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Roma Bončkutė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vilnius

simono daukanto Būdo recepcija maironio 
Apsakymuose apie Lietuvos praeigą (1891)

Juozas tumas-vaižgantas (1869–1933) rašė: 

mūsų kultūros istorijoje xix šimtmetyje didieji autoriai buvo ne duonelaitis, ne si-
manas daukantas, net ne motiejus valančius, bet trys antanai, kurie po labai nedaug 
tebuvo parašę: strazdas, baranauskas ir vienažindys. […] visų šitų autorių reikšmė 
vergaujančiai lietuvių tautai buvo ne meno dalyku daroma. dailių dailės šie trys 
vyrai nėra davę nė vieno pavyzdžio, kuriuo jų atmintis laikytųsi amžiams. ne, jie 
davė didesnių dalykų: jie mokėjo prabilti į lietuvio sodiečio širdį, užgauti jautriausias 
jos stygas, užtarimo balsamu apipilti labiausia sopamas vietas1. 

Ši citata apie antanų poezijos poveikį nurodo jausmines susidomėjimo lietuvių 
kultūra ištakas, o po to, kai tautiškai angažuoti aušrininkai xix a. pabaigoje pradėjo 
visuomenėje diegti poreikį skaityti simoną daukantą, iš jo lietuvių kalbos mokėsi ne 
vienas rašytojas. apie daukanto kalbos įtaką to meto kultūrininkams liudija straips-
niai leidinyje Auszra, ypač tie, kuriuose tiriama lietuvos istorija, čia gausu daukan-
to intertekstų; be to, buvo spausdinamos jo veikalų ištraukos2. reda Griškaitė akcen-
tavo, kad daukantas „ne be Šliūpo pagalbos, tampa didžiuoju Auszros herojumi, 
‘lietuwos rasztininku’“3. nors aušrininkai ir abejojo daukanto tekstų istoriniu tiks-
lumu, jo koncepcijos ir turtinga tekstų raiška padarė didžiulės įtakos ir Auszros, ir 
kitų xix a. pabaigoje leistų leidinių autoriams ir skaitytojams. 

Jonas mačiulis-maironis (1862–1932), rašydamas Apsakymus apie Lietuvos praeigą 
(1886; išleista 1891; toliau – АLP), gausiai rėmėsi daukanto tekstais, nors darbe to 
nenurodė. pirmieji ALP kritikai4 tekstų nelygino, daukanto poveikio neaptarė, todėl 
iki šiol daukanto įtaka ALP ir maironio kūrybai5 palyginti mažai akcentuojama, vis 

1  tumas 1925, 47–48.
2  Jonas basanavičius straipsnio „isz musu 

praeigos“ tęsinyje „ii dalis“ paskelbė dau-
kanto Bd (12–14) ištrauką apie neįžengia-
mas girias (basanavičius 1885, 105–111).

3  plg. Griškaitė 2013, 200–201.
4  [Šliūpas] bomba 1891, 623–624; voldemaras 

1906a, 3; voldemaras 1906b, 4.
5  plg. Žmuida 2019, 412–419; andriukonis 

2018.
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dar palaikoma mintis apie maironio istorijos modernumą6. Juozo brazaičio-ambra-
zevičiaus7, vandos zaborskaitės nuomone, kad didelė dalis ALP yra nuo daukanto 
nurašyta, daugelio kitų tyrėjų nutylima. zaborskaitė pabrėžė, kad populiariai para-
šyta istorija yra kompiliacinio pobūdžio8, palygino turinio plano detales, bet nesky-
rė dėmesio raiškos plano sutapimams. brigita speičytė poeto kūryboje surado dau-
giausia daukanto intertekstų9, o АLP pavadino „stilistinėmis pratybomis“10. moksli-
ninkė akcentavo, kad poetas savo kūrybos „potekstėje išlaiko daukanto veikalų 
mintį“11. tačiau speičytė suklydo, manydama, kad maironis rėmėsi istorija Darbay 
senuju Lituwiu yr Ƶe may cziu12 (toliau – DARB), paliko keletą kitų netikslumų. 

maironis АLP pratarmėje paminėjo daukanto istoriją Pasakojimas apej Wejkalus 
Letuviû tautos senowie13 (toliau – P) ir vieną kartą tekste pateikė nuorodą į šį darbą. tačiau 
tekste nėra nuorodos į kitą daukanto veikalą – BUDĄ SenowęsLëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶá
majtiû14 (toliau – Bd), nors juo remtasi15. tad šio straipsnio objektas – daukanto Bd re-
cepcija maironio istorijoje АLP (1891). daukanto Bd svarbai poeto ankstyvosios kūrybos 
laikotarpiu atskleisti atsižvelgiama į poemą Lietuva16 (toliau – L), vėlesniuosius АLP 
istorijos leidimus – 1906 m. Lietuvos istoriją (toliau – MLI), Lietuvos praeitį (toliau – MLP).

