprašantis
kaip tada buvo įprasta, panoraminį istorijos vaizdą. J. Jaroševičius,
dėstydamas Lietuvos kultūros istorijos įvykius, dažnai vartoja tokius žodžius ir posakius, kaip "tikriausiai", "galbūt", "reikia manyti", "iki šiol manoma" ir t. t. O S. Daukantui svetimas toks istorinio teksto preciziškumas.
Tai suprantama: abu istorikus skyrė ne vien tik skirtingas tyrinėjimo metodų, objekto, keliamo darbo tikslų supratimas, bet ir kitas jų veikalų adresatas15. XIX a. pirmoje pusėje atsiradusi galimybė per pasaulietinius rašytinius kūrinius bendrauti su savo liaudimi buvo naujas reiškinys lietuvių
kultūroje. Lyginant S. Daukanto susirašinėjimą su T. Narbuto istorinėmis
knygomis, negalima nepastebėti sąmoningo istorinių problemų supaprastinimo. Gerą S. Daukanto paleografijos, Lietuvos šaltinių išmanymą "Darbuose" ir "Būde" pakeičia švietėjiškas stilius ir ideologinė liaudies ugdymo
programa, galinti padėti užguitai valstietijai per žmogiško orumo pajautą
ir praktinius veiklos rezultatus virsti tauta.
Dabartinė lietuvių istoriografija peržiūri XX a. susiformavusį tradicinį požiūrį į lietuvių tautinio atgimimo periodizacijos, struktūrinių pokyčių priežastines problemas. Bandoma istoriškai įvertinti lenkiškai lietuvišką kultūrą. Tiesa,
feodalinė, vien iš bajorų luomo sudaryta "politinė tauta", suvokdama save kaip
socialinę juridinę ir etnopolitinę bendriją, XIX a. turėjo vienaip ar kitaip
reaguoti į naujo gyvenimo aplinkybių diktuojamą realybę 16 . Kultūrinį ir
dar nedrąsiai aktualizuotą politinės veiklos modelį formavo alternatyvinės, bet vis dar nepaneigiančios vienos kitų tendencijos. Kokia bus Lietuva: ar tik valstietiškos kilmės tauta, nacionalizmu besiginanti nuo bendros
su Lenkija istorijos ir atsisakanti to istorinio laikotarpio didžiosios kultū
rinio palikimo dalies, ar tauta, pajėgusi ir pajėgianti absorbuoti visą savo
istorinį ir kultūrinį palikimą? Būtent šios dvi alternatyvos atsispindėjo S.
Daukanto ir J. Jaroševičiaus istoriografinėse koncepcijose, kuriose tie patys politiniai, ekonominiai ir kultūriniai įvykiai vertinami visai skirtingai.
platų,

12
13

14
15

16

Daukantas S. Raštai. -T. l. - P. 640.
Daukantas S. Raštai. -T. 2. - P. 748-749.
Daukantas S. Raštai. -T. l. - P. 404.
Žukas S. Simonas Daukantas. -V., 1988. -P. 107-108.
Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Lietuva XIX amžiuje: link modernios tautos
11 Mokykla. -1992. -Nr. 3-4. -P. 20-21.
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J. Jaroševičius, kaip ž. I. Onacevičius ir l. Danilavičius, buvo kilęs iš
Gardino apskrities. Vietos gyventojų išpažįstamas unitų tikėjimas akivaizdžiai byloja apie specifinę, niekur kitur nepasitaikančią pravoslavybės ir
katalikybės sintezę. Vilniaus universiteto teisės profesorius universiteto
jubiliejaus proga skaitė paskaitą "Pastabos apie Lietuvos būklę civilizacijos požiūriu nuo seniausių laikų iki XIX a. pradžios". Pažymėjęs unijos ir
lenkų kultūros įtaką Lietuvos civilizacijai, istorikas retrospektyviai įverti
no jos reikšmę Lietuvos politinei, kultūrinei ir ekonominei istorijai. Lietuviai pagonys Europos istorijoje išgarsėjo savo narsumu, vėlyvu, be prievartos ir kraujo praliejimo, krikščionybės priėmimu. Kai XVI a. l pusėje
Lietuvoje prasidėjo spartus kultūrinis augimas, lietuvių kalba dėl valdančiųjų klasių ir šviesuolių egoizmo liko prastuomenės kalba. Būdamas unijinių pažiūrų ir įtikėjęs Švietimo epochos proto galia, istorikas skelbė kultūrinės tolerancijos ir pakantumo idėjas tarp lenkų, lietuvių ir rusinų tau17
tų, kažkada gyvenusių bendroje valstybėje •
S. Daukantas buvo aktyviausias žemaitiškai lietuviško sąjūdžio dalyvis.
"Žemaitiškas lietuviškumas" - tai ne "lapsus lingua", o reali XIX a. pirmosios pusės etnopolitinius ir etnokultūrinius santykius apibūdinanti kategorija. Žemaičių kultūrinio sąjūdžio socialinė bazė buvo žemaičių subetnosas - kaip LDK feodalinė etnopolitinė bendrija. Realiame gyvenime
būdvardžiai "žemaitiškas", "lietuviškas" buvo sinonimai. K. Zabitis-Nezabitauskis savo "Eiliavime Lietuviškai Žemaitiškame" pateikia gana plačiai
paplitusią tarp žemaičių šviesuolių istorinę ir etiologinę Lietuvos teoriją:
"Nuo kuo ein Lietuva! yr žemaičių žmonės: katrie ysz pat pradžiuos vadinuos Aluonis, paskui Litaluonais yr Heruliais šaukia" 18 • Pavyzdžiui, P. Kepeno paprašytas atsiųsti lietuvišką knygą, Vilniaus universiteto rektorius
V. Pelikanas atsiuntė jam LDK išleistą knygą lenkų kalba 19 • Lietuviais (litvinais) save vadinantys Lietuvos bajorai daugeliu atvejų nemokėjo lietuvių kalbos, kurios vienos dar nė nebuvo. Žemaičių, aukštaičių (kalnėnų),
prūsų lietuvių kalba - taip buvo apibūdinama to meto etnolingvistinė situacija. S. Daukanto didelis triūsas kalbotyros srityje, bandant norminti
kalbą, pakankamai gerai iliustruoja kalbinę ir kultūrinę to meto lietuvių
valstiečių situaciją. Nesant senovės lietuvių rašytinių šaltinių, tendencingos vokiečių ir lenkų kronikininkų žinios vertė S. Daukantą ieškoti naujų,
ankstesniems ir jo amžininkams istorikams neprieinamų istorinių duomenų. Kalbiniai duomenys - vienas iš tokių istorinių šaltinių. Istorinio paži-
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nimo metu liaudies kalba tampa istorine, t. y. praeitį ir mokslą reprezenobjektu.
Savąja Lietuvos istorijos interpretacija S. Daukantas išliko dar nesenos
- ir todėl aktualios - LDK, kaip lietuvių sukurtos valstybės gynėjas. "Galybės" sutapatinimas su "didybe"- nėra atsitiktinis: pirmoji sąvoka turėjo
išreikšti lietuvių senovės valstybės ir joje gyvenusių palikuonių svarbą. "Bet
šių dienų rašytojai jau atkėlė Lietuvos sienas ligi Trakų ir Vilniaus, lyg ši
dabartinės Vilniaus gubernijos gyventojų saujelė būtų galėjusi užvaldyti ir
išlaikyti paklusniais dešimtį kartų didesnį kraštą, kuris skyrėsi tikyba, kalba ir papročiais" 20 • S. Daukanto nepatenkino "Lietuvos" etnonimo pagrindimas anuometiniu etnografiniu principu, todėl jis siekia pagrįsti didelės
ir galingos senovės Lietuvos valstybės sienas istorine etnonimika: XVI a.
pirmos pusės dokumentuose jis randa Mozyriaus, Minsko, Vitebsko vietovėse valstietiškų pavardžių, labai panašių į žemaitiškas. Todėl LDK valstybės teritorija - tai nuo senų laikų lietuvių apgyventos žemės, kurios vėliau
suslavėjo ir prarado tautinį identitetą.
J. Jaroševičiui XIV-XVIII a. gyvavusi LDK - tai savita, unijiniais ryšiais sujungta su Lenkijos karalyste valstybė, patyrusi milžinišką Karūnos
įtaką. Slavų žemių prijungimo rytuose istorija - tai rusų kunigaikštysčių
silpnumo, gerai organizuotos lietuvių kariuomenės, Lietuvos kunigaikštystės vedamos politinės ir kultūrinės tolerancijos priežasčių samplaika.
Istorikas skiria etnografines ir istorines lietuvių bei Lietuvos teritorijų sienas, nepainioja etnografinės ir etnopolitinės "lietuvio" sąvokų. Tas pats
istorinis asmuo gali būti lenkas ir lietuvis: pirmu atveju pažymimi jo nuopelnai kultūros srityje, antru - pilietybė ir valstybinė-luominė priklausomybė. J. Jaroševičių domina pirmosios Vilniuje išspausdintos latvių, rusų,
gudų knygos, jų rengėjai ir macenatai. S. Daukantas, išskyręs svetimos
ir savos kultūros istorinius sluoksnius, pabandė nustatyti buvusios LDK
valstybės žemes, panaudodamas sudėtinį "lietuvio" etnonimą, kuriam
tuojančiu

17

18

19
20

Piročkinas A. Iš mūsų kultūros istorijos (Juozapo Jaroševičiaus pranešimas)// Mokslas ir gyvenimas. -1979. -Nr. 10. -P. 23-24.
Janulaitis A. Kiprijonas Zabitis-Nezabitauskis - žemaičių rašytojas ir politinis veikėjas (1778-1837). -K., 1931. -P. 85.
Maciūnas Y. Lituanistinis sąjūdis XIX a. pradžioje. -K., 1939. -P. 314.
Daukantas S. Raštai. -T. 2. - P. 741- 742.
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priklausė krivičiai, arba baltieji gudai. Pagrindimo argumentą istorikas
randa pačių valstiečių paliudijimuose: "Dar lietuviai valstiečiai gyveną
apie Kauną, Ukmergę, bent skiria Senąją ir Naująją Lietuvą, nubrėž
dami senąją sieną upėmis, miestais, o naujosios - pamiršo, pridurdami kad toliau tęsiasi naujoji Lietuva, tuo būdu išplėsdami savo kraštą
tri:Uis ar keturiomis gubernijomis, o mokslininkai jau nė tiek nebežino.1121 S. Daukantas griežtai skiria senovės Lietuvos teritoriją nuo XIX
a. iš kelių gubernijų sudaryto buvusio valstybės vieneto. J. J aroševičius
LOK valstybės piliečius vadina lietuviais ("litvinais"), išpažinusiais protestantizmą, katalikybę, pravoslaviją. Šia prasmeXIX a. tautybės apibrėžimas pagal feodalinę etnopolitinę prasmę buvo drąsus žingsnis,
prieštaraujantis N. Ustrialovo iškeltai "pravoslavybės, patvaldystės, liaudiškumo" koncepcijai, anot kurios buvusi LOK istorija - tai gryn~i rusiškų žemių kova su vakarų lotyniškąja ir lenkiškąja civilizacija. Sioje
koncepcijoje etnopolitinei lietuvių tautai nebuvo vietos; lietuviai - tik
lietuviškai kalbantys valstiečiai (liaudis). S. Daukantui Naujoji Lietuva
- tai XIV- XV a. prie Lietuvos valstybės prijungtos žemės rytuose.
Istorinė Lietuvos tauta - tai kalnėnai ir žemaičiai, o senovės žemaičių
žemė apėmė Kuršą, Prūsiją, rytuose driekėsi iki pat Podolijos. Panašiai
samprotavo senas S. Daukanto pažįstamas Feliksas Kontrimas: "Prū
sams atitekusios lietuviškos žemės, kurios dabar vadinamos Lietu~os
vardu, išsaugojo senosios Žemaitijos pavadinimą." F. Kontrimas Zemaitijai priskyrė Žemgalą, Sembą ir kitas vakarines prūsų žemes. ~a~
šuvos laikraštyje paskelbtame straipsnyje šis žemaičių senovės tyrmetojas pasiūlė sudaryti senųjų vietovardžių ir hidron_imų _sąv~dą, pa~o
dantį tautinės Lietuvos (Litwy narodowy) ribas, kunose 1au išnyko hetuvių kalba. 22
Gimtosios kalbos išnykimo priežastys, be abejonės,glūdėjo praeityje,
svetimųjų tautų ir jų kultūrų įtakoje. S. Daukantui didžiausi lietuvių
tautos nelaimių kaltininkai yra lenkai: "/.. ./ įsiveržę į Lietuvą, norėjo
lietuvius būtinai paniekti ir vergais savo padaryti ir taip išlepino jų diduomenę, kuri neb goda, neb garbe, neb didybe ir stiprybe savo ūkės,
kaip·senovėj kad rūpinos, nes tiktai skaniai val8?'ti ir n~e~o ?edirbt~_už
didybę ir godą sau turėjo." 23 S. Daukantas, kaip tautmes ideolog11os
kūrėjas ir pagrindėjas, ją kūrė supriešinimo principu. Lenkai nuvertino
ir privertė lietuvių diduomenę atsisakyti godos, garbės, didybės ir stip-
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- kertinių senovės lietuvių civilizacijos pagrindų. Dabartiniame
kontekste ši ištrauka dvelkia pigiu nacionalizmu, bet anuo metu tai buvo retorinė reakcija į gimtojo lietuviško žodžio ir apskritai kultūros būk
lę, keliomis tarmėmis kalbančių valstiečių, esančių ant žemutinio visuomenės laiptelio , padėtį. S. Daukantas siūlo atsisakyti plačiai tarp
valstiečių paplitusios socialinės bajorų gyvenimo mimikrijos, suteikiant
prioritetą valstietiškos kultūros ir istorinės laisvos bendruomenės principams. Istorijoje (vadinasi, ir politikoje) istorikas ragina atsisakyti unijinio Lenkijos-Lietuvos valstybės laikotarpio, kuris XIX a. lenkų nacionalinio judėjimo ideologų buvo traktuojamas kaip siektinas idealas.
Priešingą požiūrį S. Daukantas vertina beveik kaip politinę provokaciją: "Dieve, mano Dieve, Daugai į Kapitoną visi apgaudinėja ir noriamžinai suplakti Karalystės istoriją su mūsiške, kad mokslo pasaulis nežinotų, jog dar yra tauta!" 24 J. Jaroševičiaus, J. l. Kraševskio parašyti istoriniai veikalai rodė, kad autoriai taip pat prieštaravo tokiam istorijos
"suplakimui". Kalbinio faktoriaus akcentavimas Lietuvos istorijoje, dažnai sutapatinamas tautinės kultūros savitumu, neleido S. Daukantui
ramiai, be išankstinio nusistatymo įvertinti LDK politinės ir kultūrinės
istorijos. Šiuo atžvilgiu jis buvo tik pagoniškos Lietuvos patriotas ir Žemaičių kunigaikštystės pilietis. Iš tiesų žemaičių subetnoso problema
XIX a. nėra gerai ištyrinėta. Jei LOK bajorai XIX a. dar buvo išsaugoję etnopolitinį sąmonės savitumą, tai jį turėjo ir žemaičių bajorai. Tačiau žemaičių bajoriško sąjūdžio veikla, pagrįsta gimtosios kalbos principu, buvo nukreipta - nepaisant kai kurių mokslinių aspiraeijų - į tą
kalbą vartojančių žmonių, t. y. liaudies, kultūrinimą. Tokiu keliu vėliau
ėjo aušrininkai, tačiau S. Daukantas ir jo bendraminčiai, "žemaitindami" senovės Lietuvos istoriją, matyt, kartu bandė nustatyti žemaitiško
subetnoso potencialias visuomenines-kultūrines galimybes. Šie pasvarstymai išryškina sudėtingą ir įvairialypę etnopolitinių ir etnokultūri
nių procesų būklę XX a.

21
22
23

24

Daukantas S. Raštai. -T. 2. - P. 743.
Kontrym F. O imieniu Litwy // Gazeta Warszawska. -1858. -Nr. 178.
Daukantas S. Raštai. -T. l. - P. 640.
Daukantas S. Raštai. -T. 2. - P. 763.
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J. Jaroševičiui "lietuvis" LDK kultūros istorijoje yra polietnonimas*. Lotynų, rusų, lenkų, lietuvių kalbomis parašyti traktatai, teisynai, eilėraščiai,
žodynai reprezentuoja buvusios valstybės kultūrinį palikimą. Lenkų kalbos vyravimas XVII - XVIII a. valstybės visuomeniniame gyvenime nebuvo neigiamas dalykas. Daug didesnę žalą kraštui padarė kontrreformacija,
kai "tuo metu buvo Lietuva veržliai žengiančios civilizacijos kelyje ir, tikriausiai, toliau pažengtų, jei ne visuomeninės nelaimės ir veikiai jėzuitų
iškraipytas visuomeninis švietimas" 25 • Jėzuitų idėjos ir pasaulietinio švietimo mokymo modelio atsisakymas nuskurdino visuomeninę mintį ir užteršė makaronizmais kalbą. Jėzuitų diegiamas religinis nepakantumas sukėlė
Ukrainos kazokų bruzdėjimą Karūnoje, suskaldė LDK visuomenę į kelias
tarpusavy besivaidijančias grupes. LOK paiždininkio A. Tyzenhauzo bandymai reformuoti krašto ūkį ir švietimą buvo nesėkmingi.
J. Jaroševičiaus kultūros istorijoje pateikti Lietuvos kultūros faktai apima LOK aukštuomenės gyvenimą, jos švietimo ugdymą, liaudies parapinio švietimo užuomazgas, pasaulietinio ir konfesinio mokymo skirtumus.
Žodžiu, tai feodalinė etnokultūrinė istorija. S. Daukantas rėmėsi etnografiniu kultūros principu ir nebuvo vienišas. J. l. Kraševskio istoriniame veikale "Lietuva" išdėstyta autoriaus istorinė koncepcija labiau panaši į S.
Daukanto negu J. Jaroševičiaus. J. l. Kraševskio nuomone, tautos idėjos
vystymasis, subrendimas ir žlugimas sudaro Lietuvos istorijos prasmę. Pagoniškas tikėjimas integravo lietuvius kaip tautą. Atėmus šį tikėjimą, buvo
sunaikinta atskira lietuviška tautybė: krikščionybė pavertė prūsus vokiečiais, lietuvius - lenkais arba rusais. Lietuva iki Liublino unijos dar bandė
ginti savo politinę nepriklausomybę, tačiau vėliau galutinai pateko lenkų
kultūros įtakon. Tiesa, valstiečiai išsaugojo kalbą, papročius, padavimus ir
dainas, betjie nesugeba kurti naujų vertybių, nes neturi savo genealogijos
supratimo, neturi vidinio užsidegimo -.- ir yra panašūs į "polipą be išlavė
jusių organų, bet išsiskiriantį savo mase" 26 • Tuo metu - XIX a. penktajame dešimtmetyje - J. l. Kraševskis įtemptai ir daug dirbo "lietuviškos tematikos" baruose, suteikdamas senovės lietuvių tautai taip romantikų pamėgtą individualybės kategoriją. Bet individas individualesnis: lietuviškai
kalbanti valstietija negalėjo būti naujųjų laikų tautos branduoliu, nes neturėjo istorinės refleksijos ("genealogijos supratimo") ir kūrybinio subjektyvumo ("vidinio užsidegimo"). Atrodo, J. L Kraševskis lietuvių tautą matė tik praeityje, tačiau XIX a. 6- 7 dešimtmetyje Žemaitijoje M. Valan-
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čiaus pastangomis prasidėjęs valstiečių visuomeninis-kultūrinis aktyvumas
privertė rašytoją

pakeisti savo pažiūras. Vėlesni J. l. Kraševskio santykiai
rodo jo atsisakymą nuo "Lietuvoje" išdėstytų
išvadų. Nyko istorinės Lietuvos idėja, bet jos pagrindu formavosi visiškai
nauja Lietuvos samprata.
Istorinės Lietuvos (LDK) ir etnografinės Lietuvos kultūrinio palikimo
problema bei jos vertinimas nusitęsė iki pat mūsų dienų. Šiuolaikinių, neistorinių sąvokų vartojimas, etninių procesų ir etnopolitinių-etnokultūrinių
tendencijų painiojimas istorijoje net ir dabar sukelia dvilypumo jausmą
LDK kultūrinio palikimo tyrinėtojui. Šiuolaikinės etninės teorijos gimtosios kalbos nemokėjimo nelaiko visišku etninio identiteto praradimu. Europos, ypač Skandinavijos, istorijoje galima užtikti daug dvikalbystės ir tos
kalbinės kultūros pagrindu susiformavusios gyventojų veiklos pavyzdžių.
Suvokti tas istorines aplinkybes, sugebėti jas reflektuoti nepakanka vien
spontaniško noro, bet reikia objektyvios kultūros galimybės. Ar ji atsiras
- nežinia, nes akivaizdu, kad suvokti daugialypį, etniškai ir socialiai nevienalytį LDK kultūrinį fenomeną nelengva. Turime suprasti, kad "tauta"
nėra metafizinė kategorija, o gana paslanki, jautriai reaguojanti į gyvenimo keliamus uždavinius ir problemas sąvoka. Juk tautą sudarančios socialinės grupės taip pat patyrė daug pokyčių, modifikacijų, mirties ir gimimo
laikotarpių, panašiai kaip ir S. Daukanto aprašyta senovės lietuvių tauta.
S. Daukanto "Būde" pateikta patarlė "lig saulė patekės, mums rasa ir
akis išės" XIX a. antrojoje pusėje virto Maskvos universiteto lietuvių studentų leidžiamo laikraščio moto, liudijančiu valstietiškos lietuviškos kultūros būklę ir perspektyvas 27 • Tačiau istorija lėmė jiems pamatyti nepriklausomos Lietuvos valstybės aušrą, o kartu ir didėjantį S. Daukanto istorinio palikimo aktualumą, kurį ketvirtame dešimtmetyje jaunoji istorikų
karta revizavo.
su

lietuvių kultūros veikėjais

* Skirtingai nuo S. Daukanto, šis istorikas dar neranda prieštaravimų tarp "lenko"

25
26
27

etnokultūrine ir "lietuvio" etnopolitine prasme LOK istorijoje. Tačiau XIX a. tai
virto dichotomija, kurios "išsprendimu" tapo istorinės Lietuvos palikimo "lietuvinimas" arba "lenkinimas", nesugebėjimas suvokti kažkada gyvavusios etnopolitinės bendrijos specifikos.
Kraszewski J. Litwa. -Warszawa, 1847. -T. 1. -S. 18.
Jaroszewicz J. Obraz Litwy ... -T. 2. -S. 147.
Lietuvių nacionalinio išsivadavimo judėjimas (ligi 1904 m.). -V., 1987. -P. 144.
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veiksmų

su LM saugotojais.
Kelrodžiu po S. Daukanto gyvenimą mums buvo Vytauto Merkio parašyta jo biografija\ kurioje ir apibendrinti Lietuvos istoriografijos pasiekimai šia tema ir atidžiai išnagrinėti svarbiausi S. Daukanto gyvenimo ir
veiklos aspektai. Būtina pažymėti, kad biografijos autorius skyrė dėmesio
ir S. Daukanto darbui su LM, parodė, kokią reikšmę ji turėjo istoriko gyvenimui, jo kūrybai. Mes stengiamės atidžiau ir smulkiau ištirti S. Daukanto archeografinį darbą, jo palikimą šioje istorijos mokslo sferoje.Tuo
labiau, kad atsirado iki šiol nenaudoti pagrindiniai šaltiniai, buvę nežinomi ar laikomi prapuolusiais S. Daukanto išrašų iš LM rinkiniai.

* * *
Istoriko darbams apibūdinti bene svarbiausia - jo koncepcijos. Bet svarbu ir jo darbo metodika, darbas su šaltiniais, santykis su jais. Kartais tai
net gali pasakyti, kokia istoriko darbų išliekamoji vertė, taip pat kokiai
mokyklai, srovei istorikas priklausė. Simono Daukanto santykis su šaltiniais dar netyrinėtas, bet žinoma, kad jis buvo jiems labai atidus. Kitoks jo
santykis su senosios istoriografijos paminklais - metraščiais ar kronikomis ir su dokumentais bei aktais. Jų atžvilgiu S. Daukantas yra pakankamai kritiškas. Jo požiūrį į šaltinį gerai apibūdina dar viena mažokai žinoma jo veiklos sfera - archeografiniai darbai, šaltinių publikacijų rengimas. Paprastai skelbiami istorijos mokslui svarbūs ir iki tol nežinoti ar mažai žinomi šaltiniai. S. Daukantas tokių turėjo. Tai buvo po Lenkijos ir
Lietuvos valstybės žlugimo į Rusijos imperijos sostinę Peterburgą pervežta ir ten saugoma Lietuvos Metrika (toliau - LM)2.
XIX a. pirmoji pusė - tai pirmojo skverbimosi į tada dar mažai žinomą
LM metas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau - LDK) žemių praeitis kėlė didelį susidomėjimą, jos pažinimas ir aiškinimas buvo ir politiškai svarbus - ir valdantiesiems Rusijos imperijos sluoksniams, ir opozicinėms jėgoms Lietuvoje, Lenkijoje ir kitur. Siekdami giliau prasiskverbti į
praeitį, istorikai ėjo į archyvus. Juos viliojo ir LM. Bet padėtis čia buvo
prieštaringa. Jos medžiaga Rusijos imperijos įstaigose buvo tvarkoma ir
aprašoma, bet kita vertus - istorikai beveik negaudavo leidimų ja naudotis3. Todėl ypač įdomus ir beveik unikalus yra S. Daukanto patyrimas. S.
Daukantas prasiskverbė prie LM kaip istorijos šaltinio lyg ir iš vidaus, ir iš
ten stengėsi įvesti į mokslinę apyvartą jos medžiagą, nederindamas savo

S. Daukantas prie LM. 1835 m. S. Daukantas stojo tarnauti Rusijos imperijos Senate, buvusiame Peterburge. Ten buvo saugoma LM, ten jis
1837-1850 m. tarnavo LM metrikanto padėjėju. Iki tol S. Daukantas jau
buvo parašęs "Darbus senųjų lietuvių ir žemaičių" ir, matyt, buvo bebaigiąs "Istoriją žemaitišką". Gyvendamas Peterburge, S. Daukantas tęsė mokslinį ir švietėjišką darbą. 1845 m. paskelbė "Būdą senovės lietuvių, kalnėnų
ir žemaičių", iki 1850 m. užbaigė "Pasakojimus apie veikalus lietuvių tautos senovėje", skelbė lietuvių tautosakos rinkinius, vertė, rengė spaudai ir
skelbė knygeles lietuvių liaudžiai.
Lietuvos istorijos tyrinėjimas patvirtino mintį, kuri S. Daukantui buvo

' Šia tema skaitytas pranešimas 1988 m. Vilniuje įvykusioje konferencijoje "Lietuvos
Metrika" ir jo pagrindu paruoštas straipsnis "Tpy.nhr CttMOHaca ,UayKaHTaca no
JIHTOBCKOH MeTpHKe" //Lietuvos Metrika. 1988 metų tyrinėjimai. -Vilnius, 1922.
- P. 130-142. Dabar skelbiamas tekstas yra papildytas ir paredaguotas minėto
straipsnio, paskelbto tik 400 egzempliorių tiražu išleistame rinkinyje, variantas. Apie
šio darbo rezultatus rašėme mokslo populiarinimo spaudoje: Kiaupa z. Lietuvos
Metrikos medžiaga Simono Daukanto palikime// Mokslas ir gyvenimas. -1989. - Nr.
11. - P. 26-27.
LM saugoma Rusijos senųjų aktų archyve (E 389). Lietuvos istorijos archyve yra
LM mikrofilmo kopija.
J
Žr. nTaWHUKHH e. On11caH11e KHHr 11 aKTOB JIHTOBCKOH MeTplfKH. - CaHKTneTep6ypr, 1887. - C. 64-66.
4
Merkys V. Simonas Daukantas. - Vilnius, 1972. II leidimas - 1991.
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skiepijama dar studijų Vilniaus universitete metu - būtina plėsti šaltinių
bazę, surinkti į vieną krūvą visus žinomus ir nežinomus Lietuvos istorijos
šaltinius. Nežinia, kodėl S. Daukantas ieškojo tarnybos būtent Senate, tačiau galima numanyti, kad prieš akis jis turėjo tolesnį, konkretesnį tikslą
- LM. S. Daukantas Senate nesitenkino tarnybinėmis pareigomis, nors
griežtos tarnybos taisyklės, neleidusios platinti LM medžiagos, vyresnybės
įtarumas slėgė mokslininką. Laiškuose tarnybos metus jis vadino "terorizmo laikais"5 •
Tarnaudamas Senate metrikanto padėjėju, S. Daukantas dalyvavo tvar~
kant LM, sudarant įvairias rodykles, sąrašus ir pan. Ši jo veikla verta specialaus tyrinėjimo. Šįkart akcentuosime ne oficialią valdininko S. Daukanto veiklą, o pusiau legalų jo - istoriko, mokslininko darbą tiriant LM ir
pastangas įvesdinti jos medžiagą į mokslo apyvartą. Nepaisydamas nepalankių sąlygų, S. Daukantas atkakliai ieškojo LM medžiagos savo darbams,
nurašinėjo aktus.Jo archyve, kuris saugomas Lietuvos literatūros ir tautosakos institute, išliko apie 1000 lapų išrašų iš LM6 • Iš pirmo žvilgsnio ši
išrašų masė gali pasirodyti atsitiktinė. Susidaro įspūdis, kad S. Daukantas
perrašinėjo viską, kas atrodė įdomu ir svarbu Lietuvos istorijai. Bet tai,
matyt, buvo pirmasis S. Daukanto darbo su LM - medžiagos atrinkimo etapas. Antrojo etapo rezultatas - 4 didelės apimties teminiai rinkiniai,
kuriuos sudaro didžioji išrašų iš LM dalis.
T. Narbutui persiųsti rinkiniai. 1842 m. užsimezgė S. Daukanto ir T.
Narbuto pažintis. Jau iš pirmo T. Na.rbuto laiško S. Daukantui, rašyto tų
metų kovo 27 d., aiškėja, kad viena iš svarbiausių jų bendravimo ir susirašinėjimo temų bus Lietuvos istorijos šaltinių paieškos 7 • Dar 1842 m. sausio
15 d. S. Daukantas vieno iš savo rinkinių paraštėse pažymėjo, kad pasiutė
T. Narbutui išrašą iš LM8 • 1843 m. birželio 11 d. laiške T. Narbutui S. Daukantas pranešė, kad išpildė jo prašymą - išsiuntė Alberto Kojalavičiaus
herbyno nuorašą ir 262 aktų nuorašų rinkinį 220 lapų 9 • Rinkinio turinys
laiške neatskleistas, tik smulkiai aiškinamos santrumpos, kuriomis pažymėti visi aktai - K.3., C.J(. ir K. ll. J(. Jos reiškiančios Knucu 3anuceu,
Libri inscriptionum, t. y. Užrašymų knygos, Cyonble oeAa, Libri decretorum, t. y. Teismų knygos ir Knucu ny6AU'IHblX oe!l, Libri publicarum negotiarum, t. t. Viešųjų reikalų knygos. Šios santrumpos aiškiai rodo į LM. S.
Daukantas atsiprašinėja, kad, galimas dalykas, rinkinyje pasitaikys jau skelbtų aktų - jį sudarinėdamas, neturėjęs po ranka M. Dogelio, P. Muchano-
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vo leidinių, N. Rumiancevo "Valstybinių raštų rinkinio" ir todėl galėjęs
kai ką nurašyti dar kartą. Rinkinyje esančių privilegijų nuorašai buvo patikrinti, tai rodo pataisos tekste. O pasiuntinybių aktai liko nepatikrinti, bet
perrašyti jie labai atidžiai. Viskas esą kaip originale - ten nėra taškų, kablelių, didžiųjų raidžių - tad taip palikta ir čia.
1843 m. spalio l d. laiške T. Narbutui S. Daukantas pranešė, kad išsiuntė jam dar 2 rinkinius''· Pirmasis buvęs Lietuvos privilegijų knyga, gauta iš
Ignoto Onacevičiaus, antrasis - knyga, į kurią perrašyta 190 aktų. Jos turinys laiške neatskleidžiamas.
Šiuos rinkinius S. Daukantas norėjo paskelbti, aptarinėjo su T. Narbutu
šio darbo galimybes. Labiausiai vis dėlto S. Daukantui rūpėjo paskelbti A.
Kojalavičiaus herbyną. Tačiau jis nenorėjo sutikti su bet kokiu pasiūlymu,
ir kai T. Narbutas ketino patikėti jo rinkinio skelbimą lenkų leidėjų grupei
Vilniuje - Mykolui Grabovskiui, Aleksandrui Pržezdzeckiui ir Mikalojui
Malinovskiui - S. Daukantas 1843 m. rugsėjo 4 d. laiške karštai protestavo12. Lenkų istorikai esą siekia nuslėpti Lietuvos praeitį, tvirtina ją buvus
nesavarankišką, jie iškreipsią skelbiamus tekstus. Jau šitame laiške S. Daukantas ėmė reikalauti grąžinti jam anksčiau išsiųstus jo rinkinius.
Ir nors vėliau, kaip minėta, S. Daukantas išsiuntė T. Narbutui dar porą
10

Merkys V. Simonas Daukantas... -P. 133; II leid.- P. 80.
" Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraščių skyrius (toliau LLI). F. 1. - Simonas Daukantas. Čia saugomi išrašai iš LM trumpai apibūdinti:
C0Hral111al1Te P. e. ,llayKaHTac - MCCJlellOBaTeJJb JTM // JlMTOBCKaR MeTpMKa.
Te3MCbl llOKJJallOB Me)((pecny61111KaHcKol1 HaytJHOH KOH<Į>epeHUMM. -AnpeJJb
t988 r. B1111bHIOc, 1988. -e. 60-61.
7
Merkys V. Simonas Daukantas. - P. 134-137; 11 leid. - P. 81-83.
" LLI. F. 1. B. 66 L. 137.
9
S. Daukanto laiškai buvo skelbti ne kartą. Naudojamės naujausia publikacija: Daukantas S. Raštai. T. 2. Į Sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė V. Merkys.- Vilnius,
1976. -P. 738. Čia ir toliau datos nurodomos pagal naują stilių.
'" Apie šias LM publikacijas rašyta: XopolllKeBM'I A. K MCTOpMM M3llaHMR MM3y'!eHMR
JlMTOBCKOH MeTpMKM // Acta Baltico-Slavica. - Warszawa, 1978. -T. 8. -s.
74-75; KaTMJJIOC A. IlepBbie ny61111Kau1111 llOKyMeHTOB JIM // JIMTOBCKaR
MeTpMKa. Te3MCbI ... -C. 54-56.
11 Daukantas S. Raštai. -T. 2. P. 750.
12 Ten pat. -P. 746-747; Merkys V. Simonas Daukantas. -P. 153-155; 11 leid. - P.
93-94.
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nuo 1844 m. pabaigos reikalavimas grąžinti nuorašų rinkinius ir
A. Kojalavičiaus herbyno nuorašą kartojamas visuose jo laiškuose T. Narbutui13. S. Daukantas reikalauja, T. Narbutas nesiunčia, vienas vėl reikalauja, kitas vis tiek nesiunčia. Tai tęsėsi bemaž dešimtmetį.
Paskutinės patikimos žinios apie šiuos 2 išrašų iš LM rinkinius iki pastarojo meto buvo S. Daukanto 1858 m. gruodžio 21 d.laiške nežinomam asmeniui, Vilniaus archeologijos komisijos nariui (Eustachijui Tiškevičiui?) 14•
S. Daukantas pranešė, kad dovanoja savo rinkinius Archeologijos komisijai, tikji turės juos išreikalauti iš T. Narbuto. S. Daukantui aiškiai rūpėjo,
kad su jo darbu susipažintų ir juo pasinaudotų kuo daugiau Lietuvos isto~
rijos tyrinėtojų, ne tik vienas T. Narbutas.
Laiške apibūdintas rinkinių turinys. Į pirmąjį buvo sudėtos valdovų, pradedant Aleksandru ir baigiant Steponu Batoru, privilegijos LDK bei Vitebsko, Polocko, Kijevo, Voluinės ir Palenkės žemėms ar vaivadijoms. Smolensko vaidavijos esanti tik l privilegija. Čia taip pat esančios LDK sutartys su Pskovu, Naugardu, Moldavija ir kitomis valstybėmis, LDK pasiuntinybių į nenurodytas šalis ir iš ten - į Lietuvą medžiaga. Antrasis rinkinys
- įvairenybės. Čia esančios privilegijos įvairioms pareigybėms LDK užimti iki Liublino unijos, testamentai, įdomūs teismų sprendimai (epitetas S. Daukanto), 1499 m. valstybinių pajamų ir išlaidų suvestinė, Žygimanto
Senojo bibliotekos Vilniuje aprašas 15 • Be to, rinkinyje buvo aktai, svarbūs
Lietuvos bajorų herbams tyrinėti, muitinių Polocke, Lucke, Breste ir Kaune pajamų rejestrai ir kt. Tai taip pat LM medžiaga.
Archeologijos komisija rinkinių iš T. Narbuto neišreikalavo. Jų pėdsa
kai ilgam laikui dingo. Tiesa, spaudoje buvo pasirodžiusi informacija, kad
T. Narbuto sūnus Stanislovas 1883 m. perdavė Osolinskių bibliotekai Lvove tėvui priklausiusius išrašų Lietuvos istorijai rinkinius 16 • Šios bibliotekos
aprašuose pasirodo paslaptingi "Išrašai iš Lietuvos Metrikos" 17 • Frederikas Papee paskelbė vieną aktą iš LM, nurodydamas, kad paėmė jį iš T.
Narbuto rinkinio, esančio Osolinskių bibliotekoje 18 • Kadangi pats T. Narbutas išrašų iš LM pasidaryti negalėjo, aišku, kad tai S. Daukanto rinkiniai. Pagaliau 1987 m. S. Narbuto dovanos pėdsakais ėjęs Vladas Žukas
lankėsi dalies Osolinskių bibliotekos rankraščių paveldėtojoje Ukrainos
mokslų akademijos V. Stefaniko bibliotekoje Lvove ir pranešė, kad S. Narbuto dovanos esančios ten 19 • Vienas rinkinys - tai S. Daukanto T. Narbutui persiųsti L Onacevičiaus išrašai iš Karaliaučiaus archyvų, kitas - pa-
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ties S. Daukanto išrašai iš LM.
Iš tikrųjų bibliotekoje saugomi be l. Onacevičiaus rinkinio2ll, dar 2 išrašų iš LM, padarytų S. Daukanto, rinkiniai. Vienas iš jų - tai įrišta 196 lapų
knyga (puslapiai sunumeruoti - 388) 21 • Tai vien tik išrašai iš LM. Kiekvienas puslapis prirašytas visas, pasibaigus vienam aktui, tame pačiame puslapyje pradedamas kitas. Prieš kiekvieną išrašą nurodyta LM knyga, iš kurios nurašyta, ir lapai. Atrodytų, kad rinkinys buvo sudarytas pagal iš anksto apgalvotą planą. Thčiau nėra nei chronologinio, nei teminio nuoseklumo. Rinkinio pradžioje įrišti 2 nenumeruoti lapai, kuriuose yra T. Narbuto
rašytas rinkinio turinys, įrašų sąrašas. Šio sąrašo pabaigoje yra ši T. Narbuto pasirašyta pastaba: Calą tę ksiegę przepisal s. p. Szymon Dowkont, po-

mocnik Metrykanta w S. Peterburgu, gorliwy zbioracz materyal6w do Dziej6w
Litewskich, niech mu będzie czest i honor na ziemi a wieczna szczęsliwost po
zgonie*.
1844 m. gruodžio 6 d., 1845 m. vasario 24 d., kovo 3 d., birželio 22 d., 1848 m.
balandžio 27 d., 1851 m. gegužės 4 d., 1854 m. gegužės 25 d., S. Daukanto laiškai T.
Narbutui// Daukantas S. Raštai. -T. 2. -P. 753-776; Merkys V. Simonas Daukantas. -P. 154-162.
14 Daukantas S. Raštai. -T. 2. -P. 777-780. Abejojama, kad šis laiškas rašytas E.Tiškevičiµi - Aleksandravičius E. Kultūrinis sąjūdis Lietuvoje 1831-1863 metais. -Vilnius, 1989.-P. 59. Tenka prisijungti prie šių abejonių, pridedant formalų argumentą
- kreipinys laiške neatitinka E. Tiškevičiaus turėto titulo. Į grafą tuo metu derėjo
kreiptis "Jafnie wielmopny dobrodzieju".
15
Tuo klausimu tiek S. Daukanta~, tiek Joachimas Lelevelis, tiek kiti šio aprašo tyrinėtojai klydo tol, kol Konstantinas Jablonskis nenustatė, kad tai LDK kanclerio Alberto Goštauto bibliotekos aprašas - Jablonskis K. Lietuvos kultūra ir jos veikėjai.
-Vilnius, 1973.-P. 353-357.
1" Žr. Žukas V. S. Daukanto dokumentų nuorašai// Literatūra ir menas. -1988 m. balandžio 23 d.
17
Inwentarz rękopis6w Biblioteki Zakladu Narodowego im. Ossoliiiskich we Lwowie.
Lw6w.-T. 4.- Nr. 2938/III, 3116/111.
18
Akta Aleksandra, kr61a polskiego, wielkiego księcia litewskiego (1501-1506) /Wydal F. Papee. -Krak6w, 1927. -s. 20-21. Nr. 21.
19
Žukas V. S. Daukanto dokumentų nuorašai.
20 V. Stefanikio bibliotekos Lvove rankraščių skyrius. F. 5. Ap. 1. B. 2937/III.
21
Ten pat. B. 2938/III.
* Visą šią knygą perrašė a. a. Simonas Daukantas, metrikanto padėjėjas S. Peterburge, uolus medžiagos Lietuvos istorijai rinkėjas, tebus jam pagarba ir garbė žemėje ir
amžina laimė po mirties.
1·'
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Didžiąją rinkinio dalį - p. 1-120, Nr. 1-104,- sudaro įvairūs diplomatiniai aktai, perrašyti iš LM Užrašymų knygos Nr. 5 pagal S. Daukanto
naudotą numeraciją 22• Po jų puslapiuose 210-388 eina dar 90 įrašų iš įvairių
LM knygų. Jų chronologiniai rėmai - 1391-1635 m., tai Vytauto privilegijos,
diplomatinė medžiaga, valdovų atsakymai į LDK seimų delegatų užklausimus, jų užrašymai įvairiems asmenims, testamentai, teismo bylos ir kt.
Sudėtingesnis kitas rinkinys 23 • Tai taip pat įrišta 151 lapo knyga (numeruoti puslapiai - 298). Knygos pradžioje įrišti 2 nenumeruoti lapai, kuriuose surašytas knygos įrašų sąrašas. Jis baigiasi save šio rinkinio savininku vadinančio T. Narbuto parašu. Kiekvienas įrašas šiame rinkinyje pradedamas naujame lape, yra keletas tuščių, neprirašytų lapų antrųjų pusių.
Popierius įvairus, skirtingo dydžio. Įrašai numeruoti, jų iš viso yra 73. Tačiau antroje knygos pusėje jie įrišti nesilaikant numeracijos. Matyt, rinkinys kurį laiką buvo neįrištas.
Tai patvirtina rinkinio turinys. 43 įrašai iš 73 - tai S. Daukanto išrašai iš
LM. Čia yra didžiųjų kunigaikščių privilegijos Palenkės, Vitebsko, Smolensko, Kijevo ir Polocko žemėms, LDKsutartys su Moldavija, Naugardu,
Pskovu, Tvere ir kitomis Rusios kunigaikštystėmis, diplomatinių santykių
su šiomis valstybėmis, totoriais, Lenkija aktai. Yra keletas išrašų apie LDK
vidaus gyvenimą. Visa tai apima 1387-1635 m. laikotarpį.
Be to, yra dar 13 S. Daukanto perrašytų dokumentų, bet ne iš LM, ir 3 S.
Daukanto tekstai, skirti T. Narbutui. Juose S. Daukantas kalba apie lietuvių bajorų herbus, LDK privilegijų sąrašą bei Lenkijos karalystės archyvo
aprašą, matytus Peterburge 24 • Šie S. Daukanto tekstai, kaip matyti iš 1842
m. rugsėjo 9 d. jo laiško T. Narbutui, buvo lyg ir to laiško priedai 25 • Vieno
iš jų pabaigoje yra S. Daukanto pastabos apie savo darbą su LM ir išrašų

Mano išrašuose tvarkos nėra todėl, kad knygas ima į Archeologinę
ir laiko pas save metus, pusę metų, kol grąžina. Vėliau galima juos
sudėti pamečiui ir pagal vietoves. Viską, kas pas mus buvo iš Vytauto, Švitrigailos, Zigmanto Kęstutaičio ir Kazimiero valdymo laikų, liečiančio kaimynus, išskyrus ribų nustatymus, tą Dauggalis Geradaris jau turi. Dokumentai
labai netvarkingai į knygas įrašyti, kaip Pone Kapitone pastebi, dažniausiai
be datų, kaip pvz., Zigmanto Kęstutaičio sutartis su vaivada llja, kur pasakyta tik, kad rašyta Sočiavoje, o metai neįrašyti. Šios sutarties gale kito dokumento metai įrašyti. Kas liečia atitikimą knygoms, tai Dauggali Geradari gali
būti tikras, nes išrašai yra tikrinami, ir jei pasitaiko kokia gramatinė klaida,
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tai ta yra knygose... 26
Visiškai akivaizdu, kad apie 80% medžiagos, esančios šiame T. Narbuto
"nuosavame rinkinyje", jis gavo iš S. Daukanto. Be to, apie 60% visos medžiagos sudaro išrašai iš LM. Rinkinyje įrišta dar 14 įvairios kilmės aktų
nuorašų. Tai paties T. Narbuto išrašai iš spaudos leidinių, 2 dokumentų iš
Rygos magistrato archyvo nuorašai, parūpinti Karolio Eduardo Napierskio27, dokumentų su nenurodytam saugojimo vietom nuorašai. Prie kai
kurių iš pastarųjų yra l. Onacevičiaus ar Vasilijaus Anastasevičiaus, S. Daukanto draugų Peterburge, pastabos28 • Šiuos nuorašus T. Narbutas irgi bus
gavęs iš S. Daukanto. Visa ši medžiaga apima 1253-1736 m. laikotarpį, jei
neskaičiuosime paties S. Daukanto laiškų.
Abiejų aprašytų rinkinių turinys iš esmės atitinka S. Daukanto 1858 m.
pateiktą charakteristiką. Kai kuriuos nedidelius skirtumus ir tai, kad nėra
kai kurių 1858 m. minėtų išrašų, galima paaiškinti tuo, kad S. Daukantas
galėjo ką nors supainioti - juk jau buvo praėję 15 metų nuo to laiko, kai
jis nusiuntė rinkinius T. Narbutui. Ir pats T. Narbutas galėjo kai ką išimti,
ypač iš neįrišto rinkinio. Visiškai aišku, kad dabar Lvove saugomi rinkiniai
yra tie patys (vienas iš jų šiek tiek pertvarkytas), kuriuos S. Daukantas
1843 m. persiuntė T. Narbutui, po to ne vieną kartą reikalavo grąžinti ir
1859 m. nuosavybės teisę į juos perdavė Vilniaus archeologinei komisijai.
T. Narbutas jo prašymų neįvykdė.
žemaitijos privilegijų rinkinys. Šio rinkinio peripetijos irgi yra pakankamai painios. 1845 m. birželio 22 d. laiške T. Narbutui S. Daukantas rašė,
kad pas jį yra velioniui grafui Jurgiui Pliateriui (1810-1836 m.) priklausęs

rengimą:

Komisiją

Ši numeracija atitinka dabartinių LM saugotojų Rusijos senųjų aktų archyve Maskvoje (F. 389) naudojamą.
2
~ V. Stefanikio bibliotekos Lvove rankraščių skyrius. F. 5. Ap. 1. B. 3116/III. Kaip
matyti iš jrašų panaudojimo lape, šiuos rinkinius 1969 m. ir 1973 m. tyrinėjo Vytautas Raudeliūnas, bet tyrimų rezultatų mokslinėje literatūroje nepaskelbė.
24
Ten pat. - P. 277-286. Šie tekstai skelbiami, todėl čia detaliau neaptariami.
2
~ Daukantas S. Raštai. -T. 2... - P. 729.
2" Y. Stefanikio bibliotekos Lvove rankra.ličių skyrius. F. 5 Ap. 1. B. 2937/III. -P. 286.
Vertimas iš lenkų k.
27 Ten pat. - P. 265- 271.
:m Ten pat. -P. 43-44, 241-244.
22
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Žemaitijos privilegijų rinkinys, kurį jis tikisi kada nors paskelbti su dedikacija J. Pliateriui29• Apie J. Pliaterio bibliotekoje buvusius S. Daukanto
darbo, identifikuojamo kaip "Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių", rankraštį bei Lietuvos istorijos šaltinių rinkinį dar 1836 m. T. Narbutui pranešė
Simonas Stanevičius 30 • Iš tiesų S. Daukanto archyve yra įrištas 188 lapų
rankraštis 31 , ant kurio viršelio užrašyta Fragmenta Historica ex Bibliotheca
Illustrissimi Comitis Georgii Plater, o tituliniame lape: Privilegia, jura et immunitates Ducatus Samogetantm jusu venerabilis capituli Mednicensis ex pargaminis aut transumptis originalibus cum indictione in quoniam libro actorum Lithvanontm inveniuntur ad usumque ejusdem venerabilis capituli anno 1788 conscripta atque comparata *.
Taigi prieš mus - Žemaitijos kunigaikštystės privilegijų rinkinys, paruoštas pagal Žemaičių vyskupystės kapitulos 1788 m. užsakymą. Rinkinyje yra 63 1435-1740 m. aktai. Kaip matyti iš signatūrų, nurodytų prie
kiekvieno 61 įrašo, tai išrašai iš LM knygų. Nekyla abejonių, kad tai minė
tas J. Pliateriui priklausęs rinkinys. Tačiau šis konkretus tarp S. Daukanto
palikimo esantis egzėmpliorius buvo papildomas ir po J. Pliaterio mirties
1836 m., nes jame yra įrašytas 1435 m. Žemaitijos vyskupo raštas su tokia
nuoroda: Wizerunki. Tom. 21. f. 131. Wilno 1841 r. 32Ši nuoroda - tai gerai
žinomo vilnie tiško leidinio sutrumpintas aprašas 33 • Taigi į aptariamą rinkinį buvo įrašytas 1841 m. paskelbtas dokumentas, kurį publikacijai pateikė
Vilniaus kapitulos archyvo tyrinėtojas Mamertas Herbutas 34 • Į S. Daukanto rankas bus patekęs Žemaičių kapitulos iniciatyva atsiradusio ir J. Pliaterio bibliotekoje pabuvojusio Žemaičių privilegijų rinkinio papildytas, perrašytas egzempliorius. Kas jį papildė ir perrašė, neaišku, tai įvyko jau po J.
Pliaterio mirties, ne anksčiau negu 1841 m.
S. Daukanto archyve yra ir kitas Žemaitjos aktų išrašų iš LM rinkinys.
Jis yra viename aplanke su kitais pabirais išrašais iš LM 35 • Tarp tų pabirų
yra 195 lapų įrištas pluoštas. Juose perrašyti 57 Žemaitijos aktai, jų chronologiniai rėmai tokie patys, kaip ir pirmajame rinkinyje, 51 aktas yra abejuose rinkiniuose. Pastarasis rinkinys yra lyg ir juodraštis, jį S. Daukantas,
matyt, paruošė, dar neturėdamas J. Pliaterio rinkinio, ne vėliau kaip 1841
m. Mat anksčiau minėtas 1435 žemaitijos vyskupo Petro rašto nuorašas
su nuoroda į Wizerunki, šiame rinkinyje taip pat yra, bet jis nenumeruotas
ir įrašytas nenumeruotuose lapuose, įrištuose rinkinio pradžioje. Matyt,
kad S. Daukantas bus jį gavęs po to, kai sutvarkė šį rinkinį, sunumeravo
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įrašus. Be to, trūksta l.138-144, bet l.137 yra pastaba "od stronicy 138 do
stronicy 144 zawiera jurament Zygmunta Augusta, oddany panu Narbutowi
15 stycznia 1842 r.**"
Kaip minėta, viename aplanke su šiuo Zemaitijos privilegijų rinkiniu
yra pabirų lapų. Juose S. Daukantas yra perrašęs iš LM dar apie 40 Žemaitijos istoriją liudijančių 1511-1640 m. aktų. Visa tai rodo, kad S. Daukantas ruošė Zemaitijos aktų rinkinį panašiai kaip tuos T. Narbutui persiųstus 2 rinkinius. Kai jam nežinia kaip pateko J. Pliaterio rinkinio nuorašas, S. Daukantas nutarė, kaip 1845 m. birželio 22 d. rašė T. Narbutui,
paskelbti jį su dedikacija J. Pliateriui36 •
Tačiau S. Daukanto, matyt, netenkino J. Pliaterio rinkinio turinys,
jis rinkinį gausiai papildė, pats švariai perrašė, ir tokiu būdu atsirado
trečias Žemaitijos aktų rinkinys 37• Jis turi 384 lapus, kuriuose perrašyti
96 1390-1715 m. aktai. Iš jų 54 aktai buvo J. Pliaterio rinkinyje, nuo 9
S. Daukantas atsisakė. Tuo pačiu metu S. Daukantas į rinkinį įdėjo 35
naujus išrašus iš LM ir taip papildė J. Pliaterio rinkinį. S. Daukantui rūpė
jo įdėti į rinkinį aktus apie žemaitiją iš Karaliaučiaus archyvų. 1853 m.
birželio 23 d. jis rašė į Karaliaučių Frydrichui Kuršaičiui, prašydamas parūpintiVokiečių ordino riterių kelių į Žemaitiją aprašymus bei Žemaitijos
gyventojų skaičiaus statistiką38 • Kitame, 1855 m. lapkričio 3 d. laiške R

* Žemaičių kunigaikštystės privilegijos, teisės ir laisvės, garbingosios Medininkų kapitulos paliepimu i§ originalų arba jų kopijų, esančių vienoje Lietuvos aktų knygoje,
1788 metais nura§ytos ir parengtos minėtos garbingosios kapitulos naudojimui.
**Puslapiuose nuo 138 iki 144 yra Žygimanto Augusto priesaika, 1842 m. sausio 15 d.
atiduota ponui Narbutui". Plg. išn. 8.
29
Daukantas S. Raštai. -T. 2. -P. 763-764.
-'" Stanevičius S. Raštai. -V., 1967. - P. 420.
" LLI. F. l. B. 111.
" Ten pat. L. 64.
" Wizerunki i roztrząsania naukowe. Poczet nowy drugi. -Wilno, 1841. -T. 21. Minimas dokumentas paskelbtas p. 131-132.
34
Ten pat. - P. 135.
35
. LLI. F. l. B. 66.
36
Žr. išn. 29
37

-'R

Rusijos mokslų akademijos bibliotekos Sankt Peterburge rankraščių skyrius (toliau - RMAB). Rink. 33. B. 14.
Daukantas S. Raštai. -T. 2. -P. 718.

8.-26%

114

l. STRAIPSNIAI. STUDIJOS

Z. Kiaupa S. DAUKANTO PARENGTI LIETUVOS METRIKOS MEDŽIAGOS RINKINIAI

Kuršaičiui S. Daukantas aiškino, kad apie dokumentą, kurio nėra Ordino
archyve, girdėjęs iš I. Onacevičiaus39 • Kalbėta, matyt, apie gyventojų statistiką ...... jos pėdsakų neaptikta. O kelių aprašymų kopiją S. Daukantas
411
turėjo ir, kaip matyti iš aptariamo rinkinio turinio, bu~o įdėjęs į ri~ki~į •
Šiuo metu l.17-47, kuriuose buvo įrašyti minėti kehų aprašymai, nera.
Tačiau yra kiti 5 dokumentų iš Karaliaučiaus karališkojo slaptojo archyvo
nuorašai. Kada S. Daukantas juos gavo, neaišku. Nuorašai yra 1842 m.
kovo 10 d. pasirašyti minėto Karaliaučiaus archyvo direktoriaus Johano
Voigt'o 4 1. Antra vertus, čia pat yra įrišta deklaracija, liudijanti, kad 1857
m. gegužės 4 Karaliaučiaus archyvaras Meckelbur~a~ išsi~~t~ į Min.tauj~
S. Daukantui siuntinį su senų dokumentų nuorašais . Nezmia, ar smntinyje buvo minėtas kelių aprašymo dokumentų nuorašas, ar J. Voigt'o
parengti nuorašai, ar ir vieni, ir kiti. Kad ir kaip ten būtų, akivaizdu,
kad šį rinkinį S. Daukantas baigė rengti, sugrįžęs 1850 m. į Lietuvą, ir
tie darbai užsitęsė iki 1857 m. Į šį rinkinį pateko ir keli dokumentai,
paskelbti XIX a. 5-ojo dešimtmečio leidiniuose. Vis dėlto apie 90%
jame esančios medžiagos - tai išrašai iš LM.
.
. .
Rinkinys buvo visiškai paruoštas spaudai. Jis paties S. Daukanto švariai
perrašytas. Yra titulinis lapas, dedikacija J. Pliateriui, įvadas 43 , turinys, archeografiniai ir istoriniai komentarai, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Le~
kijos karalių, kurių išduotos privilegijos ir raštai įdėti į rinkinį, bei Zemaitijos seniūnų sąrašai. Dokumentai perteikiami originalo kalba, patys S.
Daukanto tekstai parašyti lotyniškai.
.
Rinkinį S. Daukantas baigė rengti, gyvendamas Svirlaukyje pas gydytoją Petrą Smuglevičių, žmogų, turintį literatūrinių inte~e~ų i~ ku~tū!inės ~:~k
los troškimą 44 • S. Daukantas tikėjosi, kad P. Smuglevičms išleis ZemaitiJOS
privilegijų rinkinį, gal net buvo gavęs jo sutikimą, nes tituliniame lape
užrašė "Sumptibus M. D. Petri Smuglewicz Doctoris Medicinae impres-

4

!r

sa *.
Lietuvos miestų privilegijų rinkinys. S.Daukanto archyve saugomas dar
vienas didelis išrašų iš LM rinkinys 45 • Tai Lietuvos savivaldžių miestų privilegijų ir privilegijų, suteiktų pasauliečiams bei bažnytiniams žemvaldžiams, rinkinys. Pastarosiose privilegijose tiems žemvaldžiams leidžiama
savo valdose steigti miestelius, organizuoti juose turgus ir muges, jos dažnai vadinamos tiesiog privilegijos miesteliams.
Šis rinkinys susideda iš dviejų dalių. Pirmoji (l.1-235) - tai ištisai per-
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rašyta 1791-1792 m. LDK mažosios kanceliarijos (pakanclerio) knyga,
viena iš LM knygų 46 • Joje buvo įrašytos 74 LDK miestų savivaldos, ar, kitaip sakant, magdeburginių teisių privilegijos, suteiktos jiems 1791-1792
m., Ketverių metų seimo reformų metu. Antroji dalis (1.240-488) - tai
169 1495-1790 m. aktai iš LM apie 111 miestų ir miestelių. Iš viso rinkinyje yra 243 aktai apie 162 LDK miestus ir miestelius.
Rinkinyje nepastebėta jokių jo sudarymo žymių. Kaip atrodo, spaudai
jis nerengtas. Tai tėra lyg parengiamoji medžiaga. Nors ir likęs rankraščiu,
rinkinys yra gerai žinomas ir gausiai Lietuvos miestų ir miestelių istorijos
tyrinėtojų vartojamas47 • Todėl tik trumpai jį apibūdiname.
S. Daukanto pastangos Įvesdinti LM medžiagą Į mokslo apyvartą.
S. Daukanto darbai tiriant LM ir rengiant aprašytus rinkinius ilgai buvo
mažai žinomi. Dėl nepalankių lietuvių tautinės kultūros raidos Rusijos imperijoje sąlygų, lėšų ir rėmėjų trūkumo ir silpnumo, S. Daukantui, nenorė
jusiam bendradarbiauti su Lietuvos savitumą ir savarankiškumą ignoravusiais lenkų istorikais ir mecenatais, neturėjusiam nuosavų lėšų, savo rinki-

• Atspausta dauggalio pono Petro Smuglevičiaus, medicinos daktaro lė.fomis. Tačiau
įrašas vėliau kitu rašalu buvo užbrauktas. Šis S. Daukanto rinkinys, kaip ir kiti, dėl
nežinomų priežasčių liko nepaskelbtas.
9
'
Ten pat. - P. 719.
40
RMAB. Rink. 33.B. 14. L. 13.
41
Ten pat. L. 48-72.
42
Ten pat. Lapas be numerio tarp 1.6 ir 7.
4
·' Įvadas skelbiamas šiame leidinyje.
44
Apie P. Smuglevičiaus veiklą rašė Aleksandravičius E. "Kultūrinis ... " -P. 94-99.
4
~ F. 1 B. 69.
4
" Jos originalas saugomas - RSAA. F. 389. B. 556.
47
Basanavičius J. Iš Palangos istorijos.- V„ 1922; Miškinis A. Privjlegijuotosios Lietuvos gyvenvietės ir jų tinklo vystymasis Xlll-XVIII a.// Lietuvos TSR aukštųjų
mokyklų mokslo darbai. Statyba ir architektūra: -1963. -T. 3. Sąs. 3; Miškinis A.,
Šešelgis K. Lietuvos miestų gyvenviečių tinklo vystymasis iki XX a. vidurio (1940).
//Ten pat. -1965. -T. 4. Sąs. 2; Kryževičius V. Lietuvos privilegijuotieji miestai. - Vilnius, 1981; Tyla A. žemaitijos savivaldžių miestų dokumentai Lietuvos Metrikoje
//Lietuvos miestų istorijos šaltiniai. -Vilnius, 1988; Meilus E. Lietuvos miestų, miestelių steigimo ir turgų bei prekymečių privilegijos (XVII a. antroji pusė - XVIII a.)
/l Ten pat; Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. Joniškis, Jurbarkas.
l Sudarė A. Tyla. - V., 1991 ir kt.
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nių paskelbti nepavyko. Tačiau šis jo darbas, jo LM pažinimas dar jam
gyvam esant davė vaisių. Čia nenagrinėsime, kaip plačiai S. Daukantas
panaudojo LM medžiagą savo istorijos darbuose - tai labai sudėtingas
klausimas, vertas tyrinėti atskirai.
Kalbėsime apie kitą siužetą, taip pat pakankamai platų ir vertą įdėmaus
žvilgsnio. Tai S. Daukanto pagalba savo amžininkams, Lietuvos istorikams, dalijantis su jais savo sukaupta LM medžiaga ir žiniomis. Puikus
pavyzdys - tai rinkinių su LM medžiaga siuntimas T. Narbutui. Aišku, S.
Daukantas tikėjosi, kad T. Narbutas padės juos paskelbti. Tačiau laiškuose
T. Narbutui randame ne vieną raginimą vartoti rinkinius savo mokslo darbe, įvesdinti juos į mokslo apyvartą.
Plačiai žinomas S. Daukanto bendradarbiavimas su Motiejumi Valančiumi, pastarajam dirbant prie 1848 m. išleistos "Žemaičių vyskupystės" 48 •
M. Valančius šiame savo istorijos darbe pateikė duomenis apie įvairių privilegijų suteikimą 19 žematijos miestų ir miestelių,aprašė miestų herbus.
Tik 4 kartus yra nuorodos į LM, tačiau neabejotina, kad čia buvo pasinaudota S. Daukanto sudaryto Lietuvos miestų ir miestelių privilegijų rinkinio medžiaga.
Po to, kai buvo paskelbti S. Stanevičiaus laiškai Mykolui Balinskiui49 ,
tapo žinoma, kad S. Stanevičius 1844 m. pateikė M. Balinskiui gausią Lietuvos miestų istorijos medžiagą, kurios pastarajam reikėjo ruošiant "Starofytna Polska" tomą, skirtą LDK. Pats S. Stanevičius rašo, kad bent dalį
šių žinių gavo iš vieno žemaičio, dirbusio Peterburge prie LM50. Neabejotina, kad tas žemaitis - S. Daukantas.
S. Daukanto parama tikriausiai naudojosi ir Lietuvos totorių istorijos
tyrinėtojas, vėliau žynius orientalistas Antanas Muchlinskis, artimai bendravęs su S. Daukantu Peterburge ir naudojęs savo darbuose Lietuvos Met-
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S. Daukanto darbą tiriant LM, ieškant joje Lietuvos istorijai svarbių
dokumentų, sudarant jų rinkinius, bei pastangas tą medžiagą paskelbti tenka laikyti pirmuoju ir ryškiu ankstyvojo LM tyrimo etapo puslapiu. Pabrėžtina, kad visą darbą jis atliko vienas, savarankiškai, be kokios nors
valstybės įstaigos, visuomeninės organizacijos ar turtingo mecenato pagalbos, nuolat nusižengdamas carinės biurokratijos sukurtoms taisyklėms,
nuolat jausdamas represijų pavojų.
Susipažinę su šiais rinkiniais, žvilgtelėjome į istoriko S. Daukanto darbo virtuvę. Toks dėmesys dokumetams, pasiaukojamas jų rinkimas ne visai
dera prie literatūroje keliamo S. Daukanto darbų romantizmo. Toks derinys perša iš esmės kitokį jo darbo vertinimą, pabrėžia jo kritiškumą. Chronologinis aktų diapazonas nedviprasmiškai rodo, kad S. Daukantas nelaužė plunksnos dėl 1569 m. Liublino unijos, kad Lietuva, jos valstybė ir lietuvių tauta jam tebegyvavo ir po unijos, kad Lenkija, jo akimis, nepasiglemžė Lietuvos. Net lotynų kalba, kuria parengtas spaudai Žemaitijos privilegijų rinkinys, rodo S. Daukanto pastangas atsiriboti nuo savo meto unijinę
ideologiją pripažįstančių lenkiškai rašančių istorikų.
S. Daukanto dėmesį valstiečių istorijai bei miestams ir miestiečiams matome ją nušviečiančių dokumentų rinkiniuose.' S. Daukanto tyrimo objektas yra moderniai suprantama tauta, apimanti visus socialinius sluoksnius.
Aptarti S. Daukanto darbai nėra švietėjiški. Jie skirti istorikams ir išsilavinusiems istorijos mylėtojams. S. Daukantas dirbo ir rašė lietuviams, taigi
lietuvių visuomenėje jis matė ar numanė esant pakankamai gausų išsilavinusių žmonių būrį, kuriam buvo būdingas lietuvybės supratimas. Tad vertėjo imtis ir sunkaus bei nedėkingo archeografo darbo.

riką51.

Tai tik keletas ryškesnių pavyzdžių, kaip S. Daukantas talkino LM savo
meto Lietuvos istorijos tyrinėtojams. Manytume, kad labiau patyrinėję,
panašių faktų rastume daugiau. Nustatyti juos trukdo kai kurios aplinkybės. Viena jų - S. Daukanto reikalavimas, kad bendradarbiai laikytų jo
vardą paslaptyje, neskelbtų, iš kur gauna žinias - bijo vyresnybės persekiojimų52, nes skleisti archyvų medžiagą draudė Rusijos imperijos valdininko darbo taisyklės.

* * *

'" Merkys V. Simonas Daukantas„. -P. 250; 11 leid.- P. 155; Merkys V. "Žemaičių vyskupystė"// Valančius M. Raštai. - V., 1972. -T. 2. - P. 10.
49
Simono Stanevičiaus laiškai Mykolui Balinskiui / J. Lebedys ir V. Milius// Literatūra. -V., 1970. -T. 13. -P. 184, 200-203.
50
Ten pat. - P. 200; Tyla A. Žemaitijos „. - P. 9.
51
Aleksandravičius E. Kultūrinis„. - P. 72.
52
1842 m. liepos 27 d. S. Daukantas T. Narbutui, taip pat skelbėjo V. Merkio komentaras// Daukantas S. Raštai. -T. 2. - P. 727, 806.
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atgimimo istorijos studijos 1993
T. 5
Simonas Daukantas

SIMONO DAUKANTO KNYGŲ LEIDĖJAS
KSAVERAS KANAPACKIS
Egidijus Aleksandravičius
"... Rasis ir tokių bernelių, kurie, gindami aveles ganyti, kiši anti tą mano mažą
knygelę ir tenai, ant akmenėlių sėdę, skaitys ... "

(Simonas Daukantas)

Simono Daukanto knygų kelias į spaustuves ir į plačiuosius skaitytojų
sluoksnius buvo sunkus ir vargingas. Nuostabą biografui kelia vien tai, kad
mūsų švietėjui istorikui Simonui Daukantui apskritai nenusviro rankos imtis
darbų, kuriems buvo lemta patirti tiek nesėkmių. Sunkiausia buvo su raštais, kurie reikalavo skaitytojo išprusimo arba, kitaip tariant, buvo aukšto
akademinio lygio. Istoriko Daukanto akademizmo šimtaprocentiniai įro
dymai - jo surinkti ir sudaryti senųjų Lietuvos Didžiosios Kuni~ai~š~~~ė~
bei Žemaitijos kunigaikštystės aktų ir svarbiausių dokumentų nnkmiai iki
šiolei taip ir neišvydo spaustuvės mašinų, nors jau XIX a. viduryje, atrodė,
nebedaug trūko, kad didžiosios svajonės virstų tikrove. Ant vieno puikiai
parengto spaudai Žemaitijos privilegijų rinkinio rankrašči~ buvo užrašyta
lotyniškai sumtibus doctori Petri Smuglewicz impressa*. Apie Petrą Smuglevičių, S. Daukanto ir Mikalojaus Akelaičio globėją, jau šis tas rašyta mū
sų istorinėje literatūroje. Neapėjo jo ir šių eiličių autorius. Taip atsit~ko,
kad P. Smuglevičius - vienas iš artimiausių S. Daukanto draugų - pasirodė itin intriguojanti ir kotroversiška asmenybė, nors turėjusi konspiratoriaus talentą, bet palikusi šiokius tokius savo neviešos veiklos pėdsakus '
archyvuose ir memuarinėje literatūroje.
Kiek sėkmingesnis likimas teko S. Daukanto istoriniams veikalams. "Bū
das senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių" 1845 m. žiemą buvo atspausdintas Peterburgo K. Hintzės spaustuvėje. Tai buvo didžiulis laimėjimas, įkvė
pęs istorikui viltį, kad ir kitiems istorijos veikalams gali nusišypsoti laimė.
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Paprasčiausia, atrodytų, visais laikais būdavo su mažomis knygelėmis,
kurias vadiname populiariomis, švietėjiškomis, ūkiškų patarimų, didaktinėmis ir pan. Didesnis skaitytojų ratas, pigesnė leidyba ir lengvesnis platinimas galėjo patraukti leidėjų dėmesį, nes kartais jos būdavo gana pelningos. Štai 1842 m. Peterburge pasirodžiusi "Abėcėlė lietuvių, kalnėnų ir
žemaičių" buvo atspausdinta 1900 egzempliorių tiražu, kuris aniems laikams buvo labai jau vidutiniškas. Thčiau ir šiuo atveju platinti vadovėlį
sekėsi sunkiai. Garsus ir mūsų literatūroje neretai cituojamas 1846 m. S.
Daukanto laiškas Motiejui Valančiui, kuriame pasiguodžiama dėl tokios
padėties: "Labai dėkoju, kad rūpiniesi pardavinėti mano knygas, bet labai
malum signum mūsų kraštui, kad per dvejus metus išparduota tik trys šimtai ir kelios dešimtys elementorių ..."1• Tačiau net tokiomis sąlygomis, kuomet spausdinant būdavo rizikuojama patirti nuostolių, atsirasdavo žmonių, pasiryžusių savo lėšomis imtis leidybos. Bene daugiausia S. Daukanto
knygelėms spausdinti paaukojo Ksaveras Kanapackis (g. 1813.07.13. - mirė po 1866 m.). Paminėtos dvi publikacijos, parengtos S. Daukanto ir išleistos K. Kanapackio lėšomis. Abi jos pasirodė 1846 m. Peterburge. Tai
"Pasakos Fedro" ir Kornelijaus Nepoto "Gyvatos didžiųjų karvaidų senovės". Drauge su šiomis dviem knygelėmis K. Kanapackis pasirūpino ir dar
vienu mūsų istoriko rankraščiu - "Rubinaičio Pelūzės gyvenimas". Anot
bene kruopščiausiai S. Daukanto knygų kelią į skaitytoją tyrinėjusio Vy- '
tauto Merkio, dabar labai sunku nustatyti, kokį poveikį S. Daukanto lietuviški skaitiniai turėjo mokyklai ir mokykliniam jaunimui, kuriam visų pirma tie veikalai ir buvo skirti. Tačiau neaiškūs motyvai, kuriais vadovavosi
"kolegijos sekretorius Ksaveras Kanapackis", imdamasis rizikingo biznio
leisti į oficialaus kultūrinio gyvenimo užkulisius išstumtos lietuvių kalbos
ir literatūros skaitinius. Kas jis, tas paslaptingasis leidėjas, iki šiol atkreipęs tik reto tyrinėtojo dėmesį? Mūsų manymu, aiškinant pradinio lietuvių
Atgimimo etapo socialinę sandarą, komentuojant S. Daukanto idėjų ir darbų poveikį to meto visuomenei, susiduriant su dabartiniuose tekstuose ir
žmonių galvose susiformavusiais S. Daukanto - "vargo pelės" įvaizdžiais,

* išleista daktaro Petro
1

Smuglevičiaus lėšomis (lot.).
1846.IV.17. S. Daukanto laiškas M. Valančiui /1 Daukantas S. Raštai. -V., 1976.
-T. 2. -P. 780 (plg. Merkys V. Simonas Daukantas.- V„ 1970.-P. 208).
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būtų visai pravartu apžvelgti kuo platesnį mūsų istoriko gyvenimo ir kūry
binės veiklos kontekstą, surikiuoti jo bendraminčius ir bendražygius taip,
kaip anuomet jie supo jį, globojo, kaip jam talkino. Tik tada mes pajusime
realų S. Daukanto ir žemaičių sąjūdžio pasaulį, gyvavusį pagal tam metui
būdingus ir normalius civilizacijos reikalavimus.

MECENATAI IR KLIENTAI

Kalbėdami apie žemaičių bajorų kultūrinę veiklą, parodydami sunkumus, kurie neišvengiamai laukė mokslo ir šviesos siekiančių neturtingų
jaunuolių, mes dažniausiai tų priežasčių ieškome tautiniuose, kalbiniuose,
patriotiniuose dalykuose. Labai supaprastinus problemą, reikštų, kad visos S. Daukanto kartos bėdos buvo sąlygotos apverktinos Lietuvos valstiečių padėties ir tos kartos šviesuolių orientacijos. Čia norėtųsi pabrėžti, jog
didelė dalis minimų sunkumų - pragyvenimo bėdos, intelektualinės veiklos sąlygų nebuvimas, komplikacijos tarnyboje, dažni nesklandumai tvarkant šeimyninį gyvenimą slėgė ne tik dėl lietuviškos veiklos, bet ir dėl to,
kad sunku būti inteligentu, kai visuomenėje vos pradeda formuotis laisvo
žmogaus, kūrėjo, šviesuolio įvaizdžiai, kai visa visuomenė dar snūduri_uo~a
feodalinės tvarkos fone. Didelė dalis viešpataujančia lenkų kalba rašrns1ų
XIX a. pirmosios pusės autorių liko nežinomi. XIX a. stalčiuose liko krū
vos neskelbtų rankraščių. Tai buvo kūrėjo gyvenimo dramatizmas, iš esmės reflektuotas jau S. Daukanto epochoje.
Pirmajame XIX a. trečdalyje Vilniaus universiteto, kaip svarbiausios o~
ganizuojančios kultūrinės institucijos, dėka tikrą pakilimą pergyveno besiformuojanti Lietuvos inteligentija. Kita vertus, kaip yra pažymėjęs prancūzų istorikas D. Bovua (Beavuois ), Vilniaus universitetas ir visa su juo
susijusi institucinė kultūros sistema vis dar įėjo į Lietuvos feodalinės aristokratijos domeną. Kuratoriaus, garbės globėjo, besirūpinančio viena kuria vidurine mokykla ar kitomis universitetinės sistemos grandinėmis, pareigybė įgalino aristokratiją tiesiogiai veikti krašto kultūros raidą. Tai b~
vo bendro Lietuvos atsilikimo padarinys ir drauge - kultūros konservavimo garantas. Jis ne tik kliudė kylančiai inteligentijai susiformuoti į atskirą,
save suvokiančią socialinę grupę, bet apskritai ribojo intelektualinio darbo ir jo vertės supratimo galimybes. Universiteto auklėtiniai norom neno-

rom pakliūdavo

į tą situaciją;
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kai, anot Silvestro Valiūno, tik tas, "kas turi

l Tas teatsiduoda visiškai mūsų valiai, l Nes už regenijaus kūrinius, l Už išradimus ir dievišką talentą šiandien ne-

pilną dėžutę auksinių,
čiausius

gausi nė menkiausio atlyginimo ..."2• Šie iš lenkiško poeto eilėraščio paimti
žodžiai kalba ne apie lietuviškos veiklos sunkumus, bet apie visas intelektualinio darbo bėdas.
Žinia, nenuginčijamas dalykas, kad lietuvių kalba darbuotis buvo dar
sunkiau. Itin sunku buvo tiems, kurie ryžosi leisti lietuvišką literatūrą liaudžiai. Lietuviškų pasaulietinių knygų paklausa nebuvo didelė, todėl rašytojo darbas negalėjo garantuoti net pragyvenimo minimumo. Tik globojant pasaulietiniam arba bažnytiniam mecenatui, atsirasdavo galimybė ką
nors tyrinėti, ypač lietuvių kalbą arba Lietuvos istoriją. Štai, nuslopinus
1830-1831 m. sukilimą, Jurgis Pabrėža, botanikas, žymus ano meto lietuvių raštijos žinovas, kūrė Kretingos vienuolyne. Grafų Jurgio ir Kazimiero
Pliaterių globojamas, savo veikalus rašė Simonas Stanevičius. Rietaviškis
Irenėjus Oginskis rėmė keletą lietuvių kultūros veikėjų. Jo įkurtoje mokykloje dirbo lietuviškų kalendorių leidėjas Laurynas lvinskis, kiek trumpiau l. Oginskio klientas buvo M. Akelaitis. Mecenavimu pagarsėjo ir Aukštaitijos dvarininkas, bene turtingiausias tų laikų Lietuvos žmogus Rainoldas Tyzenhauzas, savo lėšomis išleidęs į mokslus valstiečio vaiką Mikėną,
kuris savo mecenato pavedimu vertė į lietuvių kalbą didaktinę literatūrą
liaudžiai3.
Kitas kelias pasauliečiui inteligentui buvo valstybinė tarnyba, laisvu
nuo darbo metu imantis literato ar istoriko plunksnos. Tačiau ir tokiems, kaip S. Daukantas, buvo sunku be globėjų ar padėjėjų. Ypač tai
S. Daukantas pajuto senatvėje, kai išsekintas ilgamečio, alinančio darbo archyvuose jis grįžo arčiau gimtinės. Motiejus Valančius, Laurynas
Vambutas, Feliksas Kontrimas, Ignas Vaišvila, pagaliau jau minėtas Petras Smuglevičius bent iš dalies galėtų būti pavadinti S. Daukanto mecenatais, nors tuo pat metu jie buvo ir draugai. Patys sulaukdavo S.
Daukanto paramos. Tokia kultūrinio gyvenimo plėtotė, mecenato ir

Valiūnas S. Ant marių krašto. - V., 1976:- P. 203.
·' Žr. plačiau: Aleksandravičius E. Kultūrinis sąjūdis Lietuvoje 1831-1863 metais (Organizaciniai kultūros ugdymo aspektai).- V., 1989.- P 23.
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kliento santykių sudėtingumas XIX a. viduryje, kuomet krašte nebebuvo nė vienos aukštosios mokyklos, deja, tapo nors ir archaiška, konservatyvia, tačiau bene vienintele galimybe gyventi kultūringai.
Formavosi ir kažkas iš esmės nauja. Visų pirma senuosius mecenato ir
kliento ryšius ir funkcijas ėmėsi vykdyti įvairios kultūrinės ir mokslinės
draugijos, kuriose kultūrą ir mokslą remiantieji neretai būdavo kartu su
tuos dalykus kuriančiais intelektualais. Kultūros rėmimo, vartojimo ir kū
rimo funkcijos susipynė. Kai nebuvo turtingo mecenato ir pavienių aristokratų, vienokią ar kitokią akciją organizuodavo bendraminčių grupės. S.
Daukanto epochos lietuviškojo sąjūdžio ypatybė buvo ta, jog oficialių kultūrinių institucijų (galbūt išskyrus tik katalikų bažnyčią M. Valančiaus vyskupavimo metu), draugijų ir asociacijų, besirūpinančių mūsų kultūros plė
tote, nebuvo. Tam trukdė ir archaiškos LDK tradicijos bei naujoviška asimiliacinė rusų politika. S. Daukanto bendražygiai būrėsi į neoficialias ir
neformalias grupes, kurių narius galima daugmaž nustatyti. Pirmoji tokia
grupė sietina su Imperatoriškojo Vilniaus universiteto studentais XIX a.
3-ajame dešimtmetyje. Kitas ratelis susiformavo šiaurinėje Rusijos sostinėje Peterburge 1835-1850 m. Tai S. Daukanto ir jo bendražygių brandos
laikas. Jonas Chrizostomas Gintila, Jonas Križanauskis, Ignas Onacevičius, Antanas Lenzevičius, Antanas Gabonskis, Laurynas Vambutas, iki
paskutinių mūsų istoriko gyvenimo dienų išlikęs ištikimas draugas ir globėjas, išskyrus keletą kitų, beveik nežinomų ir negirdėtų asmenų iš jaunesniųjų rato ir peterburgiškės studentijos, priklausė viduriniesiems sostinės valdininkijos sluoksniams. Išskirtinas gal tik žemaičių vyskupijos valdytojas, kontroversiška ir ganėtinai paslaptinga figūra - J. Ch. Gintila,
kurio pajamos ir sukauptos istorinės vertybės bei knygos leistų jį pavadinti
potencialiai personaliu mecenatu. Bėda kita. Iš S. Daukanto laiškų M. Valančiui ir kitų užuominų matyti, jog J. Ch. Gintila nebuvo per daug altruistiškas, o daugiau savanaudis.
Šiai šauniai romatiškai ir optimistiškai nusiteikusių lietuvių šviesuolių
kompanijai priklausė ir Ksaveras Kanapackis. Jau yra tekę hipotetiškai
aiškinti šio mūsų praeities herojaus santykius su S. Daukantu ir priminti jo
pastangas, leidžiant lietuviškas knygas. Pirmiausia buvo stengtasi atsakyti
į visai paprastus klausimus: iš kur leidėjas ėmė pinigų, jei nėra nė mažiausios užuominos, kad būtų turėjęs turto. Vien už S. Daukanto parašytos
lotynų kalbos gramatikos išspausdinimą reikėjo sumokėti spaustuvinin-
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k~~s 2 000 rublių si~abru (kaip sunkiai jie grįžo, platinant tiražą, jau kalbeJome ), o tarnautojas ar net gimnazijos mokytojas vidutiniškais gaudavo
200-300 rublių sid. per metus. Taigi šitoks klausimas yra visai logiškas. K.
~an~packis kaip leidėjas (už kurio pinigus leidžiama knyga) figūruoja desimttes S. Daukanto knygelių tituliniuose puslapiuose. Tada teko pripažinti, kad "kol nėra žinomi K. Kanapackio pajamų šaltiniai, visiškai tikėti
~a priela_ida, k~d tuo metu švietėjiškų knygelių spausdinimas galėjo būti
fmansuoJamas 1š bendromis pastangomis surinktų lėšų" 4 • Prieš dešimt metų taip galvoti vertė du dalykai. Pirmiausia S. Daukanto folkloro rinkimo
talka buvo puikus bendradarbiavimo bendram labui pavyzdys. Antra, P.
Smuglevičiaus veikla apie 1850 m. (pinigų rinkliavos tarp patriotiškai nusit~ikusi~ studentų, taip pat kitos, netgi jo oponentų charakterizuojamos
kaip nusikalstamos akcijos) ir ketinimas išleisti S. Daukanto bei M. Akelaičio mokslinius darbus leido daryti analogijas ir įtarti, kad pats K. Kana~ac~is buvęs tik (sic!) - leidėjas, pasirūpinęs visais popieriais ir pasiryžęs
imtis atsakomybės už juos prieš įstatymą ir savo draugus. Prieš keletą metų, padedant kolegai Antanui Vytautui Jogėlai, pavyko aptikti tuomet dar
Leningrado centriniame valstybiniame istorijos archyve (o vėliau - ši bei
tą mūsų istorikams kiek mažiau žinomame Maskvos centriniame valstybin.iam~ Spalio revoliucijos archyve, žandarų korpuso ir "jo imperatoriškos10.s didenybės kanceliarijos III skyriaus" fonduose) pluoštelį dokumentų
apie S. Daukanto knygų leidėją. Medžiaga buvo kiek netikėta, tačiau kartu su Vilniaus gubernijos Bajorų deputacijos popieriuose išlikusiais tekstais jos. užteko parašyti biografiniam etiudui apie bemaž niekam negirdėtą
asmenĮ.

BAJORIŠKOS KILMĖS ĮRODINĖJIMAI

Atrasti Rusijos imperijos Valdančiojo senato Heroldijos departamento
archyve K~na~ackių genealogijos dokumentus buvo visai paprastas daly~a.s. Tv~~kmg1.caro valdžios valdininkai bajorystės dokumentų tikrinimą
ir 1mpenJOS bajorų rejestrą tvarkė išties korektiškai. Bent trys Kanapackių
pavardę turėjusių bajorų giminės pateko į šį rejestrą, nors savo bajorystę

4

Ten pat.- P. 72.
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ne visoms vienodai sekėsi. Tik viename iš pateiktų genealoginių
medžių galima aptikti Ksaverijų, Bonifaco sūnų Kanapackį, gimusį 1813
m. liepos 13 d. 5 Greta kitų šios bylos dokumentų, leidžiančių iki mini~u
mo sumažinti abejones, kad turimi genealogijos dokumentai priklauso bū
tent S. Daukanto knygų leidėjui, yra keli "kolegijos sekretoriaus Ksavero
Kanapackio" pasirašyti prašymai (rangų lentelės titulas taip pat sutampa).
Be to, iš Heraldijos departamento dosje aiškėja, kad Ksaveras Kanapackis
bent nuo 1840 m. iki 1843 m. dirbo Senato III Departamento skyriuje6
(ten pat tuo metu dirbo ir pats S. Daukantas). Kaip matysime vėliau, tame
departamente jis nebuvo vienintelis mūsų istoriko draugas. Pagaliau, kiek
užbėgant į priekį, dėmesio verta viena itin svarbi aplinkybė, susijusi su
Kanapackių giminės bajorystės įrodymo sunkumais, taip pat ir S. Daukanto, kaip senato valdininko, galimybės. Žinoma, kad, Rusijos valdžios akimis žiūrint, griežtas bajorystės popierių patikrinimas turėjo įgalinti vyriausybę sumažinti maištingą Lietuvos bajorijos sluoksnį. Iki 1831 m. sukilimo
į dokumentus mūsų bajorai neretai per daug nekreipė dėmesio. Jei seimelyje susirinkusieji pripažindavo vienas kitą vertais kompanijos, to, bent laikinai, užtekdavo. Rusams pradėjus tikrinti bajorystės popierius, labai dažnai neturtingas šlėktelė turėjo pasiaiškinti formule: "Karų ir gaisrų metu
sudegė ... ". Galimybė patekti į apmokestintų, prievolinių žmonių sąrašus ir
netekti visų privilegijų buvo didelė. Du dalykai Heroldijos buvo vertinami: raštiškas kokios nors karališkosios privilegijos liudijimas arba įrody
mai apie anksčiau valdytą žemę su baudžiauninkais. Anuo metu didesnė
dalis bajorijos Lietuvoje buvo bežemė(!) ir paieškos senųjų aktų knygose
įrašų, liudijančių apie praeityje turėtas valdas, buvo masinis reiškinys. Kaip,
beje, ir bandymai tuos liudijimus falsifikuoti. Itin svarbus šaltinis įrodyti
bajorystę tuomet buvo Lietuvos Metrika, kurioje metrikanto padėjėju dirbo S. Daukantas. Jo geranoriška pastanga galėjo atnešti sėkmę ne vienam
plikbajoriui (o kartais ir pasituriničiam šlėktai), tyrinėjančiam painius savo bajorystės reikalus. Ne vienas smulkiosios bajorijos atstovas galėjo už
paslaugą nešioti mūsų istoriką ant rankų, net jei jis nebū tų parašęs nė vienos eilutės istorijos. Bet tai nėra svarbiausias dalykas. K. Kanapackio identifikavimo byloje mums svarbiausia, jog minimuose genealogijos popieriuose Heroldijos departamento klerkams kaip tik ir pristigo tokių įrody
mų. Tai yra 1834 m. pradėti tvarkyti Kanapackių šeimos dokumentai nebuvo patvirtinti, nors pagal galiojusią tvarką giminė galėjo ieškoti įrody-
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mų toliau. O štai 1843 m. byla papildoma labai svarbiu dokumentu, nurašytu iš Lietuvos Metrikos. Šis nuorašas tikino, kad Kanapackiai XVII a.
valdė Salų ir Svėdasų dvarus su valstiečiais, kuriuos 1631 m. pardavę Lietuvos etmonui Kristupui Radvilai (Lietuvos Metrikos Įrašų knyga Nr.103,
1.305-311) 7 • Paduodamas savo prašymą pripažinti bajorystę K. Kanapackis giminės vardu įteikė jau ir kiek pakeistą genealoginį medį, įgalinantį
suderinti anksčiau pateiktą legendą su naujai surastu dokumentu. Taigi šį
~aktą reikėtų laikyti gana artimų ryšių tarp S. Daukanto ir K. Kanapackio
Įrodymu bei paskutiniu argumentu paties K. Kanapackio identifikavimo
byloje: S. Daukanto knygų leidėjas ir genealoginių išvedžiojimų autorius
buvo tas pats asmuo.
Pagal pateiktus popierius K. Kanapackio giminės istorija pradedama XVI
a. ~rotoplasto Vladislovo Kanapackio vardu. Šis turėjęs sūnų Kazimierą,
anuką Joną, du proanūkius - Juozapą ir Dementijų (pastarasis antrajame
genealogijos variante išnyksta). Juozapas, Ksavero Kanapackio senelis, taip
pat turėjęs du sūnus - Bonifacą ir Nikodemą. Gimimo metrikų nuorašai
rodo štai ką. Bonifacas gimė Juozapui ir Teresei Tu.rvydaitei 1783 m. ir tą
pačią dieną buvo pakrikštytas Mogiliovo bernardinų bažnyčiojes. Kaip ir
k?d~l Ksavero seneliai atsidūrė Mogiliove, kai visi kiti dokumentai liudija
g1mmę buvus susijusią su Vidurio Lietuva, nėra aišku. 1834 m. Bonifacas
ir Izabelė iš Kuznickių Kanapackiai tikrai gyveno Upytės apskrityje, Pasvalio parapijoje, Rajūnų akalicoje. Pagal revizijos duomenis, Ksavero motinai tuo metu priklausė valda minėtoje akalicoje su 5 valstiečiais9 (Šiuo
atveju Heroldijai nuosavybės !aktas nieko nesakė, nes tai buvo Kuznickių,
bet ne Kanapackių tėvonija). Seimos būta didelės. 54 metų Bonifacas ir40
metų Izabelė turėjo keturis sūnus - Ksaveras tuo metu negyvenęs tėvų
ūkyje, nebuvo įrašytas, Ipolitas Karolis (13 m.), Konstantinas
Juozapas
(8 m.), Juozapas Boleslovas Teofilis (2 m.), ir keturias dukras: Salomėja
(12 m.), Juzefa (8 m.), Klementina (6 m.), Paulina (3 m.). Panašu, kad

Kanapackių genealogijos dokumentai// Rusijos centrinis valstybinis istorijos archyvas (toliau - Rusijos CVIA).- F. 1343.- Ap. 23.- B. 6164.- L. 2.
" Ten pat.- L. 25-26.
7
Ten pat.
• Ten pat. - L. 6.
" Ten pat.- L. 10-11.
5
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minėta valda su valstiečiais negalėjo būti

pakankamas pragyvenimo šaltinis, nes tik Ksaverui pavyko išeiti aukštesnius mokslus.
Būsimasis S. Daukanto leidėjas mokėsi Vilniaus gimnazijoje, kurią baigęs 1832 m„ metus praleido be aiškesnio užsiėmimo. 1834-1838 m. studijavo Maskvos universitete filosofijos fakultete 10, kur domėjosi senosiomis
kalbomis, be to, klausė senovės istorijos, literatūros ir teisės istorijos kursų. Maskvos universiteto pažymoje nurodyta, kad Ksaveras Kanapackis
mokėsi už savus pinigus ir studijas baigdamas įgijo tikrojo studento vardą.
To užteko, kad po papildomų egzaminų gautų mokytojo vietą arba valstybinę tarnybą.

Pradžioje K. Kanapackis mokytojavo: 1838 m. jis buvo Jaroslavlio gimnazijos lotynų kalbos mokytojas, o po metų pasiprašė perkeliamas į 3-ąją
Peterburgo gimnaziją, kur mokė rusų kalbos. Padirbėjęs čia vienerius metus, mūsų herojus pagaliau metė mokytojavimą ir pabandė praverti valdiškos įstaigos duris.
ROMANTIŠKAS HEROJUS AR AFERISTAS?

