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Birutė Triškaitė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vilnius

milkų šeima xvii–xviii a. prūsijos lietuvoje: 
genealogijos rekonstrukcija1 

prūsijos lietuvoje tarp lietuvių raštijos kūrėjų buvo ne tik pavienių evangelikų 
liuteronų kunigų, bet ir ištisų jų šeimų bei kartų. xviii a. šalia ruigių – teofilio 
Šulco (theophil schultz, 1629–1673) vaikaičio pilypo ruigio (philipp ruhig, 1675–
1749) ir pastarojo sūnaus povilo Frydricho (paul Friedrich ruhig, ~1725–po 1781) – 
iškyla milkų šeima, kurios dvi kartos aktyvia lituanistine veikla kone šimtmetį buvo 
įsiliejusios į lietuviškąją kultūrinę erdvę. tai tėvas petras Gotlybas milkus (peter 
Gottlieb mielcke, 1695-10-25–1753-06-09) ir trys jo sūnūs: teodoras Gabrielius (theo-
dor Gabriel mielcke, 1728-03-28–1762-03-19), Kristijonas Gotlybas (Christian Gottlieb 
mielcke, 1733-??-??–1807-07-06) ir danielius Frydrichas (daniel Friedrich mielcke, 
1739-01-11–1818-03-21)2.

lietuvių raštijos istoriografijoje daugiausia duomenų apie milkų šeimą – sudėtį 
ir jos narių biografijas – pateikė vaclovas biržiška Aleksandryne (Čikaga, 1963, toliau – 
BržA)3 ir Žavinta sidabraitė straipsniuose bei monografijoje Kristijonas Gotlybas Milkus. 
Gyvenimas ir literatūrinė veikla (vilnius, 2006)4. Šio straipsnio tikslas – remiantis ar-
chyviniais šaltiniais rekonstruoti trūkstamas petro Gotlybo milkaus šeimos grandis 
ir keturias šios šeimos kartas, atkreipiant dėmesį į genealogines sąsajas su žinomais 
amžininkais ir lietuvių kultūrai nusipelniusiais asmenimis.

pagrindinis genealoginės rekonstrukcijos šaltinis yra bažnytinės metrikų knygos, 
kuriose registruoti svarbiausi parapijiečių gyvenimo įvykiai – gimimas ir krikštas, 
santuoka, mirtis. atkuriant keturias milkų šeimos kartas remtasi pirminiais auten-
tiškais šaltiniais – išlikusiomis prūsijos lietuvos bažnytinėmis metrikų knygomis, 

1  straipsnis parengtas pagal lietuvos mokslo 
tarybos finansuotą projektą Lituanistinio 
sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijoje atodangos. 
Vienos šeimos istorija: Mielckes vs. Milkai 
(projekto vadovė – doc. dr. Žavinta sidab-
raitė), įtrauktą į valstybinę lituanistinių 
tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programą 
(sutarties nr. lip-019/2016). 

2  apie milkų lituanistinę veiklą žr. BržA II 
52–54, 130–136, 140–141; Girdzijauskas 
1990, 5–34; Citavičiūtė 2004, 211, 249–250, 
254tt.; sidabraitė 2006; triškaitė 2013, 39–
86; sidab raitė 2015a, 680–713 ir kt. 

3  BržA ii 52–54, 130–136, 140–141. 
4  sidabraitė 2003, 99–102; sidabraitė 2005, 

191–194; sidabraitė 2006, 11–42 ir kt.
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kurios šiuo metu saugomos Centriniame evangelikų archyve (vok. Evangelisches Zen
tralarchiv, toliau – eza) berlyne ir olštyno valstybiniame archyve (lenk. Archiwum 
Państwowe w Olsztynie, toliau – apo) lenkijoje. per antrąjį pasaulinį karą dingusių 
bažnytinių metrikų knygų buvo pasitelktos kopijos, darytos prieškariu iš originalų 
ir dabar saugomos saksonijos valstybiniame archyve, leipcigo skyriuje (vok. Sächsi
sches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, toliau – sächssta, sta-l). taip pat remtasi 
prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve (vok. Geheimes Staatsar
chiv Preußischer Kulturbesitz, toliau – Gsta pK) esančiais dalykiniais milkų laiškais ir 
kitais dokumentais. apžvelgiant vėlesnes kartas ir ieškant sąsajų su lituanistine veik-
la, pasitelkti ir antriniai šaltiniai, iš kurių svarbiausias – Friedwaldo moellerio (1894–
1964) pagal archyvinę medžiagą pàrengtos rytų ir vakarų prūsijos evangelikų kuni-
gų biografijos, publikuotos veikale Das „Zwischenmanuskript“ zum Altpreußischen 
evangelischen Pfarrerbuch (1–7 t., Hamburgas, 2012–2014, toliau – ZM).

tyrimas dvikryptis: žvelgiant diachroniškai atkuriamos vertikalios keturių kartų 
genealoginės jungtys, tiriant sinchroniškai – horizontalūs giminystės ryšiai, nulemti 
bendrų tėvų ir santuokos. atskaitos asmuo – 1695 m. spalio 25 d. tilžėje (vok. Tilsit) 
gimęs petras Gotlybas milkus, nuo kurio prasidėjo šios šeimos atstovų lituanistinė 
veikla, apėmusi aštuonis xviii a. dešimtmečius ir peržengusi xviii–xix a. sandūrą. 

1. t Ė v a i  p e t r a s  i r  m a r i J a  m i l K a i. petro Gotlybo milkaus krikšto 
įrašas tilžės vokiečių, arba miesto, bažnyčios (vok. Deutsche Kirche, Stadtkirche) krikš-
to metrikų knygoje (1695–1715; eza: 980/1723, toliau – TilKK4), datuotas 1695 m. 
spalio 26 d. (t. y. praėjus vos dienai nuo gimimo), dokumentuoja ne tik jo gimimo 
metus, bet ir tėvo bei motinos vardus. tai marija (maria, ?–po 1695) ir petras milkai 
(peter mielcke, ?–po 1695): 

d[en] 26 Oct: A: 1695. […] ‖ 113 Peter Mielcke5 p[ate]r Gemellorum. Maria m[ate]r ‖ 
114 Peter Gottlieb [et] ernſt Jacob Gemelli berhard ‖ döpner. ahaſver[us] Wendt. 
Johan Qvant. michael badke. ϕ. ‖ Fr: Catharina striſtermannin. regina Gerckin. Jgfr: ‖ 
barbara bartſchin6. 

pirmą kartą petro ir marijos milkų vardai išlikusiose tilžės bažnytinėse metrikų 
knygose užfiksuoti 1684 m. gegužės 19 d. vokiečių bažnyčios krikšto metrikų kny-
goje, apimančioje laikotarpį nuo 1673 iki 1695 m. (eza: 980/1722, toliau – TilKK3)7, 
tikriausiai krikštijant jųdviejų pirmagimį (žr. 2), tad manytina, kad susituokti jie 
turėjo devintojo dešimtmečio pradžioje. tėvų vardų identifikavimas leidžia atkurti 
šios šeimos sudėtį, t. y. nustatyti antros kartos atstovus – petro Gotlybo seseris ir 
brolius, iš kurių vienas, kaip byloja cituotas krikšto įrašas, – dvynys ernstas Jokūbas 
(ernst Jacob mielcke, 1695-10-25–1772-12-15) (apie juos žr. 2). 

5  pabraukta vėliau pilkšvai mėlynu pieštuku. 
Čia ir toliau paryškinta cituojant. 

6  TilKK4 14, nr. 113–114. Įrašo faksimilę žr. 
triškaitė 2013, 40. Šioje citatoje ir toliau 

išskleidžiamos kontrakcijos ir omisijos, o 
tašku ir dvitaškiu žymimos suspensijos 
paliekamos neišskleistos. 

7  TilKK3 650, nr. 45. 
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vokiečių bažnyčios krikšto metrikų knygos teikia duomenų ir apie socialinę petro 
Gotlybo milkaus kilmę. tilžės bažnytinės apskrities vyriausiojo kunigo Friedricho 
selle’s (1658–1710, pareigas ėjo 1687–1710) ir minėtos bažnyčios diakonų danieliaus 
Wernerio (1637?–1692, pareigas ėjo 1660–1692), theodoro Wernerio (1664?–1697, pa-
reigas ėjo 1689–1697) bei kitų pildytose metrikų knygose paprastai prie aukšto ar 
aukštesnio luomo atstovų – didikų, valdininkų, dvasininkų, mokytojų – pavardžių 
įrašomas pagarbą reiškiantis priedėlis Herr ‘ponas’ ir Frau ‘ponia’ (tik retkarčiais 
nurodomos pareigos ar užsiėmimas). prie petro Gotlybo tėvų pavardės ir vardų nė 
sykio iš septynių (tad atsitiktinio praleidimo galimybė atmestina) šis priedėlis nepa-
minėtas, vadinasi, pora tokiam visuomenės sluoksniui nepriklausė. Kita vertus, krikš-
to įrašuose minimi krikštatėvių vardai atskleidžia socialinę šeimos aplinką: su kuo 
giminiuotasi ir bičiuliautasi, kokių gerbiamų asmenų draugystės siekta. manytina, 
kad petro Gotlybo tėvas buvęs, pasak sidabraitės, „prakutęs“ miestelėnas8, mat vai-
kų krikštatėviais kviesti garbingi miestiečiai – valdininkai ar kunigų žmonos: tilžės 
lietuvių kunigo mykolo engelio vyresniojo (michael engel, ?–1687) žmona sophia9, 
jo sūnaus kunigo mykolo engelio jaunesniojo (michael engel, 1650–1707) žmona 
regina10, kantoriaus Georgo motzo žmona11, teisėjų Heinricho boltzo ir nikolauso 
boltzo žmonos12, teisininkas tobiasas siedelmannas13 ir kt. tarp dvynių petro Gotly-
bo ir ernsto Jokūbo krikštatėvių buvo vaistininkas ahasveras Wendtas ir veikiausiai 
teismo tarėjo Christopho striestermanno žmona Catharina14. 

ar milkai buvo vokiečiai, ar suvokietėję lietuviai, lietuvių raštijos istoriografijoje 
nėra vienos nuomonės15. vis dėlto vokiečių bažnyčios krikšto metrikų knygos leidžia 
tvirtinti, kad petro Gotlybo milkaus tėvai save laikė vokiečiais: aštuoniems vaikams 
duoti vokiški vardai (žr. 2), visi jie krikštyti vokiečių lankytoje vokiečių bažnyčioje, 
o ne priešais stovėjusioje lietuvių bažnyčioje16 (beje, joje tuo metu kunigavo giesmių 
vertėjas į lietuvių kalbą mykolas engelis jaunesnysis). vokiškos etninės tapatybės 
ženklu laikytina ir pavardės forma Mielcke, Mielke, kuria petro Gotlybo tėvas įregis-
truotas minėtose bažnytinėse metrikų knygose. Kol kas nėra duomenų, kada ši gi-
minė atsikėlė į tilžę ir nuo kada apskritai gyveno prūsijos lietuvoje17. 

mergautinė petro Gotlybo milkaus motinos pavardė nenurodyta nė vieno milkų 
vaiko krikšto įraše (žr. 2), tad remiantis bažnytinėmis metrikų knygomis neįmanu at-
sekti jos kilmę. vis dėlto gilesnes petro Gotlybo šaknis moteriškąja linija atskleidžia jo 
1749 m. gruodžio 10 d. prašymas, adresuotas tilžės miesto magistratui ir burmist rui 

8  sidabraitė 2006, 11. 
9  TilKK3 650, nr. 45.
10  TilKK3 671, nr. 89.
11  TilKK3 671, nr. 89.
12  TilKK3 799, nr. 14.
13  TilKK3 650, nr. 45.
14  TilKK4 14, nr. 113–114. 
15  plg. BržA ii 52; zinkevičius 1990, 264; Kau-

nas 1996, 107–108.
16  teuber 1728, 620. 

17  Galima tik konstatuoti, kad nuo 1642 iki 
1684 m. gegužės tilžės vokiečių bažnyčio-
je nebuvo pakrikštytas nė vienas kūdikis, 
kurio tėvo pavardė būtų buvusi Mielcke. 
tai liudija minėtoji TilKK3 ir išlikusios dar 
dvi ankstesnio laikotarpio tilžės vokiečių 
bažnyčios krikšto metrikų knygos: TilKK1 
(1642–1652; eza: 980/1719) ir TilKK2 (1653–
1672; eza: 980/1720). 
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danieliui boltzui. prašydamas skirti engelbrechto stipendiją Karaliaučiaus universite-
te studijuojančiam vyriausiajam sūnui teodorui Gabrieliui (apie jį žr. 4.1), petras Got-
lybas minėjo, kad šios stipendijos steigėjas buvęs jo senelės iš motinos pusės senelis:

dieſes Stipendium von meine[m] ‖ vorfahren herſtam[m]et, maßen der Fundator, 
mei=‖ner GroßMutter Mütterlicher Linie, GroßVater ‖ geweſen18. 

stipendiją 1595 m. gegužės 6 d. testamentu įsteigė tilžės miesto tarybos narys 
reinholdas engelbrechtas (?–1595?). tai jį petras Gotlybas milkus minėtame prašyme 
laikė savo proproproseneliu. Kitaip tariant, 1695 m. gimęs petras Gotlybas turėjo 
priklausyti mažiausiai penktajai šios giminės moteriškąja linija kartai.

xvi a. pabaigoje engelbrechto įsteigta stipendija skirta kasmet studijuojantiems 
jo šeimos nariams ir giminaičiams, o nesant tokių pretendentų – ir kitiems iš tilžės 
kilusiems bei universitete studijuojantiems jaunuoliams. iš pradžių stipendijos fondą 
sudarė 373 reichstaleriai ir 30 grašių, o 1712 m. stipendijos skyrimo teisę perdavus 
tilžės magistratui fondas buvo dar papildytas19. engelbrechto stipendija buvo pa-
grindinė stipendija, kurią kelerius metus gavo ir pats petras Gotlybas milkus, studi-
juodamas Karaliaučiaus universitete: 1714, 1715, 1716 m. jam skirta po 20 reichstale-
rių (po 12 reichstalerių išimties tvarka atskaitant ir paskiriant dar dviem pretenden-
tams), o 1725 m. – visa 32 reichstalerių stipendija20. vėliau ši stipendija ne sykį buvo 
skiriama jo sūnums. taigi, regis, milkùs giminystės saitai iš tiesų siejo su engelbrech-
tais. petro Gotlybo motinos giminaičiai turėjo būti xvii a. viduryje tilžėje gyvenę 
Friedrichas, andresas, reinholdas, zachariasas engelbrechtai21. Į kokią tilžės šeimą 
nutekėjo iš pasiturinčios engelbrechtų giminės kilusi petro Gotlybo senelė, duomenų 
nėra, tačiau jo motina atitekėjo į žemesnio luomo milkų šeimą.

2. b r o l i a i  i r  s e s e r Y S. petro ir marijos milkų šeimos būta gana gausios. 
be jau minėto brolio dvynio ernsto Jokūbo, petras Gotlybas turėjo dar tris vyresnius 
brolius ir tris seseris. bent tiek jų įregistruota išlikusiose vokiečių bažnyčios krikšto 
metrikų knygose, apimančiose laikotarpį nuo 1673 iki 1715 m. tai šie broliai ir se-
serys: Jonas Frydrichas (Johann Friedrich, krikštytas 1684-05-19), marija elžbieta 
(maria elisabeth, krikštyta 1685-10-22), Jonas Kristijonas (Johann Christian, krikšty-
tas 1687-09-17), ona sofija (anna sophia, krikštyta 1689-05-04), Jonas ertmanas 
(Johann ertmann, krikštytas 1691-07-15), regina dorotėja (regina dorothea, krikš-
tyta 1693-02-05) (žr. 1 schemą): 

Anno 1684. ‖ […] ‖ d[en] 19 Maj. ‖ 45. peter mielcke22 p[ate]r. maria M[ate]r. Iohann 
Friedrich fili[us]. ‖ H[err] iohannes teſman ‹←mielcke›. H[err] bernhard mühlfeld. 
reinholt baſtelman. ‖ H[errn] tobias siedelmans e[he]fr. Fr. sophia H[errn] michael 
engels sen. e[he]fr. ‖ H[errn] Fridrich bartſchen e[he]fr.23;

18  mielcke 1749-12-10, 387v. už šio dokumen-
to nuorodą esu dėkinga doc. dr. Žavintai 
sidabraitei. 

19  arnoldt 1746, 26; thiel 1804, 173–174.

20  ES 112r. 
21  Žr. TilKK1, TilKK2, TilKK3.
22  pabraukta vėliau pilkšvai mėlynu pieštuku. 
23  TilKK3 650, nr. 45. 
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Anno 1685. ‖ […] ‖ d[en] 22 Octobr. ‖ 89. peter mielcke24 p[ate]r. maria M[ate]r. Maria 
Eliſabeth filia ‖ Henrich Franck. Henrich bartſch. H[errn] Georg motʒen Cant. e[he]fr. 
Fr. euphrosina an-‖dres Wigandten Fiſchm[eiſte]r[s] e[he]fr. Fr. regina H[errn] e[n]-
gels e[he]fr. Jungfr. maria eliſabeth lengnigkin. ‖ H[err] Fridrich bartſch25;

Anno 1687. ‖ […] ‖ d[en] 17 ‹←16› Septembr. ‖ 101. peter mielcke26 p[ate]r. maria 
M[ate]r. Iohan Christian fili[us]. ‖ H[err] Fridrich bartſch. iohan irwing. Henrich 
mecklenburg. daniel Koß. ‖ Fr. Gertrud seel. Gabriel preucken vid. Fr. regina seel. 
H[errn] iacob meyers vid. ‖ Jungfr. margaretha Franckin27; 

Anno 1689. ‖ […] ‖ d[en] 4 Maj: ‖ 40. peter mielcke28 p[ate]r. maria M[ate]r. Anna 
Sophia filia ‖ Hans iohanſen. Hans iacob Hammer. andreas Kieſing iun. ‖ Fr. eliſabeth 
bernhard depners e[he]fr. iohan adrian behmen e[he]fr. ‖ Fr. anna sophia H[errn] 
ertman personen e[he]fr.29; 

Anno 1691. ‖ […] d[en] 15 Julij ‖ 57. peter mielcke30 ‹←miec› p[ate]r. maria M[ate]r. 
Iohan Ertman fili[us]. ‖ H[err] iohann schönwald. iohan lemm. Georg sperber. H[err] 
Henric[us] ‖ lederkunſt. michael liedken e[he]fr. Christian Grantʒauen e[he]fr. Fr. 
Catha‖rina eliſabeth michael Kroßen e[he]fr.31; 

Ann. 1693. ‖ d. 5 Febr. ‖ 14. peter mielke32 p[ate]r. maria M[ate]r. Regina Dorothea 
Filia. ‖ Heinrich broſin. Fridrich ierichau, studioſ[us]. michaël liedcke. Fr. Hein=‖rich 
boltʒſche. Fr. nicolai boltʒin. Fr. andreas reiman[n]in. Jgfr. Catharina böhmin33. 

visi šeši vyresni už petrą Gotlybą ir ernstą Jokūbą. manytina, kad šie dvyniai 
buvo jauniausi vaikai šeimoje, mat iki 1715 m. daugiau šios poros vaikų nepakrikš-

24  pabraukta vėliau pilkšvai mėlynu pieštuku.
25  TilKK3 671, nr. 89.
26  pabraukta vėliau pilkšvai mėlynu pieštuku.
27  TilKK3 703, nr. 101.
28  pabraukta vėliau pilkšvai mėlynu pieštuku.

29  TilKK3 729, nr. 40.
30  pabraukta vėliau pilkšvai mėlynu pieštuku.
31  TilKK3 771, nr. 57.
32  pabraukta vėliau pilkšvai mėlynu pieštuku.
33  TilKK3 799, nr. 14.

 petras milkus  marija 
 (peter mielcke, ?–po 1695)  (maria, ?–po 1695)

 ↓
 1.  Jonas Frydrichas (Johann Friedrich, 1684 tilžė–iki 1687? ?)
 2.  marija elžbieta (maria elisabeth, 1685 tilžė–po 1712 ?)
 3.  Jonas Kristijonas (Johann Christian, 1687 tilžė–iki 1691? ?)
 4.  ona sofija (anna sophia, 1689 tilžė–? ?)
 5.  Jonas ertmanas (Johann ertmann, 1691 tilžė–? ?)
 6.  regina dorotėja (regina dorothea, 1693 tilžė–? ?)
 7–8.  Petras Gotlybas (peter Gottlieb, 1695-10-25 tilžė–1753-06-09 mielkiemis) 
  ernstas Jokūbas (ernst Jacob, 1695-10-25 tilžė–1772-12-15 tilžė)

1 schema. petro ir marijos milkų šeima (remiantis TilKK3, TilKK4, TilMK)
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tyta. tai, kad trims sūnums iš eilės duotas Jono (Johann) vardas, verčia manyti, jog 
pirmieji du pilnametystės nesulaukė ir mirė dar iki 1691 m., t. y. prieš gimstant 
Jonui ertmanui.

iš milkų šeimoje augusių sūnų tik petras Gotlybas studijavo Karaliaučiaus uni-
versitete (imatrikuliuotas 1712 m. gegužės 12 d.34) ir pasirinko dvasininko kelią: 
1726 m. vasario 11 d. jis ordinuotas Jurbarko (vok. Georgenburg) kunigu, o nuo 1736 m. 
pradžios iki mirties 1753 m. birželio 9 d. kunigavo mielkiemyje (vok. Mehlkehmen)35. 
tik petras Gotlybas buvo įsitraukęs į lietuviškų raštų rengėjų gretas, docentavo Ka-
raliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminare.