6  plg. „[…] ir šis darbas savo visuomeniniu 
svoriu ir metodologija pralenkė simono 
daukanto, aušrininkų Jono basanavičiaus 
ir Jono Šliūpo pobūdžio studijas“ (Žvirgž-
das 2019, 20). leonidas donskis rašė: „bet 
skirtingai nuo daukanto, maironis pripa-
žįsta universaliąsias vakarų civilizacijos 
įtakas lietuvai (visų pirma krikščionybės 
poveikį)“ (donskis 1993, 17). daukantas 
neatmetė nei vakarų kultūros, nei krikš-
čionybės įtakos. Bd rašė, kad krikščionys 
nuo 1300 m., apsigyvenę prūsų, žemaičių 
ir lietuvių pasienyje, nenorėdami, kad lie-
tuviai juos kultūriniu požiūriu pralenktų, 
draudė jiems gyventi miestuose, užsiimti 
amatais, prekyba. o kunigaikštis Gedimi-
nas 1323 m. krikščionis kvietė, atleido nuo 
mokesčių, nevaržė tikėjimo (Bd 228). dons-
kis neišliko nuoseklus ir straipsnyje paci-
tavo jo koncepcijai priešingą vytauto Ka-
volio mintį apie daukanto „vakarietiškes-
nę“ negu maironio istoriografiją (donskis 
1993, 17).

7  brazaitis 1959, 113.
8  zaborskaitė 1987, 44–55. 
9  po speičytės tyrimo nebegalima pritarti to-

mui venclovai, rašiusiam, kad maironio 
„eilės atrodo tikras literatūrinis stebuk-
las“, kuris gimė „[b]eveik tuštumoje“ 
(venclova 1991, 286).

10  speičytė 2012, 81.
11  speičytė 2012, 84.
12  speičytė 2012, 40–41. 

13  P [1850–1854].
14  Bd 1845.
15  Juozas Jakštas manė, kad ALP remtasi tik 

„trumpos lietuvos istorijos rankraščiu“, 
t. y. P ( Jakštas 1974, 235). aurelijus Gieda 
apibendrintai rašo apie daukanto lietu-
vos istoriją, nekeldamas konkrečių šalti-
nių klausimo: „pirmiausia maironis savo 
darbui suteikė visai kitokią (populiaraus 
leidinio) formą nei daukantas. Jis nerašė 
tūkstantį puslapių siekiančio veikalo, o 
atvirkščiai – siekdamas populiarios ir pa-
prastos išraiškos, trumpino, schematizavo, 
praleido ilgus (nes jie jam buvo ne tokie 
aktualūs) ir painius lietuvos istorijos epi-
zodus. Jau vien todėl (pagal pradinį suma-
nymą) maironio darbas, kuriuo taikytasi į 
platesnius sluoksnius ir populiarų forma-
tą, galėjo sukelti kur kas didesnį visuome-
ninį rezonansą, vaidinti kur kas svarbesnį 
vaidmenį tautiškai suprastos istorinės kul-
tūros klostymosi procesuose“ (Gieda 2019, 
405). tačiau primintina, kad Bd formatas 
atitiko ALP formatą – in octavo, o apimtis 
taip pat panaši: apie 200 puslapių. rašy-
damas ALP, maironis neturėjo galimybės 
susipažinti su Istorija žemaitiška (1106 p.), 
kuri pradėta skelbti 1891 m. laikraštyje 
Vienybe Lietuvininku.