Dar praėjusio šimtmečio pabaigos lietuvių literatai, "Aušros" ir "Varpo"
tradicijos daukantianoje nupiešė labai kontrastišką pirmojo Atgimimo etapo vaizdą. Lietuviškų herojų pasiaukojimas, patriotizmas ir dorovingumas buvo priešinami oficialiosios kultūros
ir politinės krašto administracijos klastingumui, antilietuviškumui ir kitiems perdėm juodiems dalykams. Kritinės pakraipos lietuvių istorikai iki
pat šių dienų susidurdavo su visiškai neakademine "patriotine-tautine" opozicija (dažniausiai iš publicistų pusės), jei tik pabandydavo, kaip Vincas
Trumpa, abejoti, kad A. Stolypino režimas Lietuvai nebuvo vvien žiaurios
reakcijos siautėjimas arba, kaip literatūros istorikas Saulius Zukas, įžvelg
ti S. Daukanto istoriniame bei literatūriniame "vargo pelės" įvaizdyje pernelyg supaprastintus dalykus. Pats tautinės mitologijos įvaizdžių analizavimas nėra labai komfortabilus užsiėmimas tyrinėtojui, jei jis nori parodyti, kokį šampaną gėrė ir kokius cigarus mėgo Motiejus Valančius, kokios
pragyvenimo galimybės atsirasdavo Rusijos valdančiojo senato valdininkui arba kas atsitinka, kai laikomasi šūkio "tikslas pateisina priemones".
Ar formavosi toks, sakytume, visiškai normalus požiūris į lietuvių judėji
mo XIX a. pirmojoje pusėje tikslus ir jų siekimo priemones? Bandymas

gadynės autoriai, hagiografinės

E. Aleksandravičius S. DAUKANTO KNYGŲ LEIDEJAS K. KANAPACKIS

127

bent iš dalies atsakyti į klausimą būtų viena iš biografinio K. Kanapackio
etiudo užduočių. Pats siekimas kvestionuoti susiformavusius lietuvių isto:
rinius stereotipus nėra vien destruktyvus pačios mitologijos atžvilgiu. Pirmiausia, besąlygiškai priešindami lietuvių tautinio judėjimo veikėjus viešpataujančioms kultūrinėms ir socialinėms realijoms, mes atimame iš jų
istorinį kontekstą - aplinką, kuri tuomet jiems buvo natūrali, ir pakeičia
me ją kita, mūsų laikų ir mūsų įgeidžių aplinka. Kitaip sakant, mes atimame iš mūsų įspūdingos praeities jos istoriją. Ir tada S. Daukanto arba J.
Ch. Gintilos nebematome šalia Adomo Mickevičiaus, Aleksandro Puškino, Sankt Peterburgo salonų ir Vilniaus smuklių. Iliustratyviausias tokio
požiūrio į epochą pavyzdys arba nuolat pasikartojantis mūsų kultūros eksperimentas yra kinematografo bandymas realizuoti tokio hagiografinio
siužeto vaizdą. Tie "kino siužetai" dažniausiai nereikalauja komentarų. Jie
paprasčiausiai nevykę. Tad grįžkime prie Simono Daukanto kompanionų,
susibūrusių daugiausia dviejose aukštosiose institucijose: Rusijos imperijos Romos katalikų dvasinėje kolegijoje ir Valdančiajame senate. Pirmoji
įstaiga buvo aukščiausias katalikų valdymo organas. Joje išskirtinai svarbią vietą užėmė J. Ch. Gintila, kolegijos iždininku buvo jau minėtas A.
Lendzevičius 12 • Čia pat dirbo A. Gabonskis ir J. Križanauskis. Kiek kitaip
dabar atrodo ir S. Daukanto aplinka pačiame Senato 111 departamente.
Visų pirma III departamento l skyriaus darbuotojų sąraše 165 numeriu
įrašytas Laurynas Vambutas, kurio šeimoje keletą senatvės metų praleido
S. Daukantas, o jo vaikai minimi mūsų istoriko testamente, ir kurio namus, anot paties S. Daukanto, jis paliko tik dėl to, kad nenorėjo savo mirtimi išgąsdinti mažų vaikų ... Valdinė L. Vambuto charakteristika yra tokia:
(1849 m.) jam 47 m., nekilnojamojo turto, t. y. žemės, nei jis, nei jo žmona
neturi, alga - 428 rubliai sidabru. Tituliarinis tarėjas. Kitos biografijos
detalės: baigęs Kolainių gimnaziją, 3 metus studijavo Vilniaus universitete ir gavo (iki VU uždarymo 1832 m.) tikrojo studento vardą. Konfirmuo-

"' K. Kanapackio atestatas, pateiktas Peterburgo komerciniam teismui 1843 m.// Rusijos CVIA.- F. 1347.- Ap. 94-d. 1.- B. 39.- L. 46.
11
Ten pat.
12
A. Lendzevičiaus 1844 05 25 pasirašytas raportas apie kelionpinigių perdavimą
J.K. Gintilai, vykstančiam i Varnius vizituoti tenykštės Dvasinės seminarijos// Rusijos CVIA.- F. 822. - Ap. 2. - B. 9636. - L. 3.
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tas universiteto tarybos 1832 m. liepos 9 d. posėdyje, 1833 m. stojo tarnauti Vilniaus iždo rūmuose. 1835 m., gavęs namų mokytojo vardą, persikėlė
į Peterburgą, kur iš pradžių dėstė Budbergo pensionate, o iki 1840 m. įvairiose šeimose mokė istorijos, literatūros, teisės pradmenų bei statistikos. 1843 m. L. Vambutas tapo· Senato III departamento tarnautoju, nuo
1846 iki 1850 m. dirbo viename skyriuje su S. Daukantu lenkų kalbos vertėju 13. Nuostabūs sutapimai aptinkami, lyginant S. Daukanto ir L. Vambuto formuliarinių tarnybos sąrašų skirsnius apie jų atostogas. Dar V. Merkys yra pastebėjęs, kad S. Daukantas labai retai atostogaudavo, o 1844 m.
paėmė 28 dienas atostogų, kurias dėl ligos pratęsė dar vieną mėnesį ir tris
dienas 14 • O L. Vambuto dokumentuose įrašyta, jog jis atostogavęs tų pačių
metų kovo-balandžio mėnesiais, bet dėl ligos pratęsė atostogas dar iki
rugsėjo mėnesio. Stebėdami S. Daukanto bičiulių būrelio veiklą ir to būre
lio išvirimo pradžią, randame vieną svarbią datą - J. Ch. Gintilos paskyrimo Zemaičių vyskupystės valdytoju ir jo išvykimo iš Peterburgo (dėl kurio
taip vaizdžiai apgailestavo S. Daukantas). Tai 1844 m. rugsėjis. Žinant,
kiek daug vilčių lietuvių veikėjai dėjo tada į naują vyskupą nominatą, labai
galima įtarti, jog pasiruošimas J. Ch. Gintilos išvykimui į Alsėdžius buvo
rimta akcija visam būreliui. Įdėmiau žvilgtelėjus, 1844-1845 m. riba ir kai
kurios kitos Peterburgo intelektualinio gyvenimo detalės šį įspūdį sustiprina.
K. Kanapackis buvo jauniausias ir judriausias iš visų l skyriaus lietuvių.
Jis - ir pats prieštaringiausias. Net pagrindinius tarnybos dalykus mes sužinome ne iš Senato fonde likusių popierių, o iš raštų, kuriuos jo viršininkai siuntė į Peterburgo komercinį teismą. Būtent iš kelių Komercinio teismo proceso bylų, iškeltų K. Kanapackiui, peršasi atsakymas į klausimą, iš .
kur neturtingas valdininkas ėmė pinigų S. Daukanto knygoms leisti. Kadangi bylos prasidėjo apie 1843 m. ir baigėsi 1845 m. rudenį, tai dauguma
minimų jose K. Kanapackio biografijos faktų negalėjo būti vėlesni. Svarbūs yra keli: pirmiausia tai, kad K. Kanapackis dirbo porą metų l skyriaus
lenkų kalbos vertėju (tas pareigas vėliau perėmė L. Vambutas). Kitas kad K. Kanapackis atsistatydino iš valdiškos tarnybos tais pačiais 1845 15 m.
Tiesa, jau gerokai vėlesniame K. Kanapackio stebėjimo protokole, išlikusiame Jo didenybės Imperatoriaus kanceliarijos III skyriaus fonde, pažymėtame 1866 m. data, užsimenama, jog jis dar visai neseniai buvo kanceIiaristu Senate 16 • Tad tikėtina, jog ir po 1850 m., kai beveik visi peterbur-
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giškiai S. Daukanto bičiuliai buvo sugrįžę į žemaitiją, K. Kanapackis dar
pasirodydavo šios svarbios institucijos koridoriuose.
Senato tarnautojo gyvenimą yra taikliai charakterizavęs V. Merkys. Žinoma, darbo užmokestis nebuvo didelis, ypač turint omeny sostinės pagundas ir brangesnį negu kitur pragyvenimą. Todėl nenuostabu, kad dalis
tarnautojų, ypač su šeimomis, nevengdavo kyšių ir papildomo uždarbio.
Net atsargusis S. Daukantas viename 1848 m. laiške yra prasitaręs" ... Turiu tarnauti dviem ponams: pildyti tarnybos prievoles ir užsidirbti sau duonai bei drabužiams. Iš tos 300 sidabro rublių algos, kurią gaunu, negalima
būtų išmisti ir apsirengti, jei nesiimčiau darbo per šalį" 17 • Mes jau užsiminėme, ką reiškė S. Daukanto paslauga bajorystės įrodymų beieškančiam
bajorui iš Lietuvos. V. Merkys nurodo du atvejus, kai tokiu darbu (1840,
1846 m.) buvo užimtas S. Daukantas, bet tikriausiai jų būta ir daugiau. K.
Kanapackio uždarbis ir K. Kanapackio bylos taip pat buvo susijusios su
"darbu per šalį".
Koks tai darbas, jei dėl jo reikėjo stoti į teismą - gerai, kad prieš ko?'1ercin.į, .o ne kriminalinį? Patiems K. Kanapackio viršininkams tai pradė
JO ryšket1, gavus Peterburgo oberpolicmeisterio kanceliarijos raportą: "Kol~gij.o~ sek~etor~us Kanapackis turi pirklio Engelsono įgaliojimą rūpintis
v1sa1s JO re1kala1s, tarp jų ir bylinėjantis su pirklio sūnum Pogrebovu dėl
pat~.lpų nu~mos savo krautuvei ... "18 Anot policmeisterio, K. Kanapackis
tureJO duoti parodymus, bet keliskart išsisuko. Senato III departamento
oberprokurorui pareikalavus, K. Kanapackis pasiaiškino, jog jam buvo pavesta tvarkyti kai kuriuos finansinius ir teisinius pirklio Engelsono reika-

" L. Vambuto formuliarinis tarnybos sąrašas// Rusijos CVIA.- F. 1349.- Ap. 5.- B.
5769.- L. 165-166.
14

15

16

17
18

S. Daukanto formuliarinis tarnybos sąrašas// Rusijos CVIA.'"" F. 1339.-Ap. 5.- B.
5769.- L. 295.
K. Kanapackio byla Peterburgo komerciniame teisme// Rusijos CVIA.-F. 1347.Ap. 94-d. 1.- B. 39. - L. 38, 46.
K. Kanapackio dosjė // Centrinis valstybinis Spalio revoliucijos archyvas (Maskva)
(toliau - CVSRA) - F. 109.- Ap. 3.- B. 1546.- L. 1-2.
Merkys V. Simonas Daukantas. - P. 122-123.
K. Kanapackio byla Peterburgo komerciniame teisme // Rusijos CVIA.- F. 1347. Ap. 94-d. 1.- B. 39.- L. 2.
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lus dėl parduotuvės. Tie reikalai iš pažiūros buvo labai vulgarūs. Vienas
pirklys nuomoja parduotuvę kitam, pastarasis ima savavališkai keisti nuomos sutartis, konfliktas, ir taip toliau. Stebina, kad dėl tokio paprasto dalyko K. Kanapackis vengia susitikti su oberpolicmeisteriu, ieško užtarimo
tarp rusų aristokratų (grafas Kiseliovas-Bezborodko) arba, besitęsiant bylinėjimuisi, pačfoje 1844 m. pradžioje prašosi išleidžiamas į Kauno guberniją, kur, atseit, jo pasenęs tėvas nori palikti jam dvarą 19 • Gauna 28 dienas
atostogų ir kovo mėnesį išvyksta į tėviškę. Panašu, kad dėl vienokios ar
kitokios priežasties K. Kanapackis neskuba grįžti į tarnybą. Tuo pat metu
popierių K. Kanapackio byloje gausėja, tai vienur, tai kitur išnyra jo vardas bylose, kvepiančiose finansinėmis aferomis. Pagaliau 1845 m. kovo 12
d. Senato III departamento oberprokuroras gauna Komercinio teismo
raštą, kuriame pranešama, kad "kolegijos sekretorius Kanapackis už antiįstatymiškus veiksmus pašalintas iš varžytinių komisijos dėl subankrutavusio pirklio Michailo Menšutkino pirmininko pareigų ... "20 Pridėtas buvo ir
13 puslapių apklausos protokolas, iš kurio aiškėja, kad varžytin~s. nebuvo
paprastas dalykas ir jų organizatoriai galėjo uždirbti nebl~gus pm1gus, ~~t
veikdami pagal įstatymą. K. Kanapackio atveju buvo blogiau. Komercm1s
teismas užčiuopė įvairių machinacijų pėdsakus, tam tikrus finansinius dalykus, dėl kurių buvo galima pašalinti varžytinių komisijos pirmininką iš
pareigų ir perduoti jį kriminaliniam teismui, nes K. K~napac~is tuo p~t
metu buvo ir Senato tarnautojas, ir bajoras. Jo bylos tohau vesti komercinis teismas negalėjo. Tuo pat metu mūsų herojus vėl atsiduria Lietuvoje, ir
į Peterburgo instancijas ateina tik Panevėžio miesto gydytojo pasirašytas
raštelis, jog K. Kanapackis apsirgęs sunkia kepenų liga ir į šiaurinę Rusijos sostinę atvykti negali 21 • Liepos mėnesį jis atleidžiamas iš užimamų pareigų Senate, o jo byla perduodama Rūmų kriminaliniam teismui. Kuo
baigėsi visa ši afera, dabar sunku pasakyti. Nepavyko rasti archyvinės medžiagos visą šią istoriją narplioti toliau. Kad K. Kanapackis nebuvo nuteistas spėjame tik iš jau minėto represinių organų raporto, charakterizuojančio jį 1866 m. Tačiau ir čia atsispindi tokie pat asmenybės bruožai. Visų
pirma K. Kanapackis, nors gyveno tyliai ir neparodė prielankumo 1863 m:
sukilimui, tuo pat metu juokais ar rimtai (ne visada slaptų tarnybų agentai
sugeba tai suprasti) galėjo pasigirti, jog caras Aleksandras 11 yra asmeninis jo draugas arba paprašyti leidimo priimti pravoslavybę 22 • Si aplinky?ė
verčia priminti ir šeimyninę S. Daukanto leidėjo istoriją. Pagal formuharo, išduoto 1843 m., informaciją, K. Kanapackis vedė Šveicarijos munici-
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palinio tarėjo dukterį Emiliją Verder. Jo uošvis tarnavo Revelyje (Taline)
muitinės tarnautoju. Kadangi po 1863 m. sukilimo buvo sunku net Pabaltijo gubernijų (Latvijos ir Estijos) valstybinėse įstaigose gauti darbą katalikui, o K. Kanapackis išreiškė viltį, kag jo uošvis padės jam įsidarbinti
muitinėje, tai suprantamas motyvas pakeisti tikėjimą. Kuo visa tai baigėsi,
neaišku, tačiau personalinės realijos atrodo visai įdomiai...
Dabar neįmanoma atsakyti į klausimą, kiek pinigų uždirbo S. Daukanto
knygų leidėjas advokataudamas, tarpininkaudamas Peterburgo pirkliams.
Tačiau apie tų pirklių turtingumą žinota: dėl kelių rublių skandalų jie nekeldavo. Čia verta tik pridurti P. Smuglevičiaus, 5-ajame dešimtmetyje tarnavusio Rusijos susisiekimo kelių vyriausiojo gydytojo štabe, nuotykius.
Tiesa, P. Smuglevičiaus atveju įrodymų mažiau. Nerasta kokių nors teisminių ar policinių dokumentų, liudijančių tai, ką įtarė ir kuo P. Smuglevičių
kaltino jo priešininkas, vienas 1863 m. vadų - Jokūbas Geištronas. Greta
visokių blogybių, net įtarimo daktarą bendradarbiavus su slaptomis tarnybomis, J. Geištronas aprašė vieną aferą, kurią P. Smuglevičius su Juozapu
(?) Valavičiumi iškrėtė greičiausiai apie 1850 metus. Tai buvo vertybinių
popierių padirbinėjimo byla, kurios metu P. Smuglevičiaus bendradarbis
J. Valavičius kalėjimo kameroje nusižudė. K. Kanapackio atvejis paprastenis, tačiau ir jis pakankamai gerai parodo XIX a. vidurio sąlygas, kuriomis
gimė ir rutuliojosi lietuviškos veiklos sumanymai.
Ką sako mums ši istorija? Pirmiausia tai, kad lietuvių judėjimas buvo
patekęs į nepaprastai sunkią padėtį. Oficialios Rusijos kultūrinės institucijos daugiausia galvojo apie tai, kaip realizuoti prievartinės rusifikacijos
programą, o spyriotis tokiai politikai lietuvių demokratinės kilmės inteligentai neturėjo tokių sąlygų, kaip Lenkijos ar Lietuvos aristokratai. Jie vidutiniai valdininkai ir plikbajoriai - neturėjo lėšų, palengvinančių priešintis kultūrinei rusifikacijai ir apskritai kultūrinei lietuvių degradacijai.
"Tikslas pateisina priemones" - šis kontroversiškas šūkis buvo labai po;
puliarus per visą XIX a. išsivadavimo kovų ir dvasinės rezistencijos istori-

19
20

21
22

Ten pat.- L. 7.
Ten pat.- L. 12.
Ten pat.- L. 35.
K. Kanapackio dosjė // CVSRA.- F. 109.- Ap. 3.- B. 1564.- L. 2.
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ją (pradedant sukilimais ir baigiant J. Pilsudskio Bezdonių avantiūra rusų pašto traukinio apiplėšimu). Mūsų draudžiamojo laikotarpio knygnešių biografijos taip pat yra puikus pavyzdys, kaip už įstatymo ribų nustumtos gyvybingiausios kultūros jėgos randa būdų, taip pat neįstatymiš
kų, kovoti su kliūtimis. Pridurtina, kad knygnešystė tuo pat metu buvo ir
užsiėmimas, artimas kontrabandininko darbui, t. y. iš jos žmonės ir gyveno, ne tik aukodavosi. Tai realybė, kurią suvokdami galime sugrąžinti savo
praeičiai istoriją.
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Lietuvių

atgimimo istorijos studijos 1993

T. 5
Simonas Daukantas

BELETRISTINIO IR MOKSLINIO STILIAUS
PRADAI SIMONO DAUKANTO "BŪDE"
Kazys Grigas

Visi Simono Daukanto biografai ir veiklos vertintojai pirmiausia jį mini
kaip istoriką, o kalbinius, tautosakinius, ūkinio šviečiamojo ir pedagoginio turinio darbus nurodo kaip antrinius, lyg ir papildomus užsiėmimus.
Tačiau ne visuomet jis prisimenamas kaip literatas, nors tikrai yra vertas
lietuvių istorinės prozos pradininko vardo. Ir ne bet kokio, o talentingo,
nepakartojamo lietuvių istorinės beletristikos istorijoje išsiskiriančio savitumu.Jo aprašyti Lietuvos girių vaizdai, istorinių asmenų portretai, kruvinų mūšių paveikslai ir daug kitų epizodų žavi ne tiek istorinės tiesos tikrumu, kiek meninio žodžio įtaiga ir pasakojimo emocingumu. Troškimas
įkvėpti skaitytojui pasididžiavimą tautos praeities didingumu ir tikėjimą
jos šviesesne ateitimi buvo toks stiprus, kad kalbėti vaizdingai ir emocingai jam rūpėjo, ko gero, labiau, negu dėstyti plikus faktus. Praeities darbai
ir žygiai, aprašyti jo plunksna, turėjo tapti ateities vizija, patriotinių siekimų įsikūnijimu, ir beletrizuotas pasakojimas tam labiausiai tiko.
Bet kartu Daukantas stengėsi būti ištikimas ir faktų tiesai, iš įvairiausių
šaltinių rankiojo duomenis, jais rėmėsi. Ne visa turima informacija jį įtiki
no: vienų šaltinių žinios jam buvo parankios, atitiko jo susikurtą istorinio
vyksmo sampratą, kitus teko koreguoti ar bandyti paneigti, bet kiekvienu
atveju jo elgtasi sąžiningai, taip, kaip romantizmo idėjų įkvėptam istorikui
atrodė. Ir čia nori nenori teko žiūrėti dokumentinio tikslumo, kalbėti
moksline, ne meno kalba. Tokį stiliaus dvilypumą matome ir politinei
istorijai skirtuose istorinių veikalų skyriuose, ir kultūros istoriją aiškinančiose "Darbų" bei "Istorijos žemaitiškos" padalose, ir pagaliau iš šių
padalų išaugusiame kūrinyje "Būde senovės lietuvių, kalnėnų ir žemai-
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čių" 1 • Ši knyga, deja, vienintelis istorinis veikalas, išėjęs Daukantui esant
gyvam, turėjo parodyti lietuvių dvasinės ir materialiosios kultūros vaizdą.
Joje šalia duomenų, surankiotų iš įvairių spausdintų šaltinių, Daukantas
sutelkė daug gyvosios kalbos ir tautosakos faktų ir jais taip pat vadovavosi.
Patarlių, priežodžių, frazeologizmų čia daugiausia. Šio tipo tekstai buvo
autoriaus dėstomų žinių patikrinimo ir motyvavimo priemonės ir kartu
viena iš Daukanto kalbinės raiškos sudėtinių dalių. Dvejopas šių kalbos
elementų vaidmuo, pastebimas "Būde", ir bus aptariamas šiame straipsny-

"Būdą",

turėjo pirmtakų, aprašiusių lietuvių

Daukantas
buije.Rašydamas
tį, darbus, papročius, apeigas, senąją religiją. Savo tematika ir atskirais
lietuvių kultūros vertinimo kriterijais "Būdas" artimas T. Lepnerio "Prūsi
jos lietuviui" 2, paskelbtam šimtmečiu anksčiau už "Būdą" (1744), o parašytam dar pusšimčiu metų prieš tai. Daukantas šią knygą turėjo, ja "Būde"
daugeliu atvejų rėmėsi, iš jos citavo. Turėjo jis nusirašęs Lepnerio apraše
atskiru pluošteliu paskelbtas patarles ir priežodžius ir kelis iš jų taip pat
citavo. Atrodo, Daukantui turėjo patikti Lepnerio palankumas lietuviams
ir jų kultūrai. Dar artimesnis galėjo jam būti M. Pretorijaus dvitomis veikalas apie Mažosios Lietuvos lietuvius, pavadintas "Prūsijos įdomybėmis" 3 •
Tačiau sutrumpinta šio kūrinio redakcija buvo paskelbta tik po Daukanto
mirties (1877), o rankraštis, Daukanto laikais gulėjęs Karaliaučiaus archyve, buvo jam sunkiai prieinamas. Vis dėlto Daukantas buvo su juo bent
kiek susipažinęs, ir keliais atvejais "Būde" juo rėmėsi. Tai lyg ir patvirtintų
A. Janulaičio spėjimą, kad Karaliaučiuje Daukanto lankytasi ir gal kiek
padirbėta tenykščiame archyve 4 • Tačiau, jei taip ir buvo, Pretorijaus rankraštis, matyt, Daukanto turėta rankose trumpai, o gal kai kas iš jo žinota
tik per kokį tarpininką. Nedaug ką Daukantas galėjo nusižiūrėti iš lenkų
kalba apie lietuvių liaudies kultūrą rašiusio L. Jucevičiaus 5 , kurio iki "Bū
do" pasirodymo išleistus pasakojimus apie lietuvių kaimiečių kultūrą sudarė fragmentiškos įspūdžių pabiros. Apie senuosius tikėjimus šis tas į "Bū
dą" pateko iš J. Lasickio knygelės 6 bei T. Narbuto "Lietuvos istorijos" pirmojo tomo 7 , tačiau šie leidiniai, matyt, Daukantui bevo nelabai priimtini.
Bent jau į Narbuto publikacijas jo žiūrėta kritiškai. Vien iš to, kad, esant
tokiam stambiam senosios religijos istorijai skirtam darbui, kaip Narbuto
"Istorijos" pirmasis tomas, Daukantas specialiame "Būdo" skyriuje i~dėst~
iš esmės kitą tos religijos koncepciją, rodo, jog Narbuto lietuvių mitolog1-
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jos samprata jam buvo svetima. Narbuto mitologijos aiškinimus Daukantas yra kritikavęs ir viename iš savo laiškų8 •
"Būdas" - ne politinės, o kultūros istorijos knyga. Ją rašydamas, Daukantas palyginti nedaug pavartojo spausdintų bei archyvinių istorijos dokumentų. Pagrindinis ir patikimiausias duomenų šaltinis čia jam buvo iš
vaikystės prisimenami kaimo žmonių papročiai, elgesio normos, tradicijos, gimtoji kalba, ta kalba funkcionuojanti tautosaka. Dainų, rašydamas
"Būdą", jis turėjo gana daug, nes vos ne kartu su juo galėjo paskelbti "Dainių žemaičių" tomelį 9 ir planuoti netrukus išleisti kitą. Tačiau dainas panaudoti etnografiniame apraše, matyt, jam nelabai sekėsi. Dainos - vadinamo aukštojo poetinio stiliaus kūryba, pakylėta nuo realios tikrovės įjaus
mų ir simbolių plotmę. Jų pavyzdžiais motyvuoti konkrečius gyvenimo reiškinius, kaip darbai, pastatai, apranga, maistas, apeigos, senoji tikyba, dvasinė ir pilietinė vyresnybė, kariavimo būdas, prekyba ir pinigai beveik visai
netiko, ir Daukantas šioje knygoje pasinaudojo tik keliais jų fragmentais.
Pasakos 10 vėlgi daugiausia vaizduoja fantastinius, tikrovėje neegzistuojančius kraštus, nerealių galių veikėjus ir dar nerealesnius jiems padedančius
gyvūnus. Jų siužetais remtis autoriui, užsimojusiam sukurti neišgalvotą ta\)-

Budą Senowęs-Letuwiu Kalnienu ir ll'.amajtiu i:o;zraszę Pagal Senowęs Rasztu
Jokyb's Laukys.- Petropllie, 1845. Straipsnyje "Būdas" cituojamas iš paskutinės S.
Daukanto raštų laidos: Daukantas S. Raštai. - V., 1976.-T. l.
Lepner Th. Der Preusche Littauer. - Danzig, 1744.
' Pratorius M. Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubūne ... herausgegeben von
Pierson.- Berlin, 1871.
Dr.
4
Lietuviškoji enciklopedija. - K., 1937. -T. 6. - P. 139.
~ Jucewicz L. A. Rysy Zmudzi. - Warszawa, 1840; Jucewicz L. A. Wspomnienia
Zmudzi... - Wilno, 1842.
6
Lasicii Poloni J. De Diis Samagitarum caeterorumque Sarmatorum et falsorom
Christianorum ... - Basileae, MXDCXV.
7
Narbutt T. Dzieje Starozytne narodu litewskieg~.- Wilno, 1835.-T. l.
8
Daukanto laiškai// Mūsų senovė.-1922.-T. 1.- Kn. 4-5. -P. 770.
9
. Dajnes Ziamajtiu pagal Z6diu Dajniniku iszraszytas. Pirmasis pedelis.- Petropilie,
1846.
10
Pasakų rinkinį, datuotą 1835 m., rašydamas "Būdą", Daukantas turėjo. Žr. Grigas
K. Simonas Daukantas ir lietuvių tautosaka// Simonas Daukantas. Žemaičių
tautosaka. - V., 1983. -T. 1.-P. 33-35.
1
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tos portretą, irgi nebuvo kaip. Išskyrus vieną mitologinę sakmę apie laumes ir užmirštą kūdikį, Daukantas pasakojamosios tautosakos necitavo.
Liko smulkioji tautosaka - patarlės, priežodžiai, frazeologizmai, etiketo
raiška, visa tai, kas turėjo pastovią leksinę sandarą ir buvo sudėtinė kalbos
dalis, ekspresyviosios raiškos detalės. Va šiuose dalykuose Daukantas ir
pastebėjo nemažai sąsajų su "Būde" aprašomais kultūros reiškiniais, į tas
sąsajas rėmėsi.

Nesunku pastebėti, kad į "Būdą" patarlės ir frazeologija pateko iš dviejų
Vienas jų - paties Daukanto savastis, jo raiškos priemonėmis
tapę tradiciniai žodžių junginiai. Šeimoje, Žemaitijos kaime, o ir bendraujant su tautiečiais išsiugdyti kalbos įgūdžiai su visa šnekos vaizdingumo ir
ekspresyvumo priemonių įvairove teikė jam nemaža patarlių ir frazeologijos atsargų. Gerai mokėjęs savo gimtąją kalbą ir visus spaudai skirtus raštus tik ja kūręs, Daukantas vaizdingą frazę mėgo ir vartojo kaip vieną iš
įtaigos veiksnių. Taip į "Būdą", kaip ir į kitus istorinius veikalus, pateko
daug tradicinių žodžių junginių, pavartotų rišliame kontekste. Kitas šaltinis - iš skaitytų leidinių jo paties išsirankiotos lietuvių patarlės bei kita
frazeologija, taip pat - įvairiais būdais gauti rankraštiniai šios tautosakos
rinkiniai. Jau minėjome, kad Daukantas, rašydamas "Būdą", turėjo po ranka
iš Lepnerio "Prūsijos lietuvio" nusirašytą patarlių pluoštelį ir su nuorodomis į Lepnerį kelis tekstus citavo. Daug daugiau "Būdo" autorius turėjo
šios tautosakos išsirašęs iš K. Milkaus žodyno 11 ir iš šio sąrašo imtais tekstais taip pat rėmėsi. Milkus didelę dalį patarlių savo žodynui buvo ėmęs iš
XVII a. pabaiga - XVIII a. pradžia datuojamo J. Brodovskio žodyno rankraščio. Daukantas tai žinojo. Matydamas, kad apytikriai prieš pusantro
šimtmečio užrašytos tradicinės frazės lygiai tokiais pat pavidalais vartojamos žmonių ir jo laikais, galėjo neabejoti jų ilgaamžiškumu ir jose įžiūrėti
istorijos atgarsius. Kaip tik tai jis turėjo galvoje, nuolat "Būde" primindamas, kad ta ar kita jo laikais vartojama frazė yra paveldėta iš tolimos praeities, ir kad ji mena senas, prosenių šimtmečiais puoselėtas, elgesio, moralės normas.
Praeities atgarsius, tebeskambančius patarlėse, Daukantas mėgo priminti. Daug patarlių tekstų jis citavo čia pat pridurdamas: "kaipgi šiandien dar
sakoma yra" (p. 449), "ir taip senu įpročiu šiandien sakoma yra" (p. 448),
"todėl šiandien dar sako" (p. 448), "kaip šiandien dar tariama yra į paiką
žmogų", (p. 585), "ką patarlės šiandien dar viršiaus minavotos stigavoja"
šaltinių.
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(p. 603) ir pan. Suprask: cituojami posakiai sukurti žiloje senovėje, prieš
keletą, o gal ir keliolika šimtmečių; dabartinių lietuvių proseniai jais reiškė savo įsitikinimus, nuotaikas, skelbė doros ir elgesio normas; kalbos atminties dėka jie ėjo iš kartų į kartas ir štai dar šiandien žmonių nepamiršti.
Pasiremdamas jais, paties girdėtais ir vartojamais, bet žodis žodin pasikartojančiais ir prieš pusantro šimto metų kitų žmonių paliktuose raštuose,
autorius ir kūrė senovės lietuvių dvasinės kultūros paveikslą.
Neįmanoma straipsnyje išvardyti visų "Būde" Daukanto cituotų patarlių
ir frazeologizmų, kurių galėtume priskaičiuoti apie pusantro šimto. Tenkinamės ryškesniaisiais į knygą patekusių tradicinių tekstų pavyzdžiais, vienur autoriaus pasitelktais jo teiginiams ir išvadoms patvirtinti, kitur tapusiais meninio pasakojimo sudėtine dalimi. Beje, du funkcinius stilius griežtai
atriboti Daukanto kūrinyje nėra lengva, o gal ir neįmanoma, nes patarlės
ir ypač frazeologizmai patys savaime yra kalbos ekspresijos elementai ir
bet kokiame kontekste išlaiko tam tikrą meninės įtaigos krūvį. Antra vertus, ir patys emocingiausi knygos epizodai buvo sukurti istorinės tikrovės
rodymo sumetimais. Jie buvo, bent jau paties Daukanto supratimu, mokslinių argumentų detalės. Todėl, skiriant moksliniu ir grožiniu stiliumi išreikštus pradus, galima tik žiūrėti, kurie iš jų kur atliko svaresnį vaidmenį.
Patarlėse Daukantas ieškojo atsakymų į daugelį klausimų. Iš jų citavimo ir interpretavimo būdų aiškėja, kaip jis suprato kalbos duomenų istorinę vertę. Kalba - ilgaamžis daugybės kartų informaciją, patirtį, išmintį,
jausmų ir įspūdžių raišką akumuliuojantis ir išlaikantis mechanizmas. Pastovios formos tradicinėse frazėse galima įžiūrėti praeities kartų generuotas daugiau ar mažiau išbaigtas ištarmes, iš kurių įmanoma nuspėti, kaip
kalbos vartotojai tolimoje praeityje žiūrėjo į atitinkamus gyvenimo reiškinius ir kaip juos vertino. Neveltui T. Narbutui rašytame laiške jis ragino šį
mitologijos istoriką pasidomėti, kaip "Būde" ją aiškina "tikras lietuvis, kuriam kalba buvo vadovu" 12 • Įžiūrėdamas patarlėse tautai būdingus mąsty
mo standartus, jis bandė spręsti, kas praeityje yra buvę ir kokios protėvių
vidinės nuostatos žymu tradicinėse frazėse. Deja, konkrečių tekstų reikš-

11

12

Mielcke CH. G. Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Woerter-Buch.Koenigsberg, 1800.
Daukanto laiškai// Mūsų senovė. -T. l.- Kn. 4-5. -P. 770.

K. Grigas BELETRISTINIO IR MOKSLINIO STILIAUS PRADAIS. DAUKANTO "BŪDE"

138

l. STRAIPSNIAI. STUDIJOS

~es aiški?ti nel~ba.i j~m sekėsi: patarlių vaizdų semantiką jis suvokė. gana
tl~sm~kai, ~e~e1k VIsa1 nepaisė posakių poetikos, apie praeitį sprendė daugiau~ia pasikha~~a?1as tekstuose minimomis realijomis. Be to, nevengė

atskirus savo teigmms motyvuoti keliomis skirtingų prasmių patarlėmis
galima sakyti, jų serijomis.
'
Temų ir problemų, kurias patarlių pagalba Daukantas bandė aiškinti
"B~de" da~g~ jos įv~irios. Net keliose vietose, pavyzdžiui, rašoma apie lie~
~uviam~ budvmgą .laisvės meilę. "Liuosybę savo, - sakė jis, - pervis mylėjo
ir godojo, uz kuną viso pasaulio aukso nebūt ėmę; todėl dar šiandien ta~ia.ma !ra: "~iuosas lab ir po kere begyvena"; atkakliai vergybos neapvežė
~o ir uz velm~ darbą turėjo, tardami: "Velnias tau, - sako, - tevergauja, ne
z~o~us", o tiems, kurie tarė jiems vergauti ir kentėti, džiugindami juos
la_immgesne ate~te, visados vienokį atsaką davė tardami: "Lig saulė patek~s, .mu~s ~asa ir akis išės" (p. 448). "Kas liuosą žmogų vergė,- skaitome
kitoje vietoje, - ·5ą šunimis suplėšydino, kaip šiandien dar yra sakoma į
nedorą_žmogų: "Sunies kąsnis" arba: "Šunys pamestą neėstų, šunkalys" (p.
:86). L1etu:ių ~i~:~a, "jog kokiu žmogus esąs ant šio pasaulio, tokiu būsiąs
ir po smerč10: Jei cia vergu - ir ten vergu, jei čia liuosu - ir ten liuosu" (p.
6?3). :odėl·n·e~~!o~a žūti, drąsiai žiū_:.ėta mirčiai į akis. ".. .ir taip sako įsirū
pmęs zema1t1s. Diena mano - amzms mano" arba: "Diena būtoji", arba:
"Ne saulės amžių gyvensiu", arba: "Pūsta tavęs ar manęs", arba sako "Nuo
baimės miru~iam bezdalai skambina" (ten pat).
Visi čia Daukanto cituoti tekstai - tikros lietuvių patarlės ir frazeologiz~~i. V!enur jų ryšys su autori.aus samprotavimais apie laisvės
brangm1mą ir narsą aiškesnis, kitur tolimas, o kartais tų dalykų ir visai
nesavm~. Patar~ių ~vaizdžiai suvokiami kaip neginčijamos tiesos. Taip
surasyti, su naturahų šnekų kontekstu nesusieti posakiai pakimba ore atrodo kaip atsitiktinai į autoriaus kalbą įterpti priedai ir svarbiausia -'neprabyla juose užkoduota meninių įvaizdžių jėga.
. Ge:iau ?~~~antui ~ek~si tr~dicin~us posakius priminti, pasakojant apie
hetuvių ?~1si~1S1mą pn~ gimtojo krasto. Net dusyk jis kartojo tą patį motinų atodusi del svetimoje žemėje galvą paguldžiusio sūnaus. "Šiandien že~ait~ ar kal~ėn~, i~girdusi svečioj žemėj sūnų mirusį, pirmieji žodžiai jos
sirdg1lo yra: Vaikeli brangusis, - sako, - svetima žemė tavo kaulus uždengė"; ~r taip nesigaili, jog sūnus mirė, bet to, jog jis svetimoj žemėj paliko
palaidotas" (p. 457-458). Kitoje vietoje to paties posakio prisireikė aiški-
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savo
pagrobti iš nagų neprietelių ir gimtoje žemėje sudeginę palaidoti, kas buvo visų didžiausia goda, laime ir tikybos atlikimu, nesgi pagal jų
nuomonę tas tiktai tegalėjo į dangų eiti, kas buvo savoj žemėj palaidotu, kitaip
klaidžiojo jo dūšia po medžius, namus ir tyrus, viso pikto kentėdama ir pati
daug pikto darydama savo gentims ir žmonėms, jog jos nepalaidojo. Todėl
visų smarkiausioj mūšoj turėjo kritusius nuo neprie teliaus panešti ir juos savo
daba palaidoti, ką iki šiol žemaičiai tebminavoja, kaipogi šiandien dar motina
žemaitė, išgirdusi savo sūnų svečioj šaly mirusį, pirmieji žodžiai jos širdgilo
yra: "Vaikeli..." Tokiais, kaip ir kai kuriais kitais atvejais tradicinis tekstas lyg ir
pritampa prie autoriaus dėstomų dalykų ir jų įspūdingumą sustiprina. Nesuplakami skirtingų prasmių posakiai, motyvuojant kokį vieną atskirą teiginį.
Skyriuje, kuriame aptariamas senovės lietuvių tikėjimas, Daukantas mini dievybę Perūno vardu ir kildina ją iš žodžio perėti. Perūno ir perkūno
žodžių reikšmes esą sųpainioję lietuvių kalbos dorai nemokėję svetimtaučiai. Netiksliai esą jų aiškinamas tradicinis tekstas "Perkūnali dievali, nemušk žemaičio, o gudą kaip šunį rudą" (p. 492), perkūnui priskiriant dievybės funkcijas. "... nepermanydami jų kalbos? parašė, jog lietuviai perkū
niją už dievą turintys ir garbinantys. Lygia dalia ir visus kitus Perūno dievo
privalumus, viršiau minavotus, ypatingais dievais pramanė" (p. 492-493).
Negalėdamas šios savo teorijos paremti istoriniais dokumentais nė kokiais
kitais tradiciniais tekstais, jis čia tiesiog prieštaravo savo paties citatai. Atrodo, kad subjektyvi autoriaus idėja nepakluso po ranka turėto teksto tiesai. Vis dėlto Daukanto garbei reikia priminti, kad čia jis cituojamo teksto
neklastojo - žodžio perkūnali nekeitė įperūnali ar kaip kitaip.
Nevengė "Būdo" autorius cituoti posakių apie antgamtines būtybes, kurių istoriškumui patvirtinti kitų duomenų, matyt, neturėjo. Tai jis darė korektiškai, pakartodamas turimus tekstus ir tik vienu kitu žodžiu juos pristatydamas. Taip prabėgomis užsiminta apie antgamtišką saulės prigimtį.
"... sekantis patarlėmis ir dainomis, - rašė jis, - gal manyti, jog saulė vaikus
turėjusi, kaipgi šiandien dar yra tariama į sužyžusį žmogų, sako: "Tam nė
saulės duktė neįtiktų", nes kokia ta duktė yra buvusi, to negali rasti" (p.
505). Visai trumpai ten pat paminėti ir L. Rėzos dainų leidinyje 13 Daukankarvedį turėjo

i;

Dainos oder litthauische Volkslieder gesammelt, ūbersetzt und mit gegenūber
stehendem Urtext herausgegeben von L. J. Rhesa.- Kmigsberg, 1825.
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šeimynos motyvai. Išvardytos kai kurios kitos mitinės
būtybės kaip indėvės ("Kuri čia tave indėvė suka" p. 505), Giltinė ("Giltinių kalpa", "Eik sau po giltinių" p. 505), Laumė, Laima, Nelaimė, Jorė.
Beprasmiška būtų priekaištauti Daukantui, kad jis čia neaiškino cituojamų tekstų stilistinių funkcijų, nes jo laikais apskritai folkloristams, ne tik
istorikams ar rašytojams, dar buvo toli iki to, o tekstų publikavimo ir paviršutiniškų prasmių paieškų atžvilgiu tai buvo lietuvių istoriografijoje šioks
toks pradžiamokslis.
Bet našiausiai Daukantas panaudojo "Būde" frazeologiją, pats nuolatos
prabildamas jos vaizdais. Ištisas knygos pastraipas jis sukūrė ne ramstydamas tradicinėmis frazėmis savo žinias ar pažiūras, o sakydamas jas, kaip
savo. Tokiais atvejais vaizdingas žodis pats susiranda sau vietą, autorinės
ir tradicinės kalbos detalės susilieja į nedalomą visumą, įgyja natūralų švytėjimą. Minties ir vaizdo pilnatį, pavyzdžiui, iškart pajuntame skaitydami
stebinančia vaizdo jėga pasižymintį Daukanto pasakojimą apie kaimo gryčiose išlikusią gyvą lietuvių kalbą. ".;.tiktai viena pati jų kalba it žalia bruknelė, nuo speigų apšarmojusi, lig šiai dienai tebežaliuoja, kaip ženklas viso
to buvusio" (p. 408). Liaudiškas kalbos palyginimas su žalia bruknele, sustiprintas žiemos speigų ir šarmos metaforomis, sunkių tautos negandų
fone užgauna jausmus ir protą. Tebežaliuojančios bruknelės motyvas įžie
bia ateities viltį, išsaugota kalba čia - ženklas, kad tauta nežuvus.
Žmogaus susigyvenimą su gamta Daukantas pavaizdavo vos ne kaip sakralinį vyksmą. Priminęs, kad "kalnėnai ir žemaičiai kieles, gandrus, blezdirigas, varnus, arba kriauklius, šarkas, triškius, žyles už šventus turi" (p.
520), jis toliau pasakoja apie kaimiečių šnekose kas pavasaris minimas
simb~lines paukščių pasirodymo prasmes. "Nesgi žinoma yra, jog kielė
parlėkusi ledą spiria laukan, gandras parveda pavasarį, blezdinga šilimą ir
nieko pikto žmogui nedaro, bet, su juo draugėj gyvendami, džiaugiasi lygiai
vasaros linksmybėmis" (p. 521). Ir kielės, išspiriančios ledą, tradicinis
įvaizdis, ir simboliški kitų pavasario pranašų motyvai liaudiški. Jais
prakalbęs Daukantas - tikras beletristas.
Su beletristo polėkiu aprašė Daukantas atskirus mitinius siužetus. Toks
yra jo pasakojimas apie amžiną perkūno ir velnio nesantaiką. "... ūkiantis ir
žaibuojant ir iš tolo krušai kriokiant ar kitai kokiai baisiai nočiai gorinant,
šeimininkas, paėmęs visų skanųjį valgį, tankiai lašinių paltį į kukšterą
įkabinęs, kepurę nuvožęs, apnešė tris kartus aplink savo rugius ar varstą,
to
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trigubai tais žodžiais melsdamas Perūną, savo Titį: "Perūne dievali, nemušk
ant mano javų to kipšo, melsiu tave šia palčia lašinių", nesgi tariama buvo
jei jis susigrums su kipšu ant jo javų, jam nuo to didi iškada, arba žala
nutiks" (p. 537). Išnašoje nurodomas citatos šaltinis - minėta Lasickio
knygelė apie lietuvių dievus 14, bet ir pasigautas mitologinis tekstas, ir
autorinis komentaras čia vienas kitą papildo, rikiuojasi į meninę visumą.
Beletristo vaizduotės užmojis atsiskleidžia vestuvių apeigų aprašyme,
kur išskaičiuojami jaunamartės vaišių patiekalai. "Čia ji atidarė savo skrynias, skrynales, prikrautas pyragų įvairių įvairesnių ir skanių skanesnių,
kepenių ir pečenkų, kvepiančių kvepiančesnių visokių gyvulių, žvėrių ir
paukščių kieminųjų ir medinųjų, midaus, alaus seno senesnio, stipraus stipresnio, vietoje vynų ir orielkų gėrė kumelės pieną nugeižėjusį, trumpai
sakant, vieno paukščio pieno tenai nebuvo" (p. 463-464). Laipsniuoti epitetai, hiperbolės, visa vaizdingų žodžių tirada čia susiderina į įspūdingą
visumą, prabyla į skaitytoją labai įtaigiai. Daukantas su tokiais ir panašiais
pasakojimo epizodais iškyla prieš akis kaip stiprus beletristas. Pamatome
"Būde" pirmąsias lietuvių grožinės prozos kregždes.
Matydami visa tai ir pradedame abejoti, ar Daukantas rašytojas kartais
nepranoksta Daukanto istoriko. Bent jau šių dienų skaitytoją tokios teksto atkarpos labiau veikia tikrai meniškų epizodų įspūdingumu, negu aprašytų istorinių faktų tikrumu. Senąją Lietuvos kultūrą Daukantas išaukštino, idealizavo, ir šiandien mes ją daugeliu atžvilgių priimame kaip meninę
išmonę, negalinčią pretenduoti į istorinę tiesą. Ta išmonė mus veikia, ji
iškyla prieš mūsų akis kaip graži vizija, kuri žmogų ir pilietį taurina, išjudina patriotines aspiracijas. Thd ir keliame klausimą, ar nevertėtų Daukantą
labiau įvesti į lietuvių literatūros istoriją, negu iki šiol tai buvo daroma. Jis
to nusipelno. Nuostabūs jo sukurti gamtos vaizdai, Lietuvos istorijos iškilūs įvykiai, liaudies buities motyvai turėtų nelikti nepastebėti vidurinių mokyklų programose, juos dažniau turėtume rodyti mūsų plačiajai visuomenei.

14

Lasickio tekstą Daukantas citavo netiksliai: Percune pakeista i Perune, dievvu - i
i melsiu tave šia palčia lašinių. Žr. Lasickis J. Apie žemaičių ...
dievus.- V., 1969.-P. 47.
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pirmas susidomėjo melodijomis ir knygos pabaigoje įdėjo 7 dainų gaidas.
Jis buvo surinkęs daugiau dainų nei paskelbė. Antai Albinas Jovaišas iš
Rėzos archyvo paskelbė dar 145 dainas ir 57 melodijas2 •
Mažojoje Lietuvoje L. Rėzos vagą toliau varė būrys tęsėjų. Antai Eduardas Gizevijus XIX a. pirmojoje pusėje Karaliaučiaus žurnale "Neue Preussische Provinzial-Blatter" paskelbė atskirais pluoštais keliasdešimt lietuvininkų dainų 3 •
Trečiajame

SIMONO DAUKANTO "DAINĖS ŽEMAIČIŲ"

lVytautas Jurgutis l

Petrapilyje 1846 metais S. Daukantas išsispausdino knygelę "Dajnes Ziamajtiu" (toliau DDŽ). Kokia jos vieta mūsų liaudies dainų rinkimo ir skelbimo istorijoje?
Galime skirti ištakas, platėjančią ir gilėjančią vagą, išsiliejančią galiausiai į plačiąsias marias.
Ištakos - tai pirmosios dainos, užrašytos Pilypo Ruigio "Meletemoje"
(1735) lietuviškai ir lotyniškai ir paskiau išspausdintos jo "Lietuvių kalbos
tyrinėjime" (1745) lietuviškai ir vokiškai. Dvi dainos abiem atvejais tos pačios, trečioji ("Meletemoje") "Szelmjei Lenkai į krygę jojo", ir, vietoj šios,
ketvirtoji ("Tyrinėjime") "Anksti Rytą Rytužį" 1 •
Ruigio paskelbtos dainos sudomino vokiečių šviesuomenę. Ruigys "Tyrinėjime" lyg teisinasi: "Nederėtų man čion tokie niekai dėti", ir susilaukė
G. E. Lesingo priekaišto: "Dievotasis vyras atsiprašinėja, kad tokius niekus įdėjo; mandingjis galėtų atsiprašyti, kad nedavė jų daugiau" (1759). J.
G. Herderis įdėjo lietuvių dainų (vokiškai) į savo išgarsėjusį rinkinį "Tautų
dainos" (1778-1779), tarp jų ir gražiausią Ruigio dainą "Asz atsisakiau
sawo Moczuttei", o J. V. Gėtė ją įtraukė (iš Herderio) į savo muzikinę pjesę "Žvejo duktė" (1782).
XIX a. pradžioje Liudvikas Rėza išvedė lietuvių dainų rinkimą ir skelbimą iš ištakų šaltinio į platesnę vagą, kuriai buvo lemta nebeišsekti. Pats
rinkęs dainas ir pasitelkęs užrašinėtojų, jis Karaliaučiuje 1825 m. išleido
rinkinį "Dainos oder Litthauische Volkslieder" (2-asis leid. 1843 m.). Rėza
paskelbė 85 dainas (lietuviškai ir vokiškai), įtraukė ir tris Ruigio paskelbtąsias, paminėjo jį kaip pirmąjį lietuvių dainų užrašytoją ir skelbėją. Rėza

XIX a. dešimtmetyje vaga pakrypo iš Mažosios į Didžiąją
Vilnius buvo tada "nuo žemaičių beapsėstas". Būrelis studentų
žemaičių pažadino tą lituanistinį sąjūdį, kurį aprašė Vincas Maciūnas 4 • Jie
domėjosi Lietuvos istorija, lietuvių kalba, tautosaka, visa lietuvių kultūra.
Profesorius L Loboika ragino studentus žemaičius rinkti liaudies da:inas.
S. Daukantas 1822 m. ("Darbų senųjų lietuvių ir žemaičių" Prataryme ),
dar p r i e š L. Rėzos "Dainas", turėjo nuostatą: "Senų dienų dainės gali
daug atsiminimų ir palaikų senovės rodyti, kurias dar šiandien, nors retai,
bet daugioj vietoj dainiuoja"5 • Tos minties jis nepamiršo tarp daugelio kitų
savo darbų, nes ''visas jo gyvenimas, kūrybinė biografija yra kaip reta nuoseklus bandymas realizuoti jaunystės idealus"6 • S. Daukantui tada dar nebuvo metas atsidėti dainoms. Užtat Simonas Stanevičius pirmasis Lietuvoje pratęsė P. Ruigio, L. Rėzos pradėtą vagą.
Vilniuje 1829 m. S. Stanevičius išleido "Daynas Zemaycziu" (30 dainų)
ir Rygoje 1833 m. (Jurgio Plioterio lėšomis) - jų melodijas: "Pažlmes
žemaytyszkas gaydas" (parengtas vienu metu su dainomis dar 1829 m.). Jis
suvokė organinį melodijos ryšį su dainos tekstu, laikė ją neatskiriama dai- .
nos dalimi: "... nesang daina be natos rodos man esanti kaip kūnas be dū
šios arba, žodžiais pirmosios dainos sakant, akmuo be kraujo" 7• Tuo požiūLietuvą.

R ui gys P. Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas.- V., 1986, -P.
93-96, 155-156, 251-254, 307-309.
R ė z a L. Lietuvių liaudies dainos. (T.) 2 /Paruošė A. Jovaišas.- V.: Vaga, 1964.
~ Vienas E. Gizevijaus 18 dainų pluoštas yra perspausdintas "Lituanistinės bibliotekos"
tome "Lietuvininkai" (-V., 1970. -P. 171-185, 444).
4
M a ei ū na s V. Lituanistinis sąjūdis XIX a. pradžioje.- K.: VDU, 1939.
5
Daukantas S. Raštai.- V., 1976. -T. 1.-P. 39.
'' Ž u kas S. Simonas Daukantas.- V., 1988. -P. 7.
7
S t a ne v i č iu s S. Raštai.-V., 1967. -P. 143.
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riu Stanevičius pralenkė Rėzą, paskelbdamas ne kai kurių, bet visų savo
publikuotų dainų melodijas.
S. Stanevičius rinko dainas pats, buvo sukaupęs apie 150 užrašymų, bet
jie neišliko. Dėl to negalime palyginti paskelbtųjų tekstų su pirminiais jų
užrašymais. J. Lebedžio teigimu, Stanevičius paskelbė dainas tiksliai, nieko netaisydamas, nekeisdamas8 •
S. Stanevičius numanė pravėręs tik mažą "dainų skrynelės" plyšelį. "Pratarmę" jis baigia žodžiais: "Apey dainas kuriu daugibes tolesniese Lituwos
ir Zemaycziu žemes szalyse ira randamas, ar anos bus kumet surynktas yr
yszdutas, nieka ne sakau yr ne lemiu; prydedu tyktay, jog geystynas ira
dayktas, idant wysyszkas gražesniuju daynu žemaytyszku surynkymas ysztiktas yr yszspaustas butu."9
Nesulaikysi upės bėgimo. Srautas nebegalėjo sustoti ir nesustojo. Atėjo
Simono Daukanto eilė.
S. Stanevičiaus "Dainas žemaičių" (1829) ir S. Daukanto "Daines žemaičių" (1846) skiria 17 metų tarpas. Kiti darbai, gyvenimo sąlygos, išvykimas
tarnauti į Rygą neleido Daukantui anuomet įsitraukti į tautosakos rinkimą ir skelbimą. Bet jaunystės sumanymų jis nebuvo išsižadėjęs. Pasirodę
L. Rėzos, S. Stanevičiaus rinkiniai tik brandino ryžtą pratęsti tai, ką jie jau
buvo nuveikę.
1834 m., atsisakęs tarnybos Rygoje, Daukantas atostogavo Žemaitijoje
ir, prieš išvykdamas į Petrapilį, pamėgino pats užrašinėti dainas. Išliko to
meto jo ranka rašytas 18 dainų pluoštas, rinkinėlis "Canticula Lithuanica"
(SD XXIl) 10 • Vėliau daugelį tų dainų, ištisai arba paderinęs su kitais variantais, jis įtraukė į DDŽ. Tą pačią vasarą Daukantas, susitaręs su Jurgiu
Pabrėža, ieškojo talkininkų, kurie siųstų jam užrašų į Petrapilį. Talkininkai
neapvylė, ir ilgainiui susikaupė nemaža užrašytų pasakų, dainų, smulkiosios tautosakos. Atėjo metas doroti tą medžiagą.
Visko iškart neaprėpdamas, Daukantas sudėliojo į vieną didelių lapų
pluoštą kelių talkininkų užrašytas pasakas (tarp jų buvo ir 12 dainų), įra
šęs antraštę "Pasakas Massiu suraszitas 1835 metuse Apigardosi Kretiu,
Palangos, Gundenes", ir paliko gulėti. Smulkiąją tautosaką skelbė savo knygelių prieduose (taip pat ir DDŽ). O pats pagaliau atsidėjo rengti spausdinti "Daines žemaičių". Akstinas nebeatidėlioti gal buvo 1843 m. pasirodęs 2-asis L. Rėzos "Dainų" leidimas, kurį įsigijo savo bibliotekai ir įtraukė
iš jo 5 dainas į savo knygelę (DDŽ 33, 37, 94, 95, 96).

Turp išlikusių rankraščių galime išskirti tuos dainų užrašymų pluoštus,
kuriuos Daukantas buvo gavęs p r i e š 1846 m. Tui tie, iš kurių bent vieną
dainą jis pasirinko dėti į DDŽ. Tuose pluoštuose užrašyta apie 410 dainų.
Iš tikrųjų tada jo turėta daugiau užrašymų. DDŽ išspausdinta 10 dainų
(DDŽ 63, 76, 81, 82, 83, 85, 100, 105, 107, 108), kurių užrašymų išlikusiuose rankraščiuose nėra. O tuose dingusiuose pluoštuose galėjo būti dar kitų
užrašymų. Be to, yra DDŽ kelios dainos (5, 19, 78, 80, 89 ir kt.), kurių
artimi variantai išlikę, bet nesutapimų spausdintuose DDŽ tekstuose gerokai daugiau nei šiaip Daukanto pataisų kitose dainose. Galimas daiktas,
kad šios dainos paskelbtos pagal kitus, dar artimesnius, bet neišlikusius
užrašymus.
Ne visi pluoštai vienodos vertės. Tikras laimikis buvo Daukantui du dideli, gerai žemaičių tarme užrašyti pluoštai: SD XXI (antraštė "Spiewy
Zmudzkie") - 89 tekstai, rašyti viena ranka (braižas panašus į A. Gadonskio rašyseną), ir SD XXXIII pluošto pirmas 100 užrašymų (antraštė "Dayneles Zemaytyszkas"). Vien iš jų Daukantas pasirinko skelbti apie 80 dainų. Jų neturėdamas, vargu bau ar būtų galėjęs parengti DDŽ.
Įsitraukdamas į didžiąją dainų rinkėjų ir skelbėjų vagą, S. Daukantas
pratarmėje mini pirmtakus - Ruigį, Rėzą, Stanevičių. Tradicijos tęstinu
mą ženklina Ruigio daina "Aš atsisakiau savo močiutei". Rėzają pakartojo
"Dainose" (d. 40), o iš Rėzos - S. Daukantas (DDŽ 94).
Rengdamas tekstus spausdinti, Daukantas susidūrė su nemažais sunkumais. Jam teko apdoroti ne visada kokybiškus talkininkų užrašymus. Neretai sutrikdavo teksto ir melodijos ryšys, nes rinkėjas nebuvo girdėjęs dainų dainuojant. Daugelį metodikos problemų teko spręsti pačiam, savo galva, ir ne visada sėkmingai.
Daug dainų buvo užrašytų ilgomis eilutėmis, neposmuotų. Daukantas
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Lebedys J. S. Stanevičius ir jo palikimas.// Stanevičius S. Raštai.- V., 1967.
-P. 14.
S t a ne v i č iu s S. Cit. veik. -P. 72.
SD - S. Daukanto pagrindinis rankraštinis lietuvių liaudies dainų rinkinys (pluoštai
l- XXXIII), saugomas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
rankraštyne. Romėniškąja skaitline žymimas pluošto numeris, arabiškąja - dainos
numeris pluošte.
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pratęsė pirmtakų tradiciją, posmuodamas trumpomis eilutėmis, dvieiliais,

trieiliais, ketureiliais ar didesnio eilučių skaičiaus posmais, o kai kuriuos
tekstus surašydamas be posmų. Didžiąją dainų dalį jam pavyko gražiai suposmuoti. Bet pasitaikė, kad palyginti gerai užrašytus posmus jis apgadino11. Ypač kai pažeisdavo strofų sandarą, mechaniškai posmuodamas dainą.
Strofa - tai suglaustų eilučių grupė, sudaranti atskirą vienetą, kaip savarankišką ritmų (rimuotų ar nerimuotų) struktūrą. Kiekviena strofa paprastai baigiasi tašku, reiškiančiu sakinio pabaigą; strofa yra tad uždaras,
sau pakankamas vienetas 12 • Strofa paprastai esti išbaigta ne tik intonaciniu, bet ir sintaksiniu bei semantiniu atžvilgiu, sudaro vieną posmą, dainoje paprastai atliekamą pagal tą pačią (pasikartojančią) melodiją.
Daukantui strofos nesutapimų su posmu pasitaikė ypač tais atvejais, kai
užrašytojui (arba jam pačiam) praleidus teksto eilutę arba nepakartojus
pirmesnio posmo pabaigos tolesnio posmo pradžioje, pusė strofos likdavo
pirmesnio posmo gale, o antroji pusė nusikeldavo į tolesnio posmo pradžią.
Pavyzdys - kad ir DDŽ l (Oj Laksztingalele) 13; Dviejų pirmųjų posmų
strofika gera. Bet nepakartojus antrojo posmo pabaigos eilučių (nors užrašytojas buvo jas pakartojęs), kituose posmuose susiplakė vienos strofos
pabaiga su kitos pradžia.
DDŽ l (nuo 2-o posmo)

Reikėtų

... Kou asz_gijdosiu

... Kou asz gijdosiu

Kiaurą dijnelę?

Kiaurą dqnelę?

Piemenelej drasko

Piemenelej drasko

Mąną lizde/į.

Mąną lizde/į.

Anojei gaudo
Ir mąnį patę,
Sakę nulesos
Kwijtiu dirweles
Sakę pabajdios
Bierus tfrgilus...
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(nuo 4-o posmo), DDŽ 57, 104 ir kitur. DDŽ 92 (Po tawo numusu l Atsitolinimo), užrašytojui atsitiktinai praleidus pirmojo posmo fragmentą "kai
tavęs nebmatau", Daukantas suposmavo trieiliais, ir strofika sutriko per
visą dainą, nors šią vieną (beje, autentišką) eilutę atstačius (iš kitų turėtų
variantų) ir suposmavus ketureiliais, strofos būtų darniai sutapusios.
Pasitaikė ir d~ugiau nesėkmių dėl nevykusio posmų formos pasirinkimo. Antai DDZ 66 (Oj gieriau, gieriau) reikėtų pagal gerą autentišką
užrašymą SD XXXIII 34 (sp. DŽT l 172) 14 posmuoti dvieiliais. Daukantas
kiekvieną dvieilio eilutę padalijo perpus ir suposmavo ketureiliais. Bet eilutės jam pasirodė per trumpos ir, kad būtų sklandesnės, jis įterpė nuo
savęs per visą dainą papildomų (beje, nebūtinų) žodžių, kurių užrašyme
nebuvo, gerokai nutoldamas. nuo autentiško teksto. Pailiustruokime tai
fragmentu.
SD XXXIII 34
... Dyweris tary ant gierdams
buk sweyka martely.
Dar asz neiusu martely
dar nepraminkiet wardely
Pękiu Brotaitiu sesely
baltos matuszys dukrely.

[Piemenelej drasko
Mąną lizde/į,

J

Anojei gaudo
Ir mąnį patę.
Sakę nulesos
Kwqtiu dirweles,
Sakę pabajdi6s
Bierus tirgilus...

DDŽ66
... Dijweris tarę
Munį ąnt gerdams.
Buk swejka szenden
Mąna martele,
Dar asz ne jusli
Essu martele,
Dar nepraminke1:
Tokio wardelo.
Pęnkiu brotatiu
Essu sesele,
Baltos matuszęs
Essu dokrele.

S. Daukantas bus pats pastebėjęs kai kurias tokias savo nesėkmes. Po
1846 m. jo rengtuose dainų pluoštuose (SD XXX, SD XXXI) strofikos

11

Panašiai strofika sutriko DDŽ 25 (nuo 7-o posmo), DDŽ 28 (nuo 2-o
posmo), DDŽ 30 (nuo 6-o posmo), DDŽ 32 (nuo 8-o posmo), DDŽ 54
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Grigas K. Simonas Daukantas ir lietuvių tautosaka// Daukantas S. Žemaičių
tautosaka.-V., 1983.-T. 1.-P. 23.
12
G r ei m a s A. J. Iš arti ir iš toli. -V., 1991. -P. 139.
13
Po DDŽ numerio skliausteliuose rašoma pirmoji dainos eilutė.
14
DŽT l (santrumpa)- D a u k a n t a s S. Žemaičių -tautosaka. T. l. Dainos.
-P. 574, [2].-Skaitlinė žymi dainos ir jos komentaro numerį knygoje.
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pažeidimų beveik nėra. Kai kurias DDŽ dainas, kurias redaguodamas buvo labiau nutolęs nuo užrašymo teksto, Daukantas tiems pluoštams perredagavo iš naujo pagal kitus arba tuos pačius variantus. Antai SD XXXI
6 (Prisiejau rutu darželį) yra DDž 66 variantas, to paties tipo daina (LOK
V 2134) 15 , su tokiu pat mergelės dialogo su dieverėliais motyvu. SD XXXI
6 suredaguota pagal K. Maigio (Moigio) atsiųstą 1847 m. užrašymą (sp.
DŽT l 174). Šįkart Daukantas ištikimai laikosi autentiškesnio užrašymo,
beveik nieko nekeisdamas. Antras pavyzdys - DDŽ 118 (antraštė Awytes) ir XXXI 14 (antraštė Piemenelis). Abu šie tekstai suredaguoti pagal
tą patį 1845 m. K. Maigio (Moigio) nuo Aluntos Daukantui atsiųstą A.
Strazdo "Pasterkas, arba piemenų giesmės" nuorašą (beje, jau kiek nutolusį nuo autorinio teksto; sp. DŽT l 336). DDŽ 118 Daukantas buvo savaip pertaisęs kai kuriuos dvieilius, o SD XXXI 14 - anų savo pataisų
atsisakė ir labiau laikėsi autentiškesnio nuorašo, tik kiek paįvairindamas
priedainio antrąją eilutę po kiekvieno posmo.
Lygindami DDŽ dainas su užrašymais, pagal kuriuos buvo redaguojamos, matome, kad Daukantas taisė leksiką, pakeisdamas skolinius lietuviškais žodžiais arba kitaip skolinių išvengdamas. Užrašymuose mirgėte mirgėjo panely, panos, paniulayty ir pan. (gal tokia buvo anuomet mada). Tęs
damas L. Rėzos, S. Stanevičiaus tradiciją, Daukantas kone visur taisė į
mergele, mergužele, mergužajte, ir tos pataisos dainose pritapo. Kartais jos
buvo išties išradingos, antai užrašymo eilutę Kielkiet panas pawejziekiet pataisius Pawejzieket merguželes (DDŽ 22). Bagotas taisė į tdtingas, dažnai
irgi sėkmingai (antai DDŽ 72:Bus di tamstą ta-tingesnis l Irkalbelie malonesnis). Bet kartais tekdavo paaukoti rimą, antai pataisius eilutėje O kuri
bagota kayp egle szakota į tdrtinga ... (DDŽ 17). Arba DDŽ 91 gale užrašymoReyks tau jau pakutawoti l Smalomgerkla szmarawoti pataisius paskutinę eilutę į Parkiaurą metą badautr Pataisų mažiau tradicinėse ir labiau
literatūrinės kilmės dainose. Visų jų čia aptarti neįmanoma, todėl pateikiame tik pluoštelį pavyzdžių.
Antai ciela Daukantas paprastai taisė į kiaurą (naktį, dieną, metą) arba
wissą (dvarą); nedaryk falszywa - į nebuki wyliejd; smutna, smutny, smutkas - į ludna, luef,nums; dabosi - į miliesi; skleyniczy, kyliczkas, kiliczkely,
kieliszkas - į taurele, tauragele; ledwa kow giws - į wos gywas; žiczidami į linkiedami; biednaluw - į wargalui; kuska - į rajsztis; žalnierius - į karejwelis; wayna, waynele - į kare, karele; žielawoti, lementawoti - į raudoti;
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karietely, karietas - į ratelej; durnistele, bložniste - į pajkybe, patieszys - į
palinksmins; azdabyiaw - įgražinau; neparstos - į nelausaj; szalbierelis -į
wilokelis; slaunumelis - į garsumelis; czewerikus - į kdrpeles; storokies - į
wejziekes; wiernaj - į tikraj; kupczelus - į prekelus; žalu szubu - į balto
rubo;' pierynely - į patalelis, lowužele; newieriki - į netikiek; okatlyway - į
maloningaj; lik moiaus gala - į .. sieięs; wzdzięcznus tonus - į milą balsą; tu
seno zwycziaiu - į ...iprotį; iywnasty rąda - į peną sau ... ; pawožnas paords; kawoies - į slapstos; szczeslywas - į lajmingas; blagaslowik - įpalaj
mink; proces - į darbai; szynawokiat - įpataupykit (matuszajtes); rozmaitays - į iwajrejs ir t. t.
Nors surinkus į daiktą tų leksinių pataisų yra daug, bet dainose jos
išsibarstę po vieną kitą beveik nepastebimos (nebent lygintume su pirminiais užrašymais) ir paprastai neužgožia autentiško tradicinės dainos kolorito bei skambesio. Antai DDŽ 9 pakeista tik viena žodžio forma: Norint džtwerket ... į Noris ... ; DDŽ 51 - Par cielus metus ... į Par
wissą metą ... bei Wiernaj dumojau - į Tikraj ... Tas pat yra daugelyje
tradicinių dainų (apie 60). Leksikos taisymais S. Daukantas tradicinių
dainų nepagadino, o literatūrinės kilmės dainų leksiką daugiur pagerino.
Vengdamas sutrikimų, Daukantas kartais taisytiną skolinį palikdavo
tekste, o pataisą nukeldavo į išnašą. AntaiPažicziosiu sparnelius ... (DDŽ
6) - išnašoje: Lietuwiszkaj sako: paskolisiu; Dar nesziosiu (apie vainikėlį) ... (DDŽ 40) - išn.: Lietuwiszkaj: diewiesiu; Ar tam szeucziuj? Į Ar
tam kriaucziuj? l Ar tam muzikąntuj? ... (DDŽ 58) - išn.: Czebatorids ...
si6.viejas ... , Smdjkys arbasmdjkautos; Gataws mąną yr' krajtelis ... (DDŽ
70) - išn.: ... rangos; Kiszenie koskelę ... (DDŽ 72) - išn.: Lietuwiszkaj:
Skepetas; Pagal musu wieros ... (DDŽ 100) - išn.: Lietuwiszkaj: Tikyba;
... so rago sejdoko... (DDŽ 101) - išn.: Templinis ("Apsirikimuose" pataisyta: temptinis); Neatbodams ąnt jų stroką ... (DDŽ 103) - išn.: ...
nugoustis; Raudons gajdys stangarieta ... (DDŽ 107) - išn.: ... wažnycze,
ir kt.

15

LOK (santrumpa) - K a z l a u s kie nė B. Lietuvių liaudies dainų katalogas.
dainos jaunosios pusėje. - V.: Vaga, 1976; Vestuvinės dainos jaunojo
pusėje.- V.: Vaga, 1977.
·
Vestuvinės
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Bet tai dar ne viskas. Daugelį skolinių Daukantas paliko d~inose (~pač
tradicinėse) išvis jų netaisęs. Apytikriu apskaičiavimu, tokių _ne.taisytų
skolinių yra per 80 (su pasikartojančiais apie 150-200). Pasit.a1ko {!~
liktų tų pačių skolinių, kuriuos kit~ose te.~s~uose buvo ~ata1~ę~. C~a
nėra vietos visiems jiems surašyti. Ilmstrac11a1 pakaks pac1tuot1 eilučių
iš dainų.
•
..
Antai: Orie/kele to grinoie ... (DDZ 10~); Cielo dw~r? nenon~Jau:··
(DDŽ 49); Nebier czieso m!jgoti ... (DDZ 8?); Ir pnJOJaU .szalt.meh l
Czisto kloro undinelo ... (DDZ 7); Nier niekok1odywo ... (DDZ 34), Wens
dumelę padumojau ... (DDŽ 54); Grometą :aszysiu ... , ... Ma.~gągro':1etelę (DDŽ 74); Kam padarę iszka.da ... (D!_)Z 19); .Izbone_lo z~el~wo1au .. -.:
· · b 1· (DDZ 49)· Wisztos knauklaJ kaneto ... (DDZ
Mesk po G a lg10zz one l···
_'
•
kl
107); Seredo kitwergf! Pagiriomis sirgsma ... (DJ?Z 85); ~ab~r Ą apatus
· · · (DDŽ 109)· o kame kocziosi? ... (DDZ 78); Rejk sllku barwepazms1...
'
.
k · k 'l ' ?
i
k
'l
(DDŽ 50)·' Peliedas sparnaJ
l Ar ne •wzet ) e Pl„
e~····
/ęs / Ba1to wartuge o...
(DDŽ 93); Malewots wai:elys, l Patkawots i:irgelys ... (D~Z 25 ; 11no
wijno patkawe/es ... (DDŽ 71); Margą muszkie:e/ę ... ~DDZ 58); K:s ne~
.l
t 1· (DDŽ 45)· Ne walandelę Į Ne nedzelelę ... (DDZ 47),
d ze ęs ry e l···
'
•
sk· d Ą
Nezwaliię matuszele ... l Nezwaliię tetuszelis ... (DDZ 54); . 1.e ru pa:
duszkajte Į Mąna pagalwajte ... (DDŽ .117); Ari skrinę paka~oze_1 ··· (DD'.?
106); Reks nu taupakutawotL (DDZ 91); Tada swe;yspaszsy/is.:. (DDZ
102); Procewosma Ponuj szciraj ... (DDZ 110); _Pa~ks mąn~ Ądo~re!e, l
· · :- te/e (DDŽ 66)· TataJ· mąna yr' krajtehs l Szeszm spzlgu tu...
'
•
b
, ·
M azoie szra
:- 1· (DDŽ 70)· Ponas ture aukso strielbą ... (DDZ 13); Da ar t~rzu
zme zs...
'
.
·k
·Ą
(DDŽ 79)· Ekszen mąno bernelį, l Swzeto peJ amas1s ... ,
su k nzu porą...
'
•
S · k lb 0
Negis6siedelu ... (DDŽ 62);Swiets mąnį tarę ... (DD~ 41); wzet~ a ~
mis szaudo ... (DDŽ 77); l sz/ubą wai:iouint... ~DDZ 5'.); ~ąnĮ we~ę-;J
Ž 15)· Saka tawį barwe/ę Į Karczimo prag1eros, l O waJlll~
toncelu . .. (DD
'
Ą
l Ą l B lt ·
keli/ Tąncelui praszokos ... (DDŽ 25); Rejk. jou~u korp~ u , . a UJU
· k e'/"iuĄ ... (DDŽ 50)·, S6prask, iog taj yr' nezertaJ ... (DDZ 102) ir daug
ze
,

kitų.
.
· · k"
l'kda
Kuo paaiškinti, kad Daukantas vienur leks1k~ ta1se, o 1.tur ~~ l . vo skolinių, net tų pačių, kuriuos andai buvo taisęs? Ar tai ats1t1.ktI~u
mas, neapdairumas, ar tokia nuostata? V~ik~au ~u?~tat~, ~ai lab1~u intuityvi nei racionali. Daukantas tarsi pas1khove g1ha v1d1~.e _nu~JaU~~'
jog žodžių, kad ir skolinių, kurie būtent šiame kontekste, s10Je e1lute1e
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ar strofoje yra įteisinti senos tradicijos ir žmonėms įprasti bei suprantami, nevalia liesti, nes, juos pakeitus, daina irgi taptų kitokia, svetimesnė ir mažiau priimtina tiems patiems dainininkams; iš kurių lūpų
buvo užrašyta. O kaip tik šito Daukantas norėjo išvengti, kad ir ne visada sėkmingai. Kad Daukanto nuojauta buvo teisinga, liudija tai, jog
daugelis anuomet jo netaisytų žodžių dar mūsų dienomis iš dainų neišnyko.
DDŽ pratarmėje S. Daukantas rašė: "Tas yra nenugajlietinas dajktas, iog tos dajnes mažne wissas yra nepilnas, o kartajs dwę i wTjną s6nerti...". Rengdamas savo knygelę, Daukantas norėjo, kad kiekviena jon
dedama daina būtų ne fragmentinė, bet visa, darni ir išbaigta. Tui skatino jį derinti, komponuoti pasirinktų užrašymų tekstus bei jų variantus,
kartais juos papildyti, jungti, kartais skaldyti ar imti tik vieną užrašymo
dalį, o kartais dargi mėginti atkurti iš kelių variantų ištisą "pilną" dainą.
(Vėliau Jonas Juška, redaguodamas Antano Juškos užrašytas dainas, laikėsi visiškai priešingos nuostatos) 16 •
Kai kuriuos pasirinktus skelbti variantus Daukantas taisė nežymiai: įra
šydavo į tekstą trūkstamą eilutę arba prastesnę pakeisdavo geresne iš kito
varianto (kartais iš neišlikusio). Antras būdas - sujungdavo į vieną dainą
du artimus variantus, įkomponuodavo į redaguojamą užrašymą papildomų posmų iš kito užrašymo (pvz., DDŽ 6, 26, 27, 31, 52 ir kt.). Arba, sure-

1
''

".„turiu čia tarti, jog didžiausia dalis dainų išmislyta yra per žmones
Kokia buvo pirmykščia cielybė dainų, išmislytų per žmones, vargu
galima yra daeiti... Žinoma, dainuojantieji žmonės, išmokdami dainas ir jų balsus iš
žodžių kits nuo kito, o ne iš raštų, ir dainuodami iš atminties, vieni užmiršta ką
išmoko nuo kitų, o kiti savo prideda ne tik žodžius, bet ir cielus posmus, kartais gi,
pradainavus vieną dainą, neperstojant dainuoja vieną ir kitą posmą iš kitos dainos,
kuri jiems tinka. Tardamas daug vertesnį darbą padarysiąs, išspausdinant kiek galint
daugiau ... dainų tame paveiksle, kokiame anos buvo išdainuotos ir užrašytos per
mano broli nab. kun. Antaną, nesirūpinau apie jų pirmykščią cielybę, galės ją sau
atstatyti, kur galima yra, tyrėjai lietuviškos kalbos". (Juška A. Lietuviškos dainos.
- V., 1954.-T. 2.- P. 12-13). - Regis, vėliau Daukantas irgi pamažu ėmė tai suvokti.
Rengdamas naujus pluoštus po 1846 m., jis vengia jungti kelis variantus i vieną dainą,
pasirenka vieną kurį užrašymą ir mažiau jį betaiso. Nebūtinai beskaldo anas "i vieną
sunertas" dainas. Antai įdėjo d. SD XXX 14 (Wakar wakareli tejp wielaj iszjojau) dviejų vestuvinių ir vienos darbo dainos aiškiai kontaminuotą variantą: LDK V 108+
D 167+ V 981. (Sp.: Knygotyra. 1972. Nr. 2(9). - P. 20'!, 203-205).
J. Juška

rašė:

dainuojančius„.
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dagavęs užrašytąjį variantą, dainos pabaigą pratęsdavo kito var!anto po-

dainą, DDŽ 17 (Myželis drutas), jis pakoregavo padorumo sumetimais.
Užr. SD X l (sp. DŽT l 261) fragmentą ...Weskiet muni g6lty ne leysket
pa[ r ]pulty, l I nawi swyrneli pas balta panele 11 Balta panele szalta gulety l O
kuri rawdona, ta szylta gulety: .. , jis pakeitė taip: ... l baltą lowelę. //Balta
lowele l Szalta g6leti, l O k6ri margoie l Ta szilta g6leti. .. - Bet štai kitoje
vietoje užr. SD XXXIII 7 (sp. DŽT l 162) analogišką fragmentą jis
deda į DDŽ 113 (Mfjzelo lapaj) nebetaisytą: ... l naujį swifnelį l Pas
jauną mergelę. l ... Mergele balta l Priglausti szalta l O k6ri raudona l Tu
kajst isztola. Beje, toje dainoje esama ir eilutės: ... Asz tą patę wesiu, //Pas
korę atg6lsiu.
Nauja "Dainėse Žemaičių" buvo tai, kad S. Daukantas pirm a s pradėjo skelbti ne tik tradicines, bet ir folklorizuotas literatūrinės kilmės dainas: "... idant tas, k6rs po 5 ar 6 szimtu metu parwejzies musu tautos wejkalus, kad zinotu, kokes buwo dajnes musu gadinie dajniouiemas ..." (pratarmėje). Talkininkų užrašymuose jis rado variantų variantus A. Strazdo
bei jam priskiriamų dainų, virtusių liaudies dainomis, daug folklori~uotų
S. Valiūno "Birutės" variantų, taip pat dainų apie girtuoklius ir kitų kitokių, dažnai sukurtų nežinomų autorių, bet žmonių pamėgtų ir dainuojamų. Laikai keitėsi, žmonėms nebepakako tik senųjų dainų, reikėjo ir naujų. Daukantas įdėjo į DDŽ dvi dainas, kurių jis p i r m a s nurodė autorius. Tai Lauryno Grikšto "Seneliai" (DDŽ 100, sp. DŽT I 352). Vėliau
folklorizuotą jos variantą užrašė Ant. Juška ("Liet. dainos", d. 503). Antroji - S. Valiūno "Birutė" (DDŽ 101). "Birutę" Daukantas įdėjo, gavęs
kone autentišką nuorašą (SD XXXIII lOOa, sp. DŽT l 339), tik kiek apgadino tekstą savo pataisomis. Pravartu paminėti, kad vėliau A. Juška užrašinėjo ne tik tradicines, bet ir folklorizuotas literatūrinės kilmės dainas.
Kukli S. Daukanto knygelė paplito Lietuvoje. Daukantui pačiam tai labai rūpėjo. Iš Petrapilio vos išspausdinęs jis atsiuntė M. Valančiui į Varnius daugiau kaip 200 egz., 1846 m. balandžio 17 d. laiške prašė išplatinti 18. Žmonėms ta knygelė buvo tikriausiai didelė naujiena Guk L. Rėzos
"Dainos" Lietuvoje menkai teplito, o S. Stanevičiaus "Dainas žemaičių"

152

smais (pvz., DDŽ 63, 69, 77, 97 ir kt. ). Čia ypač reikšminga DDZ 84 (Lek
wanagelis). Pirmieji keturi šios dainos posmai atitinka užr. SD XXXIII 71
(sp. DŽT l 101 ). Bet po jų Daukantas prirašė dar keturis "tradici~ius" posmus: "Saule matusze ... / Mienou tetuszis ... l Zwajsdie sesele ... l Sijtas brotatis ...", kurių nebuvo nei šiame, nei kituose Daukanto anuomet turėtuose
užrašymuose. "Tradicinius" rašome tarp kabučių dėl to, kad Daukantas
p i r m a s paskelbė dainą su šiais posmais, o vėliau jos užrašyta visoje
Lietuvoje apie 500 variantų, skelbtų daugelyje rinkinių 17 •
v
Trys dainos atkurtos, tarsi restauruotos iš daugelio variantų: DDZ 6, 20
ir 87, prie kurių išnašose S. Daukantas yra nurodęs: "Wejziek dajnę XXIII
(ar atitinkamai: ...XXVlll, .. .XXV) Pon. Stanewicziaus... ". Tai plačiai visoje Lietuvoje paplitusios dainos, kurių nemaža užrašytų variantų su skirtingais posmais Daukantas buvo gavęs iš savo vtalkininkų, o du artimus šių
S. Stanevičiaus "Dainų žemaičių" (toliau SDZ) variantus buvo pats užrašęs savo ankstyvame rinkinėlyje "Canticula Lithuanica" (SDV XXII l, 3).
DDŽ 6 (Tejp toln zadieta) atkurtai~ užr. SD XXII l (sp. DZ! l 186 koment.)+ SDŽ 23+SD IV 16 (sp. DZT l 186)+ SD l l (sp. DZT l 182)+
4 fragmentai iš kitų (neišlikusių) variantų. DDŽ 20 (Mąna brolelis) - iš
SDŽ 28+SD XXXIll 94 (sp. DŽT l 306)+SD XXI 4 (sp. DŽT l 307)+SD
XXI 85 (sp. DŽT l 307 koment.). DDŽ 87 (Bierf žtrgelej) - iš SDŽ 25 +SD
XXII 3 (sp. DŽT l 299)+SD IV 4a (sp. DŽT l 299 koment.)+SD XXXIII
60 (sp. DŽT l 298).
_
v
Kontaminuotas dainas (tas "dwę i wijną sonertas") Daukantas dėjo į DDZ
arba kaip dvi atskiras dainas, arba imdavo tik vieną dalį kaip atskirą dainą.
Antai iš užr. SD XXXIII 10 (sp. DDŽ l 120) Daukantas padarė dvi dainas: iš pirmųjų 6 posmų - DDŽ 13 (Mąno tiewo margas dwaras), ~riš
paskutiniųjų 7 posmų - DDŽ 12 (Augen mąna brolelis). Dainai DDZ 44
(Oj matuszele balta lelijele) paėmė iš kontaminuoto užr. SD XXI 56 (sp.
DŽT l 58 koment.) pirmuosius posmus (iki eilutės "Stow karietely"), o
DDŽ 113 (Mijzelo lapaj) - pirmuosius užr. SD XXXIII 7 (sp. DŽT l 262)
posmus (iki eilutės "Asz turiejaw Wira"). Antra vertus, nemaža kontaminuotų dainų, kurių skirtingi motyvai neatskiriamai susipynę, Daukantas
dėjo į DDŽ ištisai, jų neskaldydamas (DDŽ 3, 25, 31, 32, 35, 38, 40, 43, 47,
48 ir kt.).
Daukantas šiaip dainų motyvų, vaizdų redaguodamas nekeitė. Betgi vieną

17

18
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Gavęs po 1846 m. kitą šios dainos variantą su tais posmais, SD XXV 16 (sp. DŽT l

102), Daukantas įdėjo ji i naują rengiamą pėdelį (SD XXXl 23).
Daukantas S. Raštai.-V., 1976. - T. 2. - P. 782.
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tuo metu jau nedaugelis beturėjo). Daukanto knygelė buvo ne tik skaitoma, bet ir suskaitoma. Šiandien ji - bibliografinė retenybė, bibliotekose
yra likę vos apie dešimtį jos egzempliorių, iš jų nė vieno sveiko, o daugiausia gerokai sudėvėtų, net defektuotų. Taip yra atsitikę labai skaitomoms,
pamėgtoms ano meto knygoms, per kartų kartas ėjusioms iš rankų į rankas. Knygelės poveikis anuo metu tikriausiai buvo labai didelis. Gal ne ta
prasme, kad iš jos mokytųsi dainų, bet kad įsiklausytų ir suvoktų, imtų
vertinti tą aibę tų pačių ir dar kitų dainų, gyvų ir dainuojamų kiekvienoje
apylinkėje, o kiti patys imtų užrašinėti. Iš tiesų, po 1846 m. Daukantas gavo
daug naujų užrašymų iš naujų talkininkų, ne tik iš žemaitijos, bet ir iš rytų
Lietuvos, apytikriai apie 300 užrašymų (gal ir daugiau, nes ne visi rankraščiai
išliko).
S. Daukanto "Dainės Žemaičių" buvo pastebėtos ir įvertintos ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. Dar prie jo gyvos galvos, tikriausiai jam nė nežinant,
G. H. F. Neselmanas perspausdino savo antologijoje "Litauische Volkslieder" (1853) apie 70 dainų iš DDŽ lietuviškai su savo (gerais!) vertimais į
vokiečių kalbą. Augustas Šleicheris į savo "Lietuvių kalbos vadovėlio" 2-ąjį
tomą (Lesebuch und Glossar, 1857) irgi įdėjo iš DDŽ 6 dainas lietuviškai
bei daug priežodžių. Mikalojus Akelaitis išvertė Oskarui Kolbergui į lenkų kalbą pirmąsias 26 DDŽ dainas 19 •
DDŽ antraštiniame lape S. Daukantas užrašė "Pirmasis Peaelis". Vadinas, jau tada jis buvo nusistatęs nesitenkinti ta viena knygele ir ketino dainų leidimą tęsti. Iš tiesų, Daukantas nepaliovė rengęs naujų "pėdelių", ypač
gavęs naujų užrašymų. Išliko dviejų tokių po 1846 m. Daukanto parengtų
"pėdelių" rankraščiai - pluoštai SD XXX (18 dainų) 20 ir SD XXXI (29
dainos). Tikriausiai būta ir trečiojo, neišlikusio, "pėdelio". Antai Rusų geografinės draugijos narys J. Kuznecovas, lankydamasis Lietuvoje, buvo 1870
m. aptikęs Šiaulių apskrityje S. Daukanto 63 dainų rankraštį 21 • Šis rankraštis lig šiol nesurastas. Prielaidą, kad tai galėjęs būti dar vienas DDŽ "pėde
lis", liudija išlikusi Daukanto rankraštinė medžiaga. Joje yra pluoštas SD
XXIV, rašytas Daukanto ranka; Tai dainų tekstai po 1846 m. rengtiems
"pėdeliams". Šis pluoštas išlikęs ne visas, su spragomis. Tekstai buvo ištisine numeracija sužymėti paties Daukanto. Iš tos numeracijos matyti, kad
neišliko pirmieji 27 tekstai, taip pat lapai su vienos dainos pabaiga, vienos
dainos tekstu ir dar vienos dainos pradžia, o paskutinė 73-oji daina nutrūksta irgi nebaigta, nes toliau nebėra lapų su jos pabaiga ir dar nežinia
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keliais Daukanto numeruotais tekstais. Tame pat aplanke dar įdėta lapų
su Daukanto įrašytais dainų tekstais, bet nebežymėtais ištisine numeracija. Visuose to aplanko tekstuose yra S. Daukanto pataisų. Dauguma šio
aplanko tekstų paties Daukanto įstrižai perbraukta; iš viso užbraukta 44
tekstai. Kodėl tuos tekstus Daukantas išbraukė? Dalį jų randame švariai
perrašytus į SD XXX (8 tekstai) ir SD XXXI (4 tekstai). Vadinasi, perrašęs dainą į naują rengiamą "pėdelį", Daukantas išbraukdavo juodraštį SD
XXIV pluošte. Tačiau liko dar nemaža išbrauktų tekstų, kurių nėra perrašytų nei į SD XXX bei SD XXXI, nei kitur išlikusiuose S. Daukanto rankraščiuose. O tikriausiai prieš išbraukiami jie irgi buvo perrašyti. Taip pavyko atpažinti dar vieno, neišlikusio, "pėdelio" 32 dainas.
Kokia eile Daukantas rengė tuos 2-4 "pėdelius?" Atrodytų, kad antrasis "pėdelis" būtų SD XXXI. Į jį Daukantas sudėjo keletą K. Maigio (Moigio) atsiųstų užrašymų ir dainų iš pluoštų, turėtų prieš 1846 m. S. Daukanto susirašinėjimas su K. Maigiu (Moigiu) prasidėjo 1845 m., bebaigiant
rengti DDŽ spausdinti, kur spėjo įdėti tik vieną K. Maigio (Moigio) atsiųstą dainą (A. Strazdo "Pasterkas, arba piemenų giesmės" nuorašą), paskutinę knygelėje (DDŽ 118). Natūralu, kad baigęs rengti DDŽ, Daukantas į kitą "pėdelį" pirmiausia dėjo savo naujo talkininko gana gausiai siunčiamus užrašymus. Trečiasis "pėdelis" turėtų būti tas neišlikęs, apie kurį
rašėme anksčiau. Iš restauruotosios šio "pėdelio" dalies matyti, kad į jį
Daukantas įtraukė daugiausia gautus iš rytų Lietuvos naujus užrašymus,
susikaupusius po 1846 m., kol rengė antrąjį "pėdelį". Pagaliau ketvirtasis
"pėdelis" būtų SD XXX - paskutinis, kuriuo užbaigė "pėdelių" rengimą.
Tai liudytų ypač paskutinė - 18-oji - daina: "Asz iszdajniawau wisas dajneles", skambanti kaip atsisveikinimas.