2.1. b r o l i s  e r n s t a s  J o K Ū b a s. petro Gotlybo milkaus dvynys ernstas 
Jokūbas tapo žinomu ir gerbiamu tilžės pirkliu. tai liudija 1753 m. Karaliaučiuje, 
danieliaus Christopho Kanterio spaustuvėje, pasirodžiusio spaudinio antraštinis 
lapas, kuriame ernstas Jokūbas milkus nurodytas kaip autorius: „ernſt iacob miel-
cke, ‖ brger=, Kauf= und Handels=mann in tilſe“36. Šis spaudinys – tai publikuota 
proginė kalba, ernsto Jokūbo sakyta per iškilmes tilžei švenčiant 200-ąsias įkūrimo 
metines. iškilmės vyko 1752 m. lapkričio 2–5 d. ir truko keturias dienas: nuo ketvir-
tadienio iki sekmadienio37. beje, šia proga vokišką eilėraštį parašė bei publikavo ir 
pats petras Gotlybas milkus38. 

dvidešimt devynerių ernstas Jokūbas 1725 m. sausio 30 d. susituokė su anna ma-
ria mergautine pavarde Rhode (1696?–iki 1754). santuoka užregistruota tilžės vokiečių 
bažnyčios santuokos metrikų knygoje (1697–1766; eza: 980/1762, toliau – TilSK): „Anno 
1725. ‖ […] ‖ d[en] 30. Ian: ‖ 4. H[err] Ernst Iacob mielcke. Kauff= v. Handels=‖mann. 
mit Jgfr: Anna Maria geb: Rhodin“39. Žmona tikriausiai buvo kalvio erdmanno rho de’s 
duktė, pakrikštyta 1696 m. kovo 31 d.40 Kaip byloja 1716–1733 m. tilžės vokiečių baž-
nyčios krikšto metrikų knyga (sächssta, sta-l: 21962, Familiengeschichtliche samm-
lungen des reichssippenamtes, Kbfilm Kb ostpreußen 0108, toliau – TilKK5), jiedu 
susilaukė keturių vaikų: marios elisabethos (krikštyta 1726-02-10)41, ernsto bernhardo 
(krikštytas 1728-01-16)42, theodoro Gottliebo (krikštytas 1730-10-27)43 ir Johannos 
Christinos (krikštyta 1732-09-17)44. 

būdamas beveik penkiasdešimt devynerių, 1754 m. rugsėjo 17 d. ernstas Jokūbas 
vedė antrą kartą. Šįsyk jo žmona tapo anna maria Klein (?–po 1760): „H[e]rr Ernst 
Iacob Mielcke. e. Kaufmann ‖ mit Jgfr. Anna Maria Kleinin ‖ [secun]da vota […] Hauß-

34  erler 1911–1912, 273: „[1712.] 12. [maii.] 
mielcke pe. Gottlieb, tilsa-pruss., stip.“ 

35  QPP iv 13v, 47r; arnoldt 1777, 92, 120;  
moeller 1968, 41, 93.

36  mielcke 1753. 
37  thiel 1804, 33. 
38  mielcke [1752].
39  TilSK 49v, nr. 4.
40  TilKK4 38, nr. 33. 

41  TilKK5 684, nr. 29.
42  TilKK5 723, nr. 9.
43  TilKK5 786, nr. 138.
44  TilKK5 829, nr. 107. pridurtina, kad vėliau 

ernstas Jokūbas milkus krikšto metrikų 
knygose, rodos, minimas tik kaip krikšta-
tėvis. antai 1738 m. krikštijant pirklio 
Christiano Wigandto sūnų jis įrašytas pir-
masis tarp liudytojų (TilKK6 108, nr. 95). 
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trauung“45. ar anna maria galėjo būti tilžėje xvii a. gyvenusio ir aštuonis vaikus – 
vieną sūnų bei septynias dukteris – turėjusio danieliaus Kleino (1609–1666) provaikai-
tė, atskleistų Kleino šeimos genealogijos tyrimas, bet kol kas tokių duomenų nesama46. 
tepridurtina, kad tuo metu tilžėje ir jos apylinkėse gyveno nemažai Kleinų, kurie 
vertėsi amatininkyste. tikėtina, kad giminystės gija ją siejo su odininku danieliumi 
Kleinu: 1760 m. gruodžio 18 d. anna maria įrašyta pirmoji tarp jo dukters krikšto 
liudytojų – šitaip tvirtinti leidžia 1755–1775 m. tilžės vokiečių bažnyčios krikšto met-
rikų knyga (eza: 980/1728, toliau – TilKK7)47. su antrąja žmona, rodos, neturėta vaikų48. 

sulaukęs septyniasdešimt septynerių, 1772 m. gruodžio 15 d. ernstas Jokūbas mirė 
nuo sekinančios ligos – tai įrašyta vokiečių bažnyčios mirties metrikų knygoje (1765–
1795; eza: 980/1776, toliau – TilMK): „H[err] Ernst Iacob Mielcke Kauffman[n] ‖ d[en] 
15 [Decem]br[is] 1772. Ʒährend[e] Kranckheit. 77 iahr 6 Wochen“49. taigi ernstas Jokūbas 
devyniolika metų pragyveno savo brolį dvynį. Kitaip nei petras Gotlybas, jis pasiliko 
gyventi gimtojoje tilžėje (jo namai, beje, stovėjo vokiečių gatvėje50), tačiau abiejų brolių 
ryšys išliko glaudus. petras Gotlybas buvo vyriausio ernsto Jokūbo sūnaus ernsto 
bernhardo krikštatėvis51, o šiedu vėliau lankydavosi mielkiemyje: brolio ir sūnėno, kaip 
krikšto liudytojų, vardai įrašyti petro Gotlybo ranka mielkiemio evangelikų liuteronų 
bažnyčios krikšto metrikų knygoje (1736–1753; sächssta, sta-l: 21962, Familienge-
schichtliche sammlungen des reichssippenamtes, Kbfilm as 2102-1, toliau – MielKK1)52. 

2.2. s e s u o  m a r i J a  e l Ž b i e t a. tilžės vokiečių bažnyčios santuokos met rikų 
knyga byloja, kad vyriausioji petro Gotlybo sesuo marija elžbieta 1707 m. kovo 1 d. 
ištekėjo už aštuoneriais metais vyresnio vietinio pirklio Joachimo Friedricho pötscho 
(pehtsch, petsch, 1677–po 1718)53: „Anno mdCCvii ‖ […] ‖ d[ie] 1. Martij. H[err] Joa-
chim Friederich pehtſch ‖ Kauff= u[nd] Handelsma[nn] mit J. maria ‖ eliſabeth miel-
kin“54. Jo tėvas bendravardis Joachimas Friedrichas pötschas taip pat buvo tilžės pirk-
lys, turėjęs dar penkis vaikus: tai anna Catharina (krikštyta 1672-10-13)55, maria elisa-
betha (krikštyta 1674-05-10)56, Gotthardas (krikštytas 1679-07-03)57, euphrosina (krikšty-
ta 1681-06-06)58 ir dorothea (krikštyta 1683-07-04)59. 

marija elžbieta ir Joachimas Friedrichas susilaukė mažiausiai trijų sūnų: Carlo 
Friedricho (krikštytas 1708-03-05)60, theodoro (krikštytas 1709-11-21)61 ir Carlo Gottlie-
bo (krikštytas 1712-04-17)62, tačiau pirmagimis veikiausiai mirė iki 1712 m., t. y. iki 

45  TilSK 88v, nr. 23.
46  Kad danielius Kleinas turėjo aštuonis vai-

kus, žr. PMDK [7]; QPP iv 62r.
47  TilKK7 570, nr. 216.
48  Žr. TilKK6 ir TilKK7.
49  TilMK  70, nr. 11.
50  TilMK  70, nr. 11.
51  TilKK5 723, nr. 9.
52  MielKK1 239v, nr. 73; 174r, nr. 80.
53  Joachimo Friedricho pötscho krikšto 1677 m. 

kovo 30 d. įrašą žr. TilKK3 528, nr. 30.

54  TilSK 15v, nr. 9. pavardės „pehtſch“ ir 
„mielkin“ pabrauktos vėliau pieštuku. 

55  TilKK2 429, nr. 121.
56  TilKK3 467, nr. 52.
57  TilKK3 560, nr. 45.
58  TilKK3 595, nr. 48.
59  TilKK3 634, nr. 66. 
60  TilKK4 252, nr. 31.
61  TilKK4 287, nr. 48.
62  TilKK4 326, nr. 50.
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trečiojo sūnaus, kuriam duotas toks pats vardas, gimimo. 1714 m. liepos 16 d. krikš-
tijant ketvirtąjį Joachimo Friedricho pötscho sūnų Johanną Friedrichą63, 1716 m. rug-
sėjo 6 d. – Gottfriedą bernhardą64, o 1718 m. rugsėjo 4 d. – Gotthardą65, motinos 
vardas nenurodytas, tad nežinia, ar ir šių trijų sūnų susilaukta su marija elžbieta. 

Kol kas neaišku, koks šios pötschų šeimos ryšys su tuo bendrapavardžiu, kuris 
petro Gotlybo sūnaus Kristijono Gotlybo milkaus giesmynui buvo parengęs lietuviš-
kų giesmių ir maldaknygę (jų rankraščius xix a. pabaigoje tilžės klebonijoje rado 
tuometis lietuvių kunigas Karlas theodoras Waldemaras Hoffheinzas [1823–1897])66. 
atrodo, kad vienas iš marijos elžbietos sūnų testamentu buvo skyręs išlaikymą ne-
tekėjusiai savo pusseserei – vienai petro Gotlybo dukterų (žr. 4.3).

apie kitas dvi petro Gotlybo seseris – oną sofiją bei reginą dorotėją – ir brolį 
Joną ertmaną duomenų daugiau nerasta.

3. Ž m o n a  r e G i n a  l u i z a  Š i m e l p e n i G. petro Gotlybo milkaus žmonos 
ir jo vaikų motinos reginos luizos Šimelpenig (regina louisa schimmelpfennig, 1702-
04-04–1776-12-0167) vardas jau žinotas – jį minėjo sidabraitė68. tai patvirtina ir bent 
vienas autentiškas šaltinis: šiais vardais ir pavarde ji įrašyta paties petro Gotlybo mil-
kaus ranka mielkiemio evangelikų liuteronų bažnyčios krikšto metrikų knygoje krikš-
tijant du jų vaikus 1739 ir 1741 m.: „Mater. Regina Loviſa gebohrne ‖ Schim [m]el
pfen[n]igin“69, „Mater. Regina Loviſa geb. Schim[m]elpfen[n]igin“70 (krikšto įrašų 
citatas žr. 4.5, 4.6, taip pat žr. 9, 11 pav.)71. Kad šią metrikų knygą nuo 1736 m. iki 
1753 m., išskyrus pavienius įrašus, pildė petras Gotlybas milkus, liudija rašysena: ji 
tokia pati kaip ir neabejotinų jo autografų (plg. 9, 11 pav. ir petro Gotlybo autografus)72. 

63  TilKK4 389, nr. 110. 

64  TilKK5 448, nr. 134.
65  TilKK5 499, nr. 138.
66  vaclovas biržiška, tikriausiai remdamasis 

Hoffheinzu (Hoffheinz 1882, 264, 267; 
Hoff heinz 1883, 33, 46), teigė, kad gies-
mių ir maldaknygę buvo parengęs Kristi-
jonas mykolas pečas (Christian michael 
petsch, pötsch, poetsch, 1730–1806)  
(BržA ii 122–123). 

67  tokias reginos luizos Šimelpenig gyveni-
mo datas pateikė Friedwaldas moelleris 
(ZM vii 1864). danielius Wilhelmas schrö-
deris nurodė ją mirus vėliau – 1777 m. 
(schröder 1836, 324). 

68  sidabraitė 2006, 17; taip pat žr. ZM vi 1586.
69  MielKK1 42, nr. [1].
70  MielKK1 74, nr. 9.
71  pridurtina, kad yra išlikę dviejų 1753 m. 

rašytų reginos luizos Šimelpenig prašy-
mų nuorašai. 1753 m. birželį rašytą prašy-
mą skirti vyriausiąjį sūnų teodorą Gabrie-
lių mielkiemio kunigu į neseniai mirusio 
vyro vietą regina luiza pasirašė tik abiem 

vardais ir vyro pavarde: „regina lowiſa 
mielck[in]“ (schimmelpfennig-mielcke 
[1753-06-??], 28r). o štai 1753 m. rugpjūtį 
rašytame jos prašyme suteikti vidurinia-
jam sūnui Kristijonui Gotlybui engelbrech-
to stipendiją paminėta ir mergautinė pa-
vardė, bet klaidingai įrašyti abu jos var-
dai: „maria dorothea verwit=‖wete pfarin 
mielckin, ‖ geb: schim[m]elpfen[n]ingin“ 
(schimmelpfennig-mielcke [1753-08-??], 
520r). Šiuo metu žinomame šio prašymo 
nuoraše adresantės vardas ir pavardė įra-
šyti kito asmens ranka, t. y. ne to raštinin-
ko, kuris perrašė visą prašymą, veikiausiai 
siekiant sudaryti autentiško parašo įspūdį, 
tačiau jau minėtos mielkiemio bažnyčios 
krikšto metrikų knygos neleidžia abejoti, 
kad suklysta (galbūt tėra atsitiktinis suta-
pimas, bet viena petro Gotlybo dukterų 
buvo marija dorotėja, žr. 4.3). 

72  publikuotus petro Gotlybo milkaus autogra-
fus žr. sidabraitė 2006, 16; triškaitė 2013, 
54, 56–57, 59; triškaitė 2018, 75, 91–95.
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regina luiza buvo piktupėnų (vok. Piktupönen) kunigo martyno Šimelpenigio 
(martin schimmelpfennig, 1668–1735), kuris 1719 m. liepos 18 d. parašu aprobavo 
vadinamojo Lysijaus katekizmo rankraštį73, duktė ir giesmių vertėjo, giesmyno sudary-
tojo, lietuviškos biblijos redaktoriaus bei vieno vertėjų adomo Frydricho Šimelpenigio 
(adam Friedrich schimmelpfennig, 1699–1763) sesuo74. Įvairiais archyviniais šaltiniais 
besirėmusio moellerio duomenimis, jų tėvas mirus pirmajai žmonai annai rosinai 
(jiedu susituokė 1694 m.) vedė jos seserį vardu regina dorothea – abi jos buvo pik-
tupėnų kunigo Jacobo Glenno (1638–1705) ir reginos Kalau (1647–1692) dukterys75. 
Kitaip tariant, martynas Šimelpenigis buvo vedęs savo tarnybos pirmtako Glenno, 
kurio adjunktu paskirtas 1693 m., dukteris. vyriausias sūnus adomas Frydrichas ir, 
regis, duktė regina luiza bei jaunesnysis sūnus ernstas Gotfrydas (ernst Gottfried 
schimmelpfennig, 1704–1768) buvo pirmosios žmonos, o jauniausias martynas (mar-
tin schimmelpfennig, 1706–1778) – antrosios vaikai. Jų senelis iš tėvo pusės buvo 
Įsruties (vok. Insterburg) viceburmistras adomas Frydrichas Šimelpenigis76, o dėdė – 
skaisgirių (vok. Skaisgirren) kunigas adomas Frydrichas Šimelpenigis (1677–1740)77, 
vienas pirmosios spausdintos lietuviškos biblijos (Karaliaučius, 11735) vertėjų. Žinoma, 
kad į prūsijos lietuvą Šimelpenigiai dėl religinio persekiojimo atsikėlė dar xvi a. iš 
olandijos78, tad petro Gotlybo vaikų, tarp jų ir lietuvių kultūrai labiausiai nusipelniu-
sio Kristijono Gotlybo, gyslomis tekėjo ir olandiškas kraujas. Kitaip nei petras Gotly-
bas, regina luiza buvo kilusi iš dvasininkų giminės: tiek jos tėvas bei dėdė, o vėliau 
ir trys broliai, tiek ir senelis iš motinos pusės buvo prūsijos lietuvos kunigai. 

santuoka su petru Gotlybu milkumi reginai luizai Šimelpenig buvo antroji. prieš 
tai keletą metų ji buvo susituokusi su lapynų (vok. Lappienen) kunigu tobiasu tiedt-
ke (tydt[c]ke, tiedtcke, tiedke, 1688-07-04–1725-04-08)79 ir susilaukė su juo dviejų 
sūnų: Christopho ernsto (1722-05-03–po 1772)80 bei Gottfriedo (1723-11-08–1791-01-25)81 
(žr. 2 schemą). tai liudija abiejų sūnų krikšto įrašai lapynų evangelikų liuteronų 
bažnyčios krikšto metrikų knygoje (1703–1725; sächssta, sta-l: 21962, Familienge-
schichtliche sammlungen des reichssippenamtes, Kbfilm b 0343, toliau – LapKK). 
pirmasis sūnus krikštytas 1722 m. gegužės 24 d., sekminių sekmadienį, o antrasis – 
1723 m. gruodžio 5 d., antrąjį advento sekmadienį:

73  lysius 1993, 144. 
74  ZM vi 1586. piktupėnų bažnytinės metri-

kų knygos, baigiantis antrajam pasauli-
niam karui tuomečio kantoriaus užkastos 
netoli piktupėnų mokyklos, ilgus dešimt-
mečius buvo laikytos dingusiomis. vis 
dėlto 2010 m. vasarą, daugiau nei po pu-
sės šimtmečio, bendromis vokiečių ir lie-
tuvių entuziastų pastangomis jos buvo su-
rastos. pasak šių paieškų iniciatoriaus er-
wino Wittenbergo, jų būklė tokia prasta, 
kad vargu ar beįmanoma ką įskaityti (Wit-
tenberg 2010, 177).

75  ZM ii 601–602; ZM vi 1586.

76  ZM vi 1585–1586.
77  plg. BržA ii 29, 59. 
78  BržA ii 28.
79  plačiau apie tobiasą tiedtke’ę žr. QPP iv 

76r; arnoldt 1777, 148; ZM vii 1864.
80  savo gimimo datą pats Christophas ernstas 

tiedtke nurodė pasirašydamas Halės uni-
versiteto alumnų knygoje Album alumnorum 
(žr. tiedtke 1741, [14r]). 

81  Gottfriedo tiedtke’s gimimo data nurodyta 
jo krikšto įraše (žr. toliau); taip pat plg. 
ZM vii 1835 (čia minima 1723 m. balan-
džio 5 d.). 
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[1722] ‖ […] ‖ Feſto Pentecoſt: ‖ […] ‖ Lappienen. ‖ 62. Tobias Tiedke v. Loviſa Regina ‖ 
Schim[m]elpfen[n]ingen haben einen sohn ‖ Chriſtoph Ernſt tauffen laßen ‖ Comp. 
H[err] pfr: von skaiſgirren. H[err] pfr: Goelg. ‖ H[err] Wildnisb[e]r[eu]t[er] Klein. 
H[err] burgGraff ‖ Quenſtädt. Fr. pfr: von illen82;

[1723] ‖ […] ‖ D. II Advendt ‖ 122. H[err] Tobias Tidtke R. L. Szim[m]el=‖pfenningen 
haben einen sohn ‖ Gottfriedt d[en] 8te[n] Novemb: ‖ Comp. H[err] Patzker. H[err] 
Kraſ[e] ‖ Frau Quenſtädtin83. 