16  poemoje Lietuva yra eilutė, kuri rodo, kad 
kūrinys parašytas / perrašytas ne anksčiau 
kaip 1889 m.: „Czia traukia varpą brolei 
daugiese“ (L 53).
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1. d a u K a n t o  v e i K a l a i  –  АLP Š a l t i n i a i. artėjant simono daukanto 
100-osioms gimimo metinėms, ruoštasi paskelbti svarbiausius jo darbus. 1880 m. 
basanavičius, įstojęs į lietuvių literatūros draugiją (vok. Litauische literarische Gesell
schaft), jos valdybai siūlė leisti populiarius daukanto raštus17. 1883 m. nuo pirmojo 
Auszros numerio ne tik pradėta spausdinti Jono Šliūpo straipsnius „simanas dau-
kantas, lietuvos raštininkas“18, bet ir žadėta 1884 m. paskelbti daukanto P ir taip 
padaryti „prieinamą dēlei wisu akywuju (akyłuju) lietuviû, o lengwa-palengwa asz 
ir kitas jos dalis apgarsinsiu“19.

maironis, pradėjęs (1884) studijuoti Kauno kunigų seminarijoje, susipažino su čia 
saugotais daukanto veikalais, kuriuos paminėjo ALP:

daukantas garsus kaipo musų praeigos tyrējas; tarp kitų jo darbų įpatingai minētini yra:
budas senowęs lëtuviû 1845 petrapilėje ir pasakojimai apie lietuviu veikalus 3t in fo lio, 
ką tebėra neatspausdinti (АLP 181).

Jis žinojo, kad Šliūpas 1882 m., pašalintas iš maskvos universiteto, antano bara-
nausko leidimu Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune perrašinėjo rankraščio P pir-
mąją dalį, kurią ketino paskelbti. maironis, nesulaukdamas publikacijos, 1885 m. 
laiške Auszros redakcijai klausė, „ar sulauksime to brangaus skarbo, ar tas nuoraszas 
gal kur nuźuvo?“20. Galima tik spėlioti, kad Šliūpo pažado neįvykdymas lėmė ALP 
pasirodymą. 1885 m. maironis jau buvo susipažinęs su daukanto tekstais, minėtame 
laiške P pavadino brangiu rankraščiu. vaižgantas, daug poeto biografijos detalių su-
žinojęs iš jo paties, rašė, kad 

mačiulis iš pat pradžių kimba į lietuvių romantikus, istorikus ir poėzininkus pirmo-
sios pusės xix amžiaus. studijuoja juos, persiima jų idėjomis, kaip ir jie viską lietu-
višką ima apoteozuoti; pagaliau, imasi rašyti lietuviams pirmąjį jų gi istorijos vado-
vėlį. […] dirba ir per antrus metus ir pabaigia darbą 1884–6 m.21

maironiui, jau baigusiam gimnaziją, seminarijoje nebuvo būtina lankyti jau išklau-
sytų kursų ir visas 

nuo oficialių seminarijos mokslų ir pareigų atliekamas laikas (o Jonui mačiuliui jo, 
matyt, atlikdavo nemaža) buvo skiriamas lituanistinių dalykų, ypač lietuvos istorijos 
studijoms, poetinei kūrybai, platiems ryšiams su draugais, dalyvavimui lietuvių vi-
suomenės gyvenime, spaudoje22. 

vėliau poetas prisiminė, kad „[s]uprasdamas, kaip yra reikalinga lietuviui žinoti 
savo istoriją, turėjau atliekame laike 1880 m. [1884?] pasiimti už to darbo“ (MLI 4). 
autorius ketvirtajame istorijos leidime MLP paminėjo, kad „[b]ūdamas dar mokiniu, 

17  basanavičius 1970, 29.
18  [Šliūpas] J. s. Kůksztis 1883a, 13–15; [Šliū-

pas] J. s. Kůksztis 1883b, 41–43; [Šliūpas] 
J. s. Kůksztis 1883c, 249–254.

19  [Šliūpas] J. s. Kůksztis 1883b, 42. 
20  „mums vienas szaunus lietuvis, kunįgas, 

raszo: „‘Jau dveji metai suējo, kaip szl. 

perraszē pirmąję dalį Daukanto pasakojimu 
apie Lietuvos veikalus; priźadējo spauzdinti, 
bet liki sziol nēko negirdēti’…“ ([anoni-
mas] 1885, 250).