19

Ko l be r g O. Dziela wszystkie. T. 53. Litwa: (Vytauto Armono (Witold Armon)
"Litwa" Oskara Kolberga", p. V-XV).- Wroctaw; Poznan, 1968.- XXVI,
561 p.: dainos40,54-55, 72, 75-76,88-89, 112, 118, 132, 136, 140-141, 143, 148,
155, 158, 173, 178, 181-182, 193-196; apie M. Akelaičio rankraštį, p. 528.
J u r g u tis V. Simono Daukanto lietuvių liaudies dainų rankraščių XXX pluoštasneišleistas po 1846 m. "Dainų Žemaičių" pėdelis; Simono Daukanto lietuvių liaudies
dainų rinkinio XXX pluošto 12-18 tekstai // Knygotyra. -1970. - Nr. 1(8). - P.
160-178; -1972. -Nr. 2(9). -P. 200-207.
Grigas K. Cit. veik. -P. 28-29.
pratarmė
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V. Jurgutį~ S. DAUKANTO "DAINĖS ŽEMAIČIŲ"

Naujus "pėdelius" S. Daukantas rengė palyginti nedidelius, gal tikėda
masis mažas knygeles galėsiąs lengviau išspausdinti. Gal leidybai tikėjosi.
pagalbos grįžęs į Lietuvą, gyvendamas pas M. Valančių, bet jos negavo. SD
XXX ir XXXI "pėdelių" rankraščiuose yra Tilžės "Birutės" draugijos antspaudai. Ten buvo jie patekę po Daukanto mirties. Bet nė "Birutės" draugija jų neišspausdino.
Lieka dar klausimas, kokia vieta priklauso S. Daukantui visame lietuvių
dainų tautosakos rinkimo ir skelbimo bare. Nieku gyvu ne epizodinė! An<:iptol nesiribojanti ir nesibaigianti tik tuo, kad išleido tą vieną "Dainių Zemaičių" knygelę. Daukantas išvarė pirmtakų padėtą vagą iki pat pabaigos.
Jo knygelė nebuvo tik ankstesnio etapo pabaiga, bet ir naujo pradžia, lū
žis, atveriantis naujus horizontus. Kiek leido jėgos ir išmanymas, jis atkakliai, ištvermingai, nuo pat pradžios iki galo vykdė sąmoningai suvoktą, kryptingą programą: aprėpti begalybę žmonėse gyvuojančių liaudies dainų,
kaupti ir skelbti kuo daugiau jų užrašymų. Nuo Daukanto prasideda tas
nepaliaujamas vyksmas iki pat mūsų dienų, kai surinkta ir surenkama nebe šimtai, o tūkstančiai ir dar daugiau dainų. Jis buvo tos didžiulės programos pradininkas, kad ir negalėjęs pats jos realizuoti, nors padaręs tiek,
kiek pajėgė. Būtent šis programinis momentas nulemia tikrąją S. Daukanto ir jo "Dainių Žemaičių" vietą kaip naujo etapo pradžią.
Kad programa nežlugtų, turėjo rastis, kas perimtų iš Daukanto estafetę
ir tęstų jo darbą. Laimei, estafetės perėmėjų atsirado, ir atsirado tuojau,
dar Daukantui tebegyvenant. Jo darbų tęsti stojo broliai Antanas ir Jonas
Juškos, pirmasis kaip dainų rinkėjas, antrasis kaip skatintojas, patarėjas ir
brolio rinkinių leidėjas.
S. Daukanto "Daines Žemaičių" (1846) ir A. Juškos "Lietuviškas dainas" bei "Lietuviškas svotbines dainas" (1880-1883) skiria ilgas, kone 35
metų laiko tarpas. Gal dėl to paprastai Daukanto ir Juškų veikalai aptariami skyrium, lyg jų nesietų tiesioginiai tęstinumo saitai. Čia ne vieta dėstyti,
ką ir kaip šiame bare nuveikė broliai Juškos. Daugiau rūpi pati jų darbo
pradžia. Antanas Juška pradėjo užrašinėti priežodžius ir, epizodiškai, dainas apie 1850 m., t. y. netrukus po "Dainių Žemaičių" pasirodymo. Negalimas daiktas, kad jau tada ir Antanas, ir Jonas Juškos nebūtų laikę rankose
Daukanto knygelės. Galime spėti, kad A. Juškai ši knygelė buvo_vienas iš
akstinų susidomėti dainomis. A. Juška nuo 1850 m. kunigavo Zemaičių
vyskupijoje. Tais pačiais metais Daukantas, grįžęs iš Petrapilio, apsigyveno

Varniuose pas Žemaičių vyskupą M. Valančių. Nepavyko užtikti ne tik įro
dymų, bet ir užuominų, kad Simonas ir Antanas būtų kada susitikę. Gal ir
nebuvo. Ir vis dėlto tęstinumą, kad ir simboliškai, bet nieku gyvu ne atsitiktinai, liudija DDŽ ir "Lietuviškų <!ainų" ~ntraštės: Simono Daukanto:
"Dj:ljnes Ziamajtiu pagal Zodiu Dajnininku iszraszytas~' ir Antano J;iškos:
"Liėtuviškos dajnos užraš:Ytos.„ iš žodžiu liėtuviu dajninįnku ir dajninįnkiu".
Gyvenančiam Lietuvoje A. Juškai dainoms rinkti nereikėjo tarpininkų.
Jis pats dainas užrašinėjo iš žmonių taip, kaip jie dainavo, su melodijomis.
Per 25 metus jis užrašė daugiau kaip 5600 dainų ir 1765 melodijas. Artė
jant senatvei, Antanas su visais savo rinkiniais 1876 m. persikėlė į Kazanę
pas brolį Joną. Čia jie abu atsidėjo rengti rinkinius spausdinti. Antanas
mirė 1879 m., nesulaukęs jų išspausdintų. Bet Jonas tęsė spausdinimą.
1880-1882 m. Kazanės universitetas išleido "Lietuviškas dainas" (1569
tekstai). 1883 m. Petrapilio Mokslų Akademija - "Lietuviškas svotbines
dainas" (1100 tekstų). Nors lietuvių spauda buvo anuomet draudžiama, J.
Juškai pavyko tas knygas išleisti lietuviškomis raidėmis. Antano Juškos
užrašytas melodijas pasirūpino išleisti prof. Janas Boduenas de Kurtene
(Krokuva, 1900; 1711 melodijų). Tęsdami tradiciją, Antanas ir Jonas Juškos toli pralenkė pačias drąsiausias S. Daukanto svajones.
Šiandien turime pakartotinius L. Rėzos, S. Stanevičiaus, A. Juškos dainų rinkinių leidimus. L. Rėzos knygoje (t. l, 1958) dainos pateikiamos ne
tik transkribuotos, bet lietuviški jų tekstai fototipiniu būdu reprodukuoti
iš pirmojo (1825 m.) leidimo. S. Stanevičiaus "Dainos Žemaičių" abiejuose
J. Lebedžio parengtuose pakartotiniuose leidimuose (1954ir1967 m„ "Raštuose") tekstas ištisai pateikiamas su fototipine visos knygos reprodukcija.
A. Juškos "Lietuviškų dainų" tritomis irgi išleistas su fototipiniu pirmojo
leidimo viso teksto perspaudu.
1983-1984 m. išleistas didelis S. Daukanto "Žemaičių tautosakos" dvitomis (t. l. Dainos, t. 2. Pasakos, priežodžiai, mįslės). Dainoms skirtame
1-ajame tome (DŽT l) publikuojamas išlikęs S. Daukanto rankraštinis
dainų palikimas. Įdėta 456 geriausių ir išsamiausių užrašymų tekstai (transponuoti dabartiniais rašmenimis bei pakartoti rankraščių rašyba). Be to,
daugelis jų variantų, ištisai arba fragmentais, pateikiami komentaruose.
Ten pat pažymima, kuriuos tekstus Daukantas paskelbė DDŽ ar buvo redagavęs. DŽT l tarsi plačiai atveria duris į Daukanto kūrybinę laboratoriją, nes, lyginant pirminius užrašymus su DDŽ išspausdintais tekstais, pa-
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matome, kaip jis derino užrašytus variantus, ką keitė, kaip redagavo dainas spaudai. Tačiau patys dainų tekstai iš DDŽ pateikiami šiame tome tik
tais atvejais, kai rankraščiuose neišliko užrašymų, pagal kuriuos Daukantas buvo juos suredagavęs. Dėl to iš DDŽ įdėta į DŽT l tik 10 dainų. Kitų
DDŽ šiame tome n ė r a.
Ligi šiol tik pasiskaitome apie S. Daukanto "Daines Žemaičių". Ar dažnas turėjo progą paimti į rankas pačią knygelę, ją pasklaidyti, perskaityti?
Dar neturime DDŽ leidimo, prilygstančio, tarkim, L. Rėzos "Dainų" ar S.
Stanevičiaus "Dainų žemaičių" šiuolaikiniams leidimams. Dėl to aktualu
išleisti tokį DDŽ leidimą, žinoma, su fototipiniu knygelės pirmojo 1846 m.
leidimo perspaudu. 1996 m. sukanka 150 metų nuo jos pasirodymo. Derė
tų nepavėluoti.*

* Straipsnis parengtas pagal pranešimą "Daukanto skaitymuose", Lenkimai, 1991 m.
spalio 26 d. Autoriui negalint nuvykti, pranešimą referuoti maloniai sutiko hab. dr.
Kazys Grigas.
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Simonas Daukantas

KNYGA DAUKANTO BIČIULIAMS
Giedrius Subačius
Egidijus Aleksandravičius. Prieš aušrą:
Jaunieji Daukanto bičiuliai. - Vilnius: Žaltvykslė, 1990. 190 p.
Intriguojantis Egidijaus Aleksandravičiaus knygos pavadinimas "Prieš
kad neretame knygyne ši studija patenka į grožinei
literatūrai skirtą lentyną. Tituliniame lape dar yra ir paantraštė: "Jaunieji
Daukanto bičiuliai". Ji jau pasako daug daugiau, jau galima suprasti, kad
tai greičiausiai ne grožinis, o gal biografinis veikalas. Ir tik iš pratarmės
paaiškėja, kad iš Daukanto draugų daugiausia dėmesio bus skiriama
tapytojui Jonui Zenkevičiui (nors pratarmėje Simonas Daukantas
pavadinamas "svarbiausiu viso mūsų pasakojimo herojumi", tačiau jis "lyg
ir lieka nuošalėje" - p. 3).
Toks dvigubas įslaptinimas-kodavimas skaitytojus, svarstančius, verta ar
neverta ši knyga jų dėmesio, gali nuteikti skirtingai. Vieniems toks
"neaiškumas" sukels nepasitikėjimą knyga ir jos autorium, kitiems pasirodys
intriguojantis dalykas. Tokia knygos "iškaba"- tiesiog autoriaus iššūkis
skaitytojui: Tu, girdi, imk, skaityk, o visa kita palik man. "Visa kita" - tai ir
įsipareigojimas, atsakomybė pateisinti lūkesčius.
Dingstis parašyti šią knygą buvo netradicinė - tai Simono Daukanto
portreto atsiradimo intriga, t. y. kodėl Jonas Zenkevičius jį nutapė. Intriga
todėl kad Daukanto "nuopelnus mūsų kultūrai tuo metu įžiūrėjo tik
'
.
nedaugelis" (p. 11), o pats Daukantas, kuriam "apskritai buvo svetimas
tuščiagarbiškumas", "vargu ar būtų galėjęs taip išlaidauti" (p. 10) (toks
portretas galėjo kainuoti beveik visą S. Daukanto metinę algą!). Užsakovas
besąs Šiaulių apskrities dvarininkas Narbutas, "vienas iš turtingiausių to
krašto dvarininkų" (p. 11 ). Tačiau E. Aleksandravičiui tai ne atsakymas į
intriguojantį klausimą, bet dar didesnė intriga. Ją galima būtų pavadinti
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XIX a. skirtingų šviesuomenės sluoksnių atstovų santykių intriga:
Daukanto, turbūt iš laisvųjų valstiečių kilusio lituanistinės pakraipos
inteligento, V. Narbuto, Žemaičių dvarininko, ir tapytojo J. Zenkevičiaus,
pagal kilmę - smulkaus bajoro. "Juk kaip tik J. Zenkevičiaus, V. Narbuto
asmenybių, tūnojusių didžiųjų XIX a. lietuvių tautinio atgimimo veikėjų
propaguojamų idealų šešėlyje, iškėlimas savaip nusako visą ano meto
kultūros idėją ... " (p. 14 ). Tai, sakyčiau, yra pagrindinė E. Aleksandravičiaus
knygos tema - nusakyti ano meto kultūros idėją, t.y. kultūros funkcionavimo specifiką XIX amžiuje, gal ne nuo pat jo pradžios, atskleisti
epochos vaizdą.
Aleksandravičiaus "studijos veiksmo vieta koncentruojasi kaip tik ten,
kur susiduria žmonių gyvenimai, kur susipina jų likimai" (p. 4). Iš tikrųjų
knygos puslapiai pilni kultūros veikėjų asmeninių kontaktų paieškų. Štai
apie Kražių gimnazistus rašoma: "Pabandykime surasti gimnazijos mokinių
sąrašuose tuos, kurie prisidėjo prie lietuvių nacionalinio judėjimo, klojo
pamatus mūsų raštijai ir nacionalinei kultūrai [A. Ugianskis, J. Juška, A. P.
Kašarauskas, V. Andriejauskas, V. Narbutas ir kt.]. [... ] Galima manyti, jog
visą šį būrelį vienijo ne tik tos pačios žemietiškos nuotaikos, bet ir
asmeniniai ryšiai, daugeliu atvejų nenutrūkę iki pat S. Daukanto mirties"
(p. 55-56); "bibliotekos patalpoje, kur mokinys galėjo užsukti reikiamos
knygos ar atlaso, prie stalo palinkęs niekieno netrukdomas bibliotekininkas
[M. Valančius] turėjo pasakyti tai, kas pamokose buvo draudžiama, ką vengė
ištarti net patys drąsiausieji ... " (p. 58). Aleksandravičius net retoriškai
sušunka, suradęs kokį įdomesnį žmonių ryšį - "ko verta vien jo [T.
Goreckio, J. Zenkevičiaus bičiulio] santuoka su Marija Mickevičiūte poeto Adomo Mickevičiaus dukra" (p. 89), kaip tarsi nepastebimai net į
"dienotvarkės" vardijimą įterpia užuominą apie reikšmingą kontaktą:
"Mašinų parodos, kažkokios fantastiškos architektūros pavyzdžiai,
Lemersje litografija, kurią lanko kartu su K. Vilčinskiu, besirūpinančiu
"Vilniaus albumo" reikalais, opera - visa tai [Paryžiuje] reikėjo pamatyti,
įvertinti, pajusti" (p. 123). Visa knyga taip parašyta. Tai išduoda ir apskritai
Aleksandravičiaus požiūrį į kultūros tapsmą - svarbesnis kultūros variklis
yra asmeniniai kontaktai, o ne fasadinė kultūros pusė. Pirmoje savo knygoje
labiau tyręs organizuotas kultūros gyvavimo formas - draugijas, židinius
ir pan., autorius trečiojoje "Prieš aušrą" akcentą perkelia į ryšius tarp
asmenybių.

Šitoks "užsibrėžtas tikslas neišvengiamai vertė daugiau dėmesio skirti
11.-2696
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tam reikšmingam atsitiktinumui, kuris dažnai nulemia žmogaus likimą ... "(p.
4). O bėgimas paskui atsitiktinumą, - tai "vietoj visumos - fragmentai"
(p. 8). Monografijoje labai daug veikėjų, daug vietos skirta bent dalies iš jų
genealogijoms. Daug joje ir kitokių neva ekskursų nuo J. Zenkevičiaus
biografijos - apie Kražių gimnazijos rūmus, Isakijaus soboro statybą
Peterburge, rusų šnipą, sukilimus ir kt. Simboliškai knygos fragmentiškumui
atliepia ir veiksmo vietos kaita: Kražiai, Peterburgas, Vilnius, Paryžius,
Roma ...
, Yra skaitytojų, kategoriškai nepateisinančių tokio knygos rašymo būdo.
Stai Rūta Janonienė recenzijoje rašo, kad "knygoje ne kartą daugžodžiaujama apie žymiai tolimesnius ir antraeilius dalykus - Isakijaus
soboro statybos peripetijas ar rusų šnipo biografijos detales" (R. Janonienė.
Apie Joną Zenkevičių ir kitus #'Naujasis židinys.- 1992. - Nr. 12. - P.
75). Jai taip pat "tiesiog nesuprantama, kodėl dailininko biografas tiek
mažai dėmesio skiria tam, kas menininkui svarbiausia - jo kūrybai" (ten
pat, p. 72).
Jau minėjau, kad ne J. Zenkevičiaus biografija labiausiai rūpi autoriui.
Jis pats gali atsakyti savo kritikei: "Bandome papasakoti ne tik tai, kas
tiesiogiai svarbu J. Zenkevičiaus biografui, bet ir tai, kas turėtų sudominti
kultūros istorijos tyrinėtoją" (p.104). Ši dažnai trūkinėjanti biografija
Aleksandravičiui tik pretekstas. Neretai koks įvykis, kontaktas jam būna
tik kaip Proustui pyragėlis: "pats incidentas nebūtų vertas mūsų dėmesio
- bylos puslapiuose nėra J. Zenkevičiaus pavardės, jei..."(p. 40) ir t.t.
Sakyčiau, kad ašis, jungianti visus knygos fragmentus, yra pats autorius, jo
žvilgsnis į epochą, jos suvokimas.
Šalia ką tik aptarto aspekto - žmonių santykių (kitokių, nei mes šiandien
įpratę), t. y. konkrečios kultūros vyksmo virtuvės, knygoje autoriaus pirštais
užčiuopiamas ir epochos nervas, esmė - tai, kuo ši epocha, jos kultūra
skiriasi nuo kitų. Pavyzdžiui, apie tapybą rašoma: "Dar XIX a. pradžioje
[...]ganėtinai gajus buvo požiūris į tapybą kaip amatą.[ ... ] tapytojas, tapybos
profesorius buvo kotiruojamas ne ką aukščiau už jojimo mokytoją" (p.
104-105). Apie bajorų požiūrį į menininkus tuo pat metu kalba įtaigios ir
spalvingos eilutės: "Ano meto pasaulio didieji turi gerokai pagalvoti: kviesti
ar nekviesti prie šeimyninių iškilmių stalo kokį nors gastroliuojantį
muzikantą ar aktorių trupės "žvaigždę". Galima koncerto metu mesti jai
rožių puokštę, galima brautis į scenos užkulisius ir klūpant reikšti savo
susižavėjimą teatro artiste, galima net švaistyti jos rėmimui tokius pinigus,
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normalus valdininkas - tuometinės Rusijos biurokratinės mašinos
sraigtelis nė sapnuoti nesapnuodavo, bet sutapatinti save - viešpataujančio
luomo atstovą - su sielos linksmintojais - jokiu būdu" (p. 98).
Menininkai visiškai priklausė nuo mecenatų, užsakovų, turėjo būti
paklusnūs klientai. Tačiau XIX a. įsibėgėjant, viskas keitėsi, tai permainų
laikas. "J. Zenkevičiaus ar T. Goreckio asmenyje mes kaip tik ir atrastume
tuos naujo kultūros veikėjo - dailininko - požymius: siekimą išvengti
senoviško klientiško nuolankumo ir pačiam dalyvauti "užsakant" kultūrą,
kitaip tariant, sąmoningai dalyvauti kuriant nacionalinę kultūrą" (p. 88).
Apie sena santykį su nauja Aleksandravičius rašo ir taip: "Grafui jo
"grafiškumas" yra bet kuriuo atveju svarbesnis už pomėgius, kilmė yra kai
kas daugiau už profesiją. Tai tipiška bajoriškosios egzistencijos nuostata.
Kuomet žmogus ima klausti savęs, kuo jis nori (ir kuo jis gali) tapti, vadinasi,
jo kilmės vertė devalvuojasi, ir pats klausimo atsiradimas žymi luominės
savimonės irimo pradžią: inteligentijos kaip tokios atsiradimo faktą.
Kuomet talentas imamas vertinti labiau už kilmingumą, jau galima kalbėti
apie feodalinės kultūros krizę" (p. 58). Vadinasi, Aleksandravičius siekia
suvokti tą besikeičiančią epochą, kultūros atstovą joje iki pat dugno. Tai
metas, kai "dailė virsta menu, t.y. nustoja būti tik amatu" (p. 64). O kokios
įspūdingos ir epochiškos tokios eilutės: "Tik tenai, gūdžioje praeity, tik
Augusto III laikais Vilniaus vaivados kunigaikščio Karolio Radvilos (Panie
Kochanku) baliuje galima buvo šaudyti pistoletu prie stalo ar vaikytis rūmų
kieme tarnaites. Bet garlaivių, pasirodžiusių Nemune ir Neryje, eroje tokie
dalykai su triukšmu buvo nuversti nuo vertybių hierarchijos viršaus" (p.
99). Vien 98 ir 99 puslapius galima pavadinti įtaigia ir taiklia XIX a. kultūros
sampratos pokyčių studija.
Nors specialaus dėmesio materialinei kultūrai neskiriama, tačiau iš taiklių
smulkmenų galima prisitraukti vaizdą arčiau, epocha darosi vizualesnė tai laikas, kai vieno mūsų kultūros veikėjo teišlieka vienas tapytas portretas
(S. Daukantas), o to portreto autorius - "vienintelė dabar žinoma( ... ]
nuotrauka" (p. 64). Thi laikas, kai pasirodo garlaiviai. Vis dėlto tai laikas,
kai žmonės labiau pripratę prie balno negu prie garlaivio.
Isakijaus soboro statybos vaizdas - tai prasmingas viešpatavusio carizmo
simbolis. Kitas vaizdingas ir įtaigus besibaigiančios epochos simbolis griūvantys buvusios jėzuitų kolegijos pastatai.
Viena iš priežasčių, nukėlusių Aleksandravičiaus knygą į beletristikos
lentyną, be pavadinimo ir viršelyje pavaizduoto veidrodžio su degančių
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atspindžiu, matyt, buvo ypatingas "Prieš aušrą" stilius. Skaitome
kad ir tokias eilutes: "Turgaus ir arklių mugės dieną paaugusius bajoraičius
viliodavo ne tik kromeliuose kvepiantys gardėsiai. Jų akį traukė ir Kražių
"aristokratija", grupelėmis besibūriuojanti atokiau nuo minios, tačiau
pakankamai arti, kad būtų pastebima ori laikysena, mokykloje muštruojamos manieros. Ir visos tos tylios paslaptys, kurios prasideda santūriu
susižvalgymu su praeinančia miestelėno dukra ar paslėptu nepasitenkinimu
neteisybe bei skriaudomis ir pasibaigia aistringomis sąmokslininkų
kalbomis ... " (p. 26). Arba: "Romoje pilna visokio plauko smalsuolių,
kuriems svarbiau užviską pamatyti garsųjį Romos karnavalą. Pasiruošimo
šurmulys jau prasidėjęs, todėl ne vienam dailininkui kyla noras mesti
teptukus ir eiti gatvėn. Draugai kol kas vaikščioja po įvairias studijas, plečia
pažintis, o piniginė plonėja" (p. 130). Ir dar: " ...A. Remeriui buvo sunkiau
kiek ilgesnį laiką stovėti su palete rankoje, kada už lango tviska liepos saulės
nušviestos karietos, kavinių reklamos, gėlės, fontanai, slaybėlaitės, kaspinai,
šilkas, ir auksas, o juokas ir susižavėjimo šūksniai sumišę i vientisą
didmiesčio [Paryžiaus], pretenduojančio būti "pasaulio bamba'', šurmulį"
(p. 122).
Tokios, nors tendencingai parinktos, romaną ar apysaką primenančios
"Prieš aušrą" citatos visai motyvuotai gali kelti klausimą, koks jų santykis
su istorine medžiaga, t. y., kokia vieta knygoje skiriama išmonei.
Greta faktų kalbos beletristinis stilius vartojamas saikingai - turiu
galvoje ne kiekį, o laisvumą. Pats Aleksandravičius jaučia ribas, kurių
nereikia peržengti, kad nesukeltų nepasitikėjimo rimtiems istorikams. Kai
kur autorius, supratęs, kad jo vaizduotė priartėjo prie tų ribų, tarsi stabteli
ir prabyla istoriko balsu: " ... griūvančioje bibliotekos menėje, kur pro plyšius
storoje plytų sienoje pūtė drėgnas vėjas (taip ir aprašoma amžininkų),
nešdamas vidun pelkėtų apylinkių kvapą, o pro suskilinėjusių langų stiklus
buvo matyti čia pat, apačioje, po kojų srovenanti Kražantė (mat biblioteka
ilgą laiką buvo įsikūrusi pirmajame gimnazijos fligelio aukšte) ... " (p. 57)
arba:" ... minėto jaunuolio [J .Zenkevičiaus] paso duomenimis, jis buvo žemo
ūgio, šviesūs plaukai ir antakiai turėjo truputį rusvą atspalvį, o mėlynos
(pagal pasą) akys, kaip vėliau užfiksuos vienintelė dabar žinoma dailininko
nuotrauka, žvelgė rimtai ir kėlė pasitikėjimą tuo, ką galėjo ištarti tokio
žmogaus lūpos" (p. 64). Thigi ten, kur nėra savaime aišku, kad beletrizuotas
tik stilius, o ne prikurta, kad ir tikėtinų, bet nepatikrintų ir dėl to abejotinų
faktų, autorius paaiškina. Taigi nors už realybės ribos esanti išmonė dažnai
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pat, Aleksandravičius visada stengiasi išlikti šiapus, neįmerkti
istorijos veikalo rėmus.
Lotynų Amerikos literatūros operuoja tokia sąvoka, kaip "magiškasis
realizmas". Štai vienas G. Marquezo herojus visada vaikšto lydimas geltonų
drugelių.Tai realizmas, nes kodėl gi drugeliai negalėtų skraidyti virš galvos,
bet kartu ir magiškas, nes turbūt nedažnas iš mūsų gali prisiminti matęs
visur peteliškių lydimą žmogų ... Panašiai "Prieš aušrą" gafima pavadinti
"magiškuoju istorizmu", magiškumo skirtumas būtų tik tas, kad
Aleksandravičius vos prisiliečia prie realybės krašto, bet neužlipa, kaip kad
G.Marquezas, ant jo.
Tokį knygos stilių turbūt lėmė ne tiek tai, jog "autorius vylėsi, kad (... ]
eilinis skaitytojas galės priimti šią knygą kaip laisvalaikio praleidimo
priemonę" (p.4-5), kiek tai, jog autorius labai norėjo bandyti "atskleisti
(... ]visas skulptūros puses viename piešinyje" (p. 8).
Mėginu suvokti "Prieš aušrą" intenciją ir pristatyti knygą skaitytojui.
Sakyčiau, Aleksandravičius yra iš tų, kurie siekia tobulai suvokti, o ne
tobulai išreikšti. T. y. ne pedantiškai indukciškai suregistruoti faktus ir
nepakelti nuo jų galvos, o atsistoti visu ūgiu ir vos ne iš kiekvieno parinkto
fakto daryti apibendrinimą, užpildyti trūkstamų faktų vietas, hipotetinį
vaizdą piešti ir ne visada turint tikrų duomenų - taip Aleksandravičius
suvokia ir turėtų būti suvokiamas, taip jis eina prie savo "kultūros idėjos".
"Prieš aušrą" - labai nuoširdi ir atvira knyga. Toks asmenybinis autoriaus
santykis su vaizduojamu metu. Kol kas tokių knygų nedaug turime. Dėl to
anksčiau cituotus žodžius "tiesiog nesuprantama" laikyčiau retorine
priemone parodyti autoriui ir visiems, kad parašęs jis ne tai, ko kai kurie
skaitytojai pageidautų. Aleksandravičius nuoširdžiai paaiškina, kodėl, ką
ir kaip rašo. Reikia tik atidaus geranoriško skaitytojo.
Vienas iš hipotetinių Aleksandravičiaus samptotavimų yra apie J.
Zenkevičiaus vedybas. R. Janonienė rašo, kad "suradus mielą dukters
portretėlį, netenka prasmės ilgi svarstymai apie dailininko vedybas" (p. 74 ).
Jai svarbu tik - ar vedė, o autoriui - kodėl vedė, jei vedė, kodėl vėlai vedė
ir ką tos vedybos galėjo Zenkevičiui ir kitiems reikšti. Kitaip sakant,
Aleksandravičius mėgina įrodinėti, kad "dažnas inteligentas likdavo
viengungis, nesijausdamas nei nuskriaustas, nei nelaimingas" (p. 166). Jam
"susidaro įspūdis, jog pašaukimas ir inteligentų kūrybinių funkcijų atlikimas
neretai versdavo pasirinkti viengungio gyvenimą" (p. 166). Įdomūs tokie
svarstymai, ir išvados formuluojamos atsargiai. Tačiau dažnai trūkstant
kojų į Rubikoną. Todėl įvairių stilių elementai telpa į
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intymios archyvinės medžiagos, pavyzdžiui, apie tų. veikėjų pažiūrąs į
moteris (tokiu trūkumu pasinaudojęs Justinas Marcinkevi~ius "su.kūrė"
moterį Daukantui), išvados neperauga hipotezės statuso. Cia mėgmama
apibendrinti, tačiau vedybos - labai intymus, ypač individualus dalykas.
Apibendrinimai visada rizikuoja viską supaprastinti. Juk neretai nežinome,
buvo tas ar kitas veikėjas patrauklus kitos lyties atstovėms, mokėjo su jomis
bendrauti ar taijam nesisekė ir panašiai. O tai, be abejo, formuoja pažiūras
ir į vedybas iš pat jaunumės, dar net tada, kai sunku įsivaizduoti dažną
būsimą kultūros veikėją, sugebėjusį tvirtai formuluoti savo pašaukimo (tai
visai ne tas pats, kas patraukimas) "kultūrinę programą" ir nustatyti, kokią
vietą joje turėtų užimti vedybos. Visai įmanomas ir kitoks priežasties bei
rezultato ryšys: dėl to, kad liko nevedę, veikėjai galėjo rimčiau atsidėti
kultūros darbui, t. y. pamažu tapti tais veikėjais, ir ta iš dalies priverstinė
viengungio padėtis galėjo jiems patiems imti atrodyti kaip sąmoningas,
išprotautas veiksmas, leidžiantis jiems ir toliau dirbti savo darbus. Vadinasi,
gali būti konkrečių atvejų, kai formuluoti reikėtų atvirkščiai: gyvenimas
privertęs pasirinkti viengungių kelią, padėjo paklusti pašaukimui ir atlikti
inteligento funkcijas.
Turi Aleksandravičiaus knyga ir trūkumų. Reikia pritarti R. Janonienei,
kad menas tai nėra "tik spalvų kontrastai ir mirgėjimas ... " ("Prieš aušrą",
p. 69), kad gal be reikalo taip susiaurinta meno funkcija (gal tai būtų amato
apibūdinimas, o amato tapimas menu turbūt ne tik žodžio pakeitimas).
Taip pat neatleistinos klaidos (jau šiek tiek jų nurodė recenzentė): ir
Paryžiuje yra skurdas (=skurdo) (p. 121 ), besirėdantį (=besirengiantį,
besitaisantį) (p. 59), silnūs tapo geresniais arba talentingesniais( =geresni
arba talentingesni) (p. 104), vis tik (=vis dėlto) (p. 170) ir kt. Pavadinimą
Svirlaukis derėtų rašyti su trumpajai, o neSvyrlaukis, kaip kad yra knygoje.
Varšuvos nacionalinės bibliotekos nevertėtų vadinti Varšuvos tautine
biblioteka (p. 70).
Tokiam mokslo darbui, kad ir taikytam platesniam skaitytojui, labai
trūksta pavardžių rodyklės - surinkus tiek naujos medžiagos apie daugybę
plačiau ar siauriau žinomų, net nežinomų veikėjų - tokia rodyklė yra
būtina. Knyga išleista labai kukliai, o jai taip tiktų nors viena, nors kelios
iliustracijos, reprodukcijos ...
Tad ar pateisino skaitytojų lūkesčius koduotas knygos pavadinimas?
Epocha, rūpinti Aleksandravičiui, ir yra prieš aušrą. Tai metas, kai dar
tamsu, bet jau jauste jaučiama ir laukiama šviesos. "Kražiuose kažkas

nepaliaujamai slinko myriop, o kažkas kilo lyg aušra: tarp griuvenų,
praeities šešėlių dygo optimistiški planai, sklido juokas i~ gyve~imo ryt?~us
neatrodė toks beviltiškai juodas, kaip galima pagalvoti stebmt praeities·
paminklų irimą" (p. 44 ). Prieš aušrą - tai ir "laikmetis prieš pat baudžiavos
panaikinimą" (p. 99), tai ir "senųjų egzistencijos formų griūties laikas" (p.
135), tai ir beatsirandantis naujo tipo kuftūros veikėjas, inteligentas "kaip
toks", tai ir meno atsiradimas iš amato, tai galų gale ir laikas prieš "Aušrą".
"Aušrą'', kurios nesulaukė Daukantas, bet sulaukė jaunieji jo bičiuliai - J.
Zenkevičius ir M. Akelaitis.
R. Janonienė mano, kad "atidžiau pažvelgus į Zenkevičiaus kūrybą[ ...]
knygos pavadinimą tektų pakeisti ne tokiu poetišku, tačiau tikslesniu.
Tiesiog - "Prieš "Aušrą"'"' (recenzija, p. 75). Kažkada Panevėžio Senvagėje
pastačius originalią A. Smilingio skulptūrą "Torsas", garsus ir ~t~ras
Maskvos literatūrinis laikraštis, paskutiniame puslapyje parašęs, kad kunnys
toks ir kitoks, paklausė: "Prastitie, no gdie u dievuški galava?" Aleksandravičiaus noras pažvelgti į epochą kaip į skulptūrą - iš visų pusių visai nereiškia, kad turi būti sudėtos visos kūno dalys. Gal torsas yra torsas
ir be galvos?
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SIMONO DAUKANTO RAŠYTI
PRAŠYMAI
Parengė

Vytautas Merkys

Simono Daukanto studijos Vilniaus universitete, tarnyba Senate ir
bajoriškos kilmės įrodinėjimai yra bene spalvingiausi jo biografijos faktai,
daugiau ar mažiau determinavę pačias kūrybines galias bei jų raiškos
galimybes. Dar 1972 metais, rašydamas knygelę apie Daukantą (antras
jos leidimas išėjo 1991 m.), archyvuose radau daug tam tinkamos medžiagos,
kuri, deja, vėliau nesusilaukė kitų tyrinėtojų dėmesio. Dabar, suprasdamas,
kaip kartais nelengva pasiekti archyvus, ypač esančius už Lietuvos ribų,
ryžausi paruošti publikaciją, kurios pagrindą sudaro autentiški Daukanto
prašymai, rodantys jo studijas universiteto literatūros ir laisvųjų menų
fakultete, rūpesčius dėl bajorystės dokumentų gavimo, tarnybą Senate,
paskutiniąsias atostogas, ligas, atsistatydinimą iš tarnybos ir pensijos
išsirūpinimą. Greta taip pat skelbiami svarbiausi raštai, susidarę valdžios
įstaigose dėl šių Daukanto prašymų. Reikliausiems tyrinėtojams dar
pateikiami šioje susirašinėjimo grandinėje funkcionavusių antraeilių raštų
sąrašai.

Datos paliktos senuoju kalendoriumi.
PUBLIKACIJA
l. 1825 m. balandžio 12 d. Prašymas Vilniaus universitetui, kad biitų
išduotas pažymėjimas apie lotymĮ, rusų ir lenkų literatiiros egzaminų išlaikymą
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2-6. Prašymai ir kiti raštai dėl Daukantų giminės bajoriškos kilmės

Rządu

Imperatorskiego Wileiiskiego Uniwersytetu
Od ni:ž:ej podpisanego najpokorniejsza

pripažinimo 1

Prosba
W roku 1816 bylem w liczbie uczni6w Cesarskiego Wileiiskiego
Uniwersytetu odzialu literatury i sztuki pięknych, sluchalem przez dwa !ata
kurs6w literatury laciiiskiej, rossijskiej i polskiej i examina p6lroczne w
tych przedmiotach zdawalem. Najpokorniej przeto upraszam Rządu
Uniwersytetu, aby raczyl wydac mi swiadectwo o sluchaniu przezemnie
wy:ž:ej wspomnianych przedmiot6w.
·
Roku 1825 m-ca aprila 12 dnia
Szymon Dowkont, M. O. P.

Kanceliarijos pastaba: Nr. 1054. 1825 (r.). Otrzymano 14 kwietnia 1825.
Originala~:

Lietuvos valstybinis istorijos archyva~. F. 521. Ap. 1. B. 777. L. 18.
VERTIMAS

Vilniaus Imperatoriškojo Universiteto Vadovybei
Žemiau pasirašiusiojo nuolankiausias
Prašymas
1816 metais buvau Vilniaus imperatoriškojo universiteto literatūros ir
fakulteto mokinys, dvejis metus klausiau lotynų, rusų bei
lenkų literatūros kursų ir laikiau šių disciplinų pusmetinius egzaminus.
Dėl to nuolankiausiai Universiteto vadovybę prašau malonėti man išduoti
pažymėjimą, kad šiuos dalykus esu išklausęs.
laisvųjų menų

Simonas Daukantas, a(biejų)
t( eisių) m( agistras)
1825 m. balandžio 12 d.
Kanceliarijos pastaba: Nr. 1054. 1825 (m). Gauta 1825 m. balandžio 14 d.
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2.1837 m. vasario mėn. S. Daukanto prašymas carui, kad Heroldija grąžintų
bajorystei įrodyti originalus.

dokumentiĮ

Apie S. Daukanto bajorystę šalia čia publikuojamų 2-6 dok. toje pačioje byloje - RVIA.
F. 1343. AP. 20. B. 2485, kuri pavadinta "Valdančiojo senato Heroldijos byla apie Daukantų
giminės bajorišką kilmę. Gauta 1832 m. sausio 9 d., išspręsta 1833 m. gegužės 15 d., (baigta)
1845 m. gegužės 15 d." (45 lapai) - dar yra šie raštai:
l. 1832 m. spalio 29 d. Nr. 988. Vilniaus bajorų deputatų susirinkimo raporta~ Heroldijai.
S. Daukanto prašymu siunčia Daukantų bajorystę įrodančius dokumentus ir susirinkimo
priimtąjį kilmės nustatymą (Ten pat. L. 1. Originalas).
2. 1832 m. sausio 13 d. Su raštu Nr. 988 atsiųstas Vilniaus bajorų deputatų susirinkimo
priimta Daukantų giminės (Olivos herbo) bajoriškos kilmės nustatymas (Ten pat. L. 2-3,
36-37. Patvirtinta~ vertimas iš lenkų i rusų k.).
3. 1832 m. Bajorų Daukantų (Olivos herbo) genealoginė linija (Ten pat. L. 6-7. Patvirtintas
vertimas iš lenkų i rusų k. ).
4. 1832 m. Daukantų giminės bajoriškos kilmės dokumentų sąrašas (Ten pat. L. 24.
Originalas).
5. 1644-1829 m. Daukantų giminės bajorišką kilmę įrodantys dokumentai (Ten pat. L. 8-23.
Patvirtinti dokumentų vertimai i rusų k.).
6. 1841 m. rugpjūčio 22 d. Jakutijos pėstininkų pulko bataliono gydytojo Aleksandro
Daukanto prašymas carui. Prašytojo adresas: "gyvenu Chersono karo ligoninėje". Prašo
Heroldijos pažymėjimo apie savo bajorišką kilmę, nes 1833 m. gegužės 15 d. Heroldija
patvirtinusi jo ir kitų giminaičių bajorystę. Pažymėjimą prašo įteikti broliui S. Daukantui
(Ten pat. L. 38. Originalas).
·
7. 1841 m. rugsėjo 3 d. Išraša~ iš Heroldijos žurnalo. Patvirtinta, kad 1833 m. gegužės 15 d.
buvo pripažinta tik vieno S. Daukanto bajoriška kilmė, o visos Daukantų giminės bajorystės
Heroldija nesvarstė (Ten pat. L. 38 atv. Patvirtintas išrašas).
8. 1842 m. gegužės 30 d. Heroldijos sekretoriaus pažyma, kad tos dienos Heroldijos sprendimu
tą pačią dieną Kontautui (!)išduotas bajorystės liudijimas (Ten pat. L. 39 atv. Patvirtintas

1

raštelis).
9. 1845 m. gegužės 15 d. Heroldijos sekretoriaus pažyma, kad gautas S. Daukanto prašymas
(žr. 5 dok.) ir kad paties S, Daukanto bajorystė patvirtinta. S. Daukanto prašymą patenkinti,
paruošti patvirtinimo sprendimo nuorašą, per policiją išsiųsti prašytojui ir išreikalauti
mokestį už herbinį popierių. Prierašas: įvykdyta 1845 m. birželio 27 d. (Ten pat. L. 41-42.
Originalas).
JO. 1845 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 26951. Peterburgo policijos valdybos l departamento
pirmininko raštas Heroldijai. Heroldijos 1845 m. birželio 28 d. raštu Nr. 10812 atsiųstas
Heroldijos sprendimo nuorašas S. Daukantui įteiktas ir herbinio popieriaus mokestis
išieškota~ bei apskrities iždinei išsiųstas (žr. 6 dok.) (Ten pat. L. 43. Originalas).
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BcenoKOpHeMWMM, ,II.ep)f(aBHei1wMi1, BeJIMKMM rocy.napb
HMnepaTOp H11Ko11ai1 Ilas11osw-1, CaMo.nep)f(eu Bcepoc11i1CKMM,
rocy,aapb BceMMJIOCTMBeMWMM!

kolegijos asesorius Simonas, Jurgio s., Daukantas dėl sekančio dalyko.
Valdančiojo senato Heroldija išnagrinėjo Vilniaus bajorų deputatų
susirinkimo pateiktus dokumentus apie mano giminės bajorišką kilmę ir
1833 m. gegužės 15 d. priimta rezoliucija patvirtino ši mano ir mano giminės
titulą, tai savo įsaku pranešama ir Bajorų susirinkimui. Dabar man būtinai
prisireikus mano giminės bajorystę patvirtinančių dokumentų,
nuolankiausiai prašau, kad aukščiausiuoju Jūsų imperatoriškosios
didenybės įsaku būtų liepta, priėmus šį mano prašymą, padaryti šį
patvarkymą dėl (atitinkamo) įrašo ir kad man būtų pagal parašą grąžinti
dokumentų originalai, byloje palikus jų vertimus.
Maloningiausias Valdove! Prašom Jūsų Imperatoriškosios didenybės
priimti sprendimą dėl šio mano prašymo.
,1837 m. vasario mėn.*
Skirta įteikti Valdančiojo senato Heroldijai.

IlpoCMT CJiy)f(al..U,MM IlpaBMTeJibCTBy10mero cettaTa B l-M
.nenapTaMeHTe, M3 .llBOpsrn, KOJIJie)f(CKMH aceccop CeMeH reoprnes
CblH ,lJ.OBKOHT o HM)f(eC11e.n.y10meM.
IlpaBMTeJibCTByJOmero cettaTa fepOJib.D.Mfl no paCCMOTpeHMM
npe.ncTas11eHHhlX M3 B1111eHcKoro .n.enyTaTcKoro co6paHMfl
.llOKyMeHTOB o .llBOpflHCKOM npOMCXO)f(,lleHMM po.n.a Moero,
COCTOflBWerocf! B Hei1 15-ro MaH 1833 ro.zi.a pe30JIIOUMeJO, yTBep.n.1111a
Mem1 M po.n. Moi1 B ceM .n.ocro11Hcrne, o ąeM M,II.sopflHCKOMY co6paHMJO
.natto 3HaTh yKa3oM. A HhIHe H MMe10 Heo6xo.n.11My10 tta.no6ttocTh B
IlO.llJIMHHb!X .llOKyMeHTax o .llBOPSIHCTBe po.na Moero, TO
sceno.ll.llattei1we npowy:
,II.a6h1 Bh1coąat1w11M Bawero HMnepaTopcKoro Be1111ąecrna yKa30M
noBeJieHO 6hIJIO, CMe npowemfe npMHHB, 3anMCaTb o B03BpameHMM
no.n. pocnMCKY MOJO nO.llJIMHHblX .llOKyMeHTOB, 3a OCTaBJieHHeM npM
.ue11e nepeso.n.os, Y'lMHMTh 3aKOHHOe nocraHos11eH11e.
BceMHJIOCTMBei1w11i1: rocy.uapb! Ilpowy Bawero HMnepaTOpCKoro
Be1111ąecTBa o ceM MOeM npowemrn pewett11e y'lMHMTh.
<l>espa11si .llHH* 1837 ro.ua.

K no.n.att1110 Ha.1J.J1e)f(11T Ilpas11TeJibCTBy10mero ceHaTa B fepaJih.D.MJO.
Ilpowett11e c11e co"l!MHSIJI, Ha6e110 nepen11ca11 11 K OHOMY PYKY
npMJIO)f(MJI CJiy)f(al..U,MM IlpaBMTeJibCTBYJOmero cettaTa B 1-M
.nenapraMeHTe KOJIJie)f(cK11i1 aceccop CeMeH reoprnes ChIH ,lJ.oBKOHT.

Kanceliarijos pastabos: l. (Ilo11yąetto)
(,[(oKyMeHTbl B03BpameHbI)

8 <t>espaJIH 1837 ro.n.a. 2.

11 MapTa 1837.

Originalas: Rusijos valstybinis istorijos archyvas Peterburge, toliau Ap. 20. B. 2485. L. 35.

RVIA. E 1343.

VERTIMAS

Uoliausiasis, Galingiausiasis, Didysis Valdove Imperatoriau Nikolajau
Pavlovičiau, Visos Rusijos Monarche,
Maloningiausias Viešpatie!
Prašo Valdančiojo senato 1-ojo departamento tarnautojas, iš bajorų,
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Šį prašymą kūrė, švariai perrašė ir savo ranka pasirašė Valdančiojo
senato 1-ojo departamento tarnautojas kolegijos asesorius Simonas,
Jurgio s. Daukantas .

Kanceliarijos pastabos: l. (Gauta) 1837 m. vasario 8 d. 2. (Dokumentai
1837 m. kovo lld.

grąžinti)

3. 1833 m. gegužės 15 d„ išrašas padarytas po 1837 m. vasario
Heroldijos sprendimas pripažinti S. Daukanto bajorišką kilmę

mėn.

1833 ro.ua MaH 15 .llHSI B )f(ypttaJie fepoJih.llMM no.n. M 9 3an11caHo:
fepOJib.D.MH no paCCMOTpeHMM .llOKyMeHTOB, npe.n.cTaBJieHHbIX
B1111ettcK11M .u(sopHHCKMM) .n.(enyraTCKMM) co6paHMeM np11 panopTe
oT 29 oKrn6psi 1832 ro.ua Ja N2 988 o .n.sopHHCKOM npm1cxo)f(,lleHMM
po.ua.L(OBKOHTOB, onpe.n.e111111a: noeJIMKY 113 .llOKYMeHTOB o .llBOpSIHCKOM
npo11cxo)f(,llett1111 CeMeHa Eroposa ChIHa ,lJ.oBKOHTa 06ttap~11saeTcsi,
'!TO npe.UKM ero BJia.ue1111 He.D.Bl1)f(MMOCT(S!M)M .llBOPSIHCKMMH, e
KpeCTbf!HCKMMM MMeHMHMM, .n.e.n. ero 51KOB ,lJ.OBKOHT no npMBMJiernM
KopoJIH noJibCKoro Cratt11c11asa Asrycra 1766 ro.ua nmKaJIOBaH
B03HblM caMOfMTCKOfO KHH)l(eCTBa, a npOMCXO)f(,llem1e )f(e HbIHewHero
npOCMTeJISI OT OTUa feopnrn 5J:KOBJieBM'lH ,lJ.OBKOHTa yTBep)f(,llaeTCSI

*Diena

nepažymėta.
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MeTpHKOIO o KpemeHHH, 3aBepeHHOIO J.J:YXOBHOIO KOHCHCTOpHelO H
peBH3CKHMH CKa3KaMH, a nOTOMY yBeJ.J:OMHTb 3Kcne.n:HUHIO o
npoH3BOJ.J:CTBe B lJHH, lJTO 9 KJiacca CHMOHa* EropoBa CbIHa ,ll,oBKOHTa
H3 .UBOpHH ClJHTaTb CJie.uyeT, B03BpaTHB H npenpoBO)l{)leHHbie H3 OHOM
o J.J:BOPHHCTBe ero 6yMarH.
IlpoTOKOJIHCT Ceprei1
(pavardė neįskaitoma)

Patvirtintas išrašas: RVIA. F. 1343. Ap. 20. B 2485. L. 34.
VERTIMAS

1833 m. gegužės 15 d. Heroldijos žurnale 9-tu numeriu įrašyta:
Heroldija, išnagrinėjusi Vilniaus bajorų deputatų susirinkimo 1832 m.
spalio 29 d. raportu Nr. 988 pristatytus dokumentus apie Daukantų giminės
bajorišką kilmę, nusprendė: kadangi iš dokumentų apie Simono, Jurgio s.,
Daukanto bajorišką kilmę matyti, jog jo protėviai valdė bajorišką
nekilnojamąjį turtą - dvarus su valstiečiais, jo senelis Jokūbas Daukantas
lenkų karaliaus Stanislovo Augusto 1766 metų privilegija buvo paskirtas
Žemaičių kunigaikštystės vazniu, o dabartinio prašytojo kilmė per tėvą
Jurgį, Jokūbo s., Daukantą nustatoma krikšto metrikais, patvirtintais
dvasinės konsistorijos ir reviziniais surašymais, todėl pranešame titulų
teikimo ekspedicijai, kad IX klasės (tarnautoją) Simoną, Jurgio s., Daukantą
reikia laikyti kilusiu iš bajorų, grąžinant ir gautuosius iš jos popierius apie
S. Daukanto bajorystę.
Protokoluotojas Sergejus
(pavardė neįskaitoma)

4. 1842 m. gegužės 11 d. Prašymas carui, kad Heroldija
apie Daukantų šeimos bajorystės patvirtinimą

išduotų liudijimą
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no npe.ucTaBJieHHIO *** 113 BHJieHCKoro .UBOPHHCKOro co6pamrn:
.UOKyMeHTaM po.n: MOM onpe.n:eJieHHeM f epOJib.UHH 23 MaH 1831 ro.ua
YTBep)l{)leH .UBOpHHCKHM, HbIHe )l(eJiaH HMeTb B TOM CBH.UeTeJibCTBO
IlpaBHTeJibCTBYIOLUero ceHaTa f epOJib.UHH 11 npHJiaraH npH ceM O.UHH
JIHCT rep60BOM 6yMarH 90 KOn. cepe6poM J.J:OCTOHHCTBa
Bceno,n.uaHei1we npowy,
,ll,a6bl noBeJieHO 6bIJIO c11e MOe npoweHHe npHHHTb H npOCHMOe
CBH.UeTeJibCTBO 06 YTBep)l{)leHHH po.ua MOero B .UBOPHHCTBe BbIJ.J:aTb
no.u MOIO pacnHCKy.
K no.uaHHIO cJie.uyeT B fepoJib.UHIO CTpaBHTeJibCTBy10mero ceHaTa.
MaH 11 .UHH 1842 ro.ua.
CTpoweHHe c11e colJHHHJI H n11caJI caM npocHTeJib
KoJIJie)l(CKHH aceccop CeMeH EropoB CbIH ,ll,oBKOHT
)K11TeJibCTBO HMelO 4-M lJaCTl1 2-ro KBapTaJia B .UOMe
fopbIWHeBa, NQ 9.
Kanceliarijos pastabos: l. no.uaHO 11 MaH 1842. 2. no 3aK(JII04eHHIO)
fepoJib.UHH 30 MaH 1842 ro.ua BbI.UaHo KoHTOBTY**** CBH.UeTeJibCTBO
o .UBOpHHeCTBe Toro lJHCJia. 3a nOMOLU(HHKa) ceKp(eTapH) (parašas
neįskaitomas).

Originalas: RVIA. F. 1443. Ap. 20. B. 2485. L. 39.
VERTIMAS

Šviesiausiasis, Galingiausiasis, Didysis Valdove Imperatoriau
Nikolajau Pavlovičiau, Visos Rusijos Monarche, Maloningiausiasis
Viešpatie,
Prašo Valdančiojo senato 3-ojo departamento 1-ojo skyriaus
tarnautojas kolegijos asesorius Simonas, Jurgio s., Daukantas dėl tokio
dalyko.
Vilniaus bajorų susirinkimo pateiktais dokumentais Heroldijos 1831 m.

BcenpecBernei1wHi1, ,IJ,ep)[{aBHei1wHi1, BeJIHKHH focy.uapb
l1MnepaTOp HHKOJiai1 IlaBJIOBHlJ, CaMo.uep)[{eu BcepocHi1CKHi1,
f ocy.uapb BceMHJIOCTHBei1urni1**
IlpoCHT CJiy)l(alll,HH B 1-0M OTJ.J:eJieHHH 3-ro .uenapTaMeHTa
CTpaB11TeJibCTBy10mero ceHaTa KOJIJie)l(CKHH aceccop CeMeH EropoB
CbIH ,lJ,OBKOHT O HH)[{eCJie.UylOLUeM.

S. DAUKANTO RAŠYTI PRAŠYMAI

*Taip tekste
**Iki čia tekstas spausdintas.
***Taip originale.
****Taip originale.
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23 d. nutarimu mano giminei buvo patvirtinta bajorystė, dabar
senato Heroldijos liudijimą, pridėjęs 90
sidabro kp. vertės herbinio popieriaus lapą, nuolankiausiai prašau, kad
būtų liepta šį mano prašymą priimti ir prašomąjį liudijimą dėl mano giminės
bajorystės patvirtinimo išduoti, paėmus mano parašą.
Skirta paduoti Valdančiojo senato Heroldijai.
1842 m. gegužės 11 d.
Šį prašymą kūrė ir rašė pats prašytojas
Kolegijos asesorius Simonas, Jurgio s., Daukantas
Gyvenu 4-tosios dalies 2-ojo kvartalo Goryševo name Nr. 9.

S. DAUKANTO RAŠYTI PRAŠYMAI
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gegužės

norėdamas turėti Valdančiojo

Kanceliarijos pastabos: l. Paduota 1842 m. gegužės 11 d. 2. Heroldijos
1842 m. nutarimu tą pačią dieną Kontautui išduotas bajorystės liudijimas.
Už sekr( etoriaus) pad( ėjėją) (parašas neįskaitomas).
5. 1845 m. kovo mėn. Prašymas carui, kad Heroldija
apie Daukantų, Simono ir Aleksandro, bajorišką kilmę

išduottĮ liudijimą

Bcerrpecsernei1wHi1, )l,ep)f(aBHei1wHi1, BeJIHKHH f ocynapb
HMrrepaTOp HHKOJiaH naBJIOBHll, CaMonep)f(eU BcepoCHHCKHH,
f ocynapb BceMHJIOCTHBei1wHH!
OpocHT OpaBHTeJibCTBYJOIUero cettarn 3-ro nerraprnMeHTa 1-ro
oTneJieHHH noMOlUHHK MeTpHKattTa KOJIJie)f(CKHi1 aceccop CeMeH
EropoB CbIH )l,oBKOHT o HH)f(eCJienyJOllleM.
OpH panopTe BHJieHCKoro JlBOpHHCKoro co6paHHH OT 13 rettsapH
1832 rona npencTaBJieHbI 6hIJIH B fepoJibJlHIO noKaJaTeJibCTBa o
JlBOpHHCTBe pona Moero, KOTOpbie fepOJibJlHelO 15-ro MaH 1833-ro
rona paccMOTpeHbl H H e 6paTOM MOHM ArleKCaHnpoM BJlBOpHHCKOM
nocTOHHCTBe yYBep)f(JleHbI. Hhltte )f(e HMeH ttano6ttoCTb B KOITHH e
OJHallettttoro orrpeneJieHHH fepoJihJlHH, rrolleMy, rrpHJiaraH rrpH ceM
JIHCT rep6oBoi1 6yMarn B 60 Korr. cepe6poM, Bcenonnattetiwe rrpowy
na6b! rroBeJieHO 6bIJIO rrpOCHTeJIIO KOITHIO e orrpeneJieHHH 06
yYBep)f(JleHHH pona Hawero B JlBOPHHCTBe BbIJlaTb MHe.
Maprn JlHH* 1845-ro rona.
IlpowettHe cHe K nonaqe ttaJlJ!e)f(HT B fepOJib.llHIO OpaBHTeJibCTBYIOlllero cettarn.

OpowettHe rrHCaJI H caM, npocHTeJib,
00MOlUHHK MeTpHKaHTa KOJIJie)f(CKHH aceccop
CeMeH EropoB CbIH )l,oBKOHT pyKy rrpHJIO)f(HJI
.IKHTeJibCTBO rrpOCHTeJIH 4-i1 Au.M(HpaJIHTeTCKOH) qacrn 2
KBapTaJia B noMe uepKBH CB. CrattHcJiaBa NQ l O.
Originalas: RVIA. F. 1343. Ap. 20. B. 2485. L. 40.
VERTIMAS

Šviesiausiasis, Galingiausiasis, Didysis Valdove Imperatoriau Nikolajau
Pavlovičiau, Visos Rusijos Monarche, Maloningiausiasis Viešpatie!
Prašo Valdančiojo senato 3-ojo departamento 1-ojo skyriaus metrikanto
kolegijos asesorius Simonas, Jurgio s., Daukantas dėl sekančio
dalyko.
Vilniaus bajorų (deputatų) susirinkimo 1832 m. sausio 13 d. raportu
buvo Heroldijai pateikti įrodymai dėl mano giminės bajorystės, kurios 1833
m. gegužės 15 d. išnagrinėjo ir mane su mano broliu Aleksandru bajorais
patvirtino. Dabar man prireikus šio Heroldijos patvirtinimo nuorašo,
pridėjęs 60 sidabro kp. vertės herbinio popieriaus lapą, nuolankiausiai
prašau, kad būtų liepta išduoti man mūsų giminės bajorystės patvirtinimo
padėjėjas

nuorašą.

1845 m. kovo mėn.*
Šis prašymas skirtas paduoti Valdančiojo senato Heroldijai.
Prašymą rašiau aš pats, prašytojas,
Metrikanto padėjėjas kolegijos asesorius Simonas, Jurgio s.,
Daukantas parašą padėjo
Prašytojas gyvena 4-osios Admiraliteto dalies 2 kvartalo šv. Stanislovo
bažnyčios name Nr.10.
6. 1845 m. liepos 9 d. S. Daukanto raštiškas patvirtinimas, kad gavo
Heroldijos nutarimo dėl savo bajoriškos kilmės nuorašą
1845 rona HIOJIH 9 JlHH 4 lfaCTH CbeJ)f(eMy KOJIJie)f(CKHH aceccop
CeMeH EropoB )l,OBKOHT JlaJI nonrrHcKy B TOM, lfTO rrpHJIO)f(eHHYIO

*Diena
12.-2696

nepažymėta.
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npM OTHOWeHMM fepOJib.UMM N2 10812 Konmo e onpe.ueJieHMSI o
.UBOpSIHCTBe si noJiyqMJI 11 no,UJie)l(amMe Ja Herep60By10 6YMary .ueHbrM
y cero npe.ucTaBJISIIO.
*BbinMCb 03Hal.JeHHYIO noJiyqMJI MnolllJIMHbl 3a JIMCT rep60BOM 6yMarn
120 KOn . .UOCTOMHCTBa ynJiaTMJI.
Ko1rne)l(CKMM aceccop CeMeH ,lJ,oBKOHT
0T.UaBaJI Ha,U3MpaTeJib (parašas neįskaitomas)
Originalas: RVIA. F. 1343. Ap. 20. B. 2485. L. 44.

VERTIMAS

1845 m. liepos 9 d. 4 dalies areštinės prižiūrėtojui kolegijos asesorius
Simonas, Jurgio s., Daukantas patvirtina parašu, kad prie Heroldijos rašto
Nr. 10812 pridėtą nutarimo dėl bajorystės nuorašą gavau ir drauge
priklausančius už neherbinį popierių pinigus pristatau.
Minėtąjį išrašą gavau ir mokestį už neherbinio popieriaus lapą 120 kp.
sumokėjau.

Kolegijos asesorius Simonas Daukantas
Įteikė prižiūrėtojas (parašas neįskaitomas).
7 -15. S. Daukanto prašymai ir kiti raštai dėl atostogcĮ, atleidimo iš tarnybos
ir pensijos paskyrimo 2

* Toliau rašyta Daukanto ranka.
Apie S. Daukanto tarnybos Senate pabaigą yra ši atskira byla:RVIA. F. 1347. Ap. 94. B.
237. - "1850 m. birželio 13 d. Valdančiojo senato 3-jo departamento 1-ojo skyriaus
oberprokuroro ekspedicijos byla dėl metrikanto padėjėjo Daukanto leidimo atostogų, čia
pat ir apie jo atleidimą iš tarnybos", 37 lapai. Visi 7-15 dokumentai publikuojami iš šios
bylos, be to, lieka nepaskelbti šie raštai:
1. 1850 m. birželio 15 d. Nr. 665. Valdančiojo senato 3 departamento l skyriaus oberprokuroro
raštas teisingumo ministrui. Praneša apie S. Daukanto prašymą dėl atostogų, kurioms
kliūčių neturi (Ten pat. L. 1 atv. Siunčiamoj6 rašto nuorašas).
2. 1850 m. birželio 21 d. Nr. 3388. Teisingumo ministro atsakymas į minėtojo oberprokuroro
raštą Nr. 665. S. Daukantui atostogas leidžia. Raštas gautas 1850 m. birželio 24 d. (Ten
pat. L. 2. Originalas).
3. 1850 m. rugsėjo 9 d. Nr. 15959. Kauno gubernijos valdybos raštas, pasirašytas už
gubernatorių /Iždo?/ rūmų valdytojo, Valdančiojo senato 3 departamento l skyriui. Siunčia
medicinos pažymėjimą (žr. 10 dok.) apie S. Daukanto susirgimą. Adresato rezoliucija:
pristatyti finansų ministrui (Ten pat. L. 4. Originalas).
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4. 1850 m. rugsėjo 20 d. Nr. 982. Valdančiojo senato 3 departamento 1 skyriaus oberprokuroro
raštas teisingumo ministrui. Persiunčia medicinos pažymėjimą apie S. Daukanto susirgimą
(Ten pat. L. 5. Siunčiamojo rašto nuorašas).
5. 1850 m. gruodžio 30 d. Nr. 1339. Valdančiojo senato 3 departamento l skyriaus
oberprokuroro raštas teisingumo ministrui. Persiunčia S. Daukanto prašymą (žr. 9 dok.)
(Ten pat. L. 8. Siunčiamojo rašto nuorašas).
6. 1849 m. S. Daukanto tarnybos formuliarinis sąrašas, pasirašytas Valdančiojo senato 3
departamento l skyriaus oberprokuroro. Visi duomenys pakartoti 1851 m. atestate (žr.
11 dok.) (Ten pat. L. 9-13. Originala~).
7. 1851 m. vasario 26 d. Nr. 145. Valdančiojo senato 3 departamento 1 skyriaus oberprokuroro
raštas šio skyriaus(?) egzekutoriui Ščurevui. Praneša, kad nuo 1851 m. vasario 4 d. S.
Daukantas atleistas iš tarnybos (Ten pat. L. 16. Siunčiamojo rašto nuoraša~).
8. 1851 m. vasario 26 d. Nr. 3780. Finansų ministerijos departamento vicedirektoriaus
(pasirašyta už ji) raštas Valdančiojo senato 3 departamento l skyriaus e. oberprokuroro
p. Prašo S. Daukanto pensijos nustatymo reikalui atsiųsti tarnybinį formuliarą su
duomenimis iki pat atleidimo iš tarnybos (Ten pat. L. 17. Originala~).
9. 1851 m. kovo 13 d. Nr. 252. Valdančiojo senato 3 departamento l skyriaus oberprokuroro
raštas Teisingumo ministerijos departamentui. Atsako į raštą Nr. 3780 ir siunčia S.
Daukanto tarnybos formuliarinį sąrašą bei reikalingų žinių sąrašą (Ten pat. L. 18.
Siunčiamojo rašto nuorašas).
JO. 1851 m. kovo JO d. S. Daukanto tarnybos formuliarinis sąraša~. minimas oberprokuroro
rašte Nr. 3780. Sąrašo duomenys pakartoti S. Daukanto atestate (žr. 1l dok.) (Ten pat. L.
19-20. Nuorašas be parašų). Formuliarinis sąraša~. praleidus jo antraštę ir datą, skelbta~
(drauge su vertimu į lietuvių k. ): Janulaitis A. Daukanto laiškai //Mūsų senovė. - 1922. T. l. - Nr. 4/5. - P. 793- 795).
11. 1851 m. pradžia. Žinių, reikalingų S. Daukanto pensijai išrūpinti, sąraša~. Yra šie
duomenys: paskutinėje tarnyboje S. Daukantas iš iždo gavo per metus algos 285 sidabro
rb. 29 kp. ir maistpinigių 57 sidabro rb. 18 kp.; jokios kitos pensijos ir specialaus
apdovanojimo laipsniu (činom) neturi; pensijos pats paprašė; nebuvo nei teista~. nei
tardytas; pensiją nori gauti iš Telšių apskrities iždinės (Ten pat. L. 23. Siunčiamojo rašto
nuorašas).
12. 1851 m. kovo 13 d. Nr. 254. Valdančiojo senato 3 departamento 1 skyriaus oberprokuroro
rašta~ Kauno gubernijos prokurorui. Siunčia S. Daukanto atestatą (žr. 11 dok.) ir prašo jį
įteikti S. Daukantui Varniuose, paimant jo parašą (Ten pat. L. 18 atv. Siunčiamojo rašto
nuorašas).
13 .1851 m. kovo 17 d. Nr. 5185. Teisingumo ministerijos departamento vicedirektoriaus
(pasirašė už ji) raštas Valdančiojo senato 3 departamento l skyriaus oberprokurorui.
Klausia, ar neprieštarauja, kad S. Daukantui būtų duota teisė nešioti pa~kutiniosios
tarnybos mundurą (Ten pat. L. 24. Originalas).
14. 1851 m. balandžio 16 d. Nr. 346. Valdančiojo senato 3 departamento 1 skyriaus
oberprokuroro rašta~ Teisingumo ministerijos departamentui. Atsako į raštą Nr. 5185.
Neprieštarauja, kad S. Daukantui būtų leista nešioti mundurą (Ten pat. L. 25. Siunčiamojo
rašto nuoraša~).

Parengė V. Merkys S. DAUKANTO RAŠYTI PRAŠYMAI

111. PUBLIKACIJOS

180

7.1850 m. birželio mėn. S. Daukanto prašymas dėl atostogiĮ
Komrn
no n!TyJie
npocHT nOMOLUHHK MeTpHKaHTa KOJIJie)f{CKl1H aceccop CeMeH
Eropos CbIH ,ll,osKOHT o HH)f{eCJie.uy10meM.
,ll,m1 nonpasJieHHSI 3.uoposbSI Moero no coseTy spaqeii )f{eJiaIO
oTnpasHTbCSI s BwJieHCKYIO " KoseHcKyJO ry6epHHl1 Ha TP11 MecSiua
"noTOMY npm1araS1 npH ceM 90 KOn . .UOCT(011HCTBa) rep60BOH 6yMarH
sceno.u.uaHettwe npowy,
,[l,a6w noseJieHo 6wJio ysoJil1Tb MeHSI Ha TPH MecSiua s
Bb!We03Ha'!eHHbie ry6epH11H " CHa6.UHTb ll.JISI cero Hall.Jle)f{aLUHM
BH.UOM.
H!OJISI .UHSI* 1850 r.
K no.u(aqe) Ha.u(Jie:lK11T) K 06( ep )-npoK(ypopcK11M) .ueJI(aM)
OT.U(eJieHlrn) 3 .u(enapTaMeH)Ta np(aBl1TeJlbCTBYIOLUero) CeHaTa.
Kanceliarijos pastaba:(noJiy'!eHo) 13 moJISI
Rezoliucija: npe.UCTaBHTb r. y(npaBJISIIOLUeMy) M(11Hl1CTepCTBOM)
10(crnu1111).
Nuorašas: RVIA. E 1347. Ap. 94. B. 237. L. l.
VERTIMAS

Nuorašas
Kreipinys
Prašo metrikanto padėjėjas kolegijos asesorius Simonas, Jurgio s.,
Daukantas dėl tokio dalyko:
Sveikatai pataisyti, gydytojų patariamas, turiu išvykti į Vilnia~s ~ei K~u~o
gubernijas trims mėnesiams ir todėl, pridėjęs 90 kp. vertės herbmĮ po~1enų'.
nuolankiausiai prašau, kad būtų liepta leisti mane trims mėnesiams Į
minėtąsias gubernijas ir aprūpinti reikiamu pažymėjimu.
1850 m. birželio mėn.
Skirta įteikti Valdančiojo senato 3 departamento l skyriaus
oberprokuroro žiniai.
Kanceliarijos pastaba: (Gauta) birželio 13 d.
Rezoliucija: Pateikti p. Teisingumo ministerijos valdytojui.

181

8. 1850 m. birželio 29 d. S. Daukanto atostogLĮ pažymėjimas

N2 703. no yKa3y Ero BeJil1'1eCTBa f ocy.uapSI HMnepaTOpa HHKOJ1a5!
nasJIOBl1'1a, CaMo.uep)f(Ua BcepOCCHHCKOfO 11 npol!aSI, " npol!aSI, "
npoqaSI.
npe.USIBHTeJib cero CJiy)f(aLUHH B ] OT.U(eJieHH11) 3 .U(enapTaMeH)Ta
npaB(11TCJlbCTBYIOLUero) CeHaTa noMOLUHHKOM MeTpHKaHTa
KOJIJie)f(CKHH aceccop ,ll,OBKOHT ysoJieH s oTnycK B B11JieHcKy10 11
KoseHcKyIO ry6epH1111 cpoKOM OT noMSIHYTOro q11cJia Ha Tp11 MecSiua,
no'!eMy " 6JiafOBOJieHO 6bIJ10 eMy, r. ,ll,OBKOHTY, KaK ry.ua, TaK 11
o6paTHO '1HH11Tb cso6o.uHbIH nponycK.
,lJ,aH B C. neTep6ypre H!OHSI 29 .UHSI J850 ro.ua.
Nuorašas: RVIA. E 1347. Ap. 94. B. 237. L. 3.
VERTIMAS

Nr. 703. Jo

Didenybės

Valdovo Imperatoriaus Nikolajaus Pavlovičiaus,
visos Rusijos Monarcho ir t.t. ir t.t., įsaku

Šio pateikėjas kolegijos asesorius Daukantas, tarnaująs Valdančiojo
senato 3 departamento l skyriuje metrikanto padėjėju, paleidžiamas
• Diena nepažymėta.
15. 1851 m. balandžio 18 d. Nr. 1173. E. Kauno gubernijos prokuroro p. raštas Valdančiojo
senato 3 departamento l skyriaus oberprokurorui. Atsako į raštą Nr. 254. Siunčia S.
Daukanto raštišką paliudijimą, kad atestatą gavo (žr. 12 dok.) (Ten pat. L. 26. Originalas).
16. 1851 m. lapkričio 29 d. Nr. 1123. Vdldančiojo senato 3 departamento l skyriaus
oberprokuroro rdštas Kauno gubernijos valdybai. Prašo pranešti S. Daukantui Vdrniuose,
kad jam paskirta 42,9 sidabro rb. pensija per metus, kurią reikia atsiimti iš Telšių apskrities
iždinės (Ten pat. L. 34. Siunčiamojo rašto nuorašas).
17. 1851 m. gruodžio 15 d. Nr. 24863. Kauno gubernatoriaus (per Kauno gubernijos valdybą)
rašta~ Peterburgo(!) oberprokurorui. Atsiliepianti šį raštą Nr. 1123, S. Daukantui apie
pensiją pranešti įpareigotas zemskinis teisma~ (Ten pat. L. 36. Originalas).
18. 1852 m. sausio 14 d. Nr. 62. Valdančiojo senato 5 departamento 2 skyriaus oberprokuroro
raštinės raštas šio senato 3 departamento l skyriaus prokurorui. Persiunčia pagal
priklausomybę Kauno gubernatoriaus raštą Nr. 24863 (Ten pat. L. 35. Originalas).
19. 1852 m. sausio 11 d. Kauno gubernatoriaus (per Kauno gubernijos valdybą) raštas
Valdančiojo senato 3 departamento l skyriaus e. prokuroro p. Atsako į raštą Nr. 1123 ir
papildo savo raštą Nr. 24863. Kaip pranešė Telšių zemskinis teisma~, S. Daukantui apie
pensijos pa~kyrimą pranešta (Ten pat. L. 37. Originala~).
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atostogų į Vilniaus ir Kauno gubernijas nuo ši~s die~os t~ims mėnesiams,
todėl jam, Daukantui, maloningai leista laisvai vykti ten ir atgal.
Duota S. Peterburge 1850 m. birželio 29 d.

9.1850 m. gruodžio 12 d. Prašymas carui atleisti iš tarnybos, skirti pensiją
su teise nešioti turėtąją uniformą ir išduoti tarnybos atestatą
BcenoKoptteH.wHw, )lep)KaBHettWHH, BeJIHKHM focy.na?h
MMnepaTop HHKOJiaw naaJIOBH'I, CaMo.nep)Keu BcepoccHHCKHH,
rocy.napb BceMHJIOCTHBettWHM,

183

flOMOW.HHK MeTpHKaHTa KOJIJie)KCKHH aceccop
CeMeH Eropos CbIH )loBKOHT
MecTo )KHTeJihCTBa: KoseHCKOtt ry6epHHH TeJihwescKoro ye3.ua
B M.BOpHSIX.

Kanceliarijos pastaba: I. floJiy'l( eHo) w ,lJ.eKa6psi: 1850 r. 2. e 0.11.HHM
JIHCTOM rep6oBott 6yMafH 90 KOn . .ll.OCTOHHCTBa. 3K3eKYTOP I.l.l,ypoB.
Rezoliucija: flpe,l1.CTaBHTh r. ynpaB(JISIIOW.eMy) MHHHCTepcTBOM
IOCTHUHH.

v

npocHT noMOW.HHK MeTpHKaHTa KOJIJie)KCKHtt aceccop CeMeH
Eropoaa ChIH ,UoBKOHT, a B ąeM Moe npoweHHe, TOMY cJie.nyeT
nyHKTbI:
l. o npHKJIIO'lHBWeHCSI MHe BO speMSI OTnycKa 6oJie3HH
npe.ncTaBJISleMO 6bIJIO no Ha'laJibCTBY Q>opMaJibHOe Me.UHUHHCKOe
CBHJJ,eTeJibCTBO, Bbl,ll,aHHOe Ha 3aKOHHOM OCHOBaHH3H TeJibWeBCKHM
ropo.noBhIM spaąeM 25 npowJioro asrycTa 3a NQ 196 , npH 6hITHOCTH
npHCYTCTBOBaBwew OCBHJJ,eTeJihCTBOBaHHIO MOett 6oJie3HH nOJIHUHH.
2. EoJie3Hb 3Ta, Hen03BOJIHBWaSI MHe SIBHTbCSI K ,ll,OJI)KHOCTH nocJie
HCTe'leHHSI cpoKa oTnycKy, ycHJIHBaS1ch ąac oT ąacy 6oJiee, Korna
HaKoHeU .no TaKOH .nowJia CTeneHH, 'lTO SI He B CHJiax ~e npo.UOJI)KaTb
rocy.napcTBeHHYIO CJiy)K6y' TO e npe.ncTaBJieHHeM O,lJ,HOfO JIHCTa 90
KoneeąttoH. rep6osoi1 6yMarn scenoKoptteH.we npowy:
)la6bl noseJieHO 6hIJIO yBOJIHTb MeHSI BOBCe OT CJI~6bI H Ha3Ha'lHTb
CJie.nyeMhIH MHe no 3aKOHY nO)KHJHeHHhltt neHCHOH Ja
.nsa.nuaTHilSITHJieTHee 6ecnop04HOe CJiy)l(eHHe Moe, e npOH3BOJJ,CTBOM
TaKoBoro KoseHCKOH ry6epHHH H3 TeJibwescKoro yeJ.nHoro
Ka3Ha'leHCTBa; npH TOM JJ,03BOJIHTh MHe HOCHTh MYH.UHP TOfO MecTa,
B KOTOpOM SI npocJiy)KHJI 6oJiee 16-TH JieT H BhIJJ,aTh MHe Ha
npHJiaraeMOtt rep6osoi1 6yMare 3acJiy)KeHHhIH aTTecTaT e
npHJIO)l(eHHeM Q>opMyJISIPHOfO Moero cnHCKa.
12 .ll.eKa6pS1 1850 ro.na.
K no.naHHIO HaJJ,Jie)KHT B nepsoe oT.neJieHHe OpaBHTeJihCTBYIOW.ero
ceHaTa TpeTbero .nenapTaMeHrn.
CHe nporneHHe nHCaJI H coąHHSIJI .ll.BOpSIHHH AJioHJHH
)lHOHHJHeBa ChIH MauKeBH'l.

Originalas: RVIA. E 1347. AP. 94. B. 237. L. 34. Nuorašas: Ten pat. L. 7.
VERTIMAS

Uoliausiasis, Galingiausiasis, Didysis Valdove Imperatoriau Nikolajau
Pavlovičiau, Visos Rusijos Monarche, Maloningiausiasis Viešpatie,
Prašo metrikanto padėjėjas kolegijos asesorius Simonas, Jurgio s.,
Daukantas, o ko aš prašau, sako šie punktai:
l. Per atostogas, man susirgus, buvo prisiųstas per vyresnybę formalus
medicinos pažymėjimas Nr. 1963 , kurį nustatyta tvarka praėjusio, rugpjūčio,
mėnesio 25 d. išdavė Telšių miesto gydytojas, per patikrinimą dalyvaujant
policijai.
2. Liga, neleidusi man laiku grįžti į tarnybą po atostogų, vis stiprėjo, kol
pasiekė tokį laipsnį, kad aš nebeturiu jėgų tęsti valstybinę tarnybą. Dėl to
pristatęs vieną 90 sidabro kp. vertės herbinio popieriaus lapą,
nuolankiausiai prašau, kad būtų liepta visiškai atleisti mane iš tarnybos ir
paskirti priklausančią man pagal įstatymą pensiją ligi gyvos galvos už ·
sąžiningą dvidešimt penkerių metų tarnybą. Pensiją mokėti iš Tulšių
apskrities iždinės. Be to, leisti dėvėti mundurą tos įstaigos, kurioje aš
ištarnavau daugiau kaip 16 metų ir išduoti mano pridėtame herbiniame
popieriuje tarnybos atestatą su formuliariniu sąrašu.
1850 m. gruodžio 12 d.
Skirtas įteikti Valdančiojo senato 3-ojo departamento pirmajam skyriui.
Šį prašymą rašė ir kūrė bajoras Aloyzas, Dionizo s., Mackevičius.

Metrikanto padėjėjas kolegijos asesorius Simonas, Jurgio s.,
Daukantas
Gyvenu Kauno gubernijos Telšių apskrities Varnių m(iestelyje ).

Kanceliarijos pastabos: l. Gauta 1850 m. gruodžio 20 d. 2. Su vienu 90
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sidabro kp. vertės herbinio popieriaus lapu. Egzekutorius Ščiurovas.

Rezoliucija: Pateikti p. Teisingumo ministerijos valdytojui.

10.1850 m.

rugpjfičio

VERTIMAS

Nuorašas
Liudijimas

25 d. S. Daukanto ligos liudijimas

Remdamasis Telšių gorodničiaus valdybos 1850 m. rugpjūčio 25 d. raštu
Nr. 351:.aš.• dalyvaujant gorodničiui, apžiūrėjau kaip ligonį atostogaujantį

Komrn
Cs11.u.eTeJibCTBO

Val~~~-CIOJO se~ato

B cne.u.cTBHe OTHoweHH51 TenbwescKoro ropo.u.H11ąecKoro
npaBJieHH51 oT 25 asrycTa cero 1850 ro.u.a e N.! 351-M, 51 np11 6hITHocrn
r-Ha ropO.ll.HHąero CBH.ll.eTeJibCTBOBaJI 6oJie3HeHHOe COCT051HMe
Haxo.u.mueroc51 s OTnycKy cJiy)!(alll.ero B Opas11T(eJibCTBY10lll.eM)
ceHaTe, 3-ro .u.(enapTaMeH)Ta B l OT.U.eJI(eHHH), TIOMOlll.HMKa
MeTp11KaHTa KOJIJie)!(CKoro aceccopa CeMeHa ,LJ.osKOHTa,
TIOJib3YIOlll.eroc51 y 3.ll.eWHl1X Me.ll,HKOB OT np11KJI10ą11swei1C5! eMy*.
00 OCMOTpe KOero OKa3aJIOCb CJie.ll.YIOlll.ee: 1-oe, OH, ,L1.0BKOHT,
CTpa.u.aH OT HeCKOJlbKHX y)l(e JieT Cb!JlbHblMH npHCTynaMH reMopo.SI,
npOH30We.u.wero H ycHJIHBWeroc51 OT CH.ll,51ąei1 )l(H3HH npH ero
Til1CbMeHHblX 3aH51TH51X, noJiyqHJI CTOJlb CHJlbHOe paccJia6JieHHe 11
noTeMHem1e 3peHH51, ąTo Tenepb OH He MO)!(eT Hl1 ą11TaTb, HH .ll,a)l(e
BbIXO.ll.HTb Ha MaJieHWHH BeTep 6e3 3Haą11TeJibHOfO O)l(eCToąeHH.Sl
6oJie3Hl1 ero rna3, 11 so 2-x, no np11ą11He cero )!(e reMopo.SI OH cTpa.u.aeT
3Haą11TeJibHblM paccJia6JieHHeM TIHlll.eBapHTeJibHbIX opraHOB H HMeeT
CTOJlb CHJlbHbie npHJIHBbl KpOBH B fOJIOBy, "!TO 11HOr.u.a npeTepnesaeT
fOJIOBOKpy)l(eH11e, XOT51 OT CTOJlb CHJlbHblX H noąTH HeH3BJieąHMblX
He.u.yros OH np11.u.an ce651 Tlll.aTeJibHOMY JieąeHmo, O.U.HaKO )l(e B
Te"!eHHH ero OTTIYCKa He npe.U.BM.ll.11TC51 HaJI.e)!(JI.a K ero
Bbl3.ll.OPOBJieHHIO.
B no.u.n11coM MOeM 11 npHJIO)l(eHtteM Ka3eHHOH neąaTH
y.u.ocTūsep51!0.

1850 ro.u.a asrycTa 25 LI.H51.

floonucaJl: TeJibwescKHH

r. TenbWH.
ropo.u.osoi1 spaq KOJIJie)l(CKHH aceccop

M.

J103eQ:>os11ą.

3 departamento l skyriaus

metrikanto

nera v!lties, kad per atostogų laiką spės pasveikti.
Liudiju savo parašu ir pridėtu tarnybiniu antspaudu.
1850 m. rugpjūčio 25 d. Telšių miestas.

Pasirašė: Telšių miesto gydytojas kolegijos asesorius M. Jozefovičius.
Apžiūrėjimo metu dalyvavo Telšių gorodničius armijos majoras
G. Rudičius.
ll.1851 m. kovo 13 d. S. Daukanto tarnybos atestatas
ArrecrnT
no YKa3y Ero HMnepaTOpCKOfO BeJI11ąecTBa .u.aH cei1 CJIY)l(l1BWeMy
B l OT.U.eJieH1111 3 .u.(enapTaMeH)Ta Opas(11TeJibCTBY10lll.ero) ceHaTa
nOMOlll.H11KOM MeTp11KaHTa KOJIJie)l(CKOMy aceccopy CHMOHy
Eroposw-iy ,L1.0BKOHTy B TOM, ąTo, KaK 113 Q:>opMyJI51pHoro CTIHCKa o
CJiy)l(6e ero BH.ll.HO, OT po.u.y HMeeT 58 JieT, sepo11cnose.u.aH115! Pl1MCKOKaTOJI 11ąecKoro, npOHCXO.ll.HT 113 .ll.BOp.SIH, HMeHH.Sl HHKaKoro He
3Haą11TC5!. Oo TIOJiyqeHH11 CTeneH11 MarHCTpa npas B 11MnepaTOpCKOM
B11JieHCKOM YHHBepc11TeTe, s cJiy)l(6y scTynHJI 8 KaHueJIHPHIO

Op11 OCBH.U.eTeJibCTBOBaHHH HaXO.ll.11JIC51 TeJibWeBCKHH
ropo.u.H11ą11i1 apMHM Mai1op
Py.u.11ą.

r.

Patvirtintas nuora~as: RVIA. E 1347. Ap. 94. B. 237: L 6.

tarnautoją

padeJeJą koleg11os asesorių Simoną Daukantą, kuris gydosi pas vietos
medikus. J~ ~pžiū:ėjęs nustačiau: l) jis, Daukantas, jau keletą metų kenčia
nuvo smark1~1 pav~1karto~a~čio .hemoroj.aus, atsiradusio ir sustiprėjusio nuo
ra~to darbai~.~ztmto scd1mo10 gyvemmo, ir taip nusilpo jo sveikata bei
pnsl?po rege3imas, kad dabar negali nė išeiti į vėju dvelkiantį orą, jei nori
l~~a1.n~pakenkti akių ligai, ir 2) dėl šio hemorojaus yra smarkiai pakenkti
v1rsk1v~im~ or~a~ai ir ka:tais ~aip priplūsta kraujo į galvą, kad ji ima svaigti.
N_uo s~ų .didelių ir beveik neišgydomų ligų jis atidžiai ėmė gydytis, tačiau

• Čia ir toliau netaisyklinga kalba netaisoma.
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pmKcKoro soeHHoro ry6epHaTOpa 1825 ro)].a )].eKa6p51 20-ro.YKa30M
Opas:wreJibCTBYIOwero ceHaTa OT 21 1110JI5I 1826 r. nepe11MeH0BaH B
9-blll KJiaCC CO CTapWl1HCTBOM C 20 )].eKa6p51 1825 fO)].a. Ilo 11MeHHOMY
Bb1coqaJ1weMy yKa3y, )].aHHOMY Opas11TeJibCTBY10IUeMy ceHaTy s 6
)].eHb anpeJI51 1834 r., npo113Be)].eH B KOJIJie)l(cK11e aceccopa co
crnpw11HCTBOM 1831 (r.) )].eKa6p51 31. Oo npoweH1110 ero MH
onpeJ1.eJieH115I K J1.pyrnM )].eJiaM ysoJieH 1834 (r.) HOH6p51 26.
Onpe)].eJieH B KaHueJI5Ip1110 l )].enaprnMeHTa Opas11TeJibCTBy10wero
ceHaTa KaHUeJI51PCKl1M '-111HOBHl1KOM Ha BbICWl1M OKJia)]. )l(aJIOBaHb51
1835 (r.) MapTa 7. B 1836 fOJl.Y 113 OCTaBllll1XC51 OT HenOJIHOro
KOMnJieKTa '-ll1HOBHl1KOB 11 KaHUeJI51pCKl1X CJIY)l(l1TeJieM (l)
J1.(enapTaMeH)Ta Opas(11reJibCTBy10mero) ceHaTa cyMMbI noJiy'-!11JI 150
py6.- 1837 (r.) anpeJI51 l. OepeMeweH no pacnopH)l(eH1110 Ha'-laJibCTBa
B J111TOBCKYIO MeTpl1Ky, COCTOHIUYIO np11 l OT)].eJieHl1l1 3
JI.( enaprnMeH )m Opas( 11TeJibCTBy10wero) ceHaTa noMOIUHl1KOM
MeTpl1KaHTa, 3a yqacT11e B COCTaBJieHl111 on11c11 xpaH511Ul1MC51 B
J111TOBCKOM MeTp11Ke aKTaM BceM11JiocT11Bei1llle Harpa)l()].eH roJl.OBbIM
OKJia)].OM )l(aJIOBaHb51 - 1839 (r.) 11!0Jl51 16. 0oJiyql1JI 3HaK OTJ111'Il151
6ecnopO'-IHOM CJiy)l(6bI 3a
JieT )].OCTOl1HCTBa 1843 (r.) aarycTa 22.
no CJiy'-la!O YBOJIHeHl151 B OTnycK Merp11KaHTa MaJieBCKOro l1CnpaBJI51Jl
ero Jl.OJI)l(HOCTb e 23 l1IOJIH no l-e J1.eKa6pH 1843 r. Oo npeJ1.CTaBJieH1110
Ha'-laJibCTBa no noJIO)l(eH1110 KoM11TeTa rr. Ml1Hl1CTpos, BbICO'-lai1llle
yrnep)l()].eHHOMY a 9-bIH )].eHb ceHrn6pH 1844 r., noJiyq11JI B Harpauy
100 py6. cepe6poM 1844 (r.) ceHrn6pH 9-oro. OoJiy'-!11JI 3HaK orn11q1151
6ecnopo'-!HOH cJiy)l(6bI 3a XX JieT )].OCTOl1HCTBa np11 rpaMoTe 3a NQ
2087-M 1848 (r.) asrycrn 22-ro. A BbICO'-!aHllll1M np111<a30M no
rpa)l()].aHCKOMY se)].OMCTBY 3a NQ 25, cornacHo npollleH1110, ysoJieH
OT cJiy)l(6bI 1851 (r.) cj:>espaJIH 4. B noxo)].ax, lllTpacj:>ax, no)]. cy)].OM,
cJieJ1.CTB11eM He 6brn. K npOJ1.0JI)l(eH1110 cJiy)l(6b1 aTTecTosaJicH
cnoco6HbIM 11 )].OCTOHHbIM. B omycKax 6brn B 1828 ro)].y Ha 28 J1.Hei1,
1829 (r.) Ha 28, 1834 (r.) Ha 28 )].HeM 11 Ha cpoK 51BJ151JIC51, B 1844 (r.)
- Ha 28 )].HeH, HO no 6oJie3Hl1, 3aCBl1)].eTeJibCTBOBaHHOH MeCTHblM
HalJaJibCTBOM, npocpOlJl1Jl 0)].l1H MeC51U 11 3 )].HH, 11 B 1850 ro)].y - e 29
l1IOH51 Ha Tpl1 MeCHUa, HO )].0 l1CTe'-!eHl151 cpoKa npe)].CTaBl1Jl
y.uocTosepeH11e spaqa o 6oJie3Hl1, npen51TCTsosasllleH: eMy HBl1TbC51
K )].OJI)l(HOCTl1, a 20 )].eKa6p51 np11cJiaJI npocb6y 06 ysOJibHeH1111 ero
BOBCe OT CJI~6bi. B OTCTaBKe 6b1Jl 6e3 Harpa)l()].emrn '-ll1HOM e 26

xv

187

HOH6p51 1834 (r.) no 7 Maprn 1835 ro)].a. XoJIOCT. TaK11M )!(e cJiyqaHM,
K011 6b1 Jil1lllaJil1 ero npasa Ha nepeMeHy 3HaKa orn11q1151 6ecnopolJHOM
CJiy)l(6bI, He Il0)].BepraJIC51.
np0113BO)].CTBe )!(e '-111HOBHl1KY ,ll,OBKOHTY
CJie)].yeMOH no 3aKOHY neHCl111 npe)].CTaBJieHO r. ynpaB(JI51!0W.e )My
M11H(l1CTpOM) IOCTl1U1111.
Bo ysepeH11e '-lero 11 )].aH cei1 aTTecTaT r. ,ll,oBKOHTY 3a
Hl1)1(eCJieJ1.y!OW.l1M TIO)].Ill1CaHl1eM 11 npl1JIO)l(eH11eM nelJaTl1
KaHueJI5Ip1111 l oT(J1.eJieH11H) 3 J1.(enaprnMeH)Ta Opas(11TeJibCTBY10wero) ceHaTa.
Maprn 13 Jl.HH 1851 roJ1.a.

o

Nuorašas: RVIA. E 1347. Ap. 94. B. 237. L. 14-15.
VERTIMAS

Atestatas

Jo imperatori~kosios didenybės įsaku šis (atestatas) išduotas Valdančiojo
senato 3 departamento l skyriaus tarnautojui metrikanto padėjėjui
Simonui, Jurgio s., Daukantui. Kaip iš jo tarnybos formuliarinio sąrašo
matyti, jis turi 58 metus amžiaus, Romos katalikų tikėjimo, kilęs iš bajorų,
jokio turto nenurodyta. Vilniaus imperatoriškajame universitete gavęs teisių
magistro laipsnį, 1825 m. gruodžio 20 d. stojo tarnauti į Rygos karinio
gubernatoriaus kanceliariją. Valdančiojo senato 1826 m. liepos 21 d. įsaku
pakeltas į IX (tarnautojų) klasę, skaičiuojant terminą nuo 1825 m. gruodžio
20 d. Vardiniu Valdovo Įsaku, 1834 m. balandžio 6 d. duotu Valdančiajam
senatui, pakeltas kolegijos asesoriumi, skaičiuojant terminą nuo 1831 m.
gruodžio 31 d. Jo paties prašymu, norint susirasti kitą užsiėmimą, atleistas
1834 m. lapkričio 26 d. 1835 m. kovo 7 d. priimtas Valdančiojo senato l
departamento kanceliarijos tarnautoju su aukščiausia alga.1837 m.
balandžio l d. iš 1836 metų (lėšų) likučių dėl nepilnos Valdančiojo senato
l departamento valdininkų ir kanceliarijos tarnautojų sudėties gavo 150
rb. Vyresnybės patvarkymu perkeltas metrikanto padėjėju į Lietuvos
metriką, esančią Valdančiojo senato 3 departamento l skyriuje, 1839 m.
liepos 16 d. Valdovo apdovanotas metinės algos dydžio suma už dalyvavimą
sudarant Lietuvos metrikoje saugomų aktų apyrašus. 1843 m. rugpjūčio
22 d. gavo pasižymėjimo ženklą už 15 metų nepriekaištingą tarnybą.
Metrikantą Malevskį atleidus atostogų, 1843 m. liepos 23 d. - gruodžio l
d. ėjo jo pareigas. Remiantis 1844 m. rugsėjo 9 d. Valdovo patvirtintu
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vyresnybės pristatymu pagal p. Ministrų komiteto priimtas taisykles, gavo
100 sidabro rb. dovaną. 1848 m. rugpjūčio 22 d. gavo pasižymėjimo ženklą
su raštu Nr. 2087 už 20 metų nepriekaištingą tarnybą. Pačiam prašant
Valdovo įsakymu civilinės tarnybos srityje Nr. 25 atleistas iš tarnybos nuo

1851 m. vasario 4 d. Karo žygiuose nedalyvavo, pabaudomis nebaustas,
neteistas ir netardytas. Tarnybos metu buvo atestuojamas kaip gabus ir
tinkamas. Atostogų 1828 m. buvo 28 dienas, 1929 m.- 28, 1834 m.- 28 ir
:''grįždavo laiku, 1844 m. buvo 28 dienas, bet dėl ligos, paliudytos vietos
vyresnybės, pavėlavo vieną mėnesį ir tris dienas, ir 1850 m.atostogų gavo
nuo birželio 29 d. tris mėnesius, bet nepasibaigus terminui pristatė gydytojo
liudijimą, kad dėl ligos trukdymo negali grįžti į tarnybą, o gruodžio 20 d.
atsiuntė prašymą, kad būtų visiškai atleistas. Atsistatydinęs buvo be
apdovanojimo laipsniu nuo 1834 m. lapkričio 26 d. iki 1835 m. kovo 7 d.
Viengungis. Tokių atvejų, kad būtų netekęs teisės gauti aukštesnį
pasižymėjimo dėl nepriekaištingos tarnybos ženklą, neturėjo. Dėl
valdininkui Daukantui įstatymo numatytos pensijos paskyrimo kreiptasi į
p. Teisingumo ministerijos valdytoją.
Šitai liudijant, p. Daukantui išduotas šis atestatas su žemiau esančiais
parašais ir Valdančiojo senato 3 departamento l skyriaus antspaudu.
1851 m. kovo 13 d.