Šiuodu savo sūnus regina luiza minėjo dviejuose – 1753 m. birželio ir rugpjūčio – 
prašymuose, adresuotuose prūsijos vyriausybei Karaliaučiuje (plačiau apie juos žr. 5)84.

tiedtke’i 1725 m. pavasarį mirus, regina luiza našlavo kiek ilgiau nei metus. 
1726 m., veikiausiai rugsėjį, ji ištekėjo už petro Gotlybo milkaus. taip teigti leidžia 
tų metų rugsėjo 21 d. datuotas ir Įsruties teismo kolegijai adresuotas vyriausiojo 
Jurbarko amtmono Friedricho mühlpfordto (1695–1750) raštas, kuriame jis, be kita 
ko, minėjo ką tik įvykusias kunigo vedybas („anitʒo geſchehen[e] verehligung“), taip 
pat ir tai, kad gaisro nusiaubtoje klebonijoje jauna šeima negalės gyventi, kad kuni-
gui teks nuomotis brangų būstą netoliese esančioje Įsrutyje, kol bus pastatyta nauja 
klebonija85. taigi septyneriais metais jaunesnę reginą luizą petras Gotlybas milkus 
vedė persikėlęs į Jurbarką ir pradėjęs savo ganytojišką tarnystę.

neatmestina, kad našle tapusią seserį reginą luizą su tuo metu itin perspektyviu 
petru Gotlybu, kurį vertino ir kuriuo pasitikėjo Karaliaučiaus universiteto teologijos 
profesorius, vyriausiasis rūmų pamokslininkas Johannas Jacobas Quandtas (1686–1772), 
galėjo supažindinti trys jos broliai: adomas Frydrichas, ernstas Gotfrydas ir martynas 
Šimelpenigiai, kurie lankė tenykščio universiteto lietuvių kalbos seminarą kaip tik 

 i. tobiasas tiedtke  Regina Luiza Šimelpenig
   (regina louisa schimmelpfennig)
  (1688-07-04 Karaliaučius?–  (1702-04-04 piktupėnai– 
 1725-04-08 piktupėnai)  1776-12-01 mielkiemis?)
   ↓

1. Christophas ernstas (1722-05-03 lapynai–po 1772 nauenas?)
2. Gottfriedas (1723-11-08 lapynai–1791-01-25 verdainė)

2 schema. reginos luizos Šimelpenig ir tobiaso tiedtke’s šeima (remiantis LapKK ir kitais 
šaltiniais)

82  LapKK 61v, nr. 62.
83  LapKK 67r, nr. 122.
84  schimmelpfennig-mielcke [1753-06-??], 27v; 

schimmelpfennig-mielcke [1753-08-??], 
519v. 

85  mühlpfordt 1726-09-21, 10v–11r. Jurbarko 
evangelikų liuteronų bažnyčios klebonijo-

je gaisras kilo 1724 m. lapkritį dėl milkaus 
pirmtako kunigo Christopho Friedricho 
Weißermelio (1687–1730) uošvės, kanto-
riaus Hoffmanno našlės, neatsargumo 
(mühlpfordt 1726-09-21, 10v; mielcke 
1727-02-20, 18r; mielcke 1727-07-01, 27v). 
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tuo metu, kai jame docentavo milkus (brolius Šimelpenigius tuomet lankius semina-
rą patvirtina, pavyzdžiui, 1723 m. lapkričio 4 d. seminaristų vardu rašytas petro Got-
lybo prašymas skirti jiems lengvatų86). mykolas biržiška teigė, kad milkai ir Šimelpe-
nigiai buvo itin susibičiuliavę: „milkių šeimynos santykiai su Š. [adomu Frydrichu 
Šimelpenigiu – b. t.] prieš kelesdešimt [sic!] metų, matyt, buvo labai draugingi“87. tą 
draugingumą veikiausiai lėmė ne tik studijų laikais užsimezgusi petro Gotlybo milkaus 
ir brolių Šimelpenigių pažintis bei bendradarbiavimas rengiant lietuviškus raštus, bet 
ir abiejų šeimų susigiminiavimas. 

4. v a i K a i  i r  J Ų  Š e i m o s. per daugiau nei ketvirtį amžiaus, tiksliau, dvide-
šimt septynerius metus, trukusią santuoką petras Gotlybas ir regina luiza susilau-
kė šešių vaikų – trijų sūnų ir trijų dukterų. tiek vaikų turėjus nurodo pati regina 
luiza 1753 m. rugpjūtį rašytame prašyme88. be jau žinotų teodoro Gabrieliaus, 
Kristinos petronėlės (Christina petronella, 1730-02-0?–1799-02-19), Kristijono Gotly-
bo, danieliaus Frydricho89, jiedu turėjo dar dvi dukteris: mariją dorotėją (maria 
dorothea, 1730/1731-??-??–1807-09-23) ir eleonorą Šarlotą (eleonora Charlotta, 1741-
02-14–po 1753). Jurbarke gimė keturi vaikai, o mielkiemyje – du (žr. 3 schemą).

4.1. s Ū n u s  t e o d o r a s  G a b r i e l i u S. petro Gotlybo milkaus pildytos 
Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios krikšto metrikų knygos veikiausiai yra pra-
žuvusios, nežinoma net prieškariu darytų kopijų. Jurbarke gimusio vyriausiojo sūnaus 
teodoro Gabrieliaus gimimo data žinoma iš kitų šaltinių. vienas ankstyviausių – 

 ii. Petras Gotlybas Milkus  regina luiza Šimelpenig
 (peter Gottlieb mielcke)  (regina louisa schimmelpfennig) 
  (1695-10-25 tilžė–  (1702-04-04 piktupėnai–
 1753-06-09 mielkiemis)   1776-12-01 mielkiemis?) 
   ↓

1. teodoras Gabrielius (theodor Gabriel, 1728-03-28 Jurbarkas–1762-03-19 pilkalnis)
2. Kristina petronėlė (Christina petronella, 1730-02-0? Jurbarkas–1799-02-19 vėluva)
3. marija dorotėja (maria dorothea, 1730/1731-??-?? Jurbarkas–1807-09-23 pilkalnis)
4. Kristijonas Gotlybas (Christian Gottlieb, 1733-??-?? Jurbarkas–1807-07-06 pilkalnis)
5. danielius Frydrichas (daniel Friedrich, 1739-01-11 mielkiemis–1818-03-21 ragainė)
6. eleonora Šarlota (eleonora Charlotta, 1741-02-14 mielkiemis–po 1753 ?)

3 schema. petro Gotlybo milkaus ir reginos luizos Šimelpenig šeima (remiantis MielKK1, 
PilMK2, VėlMK ir kitais šaltiniais)

86  [mielcke] 1723-11-04, 52; šaltinio publikaci-
ją žr. triškaitė 2018, 89–103. 

87  biržiška 1931, 243. 
88  schimmelpfennig-mielcke [1753-08-??], 

519v.

89  Kad petras Gotlybas milkus, be trijų sūnų, 
turėjo dukterį Kristiną petronėlę, žr. sidab-
raitė 2006, 17; taip pat ZM iv 1188. 
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rankraštinė Quandto prūsijos presbiterologija, kur įrašyta: „Theodor Gabriel Mielcke […] 
geb. 1728. 28. ‖ Martij“90. tokią datą nurodė ir danielius Heinrichas arnoldtas (1706–
1775) veikale Kurzgefasste Nachrichten von allen seit der Reformation an den Lutherischen 
Kirchen in Ostpreußen gestandenen Predigern (Karaliaučius, 1777)91, paskui Geldapės 
(vok. Goldap) superintendentas danielius Wilhelmas schröderis (1770–1843) straips-
nyje apie mielkiemio evangelikų liuteronų bažnyčios istoriją: „geb. ʒu Georgenburg 
am 28. märʒ 1728“92. Šia data vėliau neabejota93. 

teodoras Gabrielius studijavo Karaliaučiaus universitete, į kurį imatrikuliuotas 
1745 m. spalio 26 d.94, buvo tenykščio lietuvių kalbos seminaro docentas95, Karaliau-
čiaus Šv. elžbietos lietuvių bažnyčios kantorius, mielkiemio (1753–1755) ir pilkalnio 
(vok. Pillkallen, 1755–1762) kunigas96. tai, kad ir jis buvo įsitraukęs į lietuviškų raštų 
rengimą, liudija jo motinos reginos luizos 1753 m. birželį rašytas prašymas skirti šį 
sūnų mielkiemio kunigu į ką tik mirusio jos vyro petro Gotlybo vietą: prašyme ji užsi-
minė, kad lietuvių kalbą gerai mokančiam sūnui buvo patikėta prisidėti prie lietuviškos 
biblijos rengimo (mintyje turėtas antrasis leidimas, pasirodęs 1755 m. Karaliaučiuje)97.

tapęs pilkalnio kunigu, 1755 m. birželį teodoras Gabrielius milkus vedė Filipiną 
Šarlotą rochau (philippina Charlotta rochau, 1734–po 1764) – jos vardą ir pavardę 
atskleidžia paties teodoro Gabrieliaus ranka darytas jųdviejų pirmagimio krikšto 
įrašas pilkalnio evangelikų liuteronų bažnyčios krikšto metrikų knygoje (1752–1758; 
apo: evangelische Kirche zu pillkallen, 1639/3, toliau – PilKK1): „Mater Philippina 
Char-‖lotta Geb: ‹←M› Rochauin“98 (viso įrašo citatą žr. toliau). Šešeriais metais 
jaunesnė Filipina Šarlota buvo balgardeno prie tilžės amtsroto Johanno Christiano 
Conrado rochau (?–1771) ir magdalenos elisabethos sophios domhardt duktė – jos 
krikštas įregistruotas 1734 m. balandžio 26 d. tilžės vokiečių bažnyčios krikšto met-
rikų knygoje (1734–1754; eza: 980/1726, toliau – TilKK6)99. tuoktuvės įvyko birželio 
13 d. Kraupiškyje (vok. Kraupischken), dar vadintame Breitenšteinu (vok. Breitenstein)100. 

90  QPP iv 47r.
91  arnoldt 1777, 23.
92  schröder 1836, 331.
93  Žr. BržA ii 52; ZM iv 118 ir kt.
94  erler 1911–1912, 414: „[1745.] 26. [octobris.] 

mielcke theodor. Gabr., mehlkeimen.  
boruss., iur.“

95  tai liudija teodoro Gabrieliaus milkaus 
1750 m. gruodžio 7 d. prašymas skirti do-
centui priklausančią stipendiją (mielcke 
1750-12-07, 1r–1v, 2v; dar žr. Citavičiūtė 
2004, 211; sidabraitė 2006, 23).

96  QPP iv 47r, 85v; arnoldt 1777, 120, 129; 
moeller 1968, 93, 111; ZM iv 1188. 

97  schimmelpfennig-mielcke [1753-06-??], 28r.
98  PilKK1 196, nr. 144.
99  TilKK6 10, nr. 71. mergautinė Filipinos Šar-

lotos motinos pavardė nurodyta jaunes-
niosios jos sesers Gertrudos magdalenos 

Christiane’s krikšto įraše: „Mat: Fr: Magda
lena Eliſabeth geb: Domhardt“ (TilKK6 219, 
nr. 193; antrasis motinos vardas ir pavardė 
prirašyti vėliau), taip pat jos brolio bern-
hardo Conrado theodoro krikšto įraše: 
„Mater ‖ Magdalena geb: Domhardtin“ 
(TilKK7 586, nr. 150). be šių trijų vaikų, šei-
moje buvo gimę dar mažiausiai penki (žr. 
TilKK6 34, nr. 65; 61, nr. 78; 80, nr. 48 [kū-
dikis mirė vos gimęs]; 172, nr. 183; 252, 
nr. 69).

100  taip manyti leidžia du pilkalnio bažny-
čios tarnautojo andreso Holmo teiginiai 
1755 m. birželio 17 d. rašte: pirma, kad 
birželio 13 d. teodoras Gabrielius milkus 
išvyko į savo vestuves, antra, kad birželio 
14 d. su savo žmona grįžo į pilkalnį (Holm 
1755-06-17, [1r–1v]). 
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anot Įsruties teismo kolegijos direktoriaus von Jagowo, šitaip teodoras Gabrielius 
susigiminiavo su gausia domhardtų šeima101, iškilusia prūsijos karaliaus Frydricho ii 
(Friedrich ii., 1712–1786, valdė 1740–1786) valdymo metais. Garsiausias jos atstovas – 
Johannas Friedrichas domhardtas (1712–1781), pirmasis rytų ir vakarų prūsijos pro-
vincijos vyriausiasis prezidentas (vok. Oberpresident). Į šiaurrytinę prūsijos Karalystės 
dalį – prūsijos lietuvą – jis su tėvais Justu Heinrichu domhardtu (1686–1736) ir 
Catharina Gertruda trüstedt (1696–?) bei seserimis atsikėlė 1724 m. iš anhalto. Jo-
hannas Friedrichas domhardtas lankė tilžės provincijos mokyklą, vos devyniolikos 
metų perėmė iš tėvo ragainės (vok. Ragnit) ir zaumarų (vok. Sommerau) domenų 
valdymą ir sulaukė prūsijos karaliaus Frydricho vilhelmo i (Friedrich Wilhelm i., 
1688–1740, valdė 1713–1740) įvertinimo, jaunystėje asmeniškai susipažino su jo sū-
numi ir įpėdiniu Frydrichu ii, o pastarajam įžengus į sostą, sparčiai ėmė kopti vals-
tybinės tarnybos karjeros laiptais: tarnybą pradėjęs kaip Gumbinės (vok. Gumbinnen) 
karo ir domenų rūmų tarėjas (1746), itin sėkmingai reorganizavęs ir administravęs 
trakėnų (vok. Trakehnen) dvaro žirgyną, po dešimtmečio tapo antruoju šių rūmų 
direktoriumi (1756), o netrukus ir prezidentu (1757). per septynerių metų karą dėjo 
daug pastangų, kad krašto ūkis liktų kuo stabilesnis, o po karo rūpinosi jo atkūrimu. 
1762 m. (ar 1763 m.) domhardtas paskirtas Karaliaučiaus karo ir domenų rūmų 
vyriausiuoju prezidentu, nuo tol viso krašto ūkio valdymas buvo sutelktas jo ranko-
se. siekdamas pagerinti laivybą, inicijavo mozūrų kanalo kasybą. už nuopelnus 
1771 m. pakeltas į kilmingųjų luomą, o jo paties bei jo palikuonių pavardė imta ra-
šyti von Domhardt102. viena domhardto seserų buvo minėtoji magdalena elisabetha 
sophia103, Filipinos Šarlotos motina, taigi teodoras Gabrielius buvo vedęs tuomet jau 
aukštas pareigas einančio ir įtakingo domhardto dukterėčią. 

mergautinė teodoro Gabrieliaus žmonos pavardė Rochau – tai vienas galimų 
ortografinių kilmingos brandenburgo giminės von Rochow pavardės variantų104. ar 
bent kokia giminystės gija Filipiną Šarlotą siejo ir su šia garsia aristokratų gimine, 
duomenų neturima. teprimintina, kad šimtmečio pabaigoje jos svainis Kristijonas 
Gotlybas milkus išvertė šios giminės atstovo Friedricho eberhardo von rochowo 
(1734–1805) skaitinių vadovėlį Der Kinderfreund (Frankfurtas, 11776) ir išleido pava-
dinimu Kūdikių prietelius (Karaliaučius, 1795)105.

per septynerius metus trukusią santuoką teodoras Gabrielius ir Filipina Šarlota 
susilaukė trijų sūnų: teodoro Gotlybo Kristijono (theodor Gottlieb Christian, 1756-
08-01–1761-04-16), Frydricho danieliaus (Friedrich daniel, 1759-01-09–po 1783) ir au-
gusto benjamino lebrechto (august benjamin lebrecht, 1760-08-24–?) (žr. 4 schemą). 
dviem vyriausiems sūnums duoti vardai liudija stiprų ryšį su jaunesniaisiais teodo-
ro Gabrieliaus broliais – Kristijonu Gotlybu ir danieliumi Frydrichu. 

101  Jagow 1755-05-13, 166r.
102  plačiau apie Johanną Friedrichą domhard-

tą žr. Graf zur lippe-Weißenfeld 1877; 
Forstreuter 1959, 66; straubel 2009, 220–
221 ir kt.

103  Familienstammbaum von Peter Hennings 

(https://gw.geneanet.org/pmlhennings?  
lang=en&pz=peter&nz=hennings&p= 
johann+christian+conrad&n=rochau). 

104  Hellbach 1826, 327. 
105  dokumentinį leidimą su faksimile žr.  

sidabraitė 2015b. 
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Kai kuriuos reikšmingiausius teodoro Gabrieliaus milkaus šeimos įvykius doku-
mentuoja pilkalnio bažnytinės metrikų knygos. Jau minėtoje 1752–1758 m. krikšto 
metrikų knygoje užregistruotas jo pirmagimio teodoro Gotlybo Kristijono gimimas 
1756 m. rugpjūčio 1 d. ir po aštuonių dienų įvykęs krikštas. Šis įrašas atskleidžia ne 
tik vyriausiojo sūnaus, bet ir, kaip minėta, žmonos vardus (žr. 1 pav.): 

1756 ‖ 144 pillckallen. nat: d[en] 1ten Aug[uſti] renatus ‖ d[en] 9t[en] eiusd: m: ‖ Pater Theo dor 
Gabriel Mielcke106 ‖ pfarrer alhie ‖ Mater Philippina Char-‖lotta Geb: ‹←M› Rochauin ‖ Fi
lius Theodor Gottlieb ‖ Chriſtian ‖ Teſtes Herr Geheim=‖ter=rath Domhart ‖ amt[s]rath 
Rochau ‖ amtsrathtochter ‖ amtsräthin Luetkens ‖ Herr burger m[ei]ſt[e]r ‖ Plewe107. 

Krikštatėviais kviesti ne tik garbingiausi pilkalnio valdininkai, tarp kurių – bur-
mistras Joachimas von plewe (1712–1788, pareigas ėjo 1753–1758), jų žmonos ir duk-
terys, bet ir minėtas Gumbinės karo ir domenų rūmų tarėjas domhardtas – Filipinos 
Šarlotos dėdė iš motinos pusės. vis dėlto netrukus – 1761 m. balandžio 16 d. – pil-
kalnio evangelikų liuteronų bažnyčios mirties metrikų knygoje (1742–1770; apo: 
evangelische Kirche zu pillkallen, 1639/2, toliau – PilMK1) atsirado įrašas apie nė 
penkerių nesulaukusio berniuko mirtį nuo raupų (žr. 2 pav.):

1761 ‖ […] ‖ 106. Pilkallen ⌜Theodor ‖ Chriſtian Gottlieb Mielck[e]⌝108 ‖ 4¾ iahr d[en] 
16[ten] April ‖ an d[en] pocken109.

netektis užregistruota teodoro Gabrieliaus jaunesniojo brolio Kristijono Gotly-
bo milkaus ranka – tuo abejoti neleidžia rašysena (plg. ypač lotyniškojo rašto raidžių 
<p>, <G>, <b> grafiką įraše ir neabejotinuose Kristijono Gotlybo autografuose110). 

 Teodoras Gabrielius Milkus  Filipina Šarlota rochau
 (theodor Gabriel mielcke)  (philippina Charlotta rochau)
 (1728-03-28 Jurbarkas–   (1734 balgardenas–po 1764 ?)
 1762-03-19 pilkalnis) 
  ↓
1. teodoras Gotlybas Kristijonas (theodor Gottlieb Christian, 1756-08-01 pilkalnis–1761-04-16 

pilkalnis)
2. Frydrichas danielius (Friedrich daniel, 1759-01-09 pilkalnis–po 1783 ?)
3. augustas benjaminas lebrechtas (august benjamin lebrecht, 1760-08-24 pilkalnis–? ?)

4 schema. teodoro Gabrieliaus milkaus ir Filipinos Šarlotos rochau šeima (remiantis 
TilKK6, PilKK1, PilKK2 ir PilMK1)

106  pabraukta vėliau raudonu pieštuku.
107  PilKK1 196, nr. 144.
108  pabraukta vėliau raudonu pieštuku. Čia ir 

toliau ženklais ⌜ ⌝ išskiriamos komentuo-
jamo fragmento ribos.

109  PilMK1 136, nr. 106. Kiti to laikotarpio įra-
šai šioje bažnytinėje metrikų knygoje liu-

dija, kad 1761 m. pavasarį buvęs didelis 
raupų viruso protrūkis, tuo metu pilkal-
nyje ir jo apylinkėse nuo šios infekcinės li-
gos mirė daug vaikų.