21  tumas 1924, 36.
22  zaborskaitė 1987, 42.
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vasaros poilsio valandomis ėmiausi to darbo ir 1886 metais jį pabaigiau“ (MLP 3). 
zaborskaitė, rašydama apie poeto tėvą aleksandrą mačiulį, jo interesus, ryšius, savi-
švietą, darė prielaidą, kad namuose galėjo būti ir „kas nors iš s. daukanto darbų – gal 
‘dainės žemaičių’, ‘pasakos Fedro’, o gal net ir ‘būdas’“23. maironis apie ankstyvą 
pažintį su daukantu nieko neminėjo, bet aišku, kad jau nuo gimnazijos laikų buvo 
susipažinęs su lenkiškais ir rusiškais istorikų tekstais24, jais rėmėsi АLP. tačiau semi-
narijoje saugomi Bd ir rankraštinis P jaunam klierikui turėjo ypač didelės reikšmės, 
nors jis nėra to reflektavęs. АLP pratarmėje paminėjo, kad jam yra žinoma, jog „apie 
lietuvių veikalus tiktai vienas daukantas teraszē lietuviszkai (arba tikriaus sakant 
žemaitiszkai)“ (АLP 6), tačiau aiškiai nenurodė, kad jo istorijai šis autorius buvo atra-
minis. atvirkščiai, jis pirmtaką kritikavo ir rašė, kad „’pasakojimai apie veikalus lie-
tuvių’ nors placzias ir kartais naujas padůda žinias, vienog yra paraszyti nepragma-
tiszkai ir tikriaus sakant yra medžiaga vistorijai, bet ne pati vistorija“ (ALP 6). tačiau 
poetas lietuviškojo šaltinio autoriaus darbą sukritikavo remdamasis paties istoriko 
žodžiais, kuris P pratarmėje, pavartodamas apsidraudimo topą, kreipėsi į skaitytoją: 
„nerugok ant manęs nerasdamas cze nej pragmatinęs, nej sinkroninęs letuwiû jisto-
rijos, tiktaj trumpą apraszymą jû veikalû be iszguldyma jû prieżascziû“ (P 4). daukan-
tas pažymėdamas, kad skaitytojas P neras „nej pragmatinęs“ istorijos, nurodė preten-
duojąs į kritinę istoriją, pirminiais šaltiniais paremtą. Kaip nurodė aurelijus Gieda, 
nuo 1804 m. profesoriaudamas vilniaus universitete Gottfriedas ernestas Groddeckas 
(1762–1825) supažindino savo studentus, tarp kurių buvo ir Joachimas lelewelis (1786–
1861), ir daukantas, „su naujausiais analitinio darbo instrumentais, įskaitant ir naują 
tekstų kritikos techniką“25. maironis, ėmęsis pragmatinės istorijos (nekritiška, kompi-
liacinė bei istorinės-literatūrinės prieigos, patriotizmu persmelkta ir nieko bendro su 
tikru mokslu neturinti26, siekianti pamokyti dabartį pasakojant nekasdieniškus praei-
ties įvykius), atsiliko nuo daukanto, sulaukė kritikos iš naujosios kartos istoriko:

be abejo, panašūs „faktai“ nebūtų įėję istorijon, jeigu autorius rašęs būtų ją ne prag-
matiškai, bet genetiškai, kaip ji rašoma jau nuo pradžios xix amž. neįsileisdamas į 
skirtumų tarp pragmatiškos bei genetiškos istorijos aiškinimus, turiu pabrėžti, kad ir 
mūsų visuomenė seniai jau reikalauja istorijos genetiškai rašytos27.

maironis, rengdamas 1906 m. leidimą, nors šiek tiek koregavo ALP, bet paliko 
daug pirmojo leidimo teksto, kur, kaip bus matyti iš pavyzdžių, vyrauja daukanto 
tekstas. todėl augustinas voldemaras kritikavo ne tik maironio istorijos metodą, bet 
ir atkreipė dėmesį į raišką:

baigdamas recenziją turiu pridurti apie veikalo kalbą ir rašybą. p. m. rodos suvisu ne-
nori pripažinti rašybos reikalavimų, nes klaidų – begalė; galima jų rasti užtektinai ant 

23  zaborskaitė 1987, 16.
24  plg. Žaltauskaitė 2013, 293–330.
25  Gieda 2017, 147.