12.1851 m. balandžio2d. S. Daukantoraštiškaspatvirlinimas, kad tarnybos
atestatą gavo
1851 ro.ua anpe;u1 2 .UH51. Hm1<eno.unHcaswHi1C5! .ua10 cso10
pacnHCKY B TOM, lJTO aTTeCTaT KaHueJI51pHH l OT.UeJieHH51 3
4
.uenapTaMeHTa DpaBHTeJihCTBYIOI.Uero cettaTa OT 13 MapTa Ja NQ 253
o cJiy)f(6e Moei1 cero lfHCJia npHH51JI.
KoJIJie)f(CKHtt aceccop CeMeH ,JJ.oBKOHT
flo.anHCKY 3aBep51lO npHCTaB <l>. lliyKeBHlf

Kolegijos asesorius Simonas Daukantas
Parašą tvirtinu - pristavas P. Šukevičius

13.1851 m. birželio mėn. Prašymas carui, kaip lydraštis prie pažymos apie
ligą, dėl pensijos skyrimo
Bcenpecsernei1wHi1, ,JJ.ep)f(aBHei1wHi1, BeJIHKHH focy.uaph
11MnepaTOp HHKOJiai1 nasJioBHlf, CaMo.aep)f(eu BcepoccHHCKHtt,
f ocy.uapb BceMHnocrnsei1wHi1!
DpocHT ysoJieHHhltt oT cJiy)f(6b1 noMOlllHHK MeTpHKaHTa 1-ro
oT.ueneHH51 3-ro .uenaprnMeHTa DpaBHTeJibCTByiowero ceHaTa
KOJIJie)f(CKHH aceccop CeMeH Eropos CbIH )J.oBKOHT o
HH)f(eCJie.uy101.UeM:
KosettcKa51 spaąe6Ha51 ynpasa, ocBH.UeTeJlbCTBOBaB MOIO 6oJie3Hh,
Bbl.UMa MHe CBH.UeTeJibCTBO o MOHX He.uyrax5 , KaKOBble npHJiara51
npH ceM, sceno1<opttel1we npowy:
,JJ.a6bl noseJieHO 6blJIO CHe CBH.UeTeJibCTBO o 6oJie3HH MOeH
npenpOBO.UHTb no npHHa.[lJle)f(HOCTH llJI51 Ha3HalJeHH51 MHe 3aKOHHOf0
neHCHOHa Ja MOIO 6ecnopolfHYlO CJiy)f(6y H YBOJieHHOMY no 6oJie3HH.
1851-ro ro.ua HlOH51 .UH51*.
K no.uaąe Ha.aJie)l(HT n paBHTeJibCTBYlOlllero ceHaTa 3-ro
.uenaprnMeHTa s 1-oe oT.aeJieHHe no .ueJiaM o6ep-npoKypopa.
DpoweHHe cHe coąHH51JI H nHcan caM npocHTeJib, KOJIJie)f(CKHtt
aceccop CeMeH Eropos CblH )J.OBKOHT pyKy npHJIO)l(HJI.
..>KHTeJihCTBO HMe10 s KoseHcKoi1 ry6epHHH TeJibWeBcKoro yeJ.ua s
MecTelJKe BopHH.

Kanceliarijos pastaba: DoJiylfeHo 5 asrycTa 1851 r .
Rezoliucija: Dpe.ucTaBHTb r. MHHHCTPY IOCTHUHH.
Originalas: RYJA. F. 1347. Ap. 94. B. 237. L. 28.

Originalas: RVIA. F. 1347. Ap. 94. B. 237. L. 27.
VERTIMAS

1851 m. balandžio 2 d. Aš, žemiau pasirašęs, duodu šį raštelį, kad
Valdančiojo senato 3 departamento l skyriaus kanceliarijos kovo 13 d. mano

tarnybos atestatą Nr. 2534 gavau.
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nocJJeJJ,osaJJa HeCHOCHa5! TOCKa, ne<IaJJb 11 cTpax, YJlpyqa10m11e ero, a
BC5!Kl1H wyM, npOD,0Jl)l{l1TCJ!bHOe 4TeH11e, pa3rosop HaBOJl,11JIO
fOJlOBHYIO 60J!b, fOJ10BOKpy)l{eH11e e 5!BCTBeHHbIM np11JJl1BOM KpOBl1
K fOJIOBe, a np11 3aH5!Tl111 nl1CbMeHHblMH JJ,eJ1aM11 11 TO)l{e OT OblJ111,
OT}leJ15!10lUeHC5! OT CJIC)l{aJJbIX 6yMar, rna3a KpacHeJ111 11 OCTaBJl5!JIO
3peH11e. 3ac11M no 11CTC4CHl111 JlBYX MCC5!UCB Ha4aJJ omymaTb
HCCHOCHblH, naJJ5!1Ul1H )l{ap e 60J!bl0 B Hl1)1{Hl1X KOHC4HOCT5!X, a na4e
B Il5!TKax, OT 4ero COCT05!Hl1e ero 3D,Op0Bb5! 3aMeTHO paccTp011JIOCb 11
y)l{e 6oJJee Tpex JICT CTpaD,aeT nOCT05!HHO JIOMOM B (cy)crnsax HOr 11
CYX0)1{11JIMIX, naqe B OCCHHee H 311MOBOe BpeM5! roJJ,a: 11HOfJJ,a
no5!BJl5!CTC5! 3aMeTHa5! onyXOJ!b B HOrax e Cl1H11Ml1 n5!THaM11, a B
KOJ!eHax YYBCTByeT TyroCTb, 60Jl5!1UCIO np11 BCTaBaHl111 co CTYJib51:
'ITO npOXOJJ,11T nocne HenpOD,0JI)l{l1TeJibHOro .Ll811)1{CHl15! Tena.
Ifa scero 3aKJIJ0411Tb cnenyeT, YTO 6one3Hb ero, r. KOJIJie)l{cKoro
aceccopa CeMeHa ,il,OBKOHTa, ecTb reMopoi1.LlaJJhHo-apTp11YecKoro
CBOHCTBa, conp5!)1{CHHa5! e 3aBaJJOM BHYTpeHHOCTeH, OT qero 60JibHOH,
np11 ynoTpe6neH1111 pa3HbIX cpeJlCTB Henony4a51 O)l{l1JlaeMoro ycnexa
3a paccna6JJeHHblM 3.LlOpOBbCM 11 3pCHl1CM np11 Il0)1{11Jlb!X JieTax, 58
OT POJly, HaXO.Ll11TC5! He B COCT05!Hl111 JlaJJbWe npO)lOJI)l{aTb CJiy)l{6y.
Bo ysepeH11e Yero c11e nonn11coM e np11JIO)l{eH11eM rep6a Moero
ne<IaT11 yTBep)l{Jl,aJO.
r. KOBHO, HIOJI5! 21 )lH5! 1851-ro roJJ,a.

Šviesiausiasis, Galingiausiasis, Didysis Valdove Imperatoriau Nikolajau
Pavlovičiau, Visos Rusijos Monarche, Maloningiausiasis Viešpatie!
Prašo atleistas iš tarnybos Valdančiojo senato 3-ojo departamento 1-ojo
skyriaus metrikanto padėjėjas kolegijos asesorius Simonas, Jurgio s„
Daukantas dėl sekančio dalyko.
Kauno gydymo valdyba, nustačiusi mano ligą, išdavė liudijimą apie mano
negalią5 , kurį pridėdamas nuolankiausiai prašau, kad būtų liepta šį liudij~~ą
apie mano ligą perduoti pagal paskirtį dėl įstatymu nustatytos ~enSIJOS
paskyrimo už nepriekaištingą mano tarnybą ir kaip atleistam dėl ilgos.
1851 m. birželio mėn.
Skirta įteikti Valdančiojo senato 3-ojo departamento 1-ojo skyriaus
oberprokuroro dispozicijai.
Šį prašymą kūrė ir rašė pats prašytojas kolegijos asessorius Simonas,
Jurgio s., Daukantas, ir pasirašė.
Gyvenu Kauno gubernijos Telšių apskrities Varnių miestelyje.

Kanceliarijos pastaba: Gauta 1851 m. rugpjūčio 5 d.
Rezoliucija: Pateikti p. teisingumo ministrui.
14.1851 m. liepos 21 d. S. Daukanto ligos aprašymas
Ca11JJ,eTeJ1 bCTBO
Hm1<enoJJ,n11caaw11i1c51 c11M ca11JJ,eTeJ1bCTBY10, 4TO ysoJJeHHbIH OT
CJJy)l{6bI noMOlUHl1K MeTp11KaHTa 1-ro OTJl,CJICHl15! 3-ro JJ,enapTaMeHTa
npaBl1TCJ!bCTBYI01Uero ceHaTa KOJIJIC)l{CKl1H aceccop CeMeH Eropos
CblH ,il,OBKOHT BO speM5! npoXO)l{Jl,emrn CJJy)l{6bI e 1825 no 1834 (r.) B
r. P11re OJlep)l{l1M 6bIJJ 3asaJJOM ne<IeH11, a np11 nocT05!HHOM 3aH5!Tl111
JJ,eJ1aMl1 4aCTO CTpaD,aJJ )l{CCTOKOIO 60J1bl0 B Il05!CH11Ue, noCJICJlCTBlleM
ųero 6b1J10 OTKpbIT11e Henpas11J1bHoe reMopo51 113 MO<Iesoro ny3bip5!
e KPOBblO. B npoJlOJl)l{eH1111 3Toro BpeMeH11 nocT11rHyT
nepeMe)l{alOlUCIO Jll1XOpaD,KOIO TPl1JlHCBHOIO, KOTOpa5! Jll1llib nocJJe
Il5!Tl1 MCC5!UCB npeKpaT11nacb.
Bo speM5! npe6brnaH115! s CaHKT-neTep6ypre e 1834-ro no 1850
fOJl, a 11MeHHO: B 1845 roJJ,y, (B) Ha4aJJbHbIX 411CJJ(ax) reHsap5!
M( ec5! )ua cny411nc51 eMy c11J1bHb1i1 nocTpeJJ s ronosy, OT ųero

Merkys S. DAUKANTO RAŠYTI PRAŠYMAI

lJneH KoseHcKoi1 spaqe6Hoi1 ynpaBbI JlOKTop MCJl11U11HbI H
aKywep Ha)lBOpHbIH COBCTHHK A. <l>Hwep

Raudono lako herbinis antspaudas
KoseHcKa5! spaYe6Ha5! ynpasa, paccMOTpes HacT05!1Uee
CBl1,LleTeJibCTBO, Hawna, 'ITO no onHCaHHbIM B OHOM CTpa)laHl15!M
KOJIJIC)l{CKHH aceccop ,il,OBKOHT npO)lOJJ)l{aTb CJiy)l{6bI He B COCT05!Hl1H
11 Ha OCHOBaH1111 91 CT(aTb11) T(OMa) 3 Ycrnsa o neHC(115!X) H
en11Hos(peMeHHb1x) noco6(115!x) Cs(ona) 3aK(oHos) 1842 rona MO)l{eT
socnoJib30BaTbC5! neHc11e10. B <IeM Hanne)l{ame10 nonn11cb10 e
np11no)l{eHHeM Ka3eHHOH ne<IaTH ynocTosepHeTC51.
f. KOBHO, HIOJ151 21 )lH5! 1851 fO,Lla,
I1HcneKTOp KOJIJie)l{CKHH COBCTH11K H. f o)lJleBCKl1H
OnepaTop KOJIJie)l{cK11i1 coseTHHK M. CoxauKHH
5

Žr. 14 dok.
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AKywep HausopHbIM coseTHHK A. <1>11wep
n11cbMOBO.llHTeJib A. )l(aKos111.J
Raudono lako antspaudas: KoseHCKOM spa1.Je6How ynpaBbI
Originalas: RVIA. F. 1347. Ap. 94. B. 237. L. 29-30.

Kauno gydymo valdyba, išnagrinėjusi šį liudijimą, nustatė, kad iš
aprašytųjų nusiskundimų matyti, jog kolegijos asesorius Daukantas tęsti
tarnybos nepajėgia, ir, remiantis 1842 metų Įstatymų sąvado Pensijų ir ·
~ienkartinių pašalpų nuostatų trečiojo tomo 91 straipsniu, gali gauti pensiją.
Sitai pažymime reikiamais parašais ir valdiniu antspaudu.
Kaunas, 1851 metų liepos 21 dieną
Inspektorius kolegijos patarėjas I. Godlevskis
Operatorius kolegijos patarėjas M. Sochackis
Akušeris rūmų patarėjas A. Fišeris
Raštvedys A. Žakovičius
Raudono lako antspaudas: Kauno gydymo valdybos.

VERTIMAS

Liudijimas
Žemiau pasirašęs, šiuo liudiju, kad atleistas iš tarnybos Valdančiojo
senato 3 departamento l skyriaus metrikanto padėjėjas kolegijos asesorius
Simonas, Jurgio s., Daukantas, nuo 1825 iki 1834 metų tarnaudamas Rygoje,
sirgo kepenų užslūgimu ir, nuolat dirbdamas, kentėjo aštrų skausmą
strėnose. Dėl to prasidėjo netaisyklinga hemoragija iš šlapimo pūslės. Tuo
pačiu metu buvo užkluptas drugio, besikartojančio kas tris dienas, kuris
baigėsi tik po 5 mėnesių.
Sankt Peterburge, tarp 1834 ir 1850 metų, o būtent 1845 m. sausio
mėnesio pradžioje, ištiko smarki galvos apopleksija, ir dėl to prasidėjo
nepakeliamas ilgesys, liūdesys ir baimė, slegiantys jį, o nuo bet kokio
triukšmo, ilgo skaitymo, pokalbio galva imdavo skaudėti, svaigti, pakildavo
kraujospūdis. Darbuojantis prie senų popierių, nuo dulkių parausdavo akys,
apsilpdavo regėjimas. Paskui po dviejų mėnesių prasidėjo nepakeliamas
karštis ir skausmas žemutinėse galūnėse, ypač kulnuose. Dėl to jo sveikata
aiškiai pairo ir jau daugiau kaip trejus metus jį nuolat kamuoja sąnarių ir
sausgyslių skausmai, ypač rudenį ir žiemą. Kartais pastebimi kojų sutinimai
ir pasirodo mėlynos dėmės, o keliantis nuo kėdės, keliai sunkiai, su skausmu
lankstosi, bet greit išsijudina.
Iš viso ko seka, kad jis, p. kolegijos asesorius Simonas Daukantas, serga
hemoroidinio-arterinio pobūdžio su vidurių užslūgimu liga. Dėl to ligonis,
nors naudojasi įvairiomis priemonėmis, nesveiksta, būdamas silpnos
sveikatos bei regėjimo ir jau pagyvenusio amžiaus, nebegali daugiau eiti
tarnybos.
Šitai tvirtindamas pasirašau ir pridedu antspaudą su savo herbu.
Kaunas, 1851 m. liepos 21 d.
Kauno gydymo valdybos narys medicinos daktaras ir akušeris rūmų
patarėjas A. Fišeris
Raudono lako herbinis antspaudas
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15. 1851 m. rugsėjo 24 d. Finansų viceministro pranešimas Valdančiojo
senato 3 departamento l skyriaus oberprokurorui apie pensijos paskyrimą S.
Daukantui
M11H11cTepcmo 10crnu1111. ,ll.enaprnMeHT. 0T.lleJieH11e l. CTOJI 3.
CeHrn6pH 24 .llHH 1951 rona. NQ 19681. C. CTeTep6ypr.
focnO,llli!Hy li!CnpaBJIHIOLUeMy ,llOJl:>KHOCTb o6ep-npoKypopa 1-ro
OT.lleJieH11H 3 nenaprnMeHTa CTpas11TeJibCTsy10mero ceHaTa.
OmeT Ha NQ 252.
no BbICOl.Jawwe yTBep)Į(,lleHHOM B 25 ,lleHb Mli!Hyswero asrycTa
se.uoMOCTH M11H11cTepcTBa IOcT11u1111 3a HHBapcKyIO TpeTb cero, 1851
rona Ha3Hal.JeHa neHCli!H CJIY:>KlilBllleMy nOMOlUHlilKOM MeTp11KaHTa 1-ro
OT.lleJiemrn 3 nenapTaMeHTa CTpas11TeJibCTBy10wero ceHaTa
KOJIJie:>KCKOMy aceccopy C11M0Hy ,ll.osKOHTy no 42 py6. 90 Kon.
cepe6poM Brone 4 <PespaJIH 1851 ro.ua e npoH3BO.llCTBOM cew nettc 1111
113 TeJibWescKoro yeJnHoro Ka3Ha1.JeticTsa, o 1.JeM coo6metto y:>Ke K
11cnoJIHeH11IO 113 KoMttTeTa rr. MlilHMCTpos r. MHHMCTpy <ĮlttHaHcos.
,ll.enapTaMeHT MMHHCTpa IOCTMUlillil li!MeeT ąeCTb o ceM Bac
MttJIOCTHBhitt rocynaph, ysenoMMTb, B03BpamaH npoweHtt~
,ll.OBKOHTa.
Bttue-n11peKTop H. IllyMaKos
Hal.JaJihHli!K OT.lleJieHMH (parašas neįskaitomas)

Rezoliucija: 06bHBHTb r. ,ll.OBKOHTy.
Originalas: RVIA. F. 1347. Ap. 94. B. 237. L. 32.
13.-2696
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Teisingumo ministerija. Departamentas. l skyrius. 3 poskyris. 1851 m.
rugsėjo 24 d. Nr. 19681. S. Peterburgas.
Ponui einančiam Valdančiojo senato 3 departamento l skyriaus
oberprokuroro pareigas.
Atsakymas į (raštą) Nr. 252.

IŠ TRIJŲ SIMONO
DAUKANTO UŽRAŠŲ KNYGŲ

Praėjusio, ~ugpjūčio, mėnesio

28 d. Valdovo patvirtintu Teisingumo
ministerijos pirmojo 1851 metų trečdalio žiniaraščiu tarnavusiam
Valdančiojo senato 3 departamento l skyriaus metrikanto padėjėju
kolegijos asesoriui Simonui Daukantui paskirta 42 sidabro rb. 90 kp. pensija
per metus, mokant ją iš Telšių apskrities iždinės. Šitai vykdymui jau pranešė
p. Ministrų komitetas p. finansų ministrui.
Teisingumo ministro departamentas turi garbės Jums, Malonin$asis pone,
pranešti, drauge grąžindamas Daukanto prašymą.
Vicedirektorius N. Šumakovas
Skyriaus viršininkas (parašas neįskaitomas)

Rezoliucija: Pranešti p. Daukantui.

atgimimo istorijos studijos 1993
T. 5
Simonas Daukantas

Parengė

Roma Bončkutė

Tarp gausių S. Daukanto rankraščių, saugomų Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto rankraštyne, yra trys užrašų knygos, kuriose randame
žinių jo polinkiams, užmojams,ruošimuisi kūrybiniam darbui pažinti. Apie
S. Daukanto išsilavinimą bei erudiciją, mėgstamiausias mokslo sritis, raštų
šaltinius rašė J. Lebedys 1, apie jo kūrybinių interesų kitimą - G. Subačius2 •
Jų išvadas siekiama praplėsti ir papildyti šia publikacija.
Minėtųjų užrašų knygų S. Daukantas nėra kaip nors pavadinęs. Tik
vėlesni jo palikimo tvarkytojai šioms knygoms davė antraštes. Ankstyvesnės
iš jų yra "Išrašai iš knįgų apie etnografije ir istorije" (toliau IE; LLTIR,
FI(SD)40) ir "Išrašai iš knįgų" (IK; LLTIR, Fl(SD)31). IE 22xl7,5 cm
formato prasto popieriaus, turi 36 lapus, prirašyti 29 lapai. Knygoje, be to,
įrišta trys mažos balto popieriaus skiautelės ir vienas didesnio formato
sulankstytas lapas, kur yra įrašas su 1833 m. data. Kiti IE įrašai nedatuoti,
sunku tiksliau nustatyti jų įrašymo laiką. Tai išrašai lenkų, vokiečių,
prancūzų, lietuvių kalbomis iš S. Daukanto skaitytų knygų, išėjusių
daugiausia XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradžioje (iki trečio dešimtmečio),
kurių nemaža dalis spausdinta Rygoje, Dorpate (Tartu). Atrodytų, kad IE
buvo rašoma Rygoje 1826-1834 m. Kai kuriuos šios knygos išrašus S.
Daukantas vartojo, rašydamas "Istoriją žemaitišką". Pastarojoje, taip pat

1
2

Lebedys J. Lituanistikos baruose. - V., 1972. -T. 1.- P. 304-326.
Simonas Daukantas: rašybos ir kūrybinių interesų kitima~. - Iš Lietuvos istorijos
tyrinėjimų (Jaunųjų istorikų darbai 7).- V., 1991.- P. 58-64.
Subačius G.
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kituose iki 1838 m. rašytuose jo darbuose rašyba tokia pat, kaip ir IE
lietuviškų įrašų. Tačiau "Istorijoje žemaitiškoje" tų įrašų tėra tik dalis. Jų
aptinkama "Būde", "Pasakojime". Tolimesni IE tyrinėjimai, matyt, leistų
patikslinti "Istorijos žemaitiškos" užbaigimo laiką.
IK 36x23,3 cm formato, turi 46 lapus, rašyta ant geresnės kokybės,
baltinto popieriaus. Šioje knygoje yra įrašų 39 ir 41 psl., iš kurių matyti,
kad jai S. Daukantas panaudojo tarnyboje sugadintus ar nebereikalingus
lapus. Jos 39 psl. surašytos knygos, išėjusios daugiausia 1836 m. IK laikytina
Peterburgo laikotarpio užrašų knyga. Bet pirmuosiuose jos puslapiuose
yra išrašų iš įvairių leidinių, kurių vėliausios datos 1822-1827 m. Gali
būti, kad IK buvo sudaryta iš lapų, rašytų įvairiu laiku, dar net Vilniuje,
nes knygos pradžioje esančių lietuviškų tekstelių rašyba artimesnė rašybai,
kurios S. Daukantas laikėsi savo darbo pradžioje.
Trečioji - "Įvairių išrašų knyga" (11; LLTIR, FL(SD)55) yra pirktinė su
kartoniniais viršeliais raštinės knyga, 33x19,8 cm formato, turinti 35 lapus,
iš kurių prirašyta 11. Antrajame jos lape randama 1848 m. data.
IK būtų galima pavadinti bibliografinių užrašų knyga. Tačiau iš spaudinių
charakteristikos matyti, kad bibliografinių duomenų kaupimas buvo susijęs
su savišvieta ir švietėjiškais sumanymais, o ne su bibliografijos rinkimu ir
skelbimu. Leidinius S. Daukantas apibūdino priklausomai nuo to, kokią
reikšmę jiems suteikė. Neretai jis žymėjo ne tik jų autorius, pavadinimus,
išleidimo metus, bet ir nurašė reklaminį skelbimėlį (pvz„ Blancard. Manuel
du commerce des Judes, on Expose de celui que les nations europeennes fontets
peuvent/aire aux Judes - Orientales aIa Chochinchine, aIa Chin etc. preied 'e
et suivi de considerations importantes sur ce commerce enrichi d' une carte
des mers de l' Asie dressee - por. M. Lapie l vol: petit in folio de 600 pages
1806.24 franc p. 9).
Pirmoji IK pusė sudaryta taip, kad kuo lengviau būtų joje orientuotis.
Leidiniai įrašyti pagal temas (pvz„ Agricultur p. 7, Commerce p. 6, Livres
d' education p. 8, Note historique p. 5). Nuo 25 puslapio, S. Daukantas
pakeitė užrašų struktūrą ir knygas įrašinėjo nebe pagal temas, bet
pramaišiui - kartu ir mokslines, ir vadovėlius, ir praktinio pobūdžio
knygeles. Todėl, norėdamas geriau orientuotis tarp knygų gausos ir
įvairovės, jis kai kur pridėjo trumpas pastabas. Jos daugiausia lenkiškos
(pvz„ koniecznie potrzebne; bardzo ciekawa i poiyteczna; bardzo
interessuiące dzielo Alterthums - Wissenschaft; z wielką pochwalę przyznaią
kritycy; Nauki daiącie poznawac zrzrodla historycznie ), bet pasitaiko ir
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lietuviškų (pvz„ turi tou kni pyrkty; daug apie Lankus). Tos pastabos rodo,
ką S. Daukantas vertino, kokias knygas ketino įsigyti, o kurias - tik
perskaityti. Nežinia, ar jam pavykdavo gauti visas norimas knygas. Kai kurie
įrašai sakytų, kad jis naudojosi ir prenumeratos paslaugomis (pvz„
Universal- Lexikon der Handelswissenschaften perenumeration: Sebr.
Schumann in Leipzig zapisywac się bey Hoffmann et Campe in Hamburg 16
gros. albo 20 gr. albo l Flor; IK, p. 40).
Iš S. Daukanto užrašų knygų aiškėja; kad jis skaitė įvairius prancūziškus,
vokiškus, rusiškus, lenkiškus periodinius ar tęstinius leidinius (pvz„
Bibliographie de Ia france ou journal general de l' imprimerie et de ia Librairie;
Algemeine Hamburge Zeitung; Algemeine Handlungs Zeitung; Algemeine
Landwirtschafts Zeitung; Leipziger Litteratur Zeitung; Die Morning Chronik;
Nowy pamiętnik Warszaw; 3anHCKH ApxeoJior11ąecKoro
HyMHJMarn:ąecKoro o6mecTBa). Tarp knygų sąrašų, tekstų išrašų,
mokslinių traktatų referavimų galima rasti ir buitinių įrašų. S. Daukantas,
pavyzdžiui, yra užsirašęs batų tepalo paruošimo būdus, vaistų receptą,
keletą patarimų, kaip gydytis nuo epilepsijos, kaip paruošti žiemai žuvį
(IK, p. 7, 23, pvz„ Ha OJJ.HY 6YTbIJIKY BaKChI 1/4 <l>yHTa CJIOHOBOM
KOCTH 2 JIOTa Kynapttoro MacJia 2 JIOTa coJieHHOM KHCJIOThI. IK p. 23,
lieczy się choroba Swiętego Walentego temi sposob: przed samem padnieniem
kiedy patient zaczyna czuc bol, daie się mu zoraz więkę laskę drzewa kloczkowe
kt6re rosnie okolo Lublina ). Įrašus jis retkarčiais palydėjo sentencijomis.
Jas dažniausiai ėmė iš perskaitytų veikalų, o kai kada gal ir iš gyvenimo
patirties (pvz„ Miec wiele nieprzyaciol a malo przyiaciol, iest wielkiem nie
szczęsciem,. IK, p. 2; vocabulata sunt nota rerum Cicero, IE, p. 23; Non est
generosorum hominum res atienas quaerere, et pati sua per ignaviam amitti,
hist. Lib. V. Dyonizius z Halikarnasu, IK, p. 6, 46, 66). Dioiiizijaus
Halikarnasiečio posakį S. Daukantas yra įrašęs keletą kartų. Jį kaip moto
jis panaudojo visose savo istorijose.
S. Daukanto užrašų knygos padeda geriau suprasti, kaip keitėsi jo
kūrybiniai interesai. Ankstyvieji įrašai, daryti apie 1822-1830 m„ yra iš
istorijos, kalbos, mitologijos, geografijos, politikos, ekonomikos,
pedagogikos. Vyrauja išrašai bei knygų perpasakojimas iš istorijos ir kalbos
mokslų, kurie S. Daukantui liko svarbiausi visą gyvenimą. Apie 1834-1836
m. knygų sąrašuose įvairovė darėsi didesnė. Kaip žinoma, romantikai
Lietuvoje buvo ir švietėjai. Ekonominiu bei kultūriniu švietimu jie stiprino
tautos egzistavimą. Nespausdintos brošiūros "Pamokslas kaip gires kirsti,
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koncepciją. Čia randamos šviečiamojo ir vėlesnio meto žymiausių mąstytojų

sėti

ir diegti" pratarmėje (rankraščio data 1854 m. _!-TIB, FI (SD)20) S.
Daukantas rašė:" ( ... )k6rsaj szirdingaj gejdi, kad musuirba arbagaspadoryste

pavardės,

pradedant G. Leibnicu (IK, p. 49), iškėlusiu visų kalbų
vertingumo mintį. IK dažnai sutinkama J. Thunmanno, linkusio į slavišką
lietuvių kalbos genezę, pavardė (p. 12, 13, 19). S. Daukantas mini J. Chr.
Adelungą, A. Wagnerį, E. Boppą, J. C. K. Grimmą, A. F. Pottą, W.
Humboldtą, pažymėdamas, kad jie pirmieji į kalbą pažvelgė filosofiškai
(IK, p. 49). Toje pat IK (p. 50) vokiškai įrašyta, kad išėjo leidinys iš
lyginamosios kalbotyros apie gramatinių formų įtaką idėjoms. Yra įrašų,
km: minimas A. Schlegelis. Pavyzdžiui, pasižymima, kad 1827 m. Berlyno
Akademijoje jis skaitė paskaitą apie dualį, 1828 m. Prancūzų Institute apie graikų kalbos plusquamperfektą, 1825 m. antrame tome der indische
Bibliothek rašė apie Bhagawad-Gitą (IK, p. 50). Neliko nežinomi P.
Bohlenas, R. K. Ras kas, T. S. Va teris. Daugiausia minimas J. G. Herderis,
kurio veikalai pavadinami Trudy zdrowie i radosc (IE, p. 21 ). Peržiūrėdamas
S. Daukanto biblioteką J. Lebedys joje neaptiko J. G. Herderio veikalų.
Tačiau ten, matyt, jų būta. Pavyzdžiui, IE S. Daukantas yra įsirašęs J. G.
Herderio "Siimtliche Werke zur Philosophie und Geschichte", pridėdamas

klestietu, kajpo pirmasis pamatas wissokios lajmos diel kiekvieno žmogaus
szioie pasaulieie gywoientio, ir tejpat ajszkej regi, iog geros gaspadorystios
niekajp negal jistejgtrmusu gadynieie be pagalbos raszto "(p. 12). IK (27- 72
psl.) daugiausia prisirašyta praktinio pobūdžio knygų. Jų temos apima visas žmogaus veiklos sritis, pradedant nuo jo vaikystės (vadovai tėvams apie
vaikų auklėjimą ir sveikatą), iki mirties (knyga apie antkapių statymą). Tai
daugiausia vokiški leidiniai, kuriuos S. Daukantas susirašė iš laikraščių,
žurnalų, prospektų. Gausiausiai jo prisirašyta įvairių disciplinų sričių
vadovėlių, iš kurių daugelis galėjo būti aktualūs aukštesnio tipo mokykloms
(pvz., Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Stylistik fUr Ober Classen hoherer
Schulanstalten ... , IK, p.72). J. Lebedys yra pažymėjęs, kad S. Daukantas
nesidomėjo matematika, chemija, fizika, t.y. tiksliaisiais mokslais. Šių sričių
knygų nebuvo rasta jo bibliotekoje 3 • Bet IK esama įrašyta ir knygų, susijusių
su tais mokslais (p. 66). Tai rodo, jog S. Daukantas sekė visokią literatūrą,
darė išrašus, o prireikus, matyt, būtų ėmęsis rengti ir trūkstamą fizikos

pastabą: "Naypotrzebnieysza i naylepsza wiadomosc o religij,
pisac o religij d. L. nieodbicie trzeba czytac" IE, p. 22v.).

vadovėlį.
Solidūs teoriniai vokiečių, prancūzų, anglų autorių darbai iš pasaulio
istorijos, kultūros, religijos ir pan. S. Daukanto buvo užfiksuojami, be abejo,
ne tik savišvietai. Jau pirmuosiuose IK puslapiuose (rašyta apie 1822-1827
m.) įrašyta: "AKaueMJ.UI HaJJ,m!CeM H CJlOBeCHOCTH yąpe)l(JleHa L.XIV.
H 6oJiee cTa JieT peBHOCTHO TPYJJ.HTCH .llJlH o6orameHHH l1cTOpw1ecKOM
JhnepaTypbl HpaBhl. 06bIKHOBeHHH, MOHyMeHThl, JJ,peBHOCTH,
COCTaBJlHIOT npeJJ.MeT eH mo6onhITHblX H3bICKaHHM. 0Ha no,cHe BpeMH
BbIJJ,aJia 6oJiee 40 TOMOB, KOTOpbie MO)l(HO Ha3BaTb 30JlOTOIO MHHOIO
11CTOPHH. Bbl He 3HaeTe, ąTo 6b!JlH ErnnTHHe, nepCbl, fpeKH,
PHMJIHHe ecJIH tteąHTaJIH 3an11coK aKaueM1111, gevisa, eH vetat mori"
(p. 9). S. 'Daukantas, matyt, jau anksti ėmė galvoti apie "Žemaičių
akademiją'', kaupė būtiniausių knygų bibliografiją. Joje randami politinio
turinio veikalai (pvz., H. H. Meyer "Der Staat, aus zwei Elementen, „dem
politischen und religiosen, bestehend", IK p. 54) leidžia daryti prielaidą jį
brandinus Lietuvos valstybės idėją.
S. Daukantas - kaip būdinga romantikams - tautos kalba ir istorija
domėjosi kartu. Jo pažiūros į Lietuvos praeitį ir lietuvių kalbą ryškėja iš
istoriografinių veikalų, laiškų, straipsnių, o užrašų knygos supažindina
plačiau su šaltiniais, kurių veikiamas, jis kūrė savo istorijos ir kalbos
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Visų suminėtų autorių

chciąc

<o>

darbai darė įtaką filosofiniam S. Daukanto
požiūriui į kalbą ir istoriją. Tuo tarpu jo praktiniam kalbos vartojimui bene
didžiausią įtaką turėjo N. Karamzino teorija apie rašomają kalbą. Kaip
rodo nedidelis įrašas IK (žr. publikaciją), S. Daukantas anksti susidūrė su
N. Karamzinu ne tik kaip su istoriku, bet ir kaip su rašto kalbos novatoriumi.
Jis pirmasis Lietuvoje ėmė sekti XVIII - XIX a. sandūroje Europoje
plintančias naujas rašomosios kalbos vartojimo teorijas.
Aprašydamas S. Daukanto biblioteką, J. Lebedys pastebėjo, kad jo
knygose nėra pribraukyta ar palikta pastabų, kurios mus supažindintų su
pradiniu kūrybinio darbo etapu. Kadangi ir kitame S. Daukanto
rankraštiniame palikime neaptikta jo kūrinių planų ar apmatų, tai šios
užrašų knygos kompensuoja tuos trūkumus ir supažindina ne tik su idėjų
formavimusi, bet ir su medžiagos rinkimu ir pradiniu kūrybos procesu.
Šios trys knygos rašytos kūrybingiausiu laikotarpiu (apie 1828-1848 m.),
todėl yra dar vienas šaltinis, kuriuo remiantis, galima patikslinti kai kurių

l

·' Lebedys J. Op. cit. -P. 322.
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Daukanto kūrinių parašymo laiką ir aplinkybes. Be to, pripažįstant, jog
kiekvieną žmogų geriausiai galima pažinti iš jo ketinimų, S. Daukanto
užrašų knygose - galima rasti ir jų.
Publikacijai buvo parinktos ištraukos iš visų trijų užrašų knygų.
Publikuojant paliekamos visos autoriaus klaidos: sutrur_npini~~i ir pa~. ~·
Daukanto išbraukti žodžiai pateikiami tarp skhaustehų, gottskos raides
keičiamos lotyniškomis, rusiškose ištraukose vietoj i rašoma u, vietoj ie, žodžio gale nežymimas kietinamasis ženklas o.

IŠRAŠAI IŠ KNĮGŲ

Rzecz godna uwagi že wszystkie rzeki w Pruskim Litewskim ięzyku ';'
Lotyszkym ięzyku są rodza(i)u ženskiego!m Daugawa, Wenta.Jura Wyly~y
v Nerieda Dubisa Newieža etc. etc. Wyins tikta Nemuns t1era rodzam
~ęžskiego, rze(c)z więc iest naypewnieysza že nosi imie swoie od
Kartaginskiegowodza Nemon..
.
o rasi <rases> er tokiu rases kuryi paskaitiusis esztars, W1eszpat1e
Aukszcziausis kou, buvom, kou szendeina <esam> tapom.
Euu! cze szenden turem žuty, žeisty, opouty; myrszontis sugriusty koposy,
wyiny sopieiy kyty, dejawa, kyty ont gala myrdamis akis narsty.
1827. 17 .ueHb HIOHSI Espetf KaHTopoBH'Ib .UJJSI npHHSITHSI
JllOTepaHCKaro Hcnase.uaHHSI OT WTpacpa Ja KOHTpa6aH.UHbie TOBapbi
ocso6o)l(,LleH.
capere y noli nostra vel ede tua. horat:
.
Poiata corka Lysdeiki czyli Litwini 14 wieku T. 4(p) Bernatow1cza w

y.uaBOJlbCTBHe a OTUhl Ja BH.UHMYIO IlOJlhJy... KOTOPYIO CHe ąreHHe
npHHOCHJJO HX .uernM. Ott wJ.uaeT HbIHe ITepenwcKy <t>aMHJJHH .UQYra
.ueTeii KapaMJHH B CBOHM B05J)f(e.
Jlyąunrn nHCbMa Ha PycKOM SIJhIKe nHCaJJH <I>oH - BHJHH
KapaMJHH H MypasheB. Nauka obyczaiowa dla ludu, Kt6rey autor est Grzegorz Piramovicz
przystowie zacięty Zmudzin. - <aparty> -dyrb sau eit sau, giwen sau rasza
sau. dainiau sau, sau jokas przez to sobie swobodę oznacza 1•
ar ne žiamy pardawy - sied ar ne žiamy pardawys.
HeKoTOpb1e B paJHbrn speMeHa KOCHYJJHCSI HJhICKaHHSI .upeBHOCTeii
H Hpasos. PocHHCKHX. TaKOBhIMH 6hIJJH MHJJJJep H <l>Hwep. Ctt6Hpb, Hosasi: JeMJJsi: B paJcy)l(,LleHHH PoccHH npeHMymecTBeHHO
npHBJJeKJJa Hx BHHMaHHe HX. CJJaBHbie CospeMeHHHKH ttaurn,
ITanacb(?), JienexHH, feoprn acTaBHJIH .uocTonaMSITHhrn JHaKH
JII060IlblTCTB (p. 10).

IŠRAŠAI IŠ KNĮGŲ APIE E1NOGRAFIJE IR ISTORIJE

Mieysce naktorym wieczny ogien drzewym dębowym palili, nazywali Znic
- Wladza naywyžszego, kaplana Krewe, tak byla wielka že Parusne,
Zemgale, Lelgale, Zemate, Jatwieza ir Letuwe ne wen io pateis, bet iego
slug ziego lasku przybylych sluchali Stryikow: K. 4. stroni: 142.
[Paraštėje įrašas:]

xxx
Beiice. Co scex cTopoH ocbITiaJJH ero 6JJaro.uapttocTHIO, Kor.ua OH
H3BaJJaJJ CBOH e)f(eHe.ueJJbHbie JIHCTbI: .ueTH 6JJaro.uapMJJH Ja

falsz rus ne ruse ne od rusieti znicz znaczy zinicze od zinoti 2 (1. 1).

xxx

Warszawie
De primis vestigiis religionis christiano inter Lithuanos propagato.
Regiomonti. 1810.
.
.
.
Mackenzie's Works, ma bydz bardzo ciekawe dz1elo, gdz1e dworka l
sentimentalnego czlowieka opisuie. - (p. l).
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Dziwic się trzeba že i w takiey ciemnosci w Polsce Litwie Prusach i Rosyi
1

Plg.: "( ... )arba klausiancziam, ką beveikia kas yra atbyloma: "dirba sav, medžioja sav,
gyvena sav", rodydami tais žodžiais jį dar 16są bei linksmą esant" (Daukantas S. "Lietuvos
istorija" -1893. - T. 1. - P. 52).
Plg.: "Visųsenoji žinyčia, rodosi, Rusnėje buvusi. NII garsumo tos Rusnės žinyčios, apie
kurią virsziaus minavojau, praszaliecziai vidutinhise amžiuse ne vien apigardas Parusės,
bet Žiamaiczius, Lietuvą, Kurszą, Žiamgalius, Letgalius, Krėvius arba Kriviczius, Merus,
Murumus, Veszus, Igumius vadino Rusija nu to, jog tos visos giminės klausė
visųaugszcziausio kunigo, nu praszalaiczių Krive-Kriveite vadinamo" (LI, l. - P. 77).
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i take ieszcze slady starožytnych narodow zostalosię . <ktory> ten kray
niekdys zamieszkiwali - z resztą ich zwiąžek rozerwany, opowiadanie
niepelne, ir trumpas passakas aussert mangelhaft sint - noris w tym samym
klimacie mieczkająjak finowie Niemcy, Polacy iednak ich charakter sposob
žycia, obyczaię, Genius sposob myslenia inny iest. Wierca Litwinow nigdy
zdaie się nigdy niepanowalo zadzy podac potomsci dzieje swoich przodkow,
kad tu tarpu kittas gymynes ius suraszę. Wer mit der Beschaffenheit ihrer
Sprache bekant ist, der wird wohl wissen, daB es kaum moglich sey, Ein
Wort statt eines andern zu nutzen, ohne die Harmonie der Zahlen, die
vom Verstande derselben unzertrenlich ist, zu zerzthoren. Ktorzy podali
swoię dzieje. Z Litwinami bylo co innego. Bu wisu didiausie aklibie. Wiera prijemus pradieje Lotinyszka kalbiete - Kadgi Letuwe iszmokusis
Lotinyszka schonen Wissenschaften treiben, butum mokiusis, bet Teologije
ir metafizyku, kursay mokslus wisso Europo it onkritiu kokiu bu. Swiets
noris nurieję ukata dainiUte, bet nebu zmoniu kas sulasus iu daines (l.
Sv-6).

Parengė R. Bončkutė IŠ TRIJŲ S. DAUKANTO UŽRAŠŲ KNYGŲ

Kukawaitis pakaiu padarę su Gudas ir giwoię tile. - is turieję weina
dukteri, kuri isztekieję ui: Gredraiti Tas Gedrus arba Gedraitis bu d. Le ku Tas tepat giwena spakaine diel to
mylemas bu nu Zemaitiii ir LetuiG (l. 10).
Jo sunus Rimgauts
Rimgauta norieję Gudu Kuneg. butena nuweikte, darin sutraukusis dide
karauna Gudu ir Tau toriu, eje ont Letuiu, ir teis Mogilne sutyko Letuos
karaume daug mažne musza bu dide kruwena, zwycięstwo dlugi czas byio
wątpliwe,. Bet Rimgauts <pargalę weję> paweikę ir toky pargaly apturieję
kokios iki sziole Letuwe nebu apturieiusis. Tris Jenerola Gudu palyko
karweitie pats Cars uos ispruka.
Niekturzy dowodza že Woiselk musial odprzysiada się, že chrzescianskię
wstępniąl s. 179.
Trzeba koniecznie prz( e )czitac Sachsen und Polen von I. G. Dyk. Leipzig
1810 (1. 10-10 v.).

xxx
Basilius Rachwald <les Boris Sohn Xiąze Polocki, byl le(e )z zdaię się i
Litewski nieka kita ape ij nerasza kaip tikta lacniga riedidams iszkarszęs ir
palykes sunu Lebu ir Prakseda dukteri. Paraskouia
Ukes Basilaus Lebus su Praksedy pasidaliję. kuri katram dalęs klu niera
zynoma, nieka niera zinoma ape Lebu, kaip tiktais tujau myres, ir sesu io
wisa ukę igawusi i valdę. Ji buwusi dede meldieję, pasku isz Greku wiera i
kalatyku palyka sauo gymyne iri Rimai Rima popieziaus koju bucziute ir
religuiu lonkite kur ir myrę 3 • - S. 173. (l. 9 v.).

xxx
Pirmoie kare kare su Gudas. 1083 Kierna ir Gimbuts, užem Braslawa
Gudams od Jzaslawo.
Antroje kare Erdzwyls atem. Gradna Brestu Nowogrodeka (irki Mozyriu)
ir Palesi. 1218. Tretioje kare su Gudas Mingailo uzem, Polacka. 12204 •
Ketwirtou kare su Guda. Musza teis Jasioldu upe Shirmamt užem Pinska
Tura.

3

xxx
Skyrmont. 2gi

ustawicznie walczyl z Rusinami i ich zwycięžal. Zbil Miceslaus kuneg.
Gudu butyna teis Pinsku, pasku<issi>wietraoję pati miesta įsilaužę ir
suardę. Terowia pasidawę. Pozniey zbil Tatarow Baloklay. Skirmont wiąl
takze drugą wyprawą Czernikow Mozera i Tarazovia ir su Letuwu sunierę
tus krasztus.
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Plg.: "Kunigaikštiją paveldėjo jo sūnus Rikvaldis, gudiškai Rogvolodas, ant krikšto pramintas
Vasilijum, to sūnus buvo Glebas ir duktė Prakseda, perdėtinė klioštoriaus Išganytojo,
ilgainiui ta nukeliavo i Rymą ir tenai, dievobaimingą gyvenimą vesdama, mirė metuose
1239, kurią popiežius Grigalius X paskaitė už šventą metuose 1273" (Daukantas S. Raštai.
- 1976. - T. 2. - P. 76).
Plg.: "Vienok ta karė negaišino lietuvių nuo kitų žygių: kaipogi kunigaikštis Lietuvos
Mingaila, negalėdamas būtinai užkariauti nė kokios srities šiauriniuose Guduose, o
norėdama<; įgyti valstybę mažajam savo sūnui Ginvilai, iyžos užimti Balostekės arba Polocko,
pilies ūkę. To dėjęsis, tą metą traukė su kariaunai Polocką, ūkininkai jos niekaip nenorėdami
įleisti, išėjo prieš ir ištiko ties pilele Gorodene i aiškią mūšą( ... ), netrukus Lietuvos
kunigaikštis Mingaila ( ... ) mirė 1192" (Raštai. - II. - P. 75).
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Pinktoie kare Gudu: kurioje Kukwaitis ir Skirmant užem 1223,
Czernigawa Karaczeva, Staraduba uzieme ir Wissa ewerije (l. 12).

xxx
Wais gintos arba Waisgintos, leip eszaugte tyms kanapems tep auksztyms
kaip asz esu yr ne leisk mus plykus waikszciote". Czynili ofiary umarlym co
nažywali się deinas Deiva, i blogoslawili umarlych, ich szczę§cie a przeklinali
niewolę Niemiecką. Mowili, idz nieszczęsliwy z tego nędznego swiata do
5
lepszego gdzie nie to be niemcy lecz niemcom będziesz rozkazywal (l. 26v.)
ĮVAIRIŲ ĮRAŠŲ KNYGA

Co do bogactw ksiąząt Ostrogskich dosyc tu nadmienic že slawny na
początku XVI wieku bohatyrskiemi dzielami Konstanty Xže Ostrogski co
wygral 33 bitw wstępnych, mial dochodu rocznego milion dwakroc sto
tysięcy zlotych owczesnych, co ewalując podlug tabelli T. Czackiego, czyni
przeszlo dziesięc milionow zlotych polskich. Marszalkowal u niego jeden z
wojewodow, kt6remu 70.000 pensyi rocznej placil T. Swięcki - Opis
starožytnej Polski T. 2. - Assystujących paniąt, jak nazywa Niesiecki, czyli
bawiących przy jego dworze i naiego stole, bylo do dw6ch tysięcy. Wygasla
tyle z bogactw slawna rodzina na Januszu księzięciu Ostrogskim kt6ry
založyl w r. 1609 ordynacyą zamazną. Ztąd przyslowie - Bogaty jak
Ostrogski rozumny jak Herburt. Fr. Starowolski Obraz wieku panowania
Zygmunta 111.T.I str. 182.
T. l str. 182. T. L f 86.
Co kr61 dal, to Gasztold wydarl. y co pan dal to Gastold wydarl. - Tum.
L f 177.
Stanislaw Bialecki w jednem zkazan(iu) swoich pisze: Dla czego najwięcej
na wsiach Bartkow? /: imie skr6cone Bartlomieja:/ co chlop mowi„ to
Bartek. Oto dla tego: že jak Sgo Bartlomieja, tak biednych chlopkow drą
wszyscy ze sk6ry. Kazanie na S. Bartlomiej Tom. l. (f 86) f 183.

Parengė R. Bončkutė IŠ TRIJŲ S. DAUKANTO UŽRAŠŲ KNYGŲ

Kolanem przymocowany do siodla, zwežony ku spodku czworogroniasto
konczaty, dlugi na pięc stop, ze spodem rękojesci plaskim, dla tem
silniejszego przebicia ležącego juž na ziemi nieprzyiaciela. Nad to
czworograniaste ostre mlodki, z dlugą rękojescią dla rozbijania zežalnych
pętlic i spięcia zbroi. W ręku dzierzeli kopiją na 19 stop dlugą wydrąžoną
od konca do rękoscia reszta z pelnego drzewa. Na koncu kopij u ostrza
chorągewki odmienych kolorow, na cztery lub pięc lokei dlugie dla
postrachu nieprzyjacielskich koni. Splywaly im z tylu Lwie, Tygrysowe lub
Lamparcie skory. od bark wynosily się Orle lub Sępie skrzydla w srebro
oprawne zarwno chrzęstem swoim i konie i nieprzyiaciol trwožące, srebrne
pozlacane strzemiona i wędzidla bogate rzędy. Niemcewich T. l. Pamiętnik
o dawnej Polszcze T. 3.
<Ja> Krajewski Szlachcic Litewski towarzysz Husarski - przed
Masweldym Stawiony - pod Kircholmem. Naruszewicz žycie J. K.
Chodkiewicza T. l. str. 118. - Pod. guzowym. Holownia zlamawszy szyki
przedarl się do namiotu Krolewskiego spytal a gdzie ow Szwed.
Dwa dragany a cztery kapitany f 209. za Augusta trzeciego więcej bylo
oficerow jak žolnierzy.
ani zminy
ani z czupfny.
Dmuszewski
<Z 1649 roku> Polacy glowy golic zaczęli; pierwszy Laszcz Samuel
chorązy Podolski dzielny zolnierz umarl. 1649 roku.
Przyslowie narodowe Kazim. Wtadislaw. Woycickiego Tom. l. w
Warszawie 1830 r. u. Hugues et Kermen. Piotrkowski swiadek. Trybunalski
f 140.
Witius s6 wite. - sziągnąc na jedne miejsce. wijta sowijti, i wijna wijta
suweste. - przyslowie jest u Polakow piac po Litewsku f. 23. - ze do Bogow
Litewskich przyslowie do Pioruna, kiedy cię chrzescianskie swięt'osci
niepomagają idz do Pioruna. f. 25.
Wiemy ze w Litwie wiece nawet slowianskie tak dawno wyszly ze zwyczaju,
že oni dzieje niepodają; znikają one gockim wplywem na Litwę. Kraszewski
fol. 473.

d6rsars
5

U boku zakrzywiona szabla do cięcia i rąbania; palasz pod lewem
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Plg.: "Wajsgamtos tiewaJ.i. augink mums llnus auksztus s6lig mąni; kad mes plikas
newaksciotumem" (Daukantas S. " Budą ..." - 1845. - P. 139).
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Xiązęta wielcy i mniejsi <rządzą> absolutnie rz~dz~ žyc~e~ i maj~t~iem
poddanych, Xiązęta m(n)iejsi <absolut~i~> km~ec~em 1 mewolmk1em,
ostatniemi szczeblami budowy towarzysk1eJ, na ktoreJ plecach ~aly gmach
spoczywat; az do Zygmunta Augusta, absolutnos~ d~je się czuc w rzą~ach

Lietuvių

atgimimo istorijos studijos 1993

T. 5
Simonas Daukantas

Litwy ro:zni ją jeszce od Polski. - L S. Kraszewsk1 W1lno _od po~zątku 1ego
do roku 1750 T. L fol. 473. Wilno 1840. r. Naktadem 1 druk1em Jozefa
Zawadskiego.
.
Wyszla ta Kronika mianowicie Litwę obchodzą~a z szumnym dodat_k1em,
ze nigdy jeszcze swiatla niewidziata, pod następującym !ytulem ma_lującym
juž, jak się nam zdaję, charakter autora i dziela: "~omk~ ~ols~a l~tews~a'.
Zmodzka i wszystkiej Rusi Kijowskiej, Mosk1ewsk1eJ, S1ew1ersk1eJ
Wolhinskiej, Podolskiej, Podgorskiej, Podlaski~j ~te: etc. fol: ~l~. lecz
Stryikowski Na to supie ciągle W Xiązat. Coz JUZ s1ę temu dz1w1c, gdy
nieraz udalo mu się Litwę nazwac Rzeczpospolitą!! fol. 473..
.
Co się tycze Elekcij te porobil Stryikowski popra~jąc swo1~ zwyczaJ~m
Latopiscow, z podniesienia ogloszenia i ~rzysięg~ hold?wmkow_ czymą~
Sejmy i Elekcye, mierząc historyą dawną, miarą sob1e wspotczesną i starem1
dziejami Polski. fol. 473.
. .
.
.
Co tu za nasladowanie wyrozne historij dawnych respubhk, 1ak dz1waczme
im prawie o herbie.! fol. 473.
. .
. .
potworzyl Litwie Sejmy Elekcye, n~dat jej ~olityczne ~ns:1tu~e 1ak1~h
nigdy niemiata, usilując ją tak wystaw1c, aby mc od Polsk1 medz1ewata s1_ę
brac i wniczem jej nie ustępowala. Zaiste, w owczas bylo chwalebnem dz1s
jest smiesznem. fol. 474.
.
.
.
<Księga XIV.> Ku koncowi XIV wieku po~tępując uteskuJąc nad
niebezpieczenstwem pisania historij wsp6kzesneJ. fol. 474. (l. 1-2 v.).

SIMONO DAUKANTO ŽEMAIČIŲ
PRIVILEGIJŲ RINKINIO PRATARMĖ
Parengė

Zigmantas Kiaupa

Visi didesni Simono Daukanto autoriniai tekstai, atrodo, mokslo ir
platesnei visuomenei jau žinomi. Vis dėlto vieną kitą mažesnės apimties jo
tekstą pasitaiko su malonumu aptikti archyvų ir rankraštynų medžiagos
masyve. Štai tyrinėjant S. Daukanto archeografinius darbus 1, viename iš
jų, Žemaičių privilegijų rinkinyje, buvo aptikta S. Daukanto tam rinkiniui
parašyta Pratarmė. Kiek mums žinoma, planuojama S. Daukanto
archeografinius darbus, Lietuvos istorijos šaltinių išrašus, paskelbti pilname
jo raštų leidime. Greitai, matyt, tai padaryti nepavyks, todėl jau dabar
norime pasiūlyti skaitytojų dėmesiui minėtą Pratarmę.
Rankraštis. Tai spaudai švariai perrašytas (kaip atrodo, paties S.
Daukanto) ir įrištas tomas. Tituliniame jo lape (1. 2) yra antraštė: Jura
immunitates et privilegia samogetarum in unum collecta. Kilmės ryšiais šis
rinkinys siejasi su Jurgio Pliaterio bibliotekoje buvusiu Žemaičių privilegijų
rinkiniu, o pa~tarasis - su 1788 m. Žemaičių vyskupystės kapitulos
nutarimu paruošti tokį rinkinį. S. Daukantas turėjo kiek papildytą J.
Pliateriui priklaususio rinkinio nuorašą, ir, ruošdamas Žemaičių privilegijų
rinkinį spaudai, juo pasinaudojo ir perrašė į savąjį didelę dalį medžiagos.
Todėl, kaip ir rašė Teodorui Narbutui, savo rinkinį nedviprasmiškai siejo
su J. Pliateriu. L. l yra toks įrašas Ex bibliotheca Illustr. Comitis Geofgij
Plater Mareschalci Rosieinensis, l. 3 - dedikacija J. Pliateriui: Manibus
lllustrissimi Magnifici Georgij de Brelow Plater Comitis in Szwiekszna, in
Zadejki, Kartena, Plinksze, Garde Dominis et Hori, Delegati ad ·Comitia
Provincialia Vilnensis, Mareschalci Nobilitatis Districtus Rosieinensis, nee
non Literarum Letonorum Socii, Civis ornatissimi, Domini Clementissimi, o
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lapo apačioje Piae Memoriae Tristis Cliens Simon Dowkont.
SkelbiamaPratannė užima šio tomo l. 6-12. Visų lapų, išskyrus l.
8, prirašytos abi pusės. Kaip ir kiti šio rinkinio autoriniai S. Daukanto
tekstai, ji parašyta lotynų kalba. Tekstas rūpestingai sutvarkytas, nors
pasitaiko vienas kitas praleidimas - nepilnos datos, matyt, jos S. Daukantui
nebuvo aiškios. Tekstas lyg ir nutrūksta, nėra užbaigimo. Bet rinkinio lapų
numeracija nenutrūksta ir l. 13 jau prasideda Turinys.
Rinkinys saugomas Rusijos mokslų akademijos bibliotekos Sankt
Peterburge Rankraščių skyriuje, tarp iš Romos katalikų dvasinės akademijos
Peterburge perimtų rankraščių (rink. 33. B.14.). Tituliniame lape yra Sėinų
kunigų seminarijos alumnato bibliotekos antspaudas su inventoriaus Nr.
1647. Šis antspaudas sieja aptariamą rinkinį su tos pačios bibliotekos
inventoriaus Nr. 1646 turėtu S. Daukanto "Istorijos žemaitiškos" nuorašu.
Pastarąjį rankraštį tos pačios Peterburgo bibliotekos tame pačiame rinkinyje
aptikęs Leonidas Žilevičius, deja, nepastebėjęs greta buvusio aptariamo
rinkinio, nužymėjo visą laiką kartu minimų rankraščių odisėją: S. Daukanto
palikuonys - Kauno kunigų seminarija - Seinų kunigų seminarija Romos katalikų dvasinė akademija Peterburge - Rusijos mokslų
akademijos Biblioteka Peterburge2 • Abudu rankraščius laikė savo rankose
ir vartė daug įžymių lietuvių kultūros žmonių. Reikia tikėtis, kad jų kelionės
bus išsamiau aprašytos, nes tai padaryti verta.
Autorystė ir datavimas. PatiPratannėnepasirašyta. Bet kad visas rinkinys
yra sudarytas S. Daukanto ar bent kad pastarasis suteikė jam dabartinę
išvaizdą bei turinį, abejoti nereikia. Todėl drąsiai galima teigti, kad ir
Pratannę parašė S. Daukantas. Tuo labiau, kad visi jos siužetai yra jam
būdingi. Pratannė susideda iš 4 nedidelių dalių. Joje aiškinama Žemaičių
privilegijų genezė jų istorijos fone, Žemaitijos vardas, keli socialiniai
terminai ir aptariami žemaičių asmenvardžiai. Tiek šios temos, tiek
argumentacija ir išvados sutinkamos kituose S. Daukanto darbuose. Ir čia
jis naudojasi retomis ne itin garsių autorių - J. E. Hederio, M. H. Goldasto
knygomis, kuriomis rėmėsi, rašydamas "Būdą ... " ir kurias turėjo.
Pratannę S. Daukantas galėjo parašyti tik išėjus iš spaudos joje minimiems
"AKThI 3ananHoH Pocc1-n1", o tai buvo 1846-1848 m. 3 • 1855 m.
atvykdamas į Svirlaukį pas Petrą Smuglevičių, jis jau galėjo turėti beveik
sutvarkytą rinkinį. 1857 m. iš Karaliaučiaus gauti dokumentų nuorašai
įrašyti kitokiame popieriuje ir perrašyti kita rašysena, neprimenančia
absoliučios įrašų daugumos, tarp jų ir Pratannės, rašysenos. Svarbiausia,
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kad viename iš titulinių lapų esantis įrašas, skelbiąs, jog rinkinys
spausdinamas P. Smuglevičiaus lėšomis - o dėl to galėjo būti susitarta
Svirlaukyje - rašytas kita, nors irgi primenančia Daukanto, rašysena.
Taigi Pratannė buvo parašyta tarp 1846 m. ir 1855 m. Tuo laiku S.
Daukantas iki 1850 m. gyveno Peterburge, o 1850-1855 m. - Varniuose.
Ten ir galėjo būti parašyta skelbiamoji Pratannė.
Skelbimo nuostatos. Skelbiamas S. Daukanto tekstas originalo kalba lotynų ir vertimas į lietuvių kalbą. Išvertė ir lotyniškąjį tekstą parengė
Darius Ant ana v i č iu s. Laikytasi tokių skelbimo nuostatų:
l. S. Daukanto tekstas neredaguotas.
2. Svarstymuose apie žemaitijos vardą, socialines gyventojų kategorijas
ir žemaičių vardus S. Daukantas tikrinius ir ne lotyniškus žodžius pabraukė,
tiesa, nenuosekliai ir ne visada. Visi šie žodžiai, S. Daukanto pabraukti ar
ne, tiek lotyniškajame tekste, tiek vertime perteikiami kursyvu, vertime
nekeičiant S. Daukanto rašybos.
3. S. Daukanto nuorodos ir atitinkamos išnašos žymimos žvaigždute *.
4. Skaitmenimis žymimos nuorodos į skelbėjų paaiškinimus. Tekste
minimos knygos bei paminėtų istorikų darbai aprašomi pagal Vytauto
Merkio sudarytą Šaltinių ir literatūros, pamineftų S. Daukanto veikalų
išnašose, sąrašas 11 Daukantas S. Raštai.T. l. Vilnius. 1976. R 727-734.
Sudarytojas nurodė veikalus, kurie yra S. Daukanto turėtų knygų sąraše ir
jo knygų rinkinyje.

S. Daukantas. Žemaičių privilegijų rinkinio pratarmė.
Peterburgas - Varniai(?). tarp 1846-1855 m.
Rusijos mokslų akademijos bibliotekos Peterburge
Rankraščių

1

2

skyrius. Rink. 33. B. 14. L. 6-12 v.

Plačiau žr. šiame rinkinyje skelbiamą straipsnį Kiaupa Z. Simono Daukanto parengti
Lietuvos metrikos medžiagos rinkiniai.
Žilevičius L. "Istorijos žemaitiškos" rankraščio keliai. //Lite~a.tūra ir mena~. - 1983 lapkričio
19.- P. 16.

' AKThl, OTHOCHllUICCH K HCTOplUf 3anau.Ho~ Pocctttt. - C.-nerep6ypr. 1846-1848.
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PRAEFATIO

Maxime dolendum est quatuor prioru m Christianorum principum 1
privilegia in hac nostra collectione deesse, ex iis enim proeul dubio multa
eognosci possint, quae juvent ad indagandos mores, instituta, ritus saerorum
totamque vitae rationem veterum Samogetarum, antequam inter illos cultus
sanetioris religionis invaluerit, sed haee legum monumenta aut tempus
prorsus absumsit, aut bibliothecarum latebrae abseondunt.
Antiquitus jura gentis Samogeticae nullis litteris firmabantur. Origo
privilegiorum referenda est ad tempus, quo Theutonicus Ordo militaris2
oris maritimis potitus ineolas ejus regionis, Letones nimirum et Lithuanos,
vi armorum ad deos patrios deserendos et Christianam fidem
amplectendam coegit. Amissa simul eum deorum cultu libertas, Iate
undique gliseens erucigerorum dominatio, intolerabile servitutis jugum,
erebrae seditiones, saevissimae clades adeo gravem Samogetis ineusserant
offensam, ut cum superior Lithuania iam Christianam doetrinam ultro ,
recepisset3, ne tune quidem adduci potuerant, ut ejus exemplum
sequerentur, metuentes scilieet miserrimam vicinorum populorum
Curoniae et Borussiae sortem, quibus mutata sacra fons omnium malorum.
Aeeessit objecta Christianae plebis eonditio apud Theutonos Polonosque,
qui Casimirum Magnum4 ideo rustieorum regis (Krol Chlop6w) cognomine
deeorarunt, quod eos ab impotenti nobilitatis erude 6116 v litate defendere
satagebat, nihilominus tamen vicinarum terrarum coloni oppressionem
dominorum fugientes, asylum apud Samogetas nacti, eommunia sacra cum
illis habere malebant quam eum his, a quibus afficiebantur injuriis. Haee
omnia Samogetas Christianae fidei alienissimos redidisse et implaeabili
Theutonorum odio implevisse quis mirari possit?
Quae eum ita se habeant, in Lithuania domestieae principum simultates
in bellum civile erevere auctore potissimum Jagellone, qui patruo suo
Kieistuto vita et imperio privato principatum ad se traxisset5, quo ut tutius
frueretur atque Ordinem Theutonicum sibi conciliaret, universa eidem
Samogetia usque ad fluvium Dubissam foedere icto a. 1382 die Omnium
Sanetorum cessit. At Samogetae hoe paetum pro Iudibrio habentes ad arma
prosiliunt et libertatem contra ingruentem vim Ordinis strenue tutantur.
Interea Witaudus, Kieistuti filius, eonjogis pietate e eareere, in quo jussu
Jagellonis detinebatur, liberatus, ad magistrum Ordinis auxilium pro
reeuperando imperio patemo imploraturus profugit6, eujus benefieio si
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Magno Dueatu potitus fuisset, sanete prose et suecessoribus suis spopondit
non solum semper in arbitrio Ordinis mansurum, sed deficiente stirpe sua
eundem heredem totius Lithuaniae instituturum.Dum bellum eontra
Jagellonem paratur, Vitaudus mutata veste clam eum Samogetis eonvenire,
frequentia cum illis eonsilia eapere, laeri 6 v // 7 mabundus fidem eorum
implorare obsecrando, ne immemores praeclare gestorum patris sui
Kieistuti esse velint.Samogetae faeili negotio in partes Vitaudi transeunt
armaque arripiunt (1390). At Vitaudus iniqua fortuna usus ter Jagelloni
reconeiliatur, ter datam aeeeptamque fidem frangit, postliminio tandem
in patriam redit et magnus dux Lithuaniae creatur7 • Sed rursus insperato
bello cireumventus pacem eum crucigeris init et Samogetiam eis tradit ita,
ut fluvius Niewiaža pro limite utrinque habeatur8 • Hoc foedus Jagello, rex
Poloniae, feria 6 intra octavas Penteeostes anno 1404 ratum habet et pro
Vitaudo promittit: "Quod seilieet omnes et singulos homines suos ab omni
conservatione, conversatione, participatione et eommunione dietorum
Samogitarum prohibebit et removebit et, ne dietis Samagitis de terris
Lithuanie et Russie sa!, frumenta, ferra, diffendicula et quevis neeessaria
pro usu ipsorum Samagitarum valencia deducantur aut ministrentur,
totaliter prohibebit ineipiens a festo Nativitatis Saneti Johannis Babtiste
proxime nune venturo"*.
Grave nimium id iugum visum Samogetis, multae itaque clandestinae
caedes intervenerunt, quibus Ordinis praefeeti aut ferro sunt iugulati, aut
aquis submersi, sed junetis viribus Vitaudi, erucigerorum 7//7v et Polonorum
oppressi iam promittebant imperio Ordinis parere velle, dummodo
benefieium juris Culmensis ad eos quoque extenderetur, quod impetrare
nequeunt; desperatis rebus denuo seditionem movent et ancipiti belli

1

3

4
5
6

7
8

*

Jogaila 1382 (krikštytas 1385) - 1392-1434, Vytautas 1392-1430, Švitrigaila 1430-1432,
Žygimantas Kęstutaitis 1432-1440.
Kalbama apie Kalavijuočių ir Vokiečių arba Kryžiuočių ordinus.
Lietuvos krikštas 1387 m.
Kazimieras, Lenkijos karalius 1333-1370.
Jogailos ir Kęstučio kovos dėl Lietuvos didžiojo kunigaikščio sosto 1381-1382 m.
Vytautas bėgo į Vokiečių ordiną 1382 m.
Vytau ta<; susitarė su Jogaila ir gavo valdžią Lietuvoje 1392 m.
Vytauta<; pripažino Vokiečių ordinui žemaitiją 139~ m. sutartimi.
Kotzebue (?) Aug. Preussens alt Gesch. III p. 297 11•
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fortuna eonflietantur , ad exteros etiam populos de irrogata sibi summa
iniuria provoeant; postquam denique inaudierunt Coneilium generale
eelebrari (1416), legatos suos ad illud proficisci et referre iubent se minime
a doetrina Christiana abhorrere, immo libenter eam amplexuros, dummodo
libertatem a maioribus traditam retinere liceat; baptisma hueusque evitasse
metu, ne eo suseepto in servitutem pariter ae vicinae gentes redigerentur.
Patres Coneilii exauditis precibus legatorum anno 1417 mensis februarii
die ... edixerunt: "Eos in posterum obedituros solum eaesarem in civilibus,
episeopum vero suum in spiritualibus".
Bręvi postea erueegeri bello a Lithuanis et Polonis superati ad petendam
paeem eoguntur et omne jus in Samogetas antiquant 10; operae pretium
erat nune adlaborare, ne imperium eorum, a quibus toties deserti sunt,
detreetarent, proinde magni duees Lithuaniae et reges Poloniae omnes
benevolentiae Samogetarum eaptandae gratia et retinendi eos in obsequio
studio dueti eorum 7v//8 libertates et prisea instituta semper in ipso
principatus ingressu litteris publicis eonsignare, renovare et firmare
eonsueverunt. Harum itaque literarum seriem iuris publici faeere eonstitui.
Multa mihi dieenda forent de horum privilegiorum signifieatione et
tenore, non tamen in proposito erat illustrare, quae forsan euidam obseura
viderentur, sed solummodo typis mandare, quae eerte a plurimis ignorantur,
nam si privilegium Alexandri in editione Posnaniensi Statutorum
Lithuaniae 12 et nonnulla in erudita eolleetione Aetorum Oeeidentalis
Russiae (AKTbI 3ana.nttott PycH) 13 vulgata excipias, euncta, quod ego
quidem sciam, quae hie sequuntur, monumenta ad hune usque diem
nunquam lueem viderunt. Quantum vero Samogetis cordi fuerint, quanto
studio ea et retinere, et tueri eontenderent, facile ex ipsis privilegiis
intelliges.
8//9 Verbum sam, reetius mm, mma, Lithuanice significat inferior, inde
nomen Sami vel Sambi denotat inferiores ineolas orae maritimae; Samland
verovoxeomposita ex Lithuanicosam, inferior, et GermanieoLand, regio,
denotat inferiorem regionem. Reetius Germaniee dicitur Niederland,
Lithuaniee autem Samajte (Žamajte). Quia Germani eonsonante dentali ž
earent, ideo loco ž utuntur consonante s.
Nonnulli scriptores ineolas meridionalis litoris maris Baltici Samogetas
appellant a verbo sam et Getae, seilicet inferiores Getae. Compertum est
melioris notae seriptores, uti Kadlubkonem 14, Cromerum 15 , Math.
Praetorium 16 ete., Lithuanos pro Getis sumpsisse. Quin ipse etiam
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Vitaudus, magnus dux Lithuaniae, in epistola ad Sigismundum,
Romanorum caesarem, quae in hac colleetione videatur, indicat Sudavos
(nune ineolae Augustovienses) suo tempore Getarum nomine nuncupatos
fuisse, unde postea fluxit corrupta denominatio Samogitae.
Seriptores medii aevi, praeeipue septemtrionales, interdum litora maris
Baltici appellantAusturland a verbo Lithuanico austra vel auszra, aurora,
et a verbo Germanieo Land, regio, i. e. orientalis regio, nonnunquam
Ritland, ibidem a Lithuanico rytaj, oriens, et Germanico Land, i. e. regio
orientalis seu Germanice Oestland, quia Germanis versus orientem est
sita. Quae multiplices denominationes proveniunt ex collisione gentium
Germanarum cum gentibus Lithuanicis, quae olim fere totum litus
meridionale maris Baltici, seilicet Meklemburgiam, Bran 9//9v deburgiam,
Prussiam, Samogitiam, Semigaliam et Livoniam, oecupavere. Leetu digna
est in hae re dissertatio Hederi in Parerga 17 •
Denique nonnulli seriptores medii aevi Samogetas appellant nomine
Massagetarum intelligentes praecipue inferiorem partem Samogitiae, quae
mari Baltico clauditur ob densissimas silvas, in quibus Samagetae seu
inferiores Lithuani degebant; nam vox mažia, mežia, medzia, mede

• žemaičiai paskutini kartą buvo sukilę 1409-1410 m.
10
Galutinai dėl žemaitijos buvo susitarta Melno taikos 1422 m. metu.
" Kotzebue von, August. Preussens aeltere Geschichte. Bd. 1-3. Riga. 1808.
12
Zbi6r praw litewskich od roku 1389 doroku 1529, tudziež rozprawy sejmowe o tychže
prawach od roku 1544 doroku 1563. //Wyd. A T. Dzialynski.- Poznan. 1841.
13
AKTbl, OTHOCHIUHeCH K HCTOpHH 3anrulHon POCCHH. T. 1-3. CaHKT-nerep6ypr.
1846-1848.-T. 1-3.
" Kadlubekas Vincentas apie (1150-1223), lenkų metraštininkas. S. Daukanta<; galėjo
naudotis Kadlubek V. Res gestae principum et regnum Poloniae. P. 1-2. Varsaviae. 1824
(yra ir 1749 m. bei 1769 m. leidimai).
15
Kromeris Martina<; (1512-1589), lenkų istorika<; ir publicistas. S. Daukantas galėjo naudotis
Cromer M. Polonia, sive de origine et rebus gestis Polonorum. Libri XXX. Coloniae
Agrippinae. 1589.
16
Pretorijus Motiejus (apie 1635-1707), Mažosios Lietuvos istorikas. S. Daukantui buvo
žinomi šie jo darbai: Praetorius M. Orbis Gothicus. Liber. l. Oliva. - 1688; Praetorius M.
Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubiihne. - 1690 (rankraštis).
17
S. Daukantas galėjo naudotis Hederus Johannes Eliae. De lingua herulica seu lituanica et
samogetica tum prussica // Miscelanea Berlinensia. Contin. II. - T. IV. - P. 311-325.
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seeundum dialeetorum varietatem signifieat silvam, inde Massagetae, i. e.
Getae, silvestres voeabantur, quod et alia argumenta probant. Dioeeesis
exempli eausa inferioris Lithuaniae seu Samogitiae olim Mednicensis
appellabatur, sedes episeopi nee non eapituli Medniki, Miedniki
nominabatur, Lithuanice Medinikaj. Cathedra, episeopi, eanoniei in omnibus litteris publieis, utpote in builis papalibus, reseriptis prineipum et
regum, ab antiquissimis temporibus fere usque ad nostrum aevum semper
Mednicenses nuneupabantur. Raphael Volteranus apud Golstadium 18 in
descriptione gentium ad litora meridionalia maris Baltiei inter alia ait: "Sunt
et Massagetae in hae parte (i. e. Samagitia) alij ab iis, qui in Sarmatia
ponuntur, parva admodum terra, unius diei iter dici, verum longa a
Pruteeanis usque ad Livonios pertingens, neque adhue ehristiana". (Malch.
Haim. Golstadii rerum Sueviearum seriptor, editio seeunda Ulmae
MDCCXXVII. Liber VII, fol. 250) 19 • Hoe etiam mirandum, quod ipsae
ineolae tivunatus Gondingensis appellant seMasse, ubi et oppidumMassedis
vel Mosedis, Slavoniee Masiady dietum, antiquissimum exstat. 9v//10.
Interdum etiam extraneis inferior Lithuania Semigalia audiebat ex lingua Lithuaniea iame, terra, et galas, finis, quia ad ipsum m~re Balticum
est sita, ultra vero mare gentes dietae Sueones, Lithuaniee Zwejonis, i. e.
piseatores, aut Žuwiedaj, i. e. iehtyophagi, piseatu maxime viventes degunt;
nam ibi seeundum opinionem Lithuanorum ob vim frigoris frumenta non
ereseunt, et ineolae solis piseibus aluntur.
Lithuani ad designandos inferioris eonditionis homines quinque
peeuliaria nomina habent:
l.) Tarnas, cliens, fiduciarius, vassalus, quem Gaili suivant appellant;
2.) Kalpas, servitor, Galliee serviteur;
3.) Wergas, servus, Galliee /'esclave;
4.) Nauiukas, novus civis, i.e. eolonus, Galliee colon et
5) Mužykas, aeternus, i.e. perpetuo glebae adseriptus.
Quo ad 1-m. Tarnas, cliens, fidueiarius, vassalus, seeundum intelleetum
hujus gentis signifieat hominem liberum probatae fidei et virtutis. Hoe
nomen semper retinet, sive se applieaverit patrono sui juris, Lithuanice
saupans vel saupons, sive principi, regi aut eaesari; etiamsi amplissimis
ornaretur honoribus, etiamsi intimus eonsiliarius principis fieret,
nihilominus tarnas dieitur. Ejus offieii erat neeessitate eogente famam et
vitam sui domini, principis, regis aut eaesaris prapria etiam fama et vita
tueri; omnia obsequia praestabat non spe mereedis alieuius duetus, sed et
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sola patroni ob 10//lOv observantia, immo inopem dominum faeultatibus
iuvare, eommune erat inde donum, quod patrono offerebatur, Lithuanice
Meslava, et postea obvium, uti doeet Sigismundi 11 mandatum 1529 ad
Samogetas, ne morem antiquum tradendi tivunis panes semiassis in
oblivionem abire sinerent. Ad clariorem intelleetum hujus voeabuli tarnas
insuper monebimus: in quaeunque lingua honorifiee dieitur servire Deo,
servus Dei, Lithuani vero hujusmodi loeutionem pro ignominiosa atque
blasphema habent, nam Deo tanquam exeellentissimo atque
praestantissimo ex bona voluntate vassali assistunt (:Tamaj tarnau: ), non
servi; Deus eum nemin e m eogat ad offieia sua, ergo et servis eareat, neeesse
est. Reetius dieam tarnaj erant nobiles, sed non domini, qui postea tamen
libertatem simul eum peeulio amiserunt, qua vero ratione et quando, non
est huius loei disserere. Saeeulo 15 et 16 prineipes Lithuaniae videntur in
donationibus bonorum immobilium hane distinetionem inter vassalos et
servos indicare voluisse, eum utantur verbis Slavonicis s poddanymi i
czeladiu niewolnuju.
· Quo ad 2-m. Kalpas, servitor, (kalpoti - alicui famulari), erat genus
hominum, quod apud opulentiores inferioribus servitiis fungebatur,
plerumque eonstabat e manu missis. Dominus non solum vietum et amictum
eis suppeditare, sed et mercedem solvere tenebatur. Denominatio kalpas
fere eontumeliosa erat et hucusque usurpatur [a] Lithuanis objurgatio in
servos socordes: giltiniu kalpa (aneilla mortis aut servitor).
Quo ad 3-m. Wergas signifieat servum praprie dictum, wergauti, i. e. sine
mereede gratuito sordidissimos labores lOv//11 exsequi pro solo victu et
amietu; eo nomine appellabantur ii, qui aut bello eapti, aut aere alieno
mancipati, aut eum pro aliquo illato damno solvendo non essent,
adjudicabantur parti laesae, donee damnum resarciretur.
Quo ad 4-m.Nauiukas, i. e. novus civis, praprie eolonus; ita nominabatur
homo liber, qui domini paeta inde pensione.
Et quo ad 5-m. Mužykas derivatur a verba Letico mužigas, Lithuaniee
umžygas, et signifieat aeviternus, quo nomine intelligebant hominem, qui
suum dominum deserere et ad alium migrare non potuit, sed in aeternum

18

19

?olda~t, von Haiminsfeld Meichior. Suevicarum rerum scriptores. Ed. 11.- Ulmae. 1727.
Zr. išn. 18.

216

Ill. PUBLIKACIJOS

uni addictus seu glebae adscriptus erat. Huiusmadi denaminatia est
recentiar, et quidem Michael, archiepiscapus Rigensis, primus prohibuit
anna 14 .. in Livania neaphitis Letanibus ab una domino ad alterum
transire, hinc et ipsum vocabulum a verbo Letica muiygas videtur ariginem
suam traxisse, quad invalescente in dies hujus generis servitute ad
indicandas adscriptas glebae usurpari caepit. In litteris publicis
Lithuanarum vix initio saeculi 16 haec denaminatia occurrit, sed ubique
antiquitus usitata lacutia s poddanymi i czeladiu niewolnoju, id est cum
vassalis et servis, adhibetur. Discrimen intertamas, kalpas, we1gas, nauiukas
et mutykas tandem abalevit, et generatim omnes appellari coeperunt servi
vel kmethones, Slavonice cholopi, kmieci, muiyki.
11//llv Poczet significat comitatum, nam nobilis, cui etiam angusta res
domi, ad bellum proficiscens saite m duos hamines secum habere debuerat,
alterum, qui equum desultorium ducebat, quo uti in pugna posset priore
amisso, altenim a jumentis; locupletiores vero nabiles ducebant secum
vassalos suos, iste camitatus dicebatur poczet, et quidem in litteris publicis
saepe occurrit dictio: talis aut talis nobilis adfuit cum comitatu, taki a taki
szlachcic znajdowal się z swoim pocztem.
Genuina nomina familiarum Lithuanicarum terminantur Lithuanice in
naminativo singulari alia in is vel ys, utpate: Drousutis, Daugkentis,
Dauggentis, Wissaginis, Mažejkis, Jausutis, Klausutis, Marutis, Laukutis,
Peldys, Dargis, Milejkis, Gejdwidis, Dirmejtis, Ginejtis, Laukis, Taikys,
Rodis, Trumpis, Galiginis, Bujnys, Mine/kis, Ejtutis, Uwajnis,Sirputis,
Kuszlejkis, Monikis, Dajnutis, Miniotis, Siriotis, Barwajnis, Perwajnis, Dosis,
Saulytis, Nemiris, Rimdejkis, Ostejkis, Tauienis, Galwezis, Pe1ginis, Rupejkis,
Wienmetis, Soczys, Rymejkis, Augutis, Da1genis, Wajžodis, Mijžis, Waszkys,
Punelis, Butejkis, Netiewis, Butegejdis, Kiejstutis etc. etc. Alia vero in
naminativo singulari inas, scilicet: Witaudas, Dauggirdas, Wisgirdas, Užlras,
Kunas, Sa1gunas, Ejtminas, !augalas, Wajsznoras, Kąntautas melius
Gąntautas**, Ejrimas, Talotas, Wisgintas, Wismąntas, Wisgąntas seu
Wiskąntas, Jotas, Wisbaras, Leugaudas, Mistautas, Gerejmąndas, llv//12
Swirkąntas, Surkąntas, Mažrimas, Narbutas, Žyburtas, Kijswinas, Gedminas,
Galiminas, Ejdimtas, Ejnoras, Getautas, Gedigaudas etc. In inferiari vero
Lithuania apud Samagetas penultima vocalis a eliditur, utpote: Wisgird's,
Ejtmin's, Ejrim's, Gedmin's etc. Alia denique habent naminativum
singularem in 6s***, utpote: Kezgajl6s, Bylos, Wiligaj/6s, Stejgwil6s,
Umioszi6s, Mostwyl6s, Taliwajszi6s, Kąnt6s seu Gąnd6s, Sziszi6s, Gejwyl6s,
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Klausgajlos, Kiwylos, Nigajl6s, Augusos, Mąntwyl6s, Stank6s rectiusStąng6s,
Užlragobos, Myl6s, Nark6s, Daugsz6s, Ejwylos etc.
Insuper patronimica fiebant ex namine patris addita voce delis, quae
significat in veteri lingua Lithuanarum filius, ex. gr.: quando pater
appellatur Dauggirdas, filium vacabant Daugirdelis, i. e. Dauggirdi filius,
Wisgirdelis, Wisgirdi filius, Talotelis, Taloti filius. Saepissime propter
euphoniam littera d omittitur et fitBiwajnelis, Buwajnelis lacaBiwajnidelis,
Buwajnidelis. In superiori vero Lithuania eliditur syllaba el in nominibus
juvenum, et terminantur in atis, utpate: Gedros - Gedratis, Wisgirdas Wisgirdatis, Dosys - Dosatis pro Gedratelis, Wisgirdelis, Dosatelis. Saepe in
antiquis scriptis noų:iini praprio filii adjungitur etiam nomen patris ejus,
utpa!e: Montwyl6s Zadejkatis, Dauggirdas Bilatis, i. e. quodMontwyli pater
fuit Zadejkis, Dauggirdi vero Bylos. Deminutiva et rerum, et nominum
propriarum terminantur inytis, scilicet:Dauggirdytis, Narkytis, Dosytis etc.
Nomina propria desinentia in nominativo singulari in is, ys, ytis vel os in
plurali habent nominativum 12//12vine, utpote:Stejgwyle, Mantwyle, Wangi,
Ejwyle etc. Na mina vera desinentia in singulari in as habent nominativum
pluralis in a, scilicet Daugsza, Laugaudii; Ejrima etc., sed cum vacales a
vel e laciant hiatum in pronunciando, idea vocales a v e mutantur in aj,
patissimum in superiori Lithuania, ver. gr.: Daugszaj, Laugaudaj, Ejrimaj
etc. Quando in antiquis chirographis Lithuanarum accurrit namen gentis
desinens in a aut e in plurali, tune intelligendum nan suo solum namine,
sed etiam fratrum suorum id chirographum subscriptum a quadam fuisse.
Namina feminarum Lithuanice desinunt _in e, utpate: Tamyle, Prane,
Talune, Milene, Dajnute, Rimgajle, Birute, Zywyle, Tate etc. etc.
Nomina gentis apud Lithuanas aeque ac apud alios septentrfonales
nationes derivantur a datibus animi vel corporis, videlicet: Dauggirdas multa audiens, Wisgirdas - amnia audiens, Mikni6s - balbus, Warasvehemens, Marutis - mortalis aut pestiferus, Mylios - amabilis, Trumpis
-:- brevis, Mažutis - parvus, Drousutis - audax, Giniotis - defensar,
Zyburtas - lumen, Gedros -squalar20, Žijmis- frigus aut hiems,Jaugalas

**Nam Slavoni syllabam Lithuanicam kimt scribunt kgont, quia littera vassali carent, et
duplicant kg loco g.
***Littera 6 pronuncianda est uti littera Graecorum omega dieta.
20
S. Daukantas apsiriko, turėtų būti serenus.
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-litigiosus, Sziauris - aquilo (ventus), Kiejstutis - mirabilis, Trap6s debilis, Alkis - fames,Prani6s -intelligens,Dwgis- tempestuosus,Rodis
-index, Waragob6s - violentiae cupidus aut rapax, Daugkentis - multa
patiens, Dauggentis multa parentelia habens, Bylos - eloquens, Dosys liberalis etc. etc.
VERTIMAS*
PRATARMĖ

Skaudžiausia, kad šiame

mūsų

krikščionių kunigaikščių 1 privilegijų,

kurie padėtų tyrinėti senųjų žemaičių papročius,
apeigas bei visą ikikrikščioniško gyvenimo būdą, tačiau
šiuos raštus arba visam pasiglemžė laikas, arba juos slepia atokios bibliotekų
vietos.
Senovėje žemaičių genties teisės nebuvo užrašomos jokiuose raštuose..
Privilegijų atsiradimą reikia sieti su tuo laiku, kai vokiečių ordinas 2,
užgrobęs pajūrio sritis, šio krašto gyventojus latvius bei lietuvius ginkluota
jėga privertė palikti savo dievus ir priimti Kristaus tikėjimą. Kartu su dievais ·
prarasta laisvė, iš visų pusių plintanti kryžiuočių valdžia, nepakeliamas
vergijos jungas, nuolatiniai sukilimai, skaudžiausi pralaimėjimai taip atgrasė
žemaičius, jog net ir tada, kai aukštutinė Lietuva savo noru priėmė Kristaus
mokslą3 , jie nepasekė jos pavyzdžiu, bijodami, aišku, kad juos ištiks toks
pats apgailėtinas likimas kaip ir kaimynines Kuršo bei Prūsijos tautas, kurių
visas nelaimes ir lėmė pakeistas tikėjimas. Prisidėjo ir ta aplinkybė, kad
ordino bei Lenkijos krikščionių valstiečių padėtis buvo visai prasta: nors
lenkai Kazimierui Didžiajam4 ir buvo davę valstiečių karaliaus (Kr6l
Chlop6w) prievardį, kadangi jis teikdavosi šiuos ginti nuo nepažabojamo
bajorų žiaurumo, bet vis dėlto aplinkinių kraštų sodiečiai bėgdavo nuo
šeimininkų smurto ir, radę prieglobstį pas žemaičius, norėjo išpažinti
verčiau jų, negu savo skriaudėjų tikėjimą. Ar gali ką nors stebinti, kad visa
tai padarė žemaičius didžiausiais Kristaus tikėjimo priešais ir privertė juos
nenumaldomai neapkęsti vokiečių?
Esant tokiai padėčiai, Lietuvos kunigaikščių tarpusavio rietenos virto
pilietiniu karu. Kaltas dėl jo buvo veikiausiai Jogaila, kuris atėmė iš savo
dėdės Kęstučio valdžią bei gyvybę ir užgrobė valdovo sostą5 • O kad jaustųsi
jame saugiai ir palenktų į savo pusę Vokiečių ordiną, pagal 1382-ųjų metų
sužinoti daug

dalykų,

rinkinyje trūksta keturių pirmųjų
nes iš jų be jokios abejonės būtų galima

santvarką, tikėjimo
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lapkričio 1-osios dienos sutartį atidavė jam visą Žemaitiją iki Dubysos upės.
kuriems toji sutartis buvo nė motais, griebiasi ginklo ir
drąsiai ima ginti laisvę nuo vis stiprėjančių ordino puolimų. Tuo tarpu
Kęstučio sūnus Vytautas, mylimos žmonos dėka išvaduotas iš kalėjimo,
kuriame Jogailos įsakymu buvo laikomas, pabėga pas ordino magistrą
prašyti paramos6, kad susigrąžintų tėvo valdžią, ir savo bei įpėdinių vardu
šventai pažada, jog užėmęs, jo padedamas, didžiojo kunigaikščio sostą, ne
tik visuomet klausys ordino, bet ir mirdamas paskelbs jį visos Lietuvos
paveldėtoju. Kol ruošiamas karas prieš Jogailą, persirengęs Vytautas slapta
susitikinėja su žemaičiais, nuolat su jais tariasi, ašarodamas prašo ir
reikalauja, kad būtų jam ištikimi, kad nepamirštų jo tėvo Kęstučio šaunių
darbų. Žemaičiai lengvai pereina į Vytauto pusę ir griebiasi ginklų (1390
m). Tačiau Vytautas dėl nepalankių aplinkybių triskart susitaiko su Jogaila
ir trissyk sulaužo duotą bei gautą garbės žodį, kol pagaliau grįžta iš nelaisvės ·
į tėvynę ir išrenkamas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu 7 • Bet štai ir vėl
netikėto karo prispirtas sudaro su kryžiuočiais taiką ir atiduoda jiems
Žemaitiją iki Nevėžio upės - abiejų pusių sutartos ribos 8 • 1404-tų metų
gegužės 23-ą dieną Lenkijos karalius Jogaila šią sutartį patvirtina ir už
Vytautą pažada, "kad draus ir neleis visiems bei pavieniams savo žmonėms
pagelbėti, palaikyti santykius, bendrauti ir sueiti su minėtais žemaičiais ir
kad nuo artimiausios Šv. Jono Krikštytojo dienos visiškai užgins iš Lietuvos
bei Rusios žemių atvežti ir suteikti minėtiems žemaičiams druskos, javų,
geležies, ginklų ar kitokių jiems būtinų reikmenų"**.
Pernelyg sunkus pasirodė šis jungas žemaičiams: tad įvyko daug slaptų
žudynių, kurių metu ordino vadai buvo arba nužudyti, arba nuskandinti.
Vis dėlto jungtinių Vytauto, kryžiuočių bei lenkų jėgų užspeisti į kampą,
jau pažadėjo paklusti ordinui, tik tegu ir jiems būna suteikta malonė
naudotis Kulmo teise, tačiau prašymas nepatenkinamas. Iš nevilties vėl
sukyla ir patiria permainingą karo sėkmę 9 ; kreipiasi taip pat į užsienio šalis
dėl didžiulės jiems padarytos neteisybės. Išgirdę, jog Konstancoje rengiamas
visuotinis [Bažnyčios] susirinkimas (1416 m.), pasiunčia pasiuntinius ir
liepia pasakyti, kad nesipurto Kristaus mokslo; priešingai - mielai jį priims,
tik tegu būna leista išsaugoti senolių laisvę. Krikšto iki šiolei vengę iš baimės,
jog, priėmę jį, būsią pavergti kaip kaimyninės gentys. Suvažiavimo tėvai,

Tačiau žemaičiai,

*Išnašas žr. prie originalo.
**Kotzebue (?) Aug. Preussens alt Gesch. T. 11. p. 297.11
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išklausę pasiuntinių

prašymus, 1417 metų vasario ... dieną paskelbė:
"Ateityje jie [žemaičiai] pasaulietiniuose reikaluose paklus vienam
imperatoriui, o dvasiniuose - savo vyskupui".
Netrukus lietuvių bei lenkų įveikti kryžiuočiai yra priversti prašyti taikos
ir atsisako visų teisių į žemaičius 10 • Dabar vertėjo pasistengti, kad jų valstybei
nedarytų žalos tie, kurie juos šitiek daug kartų buvo išdavę. Štai kodėl visi
Lietuvos didieji kunigaikščiai bei Lenkijos karaliai, norėdami įgyti žemaičių
palankumo ir siekdami išlaikyti juos paklusnius, valdymo pradžioje viešais
raštais paprastai visuomet pakartodavo ir patvirtindavo jų laisves bei senąją
tvarką. Būtent šių raštų rinkinį ir nusprendžiau pateikti visuomenės
dėmesiui.