110  publikuotus Kristijono Gotlybo milkaus au-
tografus žr. sidabraitė 2006, 32–33, 40–41.
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Šis faktas paaiškina ir sūnėno antrojo bei trečiojo vardų inversiją: vietoj Theodor 
Gottlieb Christian Kristijonas Gotlybas nesąmoningai įrašė jam pačiam įprastą 
vardų seką: Theodor Christian Gottlieb. pridurtina, kad Kristijono Gotlybo įrašai 
pilkalnio bažnytinėse metrikų knygose atskleidžia ir jo paties biografijos detalę: 
nors į pilkalnį kantoriumi jis paskirtas 1762 m. vasarą, tačiau jo įrašai byloja, kad 
pas tenykštį kunigą brolį teodorą Gabrielių jis lankėsi, tikriausiai kurį laiką ir gy-
veno bei sėmėsi pamokslininko darbui reikalingos patirties dar prieš tai, kai oficia-
liai gavo paskyrimą. 

antrasis teodoro Gabrieliaus sūnus Frydrichas danielius gimė 1759 m. sausio 9 d. 
ir buvo pakrikštytas 15 d. (apie jį dar žr. 6). tai liudija 1758–1766 m. pilkalnio evan-
gelikų liuteronų bažnyčios krikšto metrikų knyga (sächssta, sta-l: 21962, Familien-
geschichtliche sammlungen des reichssippenamtes, Kbfilm b 0186, toliau – PilKK2):

1 pav. PilKK1 196, nr. 144: teodoro Gabrieliaus milkaus įrašas 
apie sūnaus teodoro Gotlybo Kristijono gimimą ir krikštą; 
apo: evangelische Kirche zu pillkallen, 1639/3 
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1759. ‖ 26. Pillckallen. nat: ‖ den 9ten Ian: ren: d[en] 15t[en] ‖ Pater pfarrer ‖ theodor 
Gabriel mielcke111 ‖ Mater philippina ‖ Charlotta. ‖ Filius Friedrich Daniel ‖ Teſtes. 
Herr vice=bürger=‖m[ei]ſt[e]r sturm. ‖ Herr prediger Collins. ‖ He: raths verw: 
buchſteiner. ‖ Frau stadtrichterin ‖ andreſon ‖ Frau acciſe=einneh=‖merin machtin112.

ta pati krikšto metrikų knyga atskleidžia teodorą Gabrielių turėjus ir trečią sūnų: 
augustas benjaminas lebrechtas gimė 1760 m. rugpjūčio 24 d., o pakrikštytas buvo 
rugpjūčio 28 d. (3 pav.):

1760. ‖ […] ‖ 155. Pillckallen nat: d[en] 24t[en] ‖ renat: d[en] 28ten Aug[uſti] ‖ Pater Theo
dor Gabriel ‖ Mielcke113 pfarrer ‖ Mater Philippina Char‖lotta ‖ Filius Auguſt Benjamin ‖ 
Lebrecht ‖ Teſtes Herr Krieges und Domainen rath ‖ Fiſcher ‖ Herr Krieges u: Dom: 
rath Piccard ‖ Herr Iuſtice=rath von Esſen ‖ Herr pfarrer Gadzali à Kusſen ‖ Herr 
Actuarius Romeck ‖ Herr Cantor Tuerck ‖ Frau Krieges Com[m]isſariin Lockin ‖ Frau 
pfarrin liebin ‖ Frau Creiß=steuer ein[n]ehmerin ‖ Wichmannin. Herr amtmann ‖ 
Hoffmann a Dierſzkemen114.

teodoras Gabrielius milkus mirė 1762 m. kovo 19 d.115, nesulaukęs nė trisdešimt 
ketverių. tai užregistruota pilkalnio evangelikų liuteronų bažnyčios mirties metrikų 
knygoje, priežastis nenurodyta (žr. 4 pav.): 

1762 ‖ […] ‖ 51. Pillkallen. Herr Gabriel Theodor Mielke ‖ pfarrer der Pillkall. Gemeinde ‖ 
iſt geſtorben Freytags d[en] 19t[en] M[artii] ‖ des morgens um 9 uhr, alt 34 Jahr116.

4.2. d u K t Ė  K r i s t i n a  p e t r o n Ė l Ė. Jurbarke gimusios petro Gotlybo mil-
kaus dukters Kristinos petronėlės gimimo datą nuspėti padeda kitos žinomos jos 
gyvenimo datos. savaitraštyje Königsberger IntelligenzZettel, 1799 m. kovo 10 d. nu-

2 pav. PilMK1 136, nr. 106: Kristijono Gotlybo milkaus įrašas 
apie sūnėno teodoro Gotlybo Kristijono mirtį;
apo: evangelische Kirche zu pillkallen, 1639/2 

111  pabraukta vėliau, rodos, pieštuku.
112  PilKK2 19v, nr. 26. 
113  pabraukta vėliau, rodos, pieštuku.
114  PilKK2 61v, nr. 155. 

115  QPP iv 85v; arnoldt 1777, 129; schröder 
1836, 331; ZM iv 1188.

116  PilMK1 156, nr. 51. 



89 M i l k ų  š e i m a  X V I I – X V I I I  a .  P r ū s i j o s 
L i e t u v o j e :  g e n e a l o g i j o s  r e k o n s t r u k c i j a

meryje, paskelbtoje žinutėje minėta, kad ji mirė vėluvoje (vok. Wehlau) 1799 m. va-
sario 19 d., sulaukusi šešiasdešimt devynerių metų ir trijų savaičių117, vadinasi, gim-
ti turėjo 1730 m. vasario pradžioje (ar pačioje sausio pabaigoje) Jurbarke. 

Šešiolikmetė Kristina petronėlė pradedama minėti mielkiemio evangelikų liute-
ronų bažnyčios krikšto metrikų knygoje kaip parapijiečių vaikų krikšto liudytoja. 

3 pav. PilKK2 61v, nr. 155: Įrašas apie teodoro Gabrieliaus 
milkaus sūnaus augusto benjamino lebrechto gimimą ir krikštą; 
sächssta, sta-l: 21962, Familiengeschichtliche sammlungen 
des reichssippenamtes, Kbfilm b 0186

Petronel-‖la Hoenigcke gebohrne mielckin 
ſtarb ‖ 19. [Februarii] 69. entkräftung“; 
taip pat plg. ZM iii 810. 

117  Knigsberger IntelligenʒƷettel. no. 30. mon-
tag, den 10. märz 1799. plg. VėlMK 546v, 
nr. 27: „die ertʒprieſter Wittwe Frau 
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antai 1746 m. gruodį tarp liudytojų ji minima drauge su savo pusbroliu ernstu 
bernhardu mielcke, t. y. dėdės iš tėvo pusės ernsto Jokūbo sūnumi118 (apie šią šeimą 
žr. 2.1). Šioje krikšto metrikų knygoje petras Gotlybas milkus savo ranka ne sykį 
Kristinos petronėlės vardą įrašė nurodydamas ir giminystės ryšį su juo pačiu, pavyz-
džiui, 1749 m. sausio 30 d.: „Chriſtina Petronella mielckin filia ‖ mea aus mehlkeh-
men“119, 1749 m. balandžio 20 d.: „filia mea Chriſtina ‖ Petronella mielckin“120. 

sulaukusi trisdešimties, Kristina petronėlė ištekėjo už našlio vėluvos bažnytinės 
apskrities vyriausiojo kunigo danieliaus Henigkės (daniel Hönigke, 1702–1781), ki-
lusio iš morongo (vok. Mohrungen)121. vėluvoje 1760 m. gegužės 20 d. įvykusios san-
tuokos įraše paminėta, kad nuotaka esanti velionio mielkiemio kunigo petro Gotlybo 
milkaus duktė: 

d[en] 20ten Maji Herr Daniel Hönigcke, ertʒ=prieſter und pfarrer alhie, ‖ und Jungfer 
Christina Petronella, des seel. H[err]n Peter ‖ Gottlieb Mielcke, geweſenen pfarre[r]s 
in Mehlkehmen ‖ nachgelaßene J. tochter122. 

Kristina petronėlė susilaukė dviejų vaikų: dukters Kristinos Julijonos (Christina 
Juliana, krikštyta 1761-06-15) bei sūnaus samuelio Kristijono (samuel Christian, 1767-
03-08–po 1795) (žr. 5 schemą). tai byloja vėluvos evangelikų liuteronų bažnyčios 
krikšto metrikų knyga (1703–1771; sächssta, sta-l: 21962, Familiengeschichtliche 
sammlungen des reichssippenamtes, Kbfilm b 0855-2, toliau – VėlKK): 

d[en] 15ten Junij H[err]n Daniel Hönigke123, ertʒ=‖prieſters, t. Christina Juliana. ‖ pa-
then. ‖ 1. H. rathsw. Melchior. ‖ 2. Vice=burg[er]m[ei]ſt[e]r Dan. Göbel. ‖ 3. stadt r[ich-
ters] Boldtzen ux. ‖ 4. Gottfr. Knöbben ux. ‖ 5. N. N. verwit. pfarr. Mielckin124; 

4 pav. PilMK1 156, nr. 51: Įrašas apie teodoro Gabrieliaus milkaus mirtį; 
apo: evangelische Kirche zu pillkallen, 1639/2 

118  MielKK1 174, nr. 80. 
119  MielKK1 224, nr. 9.
120  MielKK1 229, nr. 32.
121  sidabraitė 2006, 17; ZM iii 810.

122  VėlSK 35v, nr. 10. 
123  pabraukta vėliau, rodos, pieštuku. 
124  VėlKK 257r, nr. [45].
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vater Herr ertʒprieſter Daniel Hoenigcke mutter. Petronella Miehlckin. ‖ sohn Samuel 
Christian iſt gebohren d[en] 8ten Mart: in der nacht um 11 uhr und getaufft d[en] 
17ten ej: m. pathen 1) Herr burgerm[ei]ſt[e]r ‖ Bogisl. Chariſius. 2) Herr pfarrer v[on] 
[Sc]hoenau125 3) Herr Rector Michael Merwaldt. 4) des Herr[en] Diac: Friedr: ‖ Philipp 
Schroeder ux. 5) Frau burger[meiſter]in Steinfeldtin vid:126.

samuelis Kristijonas antriniuose šaltiniuose jau minėtas kaip vėluvos bažnytinės 
apskrities vyriausiojo kunigo sūnus, tačiau nenurodyta, kas buvo jo motina127. vė-
luvos evangelikų liuteronų bažnyčios krikšto metrikų knyga liudija jį buvus ir Kris-
tinos petronėlės sūnų (apie jį žr. 6). Kaip matyti, abiejų vaikų krikšto liudytojais 
paprastai kviesti vietiniai valdininkai: burmistras ir jo pavaduotojas, miesto tarybos 
narys, teisėjas, taip pat jų žmonos, o 1761 m. birželio 15 d. krikštijant pirmagimę 
Kristiną Julijoną dalyvavo ir Kristinos petronėlės motina, tuomet jau našlė regina 
luiza Šimelpenig. 

4.3. d u K t Ė  m a r i J a  d o r o t Ė J A. Jurbarke, regis, 1730 m. gimė ir iki šiol 
biografinėje literatūroje neminėta petro Gotlybo milkaus duktė marija dorotėja. Šitaip 
teigti leidžia jos mirties įraše nurodytas amžius: 1807 m. rugsėjį ji buvusi septynias-
dešimt septynerių (citatą žr. toliau). Kitaip tariant, ji turėjo būti Kristinos petronėlės 
dvynė arba, mažiau tikėtina, pačioje 1730-ųjų pabaigoje gimusi jaunesnioji sesuo (kita 
vertus, jei marija dorotėja tuomet tik ėjo septyniasdešimt septintuosius metus, tai 
galėjo būti gimusi ir 1731 m.). 

petrą Gotlybą milkų turėjus šią dukterį liudija 1736–1753 m. jo pildyta mielkiemio 
evangelikų liuteronų bažnyčios krikšto metrikų knyga: čia jis savo ranka marijos 
dorotėjos, kaip parapijiečių vaikų krikšto liudytojos, vardą ne kartą įrašė minėdamas 
ir tai, kad ji esanti jo duktė. antai 1749 m. gruodžio 28 d. ir 1750 m. vasario 8 d. jo 

 danielius Henigkė  Kristina Petronėlė Milkė 
 (daniel Hönigke)  (Christina petronella mielcke) 
 (1702-07-14 morongas–   (1730-02-0? Jurbarkas–
 1781-04-29 vėluva)   1799-02-19 vėluva)
  ↓

1. Kristina Julijona (Christina Juliana, iki 1761-06-15 vėluva–? ?)
2. samuelis Kristijonas (samuel Christian, 1767-03-08 vėluva–po 1795 ?)

5 schema. Kristinos petronėlės ir danieliaus Henigkės šeima (remiantis VėlKK, VėlMK ir ZM)

125  Žodžio pradžios nematyti dėl įrišimo. to-
liau palikta vietos pavardei įrašyti.

126  VėlKK 289v–290r, nr. 28.
127  ZM iii 810; taip pat žr. erler 1911–1912, 

587. beje, krikšto įraše nurodyta sūnaus 

vardų seka ilgainiui pasikeitė: antai Kara-
liaučiaus universiteto matrikulose jis įrašy-
tas kaip Kristijonas samuelis (erler 1911–
1912, 587; citatą žr. 6).
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įrašyta: „filia mea Maria Dorothea mielckin“128 (žr. 5 pav.). be to, mariją dorotėją savo 
seserimi vadino danielius Frydrichas milkus vieno iš sūnų krikšto įraše (citatą žr. 4.5). 

mielkiemyje marija dorotėja tebegyveno 1753 m. vasarą – taip tvirtinti leidžia tų 
metų rugpjūtį rašytas motinos reginos luizos Šimelpenig prašymas, kuriame ji tei-
gė, kad mirus vyrui viena turinti išlaikyti tris dukteris129. vėliau, tikriausiai po mo-
tinos mirties, marija dorotėja persikėlė į pilkalnį, kuriame nuo 1755 m. gegužės iki 
1762 m. kovo buvo kunigavęs brolis teodoras Gabrielius (apie jį žr. 4.1), o nuo 1762 m. 
vasaros kantoriavo brolis Kristijonas Gotlybas (apie jį žr. 4.4). 

Įrašai bažnytinėse knygose byloja, kad marija dorotėja liko netekėjusi. antai 
1800 m. gegužės 20 d. ji, septyniasdešimtmetė, minima kaip liudytoja pilkalnio evan-
gelikų liuteronų bažnyčios krikšto metrikų knygoje (1798–1808; apo: evangelische 
Kirche zu pillkallen, 1639/4, toliau – PilKK3a) krikštijant amtmono Carlo benjamino 

5 pav. MielKK1 244, nr. 99: petro Gotlybo milkaus įrašas, 
kuriame mini savo dukterį mariją dorotėją;
sächssta, sta-l: 21962, Familiengeschichtliche 
sammlungen des reichssippenamtes, Kbfilm as 2102-1 

128  MielKK1 244, nr. 99; MielKK1 248, nr. 15.
129  schimmelpfennig-mielcke [1753-08-??], 

519v.
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Jordano ir sophios dorotheos Fleischmann sūnų, o prie jos vardo bei pavardės įra-
šyta Demoiselle ‘panelė’:

[1800] Pillkallen […] Natus d[en] 7t[en] maij et renatus d[en] 20t[en] ‖ Filius Carl Heinrich 
Otto. ‖ Pater. Herr Carl ⌜Benjamin Iordan⌝130 ‖ iuſtiz amtman ‖ Mater Sophia Dorothea 
geb: Fleiſchemanin ‖ Teſtes […] 5. Demoiſelle Maria Dorothea Mielckin aus ‖ pillkallen131.

Šis faktas minėtas ir marijos dorotėjos mirties įraše: „un‖verehelichte Maria Do
rothea ‖ Mielke“ (žr. toliau). tikriausiai dėl šios priežasties iš tilžės kilęs Karaliaučiaus 
draudimo nuo gaisro bendrovės iždininkas pötschas, drauge su savo broliu inicijavęs 
vargšų mokyklos steigimą gimtajame mieste ir testamentu po mirties palikęs šiai 
mokyklai visą savo turtą, pasirūpino, jog iš to palikimo teikiamo pelno kasmet po 
50 guldenų iki paskutinių gyvenimo dienų būtų išmokama netekėjusiai jo giminaitei: 
„der iungfer maria dorothea mielckin, ad dies vitae jhrlich 50 Gulden ausgeʒahlet 
werden ſollten“132. manytina, kad tiedu broliai pötschai buvo marijos dorotėjos pus-
broliai, tiksliau tariant, jos tetos iš tėvo pusės marijos elžbietos ir Joachimo Friedricho 
pötscho sūnūs (apie šią porą žr. 2.2). 

pilkalnyje marija dorotėja veikiausiai glaudėsi pas brolį Kristijoną Gotlybą. ti-
kėtina, kad juodu siejo itin artimas ryšys, mat marija dorotėja mirė praėjus vos 
pusantro mėnesio nuo Kristijono Gotlybo mirties – 1807 m. rugsėjo 23 d., kaip nu-
rodyta pilkalnio evangelikų liuteronų bažnyčios mirties metrikų knygoje (1770–1808; 
sächssta, sta-l: 21962, Familiengeschichtliche sammlungen des reichssippenamtes, 
Kbfilm b 0188, toliau – PilMK2), nusilpus jėgoms (žr. 6 pav.): 

1807. ‖ […] ‖ den 23ten Sept[em]br. ſtarb die un‖verehelichte Maria Dorothea ‖ Miel
ke 77 Jahr alt an ‖ entkräftung133.

130  pabraukta vėliau: iš pradžių pieštuku, 
paskui tik pavardė juodu rašalu.

131  PilKK3a 26–27, nr. 19.

6 pav. PilMK2 215r, nr. 48: Įrašas apie petro Gotlybo 
milkaus dukters marijos dorotėjos mirtį;
sächssta, sta-l: 21962, Familiengeschichtliche 
sammlungen des reichssippenamtes, Kbfilm b 0188

132  thiel 1804, 168. 
133  PilMK2 215r, nr. 48.
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4.4. s Ū n u s  K r i s t i J o n a s  G o t l Y b a S. Kaip minėta, xviii a. pirmõsios 
pusės Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios krikšto metrikų knygos yra dingusios, 
tad ligi šiolei nežinoma ir tiksli lietuvių kultūrai labiausiai nusipelniusio petro Got-
lybo milkaus sūnaus Kristijono Gotlybo gimimo data. remdamasi kitais archyviniais 
šaltiniais, sidabraitė nustatė, kad jis turėjo gimti 1733 m. tarp gegužės 20 d. ir lap-
kričio 1 d. Jurbarke134, ir taip koregavo ilgą laiką lietuvių raštijos istoriografijoje gy-
vavusią nuomonę ne tik apie Kristijono Gotlybo gimimo metus, bet ir vietą, mat 
manyta jį gimus 1732 m.135 ar 1736 m. mielkiemyje136. 

Kristijonas Gotlybas milkus studijavo Karaliaučiaus universitete, į jį imatrikuliuo-
tas 1751 m. gegužės 15 d.137, tikėtina, kad mokė tenykščiame lietuvių kalbos semi-
nare. 1762 m. liepos 11 d. įvesdintas kantoriumi pilkalnyje, dirbo juo visą likusį 
gyvenimą. Įvesdinimo penktąjį sekmadienį po Švč. trejybės šventės faktas minimas 
pilkalnio evangelikų liuteronų bažnyčios santuokos metrikų knygoje (1742–1771; 
apo: evangelische Kirche zu pillkallen, 1639/2, toliau – PilSK), mat Kristijonas Got-
lybas introdukuotas tą pačią dieną, kai buvo sutuokta lietuvių pora (žr. 7 pav.): 

11 Dowids Matheikatis, mit Márike ‖ Erſtukacze von Stablaucken, cop. am Intro=‖ductions= 
Tage des Herrn Cantor Mielcke, ‖ Dom: 5 p[ost] Trinit: nach geend. Gottesd.138 

duomenų apie Kristijono Gotlybo milkaus santuoką ar vaikų krikštą pilkalnio 
bažnytinėse metrikų knygose nerasta, tad galimas dalykas, kad jis nebuvo sukūręs 
šeimos (tiesa, tos knygos su kai kuriomis spragomis). vis dėlto krikšto met rikų kny-
gose pilkalnio kantoriaus vardas ne sykį aptinkamas, čia jis minimas kaip parapijie-

7 pav. PilSK 274, nr. 11: pastaba apie Kristijono Gotlybo milkaus 
įvesdinimą kantoriumi į pilkalnio parapiją;
apo: evangelische Kirche zu pillkallen, 1639/2

134  sidabraitė 2003, 107; sidabraitė 2006, 20. 
135  lehnerdt 1969, 437; Girdzijauskas 1990, 12.
136  Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija, 

1957, 202; BržA ii 130 ir kt. tyrėjus, regis, 
klaidino Kristijono Gotlybo imatrikuliavi-
mo į Karaliaučiaus universitetą įrašas,  

kuriame minimas mielkiemis (citatą žr. 
išn. 137). 