26  Gieda 2013, 102.
27  voldemaras 1906a, 3; voldemaras 1906b, 4.
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kiekvieno puslapio. Yra net tokių klaidų, kurios maino sakinio prasmę, kaip duokim 
„pagražina“ vieton pagrąžina, arba „gynės su“… vieton gynėsi nuo. labai keistą įspūdį 
daro autoriaus noras užlaikyti svetimiems žodžiams jų prigimtą rašybą greta su neži-
nojimu lietuviškos rašybos. ale ir tas autoriui nenusiseka, nes rašydamas „philologija“, 
ethnologija greta rašo ir „geografija“, mitoliogija, o kai kur pusę žodžio vienaip, pusę 
kitaip, kaip duokim, „etnographija“. taip gi pas p. m.-nį randame apščiai išvarytų iš 
raštijos kalbos žodžių, kaip antai: griekas, koronė, išsispaviedoti, apiera, smakas, paka-
jus, mužikas ir kiti. Kiti žodžiai, kad ir lietuviški, vartojami kitoj prasmej, kaip, pav. 
liežuvis vieton kalba. bet daugiausiai gal prisiėjo nukentėti santaikai [sintaksei? – r. b.]. 
Kai kurių sakinių negalima suprasti be svetimų kalbų pagalbos, kaip antai: „tie padavi-
mai yra pasakiški“, „atversti ant išpažinimo dievo“, „linko ant lietuvių pusės“, „taip 
jog tas… mirė“ ir t. t. Galima būtų pririnkti panašių p. m-nio kalbos žiedų visą litaniją, 
ale manau, kad ir to užtenka jo styliaus ypatybėms parodyti28.

tiesa, pasakytina, kad maironis kai kuriuos slavizmus vartojo, kurių daukantas 
jau buvo atsisakęs.

tęsiant diskusiją su tais, kurie įsitikinę, kad maironio lietuvos istorija modernes-
nė už daukanto, atkreiptinas dėmesys į poeto laikyseną. pirmiausia, iš jo reakcijos į 
voldemaro recenziją29 matyti, kad poetas palaiko ir tarp susipratėlių, litvomanų viešai 
diegia selektyvią komunikaciją, sutvirtintą motiejaus valančiaus – dvasininkas teisus. 
maironis, pavartodamas kontrreformacijos laikų retoriką, išsakė anachronistinį po-
žiūrį į reformaciją: „liuterio atskaluno mokslas“; „piktas mokslas“ (ALP 145); o MLI 
retorika sugriežtinama – „ištvirkusio [sic!] liuterio mokslas“ (MLI 166). tokiu verti-
nimu poetas į opozicijos sava / svetima antrąjį sandą perkėlė dalį lietuvių su jų visu 
kultūriniu palikimu30 (žr. toliau maironio mintis apie Kristijoną donelaitį), kurį dau-
kantas jau DARB įtraukė kaip kokybiškesnį ir sektiną. daukantas pasižymėjo didele 
religine tolerancija ir savo veikaluose, kaip genetiškai susijusią, integravo ne tik prū-
sų lietuvių, bet ir latvių istoriją bei kultūrą.

maironio ALP išsakytas kritiškas požiūris į daukantą lėmė, kad kritikai jam pri-
pažino tik įkvėpėjo vaidmenį31 ir nepastebėjo teksto sutapimų32. o kadangi maironis, 
kaip anksčiau buvo sakyta, АLP tik skyriuje „uźbaiga“ (ALP 178–182) paminėjo Bd, 
iki šiol manoma, kad jis rėmėsi tik P.

28  voldemaras 1906b, 4.
29  maironis skaitytojui diegia mintį apie stu-

dento menkas kompetencijas, neprofesio-
nalumą: „šį kartą atsakysiu; bet toliau ves-
ti polemikos su p. v-ru visai neketinu: gai-
la laiko ir rašalo; gerai maskolių sakoma: 
‘na vsiakoje čichanije nenazdrastvuješsia’ 
(ant kiekvieno čiaudėjimo nebespėsi ‘ant 
sveikatos’ atsakinėti)“ (maironis 1906, 1).

30  vis dėlto teisus ir paulius v. subačius, sa-
kydamas, kad xx a. pradžios „[a]utorite-
tinga naujoji rašytinė kultūra nepaisė iki-

tolinio visuomeninio ir konfesinio susi-
sluoksniavimo“ (subačius 1999, 123), nes 
maironis nurodė, kad istoriją skyrė maža-
raščiams, vadinasi, ir retoriką parinko 
jiems suprantamą.