Daug galėčiau pasakyti apie jų turinį bei esmę. Ketinau pateikti ne tai,
ko nežino, regis, tik kai kurie žmonės, bet tai, kas nežinoma tikrai daugeliui,
nes išskyrus Aleksandro privilegiją, paskelbtą poznaniškiame "Lietuvos
Statutų" leidime 12, ir kai kuriuos dokumentus, išleistus moksliškame
"Vakarų Rusios Aktų" (AKTbl 3ana.n.ttoi1 Pyc11) 13 rinkinyje, visi kiti mano
čia pateikti raštai, kiek žinau, iki šiol dar niekuomet nebuvo išvydę dienos
šviesos. Kaip žemaičiai tas privilegijas vertino, su kokiu įkarščiu jas saugojo
ir gynė, lengvai suvoksi iš paties jų turinio.
Žodis sam, teisingiau žam, žarna, lietuviškai reiškia "žema", todėl
vardažodis Sami arbaSambi žymi pajūrio gyventojus, gyvenančius žemiau,
o vietovardis Samland yra lietuvių žodžio sam bei vokiečių Land dūrinys,
reiškiantis "žemesnis kraštas". Vokiškai teisingiauNiederland, o lietuviškai
- Samajte (:Zamaite:). Mat vokiečiai, neturėdami dantinio priebalsio t, jį
pakeičia priebalsiu s.
Kai kurie rašytojai žemaičius, pietinio Baltijos pajūrio gyventojus, vadina
žodžiaissam ir Getae, t. y. "žemiau gyvenančiais getais". Yra žinoma, kad
tokie labiau pagarsėję rašytojai, kaip antai: Kadlubekas'4, Kromeris 15,
Motiejus Pretorijus 16 ir kiti, - lietuvius laikė getais. Juk net ir pats Lietuvos
didysis kunigaikštis Vytautas laiške, kuris pateikiamas šiame rinkinyje,
Romos imperatoriui Zigmantui tvirtino, jog sūduviai (dabar tai Agustavo
gyventojai) kažkada buvo vadinami getais; iš tėn vėliau ir paplito iškreipta
lytis Samogitae.
Vidurinių amžių rašytojai, ypač iš šiaurės kraštų, Baltijos jūros pakrantes
kartais vadinaAusturland - tai lietuvių žodžio austra arba auszra (aušra)
ir vokiečių Land (kraštas) dūrinys, reiškiantis "rytų kraštas", o kartais Ritland - tai lietuvių žodžiorytaj (rytai) irvokiečiųLand dūrinys, reiškiantis
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"rytų kraštas" arba vokiškai Oestland, nes vokiečiams Žemaitija yra

rytuose. Šios kelios lytys paplito dėl germanų ir lietuvių genčių susidūrimų,
nes pastarosios kadaise buvo užvaldžiusios kone visą pietinį Baltijos
pajūrį: Meklemburgą, Brandenburgą, Prūsiją, Žemaitiją, Žemgalą ir
Livoniją. Verta šiuo klausimu pasiskaityti Hederaus samprotavimus
"Įvairenybėse" 17 •

Pagaliau kai kurie vidurinių amžių rašytojai žemaičius vadinamasagetais,
turėdami galvoje atokiausią Žemaitijos dalį, kuri nuo Baltijos jūros atskirta
tankiausių girių, kuriose žemaičiai, kitaip tariant, žemiau esantys lietuviai,
ir gyveno. Mat įvairiose tarmėse žodžiaimatia, meiia, medzia, mede reiškia
"mišką", tad masagetais, t. y. getais, buvo vadinami miškuose gyvenę
žmonės. Tai patvirtina ir kiti dalykai. Štai, pavyzdžiui, žemutinės Lietuvos
arba Žemaitijos vyskupystė kadaise buvo vadinama Medininkų vardu.
Vyskupo ir kapitulos rezidencija - Mednik~ Miedniki, lietuviškaiMedinikaj.
Katedra, vyskupai ir kanauninkai visuose viešuose raštuose, kaip antai:
popiežiaus bulėse, kunigaikščių ir karalių reskriptuose nuo seniausių laikų
beveik iki pat mūsų amžiaus visuomet buvo vadinami Medininkų vardu.
Golstado knygoje 18 Rapolas Volteranas, aprašydamas Baltijos pietinio
pajūrio gentis, be kita ko, teigia: "Yra šiame krašte (t. y. žemaitijoje) ir
masagetų, bet jie skiriasi nuo tų, kurie gyvena Sarmatijoje; jų žemė yra
visiškai nedidelė - sakoma, įveikiama per dieną - tačiau ištįsusi, nes plyti
nuo prūsų iki livonėnų; iki šiol dar nekrikščioniška". (Švedų istorikas Melch.
Haim. Golstadas. Antrasis leidimas. Ulmas. 1727. 7 knyga, 250 psl.) 19•
Stebina dar ir tai, kad Gandingos tijūnijos gyventojai patys save vadina
Masse; ten dar tebestovi senu t senutėlis Mosėdžio (Massedis arba Mosedis)
miestelis, slaviškai - Masiady.
Kartais svetimšaliams žemutinė Lietuva [Žemaitija] skambėdavo ir kaip
Semigalia. Tai yra lietuvių kalbos žodžių iame (žemė) bei galas (kraštas)
dūrinys (juk Žemaitija yra prie pat Baltijos pajūrio). O štai anapus jūros
gyvenantys ir daugiausia žuvimis besiverčiantys švedai lietuvių vadinami
Zwejonis, t. y. žvejai, arba iuwiedaj, t. y. žuvų valgytojai, nes lietuvių
supratimu, dėl didelių šalčių javai ten neauga ir gyventojai minta vienomis
žuvimis.
Lietuviai žemesnės padėties žmonių apibūdinimui turi penkis specialius
žodžius:
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l) Tarnas; [lot.] - cliens, fiduciarius, vassalus; prane. -suivant;
2) Kalpas; [lot.] - servitor; prane. - serviteur;
3) Wergas; [lot.] - servus; prane. - l'esclave;
.
4) Nauiukas - naujas žmogus, t. y. naujakurys; prane. - colon; ir
5) Muiykas; [lot.] - aeternus, t. y. visam laikui pririštas prie žemės.
Dėl pirmojo. Tarnas (lot. cliens, fidueiarius, vassalus) šios genti~s
supratimu reiškia laisvą, išmėginto sąžiningumo bei narsumo žmogų, kuns
tokį vardą išlaiko ir tada, kai susieja save (vasalo ryšiais) su savarankišku
globėju, lietuviškai vadinamusaupans arbasaupons, kunigaikščiu, karaliumi
ar imperatoriumi. Net jeigu jam ir parodoma didžiausia pagarba, net jeigu
jis tampa artimiausiu kunigaikščio patarėju, vis tiekvadinamas tarnu. Jo
pareiga buvo savo vardu ir galva ginti, aplinkybėms prispy~~s, ~a~o ~~no,
kunigaikščio, karaliaus ar imperatoriaus garbę ir gyvybę, JlS v1s1ska1 Jam
paklusdavo - ir ne iš savanaudiškumo, bet vien tiktai iš pagarbos; .maža
to, turėjo netgi remti globėją savo ištekliais, jeigu tasai būdavo neturtmgas.
Iš čia ir kilo paprotys įteikti globėjui bendrąją dovaną, lietuviškai vadinamą
Meslava, o vėliau - sutiktuvių dovaną - apie tai kalba 1529-ųjų metų
Žygimanto Senojo įsakymas žemaičiams, kad nepamirštų ilgaamžio
papročio duoti tijūnams pusės aso vertės duonos. Kad šis ~odis bū.t~
suprastas dar tiksliau, pridursime ir štai ką: bet kurioje kalboje posakiai
"vergauti Dievui, Dievo vergas" turi kilnią prasmę, tačiau lietuviai tokius
pasakymus laiko gėdingu piktžodžiavimu, nes aukščia~siajam i~
puikiausiajam Dievui ne vergaujama, o tarnaujama gera vaha (:Tarna1
tarnau:). Kadangi Dievas nieko neverčia sau tarnauti, todėl vergai jam nė
nereikalingi. Teisybę sakant, tarnaj buvę kilmingesni žmon~s (ne
viešpačiai?), kurie vėliau su turtu prarado ir laisvę, - kokiu būdu ir kad~
- ne čia dėstytina. XV - XVI amžiuje Lietuvos kunigaikščiai, dovanodami
nejudamo turto, šį skirtumą tarp vasalo ir tarno išreikšdavo, regis, slaviškais
žodžiais s poddanymi i czeladiu niewolnuju.
.
Dėl antrojo. Kalpas (lot.servitor; kalpoti - kam nors dirbti). Tai žmonės,
kurie dirbo pas turtingesnius prastus darbus. Dažniausiai jie būdavo iš
atleistinių. Šeimininkas jiems turėdavo duoti ne tik maisto bei drabužių,
bet ir mokėti atlyginimą. Pats žodis buvo neigiamos reikšmės ir iki šiol
lietuvių vartojamas ištižusiems sukeikti: giltiniu kalpa ( [lot.] ancilla mortis

aut servitor).
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Dėl trečiojo. ~rgas reiškia vergą tiesiogine žodžio prasme, nes wergauti
- vien už maistą ir drabužius veltui dirbti pačius juodžiausius darbus. Šiuo
žodžiu vadinti tie, kurie būdavo arba iš belaisvių, arba iš skolininkų, arba
iš tų, kurie negalėdavo atlyginti padarytos žalos ir būdavo priskiriami
nukentėjusiai pusei tol, kol nepadengs nuostolių.
Dėl ketvirtojo.Nauiukas, t. y. naujas žmogus, tiesiogine to žodžio prasme
- naujakurys. Taip buvo vadinamas laisvas asmuo, kuris tarnaudavo už
tam tikrą pinigų sumą.
Ir dėl penktojo.Mužykas kilęs iš latvių mužigas, lietuvių umžygas ir reiškia
amžinas. Tai buvo žmogus, kuris negalėjo, palikęs savo šeimininką, išeiti
pas kitą ir visam laikui buvo priskirtas tik vienam, kitaip tariant, buvo
pririštas prie žemės. Šis žodis yra vėlyvesnės kilmės. Mat Rygos arkivyskupas
Mykolas 14 ... metais pirmas uždraudė naujakrikštams latviams Livonijoje
išeiti nuo vieno šeimininko pas kitą. Tokia, regis, yra šio žodžio, kilusio iš
latvių mužygas kilmė, o vis labiau įsigalint šitokio pobūdžio priklausomybei
juo buvo pradėta vadinti prie žemės pririštus valstiečius. Viešuose lietuvių
raštuose jis pasitaiko tik XVI amžiaus pradžioje, bet net ir tada dar visur
esti įprasti s poddanymi i cze/adiu niewolnuju, t. y. su vasalais ir tarnais.
Skirtumas tarp žodžių tarnas, kalpas, wergas, nauiukas bei mužykas pagaliau
išnyko ir visus juos imta vadinti apibendrinta reikšme: vergai arba valstiečiai,
slaviškai cholopi, kmieci, mužyki.
Žodis poczet reiškia palydą.Mat net ir neturtingas bajoras, vykdamas į
karą, turėjo turėti bent dar du vyrus: vienas iš jų vesdavo atsarginį arklį,
kad kritus mūšyje pirmajam, šeimininkas persėstų ant pastarojo, o kitas
buvo gurguolininku. O turtingesni bajorai atsivesdavo savo vasalų - tokia
palyda ir buvo vadinamapoczet. Juk net ir viešuose raštuose dažnai pasitaiko
pasakymų "toks ir toks bajoras atvyko su palyda", taki a taki szlachcic

znajdowal się z swoim pocztem.
Vieni lietuvių šeimų vardai vienaskaitos vardininke baigiasi galūnėmis
is arbays, būtent: Drousutis, Daugkentis, Dauggentis, Wissaginis, Mažejkis,

Jausutis, Klausutis, Marutis, Laukutis, Peldys, Dargis, Milejkis, Gejdwidis,
Dirmejtis, Ginejtis, Laukis, Taikys, Rodis, Trumpis, Galiginis, Bujnys, Minelkis,
Ejtutis, Uwajnis, Sirputis, Kuszlejkis, Monikis, Dajnutis, Miniotis, Siriotis,
Ba1wajnis, Perwajnis, Dosis, Saulytis, Nemiris, Rimdejkis, Ostejkis, Tauienis,
Galwezis, Perginis, Rupejkis, Wienmetis, Soczys, Rymejkis, Augutis, Dargenis,
Wajžodis, Mijžis, Waszkys, Punelis, Butejkis, Netiewis, Butegejdis, Kiejstutis
ir t. t., ir t. t. Kiti baigiasias, būtent: Witaudas, Dauggirdas, Wisgirdas, Waras,
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Kunas, Sargunas, Ejtminas, ]augalas, Wajsznoras, Kąntautas, geriau
Gąntautas*, Ejrimas, Ta/otas, Wisgintas, Wismąntas, Wisgąntas ar Wiskąntas,
Jotas, Wisbaras, Leugaudas, Mistautas, Gerejmąndas, Swirkąntas, Surkąntas,
Mažrimas, Narbutas, Žyburtas, Kijswinas, Gedminas, Galiminas, Ejdimtas,
Ejnoras, Getautas, Gedigaudas ir t. t. O žemutinėje Lietuvoje gyvenantys
žemaičiai galūnės balsį a išleidžia, būtent: Wisgird's, Ejtmin 's, Ejrim's,
Gedmin 's ir t. t. Pagaliau dar kiti šeimos vardai vienaskaitos vardininke
turi os**, būtent: Kezgajlos, Bylos, Wiligajlos, Stejgwilos, Urnioszios,
Mostwylos, Taliwajszios, Kqntos ar Gąndos, Sziszios, Ge}wylos, Klausgajlos,
Kiwylos, Nigajlos, Augusos, Mąntwylos, Stankos, teisingiau Stąngos,
Waragobos, Mylos, Narkos, Daugszos, Ejwylos ir t. t.
Tėvavardžiai buvo padaromi prie tėvo vardo pridūrus lytį delis, kuri
senojoje lietuvių kalboje reiškė sūnų. Pavyzdžiui, jeigu tėvas yraDauggirdas,
tai jo sūnus- Daugirdelis, t. y.Dauggirdo sūnus, Wisgirdelis, Wisgirdo sūnus,
Talotelis, Taloto sūnus. Labai dažnai garsų darnos sumetimais raidė d
išleidžiama, ir tada esti Biwajnelis, Buwajnelis vietoj Biwajnidelis,
Buwajnidelis. O aukštutinėje Lietuvoje jaunuolių varduose išleidžiamas
skiemuo el, ir jie baigiasi galūneatis, būtent: Gedros - Gedratis, Wisgirdas
- Wisgirdatis, Dosys - Dosatis vietoj Gedratelis, Wisgirdelis, Dosatelis.
Dažnai senuose'raštuose prie sūnaus vardo taip pat dažnai pridedamas ir
tėvo, būtent: Montwylos Zadejkatis, Dauggirdas Bilatis; tai reiškia, kad
Montwylo tėvas buvo Zadejkis, o Dauggirdo - Bylos. Mažybiniai
daiktavardžiai ir asmenvardžiai baigiasi galūne ytis, būtent: Dauggirdytis,
Narkytis, Dosytis ir t. t.
Asmenvardžiai, vienaskaitos vardininke turintys galūnes is, ys, ytis ar os,
daugiskaitos vardininke baigiasi galūne e, būtent: Steigwile, Mentwyle,
Wange; Ejwyle ir t. t. O asmenvardžiai, turintys vienaskaitos vardininke as,
daugiskaitos vardininke turi a, būtent: Daugsza, Laugaudii, Ejrima ir t. t.
Bet kadangi balsiai ii arba e kalbos sraute leidžia susidaryti sambalsiui,
todėl pakeičiami į aj, daugiausia aukštutinėje Lietuvoje, pavyzdžiui:
Daugszaj, Laugaudaj, Ejrimaj ir t. t. Kai senuose lietuvių rankraščiuose
pasitaiko šeimos vardas, besibaigiantis dgs. vard. galūne ii arba e, tada jis
rodo, kad tas rankraštis pasirašytas ne vien tik savo paties, bet ir brolių
vardu.
Lietuvių moterų vardai baigiasi galūne e, būtent: Tamyle, Prane, Talune,
Milene, Dajnute, Rimgajle, Birute, Zywyle, Tate ir t. t. ir t. t.
Lietuvių, kaip ir kitų šiaurės tautų, šeimos vardai kilę iš būdo ar kūno
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yp~ty?,ių būt~nt:.Dauggirdas - daug girdintis, Wisgirdas - vi$ką girdintis,
M1~mos - m1~nms, Waras - smarkus, Marutis - marus, Mylios - mielas,
meilus, Trun:pis - trumpas, Mažutis - mažas,Drousutis - drąsus, Giniotis
- ~n~įa~,Zyburtas - žiburys, Gedr6s - purvas 20, Zijmis - žiema,Jaugalas

- gmcmm~as, Sziauris - šiaurys (vėjas), Kiejstutis - keistas, Trapos trapus, A:kis .- alkis, Pranios - prantnus, Dargis - darganotas, Rodis rod~.ma~1s pirštas, Waragob6s - grobuoniškas, Daugkentis - daug
kenciantts, Dauggentis - turintis daug genčių (giminių), Bylos - bylus,
Dosys - dosnus ir t. t.
Iš lotynų kalbos vertė Darius Antanavičius

* Mat slavai lietuvių kalbos skiemenį kant rašo kgont, kadangi neturi nosinių raidžių
perteikia kaip kg.

**Raidę 6 reikia tarti kaip graikų omega su spiritu Icni.
15.-2696

'
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Lietuvių

atgimimo istorijos studijos 1993
T. 5
Simonas Daukantas

SIMONO DAUKANTO 1842 M. RUGSĖJO 9 D.
LAIŠKO TEODORUI NARBUTUI PRIEDAI
Parengė

Zigmantas Kiaupa

Simono Daukanto ir Teodoro Narbuto susirašinėjimas, užsimezgęs 1842
m. ir užderėjęs keliasdešimties laiškų pluoštu 1, suteikė daug medžiagos
tiek abiems mokslo vyrams, tiek to meto Lietuvos intelektualinei atmosferai
pažinti. Jų laiškai gerai žinomi ir tyrinėjami, tačiau tebėra viena kita spraga.
Vieną iš jų stengsimės užpildyti, paskelbdami dar nežinomus S. Daukanto
T. Narbutui rašytus tekstus.
Rankraštis. Viename iš S. Daukanto išrašų iš Lietuvos Metrikos (toliau
- LM) rinkinių, buvusių T. Narbuto rankose ir dabar saugomų V. Stefaniko
mokslinėje bibliotekoje Lvove (Rankraščių skyrius. F. 5. Ap. 1. B. 3116/
UI)2, yra 3 S. Daukanto autoriniai tekstai. Šis rinkinys- tai 151 lapo knyga.
Joje sunumeruoti puslapiai, taip pat įrašai. Pastarieji, atrodo, buvo
sunumeruoti prieš įrišant knygą arba ji buvo subyrėjusi ir yra įrišta antrą
kartą, nes vietomis įrašai sudėti ne pagal numerius. Be to, įrašai buvo
numeruoti nelabai atidžiai.
P. 277-286 užima minėti S. Daukanto tekstai. Jie yra lyg ir be pradžių, 2
iš jų b2igiasi S. Daukanto parašais. Jų paraštėse yra T. Narbuto pastabos.
S. Daukanto tekstai rašyti lenkti kalba, juose gausu istorijos šaltinių citatų
origina:o kalbomis - lotynų, gudų (LDK slavų kanceliarine) ir lenkų.
Tekstas, kuriam mūsų publikacijoje suteikiame Nr. l, yra p. 279-282 ir
turi rinkinio įrašo Nr. 67. P. 283-286 yra kitas tekstas, publikacijos Nr. 2.
Rinkinio įrašų numeruotojas nepastebėjo jo pradžios ar ankstesnio įrašo
pabaigos, nors šis baigiasi S. Daukanto parašu, ir p. 283 nėra naujo įrašo
numerio. Jis, Nr. 68, atsiranda tik įrašo paskutiniame puslapyje, rinkinio
p. 286. Pagaliau publikacijos tekstas Nr. 3 yra p. 277- 278. Lapas j knygą
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įrištas atvirkščiai, todėl teksto pradžia yra p. 278 ir turi rinkinio įrašo Nr.
73, o tęsinys - p. 277 ir irgi turi savo numerį - Nr. 66.
Datavimas, žanras, turinys.Tekstuose dažnai sutinkamas kreipinysPone
Kapitone rodo, kad jie rašyti T. Narbutui, nes taip pastarąjį S. Daukantas
tituluoja laiškuose. Pačiuose tekstuose nenurodyta, kada jie rašyti. Be to,
neaišku, ar jie tokie ir buvo - lig ir be pradžios. Atsakymas į šiuos klausimus
atsirado S. Daukanto laiškuose T. Narbutui.
1842 m. liepos 27 d. laiške T Narbutui S. Daukantas daug rašo apie
lietuvių bajorų_ herbus, pabrėždamas, kad jie neturi lenkų herbams būdingų
pavadinimų. Cia jis taip pat praneša T. Narbutui apie Radvilų archyve
buvusią Lietuvos privilegijq rodyklę 3 . 1842 m. rugsėjo 9 d. laiške S.
Daukantas praneša T. Narbutui, kad kartu su laišku siunčiąs privilegijų,
esančių Imperatoriškoje viešojoje bibliotekoje, rejestrą ir herbų, kurie
privilegijose neturi pavadinimų, rejestrą 4 • Dar kartą apie Radvilq archyve
buvusį nuorašą, atsidūrusį minėtoje Viešojoje bibliotekoje ir ten pradingusį,
S. Daukantas rašė 1842 m. gruodžio 6 d. laiške5 •
Savo ruožtu, skelbiamame tekste Nr. l S. Daukantas būtent ir
samprotauja apie pavadinimq neturinčius lietuvių herbus bei pateikia
herbus aprašančias citatas iš bajorystės privilegijų, įrašytų LM. Tekste Nr.
2 T Narbutui aprašoma LDK privilegijų knyga, buvusi Radvilų archyve,
pateikiamas jos turinys ir apibūdinimas. Neabejotina, kad apie šiuos 2
tekstus S. Daukantas rašė 1842 m. rugsėjo 9 d., teigdamas, kad juos išsiunčia
T. Narbutui. Taigi, juos galime vadinti šio laiško priedais ir datuoti taip
pat, kaip ir patį laišką.
Daugiau neaiškumų yra dėl teksto Nr. 3 datavimo. Jame S. Daukantas
lakoniškai apibūdina Lenkijos karalystės archyvo Krokuvoje 1730 m. aprašą

1

Merkys V. Simonas Daukantas. Vilnius, !972. -P. 134-142; 11 leid. - Vilnius, 1991. -P.
81-86; S. Daukanto laiškai T Narbutui skelbti Daukantas S. Raštai. T. 2. /Sudarė, įvadą ir
paaiškinimus parašė V. Merkys. Vilnius. l 976. - P. 720- 776. T. Narbuto laiškai S. Daukantui
saugomi Lietuvos mokslų akademijos mokslinėje bibliotekoje (Rankraščių skyrius. F. 31.
B. 1412).

Plačiau žr. šiame rinkinyje skelbiamą straipsnį: Kiaupa Z. Simono Daukanto parengti
Lietuvos Metrikos medžiagos rinkiniai.
3
Daukantas S. Raštai. -T. 2.- !~ 724-727.
·' Ten pat. P. 727- 729.
Ten pat. P. 729- 73 l.
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ir vietomis jį cituoja. Tekste Nr. 2 jis, kaip atrodo, rašo apie tą patį Krokuvos
archyvo aprašą, bet sakosi jo dar nematęs. Taigi: gali~as dalyk.as, kad S.
Daukantas pastarąjį tekstą atsiuntė vėliau, su kitu .laišku. ~:t Įman~O:a'.
kad spėjo tai padaryti ir su tuo pačiu 1842 m. ru~sėJO ~d. la1sku, ypa~, Jei
visas komplektas - laiškas ir priedai - buvo ruošiamas ir rašomas ne vieną
· dieną. Todėl su išlygom galime ir tekstą Nr. 3 skirti į vieną grupę su
pirmaisiais tekstais.
. . .
Skelbimo nuostatos. Skelbiami S. Daukanto tekstai ongmalo kalba lenkų, taip pat gudų ir lotynų, bei vertimas į lietuvi~ kaibą. S. Da~~ant~
autorinį tekstą lenkų kalba ir šaltinių citatas iš gudų ir l:n~ų kalbų 1.svert~
parengėjas, iš lotynų kalbos - D a r i u s A n t a n a v 1 č 1 u s . La1kytas1
tokių

skelbimo nuostatų:
.
"
.
l. S. Daukanto autorinis tekstas parengtas spaudai pagal Instrukc;a

wydawnicza dla.ir6del historycznych od XVI do polowy XIX wieku. Wroclaw.

1953."
2. šaltinių citatos tiek originalo kalba, tiek vertime perteikiamos kursyvu.
Jų pateikimas S. Daukanto tekste su šaltiniais nesu.tikrint~s. . . .
3. T. Narbuto pastabas - o tai, išskyrus porą atvejų, ~ra sa~tm1ų c1t~t~s~
pasitaikančių bažnytinio kalendoriaus datų perve.d1m~s. Į. pa~auhetmĮ
kalendorių - pateikiamos tarp skliaustų su jų autonaus 1mc1ala1s (T. N .).
Pasitaikančios T. Narbuto klaidos netaisomos.
4. Archeografiniai ir istoriniai paaiškinimai parašyti ti~ ~· Dauk~nto
autoriniams tekstams, o cituojamiems šaltiniams - ne, nes tai butų specialus
darbas, gana tolimas publikacijos svarbiausiam objektui - S. Daukanto
autoriniams tekstams. Tik atkreipiamas dėmesys, kad Teksto Nr. l Acta
Lithuanorum yra Lietuvos Metrika. Archeografiniai paaiškinimai žymimi
Uotyniško aifabeto mažosiomis raidėmis, istoriniai - arabiškais
skaitmenimis. Paaiškinimai pateikiami po kiekvieno teksto.

S. Daukanto 1842 m. rugsėjo 9 d. laiško T. Narbutui priedai
Peterburgas. 1842.09.09.
V. Stefaniko mokslinės bibliotekos Lvove rankraščių skyrius. E 5. Ap. 1. B. 3116/III. P.

277-286.

l. P. 279-282. Nr. 67 (dalis).
Osoby nobilitowane w Litwie, kt6rych w przywileju nazwanie herbu nie
znajduje się.
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1536 r. Odlanicki (scutum aweum in cujus medio manus armata de nube
celescini coloris habens et tenens gladium vibratum et ad pugnam extensum
in cruore repersum pars vero inferior seu basis scuti eo toris rubeis et in acie
seu superficie scuti galea, in cujus sumitate similiter extensa manus cum gladio
vibrato fascis galea utrumque latus tegens colore rubeo nigro glauco per
mixtum). Acta Lithuanorum Liber Inscriptionum 24, fol. 26.
1540 r. Kapliczom ( CocHy 3eJ1eHy10 e mpeMa Bepxu e ooHow nHR
ui)yitUMU u e KopeHeMo 8 w,ume itepAeHOMb u Ha Bepxy w,uma Ze.!l.Mb
Kpyi!.llblU, Ha HeMb noflb 'le.tlOBeKa 36pOUHOZO ZOJl08a 8 Hew 6e3b 36pou 3
pocnyw,oHb/MU 80Jl0Ca.MU, a oep:HCUmb OHYIO COCHY PYKOMU 3a KopeHe).
Acta Lithuanorum Liber Inscriptionum 24, fol. 68.
1548 r. Dworzanski Jan (et armis seu insigniis post earum arte pictoris hic
designatis et depictis donavimus etc.). Acta Lithuanorum Liber Decretorum
38, fol. 560.
1562 r. Nestorowicz (ofleHO.R poza 80 oepe8e iJy6080Mo 8p0Cilble 8
3efleHOMo noflu e Ze.tlMOMo, a HaOo zeAMOMo nepo cmpycoBo e UHb/MU
OKpacaMu, zep6o npo38UW,e CBOe Memu Maemo JĮy6opozo). Acta
Lithuanorum Liber Inscriptionum 41, fol. 191.
1567 r. Kondratowicz (herb jodla) więcej nic niepowiedziano. Acta
Lithuanorum Liber Inscriptionum 50, fol. 115.
1565 r. Danowicz (Kpu:HCo 6eflblU Ha itepBOHOMo noJ110). Acta
Lithuanorum Liber Inscriptionum 41, fol. 272.
1576 r. Zarowski (Semilunium vel dimidium lunae et stellam at cum
galea crucem, quod melius industria et suptilitate pictoris facta in hoc
privilegio depixit). Acta Lithuanorum Liber Inscriptionum 61, fol. 34.
1591 r. Kornilo Anisimowicz Perewalski (zep6o ew AyKo BbtmReHeHblU
cmpe.no10 Maemo OHo u oemu ew). Acta Lithuanorum Liber Inscriptionum
65, fol. 150.
1566 r. Saurymowicz (zep6o ew 8 itepBOHOMo noJ110 po:HCa a 8 Heii namb
KBamoBO Ha cuzHemb u neitamb ew npuoOJlu). Acta Lithuanorum Liber
Inscriptionum 38, fol. 397.
1578 r. Jelski (oo cmapo:HCumHow zep6y uxo KomopbtMCR e npooKOBO
CBOUX6 neitamoBOJlU, mo ecmb oo OByxo MeitoBO Ha Kpu:HCO npeAO:HCOHblMo,
HaiJo KomopbtMu 3Be3oa ecmb, npuoaeM eellMo u Ha zeflMOMo nepo
cmpycoBo co UHbLMU oKpaca.Mu RKO Ha BblMOJlOBaHb/MO my ce noKOJyemo),
w przywileju m6wi Stefan Kr61 - cmaHy UIJlJIXeu,Kozo Be.nuKow KHR3cmBa
flumoBCKOW ecmb e oaBHblXO itacoBO J110ou po:HCa10 uumxeu,Kow. Acta
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Lithuanorum Liber Inscriptionum 59 fol. 67.
1581 r. Matiejewicz (zep6o ew, o!leHbJO 20J1oey e pozaMU RKo
ebtMGJ1boeaHo ecmo).Acta Lithuanorum Liber Inscriptionum 67, fol. 46.
1564 r. Milewski (zep6o ezo, o!leHoU pozu eo ()y6o). Acta Lithuanorum
.
Liber Inscriptionum 41, fol. 172.
1613 r. Eliasz Juszkowski (stema, nimirum dextram lamma ferrea
coopertam gladium strictum tenentem in clypeo rubei coloris cum laciniis
ejusdem rubei et flavi coloris circumpendentibus de super galea": appe1tam,
tres struti paenas habentem, prout hic depicta cernitur). Acta Lzthuanorum

Acta Lithuanorum Liber lri.scriptionum 50, fol. 120.
1569 r. Prostwirowicz6w przyjąl do swego herbu Kwinta, niepowiedziano
jaki herb Kwint6w. Acta Lithuanorum Liber Inscriptionum 49, fol. 239.
1569 r. Budifo, herb jego "nazywajemy Lelije, (3ee3i)y y Meozu,y) jak tu
jest wymalowany", slowa przywileju. Acta Lithuanorum Liber Inscriptionum
51, fol. 239 (moze dzisiejsza Leliwa?).
1576 r. Rudomin6w Radziwil przyiąt do swego herbu (habebit id quod

Radviliorum gentilitium est, tres venatorias tubas intus angustioribus oris
junctas Joris pretensioribus orificiis equalibus speciis in trianguli figuram
reductas flavi coloris circumhgatas in campa ceruleo supraque insigne galea
ferea aperta eminet duobus alis et corona praemitentibus ornat). Acta
Lithuanorum Liber lnscriptionum 55, fol. 99.

Liber. ..

1659 r. Muraszko (trzy zręby w sobie, a nad niemi luk napięty z strzalą
ku g6rze od cięciwy przez serce nad maydunem luka wys:a~ione na wylot
przera?.ającą zawierający ). Acta Lithuanorum Liber Inscrzptwnum 130, fol.

360..
1765 r. Ignaccmu i J6zefowi Gorskim bradom ( w poliu b~ękitn~m ;ę_k~
pier5cien trzymająca, w helmie takie podobnaz ręka trzy_maJąca plersc_zen
w pięciu strusiech pi6rach .ku g6rze wyciągnione). Acta L1thuanorum Liber
·
.
. , . ,
lnscriptionum 190, f ol. 20.
1765 r. Kazimierski (w palu blękitnem prawa ręka zbro1na pterscien zfoty
nad6l spuszczony t1zymajqca tak jak odmalowany). Lib_e~ 190, fol. 30-_ .
1766 r. Od:owski (trzy tulipany czerwonego koloru w Z6ltym polu z ziemt
wyrastającie i zakwitające, na helmie pięc pi6r strusich, na nich krzyz maly).
Acta Lithuanorum Liber /nscriptionum 190, fol. .126.
Wiele jest takich przywilej6w na szlachectwo, w kt~rych zup~lnie ~ie
wspomina się o herbie. Nawet tych herb6w nazwisk rne ma tak1ch os~b,
ktore przyjęly drugich do swoich herb6w i tak na przykiad Bat~k1,er
Olizarowski, nobilitacja 1622 r. bez herbu; Newojnowiczz Wesztortow1czow
familia bardzo dawna bez herbu 1536 r.; Gedwyio, bez herbu r. 1586.
1551 r. Milkowicza przyiąi do swego herbu wojewoda polocki Stanisfaw
Dowojna, herb jego w przywileju wspomina się temi slowy J1ebo 3 MYPY.
Acta Lithuanorum Liber Jnscriptionum 35, fol. 82.
1563 r. Wasilewicza przyjąl: do swego herbu marszakk JKMsci horodniczy
wlodzimierski Mikofaj Juchnowicz Kozinskiprijemszy dobrowolnie do sw~go
herbu tri telije e ųep60HbtMo no!leMo prasil Korola. Acta Lithuanorum Ltber

Inscriptionum 47, fol. 179.

.

.,
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1567 r. Adama Janowicza z Pdka Bilinskicgo przyjąl kasztelan mmsk1
Talwosz do swego herbu Labędz, do kt6rego krol na helmie miecz

1564 r. Imbra Jakub Wengrzyn w W ęgrzech będąc pieczętowąl się
Pelikanym, Zygmont August przydal: trzy pi6ra strusia, co tez Batory w r. ·
1579 jemu potwierdzitActa Lithuanorum Liber lnscriptionum 65, fol. 117.
Tym dziwniejsza rzecz, ze nawet za ostatniego kr6Ia1, kiedy najwięcej
nobilitowano, prawie trzecia częcs herb6w w przywilejach znajduje się bez
nazwania. Z tąd wnosic trzeba, ie NiesieckF sam ponadawal nazwiska po
większej częsci herbom w swoim herbarzu znajdującym się, a wziętym z
herbarz6w niemicckich. Bardzo sprawiedliwa jest uwaga Pana Kapitana,
zc wiele herb6w wl:asciwie litewskich znajduje się w herbarzach polskich,
albowiem ze mielismy herby i przed rokiem 1413 3, to tego są dowodym
traktaty z Krzyžakami przed wspomnionym rokiem zawierane, kt6re Lucas
Dawid 4 przytaczając nawet hcrby opisuje, jak ksiązęce tak i priwatne w
Tomie VH, pag. 174, pag. 178, w Tomie VUI, pag. 33. Wielce Litwini są
obowiązani Panu Kapitanowi za wynalezienie, odkrycie kilkadziesiąt herb6w
prawdziwie litcwskich, dalby B6g jemu zdrowie i drogie jego zycie
przedruž:yt, niezawodnie i więcej się odkryje staraniem jego. Zyczycby
naležalo, gdyby Pan Kapitan m6gi w nasze strony wejrzec, przynajmniej
domy Burb6w, Szemiot6w i Orwid6w i innych, mogl: bys jeszcze wiele
skarb6w tego rodzaju wykryc. Przypatrując się juz wiadomym herbom
1

Stanislovas Augustas, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis 1764-1795 m.
Neseckis Kasperas (1682-1744) lenkų heraldikas. S. Daukantas turi galvoje leidinį:
Niesiecki K. Herhwz polski... /Wyd. J. N Bohrowicz. T. 1-9. Lipsk. 1839-1842. 1845 m.
išėjo T. JO.
' 1413 m. Horoldės susitarimu Lenkijos bajorai priėmė būrį Lietuvos bajorų i savo herbus.
' Davidas Lukas (apie 1503-1583), Prūsijos istorikas. S. Daukantas nurodo i David L.
Preussische Chronik. Bd. l -8. K(inigsberg. 1812-1817.
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wlasciwym litewskim, zdaje się ze one byli znakami reli~ijn.emi, fetyszami
czyli godlami szczęscia, a zatym musialy bydi dowolne, Jak1 zna~ przy~ral
za godlo szczęscia swego, takim się i pieczęt~wal. W h~rbarzu Kojalo"'.'1cza'
te herby, kt6re on z pomnik6w zebral są c1ekawe, _r1erwszy herb ~1ę.dzy
· s1ę
· bYUL.
„v. koni·czyny li.stkami forma taka & m quad am subscnptzone
terrn· zdaje
. . .
anni 1556, gdyž do inej figury por6wnac nie mozna ~m ':1ęcej,. z~ ~obylas
po litewsku, trilistik po rusku wielką gra rolę do dz1s dn~a w _r1~sn~a~h, w
guslach i w lekarstwach, tak w naszych stronach, jak w go~nej L1tw1~ · .
Wspomniawszy herbarz Kojalowicza, o kt6rym ks. p1ja: Jakuk1~w1c~
m6wil, jest exemplarz nie p. Szpillera, ale m6j wl~sn~, m?ją r~ką m~dys
przepisany. Księfa pijarowie oszukali księdz~ J~kukiew1cza zar~ując z ~~ego.
Gdybym byl blisko, z największą checią udz1~hlby~ Pa~u kap1tanow1, l~cz
ze jestdmy bardzo oddaleni i oba smiertelm, to me chc1al~ym z .r~k m?1c~
wypuscic· albowiem po smierci brata mojego 7 w zdarzenm mojej sm1erc~
nie ma~ więcęj, ktoby go m6gl upomnąc się, a ja _zyczylbym choc
najdalszemu imienikowi zostawic, poniewaž jest to moja krwawa ~~aca,
pr6cz tego najusilniej staram się, ažeby mo~na bylo go wydrukow~: choc
extra limites, tylko niedostatek nie dozwala 1eszcze tego uskuteczmc. Vale
et Vale.

Jego najni:Zszy sluga Szymon Dowkont.
VERTIMAS*

Nobilituoti asmenys Lietuvoje, kurių privilegijose herbų pavadinimų
nėra:

. •v v d
l s
1536 m. Odlanickis (auksinio skydo, kurio vidury1.e is zy r?s spa vo
· kysvanti' svarvuota ranka laikanti kovai iškeltą ir sukruvintą kardą,
'
d .
deb estes
apatinė dalis arba skydo pagrindas yra raudonos spal~o~, o sky o virsu~meJ~
dalyje ar viršūnėje šalmas, virš kurio taip pat yra istiesta ranka, laikanti
iškeltą kardą; abu šalmo fonus dengia tamsiai raudonos spalvos su melsvu
atspalviu uždangalas). Lietuvos aktai, Užrašymų ~nyga ~4: ~·v 2~.
.
1540 m. Kapličams (raudoname skyde žalia ~~šis su tnmis i~ vieno k~l':".o
kylančiomis viršiinėmis bei šaknimis, skydo virsu1e - apvalus salm~s'. virs/o
_ pusė šarvuoto žmogaus, šio galva be šarv_ų, s_,u ~ataidais plaukais, ir laiko
rankomis jis tą pušį už šaknų). Lietuvos aktai, Uzrasymų knyga 24, l. 68.
.
1548 m. Dvoržanskis Janas (apdovanojame ir ginklais ar~a h~rbu, kuns
matyti iš dailininko čia nupiešto piešinio ir t. t.). Lietuvos aktai, Teismų knyga
v

38, l. 560.

•

••
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1562 m. Nestorovičius (žaliame lauke elnio ragai, į ąžuolą įaugę, su šalmu,
o virš šalmo stručio plunksna su kitais papuošimais. Herbas tųri turėti savo
vardą Ąžuolragis). Lietuvos aktai, Užrašymų knyga 41, l. 191.
1567 m. Kondratovičius (herbas eglė), daugiau nieko nepasakyta.
Lietuvos aktai, Užrašymų knyga 50, l. 115.
1565 m. Danovičius (baltas kryžius raudoname lauke). Lietuvos akta~
Užrašymų knyga 41, l. 272.
1576 m. Zarovskis (pusmėnulį arba pusę mėnulio ir žvaigždę bei kryžių su
šalmu, kaip tai geriau matyti iš šioje privilegijoje stropiai ir gražiai dailininko
nupiešto piešinio). Lietuvos aktai, Užrašymų knyga 61, l. 34.
1581 m. Kornilas Anisimovičius Pervalkietis (jo herbas yra įtemptas
lankas su strėle, turi jis ir jo vaikai ir t. t.). Lietuvos aktai, Užrašymų knyga
65, l. 150.
1566 m. Saurimovičius (jo herbas yra rožė su penkiais žiedais raudoname
lauke, suteikėme jo signetui ir antspaudui). Lietuvos aktai, Užrašymų knyga
38, l. 397.
1578 m. Jelskis (prie jų senovinio herbo, kuriuo nuo pirmtakų laikų
antspauduodavo, tai yra prie dvieją sukryžiuotų kalavijų, virš kurių yra
žvaigždė, pridedame šalmą ir virš šalmo stručio plunksną su kitais
papuošimais, kaip čia nupieštą rodome), privilegijoje karalius Steponas
sako - nuo seno Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baj01ų luomo žmonės
yra bajoriškos kilmės. Lietuvos aktai, Užrašymų knyga 59, l. 67.
1581 m. Matejevičius (herbą elnio galvą su ragais, kaip nupiešta yra).
Lietuvos aktai, Užrašymų knyga 41, l. 172.
1561 m. Milevskis (jo herbas, elnio ragai ąžuole). Lietuvos aktai,
Užrašymų knyga 41, l. 172.
1613 m. Elijus Juškovskis (herbą, būtent raudonos spalvos skydą, kuriame
apnuogintą kardą laikanti šarvuota ranka ir raudonas bei rusvas uždangalas,
krintantis nuo atviro šalmo su trimis stručio plunksnomis, kaip tai matyti
šiame piešinyje). Lietuvos aktai, ... knyga.
1659 m. Muraška (tris įkartas, o virš jų įtemptą lanką su strėle, kiaurai
pervėrusią virš lauko esančią širdį, turintis). Lietuvos aktai, Užrašymų knyga
130, l. 360.
• Išnašas žr. prie originalo.
Kojelavičius Albertas (1609-1677), Lietuvos istorikas ir heraldika~. Jo parengtą Lietuvos
bajorų herbyną S. Daukantas buvo iš rankra~čio nusira~ęs.
" Čia kalbama apie S. Daukanto gimtąją Žemaitiją bei Auk.~taitiją.
' S: Daukanto brolis Alek.~andras mirė 1841 m. spalio 5 d.
1
·
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1765 m. broliams Ignotui ir Juozapui Gorskiams (mėlyname lauke žiedą
laikanti ranka, šalme panaši žiedą laikanti ranka virš penkiiĮ stručio plunksnų
į viršr1 ištiesta). Lietuvos aktai, Užrašymų knyga 190, l. 20.
1765 m. Kazimierskis (mėlyname lauke dešinė šarvuota ranka, laikanti
žemyn nuleistą auksinį žiedą, taip, kaip nupiešta). Knyga 190, l. 30.
1766 m. Orlovskis (geltoname lauke trys iš žemės augančios irpražystančios
raudonos tulpės, ant šalmo penkios stručio plunksnos, ant.fų mažas kryžius).
Lietuvos aktai, Užrašymi1 knyga 190, l. 126.
Daug yra tokių privilegijų bajorystei, kuriose visai neprisimenama apie
herbą. Netgi nėra tokių asmenų herbų vardų, kurie priėmė kitus į savo
herbus. Štai, pavyzdžiui, Balakieras Olizarovskis, nobilitacija 1622 m. be
herbo, Nevainavičius iš Vieštartavičių, giminė labai sena, be herbo 1536
m., Gedvilas be herbo 1586 m.
1551 m. Milkovičių priėmė į savo herbą Polocko vaivada Stanislovas
Davaina, jo herbas privilegijoje paminimas tais žodžiais: lii!tas ant mūro.
Lietuvos aktai, Užrašymų knyga 35, l. 82.
1563 m. Vasilevičių priėmė į savo herbą Jo karališkosios malonybės
maršalas, Vladimiro horodničius Mikalojus Juchnovičius Kozinskis:
savanoriškai priėmęs į savo herbą - trys lelijos raudoname lauke, - prašė
karalių ... Lietuvos aktai, UžrašymiĮ knyga 47. l. 179.
1567 m. Adomą Janovičių iš Pelko Bilinskį Minsko kaštelionas Tolvaišas
priėmė į savo herbą Gulbę, prie kurio karalius ant šalmo kalaviją pridėjo.
Lietuvos aktai, Užrašymų knyga 50, l. 120.
1569 m. Prastvilovičius i savc;i herbą priėmė Kvinta, nepasakyta koks
Kvintų herbas. Lietuvos aktai, Užrašymų knyga 49, l. 239.
1569 m. Budilas, jo herbas: vadinamas Lelijos (žvaigždė ties mėnuliu),
kaip čia yra nupiešta, - privilegijos žodžiai. Lietuvos aktai, Užrašymų knyga
51. l. 239 (galbūt šiandieninė Leliva?).
1576 m. Rudaminas priėmė į savo herbą Radvila (turės RadvillĮ herbą,
žydrame lauke rusvai nuspalvintus medžioklės ragus, kurių siauresnieji galai
viduje susijungia, o platesnieji, lygiai išsikišdami į išorę, sudaro trikampę
figiirq, virš herbo iškeltas atviras geležinis šalmas su dviem spamais ir
karūna). Lietuvos akta4 Užrašymų knyga 55, l. 99.
1564 m. Imbra Jokūbas Vengras, būdamas Vengrijoje, naudojo antspaudą
su Pelikanu, Žygimantas Augustas pridėjo tris stručio plunksnas, ką taip
pat Batoras i579 m. jam patvirtino. Lietuvos aktai, Užrašymų knyga 65, l.
117.
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. Tu~ nu_ostabi~~, k~d netgi paskutiniam karaliui 1 valdant, kada buvo
d~ug1~u.s1a nobll~tuo1_a~a, beveik trečdalis herbq privilegijose yra be

pavadmu'.1~· Tadei reikia i::anyti, kad Neseckis 2 pats davė pavadinimus

d~~~umai JO herby~e esanc1ų herbų, paimtų iš vokiškų)q herbynų. Labai

te1s1~ga Pono Kapitono pas_taba, kad daug tikrai lietuviškq herbų yr~
'.enk1skuose herbynuose, nes 3uk turėjome herbus ir prieš 1413 metus3. 11 ·
irodo sutart . k v• v• .
ai
"
•
ys_ su ryzmoe1~t1s, sudarytos iki paminėtq metų, kurias Lukas
4
Dav1das pateikdamas netgi herbus aprašo, tiek kunigaikščių, tiek privačius
~To~1 as. VH, ps!. 1_74, p.sl.v 178! tomas VIII, psl. 33). Daug yra lietuviai
~kolmg1.Ponm Kapr'.onm ~z keliasdešimt tikrų lietuviškų herbų išaiškinimą
ir sura_d11:1ą .. r:uotų J~m Dievas sveikatos ir brangų jo gyvenimą prailgintų,
~eabeJotma1 ir _daugiau ~us ~tra:ta jo pastangomis. Reikėtų pageidauti,
~ad Ponas K_ap1~on~s ga~et~ ! musų kraštus žvilgtelėti, bent jau i Burbų,
Semetų, ~r:'idųv~r kitas g1~mes, galėtum dar daug tos rūšies lobių atrasti.
Jau z_mo°'.~s. tikru~ lietuviškus herbus, atrodo, kad jie buvo
rehg1mai zenkla1, fet1sai ar laimės simboliai o todėl ture·~ ·0 bu- t.1 la1sva1
· ·
1
pasirenkami, ~ok1 ~~~klą pasirinko laimės simboliu, tokį ir naudojo
ant.spaude. ~opl~v1c1.aus 5 ~1erbyne tie herbai, kuriuos nuo paminklu
sur:nko, :Yra Įdomus. Pirmasis tarp jų, atrodo, esas dobilo lapeliai for .
··
"
, ma
tok 00 k ·
ia. '. a~p tai 1au aprašyta apie 1556 metus, kadangi su kitokia figūra
~)''.l~~mt 1 . neimanoma. Tuo labiau, kad dobylas lietuviškai, trilistek rusiškai
ik~ s1and1~nos atii:ka_ didelį vaidmenį dainuose, burtuose ir gydyme tiek
nms1.1 ~r~stuose, tiek ir aukštutinėje Lietuvoje6.
'
Pr~~1mm_us Kojala~ičiaus herbyną, apie kurį kunigas pijoras Jakukevičius
kalbe30, tai yra vne p. Spilerio egzempliorius, o mano nuosavas, mano ranka
perrasytas. Kunigai pijorai apgavo kunigą Jakuke · v·
.. ·
. v·
.
VlClŲ, pas1' · d · ·v· ·
sa1py am1 r.s JO. Su d1dz1aus.m noru leisčiau pa~inaudoti Ponui Kapitonui,
kada~g1 :s~me toli vienas nuo kito ir abu mirtingi, tai
. ,~rti:v .
nenoreciau is savo ranh11sle1st1, nes po mano brolio mirties 7 neturiu nieko
galėtq stengtis atgauti man mirus. O aš norėčiau nors
giminaičiui palikti, kadangi tai yra mano kruvinas darbas. Be
. 1s visų Jėgų stengiuosi, kad galima būtq jį išspausdinti nors '-',__'"""'"
tik neturtas dar neleidžia tai įgyvendinti. Gyvuok ir gyvuok.

. . . .!
• •

·v

•

•

•

v

'

•

Jo žemiausias tarnas Simonas

2. P. 283. Nr. 67
Nr. 68.
Przysylam* tu rejcstr wedle

dat

w.
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x. Litewskiemu w og6lnosci w transumptach w jedną ksią~kę spisa~ych,
dzis w Imperatorskiej Publicznej ~ibliotece 1_ znajdującyc~ s1ę, ~ ~ad~1s~m
na grzbieciePrzywileje UX Litewskiego. Archiwum Radzwilo~s!de . Ks.1ązk~
oprawiona, kt6ra jak widac byla albo w wodzie al~o w og~1e, p~mew~
papier spruchnialy Iedwo się trzyma, niekt6re stromce zakleJon~ zeby me
rozpadly się karty, inne dosyc czyste i možn~ czyt~c. Odkryt byl Ją P· p:ofessor Onacewicz3, raz tylko mialem w ręku 1 wyp1salem same daty'._ktor:
tu udzielam dla ciekawosci. Na trzeci dzien gdy poszedlem kopIJOWa~
niekt6rych, znalazlem ksiąžkę schowaną i juž więcej p. professor dopytac
się jej nie mogt. A te są:
Zygmunta Kiejstutowicza
.
1434 a. /pso die ascensionis Domini (V. 7.- T. N.) actum et datum m
castro nostro Troki. Najwažniejszy przywilej, tylko bardz? u~z~o~zony, tak
iž polowa większa juž papierym zaklejona. Jednak naJw~n.1eJszy p~nk~
jeszcze zostat zdaje się dla więcznej slawy tego za~neg~ ks1ęc1~, a t~n ~est.
neminem captivabimus nisi jure victum etc., w1ęc L1twa mrnla JUZ ?a
początku 15 wieku te prawa u siebie, kt6re 1?-°~licy Car.ta Ma~a~ nazywaJą.
A my tego Dobrodzieja idąc za polskiem1 p1sarzam1 spokoJme tyranym
nazywami.

Casimiri
.
,
.
)
1457 Vilnae feria tertia ipso die sancti Sigismundt (wtorek 2 maJa-T. N · ·
Alexandri
· · D
· ·
1492 in Vilna feriae secundae ipso die transfiguratwms ommt
(poniedzialek 6 sierpnia - T. N.).
Sigismundi II
. . .
1522 a. Grodnae in conventu Generali feria tertia in die anun~iatwms
gloriosissimae Virginis Mariae Regni Nostri anno secundo (wtorek 25
marca - T. N.). Widac zle wyczytal datę.
. .
1522 Grodnae. Actum in conventione generali feria secunda a festo Sancti
.
.
Petri in Cathedra (poniedzialek 22 lutego - T. N.).
1529 Vilnae feria secunda ipso die Sancti Lucae Evangeltstae
(poniedziatek 18 pazdziernika - T. N.). .
.
.
. .
.
1522 Vilnae in conventione Generall Sabbato m die Sancti Nicolai
(sobota 6 grudnia - T. N. ).
.
.
.
1529 Vilnae actum et datum in conventione generali fena secunda ipso dte
sancti Lucae Evangelistae drugi raz (ten co wyzej - T. N.).

* Išnašas žr. prie vertimo.
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Sigismundi lll Augusti dicti
1547 Vilnae in conventione generali feria secunda ipso die sancti Valentini
Martyris (poniedzialek 14 lutego - T. N.).
1547 Vilnae in conventione generali feria secunda ipso die Sancti Valentini
Martyris (ten co wyžej - T. N.). Ten przywilej Pan Kapitan ma u siebie
przyslany, jest to przysięga Zygmunta Augusta Litwinom dana bardzo
ciekawa.
Stephani
1576 Varsaviae Junij 29 die (29 wrzesnia - T. N.) confinnatio jurium et
Libertatum Lithuaniae.
1576Juramentum Stephani (idem - T. N.).
)/(uKcUMOHma Aecycma z nowu
1563 UJOHR 6 OHJI (6 czerwca - T. N.).

l 564 z.
l 566 e.
1568 z.
l 568 e.

UJOJ111 l 0H11 y EeJ1bcKy.
hlapma l l OHR Ha coii.Me eanbHOMo BeJlUKOM BWleHCKOMo.
UJOJ111 l oHa y I'opooHe Ha coii.Me.
oeKa6p11 21 OHR y BUJlbHU.

1569 Lipca l dnia na sejmie Lubelskim.
1564 Marca 13 dnia w Warszawie deklaracja o unię i wolnosciach
litewskich.
List Marcina i Eugeniusza papiež6w r6wniež Bazylejskiego konsylium do
Zygmunta Kiejstutowicza, kt6re dozwalają mu wybrac sobie spowiednika
wedle swego upodobania, nie zas tego przymowac, kt6rego Polacy mu
narzucają! Z tych ostatni ma Pan Kapitan u siebie i drugie dwa cale.
1401 Radom in vigilia Sancti Gregorij, gdy Jagielo umarlby Polacy kr6la
bez Litwinow nie będą wybieraC.
1413 a. 2 octobra in Horodla. Horodelska unia.
1433 Cracoviae Sabbatho proximo ante festum Epiphaniae. Umowa
między Zygmuntem Kiejstutowiczym a Jagielą.
- Tejže daty drugiz takiž.
1434 Actum in nova civitate Korczyn. Sabatho ante Dominicam oculi (7
marca - T. N.). Tegoz z tymi:e.
1440 a. Cracoviae fen·a quinta infra octavas Epiphaniae (7 stycznia - T.
N.).
1490 a. Grodnae feria quinta infra octavas Epiphaniarum Domini (12
stycznia - T. N.).
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isr~~iau t~k datas, kurias čia pateikiu įd.omumui. Kai trečią dieną po to

JOS pns1klaust1

Zygim.anto

pavidalu

surašytų į vieną knygą,

šiandien

esančią

negaleJO. Stai tai yra:

Kęst~~aičio 1434 m., rašyta ir duota Viešpaties žengimo į

r:angą ~ten? (geguz~s 7 d.-.T. N)m(1sz1 Trakų pilyje. Svarbiausia privilegija,
tik la~ai s~zalot~, taip, kad Jau didesnė pusė popieriumi užklijuota. Tačiau

~varb.1a~s 1 ~~-strai~sm.s dar išliko, atrodo didesnei to garbingo kunigaikščio

slove!: ~ta1]1~:.swms1m:: tik t:odžius kaltę ir t. t., taigi, Lietuva jau XV a.
pradz10Je tureJo ~as pacias .teises, kurias anglai Didžiąja chartija4 vadina.
O mes. tą. geradaq, sekdami lenkų rašytojais, ramiausiai tironu vadiname.
Kaztmzero 1457 m., antradienį šv. Zigmanto dieną (antradienis gegužės
2 d.- T. N.) Vilniuje.
'

-:1-leks~n~ro l 4?2v·m. pirmadienį, Viešpaties Atsimainymo dieną
(p1:madiems, rugpJŪCIO 6 d.- T. N.) Vilniuje.
.

Zy~in:ant~s Il 1522 m. antradienį, Šlovingiausios Mergelės Marijos
Apret~ktmo ~teną, (antradienis, kovo 25 d. - T. N. )mūsą valdymo antraisiais

metms Gardme, ~isuotiniame seime. Matyt klaidingai perskaitė datą.
1522
Ga~dm.e. Rašyta visuotiniame seime pirmadieni: šv. Petro Sosto
sventę (pirmad1ems, vasario 22 d.- T. N.).
.

n:·

v

1529 m. pirmadienį šv. Luko Evangelisto
d.- T. N.) Vilniuje.
152.2 '.n .. šeš:adie~į'. šv. Mikalojaus
Vilnuqe, vzsuotzmame seime.

VERTIMAS

transumptų
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~UeJa~, ~a1 ką ~urašin~ti, ~ad~u knygą paslėptą ir jau daugiau p. profesorius
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In~~er~~oriškoje_ viešojoje bibliotekoje 1 ir turinčią nugarėlėje įrašą LDK
pnvtfegyos..Radvilų arc~yv~s 2 • Knyga įrišta, matyti, kad buvo arba vandenyje,
arb~. ug~yJe, n~s ~op1~~rns s~~ūlėjęs, vos laikosi. Kai kurie puslapiai
sukhJ~ot1, kad lapai ne1s1r~ų, k1t1 pakankamai švarūs ir galima skaityti. Ją
~uv~ sur~dęs P· profesonus Onacevičius 3, tik kartą turėjau rankose ir

1506 a. Vilnae feria tertia proxima post festum Sancti Lucae Evangelistae
(26 paidziernika - T. N.).
1580 a. Aprita 29 w Wilnie. Stefana assekuracja Litwinom, tę ma Pan
Kapitan u siebie.
Wynotowal:em ten rejestr dla Pana Kapitana jedyne dla tego, žeby
wiedzial gdzie są materiafy. Teraz mając dwa rejestra, Radziwifowskie i
Warszewickiego mozesz wiedziec co masz u siebie a czego nie masz i gdzie
szukac. W archiwum zas przywilej6w tyczących się og6lnej Litwy
wažnieyszych per extensum nie ma, lecz są tylko tresci po kr6tce wpisane.
W moich wypisach porządku nie ma dla tego, že księgi biorą do
Archeologicznej kommissji 5 i trzymają po roku, po p6l roku u siebie nim
wracają. P6zniej mozna je ulofyc porządkiem lat i miejsc. Wszystko co
byto u nas, pr6cz ograniczen, za panowania Witauta, Swidrigiefy, Zygmunta
Kiejstutowicza i Kazim.ierza tyczącego się samsiad6w, te Wielmozny
Dobrodziej juž posiada. Dokumenta bardzo są nieakuratnie w księgi
wpisane, jak Pan Kapitan postrzega, naczęsciej bez daty, jak na przyklad
traktat Zygmunta Kiejstutowicza z Hią wojewodą, gdzie tylko powiedziano
pisano w Soczawie, a roku niepoložono i na koncu jego rok następnego
dokumentu jest pol:ožony. Co się tycze wiernosci z księgami, w tym
Wielmozny Dobrodziej može bydž pewnym, poniewaz są lektowane, a jeieli
się okazuje jaka wada w gramatycznym względzie, to ta się znajduje w
księgach. Tak:ž:e Aleksandra ju:ž: zebral:em, teraz zbieram Zygmunta i
Zygmunta Augusta, ktore wielmo:ž:nemu Kapitanowi udzielę, kiedy Bog
da zdrowie i kiedy ma prętko drukowac. Jest jeszcze og6lny rejest Archiwum
krakowskiego6 we 2 lub 3 tomach w Bibliotece publicznej imperatorskiej
in folio, tego jeszcze nie patrzyl:em, ježeli co tam znajdę to nieomieszkam
Wiclmožnego Pana Kapitana uwiadomic. Proszę zkomunikowac się z P.
Danilowiczym7 , on podal się w odstawkę, cokolwiek niedomaga, mieszka
teraz w Kijowie. On ma wiele zabytkow pismiennych, mo:ž:e udzieli dla Pana
Kapitana.
Jego najnizszy sluga Dowkont.

ir

S. DAUKANTO 1842 M.

~abar Viešoj~je

1

M.

dieną

dieną

(pirmadienis spalio 18
'

(šeštadienis, gruodžio 6 d.-T.

Saltykovo-Ščedrino bibliotekoje Peterburge.

'.inm_~.s galvo!e ~~d:''.l~ archyvas ~es';Yžiuj~. Dalis jo, po Lenkijos ir Lietuvos valstybės

padah11'.'.'.~ Nesvyzm1 atitekus Rus11os imperijai, buvo pervežtai Peterburgą.
O nDa~evicms I~~~t~s (1780 arba 1781-1845), istorikas, Vilniaus universiteto prof;sorius,
S. aukanto b1cmhs Peterburge.
4

Didžioji

laisvių chartija, paskelbta 1215 m. Anglijos karaliaus Jono Bežemio.
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1529 m. rašyta ir duota Vilniuje, visuotiniame seime pirmadieni šv. Luko
Evangelisto dieną, antrą kartą tas pat (kaip anksčiau - T. N.).
Žygimanto l/ Augusto 1547 m. Vilniuje visuotiniame seime, pirmadieni
šv. Valentino Kankinio dieną (pirmadienis, vasario 14 d.- T. N.).
1547 m. Vilniuje visuotiniame seime, pirmadieni šv. Valentino Kankinio
dieną (tas pat, kaip aukščiau - T. N.). Tą privilegiją, Pone Kapitone, turi
pas save atsiųstą, tai yra Žygimanto Augusto lietuviams duota priesaika,
labai įdomi.
Stepono 1576 m. Varšuvoje, birželio 29 d. (rugpjūčio 29 d. - T. N. ),Lietuvos
teisių ir laisvių patvirtinimas.
1576 m. Stepono priesaika.
Žygimanto Augusto vėl. 1563 m. birželio 6 d. (birželio 6 d. - T. N.) Vilniuje.
1564 m. liepos l d. Bielske.
1566 m. kovo 11 d. didžiajame visuotiniame Vilniaus seime.
1568 m. Liepos l d. Gardine seime.
1568 m. gruodžio 21 d. Vilniuje.
1569 m. Liepos l d. Liublino seime.
1564 m. kovo 13 d. Varšuvoje, deklaracija dėl unijos ir lietuvių laisvių.
Popiežių Martyno ir Eugenijaus, taip pat Bazelio susirinkimo raštas
Žygimantui Kęstutaičiui, kuriuo leidžiama jam išsirinkti sau nuodėmklausį,
koks patiks, o ne tą turi priimti, kurį lenkai jam prievarta perša! Iš jų
paskutintiį turi Ponas Kapitonas pas save ir du kitus ištisai.
1401 m. Radome, šv. Jurgio išvakarėse. Jei Jogaila numirtų, lenkai
karaliaus be lietuvių nerinks.
1413 m. spalio 2 d. Horodlėje. Horodlės unija.
1433 m. Krokuvoje, artimiausią šeštadienį prieš Apsireiškimo šventę.
Sutartis tarp Žygimanto Kęstutaičio ir Jogailos.
Tos pačios datos kitas toks pat.
1434 m. Duota naujame Korčino mieste, šeštadienį "Oculi" sekmadienio
išvakarėse (kovo 7 d.- T. N.). To pačio su tuo pačiu.
1440 m. Krokuvoje, ketvirtadienį aštuntadienyje po Apsireiškimo (sausio
7 d.- T. N.).
1490 m. Gardine, ketvirtadienį aštuntadienyje po Viešpaties
Apsireiškimo (sausio 12 d.- T. N.).
1506 m. Vilniuje, animiausią antradienį po šv. Luko Evangelisto šventės
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(spalio 26 d.- T. N.).
1580 m. balandžio 2<.i d. Vilniuje. Stepono laidavimas lietuviams, tą Ponas
Kapitonas turi pas save.
·
Perrašiau šį sąrašą Ponui Kapitonui tik tam, kad žinotų, kur yra medžiaga.
Dabar turėdamas du sąrašus, Radvilų ir Varševickio, gali žinoti, ką turi
pas save, ko neturi ir kur ieškoti. Archyve gi svarbesnių privilegijų visai
Lietuvai ištisų tekstų nėra, bet yra tik turini~i trumpai aprašyti. Mano
išrašuose tvarkos nėra todėl, kad knygas ima į Archeologijos komisijąs ir
laiko pas save metus, pusę metų, kol grąžina. Vėliau galima juos sudėti
pamečiui ir_,pagal vietoves. Viską, kas pas mus buvo iš Vytauto,
Svitrigailos,Zygimanto Kęstutaičio ir Kazimiero valdymo laikų, apie
kaimynus, išskyrus ribų nustatymus, tą Dauggalis Geradaris jau turi.
Dokumentai labai netvarkingi į knygas įrašyti, kaip Pone Kapitone pastebi,
dažniausiai be datų, kaip, pavyzdžiui, Žygimanto Kęstutaičio sutartis su
vaivada llja, kur pasakyta tik, kad rašyta Sočiavoje, o metai neįrašyti. Šios
sutarties gale kito dokumento metai įrašyti. Kas liečia atitikimą knygoms,
tai Dauggali Geradari, gali būti tikras, nes išrašai yra tikrinami ir jei
pasitaiko kokia gramatinė klaida, tai ta yra knygose. Thip pat Aleksandro
aktus jau surinkau; dabar renku Žygimanto ir Žygimanto Augusto, kuriuos
Dauggaliui Ponui Kapitonui suteiksiu, jei Dievas duos sveikatos ir jei imsis
greitai paskelbti. Dar yra, bendras Krokuvos archyvo rejestras6, 2 ar 3 tomai
in folio ·Imperatoriškoje viešojoje bibliotekoje. Jo dar nežiūrėjau, jei ką
ten surasiu, tai nedelsiu Dauggaliui ponui Kapitonui pranešti. Prašau
susisiekti su p. DanilavičiumF, jis atsistatydino, šiek tiek negaluoja, dabar
gyvena Kijeve. Jis turi daug rašytinių paminklų, gal paskolins Ponui
Kapitonui.
Jo žemiausias tarnas Daukantas
3. P. 278 ir 277. Nr. 73, Nr. 66.
Jest w archiwum (w metryce -T. N.) rejestr z następnym tytulem
Archivorum regni seu Compedium pactorum feoqerum, tractatorum cum

5

Peterburgo archeografijos komisija 1836-1923 m.

6

Šį rejestrą S. Daukantas aptaria publikacijos tekste Nr. 3.

7

Danilavičius Ignotas (1787-1843), teisininkas ir istorika~. 1842 m. atsistatydino iš Ma~kvos
universiteto ir persikėlė i Kijevą.
16.-2696
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monarchiis, regnis, provinciis dominisque necnon privilegiorum summomm
pontificum,. imperatorum, regum, ducum, principum et vasallorum insuper
inscriptionum variarum et transactionum in archivo Regni reperabilium
summariae cum expressione essentialium vigore comissionis S. R. Mtis et
Reipublicae conscriptum anno salutis 1730. Cracoviae in thesauro regni •-(tego
rejestru jest kart numerowanych 337)""_ Między innemi ciekawy artykui
znajduje się na stronice 27 pod kategoriąPrzywileje W. X Litewskiego. Pod
N 101 liczby dokument6w to zapisanolnventarium traditorum privilegiorum
originalium Magni Ducatus Lithuaniae et receptorum per comissarias ad
thesaurum M. D. Lithuaniae 1581 anno.
Str. 298 tak zapisano: Fasciculi 1538 Grodnae (zdaje się 1338) l. Fasciculus Literarum papirarearum in quo continenter privilegia Kiejstuti Ducis
Lithuaniae cum Semovito Trojdeno Duce Mazoviae ex parte evaniciemm
(zdaje się granicierum) in terram Grodnensem et terram Masoviae Visnae
districtusque Goniqdzensis, ibidem obligatione earundem terrarum
continentur sub lit. Aaa.
2. Fasciculus in quo continentur diversae scripturae sub įįt. B bb.
3. Similis Fasciculus sub lit. CC, dalej
6. Fasciculus literarum in quo continentur limites ab anno 1535 inter
1.ykocin et Vizna sub lit. Ff
Pod kategorią pruskich na stronice 70 dok. N 15 - 1238 tertio calendis
Junij (maja 30- T. N.) in Piskowe. Casimirus dux Cujaviae pacta init cum
cruciferis, 1° Terris et ditionibus eorum nullas injurias per se et subidos
suos inferet, cum paganis nullas inducias sine ipsis faciet conquarentibus
· f ustitiam administrabit, contraversias secundum notitiam bonorum virorum
amicabiliter componet, si quid contra admiserit judicio episcopi Cujaviensis
stabit, quod si ab eo monitus parere noluerit paenam ex communicationis
Domini Papae per Vladislaviensem episcopum incurrat.
Pod kategorią litewską na stronice 18 dokument pod N l: 1367, die
dominica ante sancti Martini (listopada 10- T. N.). Rigae. Gvilhelmus
magister Livoniae et Olgerdus ac Kieystutis reges Lithuaniae pacem
statuunt, describentes certos terminos ultraquos progredi ex utraque parte non
liceat.
Pod kategorią inflantską na stronice 121 dokument N 43: XII calendas
funij (maja 21- T. N.) pontificatus anno V, pod rokiem 1298 a-(Warto tę
bulę per extensum umiescict":
Clemens V (Bonifacius V//l- T. N ) committit archiepiscopo Bremensi
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et Alberto canonico Ravenatensi, commemoratis excessibus cruciferorum
de Livonia, quod archiepiscopum ceperint, septem ecclesias cathedrales
everterint, septem alias usurpaverint, fratres ordinis sui in eas intruserint
praedicationem verbi Dei impediverint regnum Polocense ad fidem conversum
in quo Colomen. .. 11 et Ruthenien.. ·1> catedrae erant, paganis vendiderint alium
item regem paganorum a fide averterint Lechovien ... b ecclesiam cathedralem
deleverint, nobiles terrae Semigalia proditione acciderint, ultra centum millia
fidelium ad terras paganorum profugere compulerent, e.xitum civitati Rigensi
concluserint, nee queri de se passi sunt, nuncios interceperint et acciderint
Vladislai Cracoviae et Sandomiriae ducis terram ingressi in civitate Gdansko
10 hominium acciderunt aliaque facinora perpetraverint, jubet itaque ut in
ejusmodi excessus inquirant.
W tym r.ejestrze moskiewskie zaczynają się od 1635 r., tatarskie od 1514
r., wotoskie homagium od 1357r. Tu się rozumie stosunki tych kraj6w z
polakami. Litwini zas daleko pierwej mieli.

e

VERTIMAS*

Archyve (metrikoje - T. N.) yra sąrašas su tokia antrašte: Karalystės
archyvų ar karalystės archyve esančilf pakt11, sutarčių, susitarimų su
valstybėmis, karalystėmis, kraštais bei valdomis, taip pat popiežių,
imperatorilf, karaliiĮ, kunigaikščių, valdovt{ ir vasahĮ privilegijų visuma, be
to įvairht dokumentų bei nuorašų sąvadas su turinio santraukomis,
sudarytas 1730 metais Krokuvoje, karalystės ižde Šventosios Karališkosios
Didenybės ir Respublikos komisijos sprendimu a-(to sąrašo yra 337
numeruoti lapai t". Tarp kitų įdomus straipsn.is yra psl. 27, skyriuje Lietuvos
DK privilegijos. Su dokumentų sąrašo Nr.101 užrašytas1581 m. į Lietuvos
DK iždą atiduoti{ ir komisarų perimtų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
privilegiją originali{ inventorius.
Psl. 298 taip užrašyta: 1538 m. fastikulai Gardine (atrodo, kad 1338 m.).
1. Fastikulas su Aaa ženklu popierinią rašttf, kuriame yra Lietuvos
kunigaikščio Kęstučio sutartys su Mazovijos kunigaikščiu Ziemovitu Traideniu

*

Išnašas žr. prie originalo.
iš paraštės
" Neidentifikuota
,_,Įkelta
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"evanicierum" (atrodo, kad ribų) Gardino ir Mazovijos žemių Vzzmos ir
Goniondzo apygardose, taip pat tų žemių užstatymo aktai.
2.Fastikulas su Bbb ženklu, kuriame yra įvairūs raštai.
· 3. Panašus fastikulas su Ccc ženklu,
toliau
6. Fastikulas raštų su Ff ženklu, kuriame yra Tikocino :ir Viznos ribos,
pradedant 1535 m.
Prūsijos skyriuje, psl. 70 dokumentas Nr. 15-1238 m„ trečia diena prieš
bbželio kalendas (gegužės 30 d. - T. N.) "in Piskowe'*. Kazimieras, Kujavijos
kunigaikštis sudaro sutartį su kryžiuočiais: l. Jis pats ir jo pavaldiniai anų
žemėms bei valdoms nedarys jokios žalos, be jų pačių nedarys jokių paliaubų
, su pagonimis, kels teismus, jeigu jam kas nors skųsis. kaip ir dera geriems
vyrams, draugiškai stengsis užglaistyti kivirčus. Jeigu kuo nors nusižengs, stos
prieš Kujavijos vyskupo teismą, o jei nenorės paklusti pastarojo įspėjimams,
popiežiaus vardu Kulmo vyskupo bus nubaustas atskyrimu nuo bažnyčios.
Lietuvos skyriuje, psl. 18 dokumentas Nr. l: 1367 m„ sekmadienį prieš
šv. Martyną (lapkričio 10 d.- T. N.), Rygoje. Livonijos magistras Vilhelmas
ir Lietuvos kunigaikščiai Algirdas bei Kęstutis sudaro taikos sutartį,
nustatydami kai kurias ribas, kurių abiem pusėm peržengti nevalia.
Livonijos skyriuje, psl. 121 dokumentas Nr. 43: Dvyliktą dieną prieš
birželio kalendas (gegužės 21 d. - T. N.)penktaisiais pontifikato metais, 1298
m. a-(Verta tą bulę ištisai pateikti)- a:
Kl,emensas V (Bonifacius VIII- T. N.), priminęs Bremeno arkivyskupui
bei Ravenos kanauninkui Albertui Livonijos kryžiuočių ·nusikaltimus,
būtent, kad suėmė arkivyskupą, kad sugriovė 7 katedras, o kitas septynias
užgrobė, kad paskyrė jose savo ordino brolius, kad pardavė pagonims jau
atverstą į tikėjimą Polocko kunigaikštystę, kurioje buvo pastatytos
"Colomen ... "h ir "Ruthenien ... "h katedr..os, kad dar vieną pagonių
· kunigaikštį nuo tikėjimo atstūmė, kad sunaikino "Lechovien „. "h katedrą,
kad Žemgalos žemės didikus išdavyste susilpnino, kad daugiau kaip l 00
tūkstančių tikinčiųjų privertė bėgti pas pagonis, kad uždraudė išeiti iš Rygos
miesto ir užgynė anais pasiskųsti, kad suėmė ir užmušė pasiuntinius, kad
užpuolę Krokuvos ir Sandomiro kunigaikščio Vladislovo žemę Gdansko
mieste, užmušė l O žmonių ir pridarė kitokių piktadarysčių. Taigi, liepia
jiems iškelti bylą dėl šių nusikaltimų.
Tame sąraše maskvietiški reikalai prasideda 1635 m„ totoriški 1514 m.,
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valachų priesaikos 1357 m. Čia kalbama apie tų kraštų santykius su lenkais.
Lietuviai gi žymiai anksčiau bendravo.
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Lietuvių

vilčių,

T. 5
Simonas Daukantas

PIRMASIS

PIRMASIS DOKUMENTŲ RINKINYS APIES. DAUKANTĄ (Saulius Žukas)

atgimimo istorijos studijos 1993

DOKUMENTŲ

RINKINYS APIE

SIMONĄ DAUKANTĄ

Saulius Žukas
Kai
porą
per patį herojiškų kovų už nepriklausomybę įkarštį,
buvo imta ruoštis Simono Daukanto jubiliejui, jo asmuo 'ir darbai buvo
labai patrauklus simbolis. Lietuvai reikėjo aukos, o Simonas Daukantas
aukojosi visą savo į,;yvenimą. Tuomet kartu su jaunesniosios kartos istorikais
siūlėme leisti daugiatomius jo raštus; aišku, entuziazmo būta daugiau, negu
realių
ir galimybių. Buvo galvota surinkti ne tik visus Daukanto
veikalus - jau tai sudarytų apie penkiolika tomq, - bet ir apie jį archyvinę
mcdžiag<1, atsiminimus, laiškus. Viena iš šios srities pozicijq turėjo būti
Medega S. Daukanto biografijai - nedidelė 1898 m. JAV išleista knygelė,
kurią parengė M. Davainis-Silvestraitis ir A Burba. Ji idomi ne tik savo
liudijimais apie istoriką, bet ir mokslinėmis intencijomi~ (nepamirškime,
tai spaudos draudimo Lietuvoje laikai) - surinkti ir publikuoti kiek galima
platesnę archyvinę medžiagą apie aptariamąjį asmenį. Žodžiu, tai svarbus
kultūros istorijos aprašymo faktas, leidžiantis analizuoti tuometinę
šaltinio sampratą, dokumentų pateikimo būdus ir kitus mokslo istorijos
Kalbininkams Medega turėtq būti įdomi tarminiu, ortografiniu
ir kitais požiūriais.
Man ši knygelė p~tinka dar ir dėl to, kad ji kuria šiek tiek neįprastą
Daukanto
Cia apie pastarąjį galima kalbėti ir tiesiogine to žodžio
.
dar nebuvo žinomas J. Zenkevičiaus nutapytas
prasme, nes
portretas ir bandyta jį atkurti iš
žmonių pasakojimų.
atrodo Simonas Daukantas? Tiksliai atsakyti į šį klausimą jau
bet
lyg ir
Jo vaizdas keičiasi
kažin ar
ir tai teikia interpretatoriui šiokių
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nes, gretindami variantus, pamažu artėjame prie savotiško, tegul ir
abstraktoko invarianto, kuris galbūt yra šiek tiek arčiau teisybės.
Priminsiu tik vieną pavyzdį. Tradiciškai traktuojant, Daukanto gyvenimas
ir kūryba yra poetiškai efektinga tema, nes remiasi ryškiu kontrastu tarp
vargingo gyvenimo ir jo istoriniq veikalų aukštų idėjų pasaulio. Pagal
pirmojo Daukanto biografo J. Šliūpo aprašymą, jis buvo vienišas, ligų
kamuojamas beturtis žmogus, kuris užsidarė drėgnuose archyvuose ir
paaukojo savo gyvenimą tautos labui. Netgi jo apsisprendimas atsidėti
lituanistinei veiklai šiame aprašyme primena hagiografijos žanrą, nes tai
pateikiama kaip staigus atsivertimas. Čia dar galima priminti to paties
autoriaus siūlytą istoriko pavardės etimologiją - Daugkentis. Šią biografiją
matome pirmame Aušros numeryje, ji dedama tuojau pat po prakalbos ir
keliq poezijos kūrinių - lietuviq nacionaliniam atgimimui reikėjo kankinio
simbolio; be to, leidinys buvo skirtas platesniems liaudies sluoksniams, ir
bylojimas šventajų "gyvatq" žodžiais jiems turėjo būti gerai suprantamas
bei paveikus.
Tačiau gana gausiai šelpiamų giminaičių požiūriu, Peterburge ".„ Simanas
turėjęs gerą tarnystę ir ėmęs didelę algą„." (Medega, p. 3). Aišku, tai tik
lietuviško kaimo žmogaus akimis sostinėje tarnaujantis kolegijos patarėjas
atrodė didelis ponas. Ir vis dėlto kai kurie Medegoje minimi faktai verčia
suklusti. Jie paremia tą nuomonę, kad jau gyvendamas Peterburge ypatingo
vargo Daukantas nepatyrė. Lėšų, aišku, jam trūko, bet trūko jo darbams,
gana platiems projektams įgyvendinti. "Vargo pele" jis buvo pirmiausia
todėl, kad, triūsdamas prie Lietuvos istorijos tyrinėjimų, dar turėjo
užsidirbti ir pragyvenimui. Taigi čia formuojasi nauja lietuvių kultūroje
pasauliečio inteligento, gyvenančio vien iš savo uždarbio ir norinčio
darbuotis tautos labui, problema.
Šiuo atveju svarbesne užduotimi laikyčiau ne kokiq nors tikslių
pragyvenimo šaltiniq nustatymą, bet klausimo, kaip susidaro skirtingi
požiūriai į Daukanto gyvenimą, iškėlimą. Be to, - ir tai jau būtq šioks toks
istorijos ideologizavimas, - kiek šiandien aktualios ano šimtmečio pabaigoje
susiformavusios ir dar dabar pakankamai gyvos romantiškos legendos? Ar
nauja politinė, kultūrinė situacija, iškelianti kur kas prozaiškesnius Lietuvos
kūrimo uždavinius, neprimins mums to, kas iki šiol likdavo daugiau
Daukanto biografijos paraštėse ir kas siejasi ne tik su jo atsigręžimu i
Lietuvos praeitį, bet ir su jo siūlytais naujos Lietuvos kūrimo projektais.
Tautinis atgimimas, nacionalinio išsivadavimo kovos, kurios su nedidele
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pertrauka tęsiasi jau visą šimtmetį, turi savo retoriką - veiksmingą kovos
reikia nepamiršti, kad silpniausias jos bruožas yra tam tikras
požiūrio apribojimas ir išankstinis nųsistatymas.
Medega S. Daukanto biografijai yra gerai žinoma akademiniams
sluoksniams, tačiau, regis, verta susilaukti ir platesnio dėmesio, nes ji leidžia
pasvarstyti mūsų tautos istorijos legendas.
įrankį, - tačiau

Medega S. Daukanto bijografijai
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SIMANAS DAUKANTAS.

galima
literaturos korifej ų.
Juolietuviszkų da1 ykt1 tyri netojas
Sil vestraitis surinko nemaž akyvos medegos
Daukanto bijografijai.
Delei paszalinių
priežasczių
dabar po 4 metų szioje knįgeleje galima pasidalįti su lie~uviszka visuomene vaisiais tų ty', Medega S. D-o bijografijai" bus pradžia
perijodiszko iszdavinejimo (kas 3 menesiai) atskyrų
knįguėzių literatiszkos ir moksliszkos įtalpos, kaip anmoksliszki rankvedžiai, traktatai, bijografijos,
ir pasakų rankiai, svarbesnes apysakos ir t. t.
Vardas iszdavimo bus „ Dirva".
Pagal iszgalę
knįgute bus papuoszta
stracijomis, per tat visoki paveikslai ypatų ir
lSZpageidautini.
ir siuntinius reik
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S. Daukanto bijografija.
Pngal M. D. Silvestraitf p11raszė kun. A. Bnrba.

---o--Simanas Daukantns gime Knlviuose 1793 m. Spalių 28<l.,
o mire 1864: m. 24 Lapkriczio, Papileje.
Mokinosi Kr..lvarijoj, paskui Vilniaus universitete, kur
gavo filiozofijos magistro laipsnį. Paskui važiavo į užrnbe·
žį. Aplanke Vokietiją, Pranc11ziją, Angliją, rinkdamas medegą del musų tautos istorijoJ.
Nuo 1825 m. jisai dirbo kaipo tulkas'ir uredinįkas kanceliarijoje kti.res gubernatoriaus
Rygoje. 1834 m. nuvyko į Petrapilę ir įsigavo prie lietnviszkos metrikos. Kaip Simano giminaicziai pti.sakoio M. D.
Silvestraicziui, tai Simanas czia tnrejęs gerą tarnystę ir emęs
cli~lelę algą, tik negali žinoti, po kiek szimtų rublit! ant metų
gnvo.
Pasakojo upie tai Aleks. Sialll'ys, turintis npie 50
metų, isz kaimo Srianptų, Li.nkimų parapijos, TelszitĮ pavieto. Toje tarnystoje jis įgijo titulą tikro valstijos dnmczinus" ir bajorystes popierns. Tapus knn. M. Voloncwuskui Žemaiczių vyskupu, 1850 m. Daukantas pet·sikmuste į
Varnius.
.
Trioba, kurioj jis gime, turi Įlsztuonis sieksnius ilgio ir
keturis ploczio.· Tos triobos, knrioj jis gime. jan nern, nes
jo i-1esno Anastti.zija Kannackiene pnsnkodavo, kad utmena,
kaip vietoj senosios state nnnją ir kaip ahudu sn broliu Simanu, kurs hnvęs nž h vyt·esnis, ant balkių heginejo ir szo-

„

kinejo. Kada motina taos namus state, jun Simanas bavęs
diktokns. Nanjoji trioba ym pai;tatyta ant vietos senosios,
taipjli ir nanja kletis perdaryt.a., bet imt senosios pavidalo.
Trioba bavo žiogriais (statiniais - 1?8rdnis) aptverta.
Tdobos ir elkierio g-rindys (padlagus} iszklotos lentomis, o
sienos kur-nekur popieromis iszlipįtos. Seniaus deszininme gale triobos gyvenę, o kail"iame laikydavo bulvės, bat·
vinim~, kopustus ir t. t. Simanas, apsilankydamas czion, vasarą megdavo miegoti kletii, o žiemą elkierelij, kuriame motina miegodavo, bet savo mylimam sanui, kaipo svecziui, visados pavesdavo.

*

*

Juozas Daukantas ir Kotrina Odinatę, Simano tevai,
buvo dievobaimingi žmones it- iszmislingi gaspadoriai. Buvo jie skarbavi žmones. Turejo lauko sejamo apie 20 par11.
Paskui .Kalviuose ant to lauko gyveno szvogeris Simano Jnozas Pruszinskis, budamas medsarjliu.
Simano motina, Kotrina, buvo vidutinio ugio, iszmintinga moteriszke. Maldų knįgas galejo skaityti, bet raszyti nemokejo. Pagimde dvi dukteri: Anastaziją. kuri is2tekejo už
Kazimiero Kauneckio ir Oną, isztekejusią už Juozo Pruszinskio, ir da sunu: Simaną, Lietuvos didvyrį, fr Aleksandrą,
,}aktarą.
Kotrina mire žiemos laike, ture<lama devyniasdeszimts metų.
Palaidojo ją ant Linkimų bažnyczios szventorialls, kur tiktai
kunigus laidodavo.
Simanas nebuvo prie motinos smerties. Parvažiavo ir::z
Peterburgo į Kalvius tik pavasarije po jos smerties. Didelei motinos gailejosi. Kulviuose pabuvo nedelią, paskui
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akmenį

parsiunte. Pirminnsiai parshmte gromatą, kad isz
Liepojaus akmenį motinos kapui puimtų. Parveze vasarą
ant szventos Onos. Bevežant nauji ratai sndilo. Tus
akmuo buvo kaldįtas Peterburge ir kasztavo Simanui 103
rublius; persiuntimas kasztavęH 5 rnhlius. Isz Liepojans
parveze Jurgis Prnszinskis ir Aleksandra Siam,ys ant
pat miszparų szv. Onos. Trys arkliai dvi dieni veže. Tas
akmuo nera labai sHnln:rn, nes 8 vyrai lengvai valiojo įkelti į
vežimą. Paraszą ant akrnenio pats Simanas parenge, jį ir
szen.dien gali matyti. Vienok prie pastatymo ir paszventmimo akmem! pats Simanas nepribuvo. Akmenį pa:szventino kun. Gezdanskis.

*

S. DAUKANTAS SAVO KNINGYNE.

*

*

Pavfrszutine iszžiura (iszveizda) Simano Daukanto
buvo szltokia: akis turejo iiedras arba melynas, ant senatves
įdubusias, rauklės ant kaktos; buvo plikas, tik pas ausis ir
užpakaHj tu:rejo plaukus; plaukai juodi ir bruvi; lupossianros; nosis vidutine, lygi, neužriesta ir nenulinkusi. Jokiq
kurpų ~nt vei<lo neturejo; barzdą ir usns sku;;davo; bnvo vidutinio ugio, biskntį senatveje palinkęs, smulkaus veido ir
kuno, nenutukęs ir ne riebus, nei pilnas; ant senatves neapkurto, ne neapjako.
Simanas bnvo linksmo budo zmogus, prie sveėzių !ipsznus. Dideliai rasztinįkus mylejo. Kas jam papasakojo
apie senoves dalykus, užraszinedavo, o kaip kada už pasakojimą uzmokedavo.
Kada jį užtikdavo beraszant, tai apsistojęs sziais žodžiais atsiliepdavo:
nMano karaliau!" Tnrejo tabakierką isz varliakauszio padarytą, isz kurios sveczius vaiszįdavo. Turejo hudą patauszkįti rankoj tabakierką,
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ar ji pilna, ar tuszczia bnvo; sukinedamas ją meiro kalbeti.
Devedavo gelumbemis. Mažne visados fraku apsivilkęs
vaikszcziojo. Pataikęs savo mislies žmogų budavo labai
linksmas. Iszgirdęs kur apie kokį su1;irinkimą, rupįdavosi
ir jis ten buti, idant medegą <lel savęs iszgauti.
Ant susirinkimų praszinedavo visos kompanijos padainuoti, arba senų žmonių senoves gadynių atsitikimus papasakoti, už ką mokeclavo, kiek galedamns: tai skepecziukę,
tai indelį, tai del daliri ų galas tu vus at·ba budes berniukams,
taiknigntes, tai elementorius duodavo. Iszgirdęs ką akyvo tnojaus sutrmnpįtai užraszydavo.
Medžioti, grybauti, rieszutauti niekad nemėgdavo. nes ant
tų dalyk~ praleistą laiką_ lnikė už velt~1 pragruszįtą. Kelionė
je buvo dideliai mandairn..;, nieko neskriaudė, kožnam užmokėjo. .Megdavo greitai važiuoti ir magaryczias važnyczioms
duodavo. Mt'!gdavo fabrikus lankyti: net buvę$ tokiam ežere,
kur dumu.i rukst:.i.. Bud11.mas pu.s savo gimines dirbdavo vit:ms
darbus.
Derėtis nemokėjo: kiek kas už ką reikalavo, tiek mokėjo.
, Labjaus kavą, kaip arbatą mėgdavo gerti. Mėgdavo žuvis, pieniszkus ir mesiszkus valgius.

*

*

*

Tikejime buvo tvirtas, geras katalikas. Nors Vilniuje
hihai pagirtinai pabaigė, vienok bedieviu nie.imdos
sebnvo. In bažnyczią vis1tdos eidavo; pamokslų klausydavo,
visa.:; Bažnyczios pareigas iszpildydavo. Pasuįkus pagal
sveikatos iszga.lėjimą užlaikydavo. Buvo didei dievobaimingas: gtjždama.ą namo nuo savo kasdieniniq da.rbq tankiai poterius kalbėdavo, o tankiai ir nakties laike.
universitt>tą
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Jurgį Daukantą, broliavaikį. į

kunigus leido, betneiszleido, kadangi szis nenorėjo tuom tapti. Kada per atlaidus (atpuskus) kunigas su procest-1ija eidamas ncszė po haldnkinu
monstranciją~ Simunas kunįg'.li rnnkus pu.turėjo. Su knnįgais
jlerai ::mgyveno, o su nekuriai8 ir draugavo, knip ana su ku-n.
Sibulevyczium isz Laukžemės ir su kun. Gnzdauckiu i:;z
Lenn:imų, kurie tankiai atsilankydavo pru: Siruaną Kalvino·
se. Pas kunigą Vaiszvilą vieszėdumas Papilej kas dieną
klausydavo misziq szventq. Priesz valgį Dnnknntas visados
su kun. Vaiszvila „Tėve musų" kal..Ledavo. Ptts tą patį knnįgą budamas ir bažnytinį korą įtaisė.
Negana to, Simanas Daukantas ir su.vo aukomis ·yrn
prisidėfas prie Linkimų bažnyczio8 papuoszimo, kaip Ontt
Pruszinskienė pasakoju., beje: paveikslus (abrozmi) ultorių
Panelės Szvencziausios, Aniuolo apreiszkimo ir szv. J urgio Simanas pundavojęs; stikliniai papuoszimai gnlinio altoriaus didžiqjq liktorių taipgi jo tl.nka.
Kadangi gyveno dievobaimingai ant szios
nės, tOdėl ir priesz smertį buvo apžiurėtas szv.

i amžiną kelionę.
*

asznrų

paknlSnk nuuen tni8

*

Mirė, kaip minėjom, 24 d. Lapkriczio 1864 m., ant knn.
Vaiszvilos rankq. Kaip p. M. D. Silvestraicziui pu..;akojo Papilės moterys: Marijona Naudužiene, 50 metų. l!:lena Kontrimaite 65 m. ir Anastazija .Anužienė, 60 m.,
Simano Daukanto kuna.s gulejo paszurvotas klebonijoj. Ant
budyniq nebuvo jo1do pono arba ponelio, tiktai vieni prasti žmonės ji apgiedojo ir palnidojo.
Vienu žodžiu, pnprastos buvo

17.-2696
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hudynės,

o gal ir jokio giminaiczio nebuvo.
dini1:1. juodai nndaryw (mu.levoru.s).

„

„

Gru.bas bnvo me-

„

Simanas gyvędama.~ pas vyskupą Voloncziauską, ktlipo
sekretoriu11, kaip kadu isz paliepimo vysk11po pervažinėję" per
hažnyczias: kur rasdavęH blogni pasiel~anczins kun~us, turedavęs praneszti vyskupui, o szis ba~duvęs juos.
Daukantas matyd1rnms, jog kunigai turi daug liuoso laiko,
padave vyskupui '{ olonczauskui projektą, kad jis pn.lieptq
k'loįgnms ką D<lr:t pam.-rayti žema.itis~kai žmonėms del pssiHkuitymo.
SimanRS labai mylėjo tuos kunigus, kurie raszė it' i~zda.
vinejo maldaknįices lietuvh1zkoje k:alhoje. Pats troszko, idant
Varniuose bntq spaustuve, kur galėtų iemnitiszką laikrasztį
iszleisti, bet to nedllleido ciecorius Nikalojus l .
.A.part to per jo užmanymą vyskupas siuntinejęs k:unįgnms
elementoriu.:11 k1\1:.t:chizmus ir kitokias knigntes dėl dalinimo
žmonėms savo parapijose. Žino'lla, kunįgai turėdavo vyskupui už jas pinįgus užmokėti. Už t.ai tuli kunįgai, žinoJami
keno užmanymą vyskupas įvykdina, lablli pyko a.nt Sin.ano
Dankanto, vadįd.a.Dli jį „bogomnznįk:u" arba „kar11.belnįkn"
(knįgq pardavėju).