137  erler 1911–1912, 440: „[1751.] 15. [maii.] 
mielcke, Christ. theophil., mehlkem[en]. 
boruss.“

138  PilSK 274, nr. 11.
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čių vaikų krikštatėvis. antai 1799 m. sausio 25 d. Kristijonas Gotlybas dalyvavo krikš-
tijant viliūnų (vok. Willuhnen) kunigo Johanno sigmundo Fleischmanno (1745–1810) 
vaikaitį Gustavą Friedrichą, t. y. dukters sophios dorotheos ir amtmono Carlo ben-
jamino Jordano sūnų139. o štai 1803 m. kovo 16 d. jis drauge su Širvintų (vok. Schir
windt) kunigu efraimu Frydrichu meisneriu (ephraim Friedrich meißner, 1731–1815), 
bendradarbiu prie lietuviško giesmyno, įrašytas kaip liudytojas krikštijant pastarojo 
vaikaitį Friedrichą eduardą, t. y. sūnaus ephraimo Friedricho sūnų140. 

biografų jau ne kartą minėta, kad Kristijonas Gotlybas miręs 1807 m., tačiau ne-
vienodai nurodoma mirties diena: liepos 5 arba 6 d.141 pilkalnio evangelikų liuteronų 
bažnyčios mirties metrikų knyga liudija, kad Kristijonas Gotlybas mirė 1807 m. liepos 
6 d. nuo išsekimo (žr. 8 pav.): 

1807. ‖ […] ‖ d[en] 6 Julii ſtarb der Cantor ‖ H[err] Gottlieb Mielke142 75 Jahr ‖ alt 
an der entkräftung bevor ‖ er ſein lehramt 45 Jahr lang ‖ mit aller treue u[nd] 

8 pav. PilMK2 213r: Įrašas apie Kristijono Gotlybo milkaus mirtį; 
sächssta, sta-l: 21962, Familiengeschichtliche 
sammlungen des reichssippenamtes, Kbfilm b 0188

139  PilKK3a 10–11, nr. 16. beje, antro šios po-
ros sūnaus krikštamotė buvo Kristijono 
Gotlybo milkaus sesuo marija dorotėja 
(žr. 4.3).

140  PilKK3b 140–141, nr. 33. dar žr. PilKK3a 14–
15, nr. 33; 26–27, nr. 24; 30–31, nr. 36; 34–

35, nr. 21; 36–37, nr. 31; 52–53, nr. 38; 84–
85, nr. 12.

141  Žr. atitinkamai Hennig 1828, 162–163 (lie-
pos 5 d.), lehnerdt 1969, 437 (liepos 6 d.)  
ir kt. 

142  pabraukta vėliau, rodos, pieštuku. 
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Gewiſſen‖haftigkeit geführt hatte. sein ‖ andencken wird ſowol für dieſe ‖ Gemeine 
als auch für die ganʒe ‖ prowintʒ litthauen im seegen ‖ bleiben, als ⌜an⌝143 welcher 
er durch ‖ ſeine ausgebreitete sprachKe[nnt]‖niß vielen nutʒen geſtiftet ha[t]144.

teiginys, kad Kristijonui Gotlybui tuomet jau buvo septyniasdešimt penkeri, ver-
čia grįžti prie jo gimimo metų klausimo, mat tokiu atveju išeitų, kad jis gimė 1732 m. 
vis dėlto sidabraitės išvada, prieita remiantis keliais šaltiniais – Karaliaučiaus univer-
siteto studentų sąrašais ir ypač Kristijono Gotlybo brolio bei ragainės bažnytinės 
apskrities superintendento danieliaus Frydricho (apie jį žr. 4.5) ataskaitomis, kuriose 
nurodytas amžius orientuoja į 1733 m., atrodo sunkiai nuginčyjama145. tad neatmes-
tina, kad cituotą mirties įrašą daręs asmuo galėjo ne visai tiksliai užrašyti jam pateik-
tą informaciją, t. y. Kristijonas Gotlybas mirė ne sulaukęs, bet eidamas septyniasdešimt 
penktuosius metus (beje, tuomet nubrėžtas jo gimimo dienos ribas galima būtų kiek 
susiaurinti: jis turėjo gimti tarp gegužės 20 d. ir liepos 6 d.).

palyginti su kitais įrašais, pilkalnio kantoriui skirtasis yra kur kas išsamesnis: be 
pagrindinių duomenų – vardo, pavardės, amžiaus ir mirties priežasties, minima, kad 
beveik keturiasdešimt penkerius metus ištikimai tarnavusio ir lietuvių kalbą puikiai 
mokėjusio Kristijono Gotlybo milkaus nuopelnai tiek pilkalnio tikinčiųjų bendruo-
menei, tiek visai prūsijos lietuvai bus prisimenami su dėkingumu.

 
4.5. s Ū n u s  d a n i e l i u s  F r Y d r i C H a S. iš mielkiemyje gimusių dviejų 

petro Gotlybo milkaus vaikų vyresnis buvo danielius Frydrichas. Jo gimimo data 
antriniuose šaltiniuose įvairuoja: vienur nurodoma 1739 m. vasario 11 d.146, kitur – 
1738 ar 1739 m. sausio 11 d.147 mielkiemio evangelikų liuteronų bažnyčios krikšto 
metrikų knygoje esantis petro Gotlybo milkaus rankos įrašas dokumentuoja tikrąją 
danieliaus Frydricho gimimo datą – tai 1739 m. sausio 11 d., apie pusę vienuoliktos 
ryto, o pakrikštytas jis po geros savaitės – sausio 19 d. (žr. 9 pav.): 

Anno 1739. ‖ d[en] 19ten Ian. ‖ Pater. peter Gottlieb mielcke. ‖ pfarrer in mehlkehmen. ‖ 
Mater. Regina Loviſa gebohrne ‖ schim[m]elpfen[n]igin, ⌜iſt gebohren ‖ d[en] 11ten Ian. 
umb 10½ uhr morgens.⌝148 ‖ Filius. Daniel Friederich. ‖ Teſtes. Herr oberWildnißbereuter 
beÿer ‖ von Groß Nasſawen. ‖ Herr ambtman[n] Iürgens von ‖ Tolminkėhmen. ‖ Herr 
Præcentor Keßler. ‖ Herr albrecht reichel ⌜von mehl=‖kehmen.⌝149 ‖ Frau Capellanin 
bräuerin von ‖ Stallopėnen. ‖ Frau ambtman[n]in Förſterin von ‖ mehlkehmen. ‖ 
Frau rittmeiſterin Johanſin ‖ von Pillupėnen. ‖ Frau vorhoffin von Taukinniſzk[en]150. 

Kaip ir vyresnieji broliai, danielius Frydrichas studijavo teologiją Karaliaučiaus 
universitete, į jį imatrikuliuotas 1760 m. kovo 27 d.151, buvo tenykščio lietuvių kalbos 

143  Įrašyta vėliau virš eilutės. 
144  PilMK2 213r, [nenumeruota]. 
145  beje, 1733 m. kaip Kristijono Gotlybo gi-

mimo metai nurodomi ir ZM iv 1188. 
146  BržA ii 140; Girdzijauskas 1990, 10.
147  schröder 1836, 334; BržA ii 130; ZM iv 

1187.

148  Įrašyta vėliau.
149  prieš šią prielinksninę konstrukciją įrašy-

tas dvi pirmiau esančias eilutes siejantis 
ženklas „}“. 

150  MielKK1 42, nr. [1].
151  erler 1911–1912, 474: „[1760.] 27. [martii.] 

mietke [sic!] dan. Frdr., melkiena-boruss.“



97 M i l k ų  š e i m a  X V I I – X V I I I  a .  P r ū s i j o s 
L i e t u v o j e :  g e n e a l o g i j o s  r e k o n s t r u k c i j a

seminaro docentas152. po studijų 1768 m. paskirtas precentoriumi į Želvą (vok. Saalau), 
1769 m. kovo 17 d. ordinuotas, o balandžio 30 d. introdukuotas Žydkiemio (vok. Szitt
kehmen) kunigu, 1776 m. birželio 26 d. įvesdintas mielkiemio kunigu, nuo 1788 m. 
gruodžio ėjo ragainės bažnytinės apskrities superintendento ir lietuvių kunigo pa-
reigas (1788–1818)153. 

9 pav. MielKK1 42, nr. [1]: petro Gotlybo milkaus įrašas 
apie sūnaus danieliaus Frydricho gimimą ir krikštą;
sächssta, sta-l: 21962, Familiengeschichtliche 
sammlungen des reichssippenamtes, Kbfilm as 2102-1 

152  Citavičiūtė 2004, 211; sidabraitė 2006, 24.
153  QPP iv 53v (įrašyta ne Quandto, o vėles-

nio pildytojo); arnoldt 1777, 125; moeller 
1968, 93, 132, 117; ZM iv 1187. 
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danielius Frydrichas buvo vedęs luizą Julijoną Šreder (louisa Juliana schröder, 
1752–1810), su ja susituokė veikiausiai 1770 m. Žmonos vardą liudija jųdviejų vaikų 
krikšto įrašai bažnytinėse metrikų knygose (citatas žr. toliau)154. lietuvių raštijos is-
toriografijoje jau minėta, kad jos tėvas – balėtų (vok. Ballethen) kunigas paulius Šre-
deris (paul schröder, 1723–1796), kuris bendradarbiavo su Gotfrydu ostermejeriu 
(Gottfried ostermeyer, 1716–1800) rengiant naują lietuvišką giesmyną155. Kaip nuro-
dė pats danielius Frydrichas savo pirmagimio krikšto įraše, jo žmona luiza Julijona 
buvusi vyriausia Šrederio duktė (citatą žr. toliau). 

pretenduodamas į ragainės lietuvių kunigo ir superintendento vietą, danielius 
Frydrichas 1788 m. rugpjūčio 10 d. prašyme teigė turįs didelę šeimą („ʒahlreich[e] 
Familie“156), bet jos narių skaičiaus neįvardijo. ragainės vokiečių evangelikų liuteronų 
bažnyčios mirties metrikų knygoje (1783–1846; eza: 980/3608, toliau – RagMK1) esan-
tis įrašas apie 1810 m. vasario 28 d. Karaliaučiuje dėl nepavykusios operacijos mirusią 
luizą Julijoną byloja, kad ji palikusi našliu sutuoktinį ir penkis suaugusius vaikus: 

Mielcke Louiſe Julie gb. Schröder Gattin des ‖ H[errn] Superintendent Mielcke ʒu ‖ 
Ragnit. † 28 Febr: in Königsberg ‖ mit Hinterlaßung eines Wittwers u[nd] ‖ 5 maj: 
Kinder […] an den Folgen ‖ einer unglücklich[en] ‖ Operation157. 

Žydkiemio ir mielkiemio bažnytinės metrikų knygos liudija gimus šešis milkų 
vaikus, tačiau viena duktė mirė dar kūdikystėje, tad šeimoje iš tiesų užaugo penki158. 
Šios metrikų knygos, viena vertus, dokumentuoja jau anksčiau žinotus faktus, kita 
vertus, leidžia papildyti ir patikslinti biografinėje literatūroje pateiktus duomenis apie 
danieliaus Frydricho vaikus159. Šeimoje augo du sūnūs ir trys dukterys: Fryd richas 
vilhelmas Ferdinandas (Friedrich Wilhelm Ferdinand, 1771-04-21–1853-11-28), Šarlo-
ta amalija (Charlotta amalia, 1772-06-25–po 1812), augustas Gotfrydas (august Gott-
fried, 1774-12-01–1837-10-11), dorotėja Henrieta (dorothea Henrietta, 1780-05-26–
1863-04-05), Johana Kristiana (Johanna Christiana, 1783-04-06–1873-11-25) (žr. 6 sche-
mą; apie juos dar žr. 6). trys vyriausieji vaikai gimė Žydkiemyje, o faktai apie jų gi-
mimą ir krikštą metrikų knygoje užrašyti danieliaus Frydricho ranka:

1771 ‖ […] ‖ Źitkehmen natus d[en] 21te[n] ‖ April um 8 uhr des morgens ‖ Pater Ego 
Paſtor Loci Daniel ‖ Friedrich Mielcke ‖ Mater Luiſa Iuliana ‖ geb[orene] Schroederin 

154  dar žr. ZM iv 1187.
155  BržA ii 115, 140. 
156  mielcke 1788-08-10, 2r.
157  RagMK1 158r.
158  tai liudija šios bažnytinės knygos: Žyd kie-

mio evangelikų liuteronų bažnyčios krikš-
to metrikų knyga (1747–1782; sächssta, 
sta-l: 21962, Familiengeschichtliche 
sammlungen des reichssippenamtes,  
Kbfilm 0080-1, toliau – ŽydKK), mielkie-
mio evangelikų liuteronų bažnyčios krikš-

to metrikų knyga (1753–1783; sächssta, 
sta-l: 21962, Familiengeschichtliche 
sammlungen des reichssippenamtes,  
Kbfilm b 0173, toliau – MielKK2) ir mielkie-
mio evangelikų liuteronų bažnyčios mir-
ties metrikų knyga (1753–1811; sächssta,  
sta-l: 21962, Familiengeschichtliche 
sammlungen des reichssippenamtes,  
Kbfilm b 0176-2, toliau – MielMK). 

159  plg. BržA ii 140; ZM iv 1187.
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äl=‖teſte tochter des H[errn] pfarr: ‖ Schroeder von Ballethen ‖ Filius Friedrich Wil-‖helm 
Ferdinand ‖ Teſtes Herr Krieges= u[nd] Dom: ‖ rath Schlemüller ‖ von Koenigsberg. ‖ 
Herr Kriegesrath ‖ Schlemüller von Berlin ‖ Herr Inſpector Tÿdt-‖ke von Nauen in 
der ‖ mark nahe beÿ Berlin ‖ Herr oberförſter Witt jun: ‖ Frau oberförſterin ‖ Wittin 
à Nasſawen ‖ Herr pfarrer Kule‖ſchewius ‹←Fun› vo[n] Dubeninke[n] ‖ Frau pfarrin 
Fun‖kin von Mehlkeme[n] ‖ ⌜verw.⌝160 Frau pfarrin Baeringin ‖ von Zittkeme[n] ‹←Mehl
ke me[n]› ‖ Mater mea Regina Luiſa Miel‖kin pfarrW. v[on] Melkeme[n]161; 

1772 ‖ […] ‖ Źitkehmen nata d[en] 25te[n] Junii ‖ ⌜um 5 u[hr] des morg:⌝162 renata d[en] 
1te[n] Julii ‖ Pat: Ego Paſt: Loci Dan: Fried: Mielcke ‖ Mater Luiſa Juliana geb: Schroeder ‖ 
Filia Charlotta Amalia ‖ Teſt: He: pfarrer Schlemüller à Pilkalle[n] ‖ He: pf: Naugardt 
à Pillupehnen ‖ He: a[mt]man[n] Mühlenkampf à Casſuben ‖ He: Cantor Fleiſchman[n] 
vo[n] Stallup: ‖ Frater meus C. G. Mielcke Cantor in Pillk: ‖ Frau ober[amtsrath]-
man[n]in à [Mehlkemen] ‖ Fr: pf: Schroederin à Ballethen163;

1774 ‖ […] ‖ Zitkehmen natus d[en] 1ten Dec[em]br: des abends um halb ʒwölf, ren: ‖ 
d[en] 7te[n] ejusd. ‖ ⌜Pater Ego Paſt. Loci⌝164 ‖ Dan: Friedrich Mielcke ‖ Mater Luiſa Julia
na gebohrne ‖ Schroederin ‖ Filius August Gottfried ‖ Teſtes Herr oberförſter Witt ‖ 
ſen: à Jägers[thal] ‖ Herr Lieut: Schim[m]elpfen-‖nig, beamter in Sieglauke[n] ‖ Herr 
pfarrer Funk à Melkeme[n] ‖ Frau pfarrin Kuleſchewius à ‖ Dubeningke[n] ‖ Fr: pfarrin 
Naugartin à Pillup: ‖ Fr: amtsräthin Mülenkampfin à Casſuben. ‖ Mar: Doroth: Mielckin 
ſoror ‖ mea165. 

 Danielius Frydrichas Milkus  luiza Julijona Šreder
 (daniel Friedrich mielcke)  (louisa Juliana schröder)
 (1739-01-11 mielkiemis–   (1752-??-?? Kleščuvas–
 1818-03-21 ragainė)  1810-02-28 Karaliaučius)

↓
1. Frydrichas vilhelmas Ferdinandas (Friedrich Wilhelm Ferdinand, 1771-04-21 Žydkie-

mis–1853-11-28 Įsrutis?)
2. Šarlota amalija (Charlotta amalia, 1772-06-25 Žydkiemis–po 1812 ?)
3. augustas Gotfrydas (august Gottfried, 1774-12-01 Žydkiemis–1837-10-11 Karaliaučius)
4. dorotėja Henrieta (dorothea Henrietta, 1780-05-26 mielkiemis–1863-04-05 tilžė?)
5. Johana Kristiana (Johanna Christiana, 1783-04-06 mielkiemis–1873-11-25 Įsrutis?)
6. luiza Julijona (louisa Juliana, 1786-06-23 mielkiemis–1786-06-28 mielkiemis)

6 schema. danieliaus Frydricho milkaus ir luizos Julijonos Šreder šeima (remiantis ŽydKK, 
MielKK1, MielKK2, MielMK, RagMK1, RagMK2 ir ZM)

160  Įrašyta vėliau. 
161  ŽydKK 269, nr. 51.
162  Įrašyta vėliau. 

163  ŽydKK 282, nr. 65. 
164  pabraukta vėliau. 
165  ŽydKK 317, nr. 18.
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dar dvi danieliaus Frydricho dukterys gimė mielkiemyje, jų krikšto duomenys 
metrikų knygoje surašyti irgi jo paties ranka: 

1780 ‖ […] ‖ Mehlkehmen nat: d[en] 26ten ‖ Maj: um 1 uhr des morgens ‖ Pater Dan: 
Friedr: Mielcke ‖ Paſtor Loci ‖ Mater Luiſa Juliana neè [sic!] ‖ Schroeder ‖ Filia Doro thea 
Henrietta ‖ babtiz. d[en] 31t[en] Maji ‖ Teſtes He: pfarrer naugardt ‖ à Pillup: ‖ He: 
amtsrath Mühlenkampf ‖ à Casſuben ‖ He: Cantor Mielcke à Pillkallen ‖ Fr: pfarrin 
Thierbachin à Enzuh: ‖ Fr: pfarrin ‹←?› Fleiſchman[n]in ‖ à Willuhne[n] ‖ Fr. oberförſterin 
Wittin à Nasſ. ‖ Mademoiſ. Schroederin à Ball. ‖ [Mademoiſ.] Mühlenkampfin à Casſ. ‖ 
[Mademoiſ.] Mielckin à Pillkalle[n] ‖ Fr: Praecentorin Jeroſchin à Mehl.166;

1783 ‖ […] ‖ Mehlkehmen nata d[en] 6ten ‖ ren: d[en] 10t[en] Apr. ‖ Pater Daniel Fried: 
Mielcke ‖ Paſt. Loci ‖ Mater Luiſa Juliana ‖ nee Schroeder ‖ Filia Johan[n]a Chriſtiana ‖ 
Teſt: He: pfar: Thierbach à Enz. ‖ He: oberförſter Witt à Jaeg: ‖ He: amtman[n] rei-
dener à Toll. ‖ He: Cantor Mielcke à Pillkal. ‖ He: Praec. Kempfer à Mehl. ‖ Frau 
oberförſterin Witt à Nasſ. ‖ Fr. amtsräthin Mühlenkampfin à ‖ Casſube[n] ‖ Fr: Knau
erin à Mehl. ‖ Jgfr: Cantiusſin à Jaegersth:167. 

mielkiemyje taip pat gimusi jauniausia danieliaus Frydricho duktė luiza Julijo-
na (louisa Juliana, 1786-06-23–1786-06-28) mirė nuo epilepsijos teišgyvenusi vos 
keletą dienų:

1786 ‖ […] ‖ Mehlkehmen d[en] 28ten Junii ‖ ſtarb nach empfangener noth=‖taufe mein 
töchterchen Luiſa ‖ Juliana Mielckin, welches d[en] 23t[en] ‖ gebohren, an der epilepſie168. 