31  plg. tumas 1924, 74; Jakštas 1974, 234–235.
32  vaižgantas rašė: „nors m. barasi ant sima-

no daukanto, tikrojo istorininko, kam jis 
nesilaikęs pragmatizmo, vis delto ir pats 
ne tiek tuo pragmatizmu, kiek romantiz-
mu buvo susidominęs“ (tumas 1924, 74).
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maironis ALP, remdamasis Bd, paminėjo tik daukanto pavardę, nenurodydamas 
veikalo pavadinimo:

pasistebētinas daiktas, jog lietuvei, kaip sako daukantas, gilioje senovēje neturējo 
savo žynycziosę padarytų dievaiczių stabų arba paveikslų (АLP 14).

 palyginus citatos informaciją, matyti, kad P daukantas atsisakė žodžio stabai ir 
rašė: „tû trijû diewajtiû pawejkslaj stowieja ouksuse anżůła“ (P 30). ištyrus АLP ir 
palyginus su Bd, matyti, kad istorijos pradžios skyriai (žr. toliau) rašyti remiantis Bd, 
pavyzdžiui: 

Bd P АLP
tas yra dar stebóklĩngesnió, iog letu wej 
kalnienaj ĩr Ƶámajtej jau dĩdej gilo seno-
wie tórieię noumonę ape ąntrą gy we nĩ-
mą, beje: iog żmôgós mĩrdamas ne pasĩ-
bengous butĩnaj; bet tou nusty pós jo 
dwie sele arba dusze ejtąnti, kór tĩnaj i 
auksztybès łajmingesnej gywentĩ (89).
[…] tĩnaj tokejs esantys kokejs ąnt 
swie tą buo buwusis, beje: wiresnesejs 
ĩr tór tingajs, karejwejs ar ukĩnikajs, 
daj li die mis ar rąkpelnejs. links mĩ nu sis 
tĩ naj saldɨ mĩdu gerdamis só graksz tio-
mis żmonomis kajp jau sakiau bałtusĩ 
dra buziusĩ, płatiosĩ łowosĩ góliedamis 
joukawósis (90).
[…] pagał jû noumonęs dorije żmones 
lig pałajdoiós statej ejusis i dąngų, bet 
nedorĩje, kórĩj pĩktaj ełgusis ąnt swieto 
ĩr nełajkszej, kórĩj sau gywybą nełauko 
[nelaiku] atiemósis, tĩms mĩrós jû du-
szès ejuses i gywoliû ĩr kĩttû gywiû 
kunus arba i medius, eżerus ĩr uppys, 
kó rios tĩnaj kientieiuses netórtą ĩr badą 
lig rako, nu dĩjwo joms pażenklinto, 
kó rem atejós galiejuses ĩszejtĩ ĩsz to 
kuno ĩr apsĩrejksztĩ gentĩms ar swetĩ-
mĩms, palĩkdamas, koki noris jem 
żenk łą, kartajs daktą só sawi pałajdotą, 
kartajs ĩkĩrsdamas i slenksti arba i 
wartus (91).

toiegi giminieie 
Ge tû dar be riedos 
gywenantioje atsi-
radis antras garbin-
gas wiras sekma-
miie am żiůie pirm 
gimima Kristaus 
wardù zamolksis 
milis dorybę o ne-
apweżąs nedorybęs, 
noriedamas sawa 
tautą pa łajminti, 
buk mokis sawa 
ukinykus, jog kiek-
wienas żmogùs ne-
bęgas gywenimą 
szioie pasaulie; bet 
ejtùs ing antrą daug 
łajmingésnɨ gyweni-
mą, par wis tie, ku-
rie gyniodamis sa-
wa tiewajnę karie 
mirsztantis, tie wisi 
gaunantis aukszty-
biese nu diewû 
links mybę nepa-
bengtą ir saldɨ atilsɨ 
o uż nedorus ir ne-
tejsingus pragari 
kientieti (30).

Jau gilioje senovēje atranda-
me pas lietuvius nůmonę 
apie antrą gyvenimą: jog 
žmogus mirdamas nepasi-
baigęs visiszkai, bet kunui 
mirus, duszia jo einanti  
kur-ten į laimingesnio gyve-
nimo augsztybes, ten žmo-
nēs esą tů, ků buvo gyven-
dami ant szio svieto, links-
minas, saldų midų gerdami, 
baltus drabužius neszioda-
mi, pla cziosę lovosę gulēda-
mi. padori žmonēs pagal jų 
nůmonēs staczei sulyg pa-
laidojimu ējo į dangų, bet 
kurie piktai, nedorai elgēs 
ant žemēs, tiems mirus, 
duszios jų ējusios į gyvůlių 
kunus, į medžius, ežerus, 
upes, kentēdamos badą ir 
neturtą; vaikszcziodamos 
naktimis galējusios apsi-
reikszti gentims ir sveti-
miems, palikdamos kokį 
nors ženklą ar žymę, ar tai 
įkirsdamos į slenkstį ar į 
vartus, ar tai daiktą su savi-
mi palaidotą, pamesdamos 
kur ant tako (15).