Jog Simanas Daukantas turejo diclę įtekmlįl ant
vysk. Volonczausko, vatvirtįs szi gromata, roszyta. Vl. Narbuto: pas S. D. illz Cza.iniq„ par. Kurszėnq, pav. Szanliq
1853 m. 12 d. lapkriczio:
„Da.uggallii Pone Gera.dėjau!
Isz priežasties daugelio įvairiq aplinkyhiq negaliu dabar pats
bU:ti Varniuose ir suteikti mano guodonę visiems~ kuriu'>s ten

S. DAUKANTO KAPAS.
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gno<lo.in- o kutlangi tm'iu neva mu.žą reikal:i. tai pasiryžau atsikreipti prie Duoggnliugo Pono Geradėjuus su menku pra
saymu - pasitike<luma~ ant Jo dėl mm.tę:,; maloningo prielankumo, kn rį jnn nesykį tm·ejau luimę ant &avęs patirti. Girdė
jnu, imk L. Luukevyczins jau nebus prie jo Piemeniszkos
~ai) hės l"ekr~toriumi ir huk szi vieta tapo pave:'ta p. A.leks.
Morui, dabartiniam mustĮ i1avieto marszalkos sekretoriui.
Man einasi aple tu.i, a1· :ozi pnskula y1·u teisinwi ir ur p. :Mors
sntiko paimti szį dinstą
Pasitikiu, jog szis visus reikalas
ponui gulį tmti žinoma:o ir dėl to meldžiu apie tai man pranes~
ti, - ne tlėl kokių inti·igq, se1·gėk Dieve, - patik1idumas,
jog jeigu tui ym pa:olaptis, tai h;zgalėi::iu ir a.-;z tą paslaptį užlaikyti. Luhai perpmszun, jog iszdrįsau poną Gera<leją sunkįti; het atk11rtojn, jog pono gerumas yra dėl manę,; drąsumo
priezusczia. Jo Piemeniszkai galybei pavedu mano gilią guodonę, pirm negu tt.".!ah;:ozkui, prie pirmo ankstybo kėlio, tai
iszpildysiu.
.
Jungdamas tikros ~nodonė:o iszreii>zkimą, pasilieku Duuggalio Pono Ger1ulėjaus pl'igulmingu tu.rn11
Vl. Nornutt."

*

*

*

Del snvo giminaicziu Simanas irgi buvo duosrms, beje:
kaip pii-miaus minavojan,. savo broliu.vaikį Jurgį Daukantą
leido į seminariją.
Savo knsztais padejo ir savo broliui
Aleksandrai Daukantui, kurs Vilniaus universitete mokinosi daktarystės mokslą įgyti,kurs daktarų budamas gyveno
Chersone, kur ir pa::;itnirė pirmiaus Simano per 15-30 metų.
Simanas gyvędamas Peterbm·ge atsilankydavo į Kivilius pas savo motiną, kurią labai mylėjo; parsiųsdavo jai visohlq daigtq, reikalingq prie ukės, o net ir nupenėtus parsziukus;

taipogi ir savo seserims pripirkdn\'o visokių hmngiq daigtų:
cinos bliudns, vm:io katilns, virduliu& (snma1·orns).
Simanus ir inetimus, kiek gnlejo, -;zelpe. Sztui vieną kartą Skuodo purupijonys huvo· padnvę pmszymą prie cieco1fansNikalojans I, už katrą jie galeju hnti nuhuusti. Bet Simanas D:mkantas, l'etrnpileje hudamas, juos isz tos hedo~
iszgelbėjo; už ką per dėkingnmą Simanni sknodiszkiai iszsiuutė sr..vo 6 vyrne ant Simano motino.~ hudyniq del ne;;zimo
a. n. Katres Dnukantienes grabo· į kupus.
Simanus matydama.':! koki žmogt! blogai darnnt. per,..erge·
davo. Sztai kaip sykį jis ~u vienu gndu keliavo po Gu<liją.
tai tas gudas del pMknbinimo tankini j1unszczikuc;;( važnyczias)
keikdavo, pacztos vyrerniuosius mu~zdavo. kaip jam nn:::ihm::davo per kiauras adynas ant arklių perkeitimo pacz~oje laukti.
Daukantas tankiai jį praszė, idant 8Zis an-q nemusztų. het kaip
vėl ant vienos stacijos at\•ažiavns važnyczios su ttrkliais gaiszavo, tai gudas rngojo ant Daukanto tarydama.s:,, matai,
kaip dabar jq nemnszu, ir arklių nėra!
Simonas .susirinkimuo:oe kokiuose hndama$, ragino zmo·
nes, idant rupįtnsi geriaus suprasti apie nkę, o szį mokslą ir
pats snprasdams, kaip pam:1tysime toliau,;1, parn.szė ir iszdave
tam tikslui knįgeles, isz km;ių mnsų žmonės ~a.lėtų sziek tiek
pasimokįti.

Labjansiai S. Danknnt:ts ragįdavo žemaiczins, · pasitnri>:iczin::1 gerai tevus, idant savo vaikus leistą į mokslą. Sztai
p. Leonas KEi.nneckis, seservaikis, apsakinėjo M. D. Silvestraicziui sziokį atsitikimą isz savo jaunystės dienų: kaip
dar p. Leonas buvęs mažas, deszimties metų vaikas (gimė
1831 metuose), tu.i dėdei Simnnui pas savo seserį, o jo moti-
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Kivilius atvažiavn,.;, girdėjęs, kaip dėdė ragina tev·ns,
idant leistų snnų į mok:;lą.
Kaip įmanydama, sake Simanas,
mano seserėle hrungi ! storokis jį atiduoti į rnkiszkas ii:;zkalas,
kul'ios yrn tamistai prieinamos Knrsze, kur vokiszkai mokina, o neaticlnok į ma:::koliszka,.:. Butinai rnpįkis «avo vaikus
kokio nors nmato i:;zmokįti, vieno - o gero. Tikrai tur kokį
v~eną amatą gemi mokėti. Prie to dar rupįkii:;, kaip įmany
dama, p:tkėravoth;avo vaikus (buvo fr antras sunus): ur negalėtnmete prbiraszyti prie miesto arba ten persikelti; juk galetnmet knpczyste už=-iimti, kromą uztlėti, bet ukinįku negerai
Imti, nes miesczioni:,; tur guresnes tiesw; (provas). Ant anų
nieks taip smarkiai nepuoltt, k:tip imt so<lieczių.
Bet isz anos sesers vaikų augszt:i.i mokįti neiszėjo. Tiktai p. Leonas, pugal de•les įkalbėjimą, ant savo vaikų tą įsa
kymą is?.pildė: isz viso keturi sunns iszėjo augsztns mokslus,
beje: l) Ferdinan<las tapo medicinos daktaru, 2) Boleslavas
me<licinos daktaru, 3) Pliatonas metl. liekorium ir 4) Valerijonas girinįkystės institute Pulavno:;e, o duktė Bronislova
isztekėjo už p. D:.un bt·auskio.

*

*

*

Koks unvo lietUVj 8tes padejimas s. Daukanto gudynėje,
paaiszkįs mums kun. Ignaco Vah1zvilos pasakojimas:
„Kada dar (buvo tai apie 1831 m.) mokinausi Telszių gimnazijoje, kur mokino kun. Bernadinai, tai viską mokino lenkiszkai, apie lietuviszką, kaipo anuomet mnžikii;,zką kalbą,
nieko nebuvo. 1833 metuose maczhu, kaip gimnazijos profesoriai Bernadinai lahai isz žemaicziq vaikų pRsijuokdavo,
kurie lenkiszkai nemokejo, visaip juos pramanydami. Apart
to, profesoriai tvirtįdavo, kad nuo mažens zemnitiszkai kalbant

sonkn bm·o iszmokti lenkiszkai, o ženmiczių tarpe tatla jokis
prie savo kalbos patraukims nebm 0 ir kozn:ts r11pinosi knogreicziauohli lenkiszlmi iszmokti. Lietm·yste Yi:,m· hnrn hjan·
riojama." Tą patį pntvirtina ir p. M. D. Silvestraitis: ir ji~ zemuiczii1 mokslainese tą patį profesoriq pasielgimą matęs.
,,Senoves laikuose, - toliam; sako k11n. I. Vab;zvila, 1831 m., Telsziq paviete, hajomi bnvo isz~tatę 17000 ka1·eiviq del lenkiszko maiszto. Po tam (1831m ) laikni ir toli:ms
net profesoriai Bemadinai bh:ti persekiojo lietnvystę ir juokdavosi visaip isz „žmuidziakų'', spirdavo (vm·n Yarydavo) juos
ntsiza<leti prigimtos kalbos anoje Telszių gimnazijoje, o lnbai
girdavo lenkiszką kalbą, kuipo poni:::zką. ·
Tnrpe mr.kįtinių,
npie lietuvystę nei jokioa kalbos nebuvo, nei jokio tBntiszko
pajautimo.
Taigi ir Daukantas, h:ijorų iszjuokiam:is ir
persekiotas (jis Žemaicziq Kalvarijoj mokinosi), pirmns ledu!:!
tame dalyke laužė.
Turhnt il!IZ hnjorq ir Jenkhernit1 bnimes
net testamentą lenkiszlrni paraszė."
Szį testumentą rus skaitytojas žeminus, į lietnviszką kalhą iszgnl<lytą.
1

*

*

Kas prisieina bnrniq tarp Dank:mto ir yysknpo Volouczausko isz szio knn. Vaiszvilos pasako.iimo galėsim. spręsti:
„Simuną Daukantą rots prie sme1·ties prirengiau, sn juomi
paskutiniuose laikuose dar dn mėnesius, isz nelnisvė~ pnrgrį
žęs, gyvenan.
Kaip mnnę į nelnisvę paėmė, tai Simaną :mt
savo vietol" ptilikau gaspadorinmi.
Pažinau jį Vnrniuose pas
vysk. VolonczM1ską pirm jo smerties apie 15 mett1. Su jnomi
gemi sugyYenome, prietelinis buvom. Sn jnomi visados lietnYiszkai kalbėjome. - Priesz pat smertį manęs prasze, kud,
jeigu paminklą pastatysiu, bntų padėti ant jo žodžiai: ,. vargo
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pelė'', ne:;:t jis dnng \':tqro po ~vietą.
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Pu:-: grovą Ti:-:z1'ų, no-

rėjo vietą g-anti, bet vh,:i ponai periszkadijo jalll, p:u;ityczio;J:i.

mi it:z jo: ,.žmnidziu, žmni<lzin!'' Vieun žorlžin. ponai uebn\'o
j:tm prielankus. A:-:z pat!:! 50 rnblių pridejan, norė(lamns, ka<l
•,Lietnvos istorijn" butų per:;pandįtH, nes Daukanto sveikatos
gailėjausi.
Tą padaryti huvo apsiėmę:; rnsztinįkas Sn~rskis.
bet paskni su pnczin Daukantu aprolrnvome. kad jo jnodrnnkis
Ims geresnis už aną sn klaidomis perraszytą. - Vienoje gro·
matoje vysk. Voloncz:mskns pas Dauknntą rm;ze: „ur tu girta:'> buvni~ kad tą istoriją r:u;zei. ~' Daug- tokiL1 gromattĮ vy~ku
pas Volonczanskas per manę del atidavimo Dankantni rasze,
kur bnvo toki ir kitokį zotlziai, het t.'ls g1·om1tfa" Sllnttikįsin.
Dankantas buvo pl'ieszingas Jenkmeczini l 863 m. ir prn·
naszavo, kad isz to nieko nebus.
Prieszinga.i vysknpas Volonczam;kas per kitų įkalbejimą. tm·e,io viltį, kad mais?.tinįkni
nedidelį ma:;kolių hnrelį Telsziuose pergales. o tolians isz yj.
snr gaus p:iszelpą. - Sim. Dankantas kai hedavo: „ A:,;z del
lietnvystes pamatns padedu;" ir ka<l po jo smerties jieszkm;
tų popierų, kmias jis parnsze, todel ir sarn giminaiczini
Kauneckini liepe jas užlaikyti. Po Daukanto sme1·ties, Y\'Skupas Volonczanskas pm~eilrnlavo nno manęs ,,Lietm·os istoriją", kurią asz jam tuojaus ir nusinncziau. Kaip isz nelaisves pngrįžan, tai vysknpas, snpykęs nž prilaikymąS.Dan
kanto, nepriEime manę, todel pasanliszka valdžia vel manę
iszsinnte į Vilnių. -Daukanto surinktas dainas ir kitus rankraszczius, pas manę užsilikusius, atidavian Dr. Ant. Hnh·ydžiui, kurs žadejo juos ab;pandįti."
Tiek knn. I. Vaii;zvila nup:i.oakojo apie lietnv:vstę ir
S. Danlmntą.
Taigi tokia bnYo prie lietmys~es npntija.

Bet kas kar8ztą lietnvystes meilę įkvepe ~- Daukantui,
knris net ir vysknpą Voloucza.uską pnragiuo clirhti ant dvasiszkos lietuvystes dirvos. o pats per visą savo amzių tam dalykui isztikimai ir nnodugniui pasi„zvente1
S?.tai mums tą
dalyką ai:;zkina J. S. Knokszfos (žinrek Anszrns 1883m p~14),
kaip dar S. D:iukantas buvo universitete:
,.Vilniuje vieną
knrtą. kada kunigas miszias laike, meldesi huznyczioje keli
mus1! žmones; greta jų stovejo ir Daukantas. Po miszių, kn·
n~as pasnke musų žmonems nesuprantamoje kalboje pamokslą; žmoneles, atyclžiai kunįgo žodžiu;; iszklnnsę_, iszejo isz bažnyczios, savitarpije :;knn1lesi ant nupuolimo savo vadov11, kad
jie, žmones, nebeguli girdeti savaip sakant pamokslų, nebeturi knįg1Į, isz K.urių iraletų upsiskaityt'i apie duigtus reikulingus krik.szczionims."
„ Tą sznekesį ir skundą isz szalies ~irdejo S. Daukantas. '
Toki žo<lziai jo gerą :;zir<lį kaip peilin perverė.
Jis pnsizaclejo nno to laiko gyventi vien tiktai delei gero snvo žmonitĮ,
utpilcl~·ti sa~o krupsztejimu ir stanga tai, ko lietuvių knnįgai
ir kiti mokįti Lietuvos vaikai nedarn."

*

*

*

·Ir teisingai jis savo pasižaclejimą parode nevien žodžiais,
bet ir karsztais darbais, beje: 1837 m. jis agarsino „Prasmą
lotynų kalbos."
1n kelis metui; 1842m. parasze ,,Ahecelą
Lietuvių Kalnenq ir Žeruaiczių k.alhos"; 1843m. iszdave
„ Knįgelę apie zinia.s clrangystes nnsiturejimo"; 184-6m. iszdave ,,-Gyvata.s didžiųjų karvaidų", Kornelijaus Nepoto loty
niszkui raszytas; toliaus „Pasakas Phredro", „Dainas Žemaiczių, pagal žodžius dain!nįkų iszraszytas", kur patilpo 118
dainų; 184-7m apgarsino „Pamokymą apie auginimą tabako";
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,,Parodymą, kaip apynins angįti pn.gnl mtll)l!JŲ prityrimti.
kokius n.pskelhe tentoniszkai B. A. Grnnards"; 1848 m. „Bicziq knigelę" (pagal Settbgostą)~ po tam ,,Ugnies knį!?ele
arba trumpas pamokslus, kas žmonems vertai clnryti pnolai,.i
pirm u~ies, ngniai pasidarius etc."; „Pamokslas apie sodi{ns
nrha daigynus vaising:ų medžiq" (pagal J. H. ~igrą); ,,Parnokimas, kaip rinkti medžiq sekla!S"; l 84!l m. iszejo „ Bn<lm;
senoves Lietuvių Kalnenų ir Žemaicziq", knrį l893m. ,,Sni:;ivienyji.mas lietuviq katalikų Amer.ikoie" perspanclino. Metas
nera mums žinomas, kada iszeJo „Paszaro žoles sejamosios''
(apraszytas ant naudos Žeml!-iČzių ukinįkq Jono Varno, Vilniuje). Isz jo rankraszcziq (lahar jan yra isz~įni:;i „Lietnvol'I
Istorijri." (Pasako.iimas apie veikalns lietnvit1 tantos i:;eno,·eje,
paraszyta.s 1850 m.) pirma ir antra knįga pas .Tnozn. Panbzti,
Plymouth. Pa. Amerikoje.
Isz gulincziq rankraszczitJ. yr~:
1. Palangos Petras; 2. Apie auginimą girių; 3: Gaspaclorint";
4. Lietuviszkas elementorius; 5.•Jn~tinans Historiarnm iszguldymas; 6·. Zemaicziq istorija; 7. R11hinnczio Pelnzes gyvenimas (pagal J. H. Campę); 8. Lietnviszkos dainos.
fdant parodyti svietui, jog nevienas yra Lietnvos rn.sztinįkn, pasiraszydavo įvairiais pseudonimais beje: Myle, Deivinakis, Pedelis, Kraklys, Ragannins. Žeimys, Vaivei"il'I,
Parvys etc.

*

*

p. Leonas Kanneckis pasakojo p. M. D. Silvestraicziui
apie visokins S. Daukanto iszva<lžiojimus nenžrn.szytns, beje:
L Nuo ko Nemuno upe savo vardą gavo?
Visi sako, kad tai Jenkiszkn.s žodis, o ir clahar keli t·nsztinįkai tą patį tvirtina, bet S. Daukantns sziaip paflakojo: ,,Di-

dei p:ilinose laiknose, kttip tiktai pirmą kartą žemn.icziai utejo upemis lig Baltojos jnros, taip anie pmdejo pajuriais visur
klaidžioti.
Per metus vieną ar (lu kartu žemaicziai turejo
snsirinkti į vieną vietą, kurią apskyre pajnryje, o kurią pramane Szventoji. Szi vieta ir szi:Įdien tebvadinasi ,,szventoji".
Žemaicziai i,;kirdamiesi i.-z szventes, kožnns į savo pnsę, negaledami isz broliszkos meiles persiskirti, kits prie kito begio... damas, sake: ,,tas ne m u na (ne mano) burelis! nes savo su. rasti ne visi gale jo. Kaipgi nuo to var<lo ir toji upe Nemuno
vardą gavo.
Vienas bnreli" Nemunu nuplauke, o kitas drauge plankdanms į Nevežes*) upę įplauke.
~.
N 110 ko Ne v e ž e s vardas p:teinn. '?
Nevežes panpeje hnvo <lideliai daug įžeidingtĮ (iszkadlyv1i)
žreril! ir apart to <lar buvo hai1o;iai užversta dideliais senais
medžiais. Plunkdami ja turedavo didį vargą, todel žemaicziai
prnmane ją „Nevežliba", i~z ko Neveže iszejo.
3. Kitas burelis nuo szventes besiskirdamas ant Liepo·
jans pasitrauke. Pajuriais nneję pas L i e p o j ę, bet ten yt·a
ežeras sn jura sae.inąs, per knrį iszlipti negaledami, lieptą
(lfrbo, per kurį lipo į kitą pusę.
Persidanginę per tą vietą
pavadino Liepoje nuo žodžių lieptas ir lipti.
4. Knrs burelis į szią pusę traukesi pagal Bartuvos upę
su szunų pageiba. o nuo medžit! <langnmo negaledami prasilaužti sn bartnvais (platna senoves gn<lynes kirviai) skyne
sav kelią. Tokiu budu daug l1artuvų sugadiuę, paterioję, tą
isz piktumo pavadino Bartnva. **)
*) Nėvėžė įplaukia į Nemunę; po Raudondvariu arti Kauno.
**J Toji upė, ant rubežiaus tarp lietuvią ir kryžioką budama,

galė·

jo per ilgus gluczus Ir kares n·uo barimosi vardę; 6autl, o estiszkose kai·
bose nva upe ženklina. Todėl Bartuva npe barimosi gali but! pavadįta.
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5. Dar vienas hnrelis i:sz szventes pnjnrinis eidnma8 KlaipeTenai jiemi; prisiėjo klaidžioti, nemn<l11nt
kelio, todėl szią vietą pramina Klai11ėdo. nuo žodžių: klaidžioti
ir pėdo..
6. Alko kalnus pakelyje tarpe Ilokių ir Slrno<los miesto,
netoli nuo sodžiaus Erstos.
Temti senuose luik11ose buvęs
miestas, o tame mie1,;te gyvenęs <.lidei turtingas žmogus, kuris
p1·ekeju (knpczinm) buvęs.
Taip didei turtingu hndamas
szukuotuis limtis vi~toje kemenq (smnam1) sienas (rą..;;tq tarpus) kamsze ir taip daug linų tnrejo, jog viens pats pilną laivą į Liepojq pristatydavo.

dos link natraukė.

'l'RVKL\W ARBA Ar~EKHANDRIJ08 BAŽNYCZIA.

*

*

*

Szie s. Daukanto palaikai yra Kalviuose.

l) Virdulys (samavarss), kurį jis prie keliones ir universitete vartojo.
2} .A.brozdns (pnveiksl:ts} M. Sz. Asztrių vartų, kurį dovanojo se1,;erei Onai PruRzinskienei, kuri jnn yra mirus.
3} Varinis katilag nuo 7 gorcziq, už kurį S. Daukantas
12 rublių užmokejo.
4:) Linkimų parapijoj pas J nrgį Pruszinskį yrn kara:finka., S. Daukanto padovanota seserei Onai Pruszinskienei
ir dvi cin1ni torielki.
5) Muka ant medinio kryžiaus, kurią S. Daukantas yra
nupirkęR sei:1erei O~i.
6) Paveikslas isz medžio (plai:1korzezba.), kaip szv. Ona
Panelę Szv. mokina skaityti. Labai senas daigtas.

*

*
Kningos jo pas Jurgį Daukanta
NA:\IAS, KlJR S. DAUKAN'fAS AUGO.

gal buti ir rankraszcziai.

*

jo ~iminaitį esanczios ir
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Knlha. kad Tnczių. Sziaulių pavieto, drnre pas P· Kontrimą;, S. Daukantas buvodamas, kaip po.s gerą pažįstamą,
bnk tenai daugel sarn knįgų sudeginę,.., bijodamns mo.skoliszkos valdžio::-.
1863 lll. pet· valdžią Tuczui tapo :ttimti nuo
Kontrimu. o :ttiduoti maskolini Sisojevni.
S. D~nkantas tankiai snsiraszinėjo sn visais prakilnesnias
to laiko lietuviai. Nekurių isz jų lniszkni žemiaus patalpįt.i.

---oSlmano Daukanto testamentas.

Sztui kopija Simano Daukanto testamento, jo paczio ran·
kn paraszyto, o nuo kunigo Vaiszvilos _isz Ubiszkit1 (Sziauli 1l
pnv.) gauto su užlaikymu jo raszyhos:
,, W Imi ę O y e a i S y na i Du e h a S w i ę t e g o .Amen.
Poleciwszy duszę moj! grzeszn! Panu Bogu wTr6jcy swiętej jedyne·
mu, a maj!c zdrowy rozum Ir tward~ pamięc roblę ostateczne rozporz!•
dzMle rzeczy moich, kt6re w og61noscl i sto rubli nie wynosz!; takowe
wlęc rzeczy jak ·biellmę tak t wszelk! odzlež zimowlĮ 1 letniĮĮ zostawuję
W. Księdzu Ignacemu Wojszwlle Administratorowl kosciola Popielalis•
k!ego, kt6ry mnle raczy pogrzešė najbiednlej na mog!le tegož kosciota,
rzeczy kt6re zech„e sobie za.trzyma., a. !ne sprzedae l ubogim rozda.c ra.•
czy. Przytym tenže W. Ksi!Įdz Wojszvlto Dobrodzlej moj rae2y przyJĮĮC
Jeszcze od KolležsklE>go Assessora. Wawrzynca Wambuta. l·o zegarek
stotowy 2-e fntro szopowe obnoszone, 3•e poduszkt dwle jedna skurzans'
druga bez nawleezkl oble puehem nasypane, 4-e kotdra czerwona w pas
p6ljfdwabnn. nowa, 5-e skrzynkę z kstęgaml będĮĮc! u tegož W. Wamhuta.;
kt6re kslęgi raczy W. Ksl!dz WojszwHo Dobrodzlej m6j sprzedaė l p!entędzy uboglm rozda.ė, te zas kslęgt kt6re zostajt w staneyl mojej by·
J:ej na stole u tegož W. Wa.mbuta. z htstoryĮĮ Kojalowieza. raczy odda.e
Telszewsklej szkoty uczntowl Jerzemu Dowkontowt, o zas zosta.J1Įee u
tegožW.Wa.mbuta. stollk jeslonowy, lužkosktadane l obra.z najswlętszej
Matkl Božej Ostrobrc.mskiej da.ruję W. Pa.nnie Aldonie Wa.mbutownte.

Tenže kst~dz Tgnacy WoJszwllo Dobrodzlej moj po sprzeda.nln rzeczy l
k;ii~g raczy przeslaė trzydziescte rubll W. Sędziemu Granlcznemu Igna.ccmu Dowkoutowl w cta.wryl11eh, kt6ry mule byt powlerzyt spra.wę W.
Kapltonowėj Skrzetuskiej, w rejestra.eh molch zna.h\1lem zanotowane
lž powt nlenem odesta.ė trzydzlescle rubli W. Skrzetusk!ej. wlęc W.Sędzla
będzle ta.skaw wr6clė jcj lub jej s11keesorom tll trzydzlešeie rubli.
Po·
wture kslęgarnia. Zawadzktego w Worniach nalicz) la na mnie trzydzlescle eztery rubli za. ksi~žeczkl stacyjne, wlęe raczy na.jpokornleJ po-.
problė JW. Bli;kupa Wotunczewsklego, ažeby ra.czyl za.pta.clė kslęga.rnl
Zawa.dzklek,o te trzydziescle cztery rubli. Na. kontee tenže W. Ksl~dz
Wojszwllo przylmle przeszlorocznlĮ pensy~ moj~ czterdzlescie dwa. rubli
za.rok 1861-szy w Tehzewsklm Ka.zna.czE>jstw!e. Ježeli JW. Pasterz nie
chelat zaplaeic kslęgarni, to proszę zaplaeiė z tej pensyl, a za resztę w
rocznleę odpra.wlsz mszę swlęt~ za mojlĮ duszę. Takowy m6j testament
wlasn~ rękt na.plsauy w Popiela.naeh 2 Styeznta 1862 rokn z przycisnlenlcm herbu mojeg1, pieezęcl wla.snoręcznle podpisnję
(Pcczėtles vieta) Kolležskl Assessor Szymon Dowkont.
Uproszeni swia.dkowle l pleezęta.rze.
Dworzanyn Domlnlkowlcz Franciszelc Kontowtt.
Przytem bytem za swladka podplsatem się Dworza.nin Kazlmlerz
Kontowt.
!86-l roku Mca Nowembra 23 dn.
Bylem wezwany podeza.s ehoroby cięžkl~j do s. p. Szimoua. D~wkon
ta. za gwladka. l po opatrzenlu S.S. powledzlai te stowa:
„Ca:I:~ moji! ruchomošė zostawuję na. petne rozporz!Įdzenie W. Ks.
Wojszwllle. Wed!ug dyspozyeyt Mey polecam l proszę. Bytem swiadktem za. žyela st6w Jego wdowod czego stwlerdzam podplt:oem molm
w:l:asnoręcznym.

!Jworzanln J. Czyžewski."

8ztai lietnviszkas to testamento vertimas:

„ Vardan Dievo Tevo ir Sunaus ir

Dvasios szYentos Amen.

Pavedęs savo nusidejusią duszią Vieszpacziui Dievui
Tt·aiceje Szventoje vienam, o turedamas sveiką pt·otą ir tvirtą
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atmintį,

darnu pttskutinį SU\O pnlaikų pa:.;kyrimą, kurie vhd
drrp:e suimti neturi szin1to rul~lių ve1·te:;; taipgi tokius daigtus, kaip skalbinius, tuip ir drabužius, kaip žieminius, taip ir
Vll.Su.tinius palieku Kunigui Ignotui Vniszvilai, Administratoriui Papilenų hažnyczios, knrsai teik:-;is manę palui<loti kaip
galint prasczinus ant tos pat bažnyczios kapinyno, daigtus,
kuriuos noras, pati; eav pasilib, o kitus teiksis iszparduot ir
varguoliams iszdalįti. P1·iegtam tas pats JM. Kunįgas Vaisz·
vila mi1no geradejas teiksis paimti dar nno Koleginio Assessoriauli Lauryno Vamhuto lma stalinį laikrodį, 2ra ptulevetą
skrtindą, 3ia dn priep:ah-iu, vieną skurinį, kitą be nzvalkalo,
ahu pukq piltus, 4ta raudoną dryžą pnsszilkinę nanją kaldrą,
5ta skrynutę sn knįgomis, kuri pns tą patįJM. Vambutą yra;
tas knįgas teiksis JM V niisz,·ila. mano g:eradėjl.l.8 parduoti ir
pinigus pavar1lelh1mis i1o;zdalįti, o tas knp, kurios yra mano
buvmiiam kambaryj antstalo pas tą pat JM. Vambntą sn Kojelovicz'io istorija teiksis atiduoti mokįtinini Te1szių mokslaines - Jurgiui Daukantui, esantį-gi pas tą patį JM. Vambutą
vnosini stalelį, su~lnudzia.mą lovą ir paveikslą szvencziansios
Dievo Motinos Asztriq vnrtq do,·anojn JM. panai Aldonai
Vn.mbutaitei. Tas pats kunigas Ignotas Vaiszvila. ma~o Geradejas, pardavęs <la.i11:t11s ir knįgas teiksis nusiųsti trisdeszimts
rublių JM. Rubeziniui teisdariui Ignotui Daukantui Stuurilinose, kursai man pM·ede by1ą JM. Kapitonienes Skrzetnskienes, savo leistruose radan paženklįt.a, ka<l ptivalau nusiqsti trisdeszimtj rubliq JM. Skrzetuskienei, taigi JM. Teisdnt'YB
maloningai sugrąžįs jai arba jos įpadiniams tą trisdeszimtį
ruhlių.
Antra, Zava.dzkio kniginyczia Varniuose suskaite
trisdeszimtj keturis rublius už stncijines knigas, taigi teikc;is
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nnžemįtni

papraszyti JM. Vyt:knpo Voloncznnsko, kud teiktqsi užmoketi Zavndzkio kniginycziai tuos trisd&"z1mtit1 kėtu
t·is rnhliu:,i. Ant galo tas pRts JM. Knnįgas Vaiszvila paims
mnno pereitą mctq algą keturindeszimtis <ln ruhliu už 1861
metns isz Telsziq iždo. Jei .JM. Piemuo nenoreiq nzmokėti
knįginyezia~ tai meldžiu nžmoketi i~z tos algos, o už ·Iiknczius atlaikyisi diėnoj snkn.ktnviq szventas miszias nž mano
duszią.
Po tokiu testnmentu mano loena ranka pamszytu
Pnpilennose 2 Sansio 1862 metų su prispaudimu ma.no herho peczeties savo locna. rn'lka pasirasznu.
(vieta peczet.ies) Kollegiszkas Assessorius Simaua.-; Daukantas.
Užkviesti lindinįkai ir peczėcziq prispandejai.
Bajor::i.s Dominikoviczius Pra.nciszkui; Kontautas.
Prie to huvn.n už lindinįką ir piu.fra<>Ziat1 Bajoras Kazimieras Kontantas.
186.J: metq 23 dieną Novemberio mnsio.
Buvau vakar
pnsznnktns laike •mnkios ligos pas a. a. Simaną Daukantą per
Jindinįką, knrs apveižetas Szv. bakr. iszta~ tuos žodziu:,i:
„ Visą savo pajudinamą turtą piilieku ant valios JM. kn.
Vaiszvilos. Pagal savo i&zgalejimą pavedu ir praszim. Buvau liudinįkn jo žodžiq dar jam gyvam beesant, ženklnn ko
patvirtinu savo locnos rankos pn.ras~u
Bajoras J. Czižewiokis."

18.-2696
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Kataliogas Simano Daukanto
ex Purgnmenis !lnt trnnsumptii; originalihns...... n~n.m
ejui;dem venerabilis Capituli Anno l i88 c<m„c1.·ipta ntqne
compfimta". Sn Rodykle. Diplomutas lenkiszkoje, gttcliszkoje ir lotyni;:zkoje knlhoje 190 lap11 in folio.

ra11kraszczi11 ir medegos, s111'88Zytas Xlvilinmie, Skoodos par11pijoje,
TelllZiq pavtet.e, 1891 met.e, 31 (19) Gruodžio, kur tie dalykai atsiranda,

M. f])ovoinos l.

Silvestraiczio triusavimu.

et immnnitates Duootus Samogetarum
,, Privilecria ,Tnra
.
jnssn vener11.hili:> Ca.pituli Mednicensi:! ex Pargamenis n.ut
tranl!umpti,; originalibus conscripta atqne ad ui:mm ejusdew venerabilis Capituli anno 1788 compurata" - In foli.>
225 lapai. Dipliomatq 1:1Urinkima.'l pradedant nuo k11nį
g11ik:;zczio Vytauto.
~

2.

287 dipliomntq surinkimas lotiuiszkoje, lenkiszkoje ir
maskolil!zkoje kalboje. ln folio.

3.

Rru:ikn1.sztis, prasidednntis n•10 žodžiq: „Pruefutio praestringenl! quodam ex gestis .A ugnl!tissimi ,Jurium ipsorum
concessoris''. In folio 132 puses, arba 66 lapai.

4.

5.

Dipliomatq anrinkima.s, apimantis 239 pui:!es ir karaliq
gromatos.
Snredimo žemaitii;zkq miestelių ap1.·oht>,cijos,
pradedant nuo 240-500 puslapio su i·odykle ant galo, in
folio.
Dipliomntq surinkimas gu<liszkoje (bn.ltrnsiszkoje) kalboje ant 208. lapq in folio.

6.

Privilegijos ir ko.ralių gromatos lotynlszkoje ir lenkiszkoje kalboje.
In folio 24v lapq.

7.

Fra.gmeta. Historica. ex Bibliotheca Illuatris Com: Georgi Plater Marscha.l Rol!sein.
Ant antro lapo: „Privilegia. Jura et immunita.tes Dncatus Su.mogetarum jllBBU ·venerabilis Cavituli ·Mednicensis

8.
9.

„W litewskiej .Metryce Karkcw:,.ki pis11P in foli<• 72 lnpui, gndiszkoje knlhoje.
„Antiquitates miasta Rygi''.

In folio 31 lapRs.

10.

Dipliomatq suraszas lotyniszkoje, gndiS".tkoje ir lenkisz- .
kpje kalboje ant 195 lapų, in folio.

11.

„Rozm,1ite nota.ty". Dipliomatai trijose kalbose, in folio
385 lapai, in q uarto 32 lapui.

12.

„Nota.ty z Metryki Litew:-,kiej Milewskie~, mnie oddane i darowane". 35 lapai in folio su originalais, portrets~

13.

In folio 39 lapai.
„Ustnwa sejmn wilenskaho kotoryi iž hyl o Gromnicach leta Božeho tisiacza piot sot i sedmoho lndikto. desitttRho" 8 lapai in folio.
„Usto.wa zemli Žomoitskoje na wsi:ildje povino1;1ti tilk
ska.rhn Hospodarskaho jak i Tiwnnom naležaczyje i na
wolnosti". In folio 26 lapni.
„Ordinatia na sto.da Kro. JE Mo8ci panu podskarbiemu Litewskiemu dana". In folio 21 lapas
.W ypis z ksiąg surol?S-torskich Xięstwa Žmnjdzkiego 7 lapai in folioProposicio Samogitarum. In folio 6 lapai.
Rozma.ite dokumenta. do Litwy poli t .. 55 lapai in folio.
„Urz~dy W. X. Litewskiego po Unij".
Ant 33 lapq
in folio.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

TuzrMza.i isz

knįf!q.
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21.

Ust:.nva Eho Korolew. Msti Myta Staraho nukomom
Pinskoj i prikomorkach do nee naleža..;zczich wroku 159 L
In folio 8 Ia p3i. *)
2~.
R:inkmszti,.,, prasideclanth; nno žotlži1F ,,.Jan Mikolnjewicz Radziwilowic,;n Marszalok" .... (<lok11mentas)in folio
16 lnptĮ.
23. Ufalasomn berezstejskaho Hokn 1544. 26 lapai in f.ilio. *)
24.
Dyploma mia:;t.a wolnego Rzeczypo,,;politey Birž w powiecie U pickim ležącego - 3 htpai in folio.
'Ui.
„ Wielmo:inemn Mikolajowi Tryznie Pod,.;karbiemu
ziemskie111n \>V. X. Litewskiego kwit z lidzhy Seymowey Rokn 1639". 9 lapai in folio.
26.
Margmuin:ti (lingvistika, mitologijn, istorijtt, priežodžiai, dokmpentai, iszraszai isz knįg11 ir t. t. vokiszkoje,
len kiszkoje, lotynh;zkoje, lietn viszkoje, prancnzh;zkoje,
ir t. t. kalboje). 130 lapų in folio.
27.
Landnm Xil!shva Žmuj<lzkiego w obozie pod Plotelarni 1lnia 2-l Jnnii anno 16!59 - J:in Kazimierz z Božey
laski krol polski etc. etc. etc. 10 laptĮ in folio.
28.
„Del Bažnyczim; istorjos medega". 17 laplĮ in folio.
ir „List Apostolski Kasp. Borowskiego Bis. Lncko Žytomierskiego 184:9 r. w Petersburgu". (Spandinta).
29.
,,Kwitatya P. Podskarbiemn z wydatkow Rptey Zygmnnt III". etc. ant 6 lapų in tolio.
30.
Otkaz Korola jeho Milo:;ti na nekotoryje Artyknly
Obiwatelem Ziemli Žomoitskoje w kotorych oni sobie
kriwdy i naruszenie praw i wolnostei swoich rozumieli i
Ll:'\l\1\11· J:\Z:'\Y<'ZI\.
*)

Origin<tle raszyta gudiszkom

raidėm.
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31.
32.
33.
34.

35.
36.

zostawene wo wsem pri stnrodawnosti 1552 r. 20 :Maja..
In folio 6 lapni.
Iszraszn.i isz knįgq apie etnografiją ir istoriją. In ąuarto 28 lapai.
Zapis Mat'feja lwaszkowicza 1558. *) 4 lapai in folio.
Dipliomai priderenti Žemaityjei. 28 lapai in folio.
„Bone Sphortiae reginae Poloniae. Albertns Gastolt
Pala.tinus Vilnensis Contra dncem Constantinum de
Ostrog et contra Ra<iivilones". In folio 16 lapų.
Služba hojur czerkaskich, Kariewskich i dr. *) 5 lttpai
in folio.
Uchwalaseymn Grodzieuskiego r.1567. ln folio71apai.

Warunek Obywatelom W. X. Litewskiego procz pospolitego ruszenia nie iezlizie na woinę tylko jako Koronni. 3 lap1:1.i in folio.
„Fragmenta Historica ex Bibliotheca Comitis Georgii
38.
Plu.ter Mareschalei Roseinensis".
In folio 13 lapų „Privile~a J ura Immnnitates et Libertates Samogit;.trum"
- Lietnviszkos pavanles.
39.
Fragmenta Historica ex Bihliotheca Comitis Jeorgi
Plater P. M. Mareschalii Rosieinensis. 8 in folio lapai.

37.

4-2.

Spis przcložonych Kalwaryi Žmujdzkiej od r. 1824 1838. Oraz wažniejszych fnktow tego miejscn. - 12 in
folio lapų.

43.

„Przywilej Lncinski zietlnoczenia Wladyslawa Jagielo
Krola, Stanow Korennych z Zygmuntem W. X. Litewi:1-kim z stany W. X. L. Pieczęci u niego przedtym bylo 7
a tern.z 6 sprawiony we Lwowie de data S. Hegvigis Roku 1432. Stary przywilej". 2 lapai in folio.

44.

Visoki dipliomai ir medega del istorijos ir t. t. lapq in folio.

Lietuviszki priežodžiai Dankn.nto SUl'aszyti. Apart to
yra dar cze jo ranka snl'a$zyta isz priežodžiq knįgnte.
4fl.
Visokia medega, kuodauwausei Jiet. kai boje, keli arknszai.

45.

47.

Nottttki do herharza litewskiego (z Metryki litewskiej) - 1589 (tukstantis pe11kiszimtai asztuonesdes~1mt
devini) lapai m folio.

48.

Lietnviszkas žodynas pagal žemaitiszkos tarmes parnszytas sn paaiszkinimu nekurių žodžių Iotyniszkai nuo A
salig GwHdos. In folio. (Dabar toji medega pas profesorių Jablonskį, Jelgavoje, Grosse str. 14).

49.

Lenkiszkas žodynas nuo pradžios lyg į galo nuo A-Ž,
tnrentis trejose knįgose 1020 l:ipų in folio, apie 72,632
žo1 lžių.
Czia yra per pnsę priraszyti lietuviszki žemai- ·
ti~zkos tarmes žodžiai.

50.

,,Pasakas Phrech-o Iszguldę isz Lotyniszkos kalbos i
Žamaitiszką Motiejus Szanklys" - Lapai tikt 26. Ne visas rankrasztis. In folio.

40.

Leta božago naroženia l565McaDekabria21-0tkaz
Gospodaria Korolia Eho Msti i w. k. Žig~onta Avgusta i
t. d.*) - 12 lapų in folio.
4l.
„Pod lieta Bož.Nar. 1529 indkt l miesi:ica Jenwaria
25 dien „ .. Hosp. Korol i W. K. J eho MHost Zikhimont
i t. d." 2 kopijos· po 2 lapu in folio.
*) Or!glna.le ra.siyta. gudlszkom ra.ldt'lm.

120

Mcdcga S. Daukanto hijografijai

lll. PUBLIKACIJOS

280

51. . Badą senowes Lietnwiu Kalnenu ir Žemajczin. -· In
folio 130 lapq.
52.
Paveikslai ant r1:1.szimo grometq, dakumentq --:-- Aritmetika in folio 44 lapai. Visa.
53.
Historya Jutitina (Rimo cecoriaus isz lotyniszkos kalbos iszguldyta ant lietuviszkos). ln folio 202 lapai. Viskas.
54.
Pamokslai knip Gires kirsti sieti ir dijkti diel Alwino
Ukinyko paraszia AntanM Dagy:; metuse 1854-Jn folio.
43 lapai. Ne viskas.
55.
Instrukcje del gyrininkistes. ln folio 10-1: lapai. Viskas.
56.
Kajminęs Saugtęs arha Palicijos istatymas diel skarho
walstionų, sauliedinosi Gubernijosi arba sritiesi - In folio 12 lapq. Ne viskas.
57.
Pasakojimas apej Weikalns Letuwiq tautos senowe
kuri trumpaj apr!l.SZa Jonas Ejnaras metuse 1850.
Non est generasorum hominnm res - alienas qnaerere, et pati suas per ignaviam amitti. Dyonisius Halicarnasem hist. L. V.
Tur apie 288 arkuszns arba 576 lapus in folio.
„Maldas Kataliku pagal Bazniczios 8. Rimo iszraszytas metuose 1842". -Tm· in folio 123 lapus arba 246 puses. Cenzurawotai 11Julia1847 god~ w Wilnie.
59.
Pagal literų suraszas. Dideli knįga. Index.

58.

Daukanto korespondentai.
K. Moigio*) lalszkai.
Kovo 5 d. - Ovental 1845 m

Gnodojamas Drauge Olgerde Geradejau!
Užgavai savo malonum laiszkn kaip maiszą vyszniq
tai ir neatsiginsi nuo korespondencij11. kad tiktai nenusibostų
- o gnl tav ir su nauda kitose aplinkyhese- siųsime. - Jeigu
tiek paszvenc,zia . Dnuggitlingas Daukantas: nesulygintinai
esmi dekingn uz tokį uzsitikejimą- kadangi nežinomas, attolintas - musų dvasias vienyji. Po teisybei, ta kliasa., bndama pamatu ir uzsi1aikymn. užsiemimu ir da1·bu visuomenes, negalejo iki szioliai tureti geradejingos pageibos del uzJaikymo brungiq tautystes liekanų, - iszgvildyjimo pajiegq
ir pobndžių iszlavinimo - kadangi prigimimas visame kame
neatskyre ir nenuskriauda žmog-ans prerogatyvą - viena kibit·k1>ztele tesiancziosios atminties isz burnos i ausis kaip tik
bleskena be pridejimo, suvienyjimo ir iszlavinimo; asz-gi nuo
seniai perimtns pasigailejimn - isz prieža~ties pripažinimo
jiems Kamo gentka.rtes (pakalenijos) ir ~aip ilgos bausmes,
negalejau ir neturejuu progos parodyti tas jų nelaimes.
*) Kazimieras Molgls buvo vienas lsz tq nedaugelio prakllnesnlqjq
lietuvių,

kurie Jailrnose S. Daukanto, prie a.belno visų pasinėrimo len·
stojo už lietuvlstkl! tautl! Ir kalb!. Turėjo jisai dvl\r! Zavie·
szlszklns, Vllkmergės paviete, Ir buvo plen!pottintų ant Tadeuszo Pamarnauckio dvarų: Ova.ntų, Sav!czluną ir Avlžlenų. Jaunystl!je susi·
raszlnėjo su S. Daukantu, prisiuntinėjo ja.m surinktas nu'o žmonių
dainas Ir tt. Tuos jo lalszkus cztona.ls talpiname.
kystėj.
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Rinksiu, lavįsiu il' gaivįsiu dvasią ir tllsztumus dapildysiu
ant kiek pavelys užsiemimai; .... o jeigu bus Jo mylistos
Dnmczinns mylista, teiksis palikti ainiams paminejimą mano
darbų tame rankiuje. To praszo Tavo tiktras drangas pagal
užvadinimą.
K a z i s M o y g i .s a s
Bus ir prozoj. ir eilese maltum. -

Giesme priesz Miszias szventas.
Pulkim antkelių visi krikszczionys,
Trokszdami, Jezau, Tavo malones! ir t. t.
(Toliaus netalpiname, nes visi lietuviai žino tą ~iesmę
ant atminties).

Cnatlyvo (doraus R.) žmogaus, plrmlaus lszduc·ta Uetuvlszkal, o pas·
kui ton naton (gaidon R.) lszgnldė ant lenklszko lležfuvlo tais žodžiais;
„Chlopak cny ja, ehlopak w polu wesol: orze"l. .....

Esmi sav bernelis, szarpus kožnam darbe, .
Vis man pagal norą klojas, Dieve buk Tav' garbe (bis.*)

Donę

užmokejau, nors su didžia beda,
Nebijau dabar jau Pono savo, nei uredo. -

Turiu jungą ja.uczių, tris žirgus įszertus
Ir namelius neskolingus, del visų a.tvertus. Turiu tris sunelius, tris skaisczia.s dl.1kreles,
Kas tik. anas gaus regeti, tarys, jog paneles. *) Antra

ellutė

gieda&! po du kartu.

Kas ponams po žva.igždem, kad pati apgauna 1
Vargų mano nemainycziau ant jq didžių naudq. Nor~ mažas prudelis, beg' vandenio miern,
Tankiai, kur yr' didi turtai, tikros laiksves nera. -

Asz visados linksmas: ar ariu, ar seju,
Prai:;zau (Tavę) Dieve buk visados mano geradejn.,
Finis.
Prif'žodls.

,,Katras gaspadorius neprižiuri, tas ~ieko neturi".
DAINA

DAINA

Atbuvau baudžiavą, kiek užclejo ponas,
Mieli dabar man uredas ir kunįgs klebonas. -

Prie tai mano laiksvei (laimei R.), kad ir pati szczyra;
Visi turtai ir karunos, del man' niekais yra. -

(bis)

a p i e g e g u ž el

ę.

Gegulele, ko kukuoji
8ededa.ma augsztarn medij 1
Ar badas savo rokuoji 1
Ko mip smutnai labai giedi~
Ko taip smutnai labai giedi 1
Dirvos tavo jau užartos,
...
Duonos nei druskos neperki,
Pievos visuomet nupjautos,
Ko-gi taipo ~iliai verkH (bis).
Nors neseji, o ne pjauni,
O ne sunkiai procevoji,
Vienok valgyt visur gnuni,
K~r tik spart;ieliu užmoji. (bis).
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Visa skaisti, visa graži,
Brangus tavo apredymH.s,
Žydi padabniai ant rožes,
Nes aprede pat:; gimimas.

paliuosavimą nuo papeikimo už neatbolnumą.

(bi~).

Szviesiai fJJauggalis f'Pone Geradejau!
Užtemijęs dieną meilingos Ta.mistos korespondencijos
6-- 8 men. užženklįtą, imu plunksną ir apimtas gedos fr nedrąsos, prieinu prie dabartinio papieszimo, tuom tik savę
ramįdamas, kad Da.nggalingas Dumczius, žinodamas mano
padejimą, ir kada jau danesziu apie nesitiketus atsitikimus paprastu gerumu teiksis atleisti mano neatbolnumą. . _Nes
apart tarnystes priderysczių, prie taip pa!!l mus ~~~smm~~
pavttsnrio: pradedant nuo szienpjntes mano pavnJdme3 net 1k1
valymui vasarojo, visus žmones turejau serg-..i.nczius, darbus
(skarbinius) ir žmonių tnrejau su samdinįkais atlikti - ir isz
szimto ir keliolikos duszių per smertį nuo Naujų metų nustojau 14 dusziq. - Apart ukinįkų ir ukinįkių, nnmire sodiete,
nekaltu, kaip lelija, skaisti, lyg rože 21.m. Stebetinos atminties Kristute mokejo nesuskaitomas daugybes giesmit1 ir dll.inų, o balsą parinktą - - ir ta puole po smugiu nemilaszirdingos smerties.
Bet prie tų visų nnliudii;nų, Dievas mmns
dovanojo dar dukterį, bet po 7 nedeli11 linksmybes ir tos netekome; tas tai ypacz sudrumst@ mano rn.mumą ir užeme daug
laiko - drąsiai galecziau paanttjti „naktis .Jungo"; bet ką
daryti? Galybe tvirto tikejimo - „Dievas dave, Dievas aterr :;", - duszios sti pr:y be sudrutino mano pajiegas ir prieg tam
pusiau sumažinau savo nulindimus suvejęs į sutikimą s11 lygiai verta ypata Pasiskiene. Neabejoju gauti dovanojimą ir

Dahar prieim1 prie mielo laiko praleidimo - skubinu dnneszti, kad sziomis dienomis gamiiu prižadetą dainą apie „Žaltį", taippat
p1iesz rugpjntę - „Keno rugeliai kalne kari;za", apie „ Vandeninį dievaitį" ir daug kitokiq, nes niacziau ir girdejau nž·
baigiamas.
Kas link nusiqsto „Rugio Žiedelio", - tik ta nepilnybe,
kad po kiekvienai eilei choras paantrina ,,cziuta cziutele", o
užbaigimai ant ,.nuometeliq", tai yra ant i11zsirinkimo arba
.permainymo luomos.
Klausinejau pas daugelį; sako, kad
tuomi užbaigia, o kada pailgina, tai iszjuokimu anytos ir szesznro (arba „Szesznras neperka.l betas ir anyta neiszmanyta'.')
ir to Ta.mistai užteks.
Taip pat apie S o dietą (Sielanką) X. Drazclaucko (Linksma diena, linksma ana .... ), jos choro (Olia ca, olia lia) permainyti nerodycziau, 1.) nes yra tai autentiszka mislis žinomo
poeto, 2.) vartoja tuos žodžius visose dramatiszkose ir linksmose dainose, .... o (oja·jal) tiktai liudnuose atsitikimuosE' ir
elej!iszkose giesmese. - Dovanok, kad taip drąsiai uiszkinu,
kadangi Tamysta myli teh1ybę, ant galo persitikrinimą palieku Ta.mistai ant valios. - Isztai.·me „trukai", tur pas juos du
reiszkimus. l. užsižaidei, užtrukai, . . . . 2. pertraukei, patrukai - o czia mislis į Petruką, yra, ką „nepatrukai begiodamas ir vaikydamas kaimenes ir gyvulius per iszdykumą". Naudijimas kopijose litarq h ir f, o podraug perkreipimas
linksniavimq ir (czasowania).. . . . . paeina isz nežinojimo ir
nemokejimo gramatikos, o tas klaidas teikis meilingai ir drą
siai i iZtaisyti.
Pavelįta drąsa gundo manę preszyti, jei tuo neu~gaucziau
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veikalą P. Rezos. Už augsztą atmintį p. Geradejo palaikysiu,

Tu.igi pra.szau atsiųsti
kadangi. pas mumis sunku tai gauti.
kataliogą, kokias dainas jau nusinncziau, idant tokiu bndn
paantrinimais negaiszycziau laiko ir paczto, ir Tamystai nenusibostų, nes pamecziau suraszą, o dar turiu gerą kruvą:
GIESME
Si ratos.

Oi dienos mano klapatųI
Kur asz pasidesiu be turtų l
Kur asz tik nnveisiu,
Vis beclas atrasiu Del savęs.
Kartns tam labai yr' svietae-,
Kurs neturi pevnos czia vietos.
Reikia jam plaukįti,
Vejeliai vaikįti
· Po svietą.
Blogas jam tankiai paszaras,
Didžiausi pietus - aszaros;
Po ~h·a kumsztele,
Visas bankietelis Ok oodosl
Nera jam czeso vaitoti,
Liga suspaustam gulęti:
.A.tejo adyna,
Gaspadorius budina:
Eik, ne<lribsokl

Nors szirdele jo plyszta,
Nuo sunkiq ligq jau mirszt.a,
Vienokia bankietns:

Eik, szelmi, isz vietos,
Nedribsok!
Girdžiu asz kitus, kaip sako:
„Sunelis mano atkako,
Eik, berne, tu vienok:,
Žirgeli nubalnokVesk stonion.
Kodel tu, moczia., nes'rnpini,
Klok pata.lelį pukin}t
Sunelį guldykit,
Duris uždarykit,
Tesylsis".
Asz vienas biednas nedalioj,
Sunkioj praiu vęs nevalioj,
Nieks nieko nejauczia,
Kad ir smerti ga.uczia.
Ok bedost
Eisiu jau asz ant kapelių,
Budįti savo teveliq Szauksiuos motineles
Balsu gegnželes -;-Ar n'iszgirs. Ant kapo mano tevelio
Užaugo žalia. Zūlele,
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Kapą

motineles
Užgl'iuvo sziekszteles -

Netaip didis cnrlM,
Kaip looakns hudas
Vagystes.

Neisz~rs.

Ak, Dieve mano mieliausias,
Teve dangiszkas brangiausias!

Begkit bambizai ant grabo,
Apverkit Palszį nelabą,
Szaukdami virk:sznokit.
Rankomis p)uksznokit,
O vai mir.

Asz Tavęs szaukiuosi
Visuose varguose
Priglausk manę! Finis.

P a l s z i s - vagis b a. ž n y e z i q- h a m b i z a s.

Žino tai lan~i ir kertes,
Kurioms lakiojo jo czvertys;
Kaip sidabrą nedze
Ir szventuosius pesze
Tas Palszis.
Numire Pa.lszis - negyvas,
Bet kaip jis mire, toi dyva.s:
Kas buvo, tai buvo,
Bnruhizas pražuvo
A.nt amžiq.

Jau dabar Pa.lszis po sudo,
Kad jo nekaria, tai cudas,

Finis.

Dar jieszkau dainos „Szienpjuviq", prasidedanczios nuo:

„ Valiai, valiai, valis valiavo,

N umire Palszis - nnjojo,
Kur po bažnyczias lakiojo.
Duok. Dieve, pa.kajq,
Sziokį tokį rojq Tam Pal1:1ziui.
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Paczios negavo".
Turiu kefo.1 punktu111, bet neviskas - yra ta.i sena ir tau·
tiszka daina.
Sziuomi kart trumpai užbaigdamas savo korespondenciją,
sinncziu užtikrinimą dideles guodones, su kokia pasilieku
az viesiai Danggalio pono Geradejo 1845 m.

tikriausiu t.arnu
X-20 d.
ukinįkas Moy~s.
isz keliones Aukmergen.

*

*

*

Szviesiai danggalis Pone Geradejaul
Kas man pasiseke surinkti i pedelį,

tai viską iszsiuncziu;

kur' tarpu smil~, <lirsiq ir knka.liq galima rasti varpą gero

javo - tai persilin<lyjimas Ypatos szviesiai Dauggalio Pono
Geradejo - be sunkumo pataikys atskirti. Gerybes ~žczedi
nęs l\nt atminties, kas nenaudingo kad ir ant sudeginimo apverstum, tai anaiptol manęci nenuliudis, kadangi pirmą iszpil·

19.-2696
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dziau kaipo ukinįkas del užangimo paselio, o antrą Tamsta
pagal Bl;lVO norą tegul apverczia.
Atsiqsta. nuo kunigo, kurs daga\'O isz atminties žilo senelio varpinįko:
l.

Regiu Žubrį augantį - Žubrį lizdą neszantį,
~giu 1ubra.itį augantį - Žubrelį hzdą nesz~ntį;
Regiu brolį augantį - broleli berą žirgą szeriantį;
· Regiu sesę auga.nczią, sesę kra.iczius kraujanczią,
Regiu sesutę auganczią, sesutę kraitelį kraujnnczią.

*
2.

*

*

Kaip asz augau pas matutę, darbelio nedirbau,
.Asz turejau sav darželį, vienu klevu tvertą.
Nepririnkau '8.m darželij kokią seklą seti.
8ejau rutą, seja.u rožes, sejsu lelijeles,
Sejau &avo jaunas dienas, kaip darže žoleles.
Laiscziau rutas, laiscziau rožes, laiscziau lelijeles,
Laiscziau mano jaunas dienas, kaip darže žoleles.
Augo rutos, augo rožes, augo lelijeles,
Augo mano jaunos dienos, kaip žalios žoleles!
Vyto rutos, vyto rožes, vyto lelijeles,
Ir pavyto mano jaunos dienos, kaip darže žoleles;
„Nesirupįk mergužele veleti žlugtelį
„Nuvelesi marszkinelins ant savo peteliq.
„Nesirupįk mergužele vyniot abruseliq,
„Nnsiszluostysi aszareles balta. rankovele.

*

„

*

3. Kur szile miszkelij - žalioj girelej,
Guli bernelis sukapotas - po liepele pakavotas.

Ateina tevutis, ateina senutis,
Atnesza szarvą, kepurėlę, atnesza mielą žodelį:
„Kelkis vaikeli, kelkis suneli,
,, Užsi vožk kepur,elę, priimp aszarelę".
,~Negaliu tevuti, negaliu senuti,
„Szonas mano perdurtas, szirdis mano perskrosta."
Ateina matute, ateina senute,
Atnesza marszkinelius, atnesza aszareles.
„Kelkis vaikeli, kelkis sunelil
„Priimk marszkinelius, priimk aszareles".
„Asz negaliu matute, asz negaliu senute,
„Szonas mano perdurtas. szir<lis mano perskrosta".
Ateina broliuku.s, ateina raicziukas,
Atveda berą zirgelį, nesza mielą zodelį.
„Kelkis broliukai, kelkis ra.icziukai,
„Sesk ant bero Zh·gelio, klausyk brolio žodelio".
„Negaliu broleli, negaliu raiteli,
„ Szonas mano perdurtas, szirdis mano perskrosta.".
Ateina sesute, ateina jaunute,
Atn~ rntq vainikelį, mielą zodelį.
„Kelkis broleli, kelkis raiteli!
,,Priimk vainikelį, priimk aszareles".
„Negaliu sesute, negaliu jaunute.
„Szonas perdurtas, szirdis mano perskrosta".
„Kiek aszarq iszra.udojot - žo<leliq dovanojot,
„La.szq kraujo isztiszko - lapeliq ant mis:rko;
,,Tiek szimteliq - užgims raiteliq".
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4.

Linksmesne.

Jau tav reikia atsiskirti - ir tu pati žinai,
Su D~ev! sakyk savo t.evui ir mielai motinai.

Prima. su a.ntru - solo.)

Sesut tavę nutrotys'me,
Rytoj marczia pavadįs'me,
Nubals tav skaistus veidelis,
Nukris nuo galvos kvietkelis.
(Kora.s su grla.usmlnaru nokiu.)

*

Jog Tn esi papykęs ant musq mergaicziq,
Kuom ji tav nnsidejo, Katre Pilsudzka.icziq,
Kad vietoj žmopus, už vyrą, - davei Katilaiczią~
Tokia daili mer20le, niekados niebiegta (niėtknięta) Rasi tamsioj kamaroj variu prislegtą;
Sutverta gimdyt žmones: gimdys Katilafozius,
Finis.
Atsakysi Tu priesz Vieszpatį tinaiczins.

Neb'nesziosi kaspinįko,
Neb'pinsi sav vainiko,
Negulasi tam svirnelij,
Užmirszi rutq daržel~
(Kora.s.)

Paliks czia tavo motina,
Kuri t.avę užaugino,
Neskinsi žaJiq ruteliq,
Nereiks dieveriq szubeliq.
(Kor&11 ga.rsla.u.)

Vis baigiasi ant rudenio ir kvietkele vysta,
Kurs neklausia žmoniq rodos, tas visada klysta;

*

Mieliausias Kunigaikszti Vyskupe Žemaicziql

(Solo.)

(Solo.)

*

Paszkus - Paszkevis Dyonizijus- i J. O. kun. Giedraitį, Žemaitijos vyskupą,1 isz priežasties palaiminimo szliubo
Szviesiai Dauggalio Kociell'o su Pilsudzkiute.
Gavau nuo
vyskupo tikro brolio J. O. kun. Igno - Mikolo Giedraiczio:

Nesibijok sesute, ~riansias bernelis,
Taip jis žyru, kaip ant la.uko kvietkelis.
Delto tu jei linksma busi, del to ulevosi,
Tiktai ant galvos savo nuometą nesziosi.

Vieverselis ant akmenio, o gnlbe prie upes,
Ir pauksztelis linksmai gieda, krumuos atsitupęs.
Taip mergaitei nutekejus bus liksma už vyro,
Bil jq butq padabna szirdis visad szczyra.
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mą

Pakol daga.usiu daugiaus, parsiqsclamas tnriu už sma~uparodyti didelę guodouę, su kokia esmi
Szviesiai. Dau1?ga.lio Pono
Geradejo
1846 m.
Žemiausias tarnas, ukinįkas
Vasario 11 d.
Moygis.
Zavieszisz~iai.

*

*

*

Guodotinas Pone Simanai
Geradejan!
Sztai iszpilda.u Tavo norą- ir apleisdamas užsitarnautą
ra.szau iszreiszkimus tik draugiszkai szirdžiai tinka.nczius. Siunczin padeką už prisiuntimą trij ll knįgq, pilną

titulą,
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thu·bo ir užsiemimo, ypacz dvi nanjesnese;,;; skaitau, po teisybei, ku.ip miesto bnkuliarnįkas", betsnprantn kaip geras
literatas; janczin patraukimą, kokį hurmonijiszkas giedojimas mokįczia.usiojo gal suteikt ypatai tam tikrai atsidavusiai.
Apart manęs, <laugumas myletojų praszo tų d,·iejų knįgų fr
ant tolesnes prenumeratos - nors po 10 ekzempliorių kiekvieno tomo už nedidelę prekę - ir jeigu gulima atsių,;ti, kad.
tik už transportą nepadaugįti prekes - o pinįgai pucztu tuoj
butų atsiųsti. Pr1egta.m turiu dane~zti, kad prisių,;tos dainos
yra žodis į žodį iszraszytos, ar isz rnnkraszczio autoriau,;,
arha-gi isz <laimi, užmirsztų jan - o permaina iszsireiszkimų
- tai sunauJojimas . provincijonaliszknmo - 7..emaitijos ir
Asz ant toliam;
Lietuvos - bet reiszkimu nesiskirianczios.
užlaikysiu autentiszkumą, kus sykis dangittns <laga111lamn~,
gal dar geresnių.. . . Pirmia.ns nt1.,,iųstos eiles apie „Pilsndskių Vestuves", užvadįt:t darbu Paszkevicziaus, bet jos yra
isz tikro parnszytos Jono Kobeckio, Telszių ticsdurio, ant
jų atsake Dyonizijnszas Paszkeviczius, kurią pa.<lnodu:

„

APAULE, Daukanto atrastas istoriszkas kalnas.

Pas jo

mylistą Andrių Kobeskį.

Knrsai paczios nevede, jos žiedo neskynęs.
Ar dreb' anos szakeles1 Tas da. netur žinios ..
Ans vieną rnėrgą ple.-;zia, o kitą įkanda,
Ir tiktai kaipo kurmis pasislepęH lando.
Bet žinau, jog jaunikystej nemmn gyventi,
Vieną kart plauką .žylantį ir kad pra<led' senti.
Asz jau pradejau žilti, tar' j m barzda pražilo,
Tavij' szaknys nusviro, ma.nij' atsikale.
, Brolaul jei mano kalbos nelaikai už tiesą,
Tai kaip paczią parvesi - nasztą 1tptureioi.
·
Dyonizy Paszkewicz.
S. DAUKANTO MOTINOS KAPAS.
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Ant kate<lratiszkos hažnyczios Varniuos
paszvent

į

t o s 1801 .m e t n o s.

Kur Perkuną Olgerdas ir Keistut's garbino,
Kur ugnis negesįta.S 'vestalkos degino,
Kur apieras kruvinas per budą nedorų,
Ten macziau, tikrą Dievą garbina altoriuj l
Macziau kaip vyskups su daugel kunįgų
Pasaventino bažnyczią skaitant szventą knįgą,
O gimines krikszczionių meld' be perstojjmo,
Mokįtinių Minervos klauso įsakymų.
Senų amžių beprotį ženklą

tamsios minios,
Sutrupusį, iszverstą, sprandą tur primynęs.
Nera namines klaidos - prapuole amžinai;
Vieszpatie visogalis! Tu va.Idai ir žinai.
Sugriuvime giminiq, varge mąstis buvo,
Kad priesz tiesą pramonej suvisu pražuvo,
Paslapta baime suims, galiu pasakyti,
Dieve, Teve! iszta.rimus negaliu matyti.
Tavo nhmuos, Vieszpatie, kiekviens a.tejunas,
Duos garbę - puls ant kelių, nusilenks karunos.
Czia kareivis szarvuotas neprieteliq ženklus
Kabįs ir pagarbįs ir Dievą ir ginklus. Tu, szviesus keliautojau, jei toj vietoj busi
Ir jei priesz tą bažnyczią kada atsistosi,
Per iszmintį sakysi „ Lietuvai ner geda.
Savo ženklą statyti prie grekų Peledq".
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Nuo szloves tikrai žin.o tą, mokįti vyrai,
Kas ant Peitves pražuvo, tll.I:! ant szianres yra,
Rim's - Effes - Praxyteles - Rafols - ir Bernini,
Finis.
Teisiai sake, jog Vilniuj stebuklai amžini.
Pilis apraszyta neregianczio
P r a n e i s z k o S z a e h i n o.
Kur Tella.i? Babilonas? _nem! jau pražuvo!
Visas pasaulis jiemis stebuklingas buvo,
Palmiras sutrupįtas, vos ženkhts matyti,
Arabq nemirtinumą žadejo laikyti.
Tarp gulyklq klajodu.ms, atejuns isz tolo
Klause: „Kame~ kur dingo, reget pn.ti nolu,
Senq amžių gailesis, szirdis bus suspausta.
Ant kapų jusq verkiu, dien ir naktį raustu".
Tie amžiai dantį griežsz ant amžių senoviszkq,
Veltuo gražių redyklų, prapuolnsiq jieszko,
N"er ženklo miestų diclžiq, javus tenai seja,
Laikas anuos sugriove. trupinius nesz' vejai.
Ir tn! nelaimes junti, griaun*) isz visų szomh
Sena Pilti! Gintuve! Namai Jagelonų!
Namai Meytosl kuriuos asz maczia.n tikrai gemi.
Prapuolei jau suvisu tobulybes ners..
Tn mums visad minejei, kiekvieną va.land~,
Kaip tą kartą kalavyjos kirto Scytų sprandą,
Kaipo drąsus kryžioka.s anuos perga.lejo,
Kaip Prut's, Tyras, Dunoj's, jų ta.utas deveja.
*) Sugriuvus 1794 m.
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Czion Rag1wn, pakajus sngrįžo isz kares
Didi vyrai, kareiviai, kur buvo už marios:
Czion žemaitis, lietuvis draugystej buvoja,
Drnuge giesmes •pergales
!!arsincrai
criedo1'0.
..
„
"" ""

Dabar, kad lmtis ~vo su lenkais lygįtn,
Lygiai tu ir tevyste tavo sntrnpįtal ·
Kad nnt laksztq pasaules ner lenkų, ner tavęs,
Kas tnr taip kietą szirdį, kad but nedusavęs1

Gal szule tavęs Ne r 1 s upes vadintoj~,
Atves czionai pas tavę meilq keliautoją,
Kur tu dabar stovejei, gales jis ilsetis, Dnsans! o gal ir bažnyczią toj vietoj uždEiti.
Tą vietą!

tos Tevystes - atmink snnns g-erui:il
Bet užmirszk tuos pri vyl ns - iszgamas nedorus,
Kad pikt'darystes matant nepabegtum
Ir amžinai tos musų žemes neprakeiktum.
Galas.

G r a ž i n a t a. I s z p o K a v a r s k o (gieda mergos).
P. M o y gis a.
Stovi žirgelis kieme pabalilotas,
Su musztukeliu nauju įžebotn.s;
Eina hrolelis, gražioj mandierelej
Ir bližga szoblele prie jo szonelio. -Reikia man iszjoti ant vainele~.
Ant žirgo sedan, pakrypo·balnelis,
Pro vartus jojau, kepurę pokeliau,
Tevui ir motinai „Su Diev" pasakiau.
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Žirgelis nus'prunkszte jojant keleliu,
Ai, miino Dieve! laukiu ant vaineles,
Kaip asz nujojau, kur Pilių kalnelis*)
Verke tevelis ir jaunas brolelis:
Manęs jauno gailejos.
Kaip nsz nujojau už Nemnnelio,
Verke panele, balta lelijele,
Vel·ke matnte ir jauna sesnte
Manę jauną su aszarom's iszleisdami,
Manęs želavodami.
fazeik tu panele ant vieszkelio,
Atsistok po liepele ant kalnelio,**)
Laukk mano žirgelio atbeganczio.
Atbegk žirgeli ant manęs laukianczios,
Szi raudosiu per metelius.
Saulele tekejo, kaip užmusze Toj saulele sedo, kaip jį kavojo.
Naujas grabelis - tai mano dvarelis,
Gili duobe - mano namai amžini,
Strielbele - mano tikra prietelkele,
Szone kalipkele - tai patiekale,
Skaisti szoblaite - mano seseraite,
Broleliai mano - szitie pisztalietai,
O barabonas - tai randytojas.
Finis.
*) Ka.lna.s Vllntuj.

-> Ka.uno ka.lnel!s.
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T e n a i-gi g i e d a.. G r a ž i l a b a i g a i d a..
Ei, matute, matute! .... (arba: Tevykszti)
Parduok berą žirgelį!
Ei parclud~ žirgelį,
Pirkk kietrias triubeles.
Ei leisk sunelį vaiskelin Duok szoblelę rankelen.
Ei duok szoblelę rankelen
Muszt neprieteliq. Pro vartelius jodamas,
Viena triuba. triubysiu,
Ei viena. triuba triubysiu,
Giesmelę giedosiu.
Antra. triuba. triubysiu
,,Su Diev" pasakydama,
Ei, „su Diev" pasakydamas,
.Jumis žegnodamas. Treczia triuba triubysiu
Vaiskan įst.odamas,
Ei vaiskan įst.oda.mas,
Kareivius sveikįdanias - (ža unierius}.
Ketvirta triubysiu
Vyresniuoju budams,
Ei, vyresniuoju budama.s,
Ženklui rodyda.Dl!l.8.
Ei, matute, matute,
Sopa mano kojeles,
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Ei, sopa mano kojeles
Nuo tankiq žingsnelių.
Ei, matute, matute!
Trokszta mano szirdele,
Trokszta mano szirdele
Nuo karszezia.usios ugnele:;.
Ei, matute, matute!
Sopa. mano galvelę,
Ei, sopa mano wi.lvelę
Nuo didžiq misleliq.
Ei, matute, matute!
Sopa mano akeles,
Ei, sopa mano akeles
Nuo smarkiųjq dumeliq.
Ei, matote, ma~nte!
Sopa mano peteliu13,
Ei, sopa mano peteliai
Nuo sunkiq strielbeliq.
Nuo t

ų

m e r g a. i e z i

Visi broluka.i vaiskan iszjojot
Tik mano vieno nerakam joti!
Tevelis senas, brolukas jaunas,
Badai man pacziam reiks iszjoti.
Turi brolukas tris sesuteles Kaip dar~ žydi trys lelijeles,
Eis'mH. sesutes brolio iszleisti,
Brolį iszleisti - žirgą balnoti.

Finis.
ų.
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Einame - žir~elį pu.kinkysime, Ritto. etc.
Einame dvi - namnliq parvežame. Ritto etc!
Einame dvi seseles - iszvercziame. Ritto! etc.
Eime dvi - 'Q!.~eslelin snkraunume. Ritto! etc.
Eime dvi - jaujon sustatome. Ritto! etc.
Einame visi klojiman -iszknlia.me. Ritto! etc.
Eime du hrolukai -- iszvetome. Ritto! etc.
Einame svirnelin sunesznme. Ritto! etc.
Einame, brolukai, - aruodan supilame. Ritto! etc.

Viena raudosme, kita balnosme,
Treczia sesute vartus kilnosme.
Jok, bt·oluka~ jok, raicziukai, .
Begk .... neprivysi ra.itq pulkelį.
Už varsnelių pulką privysiu,
Numano szirdis, jog nesugtjžszin. Lankiau metelius, lankiau antruosius,
Asz nesulaukiau savo broluko.
Atbega žirgas - atprnnksztuoja,
Aukso kilpeles szalij biiž~iuoja.
Tu, žirguželi, tu jnodbereli,
Kur tu palikai mano brolelį 1
Per trhi upeles pla.ukte perplaukiau,
Per Dunojelį ir pasinariau,
Kur pla.ukte plaukitlu - ir iszplu.ukiau,
Kur nerte nariau - ir pasinariau.
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Finis.

Isz tos vietos po bankietui
Kinkykit, sveteliai, zirę:elins,
Meta1:1 namnlio kopti,
Velįtis - nesivelįkit,
Bu:; jums tamsi naktele.
Finis.

Isz tos vietos: „Priesz pjovimą rugiq".
Keno tie kvieteliai kalne karsza,
Rittol ritto! rasele krito.
Tevelio (ar panulio) kvieteliai kalne karsza,
Ritto! Ritto! rasele krito.
Einame seseles - nupjauname,
Rittot Ritto! rasele krito.
Einame brolnkai ·- surii:izime, Ritto! Ritto! etc.
Einame seseles - suneszime, Ritto! Ritto etc.
Einame brolukai-: susta.tome, Rittto! Ritto etc.
Einame dvi seseles - sukrauname, Rittot etc.

Pamylejau szia~dien,
Pamylejan vakar,
Bncz' ilgiaus mylejęs,
Kad baczka tylejus.
Kaip a.sz einu per kiemelį,
Kas kamaroj baras,
Baczkytele uzbonelį
Apsivertus plaka.
Kaip mes Dievui atsakysim,
Ažn tą priczinią!
Kad baczkele su uzbonu
Pliki - be cziuprynt1.

vau ant gerų magarycziq -- c?.iu priejo -- tik Szventajonisz·
kių ne~liu pagauti. Dabar skaitysiu pumyletą veikalą ir ge1iat1s pats supl'asiu -- nusiųsiu, nusiųsiu.

Czierkele butelelį ·
.A.ps'kahinus praszo,
Anas ginas nebetmis
.A.· ne vieno la!\ZO·
Atsiminęs

Servns et vel'ns Amicui::. · -

'

1846 m.

butelelis
Czierką rykszte plaka,
Iszviliojei tu isz man~s
Paskutinį szla.ką. - ·

Cn.-;imirus.
Ponui Olgerdui 100,000,000,001 butnkų.

Geg. 6d.

*

*

*

Szviesiai Dn.uggalis Pone Geradejau !

Tas girinis knhilelis
Szalij pecziaus dreba,
Kai užgnles tas svietelis,
Bus ir man nelaba.
Asz pažįstu gaspadorių,
Kad sveezių nemyli,
Snsipra.szęs sveczius
Szalij peeziaus tyli.
·Asz pažįstu gaspadinę,
Kad labai nevydi,
Atsikilus anksti ryŲ
Karcziamon palydi.

Važillokim.
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Finis.

PerprMZau už pavelinimą, nes kontraktas, Szventjoniszkas joma.rkas, seimeliai ir ankstybas pavasaris, ką mus suramino. . . . czia sza.ltis, duok žmonem dnonos, seklą, arklius!
Czia. sza.ltis viską naikina, mus baime
jauczius, namns etc.
apima - vietomis ligos - ir led kvepnojn po atmainai ·ir ap·
rokn.vimo administracijos; ka.ip valandelę sugriebiau, dasiga·

Nuo senift.i neraszęs - užtiesą ~lejau užsitarnauti ant
nenaudelio varclo. Del iszsiteisinimo turiu už reikalą danes7.ti apie darbavimąsi:
paskyre mus· del pristatymo kelių egzempliorių !nventarų, daba1: statistiszkq žinių - o prie nepn·
rangios administrncijos, reikeje perkratyti atydžini aprai;zytiĮ
liatidį ir už pelnus ---: (nežinant siekio) sn prauasznvimu sustatyti visas snrnlkmenns,to daigto lycziancziru;- kad neapsnnkįt sąžine;i neapgaut užsitikejimo - nepadaryti
skriaudos intratnose nrbft. locninįko savastij; prie t-0 dat· pildymas plenipotento priderysczių - kaip ir atlikimas szeimynos reiknlavimq-tos tai užties buvo priežastys užsitraukimo
nenaudelio vardo. - Dabar siųsdamas už t.a.ntiszką veikalelį
pinįgns <laneszn, jog surinkau kelias senobynias žinias apie
„Pilias, Tanrn.-Pilias, Serenas ir isz apysnkų mitholiogiszkas
eilutes, kul'ie.s peržim·ejus, bns mano nždnoczia dastatyti.
Taippat daneszu, jog po Kaunu prie įtakos Vilijos - ~erio į
:Xemuną - yra surengta uždejimas puikių sodų, kur priesz
szimtmetį buvo stabmeldiszki gojai ir szventįti medžiai - o
dabar si11ncziu parankiu:

20.-2696
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Daina.
Isz to pnlko gaspa.diniq
Leisim vieną ant ki1msziniq,
Visztq del vis~telių,
Visztų del vi~zteliq.

Ko norejo, tai sulanke,
Viszta vaikus valgyt i:;za.uke Kmopų ir mieželiq --·(bis).
Kla.pat, kis.pat, likn - likn,
Reikia lesįt nuo Velyktj
·
Per vasa.r' nekartą -- (bis).
Dauu
uaidžinkn"Z ir visztyczių -,., ,...
Pribjaurino pilną grinczią
Ir visn:-i pasllolins (bis).
Gnspa<lorins jan nekenczia,
Szimtą kartq peklon sinnczia
Su jų lesintoja -- {bis).
Xabage peczinn berdama
Ir viszczinkams papildama.
Kad visi užspringtų (bis).
Netik anie neužspringo,
Kuoureicziaus;ai snuki"ii:; rinko
Grudelias papiltuR (his).
~

Atvažiavo kun~elis,
V ulgo pietus ir visztelins,
Keptus ir iszvirtus {his).

h uredas ne taip pjauna,
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Kad paklano gaidį gauna,
Ne taip rodo.s spirti (bis).
Trumpai sakant, tai gastinezin:-i
Daktarui, ponui ir lesvinczini,
Vanagams Dievo (his).
O tai galas paskntiniR,
Numaldįt vaikus kiansziniah•,
Vaikelius verkianczins (bis).
Visztele kiauszinį dejo,
Gaspadoriui patikejo
Pagiricm serga.ncziam (his).
Gaspadorius jau pažinęs,
Kad visztos geras kianszinis,
Bnrczyti nustojo (his).

Ale nuo to gaspadorius,
D~kavojo gaspadinei

Už

lesinimą

Ubagų

(bis).
bankietas.

Dangel buva. tokių dienų, kad uhagoai ulevoja,
Kad arielką su czierkele lygiai dugno kloja.

O jus paezios,

musų

bobos,
Gerkit visos· be trevog-os,
Dabar czesas yra.

Ku.ip iszkaito jiems kaktos pradejo bnczinotis

Ir po penktą ir po szesztą vienaę kitam dttoti.
O jus pitczios musų meiles,

Finis.
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Gerkit po visą, nelikit seiles,
Ba 'szka.da arielkos.
l'ett·as Stngis jau įdnkęs pra<led' trypineti,
O Kazinkas Czekana.ttckis - bobas kibineti,
O tus Rokas Tadeuszas,
Net jam kratos kapeliuszas Drožia kazokelį.

O diclžga.lvis Ma.teuszas pagal peczių smakso
Ir nuleidęs rudus nsns ką tik gyvas <lukso;
Praded' judįt vieną kiszką,
Sako, broliai, man patinka,
Eisim szokineti.
O TrnmpiCkas Bonif11.cas į Taduką žiuri,
Nemata.ncziai savo pacziai į paszonę dure:

„Ar tu junti, mano Rože,
„ Kaip Ta<lukas ta.nei q drožia 1
,.O mudu ar eisim". O jo ·Rože atsis_ukus praded' jam sakyti:
„Ką tu drožszi, kad negali, tegul drožia kiti;

Nori_nt mudn esme i·aiszi,
Dnos'me gerai pasikaiszę,
Be. linksma adyna.
O bobeles sededamos su l'an~oinis plojo,
Kaip tai g1·ažn mums žiureti, kaip kazoką tvoja;
Tavo patsai yr' vikresnis,
Turi buti kiek jaunesnis,
Nes gražiai paszoka~'.

O ant galo nehežinau, kl\S ga.lejo .:;totis,
Tik girdejau patalelius liepe visi kloti„,
Ejo visi giedodami,
. .~ugsztin kulnis raitydami
Isz visos sylos.
Daugel buvo ant to balial'lS viimkių bobelių,
Kad priatate pilną kerczią ten vienq lazdelių.

Ar tai raiszas, a1· kuprotas,
Arba na.szlys, ar ženotas Visi szokinejo.
Isz linksmybes nepažino, kad vieno nehtwo,
Kad Stasiukas Tamaszauskis ma.rnai kur pražuvo;

O ant galo atsiradęs,
Savo brolius girfa1s radę:',
Pra.ded' jiems sakyti:

„Oi, brolelini, girtuoklelia.i, negerai tai darot,
„P~tys vieni užsidarę lygiai dugno varot;
„Jus prigerę gerq trunkų
„Darot juokus be pa.runkų,
, ,Tai negražu yra. „Juk jns žinote ir patys, koks ston\; yr ubagų,
„Kaip privalgo baltos duonos, j(lg nera pyragų;
HA!mužną i~zmarnavojot,

„ Paczias savo nuvainojot,
„Patys girti gulit!
„Jei jus

manę

nenumyles'te, duosiu ž~nią ponui,
ve.'!iu pas kleboną." -

„Nutveręs kožną girtą,
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Visi greitai snsi prato,
Kelnes, diržns, lazdas rado,
P1·aded' jo praszyti:
„Oj' Stasinkai Tnniu.$1..auski nebuk tu taip blogas,
.,Juk tu žinai, kaip tai greitai gal pražuti žmogus; ,,Gal mum:; skura iszkupoti,
,,Reiktų ilgai privaitoti,
.,O tn.i balins bntlĮ".

.

Sujudino visi pucziae., kad arielkos gn.utq,
Prižad' visi sn Stasiuku iszsipagirioti:
Užgesino tą pragarą,
.hut nehego jis į dvnrą:
Zga<la, meil& stojas.-

Finis.

Daugženklinanczių. ie-zi;ireiszkimq - arba geriau visaip
žeklinanrzi1i - nuo prnvincijonaliszko užvadinimo arba vartojimo tenka rasti taip, kaip vienoje da.ineleje radau iszsireiszkimą: pav., sunq žeuydamas iszleidau į n(l.mą - vienoj parapijoj dainnojii (lszleidaū. s1mtĮ užkurion), kitoje sa.ko:
iszsedom;
kns be platesnio provincijonaliszko žodyno
didelį 81mkumą suteikia.
Del to mylestingai praszau ~uoti
žinot, ar yra iszduotas ir kokio · autoriaus žodynas - ~~a.nt
teiktnmetes lmoe-ttm laike raszydami pas manę duot z1mą.
Kadangi p. Gerndejas pavelijo sa.vę užimti korespondencij~
mi;; - it· mada smaO'nmą, patinkamame snsipažinime per tarpt-.
nįkystę pono Olgerdo; taiposgi, jei nebutų. nžga~i°:1o ypat~1
p. Geradejo, velycziau snsipažįti sn doru m Ula.sev1cz1~~m, k1:ru1
ant manęs tą nžl<rove - nuo mokslaines lankymo, ]lS paema
isz Minsko redybos, gyvena ant possesijq mųs o.pielinkej.
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Norint nem. turtingu, vienok gudrume, u7.silnikyme, taip inu
dalaikyme žodžio it· iszpildyme priimtų už~iemim11 mano iszmegįtas: taigi tame laike reikalas j11 isz Komisijos uasieke horoldijos prie raporto nuo 18 Rugse,jo sz. m. N. l i72 - o tame
paeiliui N. 11. kur dokumentas dovanojimo Jono III karaliaus - .Maximilijanni 'Clasevicziui ant palivarko Podhorodno
~Iinsko voivadystej, Gegužes 13 d. 1695 m.
Vilinnave ii;zdnotas - ir nusprendime parodytas. Kadangi jo dap;auti negalima, jei kartais 11oretq sulygįt su aktais ant pnszaukimo ·
her: tuom tarpu. kad uktai Tamstai ym žinomi; per tai netui·eda.mas is:r.tikimesnes ypatos kaip Tamistn meldžia,
kad butum Tamista mylestingas ar pats. ar kam pM·est
persiliudijimą sn her. tame dalyke, ko jnme stoknoja ir dapildįti visas tnsztumas, o kad pasisektų visiszkai atlikti gavimu patvirtinimo tojo dapilclymo -- tai kiek tus \'iska8
kasztuos sn persiuntimu, sn užmokesczia. nžsiim:rnczi::un. idant
p. Geradejas teiktųsi apie tą dal.rką paraszyti numerį -- be
Stl.VO skriaudos ir skrnpnlo, o sn nepn.haigtu dekingumn rnr
atsiųsti - arba koks bus Ta.misto:; noras - it' dar u.pie tai n1anę prasze, ko pasidrųsinęs mylistomis meldžiu - greitai atruszyti;gavęs gi žinią, pats siųs kot·espondenciją nno savęs ir užtikrinimą praszydamas reikalingų pa.aiszkinimų - nesa žmogus ne tinginy:;. - Baigiu mano atsiszankimą iszreiszkdamas
szirdingnmą ir didelę guodonę, sn lnU'ia lieku
Danggalio p. Geradejo

~

1846m.

4 Gl'Uodzio.
isz Zaviesziszkiq.

Žemiausias Tarnas
K.Moygis
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clraugiszką pasveikinimą

l

siuncziu.

l

Szventu Barbora Szventas .Jonns
l Sz:enta <?na
~foktį pavaro.
Nehnt ponas,
Tai bent zmona,
Sn žolynu ir su U<'ga Nesza ~ieną
l I:i; su blauzda nuoga. ! Duoną ir smetoną.

l

*

Secziat1 rutq ir meteliq,
Kad mergele miegotų,
Kad užžaliuotų,
Kad iszszakotq.
Ir ruteles ialiavo,

*

Guodotinas Geraclejau!
Persipraszau už ilgą neraszymą, kasdien tą atmenn, bet
triusa apie gerybę ir nžsiemimai bloguose ir sunkiuose metuose buvo periszkada - pasemęs isz rankraszczių ir dainelių
N. 9 pdsiuncziu sn pripažinimu dideles guodones p. Geradejui.
Pavaldinis Kazimieras Moygis.
1847m.
Gegužes 14: d.
isz Vilkmerges.
l.
Sėrgek

Dive nuo vargelio,
Ir man' jauną nuo mergelių,
Kad neprigauti
Ir kad neprapulti.

Pa.s'leiscziau ant vargų,
Kaip antele ant sparnq
Per upelį plankczian,
Aszareles hrnukcziau.
Viduj marių salele,
Toj salelej eglele.
Reiks man iszarti,
Reiks ir iszaketi.

Ir diemedis kelmavo,
Tai mergaitems džiaugsmas,
Tai mergaitems t•amumas.

2.
Cziulba cziulbute,
Kalba Jaksztute
Ant putino žiedelio,
Kur putinas žydejo.
Ko tu czia stovi,
Ko tu nejoji 1
Ant deimantinio tiltelio
Tai t.evelis stovejo.
Ir ten alq daro,
Bedarydama verkia.
Tegul nelaukia,
Tegul neverkia.
Žino, jog ·S.SZ ne~rižszin,
Nei rnju( 1) skir8in,
Nei mariom plauksiu,
Nei savo žirgelį plukdysiu.
Cziulba cziulbute,
Kalba laksztute
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Ant pntino žiedelio,
Kur putinas žyd.ejo.
Ko tu czia stovi,
Ko tu nejoji?
Ant deithantelio tiltelio,
Tai m1ttntele laukia.

:Marszkinelius siuva,
Ir besiudama verKia.
Tegul man' nelankia,
Tegul sav neverkia!
Žino kad nesugt·įžszin
Nei rnju (?) skirsin.
Nei maria.'> plauksiu,
Nei mano žirgelio plukdysiu. Cziulba czinlbute,
Kalba laksztute
Ant putinelio žiedelio,
Knr putinelis žydejo.
Ko tu czia stovi?
Ko tu nejoji?
Ant deimantelio tiltelio
Tai hrolnkas laukia. . Ir jautelis jungi.a,
Ir bejungdamas verkia.
Tegul nelaukia,
Tegul neverkia: Žmo, kad asz negrįžszin,
Nei rujn skirsiu,
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Xei mal'ias pltrnksin,
Nei savo žirgelį plnkdysin.
Czinlba czinlhnte,
Kai ha laksztute
Ant putinelio žiedelio,
Knr pntinelis zydejo.
Ko tn czia stovi?
Ko tu nejoji 1
Ant deimantelio tiltelio
Tai sesutele laukia.
Ir skarelę siuva,
fr hesindama verkia.
Tegul nelaukia,
Tegul neverkia,
Žino, kad negrįžszin,
Nei ruju skirsiu,
Nei marias plauksiu,
Nei savo žirgelį pl11kdysin. Czinlba cziulbute,
Kalha. laksztute
Ant putinelio žiedelio,
Kur pntinelis žydejo.
Ko tu czia s~ovi l
Ko tu nejoji?
Ant deimantelio tiltelio
Tai panele laukia.
Ir knigeles skaito
Ir beskaitydama baras.
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4.

Tegul nes'bara.
Tegul ir la9kia,
Žino, kad asz sugrįžsziu,
Ir rujtlt skirsiu,
lr marias plauksiu
lr savo žirgelį plukdysiu.

Vakar, vakar vakarelį
Pyniau, rbz1m vainikelį,
Ui, ui, ni! pyniau, riszau vainikelį.

Finis.

3.

Žalio vado naszcziukeliai,
Sausos liepos viedrukeliai,
Ui, ui, ui! sausos liepos viedrukel iai.

Statinis darželis,
Matutes kiemelis,
Czia mliavo žalios metos
Baltos lelijeles.

Man

vandenį

b&1emianeziai,

Ir bnrnelę beprausiancziai,
Ui, ui, ui! ir burnelę beprausiancziai.

.Atjojo bernelis
Ant szirmo žirgelio,
Czia ganysiu tą žirgelį
Per -nedalios rytą.

Anoj pusei mariuteliq
Eina pulkas bernuželiq.
Ui, ui, ui! eina pulkas bernužeJių.
Atsirado isz to pulkelio Asz priplauksiu vainikelio,
Ui, ui, ui! asz. priplauksiu vainikelio ..

Ir iszejo mergele,
·Balnelį nukale.
Kad nukalei balnuželį,
Veskis ir žirgelį.

V ainikelio nepriplauke,
O mergele gvoltu szauke,

Dieve neregej' tavęs
Su tavo žirgeliu,
Kad ata.duotum vainikelį
Su geru žodeliu.
Geiscziau ataduot ir iszva.duot,
Jau nenoriu tav' szirdelei
Gailestį ufduot,
Gailesti užduot.

Siunte manę motinele
Pas ežerelį vandenelio.
Ui, ui, ui! pas ežerelį vandenelio.

Ui, ui, ui! o mergele grnltn szauke. -

5.

Finis.

Pas teveli augau,
Vargq nepažinau:
Už stalo se<lejau,
Per langą žiurejau.
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Kieme stoka. ja.unimelis It· man pa.i;igrožejo
Szokt, szokinėti,
Prasz1n\ tancevoti.

At>1it'ado du.b1:1r ponai
Kad ...... ima,
Rankas risza su virvelems,
O kojas lenciugais pina.

l

Vienus risza, antrus vežu.,
Treczius pekszczius varo,
Kaip žveriems kantriems
Vienoj trioboj guolį daro
Ant sziaudų ga.lelių.
Ir pastato po tris sargus
Po kožnu langeliu,
O žadejo bernnželiams vargns.

Sav' asz jauna sesutele
Vargelin įpuoliau.
Seillrn vežima.n,
Vainik's nnpuole.
lszeik mano motinele,
Paduok vainikėlį.
Vainiką sekdama
Gailiai suverke.
Cit, neverkk, motinele,
Jau asz nesugrįžsziu, .
Kad it· ateisiu, kad ir atva.žinosiu,
Pas tav', motinele, darbelio nedirhsin.
Ingijau bernelį,
Pažinau vargelį,
Kaip rutų darželį prieinu.
Jau gailiai nusiverkiu. -

6.
Ach, berneliai, bernuže1iai l
K11r mes pasidesim t
:Nuo. . . . *) pra.keiktqj 11
Niekur neiszbegsim.
*) Czia turbut užtylbta.s žodis: ma.skollq.

R.