Šie krikšto įrašai liudija glaudų danieliaus Frydricho ryšį su savo tėvų šeima: tarp 
pirmagimio Frydricho vilhelmo Ferdinando krikšto liudytojų jis minėjo motiną reginą 
luizą Šimelpenig ir vyriausiąjį brolį Christophą ernstą tiedtke’ę, tuomet gyvenusį ir 
tarnavusį superintendentu toli nuo prūsijos lietuvos – naueno mieste šalia berlyno 
(galimas dalykas, kad jis tebuvo garbės liudytojas ir krikšto ceremonijoje nedalyvavo, 
apie jį žr. 5.1). Krikštijant jaunesnius vaikus net tris kartus krikštatėviu kviestas pilkal-
nyje kantoriavęs brolis Kristijonas Gotlybas milkus ir du kartus – sesuo marija dorotėja. 

pridurtina, kad šie danieliaus Frydricho vaikų krikšto įrašai, išsiskirdami ilgais 
liudytojų sąrašais, atskleidžia, jog jis bičiuliavosi su gausiu būriu tarnybos kolegų – 
kaimyninių ir tolesnių parapijų kunigais: Christophu melchioru Kuleschewijumi 
(1730–1787) iš dūbininkų (vok. Dubeningken), ottu thierbachu (1734?–1804) iš enciū-
nų (vok. Enzuhnen), Gottfriedu Funku (?–1781) iš mielkiemio, pilkalnio kunigu Gott-
friedu schlemülleriu (1728–1779), kuris veikiausiai buvo danieliaus Frydricho uošvės 
annos marios schlemüller-schröder brolis169, Friedrichu michaeliu naugardtu (1734–
1793) iš pilupėnų (vok. Pillupönen), jau minėtu Johannu sigmundu Fleischmannu iš 
viliūnų, taip pat su precentoriumi Johannu Heinrichu Christianu Kämpferiu (1750–
1819), buvusio Žydkiemio kunigo Gottfriedo Christiano behringo (1707–1768) našle 
maria barbara pöhling ir kitais. be to, vaikų krikštatėviais kviesti ne tik vietiniai 

166  MielKK2 158r, nr. 71.
167  MielKK2 181r, nr. 66.

168  MielMK 53v, nr. 60.
169  plg. ZM vi 1591; ZM vi 1626–1627. 
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valdininkai, bet ir aukšti valstybės pareigūnai: Karaliaučiaus karo ir domenų rūmų 
tarėjas schlemülleris, Karo rūmų tarėjas schlemülleris iš berlyno (iš pavardžių spręs-
tina, kad abu greičiausiai buvo danieliaus Frydricho uošvės giminaičiai). 

 danielius Frydrichas milkus mirė 1818 m. kovo 21 d.170, velykų sekmadienio 
išvakarėse, eidamas aštuoniasdešimtuosius metus ir išsekintas paūmėjusio „reuma-
tinio kaulų uždegimo“, t. y. reumatoidinio artrito. Šis faktas užregistruotas pusbrolio 
sūnaus ir būsimo žento vilhelmo teodoro Šimelpenigio (Wilhelm theodor schim-
melpfennig, 1787–1849?, apie jį žr. 6), tuomečio Žilių (vok. Szillen) precentoriaus, 
ragainės lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios mirties metrikų knygoje (1818–1842; 
eza: 980/3611, toliau – RagMK2) (žr. 10 pav.): 

den 21ten Maerʒ als am heiligen abend des oſterfeſtes, morgens ‖ um 7 uhr, ſtarb, 
nachdem eine rhevmatiſche Knochenentʒündung gehoben war, ‖ an der entkräftung der 
superintendent und litth[auiſche] pfarrer Daniel Friedrich Mielcke, ‖ ein Sohn des 
Pfarrer[s] Peter Mielcke von Mehlkehmen. er war den 11ten Januar ‖ 1739 in Mehlkehmen 
geboren, von 8ten bis ʒum 13ten Jahr bei ſeinem oheim, pf[arre]r schim[m]elpfen[n]ig ‖ 
in Kinten ⌜erʒogen⌝171, und ‹←b› blieb bis 1768 mehrenth[ei]ls in Königsberg. da wurde 
er praecentor in ‖ Saalau, den 17 Maerʒ 1768, als einhalb Jahr darauf, ʒum ‹←p› pfarre[r] 
in Źittkehmen ‖ ordiniret, u[nd] ging 1776 nach Mehlkehme[n]. den 1 advents sontag 
1788 wurde er vom ‹pfar› ‖ erʒprieſter Wottersdorf in Tilſe hier in Ragnit als erʒprieſter 
introduciret. ‖ Freitag den 27ten nachmittags wurde dieſer redlich from[m]e mann 
feierlich ‖ und ‹←mit› mit allgemeiner theilnahme ſelbſt der ganʒen deutſchen stadt-
gemeine auf dem litth[auiſchen] ‖ Kirchhofe hinter dem Gute Hagelsberg bei ſeiner Ge-
meine beerdigt. ‖ nach dem liede: Jeſus meine Ʒuverſicht, hielt ſein Groß=neffe, der 
praecentor Wilh: ‖ Theod: schim[m]elpfen[n]ig von Źillen, im Hauſe die deutſche, und 
der pfarrer Prellwitz ‖ von Budwethen auf dem Kirchhofe ein[e] litth[auiſche] Gedächt-
nißrede. auch wurde geſungen die ‖ 2 letʒten verſe des liedes: sollt ich meinem Gott 
nicht ſingen. ragnit den 28ten Maerʒ 1818. ‖ Multis ille flebilis occidit, null[i] flebilior, quam 
mihi ‖ Wilhelm Theodor Schim[m]elpfen[n]ig172.

Glaustai išvardijęs pagrindinius danieliaus Frydricho biografijos faktus, paminė-
jęs jo tėvo – mielkiemio kunigo petro Gotlybo milkaus – vardą, nepamiršęs pridurti, 
kad velionis augo ir pas savo dėdę Kintų (vok. Kinten) kunigą martyną Šimelpenigį 
(t. y. paties įrašo autoriaus senelį), ir papasakojęs, kaip iškilmingai vykusios laidotu-
vės, Šimelpenigis įrašą baigė intertekstu – kiek perfrazuotais Kvinto Horacijaus Fla-
ko (65 m. pr. Kr.–8) odės žodžiais: „Multis ille flebilis occidit, null[i] flebilior, quam mihi“ 
(„Jį daug kas apraudojo, bet niekas tiek, kiek aš“)173. danielius Frydrichas amžino 
poilsio atgulė ragainės lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios šventoriuje. 

170  BržA ii 140 (bet BržA ii 130 minima 
1818 m. kovo 31 d.); ZM iv 1187.

171  Įrašyta vėliau virš eilutės. 
172  RagMK2 3v–4r. 
173  plg. Horacijaus odės žodžius: „multis ille 

bonis flebilis occidit, ‖ nulli flebilior, quam 
tibi, vergili“ (Horatius 1984, Carmina, liber 
i, xxiv, 9–10), skirtus publijui vergilijui 
maronui (70–19 m. pr. Kr.), gedinčiam bičiu-
lio publijaus Kvintilijaus varo (i a. pr. Kr.). 
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10 pav. RagMK2 3v–4r: vilhelmo teodoro Šimelpenigio įrašas apie danieliaus Frydricho milkaus mirtį;
eza: 980/3611 
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4.6. d u K t Ė  e l e o n o r a  Š a r l o t A. mielkiemio evangelikų liuteronų baž-
nyčios krikšto metrikų knygoje yra paties petro Gotlybo milkaus rankos įrašas apie 
biografinėje literatūroje neminėtą jauniausią jo dukterį eleonorą Šarlotą, gimusią 
1741 m. vasario 14 d. pusę šeštos ryto ir pakrikštytą po poros dienų – vasario 16-ąją 
(žr. 11 pav.): 

1741 ‖ […] ‖ d[en] 16ten Feb[rua]r. ‖ 9. Pater. peter Gottlieb mielcke. pfarrer ‖ Mater. 
Regina Loviſa geb. schim[m]elpfen[n]igin ‖ Filia. Eleonora Charlotta⌜*⌝174 ‖ Teſtes. Herr 
stallſchreiber Hartʒman[n] auß ‖ mehlkehmen. ‖ Herr Ludovici ‖ Jungfer Loviſa beÿerin 
von Nas‖ſawen. ‖ ⌜* iſt gebohren d[en] 14ten Feb[rua]r. des morgens ‖ umb halb sechs⌝175. 

1753 m. rugpjūtį eleonora Šarlota tebegyveno mielkiemyje su motina regina lui-
za ir dviem vyresnėmis seserimis Kristina petronėle bei marija dorotėja. vėlesnis jos 
likimas kol kas nežinomas. 

174  Įrašyta vėliau. 

11 pav. MielKK1 74, nr. 9: petro Gotlybo milkaus įrašas 
apie dukters eleonoros Šarlotos gimimą ir krikštą; 
sächssta, sta-l: 21962, Familiengeschichtliche 
sammlungen des reichssippenamtes, Kbfilm as 2102-1 

175  Įrašyta vėliau. MielKK1 74, nr. 9.
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5. p o s Ū n i a I. be šešių savų vaikų, petro Gotlybo milkaus šeimoje augo ir du 
žmonos sūnūs iš pirmosios santuokos su tiedtke (žr. 2 schemą). Kai petras Gotlybas 
vedė reginą luizą, vyriausiam jo posūniui Christophui ernstui tebuvo ketveri, o 
jauniausiam Gottfriedui – beveik treji, taigi jiedviem jis atstojo tikrą tėvą, užaugino 
ir išleido į mokslus. viename savo prašymų Christophas ernstas tiedtke petrą Got-
lybą iš tiesų vadino tėvu („vater“176, citatą žr. toliau). o petras Gotlybas milkus 1749 m. 
gruodžio 10 d. prašyme skirti engelbrechto stipendiją sūnui teodorui Gabrieliui 
minėjo turįs iš viso penkis sūnus ir išvardijo tiek jau tarnaujančius, tiek dar tebestu-
dijuojančius Karaliaučiaus universitete, neišskirdamas ir abiejų posūnių177. Jiedu, kaip 
ir vėliau trys tikrieji petro Gotlybo sūnūs, pasirinko studijuoti teologiją. 

5.1. C H r i s t o p H a s  e r n s t a s  t i e d t K e. vyriausias posūnis Christophas 
ernstas tiedtke (1722-05-03–po 1772) studijoms rinkosi ne vietinį Karaliaučiaus uni-
versitetą, o mokslų siekė Halės universitete. tiesa, iš pradžių, 1741 m. balandžio 5 d., 
jis vis dėlto įsiimatrikuliavo Karaliaučiaus universitete178, tačiau po pusmečio išvyko 
į Halės universitetą, kuriame imatrikuliuotas 1741 m. lapkričio 16 d.179 Galbūt pastū-
mėtas dėdės martyno Šimelpenigio, motinos jaunesniojo brolio, kuris visai neseniai 
buvo grįžęs iš Halės, kur šešerius metus mokė tenykščiame lietuvių kalbos semina-
re180. toks devyniolikmečio posūnio pasirinkimas byloja, kad į kadaise griežto liute-
roniškosios ortodoksijos šalininko Quandto ištikimiausio talkininko petro Gotlybo 
milkaus šeimą pamažu skverbėsi pietizmo dvasia. viena vertus, tai veikiausiai buvo 
neišvengiama, mat milkai ir Šimelpenigiai bendravo gana glaudžiai, o iš pastarųjų 
ne tik martynas, bet ir petro Gotlybo šeimai bene artimiausias adomas Frydrichas 
simpatizavo pietizmo idėjoms181. taigi, regis, posūniui nemenką įtaką darė ir dėdės. 
Kita vertus, amžiaus viduryje konfrontacija tarp liuteronų ortodoksų ir pietistų tiek 
Karaliaučiuje, tiek visoje prūsijos provincijoje apskritai blėso.

svarbiausius savo biografijos faktus dvidešimt penkerių Halės universiteto absol-
ventas ir teologijos kandidatas Christophas ernstas tiedtke pasakojo 1747 m. gruodžio 
12 d. prašyme slaptajai tarybai berlyne skirti jį kunigu į balėtus – kunigo vieta ten 

176  tiedtke 1747-12-12, [1v].
177  mielcke 1749-12-10, 387v.
178  erler 1911–1912, 386: „[1741.] 5. aprilis. 

tiedke Christoph. ernest., lapenen. pruss.“
179  preuß 1994, 228: „tiedtcke, Christophorus 

ernestus; lithv. prussus […] 16.11.1741 
theol. […] inform. 1742–1744“. už duome-
nis iš Halės universiteto matrikulų Matri
kel der MartinLutherUniversität HalleWit
tenberg – 1730–1741 (Halė, 1994) ir bran-
denburgo kunigų žinyno Evangelisches 
Pfarrerbuch für die Mark Brandenburg (ber-
lynas, 1941) nuoširdžiai dėkoju habil. dr. 
Christiane’i schiller.

180  Šį faktą minėjo Quandtas prūsijos presbi-

terologijoje: „Martinus Schimmelpfenning, 
Pik-‖tupönaPruſſus. ‖ […] ging er 1734. 
nach Halle ‖ woſelbſt er im Seminario  
Lithv. ‖ bey 6. iahr informirt“ (QPP iv 
108r). martynas Šimelpenigis vykti į Halę 
veikiausiai pasiryžo prikalbintas tuomečio 
Klaipėdos diakono ir pirmojo Halės uni-
versiteto lietuvių kalbos seminaro docen-
to Jono richterio ( Johann richter, 1705–
1754) – tokia išvada darytina iš pastarojo 
laiško, rašyto 1734 m. balandžio 14 d. teo-
logijos profesoriui ir seminaro vadovui 
Gotthilfui augustui Francke’i (Winter 
1954, 56; dar žr. schiller 1994, 198, 216).

181  BržA ii 59.
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atsilaisvino tų metų rugsėjo 22 d. mirus George’ui abrahamui baltzeriui, kurio sūnus, 
beje, studijavo Halės universitete beveik tuo pačiu metu kaip Christophas ernstas 
(žr. 12 pav.): 

ich bin in Litthau=‖en gebohren und erʒogen, und derſelben Sprache ‖ kundig, 
wie ich den[n] auch in Halle im Seminario ‖ Lithvanico gedachte Sprache dociret. 
Ferner habe ‖ auf der Univerſitaet Halle ſtudiret, und mich ʒu ‖ einem ſolchen amte 
tüchtig gemacht, wie ſolches ‖ beyliegendes Testimonium von der theol: Facultaet ‖ 
beʒeuget. nach abſolvirte[n] ſtudiis habe in und bey ‖ potsdam conditioniret, auch mich 
im predigen ‖ fleißig geübet, wovon ebenfals ein Attestat bey‖lege. da nun die ge-
dachte Ballethiſche pfarre ‖ wie mir mein Vater gemeldet, gewiß vacant wor=‖den, 
ich aber der Königsbergiſche[n] Facultaet nicht ‖ beckant bin, weil ich daſelbſt nicht 
ſtudiret, folglich ‖ auch von dort aus kein Testimonium fordern ‖ kan[n]182.

anot Christopho ernsto, jis gimęs ir užaugęs prūsijos lietuvoje, studijavęs Halės 
universitete, mokąs lietuvių kalbą ir mokęs ją Halės universiteto lietuvių kalbos 
seminare, o po studijų tarnavęs potsdame. tvirtinimas mokius lietuvių kalbą lietu-
vių kalbos seminare Halėje užmena mįslę, ar tuo metu tenykštis seminaras tebeveikė, 
mat, pasak šio seminaro istorijos tyrėjų, 1727 m. prūsijos karaliaus Frydricho vilhel-
mo i valia Halės universitete įkurto lietuvių kalbos seminaro veikla nutrūko šiek 
tiek ankstėliau – 1740 m.183 tai siejama su dviem netektimis: pirma, tų metų gegužės 
31 d. mirė seminaro steigėjas ir pietistų globėjas bei jų idėjų rėmėjas Frydrichas vil-
helmas i (jo įpėdinis sūnus Frydrichas ii pietistų, atvirkščiai, itin nemėgo), antra, tais 
metais iš Halės išvyko seminaro docentas ir Christopho ernsto dėdė martynas Ši-
melpenigis. vis dėlto Christopho ernsto teiginys liudija, kad bent iš pradžių jam 
tenai 1741 m. nuvykus šiokios tokios, kad ir vangios, lituanistinės veiklos vis dar 
būta. Šis 1747 m. gruodžio 12 d. Christopho ernsto tiedtke’s prašymas yra kol kas 
vienintelis autentiškas šaltinis, bylojantis, kad Halės universiteto lietuvių kalbos 
seminaras veikė ilgiau nei 1740 m., kaip įprasta manyti. 

Halės universitete Christophas ernstas studijavo teologiją ketverius metus ir buvo 
tarp tų dvylikos studentų, kurie gavo vadinamąjį nemokamą prūsiškąjį maitinimą (vok. 
Preussische Freitisch) – jį iš prūsijos lietuvos kilusiems ir Halėje teologiją studijuo-
jantiems jaunuoliams 1728 m. sausį įsteigė karalius Frydrichas vilhelmas i, o jo iš-
laikymui iš rytų prūsijos kasmet siųsta po 400 talerių184. Gavus šią lengvatą liudija 
paties Christopho ernsto įrašas alumnų knygoje Album alumnorum: „Chriſtophorus 
Ernestus ‖ Tiedtcke Lappino=Bo=‖rusſus; natus A[nn]o 1722 ‖ die 3. Maj.“185 vėliau, 
1745 m. rugpjūtį jam išvykus, kitoje puslapio skiltyje atsirado įrašas, atskleidžiantis 
išvykimo priežastį – slapčia dėl skolų: „Gieng heimlich ſeiner schulden wegen ‖ 
von Halle, a[nn]o 1745. m. Auguſt[i].“186 

182  tiedtke 1747-12-12, [1r–1v].
183  specht 1935, 36–38; Winter 1954, 56; schil-

ler 1994, 195.

184  specht 1935, 38.
185  tiedtke 1741, [14r].
186  tiedtke 1741, [14r].
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12 pav. tiedtke 1747-12-12, [1r–1v]: prašymas skirti kunigu į balėtus; 
Gsta pK: i Ha, rep. 7, nr. 90 h, pkt. 1239
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1747 m. pabaigoje, iš patėvio petro Gotlybo milkaus gavęs žinią, kad atsilaisvino 
kunigo vieta balėtuose, prašė slaptosios tarybos berlyne skirti jį į šią lietuvišką pa-
rapiją. Christophas ernstas, regis, iš tiesų troško grįžti į gimtinę, mat vyresnybei rašė 
net kelis sykius, o trečiąjį prašymą į berlyną iš potsdamo atvežė pats kartu su savo 
kompetenciją įrodančiais dokumentų originalais. vis dėlto 1747 m. gruodžio 28 d. iš 
berlyno gautas toks atsakymas: pageidauta vieta jau užimta. balėtų kunigu tuokart 
paskirtas Christopho ernsto bendraamžis Kristijonas Frydrichas Štimeris (Christian 
Friedrich stimehr, 1725–1765), iki tol porą metų kunigavęs Gerviškėnuose (vok. Ger
wischkehmen). Jis buvo petro Gotlybo milkaus bendradarbio prie lietuviškų raštų, 
Želvos kunigo Kristijono Štimerio (Christian stimehr, 1676–1750) jaunesnysis sūnus, 
kuris lietuvių raštijos istorijoje žinomas kaip vienas iš rankraštinio žodyno Clavis 
GermanicoLithvana (xvii–xviii a. sandūra) savininkų (jo nuosavybės įrašai išlikę 
abiejuose rankraščio tomuose). 

regina luiza Šimelpenig abiejuose savo prašymuose minėjo, kad sūnus Chris-
tophas ernstas kurį laiką tarnavęs karo kapelionu prūsijos princo pėstininkų pulke 
potsdame ir spandau: 

einer aber von den stieffkindern ‖ meines ſeel. mannes nahmens Christoph Ernst ‖ 
Tiedtke, e[wrer] K[öniglichen] M[ajeſtæt] bey dem Infanterie ‖ Reg[iment] ihro Königl. 
Hoheit des printʒ[en] von ‖ preußen einige Jahr als Feldprediger ‖ gedienet hat187;

mein Älteſter sohn Tiedke ‖ eine Feld=prediger stelle in Spandau bekleÿdet ‖ hat188.

brandenburgo kunigų žinyne Evangelisches Pfarrerbuch für die Mark Brandenburg 
nurodoma, kad Christophas ernstas nuo 1748 m. spandau dirbo mokytoju, o nuo 
1750 m. potsdame – karo kapelionu: „tiedtke, Chriſtoph ernſt. 1748 tertianus in 
spandau, 1750 Feldpr. im inf.=rgt. printʒ v. preußen ebd.“189 be to, 1750 m. rugsėjo 
15 d. jis susituokė su kunigo matthäuso deilicke’s (1694–1736) dukterimi regenite 
Christiane190. 

1757 m. berlyne išleistas Christopho ernsto tiedtke’s pamokslas, sakytas trečiąjį 
sekmadienį po epifanijos, t. y. 1757 m. sausio 23 d., naueno miesto bažnyčioje (vok. 
Stadtkirche): 

das opfer eines treuen volcks vor das unſchtʒbare leben und Wohlſeyn des beſten 
Kniges wurde am 3ten sonntage nach dem Feſt der erſcheinung Chriſti in der 
stadt=Kirche ʒu nauen vorgeſtellet und auf verlangen dem druck bergeben von 
Chriſtoph Ernſt Tiedtke, pred. daſelbſt. berlin, bey Chriſtian Friedrich voß, 1757191.

leidinio antraštinis puslapis byloja, kad tuo metu Christophas ernstas tarnavo 
nedideliame naueno mieste, netoli berlyno ir potsdamo, brandenburge. ten nuo 
1756 m. jis ėjo diakono pareigas, o 1769–1772 m. buvo tenykštės parapijos superin-

187  schimmelpfennig-mielcke [1753-06-??], 27v.
188  schimmelpfennig-mielcke [1753-08-??], 

519v.