1 lentelė. senovės lietuvių pomirtinio gyvenimo aprašymas Bd, P ir АLP
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iš pateiktų citatų matyti, kad daukantas P apie senovės lietuvių pomirtinį gyvenimą 
pateikė glaustesnę informaciją. Bd ši tema išplėtota per tris puslapius. Bd aprašoma, 
kaip lietuvis zamolksis, norėdamas mokytis, nuėjo pas pitagorą (570–500 m. pr. Kr.), 
o sugrįžęs tautiečiams skelbė apie sielos nemirtingumą ir kt. (Bd 89–92). beletrizuota 
Bd atkarpa labiau negu moksliškesnis P tekstas įkvėpė maironį, kuris šios pastraipos 
neatsisakė MLI, o rengdamas tekstą MLP, jį tik sutrumpino, nepateikė naujesnės in-
formacijos, o kur keitė, išlaikė daukanto kalbą:

АLP MLI MLP
Jau gilioje senovēje atrandame 
pas lietuvius nůmonę apie antrą 
gyvenimą: jog žmogus mirdamas 
nepasibaigęs visiszkai, bet kunui 
mirus, duszia jo einanti kur-ten į 
laimingesnio gyvenimo augszty-
bes, ten žmonēs esą tů, ků buvo 
gyvendami ant szio svieto, links-
minas, saldų midų gerdami, bal-
tus drabužius nesziodami, pla-
cziosę lovosę gulēdami. padori 
žmonēs pagal jų nůmonēs staczei 
sulyg palaidojimu ējo į dangų, 
bet kurie piktai, nedorai elgēs 
ant žemēs, tiems mirus, duszios 
jų ējusios į gyvůlių kunus, į me-
džius, ežerus, upes, kentēdamos 
badą ir neturtą; vaikszcziodamos 
naktimis galējusios apsireikszti 
gentims ir svetimiems, palikda-
mos kokį nors ženklą ar žymę,  
ar tai įkirsdamos į slenkstį ar į 
vartus, ar tai daiktą su savimi 
palaidotą, pamesdamos kur ant 
tako (15).

Jau gilioje senovėje atrandame 
pas lietuvius nuomonę apie an-
trąjį gyvenimą: žmogus mirda-
mas ne visiškai išnykstnąs, bet 
kunui mirus, dvas ioantikurjo 
[dvasia jo – r. b.] ein ten į laimin-
gesnio gyvenimo augštybes; ten 
žmonės esą tuo, kuo buvo gyven-
dami ant šios pasaulės; linksmi-
nas, saldų midų gerdami, baltus 
drabužius nešiodami, plačiose lo-
vose gulėdami. padori žmonės 
pagal jų nuomonės stačiai sulyg 
palaidojimu ėję į dangų, bet kurie 
piktai, nedorai elgės ant žemės, 
tiems mirus, sielos jų ėjusios į gy-
vuolių kunus, į medžius, ežerus, 
upes, kentėdamos badą ir netur-
tą; vaikščiodamos naktimis galė-
jusios apsireikšti gentims ir sveti-
miemsems, palikdamos kokį nors 
ženklą ar žymę: tai įkirsdamos į 
slenkstį ar į vartus, tai daiktą su 
savimi palaidotą pamesdamos 
kur ant tako (13–14).

lietuviai tikėjo ir 
antrąjį gyvenimą, 
kuriame dóros nu-
mirėlių dvasios (vė-
lės) besilinksminan-
čios, saldų midų 
gerdamos, baltus 
drabužius dėvėda-
mos, plačiose lovose 
gulėdamos, vokie-
čiams patarnaujant. 
nedorų žmonių vė-
lės ėjusios ne į dan-
gų, tik į gyvulių kū-
nus, medžius, eže-
rus, upes, kentėda-
mos badą, neturtą, 
kartais naktimis ap-
sireikšdavusios gen-
tims ir vaitojimais 
prašydavusios sau 
pagalbos. labai ne-
dorų, nuožmių 
žmonių vėlės ėjusios 
į pragarą (16–17).