Iszrinktini~i prakeiktųjų

Szalim joja raiti,
O mes broliai isz brolelių
Vidur pebczin keliu.
Verke tevas ir mocziute
Vaikus savo iszleisdami,
O mes verkiam broluželiai
Senius varguos palikdami.
Rauda seses ir broleliai
Sirateleme iszleisdami,
Liepti gieda žanniereliai,
Pleszia szirdis užkirsdami.

7.
Margi dvarai, margi dvareliai,
Deimanto langeliai.

319

111. PUBLIKACIJOS

320

Mcdcga S. Daukanto hijografijai

Sode nuga. žali lapeliai,
Randonos uogeles.

Ei

sakul - sakaleli,
Tu placzit~i ulioji,
Po ':;Vetimą jau szalelę
Xavinas neszioji.

Augino manlil motinele
Kaip darže rutelę,
A ugįda~a• pažadejo
Jaunamjam bernelini. -

Girdžiu ai;zai naujienelę,
Bet nelabui puikią:
Girdžiu mano panaitele
Rytoj szliubą ima.
Tegul veda, tegul t.ek:l,
Tegul szliubavoja,
Berą žirg:Į pabalnosiu
Ir asz tenai josiu. Pažiuresiu, padabosiu
Bei gražus paL·edkas,
Szilko, aukso t;ziubose,
Deimanto vainikas. Ve<la paną per bažnyczią,
Ant gal\'Os vainikas,
Labas rytas panaitele,
Asz pirmas jaunikis.
Se<li pana lomkos'
Tarp visų panelių,
Kaip ir danguj menuo
Tarpu žvaigždelių.
Taip musų panele
Panom kloniojanczioms,
Kas tai užregejo .
Gailiai verkenczią.
Finis.

Atjoja bernas pirma
Per lygų laukeli
Ir pririszo barą žirgą
Pas rutq .darželį. Ir įszoko beras žirgas
In rutq lovelę,*)
Ir pamyne žalias rutas
Po bera kojele.
Verke ruta ir metale,
Verke drauge lelijele,
Verke musq panaitele
Rutq va.inikelio. ·
Neverkk tu, rutele,
Neverkk meta., lelijele.
Neverkk, musq pana.itale,
Rutq vainikelio.

8.
Ej tu ka.rvel', karvelaiti,
Tu a.ugsztai lekioji,
Nulakdamas pievoj žalioj
SaY' žoles lasioji.
*l

tu

Grz~da.

21.-26%

321

Mcdcga S. Daukanto hijografijai

322

Jll. PUBLIKACIJOS

9.
Prisejau rutų darželį- rutų darželį.
Prijojo kiem's svetelių - kiem's svetelių.
Matule m1mo :-;enoji -1 mano senoji,
Priimk svetelius jaunuosius- svetelins jaunnosins.
Dukrele mano mieloji - mano mieloji
Ne mano sveteliai, tai tavo - tai tavo.
Matute mano baltoji- mano baltoji
Ir aszai nekito-tavo, nekito-tavo.
Už bnlto stalo sedejau - stalo sedeJan,
Su dieveraicziais kalbejau - dieveraicziais kahejan.
Dieverys tare gerdami - tare gerdami:
Buk sveika musų martele ·. musų martele!
Nepramanyk vardelio - nepramanyk vardelio,
Dar asz ne jusų martele - ne jusų martele Paczcivo tevo dukrele - tevo dukrele,
Devynin brolių sesele - brolių sel'lele.
Margam lopszelij liu1iavau - lopszelij linliavan,
Aukso žiedeliais bovijau - žiedeliais bovijan.
Kalnuose pjoviau rugelį - pjoviau rngelį,
Lankose grebiau szienelį- grebiau 1:1zienelį.
Finis.
fazraszytos visos isz senobinių rasztų ir nuo senohini11
giesminįktĮ, kaip anas <lahar gieda. -

*

*

20-Xl-1848 m.
3 Gruml. 1848 m.

Gnodotina-; Drauge
Geradejan!
Apturejan tris lietnviszkas ~nįga::;: Apie Apynių auginimą, Tabako anginimą ir Padauginimą bei užlaikymą biczitĮ;
kaipo svarhns clatyrimai nkinįkystej, - daug užimanczio ir
naudingo suteikia - pertai su padeka sinnczin ir asz atspau<lįtų Iietnviszkų dainelių a. a. kun. Drazdancko - tnrin dar
daug pažadetų jo runkraszczii! su atminimais, ką turesiu už
reikalą prisiųsti. Dnbar i11zrasdnmas jo ypatą užsitikimiausia, daneszu apie ntsiqstą nkiszką veikalelį aiszkiai ir suprnntamai pnrnszytą:
, ,Su knįga .gimines Moygisų isz surinkimo bajorų Kauno
pas Didumą Petrapilei; Geradejo - triscleszimtoj' dienoj perejusio menesio, dahoj pe;nki tukstancziai penki szimtui penkioliktoj - katras bnk milaszirdingn ant musų veisles ir priglansk po sparnu savo apiekos". - Idant užtektų ant popie. ros ir atspaudinimo dacledu dvideszimts penkis rnblius sidabru; kas tnom nzsiima geri aus tyrusiai y patai geriausiai žinoma, - gavęs žinią, kiek dar tnresiu dadeti, teikkis trumpam
laike dnneszti. - Nors, kaip žinoma, esmi naha1?t1.s, tarnaudamas auginu vaikuczius, vienok mano geradejni nehn1<iu
sunkenybe - o ant kiek mažiaus kai::zto, ant tiek milaszirdingiau - tegul kad ir popiera nebus velinine, kad tik pats veikalas butq senu ir ilgu atminimu musų rupestų. Vertingai
Ypatai geriaus žinomu. forma, kaip mums sodiecziams. -'
Labiausiai trukdymo ir naujų dapildymų negeiscziau, nesa
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<lel musq prie <la.rbq toki da.lykili nesmagui::. Principala.s
mano drncziai serga pnsles liga, buvo keli „consilium'•
- iszjzydyt negalima., pailgina sopulingą gyvenimą,_ ir tuom".
Ia.ik atsitraukti man į tetiszkę ir"del t•eik1~lq negalima., pertai
tlmau ant vietos - dare urediszką testamentą - viską pl'ipa.zino savo a.nukui Vladislovui. Kupiszkiq kaime cholera ir palei Viznn'ą atsinaujino,
vienok netaip smarki yra., kaip kito!:!e gnbernijo~e. Uzderejimą szią vasarą turejome gana. gerą, tik darzoves suvis pigio~, nieks nei nesiklausia.. - Rygoj visai mažai
moka. - Duonos yr', bet d11.ntyi:1 visai susim.a.žino - ant mazq vaikq szkarlati~a., o sun.ngusiem,; ant p;erkles labai tankiai
uzstoja, ant galo buvį Visogalinga Apveizda uzlaiko. Apie
veikalelį pasirupįk ne del atsieymejiwo tarp zmoniq,. bet del
neatbutino reikalo - lanksiu meilin~os zinios trumpa.m laike,
O dabar Sll pilnu užsitikejimu siuncziu zenklą tikros guodo-nes, su kokia geidiiu likti iki gt·abui del mano Gera.dejo
Ypatos
gerai velyjantis tarnas Kazimieras
Moygis.
1848 m.
La.pkriczio 7 d.
isz Oventos.

*

*

*

Maloniausias mano
Gera.deja.ui
Nuo seniai neturejau laimes susira.szyti su labai guodojama Tamstos Y pata., ir to didziausia priezat1tis - netekimas
mano principa.lo, prie kurio per dvideszimts septyniq metq

tarnystę prisiartino mano szirdis pilnume iimtnmo ir ,..
a-uodo-

~es, kaip prie tevo; asz gyvenan tiesose. prielankaus s1m1ms,

gi turejo apsaugoti buvį mano ir mano vaikq, budllms
viengungiu ir gana turtingu, iszsirinko įpadinį savo turto,
kurs taipgi skaite ir užtikrino manę kaipo sąbrolį; bet smertis
pirmutinio, o atmaina giliuko kito, permaine visą si:stemą, nžmirszta huvo praei te -tvirtinant,kad ganu prifadet;o dalaikyt
tai perdang;kaip tik i,uvis m1mo persim~ine,apsigyveneu menkoj savo tevy~zkej. kur iszanklejimą gentkartes pertt·aukt
arba permainyti_ butą nnsidejimn ir negalimu del zmogaus i:1u
karszta dvasia, pertai atsiejo užga.nedįt didesnill nžsiemimn,
sunkesniu darbu, sveiku apsvartitymu ir didesniu rupestingumu, o szis tai privertę apleist ant valandos angsztesnin:,; ir
mielus užsiemimns mano gyvenimo, atminimą senos ir brangios prietelystes ir priderystę draugiszko dekiog~tmo, k.uriomis-turitt pripildytą savo dvasią ir iki sziolia.i Į\.enteja.u ir ilgai neatradau laiko nusiqsti rasztelį, pats tyledams; ant g11.lo
atsipeikejan kiek isz gailesczio, jaucziu, jog ~yvenu, o ptleiliui skaitau svarbnm pasisekimu, ka<l galiu papieszt1 Maloniausiam mano Geradejan - per atsitikuiiią .progą, tai yrn:
per va.Ziuojantį pra.baszczią, kurs buvo lindinįkn mano gyvenimo. - Tasai dirbo Vieszpaties Vyninyczioj prie apdailinimo
to$ vietos ir iszlavinimo proto be geros padekos, ~z gi isz
dalies ukesystes,- padejµm draugijai. DabRr, kada apreiszke
apie iszvažiavimą, kad ·atlankyti gyvenimo vietas · mano Mllloningiausio Geradejo - p&piesziu sziuos kelis - žodzius apie
nuobodžią mano pra.eitę, vienok su tuom užtikrinimu, kad visados iszsiilgstu miel'! mano ubiemimq, ką rasite kaipo darodymą ma.noAtminimuose Lietuvos, kurie į biurą Daugga.linJIS
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go <liecezijos Piemens p1lteko - statiszkame apraszyme KovaL·skos parapijos 1851 m. fr biskį susiraminęs savo užsierui ·
mnose, prisiųstinesiu - kaip gt·eit ~ausiu adresą dabartinio
Tamsto:.1 gyvenimo - o dabat· sinnczin užtikrinimą dekingos
ir a11gszczia1Bio:-J gµ.ldones, sn kokia be atm~tinos liekuosi
mano Ge1·adejui tikrai prielankiausiu geriausi1ti velyjancziu
tarnu. Kazimieras .Moygis.
1852 m.

Rugsejo 15 d.
isz z~l viesziszki q.

Kun . .\. Pabrbžos lals:llkai.

l\!Y!Ll.\I.

Dauggali's Pone Geradejau!
Jnu daugiau metai kaip buvau Linkimuose: pngaliaus
f1riežnstis labai yra reti\ aplankyti Linkimus; todelgi tiktai
isz Tamstos laiszko gavau žinoti, jog Tamstos motina persikale į amžinastį, kud.os duszią mylistingiausias Dievas teiksis
apvainikuoti laimes vainikn.- Kas link dviejq rublių patalpįtų slapta siuntinyje, o paženklintų del atlaikymo 2 szv. Miszių už duszią Motinos, netik nuejo į rnndo iždą, bet dar ir
manę priverte urediszku įsakymu, idant dadeczinu dar savų
j11180 kap. sid.- Tai tatai buvo priežastis, jog asz užvilkinau atsakymą apie apturejimą siuntinio. Kadangi gavęs isz
Palangos pa.czto paszaukimą, pats nega.ledama.s ten nuvykti ir
jį pasiimti, (nesa dabar kunįga.ms yra. uždt•a.usta važiuoti be
paszparto į svetimą guberniją), iszdaviau pa.liudyjimą pasaul\!VJLJ.\I ISZ l'l:rnsz.\KIO.
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liszkai žmogystai del paemimo.
Akiveizdoje to žmogaus atriszo siuntini, o kaip rado gromatą ir~ rnbliu, poczmeisteris
su piktumu pareikalavo, kad butų uzmoketa 180 kapeikų bausmes. Kadan~ virszminetas žmogus tame dn.lyke jokio daleidimo Iiuo manęs neturejo, be nieko pargrįfo isz Palangos;
o asz, nežinodamas kas tni tokis bntq, kurs manę pastmuetų
ant mokejimo bausmes nž jo nemandagų siuntinį, visai buvau
iszsižadejęs to siinntinio. Bet sztai l d. Augusto ateina urediszkas įsakymas pas kunįgą gvardijoną, idant isz mano algos
atmu~ztų 180 kap. prigulinczią bansmę už slaptą siuntinį poros gromatų ir poros rublių. Ltibai tas manę užgavo; vienok,nenoredamas del mažmožio tąsytis su rundu, tnrejau reikalaujamą
snmą pristatyti į pacztą ir tokiu bndu szis siuntinys tik dabar
manę aplanke.· Bet idant daugiaus tokių paikių siuntinių nesių
sti, szirdingai meldžiu.
Pereitą metą d.'tejo į mano rankas czielos szios lrnįgutes:
Apie auginimą Apynių ir Tabako ir tapo iszsiųstos į paskirtą
vietą. Lygiai ir szį siuntinį, pasitaikius gerai ir atsakuncziai
progai, bus mano pereiga iszsiųsti į paženklįtą vietą.
Nors jan man smertis ant nosies, vienok,. jei ana lietuviszka Istorijele be sunkumo hu3 man prisiqsta, nužemintai
meldžiu, tikt su paaiszkinimn jos prekes ir kam ją turiu atiduoti, kadangi į Peterbmgą .nenorecziau per pacztą siųsti.
Cholera jan ir Žemaitijoje pasirodo, o pagaliaus ir Kre·
tingoje, bet beveik tiktai vienus žydus, o ypatingai žydq moteriszką lytį užpulclineja. Tacziaus Kretingos cholera daug
kitoniszką. turi paveikslą, kadn.ngi žmogus, užgautas ta.ja,
urnai įgauna didį szaltį kojosna, rankosna: tuojau krinta ant
žemes, pajuosta ant veido ir veik beveik apmirusiu lieka. -

Tacziaus iktolaik mažai kas numire, gelbsti tokius drncziai
trindami su spiritu ir tokiu buclu sugrązina jiems gyvastį ir
sveikatą.

Szį metą pavasariop neatgailystanjamas musq kun. Enrikas Stoczkauskas, provin~ijq Tevas, ~u sziaja pasaule atsisveikino. - Vakargi vakare buv~s Kretingos kamendorius kun.
Žeglinskis, visus metus ant skauduliq (vocziq) neperkiancziama.i sunkiai kojose sir~ęs, persinesze i amžinastį. - Vecziuose-gi Motiejus Rimavyczit1s, žmogus labai senq metq, pernai
pasimfre.
Szventoms Jusq maldoms pasivesdamas, pasilieku
su didžiausia gu.odone
Dauggalingo Pono Geradejo Žemiausias tarnas
Kun. Ambraz'\~ Pnbreža, Tercijorius.
1848 Rugpjuczio 5 d..

Lotyniszki ir žemaitiszki inedžiq vardai.
l. Quercus.- Oužuls. Qu. Robur. Oužuls wysurtynesis.
2. Fagus sylvatica.-Buks gyryynis.
3. Fa~us castanea.- Buks Kasztans.
4. Aesculus Hippocastanum.- Kasztans wysurtynesis.
5. Ulmus campestris.- 'Winkszna ganiklyyny.
6. Fraxinus excelsior.- Ousis wysurtynis.
7. Acer.- Klaus. (A. pl&tanoides.- Kl. joworweydis).
8. Carpinus betolus.- 8krobla wysurtynioji.

9. , Tilin.- Lyipa.

{ T. parvif<?lia.- L. mažlaap;r. „
T. vulgaru.- L. WJ surtymoJI.
B. a1ba.-B. wysurtinis. v. baaltasis.
10. Betol.a.- Beržus.
B. fruticosa.- B. žiurksztintasis.
{ B.
nann.- B. kweežis.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
L

Alnus glutinosa.- Atkinis glyytesis. (v.) Jou<lalksnis.
Populus tremula.- Ta.polis Apuszy (v.) Apuszy.
Robinia..- Žymmed.is.
Pyrus Malus.- Gruszis, Obelys. (v.) Oobelys.
Cera.sns.- Wyiszny.
Coryllus a.vellana..- Lazda wysurtynioji.
Gouba. - botanicznie: Winkszna. Gouba.. triwia.lnie:
Gouba.
II. Skrobla.- botan. Skroble. wysurtynioji - Caspinus Betulus.
{ Winkszna.ganiklyyny.- Ulmus ca'Įllp ..
.
IIL Vmkszna.- bot. Wink. kyla.usioji.- Ulm. excelss..
Tie du ga.tunka.i auga Žemaitijoje.
P.S. Kunigas Fabijons Barkauskas, musq architektas, mano
Mylestinga.mjam žemiausius savo uklonus prisiunezia.
Kun. Plauszinskis. buvęs Linkimq altorista, persinesze
ant gyvenimū į Beityga.lą.- Kadangi knį~ute apie Bites, užadresvota del jo, taigi netureda.mas jokios progos i Beityga.lą, ketinu ją jo broliui, gyvena.ncziam Da.uksziuose, paduoti
su iszlyga., idant i;zis prie progos persiqstq ją savo broliui.Togi Da.uksziq Plauszinio_pa.mire jaunintele pati szį metą.
Dabar Linkimuose yra klebonn kun. Gozdauakis, giminaitis nominato vyskupo.- Altorista gi yra jsunas kunįgas,
buvęs Laukžemes komendorius, kurio pravardes nepamenu."
P a. s a. r g a.. U!la.lkome orlglna.llszkt sta.tra.Szf, lszskyrus lenktszkf o su ba.lsaklrczlu, kurios vietoje padėjome 11.
Red.

*

*

*

Oct. 10 lf. 1848 m.
Mylestingas mano Brangus!
Siuntinys ir dabartinis su pora knįgq ir pi:rmiaus su 4
rubliais pilnai daejo mati.o rankų: už ką kuožemiausiai acziu.
140 kapeikų, prignlinczias Ponui Geradejui nuo manęs už dabartines knįgeles, man prisit1stas, o' paskirta!-! už duszias tevų
ir kaimynq, pasiliek!\nėzių užmirsztyje, apvercziau ant obligacijų wisziannų, užraszj-damas szeszias skaitytas obligacijas:
kurios, nors negreit, vienok atsilaikys.
Pas mus cholera (apie kurią minavojau pereitoje ko.respondėncijoje) jau tikrai įvyko: nori; ne taip daug, vienok, jos
už~uti, b.eveik visi pasimire, o ir ik sziai dienai mirszta,
luhja.usilli isz prastq žmonių.
lsz Linkimų p~pijos ant S. Pranciszkauo; jokio žmogaus nesulaukiau, toclel nežinau kaip ten jiems einasi kas link
sveikatos.
Knįgeles apie Bites tikrai tapo iszsiųstos ir per isztikimas rankas: todelgi zinia, kad kozna pasieks savo yietą.
Mano sveikata ženkliai sumažejo taip toli, jog trepais nžejęs ant augszto, gerą valandą turiu ilseti.- Uzper~itoje są

vaiteje buvau pasidavęs kosuliui t'IU įvairiais skausmais i~z visos krutines ir blužnes, nuo ko Dievas teikesi manę pagelbeti per pageibą daktarq pnlengvinanczių. Labjausiai-gi vaistai
sekanczio recepto labai pagiliavo, krirį drįstu czia. patalpįti:.
Rp .. Rod. Althacae
Folior .. Althacac una unc. j.
Conscissis: infunde aqua. bulliantis Libra iij
Coąue per semitiosam
Colatnrae adde
Kali carbonici drachmam j.
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Sa.echari ·albi ad gratam dulceclinem Misce.
P::!.- KM dvi valandi imti vasardrungnos po puode!~
Reikia atminti, jog kali carhonicnm negali buti tankiai vartojamas. Todel-gi sykį jį vartojęs viename recepte, toliaus jo
neimti, bet vieton jo imti Nitri depurati vieną dracb,mą. • Prirengimas tas pats, kaip ir pirmame recepte.- Prie sza.knų ir
lupų Attei, po atvirimui, galima <ladeti Flornm. Althacae
Une, nnam.- Tie žiėdai sutrnpinti beriasi į dekoktą dar .
karsztą - iszsimaiszo ir, po uždengimui sudinelio, laikosi iki
atvesiant; tada persikoszia dekoktas per drobę ir daugiaus
dasideda pagal receptą. Vieningai iszrasziau delto, jog manan
Mylestingąjį nesveikuojantį su kosuliu ir slogomis (kataru).
Jeigu turętum kosulį labai sMarkų: velyju vartoti Olei Olivornm de Provans, isz pradžių po pusę drachmos, o toliaus ir
drachmą ti-is syk ant dienos, ar tai su prideranczia arbata, 1\rba taip sau.- Ant paliuosa.vimo flegmos plaucziuose labai
sunkios: ženkliai pagelbsti nuo cigarų pelenai arba isz tabako lapų, prigulincziai sudegintų ant geležinei; blėkes. Imant
tų pelenų po kavinį szanksztelį saldžiame karves piene, arba
kitame kokiame prideran~ziame dekokte kiek sykių ant dienos.
Nuo du~zios velydamas pasitaisymo Jo sveikatai, pasilieku ant visados su augsi(}ziausia gnodone Dauggalingo
Pono Geradejo
Žemiau$ias tarna.~ kun. Ambraziejus Pabreža,
Tercijorius.

*

*

*

Danggalingam Ponui Geradejui
knn. Pabreža siunczia
knožemiansią savo j!uodonę, labai nužemintai dekavodamas
už Jo mylestinl!ą atmintį del jo, o po drang praneszdamas
apie tai, jog mn'lų kliosztoriuje nebuvo tokios asabos, kuri
noretq apsiimti darbu taip sunk.iu, jau tai del didumo veikale,
nesą 1040 pe1·virsz laksztq arkusziniq turinczio, jan tai del
snnkaus (del nepratusio žmogaus) prižiurejimo ir užlaikymo
visq ženklų ortografijos pamarinio - Žemaitiszko: o juos apleisti baisus pasidarytų paniekinimas viso. veikalo.- PagaJians ir nž khosztoriaus vargu rasti taip sugabią asabą prie to
darbo, nors gausiai apmokamą. Kadangi kožnae rnszyme
panoras greit mojoti, o tuomi pacziu ir raides padarys neaiszkitIB ir negalima, kad jis neapleistq ortografijos ženklus, o galima pasitaikinti, kad ir žodžius apleistq. Kasgi, klausiu, užhegs tam piktam, jei perraszytoj~ tukstanczius apsirikimų
padarys raszyme1- Ant noro tulų Tamistos asabų, savo botanikoje ant marginesq prirasziau vardus lytiszkus ir gatunkinius kožno augmens: ir ant galo veikg,lo pridmiau rodyklę
lytiszkq vardų.
Ką tik pradejau raszyti Pridm·ą alias priedą del savo botanikos, kuri, jeigu Dievas pavelys paraszyti, talpins paczių
lytiszkų vardų 329, nors kožna lytis labai mažai tures gatunkiniq augmenų, nesa beveik tie tiktai įsiraszo, kurie reikalingi prie vaistų ir kone visi užrnbežiniai ...• *)
*) Pabaigos szio laiszko nerandama S. Daukanto popierose. Red.
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Laiszkas vyskupo M. Volonczansko Į S. Dankanti}.

Maloningas Pone!
: Dn Tamstos laiszkus sn užsiganedinimu aplaikiau - prie pirmo daejo į mano rankas du
egzemplioriai knįgutes apie iszdirbimą tabako ir apinių - paraszytas nesulygintinai lengvesniu liežuviu, kaip pir~esni
Tamstos darbai. Užsziądovaną labai, labai dekavojn. Antrame
lahizke iszreikszta, kad tie veikalai yra ir Rygoj' - turbut nori, kad pargabencziau juos į Žemaitiją - ką ir galiu
padaryti, kadangi Tamstos kasoj' jau yra apie desetkas
rublių.

Isz lietuviszkai - žemaitiszkų naujienų tiktai tą galiu
dane<;izti, kad rasztas mano jau iszejo isz po spaudos. Ponas
Zavadzkis Vilniuj atmusze 1,500 egzempliorių - kiekviens
susideda isz dviejų tomų; p!\rdavinesiu po l sid. rubl. Dar
tik 5 egzemplioriai man prisiųsta, kaip tik ateis transportas,
neužmirsziu ir Ta.mistą apdovanoti savo darbu.
Apart to vikarijuszas kun. Sznreviczia iszgulde ant žemaitiszko liežuvo ir iszdave po vardu „Maldos ant Didžiosios Nedalios." Yra tai maža, kaip elementorius, knįgute, kurią iszdavejas iszdalino dykai.
Kun. Przyurgauskas be perstojo raszo, bet viską lenkiszkai. Nevienas ir ant manęs rugoja, kad nelenkiszkai isz,
daviau.
Knn. Montvid, Siadkos klebonas, visą pavasarį serga turejo vienoj ansij szunvotę ir ant jos visiszkai apkurto - dabar jauozia skaudejimą kitoj ausij - žodžiu organizmas. jo
silpsta. O ~ilat nes žmogus yra labai doras.
Kun. Daukszos be mqs nieks neatspaudįs - kad pralob-

czia~1: gyventume isz puses ir ni:detumeme Žemaitiszką akademl]ą

-

ką

duok Dieve!

M1Įs nominatą užponavo skupumas, gvoltu rekia kad

~·ei~ knr iszleisti pinįgą; užtat nuo jo del literntiszkų reikalų
3ok10s pageibos tiketis negalime.
.
Pt~va,..~rį tnrime iabai ankstybą ir sziltą, tik dabar prn<leJO ponavot1 szR.lnos. Užderejimų galimą tik:etis gerų. Vasaroją jan pora nedelių k:ttip seja.
Tą iszreiszke didėlis gnodotojas ir myleteja..,;
Tiunstos Ypatūs
Motiejns~
Varniuose
23 Balandžio
1848 rn.

Laiszkns V. Norbntto

į vysknp~

M.

VolonczauskĮĮ.

Danggalis Pone
Geradejan !
Isz priežastie~ daugelio aplink:ybil!
.
negaliu dabar pats prihuti į Varnins ir iszreikszti mano paO"uodonę visiems, kuriuos gno<loju - o vel turedttmas maža '"'reikalelį, - už tat susimislian kreiptis prie DauO"O'alio VPono
Gem<lejo su savo praszymn - tiked.amas į jo del~anęs maloningą prielankumą, kurį jau ne sykį atjaucziau. Girdejau, jog P· .Jankevyczia ant tolimesnio laiko jau nebebus sekretoriumi Jo Knnįgiszkos Didybes, ir buk ta vieta hnvo
suteikta Ponui Alex. Morui, dabartiniam marszalkos sekretoriui musų paviete. Tas manę apeina, ar tas paskalas teisingas ir ar p. Moro sutiko priimti tą vietą. Manau, kad
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hts viskas turi but :f.inomas Tamstai, o delto praszau taipr,i ir
man apie tai daneszti, - ne del kokių intrigų, ·Dieve ser:zek,
- užtiktjdamas~ ka<l jeigu tas yra pasiuptis, tad ir asz pataikysiu tą paslaptį užlaikyti.
Labai persiprasza.u, ka<l įdrįsau a.psunkyti Poną Geradeją, bet atkartoju, kad Tamstos gerumas yrn priežastimi to
drąsumo.

l'Al'I LE.

Jo Kunigiszlmi Didybei'siuncziu gilią guodonę, pakol
ypa.tisz.Kai, prie pirmutinio rogem kelio, tą utliksiu.
Sudedamas iszreiszkimą tikros guodones, li~ku
Dauggalingo Pono Geradejo tarnas
VJ. Narbutta.
Czuiniai (Kurszo par. Sziauliq pav. R.)
12 Lapkriczo
1853 m.
Lalszkas kun. DaiakantA> pas

Slman~ Daukant~

Brangus mano Giminaiti!
Už didžiausit sau laimę laikau, jei galiu kuom patarnauti P. Geradejui ._ sc mielu noru ir dabar jieszkojau
progos persiqsti tokias sakias. Bet isz to kraszto nieks nebuvo - tik dvi mergis~zios mieszcziones, ~erai pažįstamos p.
Kotarskiui, kuriam pataros, įteikiau joms už pusrublį ir jos
· man priw:lejo atneszti ant panedelio 4 d. Gegužes ir atiduoti
starszinai Malonui, ketinancziam tą dien važiuoti 1 Skno<lą, del perdavimo Pruszinskiams, resztą sinncziu atg-d.l
l'.\l'!LES KAl'l:\ES KCR YW D.\1:1\:,\::s'TO IL\l'AS.
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Tamstai Geradejui. Kas link sveikatos. tai nekaip einasi,
kas dien didinasi gal vos skaudejimas ir įsit.empimas gyslų ant
sprando, taip kad kaip kapamislys pradeda maiszytis galvoje,
ypacz kad užsiimu protO darbu arba raszymu. Isztariu savo
padeką Tamstai už miltelius nuo blusq, atsii1stus isz Rygos
dviejuose butelukuose.
Turejome tokią iszkilmę, kokios niekas neatsimena.
Kalvarijoje. Ganyto!as savo meilumu visus nudyl"ijo.
Linkiu Tamstai sveikatoti ir visokiq Dangaus gern.dejyscziq.
Tikmi mylintis kuzinas
ir D. P. Geradejo tarnas
Kuo. Daukantas, pn.mokslinįkas.
1852
Gegužes 5 dieną
Kalvarijoje.
Laiszkas Jono Szekiero ir Povylo Buyveno pas lllajor~.
Da.g~alingas

Majore
Geradejaul

Trumpa p11.simatymo valandele sut,eike man daug linksmq atminimų. Turej1rn viltį dar .pasikalooti, bet ant mano
nelaimes atsitiko, kad negalejau pasimatyti. Naudodama.sis
isz palikto adreso, pasiryžau sziądien paraszyti kelis žodžius.
Isz įvairiq priež&seziq nusiminm1iems nekenczi8:mas lietus dar daugiams daede ir kiekvienas mqs tautietis turejo kę
sti tą nesmagumą. Neturedamas jokio. smagumo vasarą, il-
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sintis po nrediszkq nžsiemimq, vllrcziau lapus istorijos PribaTtijos sodybų, bet cziu man stokavo paaiszkinimq. o ypncz tq
žinių, kokias buczi:m galejęs dw;ižinoti nno Ta.mistos, nes czin.
npie tai neturiu su koom ne pakalbeti,ne tik ką dalįtis nuomonemis. Pertui t;ankiui minej11.n nors trumpą, bet mielą puszneką st1 Tamista. Apgailistanju, jog taip clidis tolis mus skiria. Nesruliu iszaiszkįt, ant kiek iszsilavinau žinio~e, žfottn
tik, kad labai menkai. ·Dabar skaita.u Rhesą ir nekuriuos kavai kelius lietuviszkos kalbos, kuriuose atradau platesnę dirvą <lel pn.sikalhejimo apie tą lml bą.. Tarp kitq turin gražq,
vertimą Poszkeviczians Pargrįžimas Knrpinsko isz Va1'Sza-

„

vos" ir isztranką isz Ovidijaus, kuriuos Tnmistai, kttipo myletojui savo kalbos, pasirupįsiu atsiqsti, o po dranj? ir porą isztarimq ant Burtinįkes, jei neapsunkįsiu tuomi Ta.mistos knį
gyno.
N11ujienų del suteikimo neturiu jokių, nes vitikas, kas
pas mumis dar nauja, tai pas Jumis jau pasenę.
Atiz norecziau ką nors girdeti isz sostapiles naujienų ir delto gal GuodotinM Gera.dejas paraszys kelis. žodžius.
Prie sostapiles
naujienų p1iguletų žinia, ką. nutara Senatos po perstatymui
Kauno valdžios apie uredus - m:tn tai žingeidu, nes 15 Rngsejo p. m. padaviau praszymą Justicijos ministrui, nnt knrio
ikszioliai neturiu atsakymo, bet tuomi neiszdtj.;tu apsunkįti
Ta.mistos, kadangi tas užims brangq laiką ir patrauks kasztns;
Tnrp Panevažio jzyVentojų yra Tamistos pažįstamas T;
Povylo.s Bnyvenas, kurs nžims vietą sekretorians Titmi~tos
pnvaldinej. Su juom tankiai susieiname ir pasikalbam apie
pamarines vietas.

1
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Užbaigchimas sziandieninę korespondenciją, atsiduodu
prieteliszkni Tnmstos malonei su didele gnodone
1844 m.
Danl?galingo Pono Geradejo
Sp:tliq 30 d.
žemiausias tarnas
Pnne,·ežis.
Jonas Szekier.
Neseniai ~vau kelis pinigus, kuriais padidinau mano

Laiszkas P. Skrzetosklenes pas S. Daokan~.

rinkinį.

l .•Julijos Angm~t.os . . . . . . . . nno 9 m. po Kristui.
2 •. Aleksandro Severo
222 " "
"
3. Maximino Pijans. . . . . . . . . ., 235 „
4. Gordijono
.. .... .. .. ..
238

........ „

„
„ „
„ 244 „ „
„

5. Pilypo Arn.ho . . . . . . . .
6. Sarino, knrio chronologijos dar nedasekiau.

„
„
„

Szviesiausias Majore
Geradejau!
Tnl'but dar nežinai, kad asz Panevežij. P. Grenber·
gns nežinia tlelko manę taip greit perkale isz Telsziq. kadangi (kaip pats l?irdejei) sake: ,,Pasveikinu Jumis sekretorinmi Telszinoi:;e". Sztai Tamisti\, ar ne tiesu, jog pono malone ..
ant margo arklio joj11. Ką daryti, reikia viską nukęsti ant
~vieto.

Smiimildamas Majore Geradejan, neužmirszk apie
Hryceviczians ir Sielickio popie~a~ kuria1-1 nžsiženklinai Sknodij. Daneszkie man, ar rasze p. Jonus Jankeviczia apie reikalus su Bulg.trais ir turek savo malonioj globoj savo tikrą
Povylą Buyveną.

Szls lalszkas rastas tarp lalszkų S. Daukanto, raszytas pa.s
tul!- M:i.jor!, kurio pravardės nežinom. Red.
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Dauggalis Geradejaul
Kad bucriau ir poetka, negalecziau pasemti zodžiq, kuriais galecziau padekavoti už tokį jo rupestingumą. Tegul
Dievas J"ums atly~s. NemislykTamista, jogdovanai triusei;
Gegužio menesij, arba dar ankscziaus atsiqsiu užmokestį. Tik
nelaime, kad pacztas dar manę suvadžiojo, nes paszaukimas
(pavestka) tik į 8 nedalias daejo; pertai pasivelinau, ir nežinau, ų.r siuncziamas praszymas daeis pas prokurorą priesz
senatq nusprendimą. Matau, jog esiu nelaiminga ir apleista
isz v_isq pusiq. Vien tik Tamistos meldžiu pageibos, darbas
Ta.mistos nebus veltno. Tai iszreikszdama ir atsiduodama
po Tamistos globa, laikau sau už garbę pasiraszyti Daug~
lio Pono Gera.dejo
H - 9 - 1840 m.
žemiausia tarnaite
Melosa.icie.
Petronele Skrzetuskiene.
P.

Szls lalszkas matyt raszytas kokio
rodo J! buvus menka.l

Skrzetusklenės

rasztfnįkėllo.
mokįta ypata.

Laiszkas F. Borkaocko pas

Patifra.szyma.s
Red.

s. DankanŲ.

Dauggalis Pone
Geradejau l
P. Joną Soroko vos užspejau Palangoj, kadan~d jis turejo važiuoti i Minta.ują į kanc.-eliariją, nes nežinia del kokios
vriežasties neteko viet;os pas Palangos Policmeisterį. Budamas ant iszleistuviq, atsiminiau apie Tamistos rankrasztį, kurį sujieszkojęs įdave man ir dabar asz jį turiu prie savęs ir
noriu užklausti Dauggalio Pono Gera.dejo, kaip jsakysit, ar
kam perduoti, ar per pasiuntinį at.siqsti Tamistai. Buk taip
malonus, daneszk man, o a.sz viską iszpildysiu. Jonas Soroko neteko dedes, Garzdq klebono ir pirm poros menesių bro-
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lio kunįgo taippat isz Gttrzdq.
Dabar atvažiavo isz Mintaujos del apskaitymo dui1!tq ir
pasiemimo prignlinczios jam dalies, bet pnemęs nea.pmokejo
\•isq skolų. Dievas ž~no, kas darosi su dabartine jannuomene: Bet gana to. Neseniai bnvau Ah1edžiuos pas Nominatą: biblijoteka jo labai puiki, nors nedamntau, bet rascziau
ką paskaityti ir pasilinksmįti. Nominatas mandagus, gel'&.8,
ir net perdaug priimantis. Visas Balandis pas mumis labai
szaltas; leclo nors jat1 nematyti, bet tie szalti vejai puczia nuo
jus. Isz Dievo malones dar mes iki szioliai sveiki ir linkim
Daug~ingam Ponui Geradejui sveikatos; o gal jau pnsveikįti kuomi Poną Gero.deją, pasiliekant su didele guodone
Danggalingo Pono Gerndejo
žemiausiu tarnu
Gegužio 2 d.
Kretinga.
B. Fabijonas Borkauckas.
GIESME.
Sziltas alus ką padare!
Prie malones mus privare.
Delto žydų pikta viera,
Kad jq yra maža miera ..
Delto tiesos nera.
O Orelis midq laiko,
Kursai gere, tui paklaiko.
Delto žydai pasigavo:
Tur alielką; alų savo.
Delto virszq gavo.
Už szesztoką laszus emęs,
Ir ant stalo pasiremęs.
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Varpai zvanij' bažnyczioj,
O girtuokliams karczemoj.
Delto ne pirmoj.
Eik tn, latre, pijonyczia,
Perstok gerti, į bažnyczią.
Jei tu gerti nepaliausi.
Tai sn žydu pekloj bliausi.
Ach, unt amžių kauksi!
Dovanok Ta.mista Ge1·adejau, kad czia priduriu giesmę.
Nemoku gerai žemaifo1zkai raszyti, bet tą giesmę dar priesz
trisdeszimts metq su kunigu Grossu Datnavoj giedodavom.
Buvau paskolinęs ją kitiems ir jau kaip tik atradau ir perrasziau; dabar sinncziu Ta.mistai, gal pertai~ysi ir paclesi į rinkinį. Tnriu dar vieną žema.itiszką, bet nežinau, ar galesin
perraszyti, kurią, atsitikus progai, plish1siu, tiktai susirhildamas dovll.llokie už mano prastumą.... Knn. Pabrežos dadedu laiszkelį, kurs, lygiai k1dp ir asz, gnodoja ir gero velija
Tumistai.
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.Simanas Daulrantas,
atgijusios lletuvyst;ės idealas

--o-Pernai 24: Lapkriczio sukako 25 metai nuo mmmo musų
garsaus rnsztinįko Simano Daukanto, kuris per visą snvo gyvenimą be paliovos dirbo <lel gero Lietnvit1. Gime Dankantas Kivilių kaime, Telszių pav. 1793 m.; pradinę mokslinyczią lanke Kalvarijoje, o paskui nuvyko i Vilniaus universitetą, kur mokinosi istoriszkų mokslų. Pabaigęs mokslą Vilniuje, Daukantas važinejo į· užruhežį,atlanke Vokietiją, .Angliją, ir Prancuziją, rinkdamas me<legą del Lietuvos istol'ijo~.
Nuo 1825 iki 1835. m. buvo Rygoie uredinįku prie kanceliarijos general-gubernatoriaus; potam apie 15 metų dirbo Petrapilyje prie lietuvh;zkos metrikos.
Palikęs Petrapilį, grįžo vel į Lietuvą ir daug vargo per·
kentejęs mire 24 Lapkriczio 1864: m., Papileje, 5zianli q p~tv.,
kur gyveno tuom tarpu pas draugą savo kun. Vaiszvilą. Jis
per savo gyvenimą it vargo pele be paliaubos trnsejo vienutiniai zemaitiszkai raszyti delei naudos vienta~czių - sztai keli žodžiai isz paraszo ant akmeninio paminklo, kurį kun. Vaiszvila pttState ant Daukanto kapo.
Isz teisybes nele::;gva tiek padaryti, gyvenant taip vargingai, kaip gyveno Daukantas. Ne mažai reikejo drąsos raszyti lietuviszkai, kada Lietuvoje viskas buvo lenkiszkn.
Mokįtinis Vilniaus universiteto, kur tuomet viskas buvo lenkiszka, kur studentai, daugiausiai lietuviszkos kilties,rnpinosi apie užlaikymą lenkiszkos tautos, lenkiszko tevyniszkum<'.I,
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jis karsztai mylejo Lietuvą ir joi;i prastus žmones, kurie vieni
tik užlaike savo senoviszką kalbą, savo rasztuose jis peike bajorns t~ž iszvirtimą i lenk us ir h1zsiža<lejimą lietnvystel!. Vi1
1:1i garsus to laiko raszytojai, vadįdami savę lietuviais, lenkis.zkai rasze apie Lietnvą; Daukantas n'ejo jq keliais, puts iszrinko snnk11 kelią, lrnriuom ejo iki pabaigai gyvenimo. Surinkęs medegą <lel Lietuvos istorijos, parasze ją lietuviszkai.
Lietuviai tada buvo vieni tik nuvergti, tamsus praszcziokai,
visa-gi apszviestesne dalis draup;ijos buvo Jenkiszka; pertai
Daukantas dirbo daugiausiai del ukin1kq, rft.l!ze jiems pamokinimus apie ukę. Jeigu <ltL sziądien, kada mqs žmones taisosi, kada skaitlius apszviestqjŲ lietuvių, norincziq dirbti del .
gero savo broliq,ga.na <lideli1:1, viens ru· kits isz Jietuviq abejoja,
ar b•1s kas isz to darbo, ar ne 1 tai ką tnrejo mi1:1Iįti Daukantas,
dirbdamas del nuvergtų lietuviq ir kada tokiq darbinįkq visoje Lietuvoje buvo 5-6 vyrai 1 Matyti, kad nelabui jam sma~u buvo, kad jaute 1:1toką darbinįkq, nebereikalo ji1:1 po kiekvienu veikalu kitaip pasiraszydavo, idant nors svetirntaucziai
mislytų, kad ne keli, bet keliolika dirbo del naudos lietuvių.
Bet stoka darbinįkq, vargingas padejimas ne sulaikę jo darbsztumą, ne ateme norą dirbti, bet atbulai, tai ,Ja didino jo meilę tevynes, jos žmonių ir norą jiems tarnauti. Pamatą del
pakalimo taip karsztai ml limos Lietuv~s Daukantas mate užlaikyme lietuviszkos kalbos ir platinime apszvietimo tarpu
praszcziokq, kuriems ir paszvente visą savo gyvenimą. Užtai taip brangns mums Daukantas, užtai mes noriai jį minavojame, kad jis norejo ir geide to, ko norime ir geidžjame mes
sziądien eidami keliais, kuriuos su tokiu vargu jis pramyne.
Eikime jo pedomis,sekkime jo paveikslą, dirbkime taip, kaip
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jis dir'Jo, ir mes be abejones datiri!ime tai, ko taip troszko
Daukantas kelias deszimtis metų atgal, ko ir mes szią<lien
trokdztame. Darbsztumas Daukanto te~ul esti mums paveikslu, tegul kiekvienoje valandoje ragina. mus dirbti tiek, kiek
jis dkbo del gero savo tamsesniqjq brolių.
P. Dr.(N I Varpo r89om).

lsztrauka isz straipsnio „Atminimas apie
patilpusio N. 1 - 4 Varpo 1896 m.
Užkopęs

Papilę'',

ant virszaus ir atputavęs, asz tuojaus emiau dairytis i visas puses, kad suprasti kalno paveikslą. Pailgai apskritainis, jis staigiai isz rytų leidosi į upę, isz sziaures i aug-"
szcziaus paminetą lomą. o isz vakarų į placzią daubą. Ti·ktai
isz pietų puses, kur sn tuomi pilkalniu susidnr augsztoki
Ventos kraszte.i, nebutų bi1vę staigios pereigos, ja.igt1 szitas
jo krasztas nebutt1 supiltas ir tokiu budu paangsztįtas ant 4
arba 5 sieksnių. Acziu tam pylimui, kalnas pasidare neprieinamu isz visų pusių ir tnomi įgijo gilioje :senoveje didelę kariszką vertę, ką patvirtina ir dabartykszte ano pavarde „Pile", vartojama po aplinkinius žmones. Antrapus sziaurine.
je Lietuvoje ir Žemaitijoje užsilaike lygsziol da daugybe kitų
pannsziq l szitą pilę pilkalnių, kaip antai Sttlduves kalnas apie
Sziaulius, Raktnves kalnas Žagareje, Luponiq ir Domnntq
p1lelel:l, Girnikq kalnas, Kalnelio pilkalnis ir t. t. Kas juos
snpyle, nera gerai žinoma, ~ors isz tulq istoriszkq padavimq
galima speti, kad t.a.i patys lietuviai padare del apgynimo savo kraszto nuo kryžiokq ir kitq pleszikq.
Bet ne clel to vien, kad pamatyti dalelę savo sentevių veikalo, asz lankiau szitą kalną. Bnvo da kita priežastis! - Ant
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jo virszaus isz vakarų pnses, paskendęs angsztų placzių medžių pavienije, gnlejo pailgas ketm·kampis akmuo, ant katro
auksinemi6 raidemis spindejo padetas daug žymęs paraszas.
j

Kitoje vietoje

l

parninetą paraszą

czia iszleidžiame.

Ant to paraszo iszkalta ranka laike žąsinę plunksną, it
rengdamasi raszyt, o augszczians tos rankos rymojtt auksinis
.kryželis.
Prasti netiketi tie žodžiai, kaip stabas, atmenu, manę isztiko. Sklll'dn daresi vienkart ir grandn ... Czia juk gnlejo
musų keliavedis ir mokįtojas, juk tai po tnomi akmeniu ilsejos jau mažne ketvirtį szimtmeczio žmogus, kuris supratęs
s12.vo gyvasties nžduotę, 8ll neapsakyta isztverme ir stropumu, blaszkoms į visas puses audros, yresi prie iszganymo salos ir stengesi su savimi drauge savo vientauczius patraukti ..
Ir kaip rukas, patrauke per mano vai<lentuvę visi jo darbai fr
gyvenimo iszlygos. Vargo pele, vargo pele! - Bet ne per
veltą nnejo tavo trinsas, ne be atgarsio pnsiliko tavo szirdingi geismai! Kaip isz sunkaus miego, pažadįti tavo knrsztn
žodžiu, pt·adejo kilti lietuviai ir, nors retai kur ir isz leto, bet
standžiai emesi sekti tam pedomis .. _.
Ir kaip tamsus· dehesiai, saulelei pakaitinus, nnsidraiko
į visas puses ir mažu pamažu nusiblaivo dangus, tuip ir
mano szirdije nyko sknrdums ir graudums, ojo gilumoje pasirode kits iszkilnus jausm ns, ne labai tolymns nuo džiaugsmo. Buvo tai sąžine, kad ir pas manę galejo gana rastis viek, idant
pasekti ano p1tveikslui ir padetinors truputį savo gyvybes
vientaucziams ant naudos. O! kad toks jausmas vis tankiam ir
tnnkiaus pakiltu užkietejmlioje szirdije ir, kaipo žvaigždele
paklydusiam mal'inįkni, gel betq atrasti palaimos uostą ....

Kaip prikaifais stovejau asz ten pa,; tą kapą. Žiurejan į
JĮ, bet kasžinkur jis buvo i„z po ma.no akių pni.<lingę:;. Tik
szirdi::i stipl'iaus ir tankiau.-; plastuvo krutineje ir kvapas pilniaus ir liuosians pl'ipiltle jos vidų.. . . Toli, toli ku:;!inkm·
skrajojo tada mano mislis. - - Visoki gyvenimo prajoyai,
sutikti kamenors Lietuvoje,
talpino:;i paeiliui ma·
no aumenise ir asz, rode8i, pažinau visas anų iszgales, o
drauge su tuomi supratau žmonių kancziiui ir pamacziau ko.
'
k m budu anas galima buvo palengvįti. P.dgnlejo tiktai num
pacziam iszsižadeti tulų žruogiszkų trukumų it·, 1mtranku::1
galutinai visus raiszcziui>, kuriuose laike manę apipainioję visoki prietarai, pradeti kitoniszkai gyventi. Lengva, rodes
man, buvo tai padaryti! Ir ragydnms manę, paslaptas balsus·
tare taippat n~an: padaryk tai! paduryk! ....
„

Ir akmuo vel pasit'Ode mano akyse it' usz atsikurtejan,
kur esąs. Jutau, kad ne laikas man buvo atsiduoti savo mis1ims; bet gailu buvo anas pamest: taip genti ir džingu bnvo
man su anomis! - Užtai ir kilo mn.nyje vaidas tarp sąžines
dabarnykszczio padejimo ir noro atgal į mislis paskę:;ti. Ir
kai_p buk geisdarns, kad sziame paskutiniame pasiliktų virszus, asz nusigręžiau nuo akmens ir dulinau iszlen~vo szalin
į prieszingą kap11 szalį, bet priejęs prie kraszto, pakaliau akis,
idant pažvelgti į kitą upes pusę. Ten po kairei nnt gelsvo
skardaus krn.szto stovejo bažnycziu. sn dviem rnu<lonom bonem ir baltuis langų ir durų ataktais, kurie jau permiet· atsimusze nuo raudonų plytinių jos sienų. Labjaus į deszinę už flietuvos žaliavo tankus sodnas, o tolinus nebeapmatomai iszsisklaidę, knpsojo mediniai miestelio nameliui. Grazu, bet lill1lna man buvo ant jų vaizdų žiureti. Juk tai jie
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galutinai isznaikino tą laimes jausmą, kntruomi mnnę buvo
apžiebęs ans keturkampis akmno, ir priverte vel prisiriszti
prie žemes ....
Uola N-ife 4 Varpv I/190 m.

28 dieną Spalių m. sukako 100 metų nno gimimo mqs
tautieczio, Simano Daukanto. Nedau~ priskaitytume vyrq,
padejusi'l tiek truso ant naudoi:; savo tautos, kiek tas žmogus
per savo sunkų gyvenimą; vienok jo vardas tarp Lietuvių vo~
težinomas. Daugumas gal ne negirdejo, ką a. a. Daukantas
gero padaręs, kiti vel nenori pripažįti ar nemoka permainyti
visos sva1·bos jo trnso, jo darbq. Sziuo tarpu asz norecziau
priminti ypncz vieną. svarbiausią, pagal mano iszmanymą, jo
nuopelną.

Tiktai atsižvelgkime į Lietuviq praeitį.
lszdygus isz wriq tankumynq ir halq plotq (!)Lietuva,
kaip koks meteoras, uži:;zvito ant Europos horizonto, padovanojo istorijai keletą puikiq lapų garsių atsitikimq, kelioliką
vardų ypatingai garsių vyrq .... ir vel, kaip meteoras, užgeso. Tie,kurie sutvere politiszką Lietuvos galybę, nesnspejo
padeti tvirtq pamatq tautos kultnrai, o tie, kuriems paskui
teko buti valdovais ir vadovais Lietuviq, nesusiprato apie tai
pnsirupįti, patys pasidave įtekmei svetimos civilizacijos, prieme svetimą kalhą. o lietuviszką paliko sodiecziams. Prisisavinimas s\etimos kalbos ir kulturos prasidejo a.ugsztesniamja.me Lietuviq luome, matyt, nuo-pat susipažinimo su
kaimynais ir paskutinai įvyko.susivienijus Lietuvai, su Lenkija. Lenkiszkn. kalba, įsikurus isz pradžiq tarp angi;ztesniqjq valdovq, tapo palengva kalba visq, kmie laike savę per
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augsztesnins už sodieczins. Ilgainiq svetima kalba taip įsi
vieszvatavo tarp „augsztesniqją" luomų Lietuvos gyventojų,
kad daugumas, vadįdami savę Lietuviais ir kulbedami svetimai, paliova jautę visą neiiszmintingumą tokio pasielgimo, o
tuli, ypacz kurie buvo naujai iszmainę savo tevų kalbą į svetimą - kaip tai dažnai esti - nesidrovejo kerszyti pa.silikusiemsiems prie savosios už savo paczių pasielgimą. Inteligentai savo spek8.s aukavo svetimiems idealams, muzų numyletiejie - svetimai Jiteraturai, dailai ir tt. Vos kelintas Lietuvis, atsiminęs, bande raszyti knįgas „žmonems".
Acziu visiems, kurie kada nors parasze kokią naudingą
knįgutę mqs sodiecziams, ar sziaip jiems ką gero padare. Jq
darbo nieks negal papeikti, kaip nepeikia szelvianczio duonos
kąsniu ar kokiu skaruliu alka.n~, apiplyszusį pavargeJį; Bet
a.r to gana Y Ar gana padarome, iszneszdami pavargeliui
duonos kąsnį, ar-gi tiktai to ja.m tetruksta ~ Ir pasisotinęs
tuo tarpu, ir apsidengęs, jis vel palieka pavargeliu: jam
trnksta pilnq gyventojo tiesq, ja.m truksta zmoeaus vardo,
kurių jis gal stivis ne per sav-0 kaltę nustojo. Szito mes jam
negrąžiname ne skaruliu, ne duonos kąsniu, ne szirdingu _žodžiu, - jeigu szirdingumo mums netruksta. Lietuviq tauta
per amžiq eilę tapo pavargele tarp kitq tautq ir seniai pripažita už pavargelę dagi puczių savo inteligentų. Gerai, žinoma. kad kelintas nekreipia nuo jos &1.vo veido,isznesza duon0s
kąsnelį ir nors retkarcziais isztaria meilingą žodelį; bet to negana: reikia pripažįti Liet,uviams t a. n t o s v a r d ą.
A. a. Daukantas kaip galedamas, daug daugiau už kitus
„szelpdamas" Lietuvius, sykiu atvirai, drąsiai, ne tiktai žo·
džiu, bet ir darbu pripažino jiems tautos vardą: greta su knį-
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gutemis del sodiecziq jis parasze lietuviszkai ir moksliszka
traktatą - garsųjį „Budą," parasze Lietuvos istoriją, iszgulde lietuviszkai lotyniszką gramatiką-:- taigi žiurejo ant
Lietuviq, kaip ant tant<>s', knrios literatnr1ii pritinka ne tiktai
„pamokinimai žmonems," bet ir visoki kitoki rasztai, kokiais
garisi savo literatnrose kitos tautos. S u g r ą ž į t i L i e tuviams tautos vardą-tai l:,nvo l)auk a n t o i d e a l a s, kuriam iis tarnavo pe1· visą savo pilną
vargo ir sunkaus darbo gyvenimą. Sziq diem1 „litvomanai"
eina taku, Daukanto pramintu, taku, kuris vienok per kelias
deszimtis metq niekAno nelankomas, snspejo <likt:ti žolems
apželti. Jeigu atsiminsime, kad ir sziądien da ne kiekvienas
drįsta įstoti į minetąjį taką, tai lengva bus suprasti, kiek reikejo drąsos, dvasiszkq spekq, meiles savo tautos tnm takni
iszvesti pirm 50 metų! ....
Ilsekis ramiai, narsus kareivi, amzinn iitilsin. Tavo pramintas takas atrastas; juo eina nedideli~, bet tvirtos dvasios
tautiecziq burelis; tavo galinga dvasia stiprina juos jų kelio.neje.
P. A.

įžengtlnla.me

stra.lpsn!je N 11 Varpo 1893 m.

28 d. Spaliq menesio sziq 1893 metq sukuks lygiai szimtas metq nuo gimimo garhingojo Lietuvos vyro, Simano Daukanto. Czionai netalpįsime isztiso1:1 biografijos to brangaus
muPq patrijoto ir mokslinįko, nesa ji jan buvo „A.u.;zroje",
priminsime tiktai. kad didumas S. Daukanto rasztq sziandien
gnli Kiviliuose pas D-rą Kannnckį, velionio rMztinįko giminietj. Mes girdejome, kad p. Kaunackis yra labai meilingas
žmogus ir norinczino<Jius tuos rankraszczius apveizeti mielai
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pas savę priima. Taigi prie tos progos szimtmetinio Daukanto gimimo jubilejans reiktų nors vardus jo r~ztų pamineti, kadangi atspaudinimas tur but dar neveik įvyks. „Budas
senoves Lietuvių" jisai pats at1::1paudino, o dabar „ Vienybes
Lietuvnįkų'' redakcija velei i1::1znaujo tą; veikalą atspaudino.
Ta pati redakcija buvo pradejusi aną metą spandinti ir istoriją, nle kas-žin delko vel tnlą laiką buvo apstojus, o dabar
vel pmdejo. Pats Daukantas atspaudino <lar daugiau savo
smulkesnių raszt11; ale vienok didumas vis pa.ąiliko rankrnszczinose, nespaudįta. Sziundien jan atsirand1t ir pavienių
Lietnviti ir draugysczių, kurios malonetq padidįti lietuviszką
literatnrą, ir spaudina menkos vertes raszteliua arba prastus
vertimui:; i-;z svetimų kalbų; o nieki:; nepasirnpina įgyti kelintą S. Daukanto rankmsztį ir jį svietui 'apreikszti. Tegul-gi
szitas musų p:1temyji.nas nea110inil. perniek, tegul anie rupintojai atsimena D1rnknnto ra8ztus, kada nores Lietuvai ar
„naujiems metams" arha ir szeip be jokios priekabes ką padovanoti.
·
O ypatin~ai norejome c:zionai ant to nurodyti, kad szis
szimtmetinis jnhilejns gimimo dieno1::1 S. Dnukanto pridera
mums ati;zvęsti su ypatingu iszkilmybe ir pagarba. Atmintis to vyro tnri mnms hnti ypatingai szventa ir garbinga.
Nuo to karžygio ir ,,muczelnįko" dvasios mes galime daug
pasimokįti, nesa tai yra paveikslas visiszko pasiszventimo tevynei. Mes sziąclien rasi kelintas priderancziai ne nepermanome ga.lin{?;os to didvyrio dvasios, kuri ragino ir verte jį
dirbti ant naudos tevynei be atvangos, be perstagio, be užmokesczio, be kokios matomos naudos ir be kitų sziek ar tiek
egoiBtiszkų motyvų.
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dirbame sutartyje vieus su kitu, vien& kitą
pu.<lrąsin<lunii, paragįdumi; mes sziandien jan turime keletą
laikraszcziti, kame musų darhai patilpę gali mums atgabenti
tnlą doriszką atlyginhpą; o ir tai mes kslintas atszalame ir
aptingstame; o Daukantas dirbo beveik vienni \'iens ir mate
'
jog jo ra1::1ztai pasiliks neakpaudįti jam gyvam be1::1ant, darhnose turejo trukdinimq ir gaiszinimų, o vienok neliove dirbęs lygamžio galui ir varguose numire, nors pagal savo mok1::1lą pas to laiko Rusijos valdžią butų galejęs turtu ir garbe
pasidžiaugti .... Taigi p1t1::1irupįkime tą 28 d. Spalių priderancziai pamineti tą Lietuvos milžiną ir pasir11pįkime įsigilint i
jo dvasią; pasisemkime isz tos versmei:; stropumo, kantrybes,
vilties. o ypacz meiles Lietuvos, kad galetumem ir mes atrasti nnsiraminimą ir džiaugsmą dirbti ant naudos ateisiunczioms kurtoms ....
„ Varpo" No 8-z89J m.
Mes

No

11

szią<lien

S. Daukanto gyvenimas ir rasztai.
- 1893 m.
--o--

Isz Varpo

Apie Simuną Daukantą, garbingą musų tautietį, ,lms girdeję jau gangreit visi apszviestesnie3·ie Lietu\ iai tik O'a1·1a
,
t°'
'
kad nekas dar težino, hent niekas dar ųeapi;kelhe isztisog jo
hiografijos, reikalingos istorijai jo paties rasztų ir jo laiko 1iteratnro1::1. Keistus, beveik neHuprantamas dnigtasl Nuo
Danka.nto mirties praejo ne daugians, kaip 29 metai, laikns
visiszkai neilgas, o me~; jo numyleti tautiecziai, negalime ne
tikrai žinoti, ką puruszęs ir kaip gyvenęs visq garbinamas ra-

356

111. PUBLIKACIJOS

Mcdcga S. Daukanto oijografijai

szytojas! Kaip maža mes žinome apie Simnną D., gnlit~a
suprasti jau isz to, jog taip drąsns antorius ,,Lietnv. rn.sztų ir
ra.-;ztinįkų (Tilžeje, 1890 m.)" jam 1r apsprendimui jo d1trh 1!
tegale jo paskirti tiktai penktą dalį tos vietos, knrią <la ve _ A.
J. Viszteliauckni, mažui mums zinomnm, neseniai mirusiam
mnsq r:iozytojelini.

Žemnicziai &ako, medininkas. Tevas buvo žmogus neturtin·
gas, nekiek teiszsigalįs. Todel Simanas rasi ir visiszkai bu·
tų likęs prie tevo, be kokio mokslo, kad nebutų radęs gero
zmognns, knrs matydamas vaiko mintrumą suszelpe jį pinį·
gais ir tokiu bndu palengvino kelią prie szviesos. Tas žmo·
gus buvo Daukantų giminietis, Trnikinų (Aleksandrijos) altorista, kun. Sirn. Lopacinskis. Taigi per szito labdario priežastį ir gerą szirdį musų Simanas galejo pradet ir savo ilgą
mokslą.
Ar sziaip, ar taip, tik paangęs jis ejo mokslus tam
tikroj mokykloje, Žemaiczių Kalvarijoje. Szitam miestelije,
prie Dominykom! kliosztoriuus, bnvo nuo 1803 metų kAturkliase „ pavieto mokykla" su szeRzių metų kursu.*) Kada
įstoio mokyklon D-as, tnotarpn sunkn pasakyti, žinoma tik
tiek, kad pavasarį 1814 metų jis buvo jau ketvirtoj kliasoje
tarp geriausitĮ jos mokįtinių. Tuomet, t. y. 1814: m. jisai tur
but baige czin ir mokslą, bent surasze mokįtinių 1815-tų ir
rudens 1814 met1i Simano D-o jau nobebnvo tenai. Tokiu
hndn galima manyti, jog D-as toje mokykloje hnvo mnž dang
nuo 1808 metų. Tarp mokįtojų itin gera:; buvę::i mokįtojas
istorijos, geras pamokslinįkas kun. Jok. Falkovskis. Szis
kunį!?as suvo mokslu turbut nemažą dare įspuudą ant jauno,
mintraus Simano, kuii, kaip žinoma, paskui traukte trauke
istoriszki tyrinejimai.

Jei neklystu, tad raszant apie D-o gyvenimą, reikia sziuo
tarpu pasikakinti tuo, ką randame p. Ed. Volterio stra!p:m!· ·
je, atspandytame 15-oj knįgnteje „Mitteilungen <ler L1t. l1tter. Gosellschaft. Heidelberg. 1890'' Ne<ltLHg ne tenai terandame, bet ką randame, tai gangTeit vhmomet bnti daigtai,
ko negalima pasakyti apie kitm· randarrn1.s isz D-o gyvenimo
:žinia:>. Szįmet, kiek girdet, medegos D-o hijogrtlfijai esą surinkta <langiaus; esąs spandįtaF antru kartu jo „Buda."''', iszeinąs ;,Pasakojimas apie veiknlus Lietnviq tantos", tokin bndn
raszydami apie szito vyro darbus ir nnopelnas, rasi neilgai
trnkę galesime jau drąsiaus kalheti. . Tnom tarpu sunku
Mttdotis szitam tikslui ir isz kitų jo darbų, nes jie reta rasti ir nelengva gaut pasiskaityti. Viso8 szitos prieZn.stys, apsunkįdamos ir mano szios dienos darbą, sziek tiek paaiszkina
ir jo kliaudas, ypacziai nelygumą ir nepilnumą žinių. Raszy.
dama remsiuosin daugiansia ant mineto p. Volterio stmipsnio, ant praneszimų tyrinejusio D-o gyvenimą p. D. Silvestraiczio ir pagaliop ant kelių zinių, kurias gavau nuo žmognns, panorejusio ·pasilikti nežinomu.
Simanas Daukantas gime 28 dieną Spalių menesio Kalvių
sodžiuje, Linkimų parapijoje, Telszių paviete. .Jo tevas J nrgis Daukantas, karaliszkas sodietis, buvo medsargis arba, kaip

*) .Szl mokykla. buvo po priežiura. Vilniaus CJniversiteto, Ir pa.ba.I·

buvo priima.m! universitetan, kaip ir fsz kitq szeszkllaslit to laiko mokyklq: 1818 m. ji buvo paskaityta į szeszias dalis ir pa·
gal!op 1825 m. pripažinta. už tikra gimnazija. Po 1831 m. pradėta isz·
guldyt viskas rusi~zkai, o 1836 m7 vislszkat uždaryta (Žem. Vysk., II.
pp. 56, 57 58).
gęjiĮ- mokįtlnlai

357

358

lll. PUBLIKACIJOS

Dabar, pabaigęs Kalvariios mokyklą, D-s rengesi vnzinot
uni versitetan. Tur but tuo m laiku jis ir prisirasze pl'ie b1tj orq stovio, nes, kaip žinoma, tuomet buvo pats baudziavų laikas, kada į angsztns mokslus priimdavo tiktai bajorus. Beveik nieko neturedamas jis vyko pekszczias Vilninu ir įstojo
universitetan. Kaip jis tenai gyveno ir mokesi, mes tnotarpu nežinome, nors labai malonu but1Į patirti, nes tuomet stndenta vo Vilniuje tarp kitų garsingas Ad. Mickeviczius ir bnvo tarp studentų kelios labai simpatlszkos knopeles; žinome
tik tiek, kad baigęs Vilnians universitetą, jis n11kako Dorpatan ir įgijo tenai laipsnį magistro filozofijos. Bejieszkodamas mokslo ir medegos musl! istorijai, jis aplanke Vokietiią,
Prancuziją ir Angliją. Pagaliop 1825 metuose Daukantas,
28 metų vyras, apsigyveno Rygoje, km· mokedams kelias
kalbas buvo gavęs vietą vertejo kalbų ir kanceliarijos valdinį
ko prie vietinio general-gnbernatoriaus. Tenai tarp kitų savo darbų, jisai rinko senoves žinias apie Rygos miestą; rankrasztis su tnom rinkimu ir dabat· teber pas jo giminietį D-rą
Kaunackį (Kiviliai, Skuodos par., Tolszių pav.).
1~34

metuose D-as persike le Peterburgn.n., kur tarnavo
per senato rasztinįką, dirbdamas trecziam departamente, tam skyriuj, knr sndeta taip vadinamoji Lietuviszka.Metrikn.
Peterburge Daukantas gyveno apie 16 metų. Gangreit visa,
ką jis yra mums geru padaręs, mes turime nuo szito laiko:
czia jis.i.i surinko neiszpasakytą daugybę visokių szn.ltinių
Lietuvos istorijai, czia jis rasze lietuviszkas knįgas, kurias ir
spaude Peterburge, pasislepdnms po įvairiais pseudommais,
kaip antai: Myle, Žeimys, Szauklys, Laukys ir t. t.
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Peterbnrge D-as susipažino s11 jaunu, bet jau karsztn
Lietuvos darbinįku, knn. M. Volonczausku (1801 - 1875). knrs
nuo 1840 m. buvo profesorium pl'ie Dvasiszko.; Akademijos.
Toji pažintis, toksai gyvenimas kruvoje, juo skatino ir vieną
ir kitą prie dm·bo. Bet neilgai juodu tenai gyveno: 1845 m.
kun.M. Volonczauskas persikele į Žemaiczius,knr apeme vietą rektoriaus Varnių seminarijos ir pai>kfans 1850m. tu po Žemn.iczių vysknpn. Dabar įgijęs taip angsztą valdžią ir noredams visas savo spekas apversti nnt tautos O'ero darbsztns
"" ' tantietį.
vyskupas parsikviete į Lietnvą ir savo mokslingą
Tokiu bndu S. D-as, klaidžiojęs apie 30 m. po svetimas szalis, pargrįžo vel į savo nnmyletns Žemaiczins, idant ~letų
iszvien dirhti su tokin pat karsztn Žemaiczin. Žodžin saknnt, dabar buvo užmanytas didelis darbas - leisti į žmones
nandingas ir popnliariszkas knįgns ir tokin keliu platįti Lie·
tnvoje apszvietimą zmouių.
Bet czionai, Varniuose, Žemaiczių vysknpo buste, tarp
dviejtĮ ap::;zviestojų tautos tuojau pakilo ne>sutikimai, ginczai,

harnys.

Apie szitas barnis antorins „Lietuv. rasztų ir rruiz-

tiuįkt1" taip sak.o (pp. 34-35): „1850 m. Vohnczauskis, Že·

maitijos vysknpu likęs, pakviete Daukantą vykti pas savę į
Varnius, del smage&nio daL·bsztnmo ant lietuvystes lauko,
žadedamas D:tnkantni moketi algos 200 ru bliti ant metų už jo
triusą del tevynes, o taipgi atspaudyti jo Istoriją Lietuvos.
Bet veikiai Varniuose vyskupas Daukantą apsunkino bergždiniais darbais: skaitymu apaknsiam kunigui Kodainiui knsdien pu 3 atlynas, ruszymn lenkiszkai - žem11.itbzko žodyno,
perraszymu lenkiszkai - prancuziszlCo žodyno ir t. t. Daukantas patį Vol-ską iszmokino czion vokiszkos kalbos, teip
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kad tas gnlejo, Kurszą lankydamas, susiszneketi su katalikais Vokiecziais. Neilgai trnkns vyskupas algą sumazino
Daukantui iki 150 rublių. Nesutikimas tarp abiejų prasidejo ir perejo teip toli, kad vysknpas nedave nei a1·kliq nuvažiuoti pt1s gydytoją sergancziam Dankantui. Po penkerių
metų bnvimo Varniuo;;e D -as pesczins ir sargalingas trauke į Svidankį, jieszkodamas prieglnudos pas Petrą Smuglevyczili, o isz-c:dn. po keliq mėt11 jis persikele pas savo draugą
kun. Ign. Vtiiszvilą į Papilę, Szianlit! pnv. Czion harnis tarp
Daui.anto ir Voloncz:ntsko, knri j,rn buvo prigesusi, vel įsi
liepsnojo ir Daukantas per grnmatas vyskupui iszmetinejo,
kad per jį visiszkai jisai e~ąs nuplikęs ir savo istoriios neatspandinęs.'' Szitų zini q man pacziam neteko peržiu reti pagal artymesnins sznltinins. bet kad jose yra szie-tiek teisybes,
apie t..t vnrgn galima aheioti, bent tikrai zinonia. ka<l patsai
D-as nepnsigirdavo savo garbingo tantieczio žmoniszknmn,
kaip ir tai, kad vysk. V-s. knr galedamas taip· pnt atsiliepd:ivo negeriausiai u.pie savo darbininką, Daukantą. Visi ginczai baigesi, kaip pa1<1iky1:a. tnom, jog D-s, iszbnvęs penkerius metus, apleido Varniq miestelį ir paskntinins stivo -a.mžiaus metus perleido Papileje pas suvo biczinlį kun. Ign. Vaiszvilą, kurs ir szendien tebe~yvena Uhiszkinose, Sziauliq paviete (arti Tclszių). Dankantas mfre 24 d. La.pkr. men. 1864m.
Praejns 20 metq nuo jo mirties, tas pats Vaiszvila pastate
ja.m Papileje ir paminklelį, su tokiu pttraszu: „Atevi! miniek sa.v, jog czionaj palajdots,s Szymonas Davkontas pirmas
isz tat·p mokitq vit·q raszitojas senoves vejka.lų Lietuvos, Žemajtijos ir kit11 naudingų knigelq. Jis per savą givenimą it
vargo pelle, be palaubos trusieje vienutinej zemajtiszkaj ra-

sziti delej naudos vientantių. Gime 1793m. Spalinio 28 d.
Mire 186-!m. Lapkdczio 24: d. Isztark: Vieszpatie! duok jam
atilsį amziną. Pa.lajdois ant Jo kupa istei~au sn n.ntt·a.szu
nzristi ta nkmina Papiles Kleb. Vaiszvilla." Paraszas, kaip·
matome, primena bent savo pt-adžia, paruszą trims szimtams
Spartiecziq, kude del tevynes pugnldę kitą-kart snvo galvas.
Kn. Vaiszvila, sulygindam1ts Daukantą su Leonido kariumene,
norejo pasnkyti, jog velionis pndejęs visas savo speka.s, paskyręs visą savo amzį, kad tik apszviestų savo tevynę ir tokiu keliu nors mažumą paleogvįtq jai kelią prie laisves it- gere<>nes ateities. P. Volteris, paminedams apie szitą menką
paminklelį, taip priduria virszuj' minetam straipsnije: gaila.
kad upr;zviestesniems Lietuvnįkams lyg.;ziolini tebeužginta
pastatyti Dnukantui kitas, tvirtesnis paminklai;, iszleidžitlnt
dar nespaudįtą jo Lietuvos istoriją ir naujai at'>paudžiant dabar snretejnsias populiariszkM jo knįgutes." Tokiu pasiel~mn. žinoma, pastatytnme ne tiktai mirusiam raszytojui paminklą, bet dar padarytume dang naudos savo ir D-o tantieczinms.
Tiek tegalima tuotarpn pasakyti apie S. D--o gyvenimą.
Patsai velionis, bent kiek m11.tyt isz jo laiszkelio, raszyto l d.
Ba.la.ndzio men. 1857 m. isz Kurszo (Neu-Bergfried, netoli
Mintaujos, ktir jis kokį l11iką gyveno), nenorejo, kad apie jo
gyvenimą paplistų zinios ir szioks·toks garsmas. Vienam savo biczi11lini, papra.szmsiam atsiųsti suraazą jo snstatytų knį~ų
ir autobijografiją, jisai, iszskaitęs savo raszytus darbus, taip
salto: „tik susimildamas pasirupįk, kad apie tat nebntq spausta ne vienam laikrasztyje. Manę didei nustebino Tavo reikalnvimas bijografijos ir suraszo darbq, ryg pats jų nežino-
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tum. Tik meldžiamas niekam nepraneszk apie juos, tegul
patys jil:lszko, kadnor ką žinoti, nenoreczian, ka<limtq jan suraszyta.8 žinia.t! ir girtųsi jomis laikrru:;zcziuose." Ir toks musų raszytojans kuklumas turejo apsunkyti darhą jo bijografams. Nebežinudams t uotarpu dnngia.us reikalingų mums isz
S. D-o gyvenimo faktq, asz czionai paduodu dar jo paties
iszskir:stymą savo pa.laikq, ne1:1 tie faktai, apie kuriuos ka.lbam>1. tam testa.mente, man rodos, gales not·s kiek paa.iszkįti jo
gyvenimą ir darbus.*)
S. D-as iszhu.vo visą amžį nevedęs.
S. D-as buvo itin gerai a.pszviestas vyras, puikus zmova8 istorijos, pasižino ir susiraszinednvo sn garsingiausiais savo laiko bicziuliais ir tyrejais JO tautos, sn Pahrieža, Kazim.
Moigiu, Kantliaucziaus profes. Voigt ir dang~liu kitq. Visą
savo amžį ji.3ai rinko knįgas ir szfo.ip medegą Lietuvos istor13at. Visa toji biblioteka, - ją teheturi Dankanto sesers sunaitis, ·minetas dr. Kaunackis, - ga.letų but, sako p. Volteris, pamatu nacijonaliszko Lietuvos muzejaus. Jo rankrnszcziuose yra iszraszos isz Peterburgo Lietuv. Metrikos, isztra.ukos isz manuskriptq grafo Pla.tet'io (Fragmenta historica
ex bibliotheca illustris com. Georgii Plater, Mar1:1ch. Rosseinensis) ir neiszpasakyta da.ngy~e kopijq ir sziaip jan visokiq
dokumentų, i;eikalingq raszytojni Lietuvos istorijos.
Prie jo 1·asztq visiszkai ar tik maž-daug a.pdh·btq priguli
- I. istoriszki:
l. P a s a k o j l m a s a p e l W e j k a l u s L l e tu v i l! t a. ui o s senowe, kuri trumpaj apraszla Slmons Daukantas, Ra.sztlnika.s

'.

*) Iszleldžla.me vertim~ testa.mento, kurs sykiu su originalu patilpo
kitoje vietoje, psl. 18 - 21. Red.
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Pilozopljos Mogistra.s. Antra dalis, Metuse 18!10 (Volt.). P. Silve·
stralczlo sura.szuose szito r- a. n k r a. s z e z l o ar tik p l r m o s jo
dalies a.ntorlum pn.vadįtas Jonas Ejnaras (D-to pseudonlna.s), kurs pra.·
·džiojė savo darbo prldėlęs sa.vp motto: „non e-at generosorum hominum
1
r es alienas quaerere et pa.tl suas per lgnavlam a.mlttl {geriems žmonėms
nepridera. tyrinėt kiti! dalykai, apleidus sa.vo senovę)".
2. Dar plrmlaus D-s pa.raszė pa.naszl! į anksczlaus mlnėt~jį didelį
lstorlszka da.rba su ari t• aszu: „I s t o r i j e ž e m a. y t l s z k k a.", 551
pusla.plR, ln dld. So (Volt.).
3. Bu d!- seno w ę s- L l e tu w i l! Kalnlenų ir Žema.jtlų iszra.szę pagal senowęs Ra.sztl! Jokybs Laukys. Petropilie, spa.udini13 pa.11
C. Hlntze, 1845. Ra.nkra.sztls turi tokį motto: „Patrum instituto. non
temere deserenda.. S. Basil1us 42 (be priežasties nereikia. po.mesti tėvl!
budo).
4. J u s t i n l H i s t o r l a. r u m verta.la.s. Vlrszuj minėta.m lalsz·
ke, ra.szyta.me 1857 m„ apie szį da.rb!- D-s ra.szo, ko.d va.rgu suspėsęs jį
a.tspaudįti, nes .ein~s ja.u senyn .... (ra.nkra.sztls).
~

~

II. Kitos D-o

knįgos

filo1ogiRzko turinio:

5. Pras m!- L o t l n l! k a. l bos pa.ra.szę K. W.Myle. Petrapille.
!spausta pas K. Hlntze 1837.
6. P a. s a. k a s P h e d r o lszguldę lsz lotyniszkos kalbos į žamajtlszk!- Motiejus Szauklys, o apskelbę Ksa.wera.s Kana.pa.ckls. Petropilfo.
Isspa.usta.s pas E. Pra.tza, 1846.
7•. D a. j n e s ž l a m a. l t i ų, pa.gal žodlų da.lninlkl! iszraszlta.s.
Pirma.sis pedells. Petropllie. Spaudinie C. Kra.y, XVI, So Kuįgutės
paskyrimas: „Dedie a. son Excellence Ma.da.me Ia. Ma.recha.le Thecle de
Ga.don, nee de Szukszta.."
8. Surinkimas lletuvlszkų p r l e ž o d ž l l!· Ra.nkra.sztls be antra.szo.
9. a.) Lletuviszkas ž o d y n a. s n u o A sulyg G (gvildus), su Joty. nlszka.is paalszklnima.s tulų žodžių; b) lenklszka.s ž o d y n a. s, su lszvertlmu maž-da.ug pusės žodžių į lletuviszk!- kalb!-, trys tomai (A-M,
N-P, R-Z). Ra.nkra.szczla.1.
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10. A be ei e l a Lljtuwių -

Ka.lnlenų irŽa.majtlų ka.lbos;torlntl

sa.wlep: Maldas, .tlkibos lsta.tlmus, dorybės pamokslus, mistrentur!},
pasa.kas, .pata.rtes, senosės ir naujosės Gudq rodbalses arba lital'as, su
parodimo lykla.us arba skaltliaus Uklszkų,Rhnlszkų Ir godiszkl! ženklų.
Petropllle. !spausta pa~ K. Krajq 1842, 12• 80 psl.
11. Pagi\! mlnHĮĮ jo la.iszk~ buvęs1857 m. paraszytas naujas ljįlemen
torl~s; D-s ketino siųsti Jį Baland7.lo mėnesį 1857 m. cenzuron.
12. G i .v a t a s d l d i u j ų k a r w a l d q s e n o w ė s suraszę
lotlnlszka.y K o r n e l i u s N e p o s. .Iszguldę isz lotlniszkos l lietu·
vlszk!Į kalb!Į jaunuomenės na.udon J. Dewinakls, o apskelbę Ksaweras
Kanapackls. Petropilie. Spaudinie pas C. Hintze. 1846.

HI.

Knįgutes

su nandingais skaitymais žmonems:

13. Parodimas ka.jp a.plnlus auginti pagalnaujuj1!
pritlrimq, kurius apskelbę teutonlszkay B. A. Gruna.rds, o iszgoldę l
ŽlamajtitĮ ka.lb!Į Jonas Ra.gaunis. Petropilie. 1847.
14. T a b o k 1! a u g l n i m a s.
Pamokitnas ape auglnim!}
tabokq, korl iszraszę gudiszkaj D.dtrukow, o iszgoldę į Žla.majtių kalb~
Jonas Girdenis. Petropilie. !spaustas pas K.Krajq. 1847, in 8° , psl. 76.
15. ·p a moks l !Į a p e j sodnus arba daiginius wajsingq
medių (J. H. Zigra), iszgoldę isz .Teutonq kalbos l Žia.maltiq Antons
Ž e i m l s. Petropllle 1849.
16. P &m o k l m 'l• k a i p r l n k t i me d i n e s s i e k l a s,
;:>&rgoldę isz Gud1! kalbos l Žiama.jtių ka.lb~ Jonas Purwys. Petropilie
1849.
17. U g n ę s k n l n g e l ę arba trump!Į pamoksltĮ, kas werta.j daryti pulas pirm ugnęs ugnej pasidarius.,.. bzra.szę Jonas Wangys ir a.p·
skelbę m. 1802, o dabar. antri,} a.twejį apskelbę Antonas Wajnejkis. Petropllie. 1849.
18. N a. d l n g a B i t t l q ~ n y g e l e .... etc. par G. D. Settega.st. Petropllie. 1848.
18. Sleja.moses pa.sza.ro-žoles. Minėta.m laiszke apie szittĮ knįgutę
D-as a.tsiszaukia: „Zawadzki's j~ subla.urino, nes lszleisdė be pavelk·
sl1!, todėl nekam ji verta."

Mcdcga S. Daukanto hijografijai

20, K n l g e l e a p e j ž i n i a s d r a u g y s t e s n u s l t u •
r l " j l m a arba pamokinimas kaip rejk glrtibe p:i.mestl etc ..• : par
kunlga Slmforlona Mleleszkt. Petropille, pas K. Mejer, 36 psl. 1846.
P. Ed. Volterls priskaito minėta.m stralpsnlje szltt knygut~ prie
D-to darb11.
1
21. P a l a n g o s P e i r i s. Minėtam laiszkellje apie jtĮ taip sa.·
ko D-s: „yra ta.t a.pysakėlė pagal Robinzont, leista cenzuros, szį·met
bus atspau11dyta.." Kur ji dabar yra?
22. P a m o ic s l a s k a l p g i r e s k i r s t l, s l e t l l r d l j k·
t l dlel Alwlno Ukinlnko para.'lzia Antanas Dugys, metuse 1854, ln fo·
llo 43 labai. &ankrasztls pas d·f!Į Kaunackį (Silv.).
23. I n s t r u k e i j a g i r 1 n l n k a m s, in folio 104 lapai.
Rn.nkraszt1s pas drt Ka.unackį (Sllv'.).
24. G a s p a d o r 1 u s. Tikras antra.szas man nežinomas. Apie
szlttĮ rankra.sztį D-s taip raszė 1857 m.: yra ta.t vertala.s lsz lenkiszkos
kalbos, paskiriamas nedideliems dublnlnka.ms; pirmoj dalyje kalbama
apie lszdlrblmt žemės, antroj apie a.uginlmt a.rkllq, galvijq, avi'! ir kaip
gydyt JI! llgo!ll, treczloj kalba.na apie sodus, bites Ir aplnius." Ar da
yra kur tas rankrasztis ar toji knįgutė?
25~ R u b i n a t i o P e l u z ę s g i w e n i m a s, iszguldlta.s isz
Teuton11 kalbos l Ž!J.maitil! pagal 12-to ispaudlmo .Įoch Heinr. Cam·
pe (Volt.).
26. K a j m i n ę s R a u g t ę s arba P o l l e l j o s l s t a t i m a 8,
dlel ska.rbo walstioni1!, saulielldlniosl gubernijos! arba srities!. 12 la.pų
ln follo, rankrasztls nepilnas (Sllv.).

IV. Dvasi1:1zko turinio knil!os:
27. Prie virszuj' mlnėtq knįgq Ir rankraszczl1! turi but dar prls·
kaitomos: „Epitome hlstorlae sn.crae a.uctore 9.1!,. Lhomond ln Unl·
versita.te Parlsiensl professore emerlto (su lletuviszku žodynėliu pagal
laisZk!Į 18S7 m ). " Kas turi szlt! knygut~? ir 28. M a l d a s K a t a.·
t a l l k q, pagal Bažnlczlos szv. Rimo lszraszltas; Metuse 1842, 246
puslapių rarnkrasztis, perėjęs 11 d. Llepo<J mėn. 1847 in. per Vilniaus
cenzur!Į- Rankrasztls pas d1'f Kauna.ckĮ. -
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E~ą"' <lar aritmetikos vado"elis ir keli kiti mažmožiai. Kaip matome isz szitos apyžvnlgos, Daukantas bnvo nepuprnstas enciklopedistas: rasze iistoriją, ~rarua.tiką, žodyną
ir visokias populiariszkas knįgutes. Taip jisai <l"re, žinomn.
ne isz gero. .isz j'> rinkiniq matyti, kad dvasia ir kunn jistti
bnvo istoiikns, ir jei rusze ne tiktai istoriją, tni tik todel,
jog mažlli buvo ruszytojq ant kitos dirvos, ant tos dirvo:-:,
kuri o.t·ti rndžia.ns ir žemininkq. Tai~i jo 'meile del da.rho
žmoniq iniavo tautos priverte jį at.-;it1akyti nno savo specija.liszkumo ·- nuo tyrinejimo viena.t mu,,iq pru.eities. Knd kitq
raszytojq darbai hntq jį pakakinę, jisai '>utų ga.lejęs pasilikti
ir istoriku, bet tuo-kart, mi.tyti, nedung buvo tiknsiq dat•biuink.q, benttokiq, kurie blltqg-<Llejępnkakinti mu:,1ų Dank.antą.
Kalba jo rasztq visur žemaitiszka. Ji:mi pats buvo Žemaitis. pakurszietis, todel ir rasze žemaitiszkai su nem:ifa
prieme.isza latviszkq žodžiq ir kartais konstrnkcjjq. Gyve~
du.inas daugiausiai svetur, tarp svetimų gaivalq, jis negale]o
. ralizyti taip laisvn.i ir lengvai, kaip tnt kitas jo tautietis, kni;r.
M. Valonczauskas., kuris beveik visą savo amžį gyveno
tarp savo žmoniq. Jei D-to kalboje kar t ai s maty·
ti nelaisvi ir nelengvi reiszkiniai, gana sunkios iL· pa·
rinkto1:1 konstrukcijos, ta.d reikia vel pripažinti, ka<l isz jo
r&.::1ztq matyti ir uidelis, nepaprastas žinovas savo prigimtines
knlbos, ne tik gyvosios, bet ir senoviszkos.
·
Isztyrinejimą jo kalbos ir apsprendimą jo tikrų nnopelm!
m1i1:1q literaturoje pu.lieku tolesniam laikni. Tno ta~·p~ reiketq rinkti visokia medega fr skelbti „Varpe" - a:111e 10 f!..Y·
venimą, apie jo rasztns, rn.nkraszcziu:,1 .... Snl'inkę dang me·
degos, galesime drą!lians szį-tą spręsti.
A. Gerulaitis.

~8 d. Spnliq 1893 m. R11vejo szimtas metų nuo S. Daukanto
gimimo. Europos lietuviai inteJigenta.i slapta mažuo1:1e bureliuose a.pvaikszcziojo tą dieną. Amerikos lietuviai, su didžitL
iszkilme e.pvaikszcziojo „Rzimtmetinį "3. Daukanto juQilejq"
Plyinouth'e ir Shenandoah'e, Pennsylvanijos miesteliuose Jr
Chicagoje, lllinois valstijoje. U žmanytojah1 ir redytojais tq
iszkilmiq, gana žįmiai sujudinusių Amerikos lietuvins, tnrejo
laimę bnti autorins sziq ž0t.lžiq ir knn. A. Burba, tnomet Susivienyjimo prezidentus. Czionais patalpiname isztra.ukas
kalbų ir rasztq, t11rejm1iq sąryszį su tnomi 100 metiniu juhilejnm S. D.1.nkanto - idealo atgijusios Iietu\'y8tes. Red.

Jieszkodaml duonos k~nello arba. bėgdami nuo nevidonų ma.skol111
nevalios, mes iszkrlkome po szit! Amerikos žemę; bet, nors esame vieni
nuo kltq toli, kella.ls szimta.ls myli!! perskirti, iszgirdę apie vieni kiti!
linksmybes ar nulludimus, isz visoa szirdles džl,i.ugla.mės imvo brfllll!
pasisekimu ir nullm,ta.me, žinodami juos nelaimėje esanezius.. Szltai
Ir dabar, da.glrdę apie jusq puiki! užma.nym!o paminėti suka.ktuves 100
metq gimimo mus11 ra.sztinįko S. Daukanto, to musq ta.utos žibintuvo,
kuris mums a.pszvletė pra.eltės amžius, kurie buvo dėl musq ta.utos ta.m·
sybe uždengti. Buvo musq ta.utos Ir kiti didvyri&!, bet nesirado toklq,
ka.lp S. Daukantas. Buvo vyrai lszmlntingl, ale neturėjo tos dvasios,
Idant parodyti veikalus musq tautos. Žll! musq ta.utos senovę tik S.
Daukantas stato mums priesz akis nekaipo veidrodį „Lietuvos Istorf·
joje"; lsztlesų mes galime dldži_uotls, turėdami tokĮ
kaip S.. Daukanta.

vYI'!·
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Mes negalėdami kitaip jusq paremti dalyke a.pva.lkllzcziojlmo S. D.
jubilėjaus, tai nors per lalszk~ pritariame tam jns~ gHrblngaru užmany·
mul, llnkMaml. kad kuogerlauslal szį dalyk~ atliktumėte.
Turime pasakyti, kad Ir mes Chlcagos lietuviai nepra.žlnva.usime
tos dienos Ir mes lszreikszlme dėklngum~ ir tikimės sutverti d;au
gystę skaltfnyczlos vardan S. Daukanto, kuris vis! savo gyvenlm~
paszventė dėl musq ir mus pamokino, jog dr!Si&I galime vadintis lie·
tuvlais.
Nedavė Dievas visiems lygaus proto ir daugumas nef{ali panesztl
augszto mokslo. Tie vyrai, kurie per savo prot~ Ir gabum~ Įgijo augszia
moksi!, kurio neslepia, .bet kiek įmanydami platina jį tarp savo brollq,
yra verti paguodonės Ir garbės. Tokiu vyru yra S. Da.unka.ntas,
kuris darbavosi daug metq vien tik dėl a.p>1zvietlmo savo ta.utiecziq,
tndėlgi tebuna už ta.l a.mžlna garbė.

nnstojimn, iszkyla aut savo nepriet.eliq, atsikr1Lto vargus ir
į2ija lengvesnį, Jaimin~sni gyvenimą, kuriuo pttts gal nefi?&les ilgai džiaugti~ bet 1turi <lžift.ugsml!. žinodamas, jog kruvinas prakaita.'! visgi n~nnvejo ant niekq; - jojo visq tq rupesczi q vaidinmi pasinaudos jojo vaikai, ainiai, turi ir ·ture~
naudą isz jo darbavimosi jojo ta.ntiecziai, jojo tevyne.
Taip ir mes, mieli . broliai, nors silpni dar esame, vargiczni ir nulindę dauginusiai buname, gii'dedami apie savo
hroliq ·baisiausius pažeminimus, nuskriaudimus, nėsviėtisz
kns persekiojim_us, apsunkinimą, o ir patys ne taip jau lenf!vai ant duono1:1 kąsnelio uždirbdami, nenustokime bet viltie::!;
smagiai gliebkimes prie darbo, kurio pasekmių isz syk gal
<lar ir patys nematume, bet tas darbas musų, jeigu tik mes jį
mokesime sujungti su kitq savo broliq triusn, pasiJarys labai
Zįmum ir atnesz vaisių, itokio mes.nei nesitik&jome.
Da.rbinįkas danf!iaus isz savo darbo įgija naudos, jeigu
jo teisingumą, darbsztumą nžtemija ir kiti, netik viena jo są·
žine jam apie t.ai 1indija; tada jis gali tiketis (ir tankiai neapsivilia), jog žmones, supratę vertę jo darbų, jojo gabumą,geri
rupįsis jį remti, su juom drugauti, o jo neprieteliai, nevidonai
bijosis jam daryti klintis, ji skriausti, kaip d.are pirmiaus,
kada mislijo, jog tas žmogus yra. silpnutis, Jog galima, ką
nori, su juom daryti. nomokes jis pa.siprieszįti,
negnles atkerszyti ar kitiems pasi@kqsti,ra.Hti sau už'bl.rejus. Taigi ir mes lfetuviai, ką esame tokiame
pat padejime, kaip ans silpnutis, varguolis žmogelis,
het jaucziame sa.vije pakaktinai pajiegos, diktokai pastumiame pirmyn savo tautiszkąjį darbą, laikas nuo laiko juomi
pasigeredami netik priesz savo prietelius, tautieezius, bet ir

(Snsivfonyjimo kuopos Chicagoje laiszkas pas vysk. M;
Volonczansko dr·ę, Plymouth'e, Pa. apvuikszcziojanczią '-'·
Daqkanto jubilejq. N. 45 Vien. '93 m).
Snsit-inkę sziądien del ·paminejimo snkaktnviq szimto
metq nno tos taip svarbios <lel mnsq dieno~, dienos mnsq didžiausio r3.1>zejo gimimo, teiksites moloniai priimti ir szinos
kelis mano žodelius, kurinos raszian bndams atokiai nno sn.vo
tantiecziq, tarp svetimtaucziq, kuriems anaiptol nempi pai;;i.
džiangti su mumis musq linksmomis valu.ndelemis. Ką dary::!i, toks jau yra likimas visq mažiukq, silpnqjq, varguoliii,
nnskriaufltqjų, jog jqiq randojiurnose, varguose nieks jq nemislija ramįti, o jqjq linksmybemis džiangtis, - kaip kada
pra...zvinta l!l,imes saulele; nenusimįdamas ir nenustodamas
drąsos bei vilties jis kariauja su savo vargu, savo klintimis,
pergali. juos ir nors su dideliu savo gyvenimiszk11 pajiegq
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Favo nevidonams, skriaudikams durdu.mi jt10mi į akis ir parodyda:mi tuomi, jog jųjq pancziai, jųjų persekiojimai. skriauda nieko mums negiliuoja; mes krutame kassyk vbi smarkia•1t:1 ir netolima ta valanda, kada turas trnkti su žvangejjmu
mųs pancziai ir patys mnsų kankytojai priveri;ti hus su didžiausia geda neszintis szalin nuo musų. - Patogiausiomis
valandcmis del tokio pasirodymo yra žįmesnh; kokis atsitikimas musų toje, jei taip tarsiu, už buvį kovoje, kuri nusp1·ęs,
ar mums prilikta yra auĮ?Sztai iszkilti, ar, nuo ko Dieve mus
setgek ir ko mes anaiptol nesitikime, žemai nupulti. Sukaktuves tnlo metų pedelio nno gimimo kokio užsitarnavusio del musq draugijos vyro, nuo laiko kokio
vaisingo savo iszganingomis del tautos pasekmemis
veikalo, nuveikto musų didžiu~q, ir yra tais žįmes:
niais atsitikimaiti, tomis lyg ir prieplaukomis musų tautiszko "gyvenimo jurių. kuriose tai prieplaukose mes, la.ivinįkai
lietuTiszkosios valteles, gaUme etaptelti, atsilseti, dirsteleję
atgal į perplauktąjį keli~ suramįti t111.vo dvasią ir įgauti viltį, jog jeigu tiek.įstengeme per tokį laiko gabalą nuveiti, tai
he abejones turesime pa.jiegą da.~iirti į sekanczias prieplaukas
ir ant g1tlo dasiganti į kitą krasztą, knr Pramžinasis pa.~kyre
mums, jei jau ne vienas linksmybes, tai nors gyvenimą geres·
· nį, gyvenimą be t i e k o s vargq. tiekos suspaudimų, tiekos
paniekinimų.