189  Fischer 1941, 892.
190  Fischer 1941, 892.
191  tiedtke 1757. 
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tendentas192. po nesėkmingų pastangų 1747 m. sugrįžti į prūsijos lietuvą jis taip ir 
liko gyventi toli nuo gimtinės, tačiau ryšys su šeima išliko: Christophą ernstą kaip 
krikštatėvį 1771 m. minėjo jauniausias brolis danielius Frydrichas savo pirmagimio 
Frydricho vilhelmo Ferdinando krikšto įraše (citatą žr. 4.5).

5.2. G o t t F r i e d a s  t i e d t K e. antrasis petro Gotlybo milkaus posūnis – 
Gottfriedas tiedtke (1723-11-08–1791-01-25)193 – studijavo Karaliaučiaus universitete, 
į kurį imatrikuliuotas 1743 m. rugsėjo 30 d.194 lankė tenykštį lietuvių kalbos semi-
narą – tai liudija išlikęs 1749 m. birželio 28 d. prašymas skirti seminaro stipendiją 
(„renteÿ Stipendium“), kuri atsilaisvino seminaristui reinholdui ortliebui (1723–1786) 
gavus paskyrimą diakonu į labguvą (vok. Labiau)195. baigęs studijas, Gottfriedas iš-
vyko pas vyriausią brolį Christophą ernstą į berlyną. Kaip liudija motinos reginos 
luizos 1753 m. birželio ir rugpjūčio prašymai, antrasis jos sūnus kurį laiką dirbo 
mokytoju potsdame: 

der andere in Pots=‖damm in Condition ſtehet, und Hoffnung ‖ hat durch ew[rer] 
K[öniglichen] M[ajeſtæt] allerhöchſte Gnade ‖ in das daſige Guarniſon Waÿſen Hauß ‖ 
als Informator recipiret ʒu werden196; 

der andere Tiedke aber in Potzdam beÿ der Schule ‖ dociret, und auff eine prediger 
stelle wahrtet197. 

Kitaip nei Christophui ernstui, kuris nebuvo studijavęs Karaliaučiaus universitete, 
šio universiteto auklėtiniui Gottfriedui, regis, nebuvo sunku gauti paskyrimą prūsijos 
lietuvoje. 1753 m. liepos 2 d. Karaliaučiaus pilies bažnyčioje ordinuotas kunigu, jis 
visą likusį gyvenimą tarnavo gimtinėje: tų metų rugpjūčio 12 d. įvesdintas beržkalnio 
(vok. Berschkallen), 1770 m. lapkričio 18 d. – viešvilės (vok. Wischwill), o 1778 m. ge-
gužės 5 d. – verdainės (vok. Werden) kunigu198. moellerio duomenimis, jo žmona 
buvusi laukiškos (vok. Laukischken) kunigo danieliaus stoppelbergo (1709–1776) duk-
tė Wilhelmine Justine (1748–1813), su kuria susilaukė bent dviejų vaikų: sūnaus Gott-

192  Fischer 1941, 892.
193  lietuvių raštijos istoriografijoje Gottfrie-

das tiedtke ne sykį minėtas kaip petro 
Gotlybo sūnaus Kristijono Gotlybo mil-
kaus pusbrolis (žr., pavyzdžiui, bruožis 
1920, 43). 

194  erler 1911–1912, 401: „[1743] 30. [septem-
bris.] tiedke Godofr., lappinen. boruss.“

195  tiedtke 1749-06-28, 2r. lietuvių kultūros 
istorijoje reinholdas ortliebas ir Gottfrie-
das tiedtke kaip Karaliaučiaus universite-
to lietuvių kalbos seminaro lankytojai ne-
buvo paliudyti. Kita vertus, yra žinoma, 
kad ortliebas 1742–1744 m. lankė Halės 
universiteto lietuvių kalbos seminarą  

(ortlieb 1742, [14v]; taip pat žr. schiller 
1994, 218–219).

196  schimmelpfennig-mielcke [1753-06-??], 27v.
197  schimmelpfennig-mielcke [1753-08-??], 

519v.
198  QPP iv 92r, 111v (įrašyta ne Quandto, o 

vėlesnio pildytojo); arnoldt 1777, 65, 136; 
moeller 1968, 22, 148, 151; ZM vii 1835. 
beje, į paskutinę savo ganytojiškos tarnys-
tės vietą – verdainės parapiją – Gottfrie-
das tiedtke išsikėlė itin nenoriai. prūsijos 
kultūros paveldo slaptajame valstybinia-
me archyve yra išlikęs jo prašymas leisti 
likti viešvilėje (tiedtke 1778-03-07, 17r–
17v [185r–185v]). 
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friedo danieliaus (?–po 1813) ir dukters sophios amalios (1783–1807)199. Šį Kristijono 
Gotlybo milkaus brolį minėjo Gotfrydas ostermejeris poleminiame traktate Bedenken 
über einen Entwurf zu einem Neuen Littauischen Gesangbuch (Karaliaučius, 1786)200. 

6. v a i K a i Č i a i  i r  v Ė l e s n Ė s  K a r t o S. vėlesnės milkų kartos iš lietuviš-
kosios kultūrinės erdvės traukėsi, duomenų apie petro Gotlybo milkaus vaikaičių 
lituanistinę veiklą nesama. nuo vaikaičių kartos mažėjo ir kunigystę besirenkančių 
milkų201. paskutinis prūsijos lietuvos kunigas pavarde Mielcke buvo petro Gotlybo 
vaikaitis, danieliaus Frydricho vyriausias sūnus Frydrichas vilhelmas Ferdinandas 
(1771–1853). Kaip ir tėvas bei senelis, jis studijavo Karaliaučiaus universitete, į kurį 
imatrikuliuotas 1792 m. kovo 31 d.202 po studijų paskirtas precentoriumi į laukišką, 
1799 m. lapkričio 11 d. ordinuotas tenykščio kunigo adjunktu, 1800 m. paskirtas 
diakonu į labguvą, o 1807 m. – Žilių kunigu203. nuo 1845 m. buvo emeritas, kunigo 
pareigas perdavęs ligtoliniam Žilių precentoriui ir tarnybos įpėdiniui Hermannui 
Julijui albertui Herfordui (1805–1878), už kurio 1834 m. ištekėjo duktė Julie (1816–
1881). be šios, su žmona dorothea Jahnke (?–po 1853) turėjo dar penkias dukteris ir 
vieną sūnų204. albertas mielcke (1800–po 1824) taip pat studijavo teologiją Karaliau-
čiaus universitete (imatrikuliuotas 1821 m. gegužės 17 d.205), bet dirbo precentoriumi 
skaisgiriuose ir enciūnuose. Galbūt jo sūnus buvo tas Gumbinės verslininkas alber-
tas mielcke, kurio įmonė „Firma albert mielcke“ 1869 m. rugsėjo 30 d. buvo įtrauk-
ta į įmonių registrą206.

teologiją Karaliaučiaus universitete studijavo dar bent trys petro Gotlybo milkaus 
vaikaičiai, o du iš jų pavarde Mielcke, bet kunigais jie vis dėlto netapo. tai teodoro 
Gabrieliaus sūnus Frydrichas danielius (1759–po 1783), imatrikuliuotas 1776 m. rug-
sėjo 27 d.: „[1776.] [27. septembris] mielke Frdr. dan., pilkalla-pruss., stud. theol.“207, 
Kristinos petronėlės sūnus samuelis Kristijonas Henigkė (1767–po 1795), imatriku-
liuotas 1784 m. kovo 17 d.: „[1784.] [17. martii] Hoenigke Christ. sam., Welau. boruss., 
inspectoris ecclesiastici filius, stud. theol.“208, ir danieliaus Frydricho sūnus augustas 
Gotfrydas (1774–1737), imatrikuliuotas 1792 m. kovo 31 d., t. y. tuo pat metu kaip ir 
jau minėtas vyresnysis jo brolis Frydrichas vilhelmas Ferdinandas: „[1792.] [31. mar-
tii] mielke august. Godofr., zittkehmen. boruss., theol. cult.“209 pradėję studijuoti 
teologiją, jie vėliau rinkosi teisės studijas. 

augustas Gotfrydas iš visų petro Gotlybo milkaus vaikaičių pasiekė, regis, di-
džiausių karjeros aukštumų: jis užėmė prūsijos Karalystės vyriausybinėse instituci-

199  ZM vi 1779; ZM vii 1835.
200  ostermeyer 1786, 43; plg. ostermejeris 

1995, 182.
201  moeller 1968; ZM i–vii. 
202  erler 1911–1912, 619: „[1792.] [31. martii] 

mielke Frdr. Wilhelm., zittkehmen, theol.“
203  moeller 1968, 80, 131.
204  ZM iii 779; ZM iv 1187–1188.

205  erler 1911–1912, 733: „[1821.] [17. maii] 
mielke albert, labiav. pruss., cum tertii 
ordinis testimonio, theol. cult.“

206  Beilage ʒum Kniglich Preußiſchen Staats
Anʒeiger. no. 241. donnerstag, den 14. ok-
tober 1869, 3978.

207  erler 1911–1912, 542.
208  erler 1911–1912, 587.
209  erler 1911–1912, 619.
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jose aukštas – slaptojo vyriausybės tarėjo (vok. Geheimer Regierungsrat) – pareigas. 
1814 m. vedė dviejų kilmingų giminių palikuonę: jo žmona Friederike sophie von 
Hamilton (1786–po 1832) buvo prūsijos generolo majoro ernsto Wilhelmo von Ha-
miltono (1744–1811) ir baronaitės Wilhelmine’s Juliane’s sophie’os schenk von trau-
tenburg (1764–?) duktė210. Jo pusbrolis samuelis Kristijonas Henigkė po studijų kurį 
laiką dirbo mokytoju Kulmo kadetų mokykloje, vėliau – asesoriumi211.

analizuojant Friedwaldo moellerio surinktus duomenis apie prūsijos kunigus ir 
žvelgiant į tolesnes petro Gotlybo milkaus palikuonių kartas bei siekiant rasti bent 
šiokių tokių sąsajų su lituanistine veikla, dėmesys kreiptinas į moteriškąją liniją. 
sūnaus danieliaus Frydricho duktė Johana Kristiana (1783–1873) 1819 m. sausio 
15 d. susituokė su jau minėtu vilhelmu teodoru Šimelpenigiu (žr. 4.5), tuomet Žilių 
precentoriumi, o vėliau rusnės (vok. Ruß) ir didlaukių (vok. Didlacken) kunigu bei 
superintendentu212. Jo tėvas – Jonas martynas teodoras Šimelpenigis (Johann martin 
theodor schimmelpfennig, 1757–iki 1802), ragainės precentorius, o senelis – jau 
minėtas Kintų kunigas martynas Šimelpenigis, žmonos senelės iš tėvo pusės reginos 
luizos Šimelpenig brolis213. taigi jiedu buvo antros eilės pusbrolis ir pusseserė. 
vilhelmas teodoras Šimelpenigis lietuvių raštijos istorijoje žinomas kaip martyno 
liudviko rėzos (martin ludwig rhesa, 1776–1840) talkininkas renkant lietuvių 
liaudies dainas214, taip pat vienas minėto rankraštinio žodyno Clavis GermanicoLi
thvana savininkų – tai liudija rankraščio pirmajame tome esantis jo nuosavybės įra-
šas: „dieſes buch gehöret dem praecentor Wilhelm theod: schim[m]elpfen[nig] ‖ 
in sʒillen, ragnitſchen Kreiſes“215. primintina, kad šį žodyną xviii a. trečiuoju de-
šimtmečiu pildė petras Gotlybas milkus, tuometis Karaliaučiaus universiteto lietu-
vių kalbos seminaro docentas216. 

minėtina ir petro Gotlybo provaikaitė bei danieliaus Frydricho vaikaitė, t. y. 
pastarojo dukters dorotėjos Henrietos ir Johanno ephraimo reichelio (1777–1839)217, 

210  iki šių dienų yra išlikęs jos Album amicorum 
su, regis, būsimojo vyro, pasirašiusio vien 
tik „mielke“, įrašu; albume pasirašė ir dvi 
jo seserys: Šarlota amalija ir Johana Kris-
tiana. rankraštis šiuo metu parduodamas 
austrijos antikvariate (apie jį žr. https:// 
www.abebooks.de). 

211  ZM iii 810. 
212  ZM vi 1587; taip pat žr. moeller 1968, 31, 

124.
213  ZM iv 1187; ZM vi 1586–1587.
214  BržA ii 410. 
215  Clavis GermanicoLithvana i 0v–1r. 
216  Kad petras Gotlybas milkus xviii a. tre-

čiuoju dešimtmečiu pildė rankraštinį žo-
dyną Clavis GermanicoLithvana, nustatyta 
atlikus rašysenos ir rėmimosi šaltinių ana-
lizę (plačiau žr. triškaitė 2013, 55–79). 

217  ragainės vokiečių evangelikų liuteronų 
bažnyčios santuokos metrikų knyga (1787–
1843; eza: 980/3605, toliau – RagSK) liudi-
ja, kad dorotėja Henrieta ir Johannas eph-
raimas reichelis susituokė 1802 m. rugsėjo 
1 d.: „Reichel H[err] Iohann Ephraim, Con
rector bey der schule in inſ terburg, iſt mit 
J[ung]f[e]r Dorothea Henriette ‖ Mielcke, 
des Her[rn] Daniel Friedrich Mielcke, erʒ-
prieſters und litthaui ſchen pfarrers alhie, 
ehelich[er] ‖ 2te[r] tochter, den 1t[en] Sep
t[em]br: 1802 in der Kirche, auf verlangen 
des brautvaters, von Her[rn] pfarrer ‖ 
Berg in Wilkischken copuliret worden“ 
(RagSK 43–44, nr. 9; plg. ZM v 1444).
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iš pradžių ragainės mokytojo, tilžės subrektoriaus, Įsruties konrektoriaus, paskui 
lamagarbio (vok. Lamgarben) kunigo ir galiausiai lagbuvos superintendento, duktė 
Friederike (1814–1904): 1833 m. ji ištekėjo už Karlo vilhelmo oto Glogau (Carl Wil-
helm otto Glogau, 1805–1875), tuomečio labguvos diakono, vėliau laukiškos ir 
tilžės lietuvių kunigo218. Jis lietuvių raštijos istorijoje žinomas kaip vertėjas, lietuvių 
tautosakos rinkėjas, Georgo Heinricho Ferdinando nesselmanno (1811–1881) ir au-
gusto schleicherio (1821–1868) talkininkas. Glogau išvertė martino lutherio Mažąjį 
katekizmą (11855), parengė lietuvišką giesmyną 64 giesmės šuilėms (11855), išvertė ir 
išleido knygą Du kartu keturis dešimt ir aštuoni Švento Rašto nusidavimai (21856)219. 
Jiedu susilaukė dešimties vaikų, tarp kurių – sūnus rudolfas Franzas theodoras 
Glogau (1834–1912), iš pradžių buvo precentorius piktupėnuose bei priekulėje, vėliau 
lietuvių kunigas Juodkrantėje, Klaipėdoje, enciūnuose bei skaisgiriuose220, ir sūnus 
Gustavas Glogau (1844–1895), religijos filosofijos profesorius, dėstęs Ciuricho tech-
nikos koledže, Halės ir Kylio universitetuose221. 

moellerio parengtų prūsijos kunigų biografijų analizė rodo, kad dvasininko kelią 
rinkosi tik moteriškosios linijos vėlesnių kartų petro Gotlybo milkaus palikuonys, jie 
atsekami iki šių dienų. tęsiant danieliaus Frydricho vaikaitės Friederike’s reichel-
Glogau liniją minėtinas jos sūnaus rudolfo Franzo theodoro Glogau sūnus ernstas 
richardas Glogau (1869–1951), studijavęs Karaliaučiaus universitete, kunigavęs pa-
leičiuose (vok. Paleiten), Kraupiškyje ir arnavoje (vok. Arnau)222. Jis buvo vedęs He-
lene’ę Herford (1876–1945), Žilių kunigo Johanno Heinricho alfredo Herfordo (1840–
1883) dukterį, po antrojo pasaulinio karo gyveno vakarų vokietijoje ir mirė 1951 m. 
diuseldorfe223. Jo duktė ilse anna aline Glogau (1904–po 1951) buvo ištekėjusi už 
kunigo George’o maxo Johanneso Henkyso (1900–1984), tarnystę pradėjusio Klaipė-
doje ir nidoje, paskui kunigavusio Kryžiavoje (vok. Heiligenkreutz), dalyvavusio ant-
rajame pasauliniame kare ir galiausiai tarnavusio taikos bažnyčioje (vok. Friedens
kirche) diuseldorfe224. vienas jųdviejų sūnų – dar Kryžiavoje 1929 m. lapkričio 6 d. 
gimęs ir teologiją vupertalyje, Getingene, Heidelberge, bonoje studijavęs Jürgenas 
traugottas Henkysas225 – buvo kunigas, berlyno Humboldtų universiteto teologijos 
profesorius ir žinomas giesmių kūrėjas bei vertėjas, keliolikos knygų autorius bei 
parengėjas. Jis mirė 2015 m. spalio 22 d. berlyne ir priklausė septintajai petro Gotly-
bo milkaus palikuonių kartai. 

svarbiausi petro Gotlybo milkaus šeimos genealogijos tyrimo rezultatai apibend-
rinti 7 schemoje, kurioje atsispindi keturios xvii a. antrosios pusės ir xviii a. šios 
šeimos kartos.

218  ZM ii 605; taip pat žr. moeller 1968, 80, 
83, 143.

219  LB i 112–114, nr. 292–303. 
220  ZM ii 606; taip pat žr. moeller 1968, 36, 

94, 128.

221  BržA ii 324; ZM ii 605–606.
222  ZM ii 604; taip pat žr. moeller 1968, 17.
223  ZM ii 604, 606; ZM iii 780.
224  ZM iii 768–769.
225  ZM iii 768–769. 



114 Archivum Lithuanicum 21

7 
sc

he
m

a.
 K

et
ur

io
s 

m
ilk

ų 
še

im
os

 k
ar

to
s 

(x
v

ii
 a

. a
nt

ro
ji 

pu
sė

 ir
 x

v
ii

i 
a.

)



115 M i l k ų  š e i m a  X V I I – X V I I I  a .  P r ū s i j o s 
L i e t u v o j e :  g e n e a l o g i j o s  r e k o n s t r u k c i j a

 7. i Š v a d o S. 1. tilžės vokiečių bažnyčios (vok. Deutsche Kirche) krikšto metri-
kų knygos liudija, kad evangelikų liuteronų kunigas ir lietuvių raštijos kūrėjas petras 
Gotlybas milkus (peter Gottlieb mielcke, 1695-10-25–1753-06-09) gimė tilžės miestie-
čių marijos (maria, ?–po 1695) ir petro milkų (peter mielcke, ?–po 1695) šeimoje. 
tėvai laikė save vokiečiais: aštuoniems vaikams duoti vokiški vardai, visi jie krikš-
tyti vokiečių bažnyčioje, tėvo pavardė krikšto metrikų knygose įregistruota vokiška 
forma: Mielcke ar Mielke. petro Gotlybo milkaus genealoginės šaknys moteriškąja li-
nija prūsijos lietuvoje, tilžėje, siekia xvi a. gyvenusią engelbrechtų giminę. 

2. remiantis tilžės vokiečių bažnyčios krikšto metrikų knygomis nustatyta, kad 
petras Gotlybas milkus turėjo tris seseris ir keturis brolius: Joną Frydrichą (Johann 
Friedrich, 1684–iki 1687?), mariją elžbietą (maria elisabeth, 1685–po 1712), Joną Kris-
tijoną (Johann Christian, 1687–iki 1691?), oną sofiją (anna sophia, 1689–?), Joną 
ertmaną (Johann ertmann, 1691–?), reginą dorotėją (regina dorothea, 1693–?) ir 
brolį dvynį ernstą Jokūbą (ernst Jacob, 1695-10-25–1772-12-15). tos pačiõs bažnyčios 
santuokos metrikų knyga atskleidžia, kad vyriausioji sesuo marija elžbieta buvo 
ištekėjusi už tilžės pirklio Joachimo Friedricho pötscho (1677–po 1718), su kuriuo 
susilaukė bent trijų sūnų: Carlo Friedricho (1708–iki 1712?), theodoro (1709–?) ir 
Carlo Gottliebo (1712–?); galbūt ji buvo ir dar trijų pötscho sūnų – Johanno Friedricho 
(1714–?), Gottfriedo bernhardo (1716–?) bei Gotthardo (1718–?) – motina. petro Got-
lybo brolis dvynys ernstas Jokūbas tapo žinomu tilžės pirkliu. Jis buvo vedęs du 
kartus: pirmoji žmona – anna maria rhode (1696?–iki 1754), antroji – anna maria 
Klein (?–po 1760). pirmoje santuokoje gimė keturi vaikai: maria elisabetha (1726–?), 
ernstas bernhardas (1728–po 1746), theodoras Gottliebas (1730–?) ir Johanna Chris-
tina (1732–?), o antroji santuoka, rodos, buvo bevaikė.