Apvaikszcziojimas mns.q ·tautos geradejq gu.111mo, pradejimo veikti del draugijos arba apgailetino myriaus sukaktuviq yra. musų tautiszka.ja pareiga ir kiekvieno tautieczio
szirdil:4 džiaugsmu prisipildo, kada iszgfrsta, jog toje ar toje
Vietoje jo broliai isz paskutinqjq 1:4tengiasi tąją pareigą kuo-.
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tobulia.us atlikti. Pirm keliq menesiq (butent Kovo menesije) nevienas lietuvys pradžiugo, girdedams savo brolius a.mel'ikieczius lietuvius stengiantis kiek galima iszkilmingiaus
a.pvaikszczioti sukaktnv~ !Įeszimties metų nuo iszejimo pir·
mojo laikraszczio „Auszros•', kuriai taip pasiseka sujudįti
draugiją, jog nuo jos p!U!iro<lymo ir musq tantiszkasis khmsymas įsikunija ir veikiai ima plestis, savo, jei taip tarsiu,
vilnimis užsiaubdamas kas valanda vis didesnę lietuviszkos
draugijos dalelę. Dankanto bet jubilejaus apvaikszczfojimas,
galima tiketis, suteiks didesnį džiaugsmą visiems lietuviams.
Po teisybei, tai szis jubileju<J bus tik antru,k:urį mes, lietuviai
szvencziame sziek tiek atsakancziai. Nors jau nevieną ir dar
nelabai seniai tnrejome. kaip antai 500 met11 sukaktuves. nuo
įvedimo Kristaus mokslo musq tevyneje, arba atliuosavimo
nuo baudžiavq sukaktuves, bet tuo tarpu silpni dar tebuvome mes; nevienas isz dabartinių uolų tev:}rnainiq vos pradejo
suprusti naują dvasią, kiti <lar visai nieko nenumane npie lietu vystę, laike savę už palioką (polenderį), ar ką kitą. Taigi
tasias iszkilmingas valandas galejo apvaikszczioti tik mažas
musų pirmtakunq burelis, be didelio garso, be tokių iszkilmių, kokiq reikalavo paminejamo ll.tsitikimo svarba. Dabargi, kada jau deszimtys tukstancziq musq tautiecziq eme
karsztai užsiimineti tautiszkti.is reikalais, ir tantiszki jubilejai su didesne iszkilme gali buti apvaiktizcziojami, didesn~ naudą lietuvystei atnesza: tukstancziai tautiecziq susieidami per juos, iszreiksz<lnmi viens kitam savo
nuomones,, patyrimus, atliktus ta.11tisztus darbus, per vieną tą jubilejans dieną padaro didesnį progressą, dau~ians
pramoksta nei per metus, kitus kasdieninio krntejimo.
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Jnbilejaus svarbll. ir nauda del musq juo clidel:'ne gali bu·
ti, kno daugia.us paminavojamame fakte (atsitikime) ran<lame
del savęs pamokinimo, rodq, kaip savo tolesnį gyvenimą
sudiwadyti. Dabn.1-tinis Simano Daukanto jubilejus pl'iguli
prie· svarbia.usiqjq, na.udingiansiqj11; isz szio jnbilejnus mes
daug galime pasinaudoti, apszcziai sao;r pamokinimų, kas lin~
savo da.rbq del tevynėi labo, pe1· szias suka.ktuves galime
įgyti, perk.ratinedami D-o veiklumą; jo dvasios stiprybe
nevieną lietuvį pa.1·agį::i prie da.1·bo, iszkla.idys vn.rginanczins
jį abejojimus ir nusiminimus.
Simanas Daukantas gime pereito amžiaus pabaigoje (28
<l. Spa.Jiq 1793 m.) isz nelabai• turtingų tevų, Knlviu<>;se, ll:i.kiq par., Telsziq pa.viet-0. Kauno guhernijoje. Anose
gadynese nekas gero gircleti bnvo musų padangese. Ant
visos musų brangios tevynas Lietuvos, kybojo tamsus, sunkus ba.u<l.Ziavos debesys. Troszkiose tos vergybos miefose
vargo sunkų \Targą, karcziai vaitojo mnsq tevq tevai; jujq
dejavimai nega.lejo pra.simuszti pe1· tąjį storą baužiavos debesį, nega.lejo pasiekti ausis geradejingų žmonių, kurie nelaimingiems butq padavę broliszkos pagelhos ranką. Kasgi
taip spaude musų tevus1 kas taip kankino lietuvius1 O nelaimei vargszą lietuvį laike prirakinęs tamsybes kalejime,
jįjį lupo, skriauda jojo tikras brolis, lietuvis, ponas, kuris
per pražntingą praszaliecziq įmokinimą. atsižadejo savo brolių, kraujo, savo tavų kalbos, pavadino savę szlekta, ponu,
savo-gi broliui, jam · duoną uždh-b'lncziani, dave vardą
_„cha.m", „chlop", lyg ir noradams tokiu budu užma.1·įti savo
sąžines užmetinejimur:, gt·aužimus, jog taip bedieviszkai pasielgia. Nelaimingas paniekintas brolis per lii.;ką apsiprato
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su savo jungu, pradejo net mislyti, jog dal to tik g1\l jį Dievnlis ir leido, ka<l vargtq visą amželį, visą amželį ,,su aszaromis Musą du•>ną rytq", savo sielvat·tnose nesitikeda.mas·
sulaukti jokio get-adejo, kuris jį suramįtq, apie jo vargą ki·
1
tiems pasakįtq. Ką t.ai d~rysiu, kol sulauksiu smerties? klanse nelaimingi mq1:1 tevai - viltij' gyventi, reik arielką
gerti - kitokio atsakymo negalejo jie ilizt·asti ant to klausymo ir degtineje jieszkojo susiraminimo.
Tose bet taip sunkiose del musq tevų valandose szinn ar
ten žybtelejo lyg žvaigždele pr:tkilnesnis, mokįtesnis vyms,
kuris sąjaus<lams savo broliq vat·~ui, o negaledams isztraukti
juos isz jq nelaimių, sunKenybit1 duobes,· nors dvasiszkai
juos szelpa, jnu žodžiais, jau raszteliais ramįdamas juos, kiek
galedams mokino juos, kaip jie gali page1iti savo buvį. Mes,
o t.aipogi ir ateinanczios kartos, mnsq vaikai ir vaikų vaikai,
koliai gyvuos mqs tauta, su dekingyste minavosimė tq musų
tavq geradejų vardus: Donelaitis, Poszka, kn. Dt'll.zdanckas,
Stana viczins, ·l vinskas, vysk. V olonczauskas, Daukantas tai
buvo ir blls brangus vardai visiems lietuviams.
Simanas Daukantas tarp visq tų vyru, nors betarpiniai
delei savo gadynas lietuviq sujudinimo ir pakalimo n~ra gal
tiek nuveikęs, kaip antai vyskupas Volonczauskas, bet dalei savo d.arbsztumo, savo įtekmes ant kitq to laiko .prakilne~miųjq
ir dabartinio musq krutejimo, ypacz vertas guodonas, paminejimo, dekingnmo. Savo rasztais plntįJams meilę lietuvystes jis nemaž prisidejo prie atidengimo akiq augsztesnei
luomai ir suku.rimo jos szirdyse meiles (ne paniekinimo) .del
„mažiuką" <larbinįkq. Pabaigęs mokslus ir per savo gabumą
igijęs gerą vardą, o per tai ir vietą irerl! S. D-tas hutq
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llft,lejęs tnreti luhai gerą gvvenimą. · Bet kr11ujas jo n~tlei
do; žino<ltims stivo broliq vargą, jis, nesiga.iledams laiko nei
savo skatiko, eme leisti į savo tautieczių tarpa knįgeles įvai
ria.uoios įtalpos vieną pll.l:!lmi kitą, tikedamas jog per mokslo
szviesą apsiszvietę nelaimingi lietuviai įstengs savo gy>enimą kiek pagerįti*) ..... .
Taigi mntome, jog vyras,ktn-io sziądien jubilej11 apvaiksz
cziojame, jau tik vienu snvo rasztų slmitlingumu užsit.arnavo
ant garbes tarpe lietuvių. Gnodone bet mnsq delei jo bus
kur kas didesne, jeigu mes perskaitysime tq jo rasztų nors dalelę. Visnr ten gryna lietnviszka kalbu., visur matoma jo
meile, szirdingiausi linkejimai del tevynas, o taipogi angs:r.tas ra.szejo mokslas fr gabumas. Nekurie Daukanto rasztai
taip svarbus, jog juos, nors dar yra. neatspaudįti (kaip n.nt:ti
jojo istoliszki rasztai) su didžiausiu akyvumu isztyrineja svetimtaucziai, ir isz jq isz~knito nevieną naujieną, ptimokinimą
del savęs.· Apie Dauk:i.nto ra.sztus r:inda.me nemaž ruszymų
svetimtauczių kalbose, kaip antui lenkų, maskoliq ir vokieczių. Tiejie svetimtaucziai stehedamiesi musų to tevyni:>zko
darhinįko mokslui, sako, jog, jeigu Diiukantas butų raszęs ne
lietnviszkoje kalboje savo istoriszkus iszvadžiojimus, bet kokioje kitoje (Daukantas mokejo daugelį svetimų kalbų. pagaliaus lotyniszką ir gra.ikiszką), tai jo j!8.rbe butų praskambejns po visą svietą. Daukantas bet velijo ra.szyti lietuviszkai, nors ma.te, kad jojo tantiecziai neveik supms jojo nuopelnus ir ims nuudotis isz jo mokslo ir trinso; jis savo moksliszku8 rasztus rasze lietnviszkai ir del to, kacl tikejosi per
tui atkreipti svetimtuucziq atydą ant lietuviszkos · mszliavos,
*)

Sura.s?.~ r&sztų

&pleidžl&me.

Red.

Mcdcga S. Daukanto hijografijai

o sykiu 'ir u.nt lietuvių ir tokiu budu pakelti lietuviszkajį vardą. - Garhe tebnna ja.m už jo visus ~erus darbus! - Mire
S. Dauka.nttis 1864 m. 24 d. Lapkriczio. Daugelišjojo nea.tspo.n<lįtq ra.sztų pateko dabar į nagus svetimti:.ucziq.
l

Isz szio pavirszutinio apraszymo ~ite numanyti, mieli
lll'oliai, jog nedovanai czion susirinkot, idant a.tsakancziai pa.mineti 100 metines sukaktu ves nuo tos dienos, ·kada Dievas
snteike mum~ tąjį garbingą vyrą Apmislydami, kaip jis
darbavosi del gero savo brolių, savo tevynas, kaip delei geresnio tarnavimo savo broliams iszsiža.dejo garbes, tnrtq ir
kitq smagumq ir mes nors kiek imkime sekti jo paveiz<lą; nepasigailekime savo skatikelio del 3zelpimo savo visuomenis~
reika.lq, kurie mus visus apeina.. Žinote, jop: mes, lietuviai,
~...a.me prispausti isz visq pusiq. Mt1sų ginklas, ·su kuriuomi
IĮ'alime įgyti laimikį, yra mokslas. Per mokslą tik pragudrę,
t. y. iszkytreję, per rasztus pažinę savo silpnybes ir jasias
atmetę, susitelkę į vienybę. galesime pa.siprieszįti savo nevidonams ir juos nuo savęs nuvyti. Taigi, broliai, kiek iszga1edami, szelpkime savo rasztns, juos skaitykime, sergekimes
vaidų, nesutikimų savo tarpe. Viens kitą į brolil"zką burelį
ragįda.mi, stokim lyg viena siena priesz savo nevidonus. Mųs
lietuvių neperdaug yra, taigi nekrikime tas .mažas pulkelis da
į mažesnes daleles, tegul nebuna tarp mqs jokio skyriaus.
Visi mes broliai lietuviai, visq gyslose plaka tas pats kraujas,
visus mus noretq mų'3 nevidonai isznaikįtr, taigi visi turime
kaip vienas vyras, stoti prie darbo. Ypa.cz szioje. žemejo,
tarp tiekos ta.utų miszinio privalomę kuotvirczia.usioje vienyheje laikytis, susižinoti viens su kitu h-, prisiejus reikalui,
viens kitą pagelbeti.

375

376

111. PUBLIKACIJOS

Mcdcga S. Daukanto hijografijai

Koliai atsisveikįsiu su Jumis, brangns tnutiecziui, noi:in
pasakyti J nms, ką nekurie mųs hroliai užsim11ne padaryti,
kad tiek gero del mqs padarusio S. Daukanto vardą lnbjnus
pagnrsįti tarp Jietuviq. Žinote, jog musq tevyneje, Lietnvoje, kuosmarkiau11iai per~kiojama visus skn.itanczins kn~ns
ir lietuviszkus laikraszczius. Dangumas pertilt musq tiutiectiq tevyneje snvil! nieko nežino apie lietuviszkus rasztus
ir knįgas, kuriuos malonetq paskaityti del susiraminimo, arba pasimokinimo, o jtii ir girdeję kuris isz jq ką apie jnos,
tai tik kaip sapne: nežino, kaip juos ganti, o kaip kada (.)elei
brangnmo ir .1eįstengia jnos laikyti. Isz kur-gi lietuvis
mokslą įgys, jei ne isz savo rasztųt Tai~i nekurie vyrai, ką
· ilgesnį ar trumpe1mį laiką nžl'liemę buvo platinimu apszvietimo
tarp savo tautiecziq, ir visaip kaip apmislinejo dabartinį mqs
padejimą, sudumojo, jog delei p~elbejimo nelaimingos tiivynes, tamsybeje vnrgstl\ncziq brolių, reikia sudaryti drnugystę,
ktui visokiais pragumais rinkdama pinįgns (per balins, piknįkus, lioterijas, kolektas ir t. t.), ir už juos nupirkus kiek
knįgq, laikraszcziq, tuosius už dyką. ar už mažą prekę, il'lz<lnlytų tu.rp lietuviq tevyneje ten, kur jie ypncz yra reikalinl?i.
Tokios draugystes, kurią ro<lija pavadįti S. Daukanto dr-e,
žinoma nepadarys Lietuvoje del suprantaruq priežascziq, bet
mums tas darbas lengvai atsieitq. Mums anaiptol nebus sunku, jeigu ant metq mesime vieną, kitą kvoterį, o už tuoi;, mtJs
kvoterius platįsis po visą tevynę rasztni apszvieczianti mųs
brolius*). Taigi pritarkite tik tam reikalni, iszrinkite del to
siekio pas sa.v~ iszti.kimą komitetą, kuris susinesz su kit11

miestq komitetais ir padurys vieną centraliszkąjį komit.etą,
kuris, ternydamP.s, knr Lietnvoje reikalingiausia pageiba, ten
paduos varginamiems tantiecziams broliszkos 1pagelbos ranką.
Darbnokimes, broliai, o už savo triusą, savo gerą szirdį del
artymo, ypacz del savo brolio lietuvio, netik užpelnysime
dekingumą sziczia ant žemes, bet ir po smert Vieszpats paskaitys musų gerus darbus ir priims jnos, kaipo atlyginimą
nž mtĮS netobulumus. Ne be nn.ndos bntų delei paminejimo
sziojo Daukanto jnhilejaus pttgerįti musų draugystes pagelbines, kad jos rupįtųsi duugians it- apie <lva.sh;zką peną savo
sąnariq, kaip tai rodijo p .•J. Petraitis (N. 39 Vien.), arba
nždeti Simano Daukanto draugystes, kurios savo tobula, gerai sudavadyta konstitucija bntq paveizda del visų lietuviszkų drangysczių . .Apie tai bet placziai iszgirsite, kad daeis jus
garsas apie Chicag'iszkių lietuviq Daukanto jubilejans a.p-

*) Iszleldžla.me a.gltacljlszkus ulslpuollmus a.nt maskollq,

Red.

vnikszcziojimą.

Lai izyvuoja Lietuva! Lai ~yvuoja. Jos geradeja.i! Garhe tebuna jau ilsintiems kapelinose musų tevyniszkiems darhinįkamsl

Garbe Sima.nni Daukantui, Lietnvos didžia vyriui l

(A. Miluko, dabar knnįgo, laiszkasį V. M. Vol. <lrangystę
ant S. D-o jubilejans. Vien. No. 45 ir 4fl '93).
MEILINGI VIENGENCZIAII
Ramu mums atmįtl szvlesfn.s dleneles isz Lietuvos praeitės, o atminimas apie musq didžia.vyrius pakelia. mqs ~~. prlduoąa. pa.jlegq perga.lėtl kllutls mus'! ta.utlszkuose darbuose. Susirinkot czlona.I szl~len,
brangus tautleczlal, kad paminėti dien~ kurioje sukako 100 niet'! nuo
užgimimo to mus'! milžino, pa.ga.rsėjuslo ne ka.rės žygiais ir sriovėmis
pralieto kraujo, tik gaivinimu mųs nuvargusios Lietuvos raszta.ls ir
plunksna..

25.-2696
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Ka.d suprasti visit didumlĮ nnopelnų Sima.no Daui,a.nto, reikia atsikokiose apystatose gyvenimo jis darbavosi. Jei szia.naien yra Ir
vis didinasi skaitlius lietuvių, dirbanczil! ant naudos tėvynės, tai tame
nėra taip labai stebėtino da.igto, nes jau tai, jei taip pasakysiu, įėjo į
ma.dit: sziandien t9ksai da.rbinįka.s žino, kad jis bus už 1ai gerbiamas.
Ne taip buvo dienose S. Daukanto. Tada vbi apszviestl lietuviai
kitaip nekalbėjo, kaip tik lenkiszk11.i, pagaliaus laikė už prideryst~ naikįti l!etuviszkit, o platįti lenkiszk~ kalblĮ tarp prasrziokėllų, kurie tada
df'javo po sunkum baudžiavos jungu. Kas butų padrįsęs kitaip elgtis,
butų palaikytas už beprotį, o gal ir „zdraicit"· Tokiuose tai laikuose
pasiryžo S. Daukantas darbuotis apie pa.kė!imit lietuviszkos kalbos ir
jeigu butų nieko daugiaus gf'ro nepadaręs, jau ir už t.ai prigulėtų ja.m
amžina garbė. Bet czlon dar tik pradžia nuopelnų Daukanto. Kam
lsz lietuvių nėra. žinomi pnoszianti lietuvlszkit literatur~ jo rasztai, isz
kurių kiti net tarp pra.szalieczių garsus! Ar nebrangina dar ir sziandien lietuviai tokius jo veikalus, kaip „Budit" ir „Veikalus lietuviszkos
tauto.s?" Kiekvienas Lietuvoje jums papasakos apie vyskup~ Motiejų
Voloncza.usk~„ kurio vard~ neszioja ir Jus patogi draugystė;keno,jei ne
Daukanto, nuopelnas, kad tas pagirtas kunįgas pastojo tikru lietuviu
ir Lietuvos ra.sztlnįku?
Ir visa.• Dau'ka.nto gyvenima• galima pramiti
vienu dideliu nuopelnu.
t
Kiek jis prisidarbavo ir prisik,..ntėjo per visit savo gyvenim~ ir vis dėl
Lietuvos! Jei butų norėjęs, butų visit savo a.mžį praleidęs linksma.l,
kaip visi ano laiko ponai; vienok bevelijo jis paa.uk.iutl vis~ savo turt~
savo mylimai motinėlei-Lietuvai, o pa.tsai numirė didžiausiame varge.
Garbė, garbė tokiam vyrui: Užsitarnavo ant to, kad jo lietuviai
niekados nepamirsztų.
(Vėžio la.iszka.s, lsz Lietuvos, Vien. No 46 '93.)
mįti,

MIELI BROLIAI!
Sziandlen iszkllmingai apvaikszcziojate sukaktu ves 100 metų Simano Daukanto gimimo; labai yra garbingas jusų tas apva.ikszczlojlmas,
jog pakrutinate szirdls ir kitų lietu vlų.
Ir mes Chicaglecziai jums meilingai pritariame ir musų szirdyse
spingso meilės kibirksztėlė dėl Simano Da.ukanto,ir dėlto 22 d.szio mėne-
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sio turėsime susirinkim!- lr sutversime skaltlnyczit ant atminties Sima·
no Daukanto, to musų didvyrio, kuris savęs atsižadėjo, o dėl musų da.rbavos, kuris dirbo ant dykos dirvos, Idant j1Į padaryti na\idinga., kuris
troszko musii apszvletlmo, kuris pramynė takt dėl musų, kurluomi ta.l
taku mes szi!dlen visi prlvalo:qie vaikszcziotl. lsz tfesq mes galime didžiuotis prlesz kitas tautas, turėdami tokį žemcziugt> kaip „Istorija.
Lietuvos", kurlt mums parupino Simanas Daukantas, nerokuoja.nt jo
kitų velka.lq.
Daukantas numirė, ale jo dvasia, jo darbai dėl Uetuvystės nemirs,
ir juo toltaus, juo la.bja.us prasiplatįs ir pagarsės; todėl, mieli
broliai, pa.slrupįklme, idant ta. jo dvasia. praslplatįtų kuovelkla.u:1la.i
tarp vlsq lletuvlq; procevokime, broliai lietuviai, klek turime galės
ant tos pa.czlos dirvos, kt Ir Simanas Daukantas procevojo. Jis pasėjo
sėkl1Į,kurl lszdygo _ir nesza. valslus,lsz kuri11 mokėkime mes pasinaudoti.
Musii spėkos dar yra. silpnos, jaunutės, todėl turime visas spėkas suvienyti, visi dirbti iszvleno, nekrikti lr nena.lkįtl vie·nybės tarp musq pa.·
ezių.
Supi antame mes visi gana gera.l, jog troktizta.me labo dėl savęs
paczlų,ka.lpo Ir dėl a.teina.nczlos musų gentka.rtės; todėl turime dirbti
il'z visos galės, tada atelna.nczlojl gentka.rtė minavos vardus tų, kurie
dirbo dėl tėvynės, kaipo Ir mes sr.i!d1en~ minavojame va.rdt Simano
Daukanto; prieszingai a.teina.ntėji gentka.rtė iszta.rs žodį prakeikimo
ant kapo tų, kurie trukdė Lietnvystės darbtKur vienybė, ten spėka., dirbkime, o dasieksime savo mierlus.
(Dr. Szv. Jono Krik. lsz Chica.go la.tszka.s, Vien. 46 '93.

Malonus vyrai! Jus 8Ziandien apvaikszciojate jubilejų
didžiausio musų rasztinįko, Simano Daukanto. Argi nesmagu jums atiduoti jam garbę, jam, kut·s visą snvo gyvenimą
darbavosi apie apszvietimą savo tautos, apie parodymą E>vie·
tui mųs garsios praeitas, darbavosi, kiek įstengdamas, nesigailedamas ne turtų, ne sveikatos! Ir asz drauge su keturiais
lietuviais, gyvenancziais Detroit'e, pasiryžau prisideti · prie
tos, taip svarbios mums szventes. O negaleclams delei tolu-
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mo ir kitų priežlll'czių pats prihnti pas tamstus, para:-;zi1m nors
tuos kelis žodžins, kurie, tikinosi, bus maloniai jnsų priimti.
Bet, mieli broliai, negnnn. tik pamineti D:mknnto vardą,
padaryti iszkilmę, apv11.ik.~zczioti jo jnbilejq, ir daugian nieko. Toki claigttti greitai nžsimirszta.. Mnn rodosi, l"eiketų
Hpamineti kuo norints tvirtu, patenkancziu. Užtat <lry;tn
užrodyti jums uždeti arb:i kokią naują ska.itinyczią ,. vardo
S. Daukanto", arba litemtiszką drnngy:;tę, arba pagnlios
mokslainę jo vardo. - Chicagiecziai rengiasi pri11ideti prie
iszdavimo jubilejines knY?eles apie Daukantą ir sza.ukia visus
lietuvins prisideti pinįgiszkai prie jol! iPzdavimo. Užtat dtistn priminti tamistoms tą ChicaĮ?ieczių a~iszaukimą ir nepasig...ileti keleto centq ant iszd1wimo toli knįgeles. Gražus ir
naudingas butq tai da.igtas, o jnms atnesztų amžiną garbę.
Tikedamas, jog tie žodžiai bus maloniai tamstų priimti,
pasilieku su paguodone.
(Isztrauko. lsz A. Kaupo, dabar kunįgo, raszto Vien. No 44 >93)'
Negalime czla nžtylėtt, jog per darbsztum~ kellq prakilnesniq vyrų
Chicagos lietuviai geriausiai pasinaudojo lsz S. Daukanto jubilėjaus.
Uždėta jq S. Daukanto draugystė, viena lsz pra.kilniauslq Amerikoje
Ir po szlai dienai tebegyvuoja Ir persavo skaitinyczlq. platina. S. Daukanto Idealus tarp lletuvlą. Red.

Priedas.
S. D-o 8MERTIES

METRIKAI, ISZTRAUKA ISZ PARAPIJINIU
KNINGU.

No 58 Tysincza vosemsot szestdesiat cze~vel'tacr~ croda
Noj11hri~ 24 dnia skonczalsia v m. Popelianach Kolež~kiJ Asi,;esot· Sznnou Dovkont ot starosti. Priobsz('zion Sv. Tain.
Upomiantttij Dvvkont bil cholostoi i imi~l otrodu 71 cro<l
zdiesznij prichožanin.
;o,
Tielo jego 1>e!!o goda Nojahria 26 clnia ks. hyvszim ad·
~~inistrat<1rom ~gnatijem Voiszviloju na Prichodskom Pope·
mnskom kladlnszcze pochoroneno.
PAAISZKlNIM.AI PRIE 1LIU8TRACIJU IR 8ZIAIPJAU PRIDEC2&.AJ.

S. D .a u k a n t a s - pa\·eikslas nupiesztas p. Ratkaus pagal nu·
rodymus S. Da.nka.nto gimiuh! (J. Pruszinskio Ir p. Kaunackio). s.
Daukanto portreto nepasisekė iki sziol surasti.
~· D a u k a n t a ~ s a v o k n į g y n e - paiszinys p. Ratkaus.
:S. D a u k a n t o k a p ·~ s ant Papilės kapinitĮ - fotografija..
N a m "' "'• k u r S. D-a s a u g o Kalviuose, Linkimtt pa.r„ Tel·
szitt paviete.
T r u i k l n 11 a r b a A l e k s a n d r i j o s b a ž n y e z 1 a., kur
bt~vo klebonu 8. D-:-° geradėjas, į mokslus jį lszleidęs, kun.::::. Lopacinsk1s. Ant szvernorians gale bažny,·zio:> yi a akmuo aut kuu. Lopacin·
skio kapo,D-o kasztu įtaisytas. Sll parasz11:

KONEGOU
Truikinu Altarista
Simonou Lapacin:::kiou
mit·osein
XXIV d. Gt·oudio MDCCCXIV m
gimine
>:iawo geradieiou
minawone
ton akmini
padele.*)

t1

*) Neturėdami i ir n su accc•ntns clrcumflflXUS negalėjome nžlalky•
tikro S. Daukanto statraszo. IszJ„istnvė.
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L l n k i m ą b a ž n y e z l a., kiti); kart Skuodos pa.r. fllija„ o dabar parapija,kur regis S. Daukantas buvo krlksztyta.s,nes nuo czia arti
- Kalviuose jis gimė ir augo ir czia.ja.u jo motinos kapas.
S. D-o m o t l n o s kapas ant szventoria.us Linkimuose, po
kairei pusei ba.žnyczios. S. Daukantas nebuvęs a.nt szermeną prisiuutė sz! akmeni ant jos kapo su ?ara~zu:
Czia ilsaj
Dlewuie
ossnudusi
Kotrlne Odinate
pirmo
Stanislowiene Jausziene
paskuj
Jurglene Dau-kontiene
korl
gyweno sumiszimus~ swleto
regiejo ir kentlejo
didins wargus Ir rupesnius
sawo amžiuoie
lnetuse 1795. buwo garsiole muszioie*)
po Liepoie l!gej QU wiro Jr trimis
diewerejs.
Diews je buwo dawęs
pękes dokterys Ir du sunu,
Regiejo sawo waiku-waiku-waikns,
Toredama 90 metu amžiaus sawo,
parsiskyrę so szluomi swleto m. 1847
Lapkrlstio**) Mienesęs 9 dienoj ausztl);t
paliknsl szeme pa.saul!ej
bewargstantlus dwędokterę ir sunu
korle raudodamls sa.wo
mejlingos Ir iszmlntlngos
motinos
mlna.wonej ton akminl
padlejo.
*) ,. Vežė provljantl); dėl ka.reivią. Laike muszio ra.ve gulėjo, o kulkos pro JĮĮ lėkė. Turėjo ten sukoriq vežiml);. Gal ta.l buvo per prancuzmetį."- Leonas ir Cecilija. Kaunackiai taip aiszkino p. M. D. S. Red.
**) Matyt d. D-as padarė klaid! kas link mėnesio, nes Metriką
knįga sztai kaip raszo apie K.Dauka.ntlenės szermenis: „Roku Tysil);C
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A P a u l e, pilis nuo 750 žuvėdą kurszams atimta, o pagal
S. D-o vietos nurodym~ p p. Volterlo ir Bielenstelno atrasta ir i<vletul
apgarsįta.. Pilis n.pa.ugusl mlszku, pro j~ luomoje teka upė Louba., uf.· ·
griaudama. slinkį. Fotografija. nuimta nuo va.karų. pusės, taigi volo
nematyti.
K i v· i l l a l (nuo szlaurės), kur gyveno S. Daukanto sesuo Kau·
nacklenė, pas kuri! Jis tankiai atvažiuodavo Ir kur dabar yra. S. D-o
didžiuma pala.ikq, biblioteka., ra.nkraszczla.1.
K l v f l l a. 1 lsz prleti1za.klo, nuo pletq pusės.
P a. P l l ė, fotografija nuimta. nuo pilies virszunės, kur yra. ir D-o
kapa.a. Matyt nauja. pirm deszimties metq po.statyta ba.žnyczla.. Per
sod! ma.tyt :.togas Ir ko.minai klebonijos, kur pasimirė pa.s kun. Valsz·
vll! S. D-a.s. Pakalnėje teka upė Venta.
P a. P l l ė s k a. p l n ė s, k u r y r' D-o k a. p a. s, fotogra.ftja.
rytų pusės, nuimta. klebonijos sode.
K u n. l g n o t a. s V a. 1 s z v l l a., S: D-o blczlulis, pa.ti1 kurĮ
numirė S. D-a.s Ir kurs ja.m pa.mlokl! pa.sta.tė.
G a r s u s P a. P l l ė s k a l na. s su juraiszka. uola., Dljonlzo Posz
kos a.trasta.s, kur randama. geležinę rudį Ir nuo sutvėrimo laiko ti1u&k•
menėjuslus gyvuliq ka.ulus.
nuo

T r i s z k l a. l (miesta.s nuo szlaurva.ka.riq), paskutinė kun. Ign.
Va.lti1zvllos para. pija.
Osmset czterdzlestego siodmego mlesi!ea. Grudnia we wsi Ka.lwia.ch
zma.rla urodzona. Katrzyna. z Odyncow (z Odlnow) Dowkonttowa. · więcej
ze sta.rosci jak z lnnej choroby ia.kiej S. s.. Sa.kra.ment8.mi opa.trzona,."
„Po urodzonym Jerze Dowkonttcle pozoi1tala. wdowa. ma.i!ca. od urodze·
ola. wieku Ia.t mnley więcey osmdzlesi!t pięe tegož ,koselola. para.fla.nka.."
,. Ktorey cla.lo przez X. Bonawenturę Možonewicza. Plebana. Len·
kimsklego roku teraznieyszego mlesh1ea. Grudnla. dzlesi!tego dnla. po
grzeblone zostalo na mogila.ch publlcznych pa.ra.flalnych."
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Sva.rbesniq klaidq atitaisymas.
P us.l 9 , ei !. 26. K i v 11 iu s skaityk K a l v 1 u s
t a
13
5 pers p a u d į t a, sk. Per r a s z y
•
Lalszkas V. Norbuttoį vysk. M. Volonczauskl!

::. Ff· :: l;.
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I. ARTYKULY. STUDIA
E/mantas Meilus
O RODZIE DAUKANTASOW

W oparciu o nowe materialy archiwalne oraz monografię Vytautasa
Merkysa (Simonas Daukantas, Vilnius, 1991) podejmuje się w artykule
pr6bę wyjasnienia, czy r6d, z kt6rego wywodzil się litewski historyk i
krzewiciel oswiaty, Simonas Daukantas, byl rodem szlacheckim czy
chlopskim.
Rozdzial pierwszy poswięcony jest om6wieniu wersji o pochodzeniu
chlopskim, kt6rej podstawę stanowią przede wszystkim inwentarze z XVII
i XVIII w. oraz księgi metryk chrzt6w, smierci i slub6w kosciola w Lenkimai
z XVIII i pocz. XIX w.
W rozdziale drugim rozpatruje się wersję o pochodzeniu szlacheckim,
opierając się gl6wnie na XVI - XVIII - wiecznych aktach spraw zawartych
w księgach sądowych Księstwa Zmudzkiego i innych oryginalnych
dokumentach.
W rozdziale trzecim sprzecznosci ujawnione w dw6ch poprzednich
rozdzialach poddaje się analizie, przede wszystkim w oparciu o dokument
z 1820 r., potwierdzający szlachectwo rodu Daukantas6w. Jednakze nie
wyciąga się wniosk6w koiicowych.
Jako dodatek do artykulu publikoje się w języku oryginalu (polskim)
dokument z 1820 r. potwierdzający szlachectwo rodu Daukantas6w, cztery
tablice genealogiczne oraz jedną tablicę, na kt6rej zaznaczeni zostali wszyscy
przedstawiciele rodu Daukantas6w, wspomniani w księgach inwentarzowych hrabstwa skuodaskiego XVII - XVIII w.
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Vytautas Berenis

Roma Bončkutė
PIERWSZA HISTORIA LITEWSKA: DWA ODPISY "DARBAl"-"CZYNY"
SIMONASA DAUKANTASA

POJĘCIE

W artykule przedstawia się rezultaty tekstologicznych badan nad
odpisami "Czyn6w" S. Daukantasa. Na ich podstawie zostaje uscislone
pochodzenie dw6ch odpis6w tej historii oraz czas ich sporządzenia.
Dochodzi się do wniosku, že pod względem językowym odpis p6iniejszy
mniej się r6žni od oryginalu, Iecz pelniejszym i pewniejszym jest odpis
wczesniejszy.

Dziela historyczne S. Daukantasa i J. Jaroszewicza nie naležaly do ksiąžek
popularnych, powszechnie czytanych na Litwie w l pol. XIX w.; jednakie
koncepcje tych historyk6w mialy wplyw na p6iniejszą swiadomosc
historyczną spoleczenstwa. S. Daukantas w swej pracy "Oblicze dawnych
Litwin6w z wyžyn i ze Zmudzi" i J. Jaroszewicza w "Obrazie Litwy pod
ką tem jej cywilizacji od najdawniejszych czas6w doko nea XVIII w." pierwsi
podjęli pr6bę calosciowego ujęcia historii kultury Litwy, wprowadzając
pojęcia "kultury" i "cywilizacji". U S. Daukantasa obiektem kulturowym
jest autentycznosc etnograficzna litewskiej spuscizny ludowej. Wedlug J.
Jaroszewicza pojęcie litewskiej cywilizacji obejmuje spoleczenstwo Litwy
poganskiej, osiągnięcia kulturalne mieszkanc6w Wielkiego Księstwa
Litewskiego r6žnycfi narodowosci i ich wzajemne oddzialywanie. Historycy
ei, r6žniąc się w ocenie chrztu Litwy, szerzenia się kultury polskiej w Wlk.
Ks. Lit„ w rozumieniu pojęc "Litwin" i "litewska kultura", wyciągnęli
calkowicie odmienne wnioski. S. Daukantas przyczynę upadku panstwa i
narodu litewskiego upatrywal w unii polsko- litewskiej, w rozszerzaniu się
wplywu polskiej kultury. J. Jaroszewicz przyczynę rozwoju cywilizacji
litewskiej opiera na zupelnie innych przeslankach i wnioskach: znaczny
wplyw cywilizacji polskiej zdeterminowal dynamiczny rozw6j Litwy. Zatem
w historycznych koncepcjach S. Daukantasa i J. J aroszewicza odzwierciedlily
się okreslone, wyznawane w l pol. XIX w. poglądy na spusciznę historyczną
Litwy starožytnej i Wlk. Ks. Lit. O ile historyk žmudzki przeszlosc ocenial
z punktu widzenia tworzącej się w6wczaš ideologii narodowej, stosując
kryteria podzialu stanowego, językowego, a takie juž - etnicznego, o tyle
w historiograficznych osądach J. J aroszewicza przejawila się žywotna jeszce
wteqy etnopolityczna mentalnosc Wlk. Ks. Lit., kt6ra w okresie p6iniejszym
przez litewską ideologię narodową uznawana byla za "polską" i "unijną".

Giedrius Subačius
POGLĄDY SIMONASA DAUKANTASA NA LITEWSKI
JĘZYK

LITERACKI

S. Daukantas mial zamiar formowac litewski język literacki zar6wno na
podstawie dialektu žmudzkiego, jak i auksztockiego, czyli uzgadniac oba
dialekty; lecz nie zawsze wiedzial, jak praktycznie to zrealizowac.

Saulius Pivoras
CZLOWIEK MROWCZEJ PRACY
SIMONAS DAUKANTAS - PIONIER NARODOWEJ HISTORIOGRAFII
LITEWSKIEJ

W artykule zostaje poruszona kwiestia, ii dotychczas tw6rczosc
s. Daukantasa nie byla naležycie badana pod kątem historiograficznej
koncepcji i problematyki. Po przeanalizowaniu przyczyn takiej sytuacji oraz
pogląd6w zakorzenionych w swiadomosci historycznej spoleczenst"".a
podkresla się, že tzw. "historiografia romantyzmu" do obecnego czas~ me
byla traktowana powažnie. Osobowoscią S. Daukantasa oraz 3ego
tw6rczoscią zajmowali się językoznawcy, literaturoznawcy i badacze
spoleczno-politycznej historii XIX w. Ci ostatni jednak nie mogli
odpowiednio ocenic tzw. "romantycznego historyzmu" i zaslug Dau~anta~a
w dziedzinie historiografii. Wspomina się, iž Daukantas czasem istotme
zmienial swe oceny fakt6w historycznych (rola Mindaugasa /Mendoga/ w
utworzeniu panstwa litewskiego ), a takie sugeruje się potrzebę przeprowadzenia szerszych i bardziej starannych badan, por6wnania prae S.
Daukantasa z 6wczesną historiografią innych kraj6w. Nie ma wątpliwosci,
že Daukantas rzeczywiscie byl pierwszym tw6rcą narodowej historii.

HISTORYCZNEJ LITWY WED.tUG SIMONASA DAUKANTASA
l JOZEFA JAROSZEWICZA
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Zigmantas Kiaupa
ZBIORY MATERIAtOW METRYKI LITEWSKIFJ PRZYGOTOWANE
PRZEZ SIMONASA DAUKANTASA

Zainteresowanie S. Daukantasa ir6dlami historycznymi wyrazilo się w
jego pracy nad Metryką Litewską (ML). W archiwum S. Daukantasa,
przechowywanym w Instytucie Literatury Litewskiej, jest ponad 1000 kart
wypis6w z ML, kt6re poslufyly do przygotowania 4 obszernych zbior6w.
Dwa z nich przechowywane są wBibliotece Naukowej im. W. Stefanika we
Lwowie. Zawierają akta historii politycznej Wlk. Ks. Lit. z lat 1385-1635
r.W archiwum S. Daukantasa jest Zbi6r przywilej6w :ž:mudzkich, nale:ž:ący
niegdys do J. Platera, oraz analogiczny zbi6r przygotowany przez S.
Daukantasa do druku. W petersburskiej bibliotece Rosyjskiej akademii
nauk znajduje się przygotowany do opublikowania wariant zbioru akt z Iat
1390-1715 . W archiwum S. Daukantasa zą.chowal się te:ž: zbi6r przywilej6w
1495-1792 r., wydanych miastom samorządowym, oraz przywilej6w dla
swieckich i koscielnych posiadaczy ziemskich na zakladanie miasteczek,
organizowanie targ6w i jarmark6w. Zbiory S. Daukantasa nie zostaly
opublikowane, ale zebrane przez siebie materialy udostępnil on historykom
litewskim - T. Narbuttowi, M. Valančiusowi (M. Wolonczewskiemu), S.
Stanevičiusowi, M. Balinskiemu, A. Much!inskiemu. Badania nad ML,
prowadzone przez S. Daukantasa oraz jego dą:ž:enie do rozpowszechnienia
material6w historycznych lączą tego historyka z romantyzmem i uwydatniają
jego zmysl krytyczny. To nie są prace popularyzatorskie, dla krzewienia
oswiaty, lecz przeznaczone dla historyk6w oraz wyksztalconych milosnik6w
historii.

Egidijus Aleksandravičius
KSAVERAS KANAPACKIS -WYDAWCA KSIĄZEK SIMONASA
DAUKANTASA

Ksaveras Kanapackis (1813- po 1866) wydal na sw6j koszt dwie
opracowane przez S. Daukantasa ksią:ž:ki: "Pasakos Fedro" - "Bajki
Phaedrusa" i C. Neposa "Gyvatos Didžiųjų Karvaidų senovės" - "De viris
illustribus" (obie w Petersburgu, 1846). Postac Kanapackisa, dotychczas
tajemniczą, obecnie mo:ž:naju:ž: scharakteryzowac dokladniej. To jeden ze
wsp6lpracownik6w Daukantasa w Senacie. Najwięcej wiadomosci o jego
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s . z 1e panstwowej dostarczają nam akta Sądu Komercyjnego, zawierające
k~Ik~ wytoczonych mu spraw (1843-1845) - z kt6rych wynikaloby 1· ·
piemądze ?a wyda~ie ksią:ž:ek S. Daukantasa ten niezamo:ž:ny urzęd~į ~
zdobyl w mezupelme legalny spos6b.

Kazys Grigas
POCZĄT:U STYLU BELETRYSTYCZNEGO l NAUKOWEGO W
"BUDAS"-"OBLICZE" SIMONASA DAUKANTASA

W ~istorii Iit~wskiej kultury i literatury jeszcze niedostatecznie są
docemane zaslug1 S. ~aukan.tasa jako tw6rcy Iitewskiej prozy historycznej.
Stale napotykane w Jeg~ dz1elach historycznych opisy puszcz Jitewskich,
tchn~ce po~ęgą ~brazy b1tew oraz opowiadania o dawnej kulturze narodu
są zmdyw1duah~owane, ekspresywne i sugestywne pod względem
artystycznym_. W1ększosc z nich do dzis nie stracila swych walor6w
es~etycz~~ch 1 wychowawczych. Warte są tego, by opublikowac je jako
na3cenme3s~e przyklady Iiteratury Iitewskiej XIX w., omawiac w szkolach,
propagowac w prog:an:ach ks~taltowania kultury narodowej.
W artykule omaw1a s1ę relaCję między obrazem beletrystycznym a opisem
naukowym w "Obr
..1cz.u " o aukantasa. Podejmuje się pr6bę przedstawienia
obu ty~h .te~?enc31, uwydatniających się wyrainie, gdy Daukantas ufywa
~rzys:ow'~ roz~ych zwrot6w frazeologicznych w poszczeg6Jnych epizodach
Obhcza nap1sanych odmiennym stylem.

"

.,

Į Vytautas Jurgutis l

DAINES ZEMAICIŲ"-"PIESNI ZMUDZKIE" SIMONASA
.
DAUKANTASA

S. Dauka_ntas kontynuowal zbieranie i publikowanie piesni Judowych
~o:p?~zęte 3eszcze przez Pilypasa Ruigysa w XVIII w. Wydawszyw 1846 /
P1es~1 zn:udzkie", :ami~rzal_o~l~sz~c je w dalszym ciągu. Zachowaly si~
rękop1sy mnych zb10rkow p1esm, 3akie zgromadzil dzi.ęki·
·
.
swo1m po·k
M'
~ocm om. 1mo :e,~ swyc~ dzielach Daukantas unikal zapofyczen
Językowych, to w p1esmach merzadko je zostawial ze względ6w artystycznych, czasem nawet zaznaczając to w przypisach On pi·e
i
bl"k
,
.
. , .
. .
·
rwszy zaczą1
pu . I ow~c t~k:ž:e p1esm pochodzema hterackiego, w kt6rych zauwafyc
~oz~a. więce1 po~r~~ek n!:ž: w ludowych. Czasem Daukantas redagowal
rowmez budowę p1esm, z kI!ku wariant6w tworząc jeden utw6r.

Streszczenie

392 Studia·z historii odrodzenia litewskiego T. 5 Simonas Daukantas (Szymon Dowkont)

II. RECENZJE
Giedrius Subačius
KSI.Ąi:KA DLA PRZYJACIOL DAUKANTASA
Jest to recenzja ksiąžki Egidijusa Aleksandravičiusa"Prieš aušrą (Jaunieji
Daukanto bičiuliai)"- "Przed zorzą (Mlodzi przyjaciele Daukantasa)"Vilnius: Žaltvykslė, 1990, 190 s. Ksiąžka stanowi studium o wieku XIXwieku przelomowym, o przemianach kulturowych, funkcjonowaniu kultury.
Bodicem do jej napisania byla geneza jedynego znanego portretu
Daukantasa. Prowadzi się poszukiwania szerzenia się idei Daukantasa,
wiele uwagi poswięca się postaci Jonasa Zenkevičiusa - autora portretu
Daukantasa. Niezwykly i sugestywny jest język tej ksiąž:ki.

III. PUBLIKACJE
PROŠBY PISANE PRZEZ SIMONASA DAUKANTASA

Przygotowal Vytautas Merkys
Opublikowane tu zostaly prosby pisane przez litewskiego historyka i
krzewiciela oswiaty, Simonasa Daukantasa (1793-1864): do wladz
Uniwersytetu Wilenskiego (1825 r.) o wydanie poswiadczenia studi6w na
wydziale literatury i sztuk wyzwolonych; do Heroldii Rosyjskiego Senatu
Rządzącego (1837-1845) o wydanie dokumentu potwierdzającego jego
pochodzenie szlacheckie; do innego wydzialu tegož: senatu - gdzie
pracowal - w sprawie uzyskania urlopu, rezygnacji z pelnionego urzędu z
powodu choroby oraz przyznania emerytury (1850-1851). Opr6cz
wspomnianych pr6sb publikuje się takž:e związaną z nimi korespondencję
urzędową instytucji panstwowych.
Z TRZECH NOTATNIKOW SIMONASA DAUKANTASA

Przygotowala Roma Bončkutė
Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie trzech notatnik6w S.
Daukantasa. Znajdujące się w nich zapiski dostarczają wiadomosci o jego
zamilowaniach, zamyslach, przygotowaniach do pracy tw6rczej. Poniewaz
w spusciinie S. Daukantasa, jaka przetrwala do naszych czas6w, nie
natrafiono na szkice czy plany jego pracy tw6rczej, notatniki kompensują
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nieco ich brak i zazn~ja~iają ~as z etapem wstępnym procesu tw6rczego.
Poza tyro na podstaw1e p1sowm nota tek w języku litewskim mož:na uscislic
czas napisania niekt6rych utwor6w.
PRZEDMOWA SIMONASA DAUKANTASA DO ZBIORU
PRZYWILEJOW ZMUDZKICH

Przygotowal Zigmantas Kiaupa
?publikowana tu Przedmowa do przygotowanego przez S. Daukantasa
Zb10ru przywilej6w ž:mudzkich zostala napisana przez niego pomiędzy r.
1846-1855 w Petersburgu lub w Varniai. W Przedmowie S. Daukantas
omawia zmiany sytuacji Zmudzi w Wlk. Ks. Lit. na przelomie XIV- XV w.
o~az ~enezę ~rzywilej6w, znaczenie nazwy Zmudzi, objafoia status
mektorych soqalnych kategorii ludnosci oraz nazewnictwo ž:mudzkie.
PRZYCZYNEK DO LISTU SIMONASA DAUKANTASA DO TEODORA
NARBUTTA
z dn. 9 wrzesnia 1842 r.

Przygotowal Zigmantas Kiaupa
się 3 teksty napisane przez S. Daukantasa do T. Narbutta. S.
rozpatruje ~- nich po~hodzenie herb6w szlachty litewskiej,
mforn_iu~~ T. Narbutta: 1z w arc~1wum RadziwiU6w znajduje się rejestr
przyw1le1.ow Wlk. ~- L1t. oraz op1s archiwum Kr6lewstwa Polskiego z 1730
r., a t~kž:e zwraca Jego uwagę na najwaž:niejsze dokumenty, cytuje je i
omawia.

Publikuje

~aukan~as

Saulius Žukas
PIERWSZY ZBIOR DOKUMENTOW O SIMONASIE DAUKANTASIE

Jest to przedruk wydanej w 1898 r. w USA ksiąžki "Medžia a
S. Daukan.to
- "Materialy do biografii S. Daukantasa'',
opracowah M. ~ava!ms-:-Silvestraitis i A Burba. z.awiera ona wspomnienia
o S. Daukantas1e, hsty, mne materialy archiwalne oraz portret historyka
stwor~ony na podst_aw!e opo~iadan swiadk6w. Zamieszczone w ksiąžce
m~te~~aly -. ~akty z zycia codz1ennego, charakter kontakt6w Daukantasa z
naJ~hzszym1 l z lud~mi o zapatrywaniach podobnych do jego - pozwalają
z roznych stron spo3rzec na ž:ycie postaci, kt6ra w historii litewskiej kultury
stala się juž: legendą.

biogra~ij~i"

26.-2696

kt6~ą

Summary
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Studies in the History of
Lithuanian National Revival
Volume 5: Simonas Daukantas
Summary
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Roma Bončkutė
1HE FIRST LI1HUANIAN HISTORY: TWO COPIES OF "DARBAI""1HE WORKS" BY SIMONAS DAUKANTAS

The article presents the results of textological investigations conducted
on the copies of Simonas Daukantas' "The Works". They specify the origin and time of rewriting the historic copies. The conclusion arrived at is
that the later copy from the point of view of its language is closer to the
original, however the earlier one is more complete and reliable.

l. ARTICLES. STUDIES.
Eimantas Meilus
ON DAUKANTAS' FAMILY

Based on the archives and Vytautas Merkys' monograph (Simonas
Daukantas. Vilnius, 1991), the article tries to analyze whether the family
of the Lithuanian historian and educator Simonas Daukantas was of the
noble or peasant origin.
In the first section of the article, relying mostly on the inventories of the
17th and 18th centuries as well as on the Lenkimai Church christening,
death and marriage books of the 18th - beginning of 19th centuries, the
version of Daukantas' peasant origin is discussed.
The second section which is mostly based on the Court cases of the Duchy
of Samogitia of the 16th-18th centuries and other original documents,
the version of his noble origin is analyzed.
In the third section, which mostly relies on the document of 1820, confirming Daukantas' noble origin, the disagreements between the first two
sections are analyzed. However, the finai conclusion is not drawn.
The appendix to the article presents the document of 1820 in the original (Polish) language which confirms that Daukantas' family belonged to
the gentry. It also encloses four genealogical tables and the table, where
all the Daukantases, back to the inventories of the 17th-18th centures in
Skuodas County, are registered.

Giedrius Subačius
1HE POINT OF VIEW OF SIMONAS DAUKANTAS
TO STANDARD Ll1HUANIAN
Simonas Daukantas intended to create Standard Lithuanian on the basis ofboth the Samogitian and the Aukštaičiai dialects, but he did not clearly
know how to put this into practice.

Saulius Pivoras
SIMONAS DAUKANTAS - 1HE FOUNDER OF LI1HUANIAN NATIONAL HISTORIOGRAPHY

The article expresses the idea that Simonas Daukantas' works we have
not yet been seriously analyzed from the point of view of their historiographic concept and problematic approach. When making clear the reasons for this fact and the outlook rooted in the historic consciousness of
the society, it turns out that the so-called "historiography of romanticism"
has not been evaluated until the present Daukantas' personality and his
works were analyzed by linguists, experts in literature and scientists in
socialpolitical history of the 19th century. Still, the latter could not evaluate the so-called "romantic historism" and Daukantas' merit to historiography. It has been noted that Daukantas in some places essentially
changed his historic evaluation (the role of Mindaugas in the establishment of the Lithuanian State). The article sets the goal for deeper and
more precise examination comparing Daukantas' works with the historiography of other countries of that period. There is no daubt that Daukantas
was, in fact, the founder of the Lithuanian national history.
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Studies in the History of Lithuanian National Revival Volume 5 Simona~ Daukantas
Summary

Vytautas Berenis
COMPREHENSION OF SIMONAS DAUKANTAS' AND JUOZAS
JAROŠEVIČIUS' HISTORIC LITHUANIĄ

Simonas Daukantas' and Juozas Jaroševičius' historic works arenot ascribed to popular books of the 19th century Lithuanian society. However,
the concepts of these historians made influence to the later historic consciousness of the society. Daukantas in his work "The Character of the
Ancient Lithuanians, Highlanders and Samogitians" and Jaroševičius in
his work "Picture of Lithuania from the Point of View of Its Civilization
from the Most Ancient Times Up to the End of the 18th Century", introducing the concepts of "culture" and "civilization" for the first time tried
to present the entire history of Lithuanian Culture. The object of
Daukantas' culture is the authenticity of the Lithuanian ethnographic heritage. J aroševičius' concept of Lithuanian civilization covers cultural achievements and interrelations of pagan Lithuanian community as well as those
of different nations in the Gand Duchy of Lithuania. Having different under~tanding of christening in Lithuania and the spread of Polish culture in
the Grand Duchy of Lithuania as well as different comprehension of the
terms "Lithuanian" and "Lithuanian culture", the two historians came to
different conclusions. Daukantas saw the reasons of Lithuanian state and
its nation's decline in the period of Polish-Lithuanian Unified State and
the influence of Polish culture. J aroševičius' concept of the development
ofLithuanian civilization was based on completely different presumptions
and conclusions: dynamic development of Lithuania was determined by
the marked influence of Polish Civilization. Thus, the historic concepts of
Daukantas and J aroševičius reflected some of the ideas of the first half of
the 19th century on the heritage of the ancient Lithuania and the Grand
Duchy ofLithuania. While the historian from Žemaitija (Samogitia) conceived the past from the point ofview ofthe developing national ideology,
describing it in estate, language and ethnic criteria, Jaroševičius' historiographic viewpoint expressed ethnopolitic mentality which was alive in the
Grand Duchy of Lithuania and which later. was described in Lithuanian
national ideology as "Polish" and "favouring the union".
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Zigmantas Kiaupa
COLLECTION OF WORKS ON LITHUANIAN METRICS BY
SIMONAS l:>AUKANTAS

Simonas Daukantas' work on Lithuanian Metrics (LM) proves his interest in historic sources. In the archives of Daukantas preserved in the
Institute of Lithuanian Literature there are more than 1000 pages of LM
extracts, which make four tbick collections. Two of tbem are kept in Vasilis
Stefanik Scientific Library in Lvov, with the acts of political history of
1385-1635 in the Grand Ducby of Litbuania. Among the archives of
Daukantas tbere is a collection of žemaitija (Samogitia) Privileges by Jurgis
Plioteris with analogous work done by Daukantas. Daukantas prepared it
for publishing. The Library of tbe Russian Academy of Sciences in St. Petersburg has tbe variant ready for press witb tbe acts of 1390-1715.
Daukantas' historic records also include the collection of privileges of
1495-1792 for independent towns, laymans and cburcb land owners to
establish little towns, to open markets and fairs. Daukantas' collections
were not published, but be shared his materials witb Litbuanian historians: Teodoras Narbutas, Motiejus Valančius, Simonas Stanevičius, Mykolas
Balinskis, Antanas Mucblinskis.
Simonas Daukantas' investigations and efforts to spread historic data is
related to his romanticism and proves bis, as a historian's, criticism. These
works are written to historians and sophisticated fans of history.

Egidijus Aleksandravičius
KSAVERAS KANAPACKIS - PUBLISHER OF SIMONAS DAUKANTAS'
BOOKS

Ksaveras Kanapackis (1813-1866) publisbed atbis own expense two
books prepared by Simonas Daukantas: Phaedrus' "Pasakos"- "Fairy
Tales" and Cornelius Nepos' "Gyvatos Didžiųjų Karvaidų senovės" - "Life
of tbe Great Ancient Warriors" (botb in 1846 in St. Petersburg). By now
the former misterious figure of Ksaveras Kanapackis can be more precisely described. He was one of Daukantas' colleagues in the Senate. We
get to know about his deeds from several actions brought against him in
the Commercial Court (1843-1845). They prove tbat tbe poor functionary received tbe money to publisb Daukantas' books.
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Summary

Kazys Grigas

II. REVIEWS

FICTION AND SCIENTIFIC ELEMENTS OF STYLE
IN SIMONAS DAUKANTAS'
"BŪDAS"- "CHARACTER"

IHE BOOK FOR DAUKANTAS' FRIENDS

Simonas Daukantas' merit in the history of Lithuanian culture and
literature as a founder of Lithuanian historic prose has not been properly
evaluated. In his historic works one can often meet the picture of the
Lithuanian forest, majestic pictures of battles and stories on the cult~~al
past of the nation. They are individualized, exp_ressive and artfully vlVld.
Today most of them are of aesthetic and educatlonal value and are worth
to be published as the most significant examples of the 19th ce~tury
Lithuanian literature, taught at schools and included into the educat1onal
programs on national culture.
. .
. .
.
The article analyzes the relations between flct10n and sc1ent1fic descr'.ptions in Daukantas' "Character". The attention is drawn to two tendenc1es
which became clear dueto Daukantas' use of proverbs and varied phraseology in stylistically different episodes.

lVytautas Jurgutis l
SIMONAS DAUKANTAS'
"DAINĖS ŽEMAIČIŲ" - "SONGS OF SAMOGITIANS"

Simonas Daukantas continued the collection and publication of natio~al
songs started by Pilypas Ruigys in the 18th century. l~ 1846, afte_r havm.g
published "Songs of Samogitians", Daukantas had an 1dea to contmue th1s
work further. There are more manuscript collections of national so~gs
gathered by his colleagues. Though in most of his works Daukantas tned
to avoid loan-words or used to correct them, in songs he would often leave
the loan-words due to their artistic features and mark them in the footnote. He was the first to publish songs of literary origin, m.aking a few
corrections in traditional songs and more accurately correctmg songs of
literary origin. Sometimes Daukantas used also to edit the structure of the
songs and recreate one variant from several sources.

399

Giedrius Subačius
The book under review is Egidijus Aleksandravičius' "Prieš aušrą
(Jaunieji Daukanto bičiuliai)"- "Before Dawn (Young Friends of
Daukantas)"- Vilnius: Žaltvykslė, 1990, 190 p. It is a study on the 19th
century - the age of changes and cultural development. The impulse to
write it was the genesis of the only known portrait of Simonas Daukantas.
The book analyzes the dissemination of Daukantas' ideas and concentrates
its attention on J. Zenkevičius, the author of Daukantas' portrait. The Ianguage of the book is very expressive.

111. PUBLICATIONS
APPLICATIONS WRITTEN BY SIMONAS DAUKANTAS

Prepared by Vytautas Merkys
The article covers written applications of the famous Lithuanian historian and educator Simonas Daukantas (1793-1864) to the authorities of
Vilnius University (1825) with the request to certify his studies at the Faculty of Literature and Free Arts.
There are also the applications written to the Russian Haroldy of the
Boarding Senate (1837-1845) for the documents comfirming his gentry
origin and to the other Department of the Senate, where he had been
working, for vacation and resignation from his duties because of the illness and retirement (1850-1851). Besides, correspondence between
gowernmental institutions concerning Daukantas' applications is included.
FROM 1HE IHREE SIMONAS DAUKANTAS' INSCRIPTION BOOKS

Prepared by Roma Bončkutė
This publication presents three Simonas Daukantas' inscription books.
These three inscriptions give some information about his inclinations, aims
and preparations for creative work. As neither plans, nor sketches ofworks
have been found in Daukantas' heritage, these threė books fill the gap and
make us familiar with the initial creative process. Besides, from the spell-
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ing in Lithuanian inscriptions, the time of his other works can be more
accurately established.
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1HE PREFACE OF 1HE COLLECTION OF SAMOGITIANS (ŽEMAIČIAI)
PRIVILEGES WRITIEN BY SIMONAS DAUKANTAS

Geschichtsstudien iiber das nationale
Wiedererwachen der Litauer
Band 5: Simonas Daukantas

Prepared by Zigmantas Kiaupa

Zusammenfassung

The Preface to the Collection of Samogitian' Privileges prepared and
written by Simonas Daukantas between 1846-1855 in St. Petersburg or
Varniai is presented. Here Daukantas describes the evolution of Samogitia
(Žemaitija) on the break of the 14-15th centuries in the Grand Duchy of
Lithuania, the genesis of privileges, the meaning of the name "Žemaitija",
explains the status of some social categories of the population and
Samogitian denominative words.
SUPPLEMENTS TO SIMONAS DAUKANTAS' LETIER OF SEPTEMBER
9, 1842 TO TEODORAS NARBUTAS

Prepared by Zigmantas Kiaupa
In the supplements the texts by Simonas Daukantas written to Teodoras
Narbutas are presented, where Daukantas analyzes the origin of the gentry Coats of arms, informs Narbutas on the former register about the privileges in the Grand Duchy of Lithuania, gives the description of the archives of the Polish Kingdom of 1730, focuses his attention on the main
documents, quotes and discusses them.

Saulius Žukas
1HE FIRST COLLECTION OF DOCUMENTS ABOUT SIMONAS
DAUKANTAS

The suggested publication on the archives is "Medžiaga S.Daukanto
biografijai" - "The Material for Simonas Daukantas Biography", published
in the United States of America in 1898 and prepared by Mečislovas
Davainis-Silvestraitis and Aleksandras Burba. In this book, the reminiscences on Daukantas, Ietters, other archival data, the portrait of the historian, recreated according to the stories of his witnesses, are described. The
presented materials - facts on his way of life, communication with his
relatives and likeminded persons - make us better understand the life of
the person who became the legend of Lithuanian cultural history.

L BEITRAGE. STUDIEN.
E/mantas Meilus
ŪBER DIE ABSTAMMUNG VON DAUKANTAS

In diesem Artikel wird die Frage iiber die Abstammung des litauischen
Geschichtsforschers und Aufk!arers Simonas Daukantas behandelt.
Eimantas Meilus stiitzt sich dabei auf die Monographie von Vytautas
Merkys (Simonas Daukantas, Vilnius, 1991) sowie auf neueres
Archivmaterial. Im ersten Teil iiberpriift er die These iiber die bauerliche
Abstammung von Daukantas, die sich anhand der in der Kirche von
Lenkimai befindlichen Tauf-, Heirats- und Sterberegister des 18. und friihen
19. Jhs. belegen IaBt. Im zweiten Teil behandelt er die These iiber die adelige
Abstammung des Historikers, die vorwiegend durch Gerichtsakten aus dem
16.- 18. Jh., sowie durch verschiedene weitere Urkunden bekraftigt
wird.
Im abschlieBenden dritten Teil analysiert Meilus die in den ersten zwei
Teilen festgehaltenen Widerspriiche, kommt jedoch zu keiner endgiiltigen
SchluBfolgerung. Der wichtigste Bezugspunkt fiir diese Analyse ist dabei
eine Urkunde aus dem Jahre 1820, die die adelige Herkunft des Geschlechts
Daukantas bezeugt. Diese Urkunde im polnischen Original wird dem
Artikel, zusammen mit vier genealogischen Stammbaumen und einer Liste
aller in den Regis tem der im 17. - 18. Jh. Grafschaft Skuodas in
eingetragenen Daukantas - Familiennamen beigefiigt.
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Zusammenfassung

Roma Bončkutė

Vytautas Berenis

DIE ANFANGE DER LITAUISCHEN GESCHICHTSSCHREIBUNG:
ZWEI ABSCHRIFTEN DER "DARBAI"- "WERKE" VON SIMONAS
DAUKANTAS

DIE AUFFASSUNG DES ALTHISTORISCHEN LITAUENS BEI SIMONAS
DAUKANTAS UND JUOZAS JAROŠEVIČIUS

Roma Bončkutė untersucht in diesem Artikel zwei Abschriften der
"Werke" von S. Daukantas und prazisiert deren Entstehungszeit und -ort.
Sie zieht die SchluBfolgerung, daB die Abschi:iften sich wenig vom Original abheben, daB die fri.ihere doch als mehr vollstandig und zuverlassig zu
betrachten ist.

Giedrius Subačius
DIE AUFFASSUNG DER LITAUISHEN SCHRIFTSPRACHE
(STANDARDSPRACHE) VON SIMONAS DAUKANTAS

S.Daukantas vertritt die Meinung, daB die litauishe Schriftsprache unter
Beri.icksichtigung beider Mundarten -der žemaičiai und der Aukštaičiai
geformt werden muB, d. h. durch die Einbeziehung von Formen beider
Mundarten in die Schriftsprache. Seine theoretische Einstellung versuchte
er in der Praxis umzusetzen, aber unter seinen Zeitgenossen fand keine
Anerkennung.

Saulius Pivoras
BEGRŪNDER DER LITAUISCHEN NATIONALENHISTORIOGRAPHIE

SIMONAS DAUKANTAS

Saulius Pivoras vertritt die Meinung, daB die historiographische
Konzeption und Problematik, die S. Daukantas mit seinem Schaffenswerk
vertrat, bis auf den heutigen Tag noch nicht ernsthaft untersucht und
gewi.irdigt wurde. Den Grund dafi.ir sieht er in der fi.ir die Historiker
iiblichen Voreingenommenheit gegeniiber der romantischen
Historiographie -. Obwohl sowohl das Schaffen als auch die Persšnlichkei t
von S. Daukantas von Sprach- und Literaturforschern sowie von
Historikern vielfach untersucht wurde, zeugen die Forschungsergebnisse
von keiner angemessenen Wiirdigung seiner Werke. So wird z. B. kaum
beachtet, daB S. Daukantas seine Wertungen zu einigen Aspekten der
Geschichte wesentlich veranderte (z. B. in Bezug auf die Rolle des
GroBfiirsten Mindaugas bei der Griindung des litauischen Staates ). Am
Ende seiner Ausfiihrungen verweist S. Pivoras auf die Notwendigkeit einer
umfassenderen und sorgfaltigeren historischen Forschung iiber den
Begri.inder der litauischen nationalen Geschichtsschreibung S. Daukantas.
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Obwohl die Werke von S. Daukantas und J. Jaroševičius nicht zu den
beliebtesten litauischen Geschichtsbiichern in der 1. Halfte des 19.
Jahrhunderts gehorten, beeinfluBte die in ihnen vertretene Auffassung das
historische Bewul3tsein der Gesellschaft nachhaltig. Beide Autoren fiirten
in ihren Werken Begriffe wie "Kultur" und "Zivilisation" ein und
versuchten ein Gesamtbild der litauischen Kultur zu geben (Vgl. S.
Daukantas "Būdas senovės lietuvių" - "Das Wesen der Altlitauer", J.
Jaroševičius "Das Bild Litauens anhand des Standes seiner Zivilisation
vom Altertum bis Ende des 18, Jahrhunderts"). Das Objekt der Kultur ist,
laut S. Daukantas, die "ethnographische NachlaBauthentizitat" des
litauischen Volkes. Die Auffasung der litauischen Zivilization umfaBt bei
J. Jaroševičius den kulturellen Entwicklungsstand von Bewohnern
verschiedener Nationalitaten im heidnischen Litauen und im
GroBfiirstentum Litauen sowie deren Zusammenleben. Da beide
Historiker die Begriffe "Litauer" und "litauische Kultur" unterschiedlich
interpretieren und die Bedeutung der polnischen Kultur und die
Verbreitung des Christentums ebenfalls unterschiedlich bewerten, kommen
sie zu grundverschiedenen SchluBfolgerungen. Fiir S. Daukantas liegen
die Ursachen fiir den Verfall des litauischen Staates in der Zeit der Union
des litauisch-polnischen Staates, die zu einer zunehmenden Verbreitung
der polnischen Kultur fiihrte. Die Konzeption der litauischen Zivilisation
von J. Jaroševičius stiitzt sich dagegen auf ganz andere Griinde und fiihrt
zu anderen SchluBfolgerungen. Seiner Meinung nach wurde die dynamische
Entwicklung Litauens durch den betrachtlichen EinfluB der polnischen
Zivilisation nachhaltig bedingt. In den Geschichtsdeutungen von S.
Daukantas und J. Jaroševičius spiegeln sich somit die in der l. Halfte des
19. Jahrhunderts auftretenden ver~chiedenen Anschauungen iiber den
historischen NachlaB Altlitauens und des GroBfiirstentu'ms Litauen.
Wahrend der Historiker S. Daukantas, der aus Žemaitija (Niederlitauen)
stammt, die Vergangenheit unter dem Gesichtspunkt der sich
entwicklenden Nationalideologie bewertet und solche Kriterien wie der
soziale Stand, die Sprache und die Ethnologie streng voneinander
unterscheidet, driickt die historiographische Anschauung von
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J. Jaroševičius die noch geltende ethnopolitische Mentalitat des
GroBfiirstentums Litauen aus, welche spater vom Gesichtspunkt der
litauischen Nationalideologie aus als "polnisch" und "unionsartig" gewertet
wurde.

Zigmantas Kiaupa
SAMMELBANDE VON SIMONAS DAUKANTAS ANHAND DER
LITAUISCHEN METRIK

Die Vorliebe von S. Daukantas fiir Geschichtsquellen ist durch seine
Forschungsarbeit, in der er die Litausche Metrik auswertet, belegt. Im
Archiv von S. Daukantas, das im Institut fūr litauische Literatur
untergebracht ist, sind iiber 1000 abgeschriebene Blater aus der Litauischen
Metrik vorhanden, die S. Daukantas zu 4 dicken Sammelbanden
zusammengefaBt hatte. Zwei davon werden in der Wissenschaftsbibliothek
von V. Stefanik in der Stadt Lemberg aufbewahrt. In diesen Banden sind
politisch-historische Akten des GroBfiirstentums Litauen aus den Jahren
1385-1635 enthalten. Im Archiv von S. Daukantas ist eine
Sonderrechtssammlung des Landes Žemaitija, die J. Plioteris gehorte, und
eine analoge von S. Daukantas angefertigte und zum Druck vorbereitete
Sammlungvorhanden. ln der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften
in Sankt Petersburg befindet sich eine druckfertige Variante mit Akten
aus den Jahren 1390-1715. Im Archiv von S. Daukantas befindet sich
auBerdem eine Sonderrechtssammlung aus den J ahren 1495-1792, in der
Privilegien fiir freie Stadte, weltliche Būrger und geistliche
GroBgrundbesitzer zur Griindung von Stadtchen und zur Durchfiihrung
von Markten und Messen enthalten sind. Diese Sammelbande gelangten
zwar nicht zur Veroffentlichung, das Material wurde jedoch durch S.
Daukantas und seine Lehrfatigkeit an andere Historiker wie T. Narbutas,
M. Valančius, S. Stanevičius, M. Balinskis, A. Muchlinskis weitergegeben.
S. Daukantas tritt uns mit seinen Werken nicht als Aufklarer entgegen,
sondern ist als Historiker seiner Zeit zu verstehen.
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Egidijus Aleksandravičius
KSAVERAS KANAPACKIS- HERAUSGEBER DER BŪCHER VON
SIMONAS DAUKANTAS

Ksaveras Kanapackis (1813- nach 1866) hat zwei von S. Daukantas
geschriebene Biicher auf eigene Kosten herausgegeben: "Pasakos""Marchen" von Phaedrus und "Gyvatos Didžiųjų Karvaidų senovės"-'- "Das
Leben der alten GroBherrfiihrern" von Cornelius Nepos (beide wurden
1846 in Sankt Petersburg veroffentlicht). K. Kanapackis war ein bis vor
kurzem noch unbekannter Name. Wie die neuere Forschung beweist, war
er einer der Mitarbeiter von S. Daukantas im Senat. Der nicht reiche
Beamte scheint das Geld fūr die Herausgabe der Biicher nicht ganz legal
erworben zu haben. Davon zeugen mehrere gegen ihn eingeleitete
Verfahren wegen VerstoB gegen das Kommerzgesetz.

Kazys Grigas
GRUNDLAGEN EINES BELLETRISTISCH-WISSENSCHAFILICHEN
STILS IN DEM WERK "BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ"-"DAS WESEN
DER ALTLITAUER" VON S. DAUKANTAS

Die Verdienste von S. Daukantas, dem Begri.inder der litauischen
Geschichtsprosa werden von den litauischen Literaturwissenschaftlern und
Historikern nicht geniigend gewiirdigt. Die Schilderungen der litauischen
Walder, die Darstellung heldenhafter Kampfe, die Erzahlungen iiber die
Vergangenheit der Volkskultur, all dies, was wir in seinen Geschichtswerken
immer wieder treffen, ist individualisiert in seiner Gestaltung, expressiv
und vom kiinstlerischen Standpunkt aus iiberzeugend. Die iiberwiegende
Zahl der Werke bi.iBte an asthetischem und erzieherischem Wert bis zum
heutigen Tage nicht ein und verdient es, als wertvolles Beispiel der
litauischen Literatur des 19. Jahrhunderts veroffentlicht und in den Schulen
durchgenommen zu werden.

IJiYtautas Jwgutisl
DIE "DAINĖS ŽEMAIČIŲ"- "LIEDER DER ŽEMAIČIAI"
(NIEDERLITAUER) VON SIMONAS DAUKANTAS

S. Daukantas setzte die von P. Ruigys bereits im 18. Jh. begonnene
Sammlung und Veroffentlichung von Volksliedern der Niederlitauer fort.
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Nach der Herausgabe des Buches "Lieder der Žemaičiai" 1846, hatte S.
Daukantas vor, diese Sammlung auch weiterhin zu vervollstandigen. Fast
alle seine Liedermanuskripte, die er von Helfern sammeln IieB, sind
erhalten geblieben. Obwohl S. Daukantas in seinen anderen Schriften
versuchte, den Gebrauch von Lehnwortern zu vermeiden, IieB er sie wegen
ihres kiinstlerischen Werts in den Liedern unberiihrt. Er war der erste, der
neben den traditionellen Volksliedern auch die von Dichtern schriftlich
uberlieferten Lieder veroffentlichte. In einigen Fallen bearbeitete er die
Struktur der Lieder, insbesondere bei denen, die Iiterarischen Ursprungs
waren. Die traditionellen Texte sind von ihm selten iiberarbeitet worden.

II. REZENSIONEN
Giedrius Subačius
EIN BUCH ŪBER DIE ANHANGER VON SIMONAS DAUKANTAS.

Begutachtet wird das Buch von Egidijus Aleksandravičius "Prieš aušrą
(Jaunieji Daukanto bičiuliai)" - "Vor Sonnenaufgang - Die jungen
Freunde von Daukantas" Vilnius: Žaltvykslė, 1990, 190 S. Hierbei handelt
es sich um eine Studie iiber das 19. Jahrhundert, das als ein Jahrhundert
der Veranderungen gilt, iiber seine Kultur und ihre
Wirkungszusammenhange. Als Impuls fiir die Arbeit galt das einzige
vorhandene Olgemalde von S. Daukantas. E. Aleksandravičius untersucht
die Verbreitung von Daukantas Ideen, befaBt sich mit dem Lebenslauf des
Malers des Gemaldes Jonas Zenkevičius und liefert mit seinem Buch ein
Beispiel fiir die Synthese eines Wissenschaftlichen und kilnstlerischen Stils.

111. PUBLIKATIONEN
SAMMLUNG VON SIMONAS DAUKANTAS ANTRAGEN

Zusammengestellt von Vytautas Merkys
Diese Publikation enthalt eine Sammlung von Antragen des Iitauischen
Historikers und Aufkliirers S. Daukantas (1793-1864). Es handelt sich
um Antrage l. auf Ausstellung einer Bescheinigung iiber sein Studium an
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der Fakultat fiir Literatur und freie Kilnste (1825) bei der Verwaltung der
Universitiit Vilnius, 2. auf Ausstellung der Urkunden iiber seine adelige
Abstammung (1837-1845) beiro Heroldsamt des regierenden Senats
RuBlands, auf Urlaubsbewilligung auf Entlassung aus dem Amt wegen
Krankheit, auf Rentenerstattung bei einer anderen Abteilung des Senats,
in der er selbst arbeitete. Zusatzlich wird der interne Schriftwechsel von
Behorden betreffs seiner Antrage veroffentlicht.
AUS DREI NOTIZBŪCHERN VON SIMONAS DAUKANTAS

Zusammengestellt von Roma Bončkutė
Drei von S. Daukantas zusammengefaBte Notizbiicher werden in dieser
Publikation veroffentlicht. Aus den Eintragungen erfiihrt man ilber seine
Absichten, seine Neigungen und manches iiber den ProzeB seines Schaffens.
Da sich im NachlaB von S. Daukantas keine Handschriften und Entwilrfe
seiner Werke finden, konnen die Notizbilcher die Informationsliicke iiber
die frilhere Schaffensperiode schlieBen. Anhand der litauischen
Rechtschreibung in den Notizbiichern liiBt sich Zeit der Schaffung einiger
seiner Werke genauer als bisher bestimmen.

DAS VORWORT ZUM VON SIMONAS DAUKANTAS
ZUSAMMENGESTELLTEN SAMMELBAND DER SONDERRECHTE DES
LANDES ŽEMAITIJA

Zusammengestellt von Zigmantas Kiaupa
In dieser Publikation handelt es sich um ein Vorwort, das S. Daukantas
zu seinem Sammelband der Sonderrechte des Landes Žemaitija in den
Jahren 1846-1855 in Sankt Petersburg oder in Varniai geschrieben hat.
Er berichtet iiber die Lage in Žemaitija und ilber die Entwicklung der
Sonderrechte des Landes in der Zeit des Bestehens des GroBfiirstentums
Litauen im 14. bis 15. Jahrhundert. Er erklart die Bedeutung des Begriffs
"Žemaitija" und gibt einen Ūberblick iiber den sozialen Status seiner
Bewohner sowie iiber ihre Namen.
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Penktojo tomo autoriai

Saulilis Žukas
MATERIE ZUR BIOGRAPHIE VON SIMONAS DAUKANTAS

Die vorgestellte Archivpublikation ist das im Jahre 1898 in den
Vereinigten Staaten von Amerika herausgegebene Buch "Medžiaga
S.Daukanto biografijai"- "Materie zur Biographie von S. Daukantas'',
das von M. Davainis-Silvestraitis und A. Burba zusammengestellt wird.
In diesem Buch werden Erinnerungen an S. Daukantas, Briefe, Zeugnisse
verschiedener Zeitgenossen und Archivmaterial vorgelegt und damit ein
getreues Bild des groBen Historikers prasentiert. Informationen ilber
Daukantas' Lebensweise, seine Umgangsformen mit den Nachsten und
Gleichgesinnten werden angefiirt und dadurch eine umfassende
Betrachtung seiner in der litauischen Kulturgeschichte zur Legende
erklarten Person ermoglicht.

Egidijus Aleksandravičius, hum. m. dr., g. 1956 m. lapkričio 21 d. Baigė
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą 1979 m. Tiria XIX a. Lietuvos
kultūrą, yra kelių knygų autorius, parašė veikalą apie jaunuosius Daukanto
bičiulius ("Prieš aušrą", 1990).
Vytautas Berenis, g. 1963 m. rugsėjo 12 d. Baigė Vilniaus universiteto
Istorijos fakultetą 1986 m. Tiria Lietuvos bajorijos politinę ir kultūrinę
veiklą XIX a.
Roma Bončkutė, g. 1964 m. balandžio 30 d. Baigė Vilniaus universiteto
Filologijos fakultetą 1988 m. Tiria S. Daukanto raštų tekstologines
problemas.
Kazys Grigas, hum. m. hab. dr., g. 1924 m. kovo l d. Baigė Vilniaus
universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą 1951 m. Tiria lietuvių patarles,
kelių knygų autorius, rašė darbą apie S. Daukantą kaip apie lietuvių
tautosakos rinkėją ir vertintoją, leidinio "S. Daukantas. Žemaičių
tautosaka" (l t.-1983 m., II t.- 1984 m.) parengėjas (su kitais) ir įvado
autorius.

l

Vytautas lurgutisl, g. 1908 m. liepos 28 d. Studijavo teisę Kauno Vytauto
Didžiojo universitete (1929-1933 m.), Briuselio (1934-1935 m.) ir Graco
(1935 m.) universitetuose. Įvairių XIX ir ankstesnių amžių lietuvių kultūros
veikėjų kūrybos, veiklos tyrėjas, leidinio "S. Daukantas. Žemaičių
tautosaka" (I t.-1983m.,11 t.-1984 m.) parengėjas (su kitais), tyrė įvairius
S. Daukanto tautosakos, kitų veiklos sričių aspektus. Deja, belaukdamas
šio savo straipsnio korektūrų, mirė 1993 m. rugpjūčio 14 d.
Zigmantas Kiaupa, hum. m. dr., g. 1942 m. sausio 29 d. Baigė Vilniaus
universiteto Istorijos fakultetą 1965 m. Tiria Lietuvos XV - XVII a. miestų
istoriją, Lietuvos metriką.
Eimantas Meilus, g. 1954 m. lapkričio 20 d. Baigė Vilniaus universiteto
Istorijos fakultetą 1978 m. Tiria XVII - XVIII a. Lietuvos miestelių istoriją.
27.-26%
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Vytautas Merkys, hum. m. hab. dr., prof., akad., g. 1929 m. gegužės 5 d.
Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą 1951 m. Yra
keleto monografijų iš XIX a. Lietuvos istorijos autorius, parašęs knygą
"Simonas Daukantas" (1972, 1991 m.).
Baigė

Saulius Pivoras, g. 1968 m. gruodžio l d. Baigė Vilniaus universiteto
Istorijos fakultetą 1992 m. Tiria lietuvių ir latvių tautinį atgimimą XIX a.
1-ojoje pusėje.

Abramavičius
Abramavičius

J. 25

V. 23, 27
Adelunga<; J. Chr. 199
Agripa V. 21
·
Akelaitis M. 75, 118, 121, 123, 155, 167
Albertas 243, 244
Aleksandras 108, 109, 212, 220, 238,
241
Aleksandras II 130

Giedrius Subačius, hum. m. dr., g. 1960 m. balandžio 26 d. Baigė Vilniaus
universiteto Filologijos fakultetą 1983 m. Tiria S. Daukanto kalbą, XIX a.
bendrinės žemaičių kalbos formavimąsi.
Saulius Žukas, hum. m. dr., g. 1952 m.· spalio 3 d. Baigė Vilniaus
universiteto Filologijos fakultetą 1975 m. Yra dviejų monografijų autorius,
antroji iš jų - "Simonas Daukantas" (1988 m.), tiria literatūros teoriją,
istoriją ir semiotiką.

Aleksandravičius E. 69, 97; 115, 117,

118, 123, 160, 161, 163-167, 390, 392, 397,
399,405, 406,409
Aleksiejūna<; V. 33
Algirdas 242, 244, 296
Ambraziejus 61
Anasta~vičius V. 111
Anciperavičius V. 40
Andrejauskas V. 61, 75
Antanavičius D. 209, 225, 228
Anužienė A 257
Armona<; V. 155
Arvidai 231, 235
Augustas Jurijus 274
Augustas HI 163, 205
Augustina<; 82
Balinskis M. 116, 117, 390, 397, 404
Baliulis A 17, 19, 21
Baloklajus 202
Baranauskas A. 64
Baranovičius A 40
Ba<;anavičius J. 75, 115
Ba<;ilius S. 363
Batora<; S. , žr. Steponas Batora<; l 08,
231, 234
Bėkšta A. 33
Bentamas J. 82
Berenis V. 90, 389, 396, 403, 409
Bernatowicz 200
Bialeckis S. 204
Bibleris V. 73
Bielensteinas 383
Bilinskis A. 230, 234
Biržiška V. 14, 15, 27, 50, 51-53, 58
Biržiškos 58
Blancard 196

Bobrovičius J. 231
Boduenas de Kurtenė J. 158
Bohlena<; P. 199
Bončkutė R. 50, 195, 388, 392, 395,
399,402, 407,409
Boppa<; E. 199
Borkauskas E 330, 341, 342, 385
Borovskis K. 276
Boruta 76
Bovua D. ( Beavuois) 120
Bremenietis A 81
Brodovskis J. 136
Brutenis 86
Budilas 231, 234
Budreckis S. 10
Buivena<; P. 338-340, 385
Buivida<; J. 24, 25
Buividas M. 25
Buivydis A 264
Burba A 246, 251, 252, 367, 393, 400,
408
Burbos 231, 235

Campe J. 197, 266, 365
Chilinskis S. 52
Chodanis J. 83
Chodkiewicz T. I. 205
Cibavičius S. 40
Cicerona<; 197

Čackis 204
čekanauska<; K. 308
Čiulda J. 65-67
Čiževskis 271, 273
Dagys A ( S. Daukanta<;) 280
Dambrauskis 262
Danilavičius I. 75, 82, 97, 238, 241
Danovičius 229, 233
Daugkentis ( S. Daukantas) 247
Daukantai 8, 9, 11, 16-23, 25-27, 31,
34, 171, 173, 174, 357
Daukantai Adomai 20, 23, 35, 38, 39,
44, 47-49
Daukantai Andriai 16, 18, 30, 35, 41,
42,44,48,49
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Daukantai Antanai 16, 36-39, 42, 43,
45-47, 49
Daukantai Dominykai 38, 46, 49
Daukantai Dovydai 29, 30, 36-39, 41,
42,44,46
Daukantai Felicijonai 37, 39, 45, 47
Daukantai Jokūbai 9-12, 16, 17,
24-29, 32, 35-37, 42-45, 48, 49, 173, 174
Daukantai Jonai 20-23, 26-28,
35-39, 41, 43-45, 48, 49
Daukantai Juozapai (Juozai ) 30, 32,
36-39, 41, 43-49, 253
Daukantai Jurgiai 10-14, 17, 24, 31,
37-39, 41-43, 45, 46, 48, 173, 174, 257,
260, 270, 272, 356, 383
Daukantai Jurijai 19, 22, 49
Daukantai Martynai 38, 39, 47, 49
Daukantai Mikalojai 19, 21, 23, 35, 37,
44,48,49
Daukantai Mykolai 11, 12, 30, 35-38,
41,42,44,46,48,49
Daukantai Petrai 10, 16, 20, 28, 30, 32,
36,37,39,42,43,45,46,49,66
Daukantai Pranciškai 37, 39, 41, 46, 47,
49
Daukantai Stanislovai 18-22, 24,
27-30, 35-37, 42, 44, 45, 48, 49
Daukantai Steponai 19, 20, 26, 49
Daukantaitė (Kauneckienė) Ana<;tazija
15, 43
Daukantaitė Darata 49
Daukantaitė Elena 49
Daukantaitė Elžbieta 11, 43
Daukantaitė Konstancija 11, 43
Daukantaitė (Kalvienė) Kotryna 10,
15,43
Daukantaitė Marija 49
Daukantaitė Rozalija 11, 43
Daukantaitė Teresė 12, 43
Daukantaitės Onos 15, 43, 49
Daukantas 16, 18, 337
Daukanta<; Aleksandras 16, 17, 19, 22,
26, 31, 37, 39, 43, 45, 48, 171, 176, 177,
233,253, 260
Daukantas Antana<; Juozas (Juozapas)
Tomas 39, 47, 49
Daukantas Antanas Petras 37-39, 46
Daukanta<; Balimdvitis 41

Daukantas Baltromiejus 41
Daukanta<; Bonaventūras 47
Daukantas Danielius 16, 41
Daukanta<; Florijonas 42
Daukantas Ignotas 271, 272
Daukantas Izidorius 16, 30, 37, 39, 42,
43,45
Daukanta<; Jona<> Rapolas 39, 47, 49
Daukantas Jurijus Povilas Antanas 49
Daukanta<; Kazimiera<; 21, 41
Daukantas Kristofora<; 21
Daukantas Liudvikas 37, 38, 42, 46
Daukantas Matis 41
Daukanta<> Motiejus 39, 47
Daukantas Paulius 49
Daukantas Petras Paulius 39, 47
Daukanta<> Pilypa<> 37-39, 46
Daukanta<> Sebastijonas 19, 49
Daukantas Simona<;, žr. visoje knygoje
Daukantas Simona<> Kazimieras 35, 36,
44,48,49
Daukantas Tadas 16, 29-31, 37, 39, 43,
45
Daukanta<> Tadas Simonas 29, 37-39,
46
Daukantas Tadas lbmas 29, 37-39, 46
Daukantas Vaitiekus 28, 35, 36, 44, 49
Daukantas Valentinas 23, 49
Daukanta<; Venckus 19, 49
Daukanta<> Vincentas 26, 38, 39, 47, 49
Daukantas Zigmantas 41
Daukantienė (Šablovskaitė) Jadvyga
28,35,44
Daukantienė Kotryna, žr. Odinaitė K.
14, 16, 23, 32
Daukantienė Magdalena 16
Daukša M. 64, 334
Daukunaitis Marius 41
Davaina S. 230, 234
Devinakis J. (S. Daukanta<>) 266, 364
Dykas L 203
Dionizijus V. Halikarnasietis 197
Dlugoša<; J. 18, 19, 34, 81
Dmuszewski 205
Dogelis M. 106
Donelaitis K. 93, 373
Drazdauckis 285, 323, 373
Dugys A. (S. Daukanta<>) 365

Dusburgietis P. 81
Dvoržanskis 1. 229, 232
Dvožeckis-Bohdanovičius J. 23, 26, 27

Dzialynski A. T. 213
Einara<; J. (S. Daukantas) 280
Engelsona<> 129
Erdžvilas 203
Eugenijus, pop. 237, 240
Falkovskis J. 357
Fedras 54, 62, 390, 397, 405
Firkovičius R. 33
Fišeris A. 192-193
Fonvizinas 201
Gabonskis A. 122, 127, 145
Gastold A. 278
Gastold, Gasztold 204
Gedimina<>, L. d. k. 51, 80
Gedvila<; 230, 234
Geištrona-; J. 131
Gerulaitis A. 366
Gėtė J. V. 142
Gezdauskis (Gazdauskis, Gozdauskis)
255, 257, 330
Giedraitis L 293
Giedraitis M. 203, 293
Gimbuta<; 203
Gintila J. Ch. 57-59, 61, 62, 122, 127,
128
Ginvila 203
Girdenis J. ( S. Daukantas) 364
Girkonta<; P. 31
Gizevijus E. 143
Godlevskis J. 191, 193
Golstadas H. M. 208, 213, 215, 221
G6ralski Z. 27
Goreckis T. 161, 163
Goryševas 175, 176
Gorskis l. 230, 234
Grabovskis M. 107
Greimas A. 147
Grenbergas 340
Grigalius X 201, 203
Grigas K. 133, 135, 147, 155, 158, 391,
398, 405, 409
Grik.~ta<; L. 154
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Grimma<; 1. C. K. 199
Grocijus H. 82
Gros.<;as 343
Grunharda<> B. A. 266, 364
Gudavičius S. 20
Guizot Fr. 91, 92

Heerenas A. H. 90
Heizinga J. 76, 80
Herbutas M. 112
Herderis J. E. 82, 142, 199, 208, 213
Herodotas 78, 81
Hintze C. 118, 363-364
Hoffmann 197
Hrycevičius 340
Humboldtas W. 199
lgnatovičius L 27
Ilja 110, 238, 241
lmbrn J. 231, 234
lva~kovičius M. 278
Ivinska<; 373
lvinskis L 73, 80, 81, 86, 87, 121
Ivinskis Z. 89

Jablonskis J. 279
Jablonskis K. 19, 87, 88-89
Jakukevičius 232, 235
Jambickas 82
Jankevičius J. 335, 340
Janonienė R. 162, 165, 166, 167
Janulaitis A. 10, 11, 14, 15, 69, 70, 99,
134, 179
Jaroševičius J. 77, 78, 82, 90-97, 99,
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