3. petro Gotlybo milkaus žmona regina luiza Šimelpenig (regina louisa schim-
melpfennig, 1702–1776) buvo toji jungtis, kuri milkų šeimą giminystės ryšiais siejo 
su kitu žymiu amžininku – papelkių kunigu adomu Frydrichu Šimelpenigiu (adam 
Friedrich schimmelpfennig, 1699–1763). regina luiza buvo jo sesuo, piktupėnų ku-
nigo martyno Šimelpenigio (martin schimmelpfennig, 1668–1735) duktė bei skaisgi-
rių kunigo adomo Frydricho Šimelpenigio (adam Friedrich schimmelpfennig, 1677–
1740) dukterėčia – šitaip tvirtinti leidžia antriniai šaltiniai. Jiedu susituokė 1726 m., 
veikiausiai rugsėjį – tai atskleidžia Jurbarko vyriausiojo amtmono Friedricho 
mühlpfordto tų metų rugsėjo 21 d. raštas.

4. per dvidešimt septynerius metus trukusią santuoką petras Gotlybas milkus ir 
regina luiza Šimelpenig susilaukė šešių vaikų: trijų sūnų ir trijų dukterų. be jau iki 
šiolei žinotų teodoro Gabrieliaus (theodor Gabriel, 1728-03-28–1762-03-19), Kristinos 
petronėlės (Christina petronella, 1730-02-0?–1799-02-19), Kristijono Gotlybo (Christian 
Gottlieb, 1733-??-??–1807-07-06), danieliaus Frydricho (daniel Friedrich, 1739-01-11–
1818-03-21), jiedu turėjo dar dvi dukteris: mariją dorotėją (maria dorothea, 1730/1731-
??-??–1807-09-23) ir eleonorą Šarlotą (eleonora Charlotta, 1741-02-14–po 1753). tai 
liudija 1736–1753 m. mielkiemio evangelikų liuteronų bažnyčios krikšto metrikų kny-
ga, kurioje paties petro Gotlybo milkaus ranka įrašyti abiejų dukterų vardai: marija 
dorotėja ne sykį minima kaip parapijiečių vaikų krikšto liudytoja, o jauniausios duk-
ters – eleonoros Šarlotos – užregistruotas krikštas 1741 m. vasario 16 d. 
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5. archyviniai šaltiniai byloja, kad vyriausiasis petro Gotlybo milkaus sūnus pilkal-
nio kunigas teodoras Gabrielius 1755 m. birželio 13 d. susituokė su Filipina Šarlota 
rochau (philippina Charlotta rochau, 1734–po 1764), balgardeno prie tilžės amtsroto 
Johanno Christiano Conrado rochau (?–1771) ir magdalenos elisabethos sophios dom-
hardt dukterimi. Ši santuoka giminystės ryšiais susiejo milkų šeimą su prūsijos karaliaus 
Frydricho ii (Friedrich ii., 1712–1786, valdė 1740–1786) itin vertintu tuomečiu Gumbinės 
karo ir domenų rūmų tarėju, o vėliau ir visos rytų bei vakarų prūsijos vyriausiuoju 
prezidentu Johannu Friedrichu domhardtu (1712–1781) – jis buvo teodoro Gabrieliaus 
žmonos Filipinos Šarlotos dėdė iš motinos pusės. pilkalnio evangelikų liuteronų baž-
nyčios krikšto metrikų knygos atskleidžia, kad per septynerius metus trukusią santuo-
ką jiedu susilaukė trijų sūnų: teodoro Gotlybo Kristijono (theodor Gottlieb Christian, 
1756-08-01–1761-04-16), Frydricho danieliaus (Friedrich daniel, 1759-01-09–po 1783) ir 
augusto benjamino lebrechto (august benjamin lebrecht, 1760-08-24–?).

6. petro Gotlybo milkaus duktė Kristina petronėlė, ištekėjusi už vėluvos bažnytinės 
apskrities vyriausiojo kunigo danieliaus Henigkės (daniel Hönigke, 1702–1781), susi-
laukė dviejų vaikų: dukters Kristinos Julijonos (Christina Juliana, iki 1761-06-15–?) ir 
sūnaus samuelio Kristijono (samuel Christian, 1767-03-08–po 1795). tiek vaikų ją turė-
jus liudija 1703–1771 m. vėluvos evangelikų liuteronų bažnyčios krikšto metrikų knyga. 

7. Žydkiemio ir mielkiemio bažnytinės metrikų knygos papildo ir patikslina ligšio-
linėje biografinėje literatūroje pateiktus duomenis apie petro Gotlybo milkaus sūnaus 
danieliaus Frydricho ir jo žmonos luizos Julijonos Šreder (louisa Juliana schröder, 
1752–1810), vyriausios balėtų kunigo pauliaus Šrederio (paul schröder, 1723–1796) 
dukters, šeimą: jiedu užaugino penkis vaikus – du sūnus ir tris dukteris: Frydrichą 
vilhelmą Ferdinandą (Friedrich Wilhelm Ferdinand, 1771-04-21–1853-11-28), Šarlotą 
amaliją (Charlotta amalia, 1772-06-25–po 1812), augustą Gotfrydą (august Gottfried, 
1774-12-01–1837-10-11), dorotėją Henrietą (dorothea Henrietta, 1780-05-26–1863-04-05), 
Johaną Kristianą (Johanna Christiana, 1783-04-06–1873-11-25). Jauniausia jųdviejų duk-
tė luiza Julijona (louisa Juliana, 1786-06-23–1786-06-28) mirė dar kūdikystėje. 

8. duomenų, ar lietuvių kultūrai labiausiai nusipelnęs petro Gotlybo sūnus Kris-
tijonas Gotlybas milkus buvo sukūręs šeimą, kol kas nesama. netekėjusi liko duktė 
marija dorotėja – šis faktas minimas jos mirties įraše pilkalnio evangelikų liuteronų 
bažnyčios mirties metrikų knygoje.

9. petro Gotlybo milkaus šeimoje augo ir du žmonos reginos luizos sūnūs iš 
pirmosios jos santuokos su lapynų kunigu tobiasu tiedtke (1688–1725): Christophas 
ernstas (1722-05-03–po 1772) ir Gottfriedas (1723-11-08–1791-01-25). abiejų krikštas 
užregistruotas 1703–1725 m. lapynų evangelikų liuteronų bažnyčios krikšto metrikų 
knygoje, šiuodu savo sūnus minėjo regina luiza Šimelpenig 1753 m. prašymuose. 
Christophas ernstas tiedtke 1741–1745 m. studijavo Halės universitete ir kurį laiką 
mokė tenykščiame lietuvių kalbos seminare. Šį faktą jis minėjo 1747 m. gruodžio 
12 d. prašyme skirti balėtų kunigu – tai kol kas vienintelis žinomas šaltinis, leidžian-
tis teigti, kad lietuvių kalbos seminaras Halėje veikė ilgiau nei 1740 m., kaip įprasta 
manyti. Christophas ernstas tiedtke į gimtinę nebegrįžo ir dirbo kunigu branden-
burge, netoli berlyno įsikūrusiame naueno mieste. Jo brolis Gottfriedas tiedtke stu-
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dijavo Karaliaučiaus universitete, lankė tenykštį lietuvių kalbos seminarą, kelerius 
metus dirbo mokytoju potsdame, o vėliau visą gyvenimą tarnavo kunigu prūsijos 
lietuvoje – beržkalnyje, viešvilėje ir verdainėje. 

10. visi petro Gotlybo milkaus šeimoje augę berniukai – du posūniai ir trys sūnūs – 
sekdami tėvo, galbūt ir visų trijų dėdžių bei senelio iš motinos pusės, pavyzdžiu, pa-
sirinko studijuoti teologiją. visi, išskyrus vyriausią posūnį Christophą ernstą, studija-
vo Karaliaučiaus universitete ir vėliau dirbo prūsijos lietuvoje. visi ordinuoti evange-
likų liuteronų kunigais, išskyrus Kristijoną Gotlybą, kuris visą gyvenimą dirbo kan-
toriumi pilkalnyje. visi, regis, buvo Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos semi-
naro docentai, o vyriausias posūnis mokė Halės universiteto lietuvių kalbos semina-
re. bent viena duktė – Kristina petronėlė – ištekėjo už dvasininko – vėluvos bažnytinės 
apskrities vyriausiojo kunigo. trys sūnūs, įsitraukdami į lietuviškų raštų rengimą, 
paliko pėdsaką lietuvių raštijos istorijoje ir kultūrinėje lietuvių tautos atmintyje.

11. Kai kurie petro Gotlybo milkaus vaikaičiai taip pat studijavo teologiją, tačiau 
kuo toliau, tuo rečiau. rodos, retėjo ir pavardę Mielcke turinčių palikuonių gretos. 
Kita vertus, petro Gotlybo milkaus vaikaitės tekėjo už kunigų, tarp kurių – ir lietuvių 
kultūrai nusipelnę asmenys (pavyzdžiui, vilhelmas teodoras Šimelpenigis, Karlas 
vilhelmas oto Glogau), o provaikaičiai moteriškąja linija ir jau kitomis pavardėmis 
gana gausiai sklido ne tik po prūsijos lietuvą, bet ir tolyn į vakarus ir yra atsekami 
iki šių dienų. 
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Birutė Triškaitė
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i n  p r u s s i a n  l i t H u a n i a :  a  G e n e a l o G i C a l  r e C o n s t r u C t i o n

s u m m a r y

involvement in lithuanian language-related activities by two generations of the mielcke 
(lith. Milkus) family, who had been active in the lithuanian cultural arena of the Kingdom of 
prussia over a period of eight decades in the 18th century, started with peter Gottlieb mielcke 
(lith. Petras Gotlybas Milkus, 25/10/1695, tilsit [lith. Tilžė] – 09/06/1753, mehlkehmen [lith. Miel
kiemis]), a teacher at the lithuanian language seminar at the university of Königsberg (1723–
1725) who later served as an evangelical lutheran priest in prussian lithuania, i.e. in Georgen-
burg (lith. Jur barkas, 1726–1735) and mehlkehmen (1736–1753). the purpose of this article is to 
restore the missing links of peter Gottlieb mielcke’s family and its four generations, paying at-
tention to genealogical relations with well-known contemporaries, especially those who con-
tributed to lithuanian culture.

the genealogical reconstruction of four generations of the mielcke family was based on 
primary authentic sources: the surviving church books of prussian lithuania, which are cur-
rently stored in the evangelical Central archives (Ger. Evangelisches Zentralarchiv) in berlin 
and in the state archives in olsztyn (pol. Archiwum Państwowe w Olsztynie), poland. microfilm 
copies from church books that had disappeared during World War ii, which had been made 
before the war from the originals and are now kept at the saxon state archives in leipzig 
(Ger. Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig), were also used. in addition to the church 
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books, the author referred to various archival documents stored in the secret state archives 
prussian Cultural Heritage Foundation (Ger. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) in 
berlin. in restoring the subsequent generations of peter Gottlieb mielcke’s descendants and 
attempting to find any traces of lithuanian language-related activity, secondary sources were 
also used. the most important of these are the biographies of east and West prussian priests 
written by Friedwald moeller (1894–1964) and published in the book entitled Das „Zwischen
manuskript“ zum Altpreußischen evangelischen Pfarrerbuch (vol. 1–7, Hamburg, 2012–2014).

the conducted study led to the following conclusions: 1. peter Gottlieb mielcke was born 
in the family of maria (?–after 1695) and peter (?–after 1695) mielcke, who were residents of 
tilsit. His parents considered themselves Germans: their eight children were given German 
names, all of them were baptised in the German Church (Ger. Deutsche Kirche) in tilsit, and 
his father’s surname was recorded in the church’s baptism register in its German form: Mielcke, 
Mielke. the maternal genealogical roots of peter Gottlieb mielcke in prussian lithuania, tilsit, 
originate from the engelbrecht family and date back to the 16th century. 

2. the baptism register of the German Church in tilsit indicates that peter Gottlieb mielcke 
had three sisters and four brothers: Johann Friedrich (1684–before 1687?), maria elisabeth 
(1685–after 1712), Johann Christian (1687–before 1691?), anna sophia (1689–?), Johann ertmann 
(1691–?), regina dorothea (1693–?) and his twin ernst Jacob (25/10/1695–15/12/1772). the mar-
riage records of the same church reveal that the eldest sister, maria elisabeth, was married to 
Joachim Friedrich pötsch (1677–after 1718), who was a merchant in tilsit. they had at least 
three sons: Carl Friedrich (1708–before 1712?), theodor (1709–?) and Carl Gottlieb (1712–?); it 
was probably maria elisabeth who also gave birth to the other three sons of pötsch: Johann 
Friedrich (1714–?), Gottfried bernhard (1716–?) and Gotthard (1718–?). peter Gottlieb mielcke’s 
twin ernst Jacob became a well-known merchant and entrepreneur, who was married twice. 
He and his first wife anna maria rhode (1696?–before 1754) had four children: maria elisabeth 
(1726–?), ernst bernhard (1728–after 1746), theodor Gottlieb (1730–?) and Johanna Christina 
(1732–?). His second marriage to anna maria Klein (?–after 1760) seems to have been childless. 

3. regina louisa schimmelpfennig (lith. Regina Luiza Šimelpenig, 1702–1776), the wife of 
peter Gottlieb mielcke, was the kinship link between the mielcke family and another famous 
contemporary – adam Friedrich schimmelpfennig (lith. Adomas Frydrichas Šimelpenigis, 1699–
1763), the priest of popelken (lith. Papelkiai) and one of the translators of the first lithuanian 
bible (Königsberg, 11735) to have been published, the editor of its second edition (Königsberg, 
21755), a translator of hymns and a compiler of a classical lithuanian hymnal (Königsberg, 
1750). regina louisa was his sister and the daughter of the piktupönen (lith. Piktupėnai) priest 
martin schimmelpfennig (lith. Martynas Šimelpenigis, 1668–1735), as well as the niece of the 
skaisgirren (lith. Skaisgiriai) priest adam Friedrich schimmelpfennig (lith. Adomas Frydrichas 
Ši melpenigis, 1677–1740) – secondary sources allow making this claim. the letter written by 
Friedrich mühlpfordt, the senior amtmann of Georgenburg, on 21 september 1726 states that 
the couple were married that year, most likely, in early autumn.

4. the marriage of peter Gottlieb mielcke to regina louisa schimmelpfennig, which lasted 
for twenty-seven years, was blessed with six children – three sons and three daughters: in 
addition to theodor Gabriel (lith. Teodoras Gabrielius, 28/03/1728–19/03/1762), Christina petro-
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nella (lith. Kristina Petronėlė, ?/02/1730–19/02/1799), Christian Gottlieb (lith. Kristijonas Gotly
bas, ?/?/1733–06/07/1807) and daniel Friedrich (lith. Danielius Frydrichas, 11/01/1739–21/03/1818), 
the couple also had two daughters: maria dorothea (lith. Marija Dorotėja, ?/?/1730/1731–
23/09/1807) and eleonora Charlotta (lith. Eleonora Šarlota, 14/02/1741–after 1753). the names 
of both daughters were entered in the baptism register of the mehlkehmen evangelical lu-
theran Church (1736–1753) by peter Gottlieb mielcke himself: maria dorothea was mentioned 
more than once as a witness of the baptism of children of those belonging to the parish com-
munity, whereas eleonora Charlotta was mentioned as a two-day-old newborn, whose baptism 
was registered on 16 February 1741. 

5. archival sources reveal that theodor Gabriel, the eldest son of peter Gottlieb mielcke, 
who served as an evangelical lutheran priest in pillkallen (lith. Pilkalnis), married philippina 
Charlotta rochau (1734–after 1764), the daughter of Johann Christian Conrad rochau (?–1771), 
the amtsrat of balgarden near tilsit, in June 1755. this marriage established family ties between 
the mielcke family and Johann Friedrich domhardt (1712–1781), philippina Charlotta’s mater-
nal uncle and the Councillor of Gumbinnen (lith. Gumbinė) Chamber of War and domains 
(Ger. Gumbinner Kriegs und Domänen Kammer), who later became the first president of the east 
and West prussian provinces, and was highly favoured by Friedrich ii, King of prussia (1712–
1786, ruled in 1740–1786). the baptism register of the pillkallen evangelical lutheran Church 
reveals that theodor Gabriel and philippina Charlotta had three sons: theodor Gottlieb Chris-
tian (01/08/1756–16/04/1761), Friedrich daniel (09/01/1759–after 1783) and august benjamin 
lebrecht (24/08/1760–?). 

6. peter Gottlieb mielcke’s daughter Christina petronella, who was married to daniel 
Hönigke (1702–1781), the superintendent of the diocese of Wehlau (lith. Vėluva), had two 
children: Christina Juliana (before 15/06/1761–?) and samuel Christian (08/03/1767–after 1795). 
their birth is recorded in the baptism register of the Wehlau evangelical lutheran Church 
(1703–1771). 

7. the church books of szittkehmen (lith. Žydkiemis) and mehlkehmen make it possible 
to revise the information on the family of daniel Friedrich mielcke provided in secondary 
sources. He and his wife louisa Juliana schröder (1752–1810), the eldest daughter of paul 
schröder (1723–1796), the priest in ballethen (lith. Balėtai) and one of the contributors to 
lithuanian hymnal of 1781, raised five children – two sons and three daughters: Friedrich 
Wilhelm Ferdinand (21/04/1771–28/11/1853), Charlotta amalia (25/06/1772–after 1812), august 
Gottfried (01/12/1774–11/10/1837), dorothea Henrietta (26/05/1780–05/04/1863) and Johanna 
Christiana (06/04/1783–25/11/1873). their youngest daughter louisa Juliana (23/06/1786–
28/06/1786) died as an infant. 

8. no data suggesting peter Gottlieb’s son, Christian Gottlieb mielcke, who made the greatest 
contribution to lithuanian culture from his family, was married has been found so far. the pill-
kallen church books testify that peter Gottlieb’s daughter maria dorothea remained unmarried. 

9. the family of peter Gottlieb mielcke also raised two sons of regina louisa from her 
first marriage to tobias tiedtke (1688–1725), the priest of lappienen (lith. Lapynai): Christoph 
ernst (03/05/1722–after 1772) and Gottfried (08/11/1723–25/01/1791). the birth of both boys is 
recorded in the baptism register of the lappienen Church. regina louisa mentioned her two 
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sons in appeals dated 1753. From 1741 to 1745, Christoph ernst tiedtke had been studying at 
the university of Halle and teaching there at the lithuanian language seminar for some time. 
He mentioned that fact in the appeal to appoint him as the priest of ballethen dated 12 de-
cember 1747. incidentally, this is the only known source suggesting that lectures at the lithu-
anian language seminar in Halle had been held longer than over the period of the 1740s, as 
has been previously assumed. Christoph ernst tiedtke never returned to his motherland but 
served as a priest in brandenburg, in the church of the town of nauen located near berlin. 
His brother Gottfried tiedtke studied at the university of Königsberg, attended its lithuanian 
language seminar, and then served as a priest in prussian lithuania for the rest of his life. 

10. all the boys who grew up in the family of peter Gottlieb mielcke – two stepsons and 
three sons, following the example of their father, perhaps also drawing from the experiences 
of all three uncles and their maternal grandfather, chose to study theology. all of them, except 
for the eldest stepson Christoph ernst tiedtke, studied at the university of Königsberg and 
then worked in prussian lithuania. all were ordained as evangelical lutheran priests, except 
for Christian Gottlieb, who worked as a cantor in pillkallen all his life. all of them were teach-
ers at the lithuanian language seminar at the university of Königsberg, and the eldest step-
son taught at the lithuanian language seminar at the university of Halle. at least one daugh-
ter, Christina petronella, married a clergyman – daniel Hönigke, the superintendent of the 
diocese of Wehlau. through their involvement in compiling lithuanian writings, the three 
sons left their mark on the history of the lithuanian written language.

11. some grandchildren of peter Gottlieb mielcke also studied theology; however, this trend 
had been steadily declining over time. no data suggesting his grandchildren were involved in 
lithuanian language-related activities has been found. it seems that the number of descendants 
who had the surname Mielcke had also declined. on the other hand, the female grandchildren 
of peter Gottlieb mielcke married priests, including people who contributed to lithuanian 
culture (e.g. Wilhelm theodor schimmelpfennig, Karl Wilhelm otto Glogau), while his mater-
nal great-grandchildren, already with other surnames, spread quite abundantly not only over 
prussian lithuania, but also further to the West and are being traced to the present day. 
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