2 lentelė. senovės lietuvių pomirtinio gyvenimo Bd aprašymo parafrazės АLP (1891),  
MLI (1906), MLP (1926) 

MLI maironis buvo dėmesingesnis daukantui ir prie skyriaus „tikėjimas“ pateikė 
nuorodą, o išnašoje – „žiur. s. daukantas. budas senovės lietuvių“ (MLI 11). dau-
kanto pavardė, skirtingai negu АLP, MLI paminima poskyryje „dvasiški vadovai“, 
kur informacija paimta iš Bd: „visų vyriausias vadinos Kriva-Krivaitis, ar kaip dau-
kantas jį pramynė, Kurėjų-Kurėjas, kursai visus valdė ir kursai buk kalbėjęs su dievais“ 
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(MLI 16). АLP maironis nevartojo „Krivių-Krivaitis“, o visur rašė „Kurējų-Kurējas“ 
(plg. ALP 17). MLP pratarmėje daukantas neminimas, todėl atrodytų, kad maironis 
tekstą parems naujausiais tyrimais. tačiau toliau MLP tekste šalia daukanto pami-
nima ne kokia nauju metodu parašyta, o vladimiro antonovičiaus istorija (1878), 
kuria remtasi ir ALP:

Kai kurių istorikų, kaip antai daukanto, antonovičaus pastebėta, kad lietuviai žiloje 
senovėje neturėję padirbintų savo dievaičių stabų ar paveikslų, kas nurodytų kilnesnį, 
dvasišką jų dievų supratimą. tik nuo xii amžiaus, jiems arčiau susidūrus su kitomis 
tautomis, ypač su vokiečiais, pradeda atsirasti jų maldyklose stabų (MLP 16).

MLP daukantas paminimas dar kartą toje pat vietoje, kaip MLI: „visų dvasiškių 
arba dvasininkų, dabar kunigais vadinamų, vyriausis vadinosi krivių krivaitis (dau-
kantas jį pavadino kurėjų kurėją)“ (MLP 17). vis dėlto MLP daukanto Bd teksto liko 
daugiau, bet poetas to nenurodė. palyginus tris maironio istorijų tekstus, matyti, kad 
turinys MLP dažniausiai kinta ten, kur tekstas trumpinamas. pavyzdžiui, skyrelis 
„namų gyvenimas“ ALP buvo parašytas išrenkant tam tikras vietas iš Bd pirmojo 
skyriaus, o MLI ir MLP išliko beveik tas pats: 

ALP MLI MLP
musų praboczei gyveno pa-
prastai vienkiemeis arba vien-
sēdźeis, kad aplinkinių szunų 
balsas butu girdēti. tiktai zig-
mantas augustas, norēdamas 
įvesti baudźiavą, nuo 1562 m. 
liepē źmonēms gyventi so-
dźiů sę arba kaimůsę. 
namai buvo ketvirtainei pail-
gi, su sklautais; į pietus buvo 
didźiosios durįs, par kurias su 
veźimu galima buvo įvaźiůti, 
nů rytų pusēs buvo maźosios 
durįs, o szalyje jų langelis 
szviesai iszkirstas. viduryje 
aslos buvo důbē, kur kurenos 
ugnis, ten valgius virē ir vaikai 
sutupę aplinkui szildēs; pas 
vargszų ir neturtelių kitoje 
namų pusēje stovējo gyvolei. 
buvo dar kamara indams ir ki-
tiems baldams sukrauti; tenai 
stovējo ir girnos dēl malimo. 
turtingesnieji ukininkai turējo 

musų prabočiai gyveno papras-
tai vienkiemiais arba viensė-
džiais tokio atstumo vienas nuo 
kito, kad aplinkinių šunų balsas 
butu girdėtis. tiktai zigmantas 
augustas, norėdamas įvesti 
baudžiavą, nuo 1562 m. liepė 
žmonėms gyventi sodžiuose 
arba kaimuose. 
namai buvo ketvirtainei pailgi, 
su skliautais; į pietus buvo di-
džiosios durįs, par kurias su ve-
žimu galima buvo įvažiuti; nuo 
rytų pusės buvo mažosios du-
rįs, o jų šalyje langelis šviesiai 
iškirstas. vidury aslos buvo 
duobė, kur ugnis kurenos; ten 
valgius virė, ir vaikai sutupę 
aplinkui šildės; pas vargšus ir 
neturtelius kitoje namų pusėje 
stovėjo gyvuolei. buvo dar ka-
mara indams ir kitiems baldams 
sukrauti; tenai stovėjo ir girnos 
malti. turtingesnieji ukininkai 

senovės lietuviai pa-
prastai gyveno vienkie-
miais, tokio atstumo 
vienas nuo kito, kad 
būtų girdėti lojant kai-
myno šunį. tiktai zig-
mantas augustas, norė-
damas įvesti griežtesnę 
baudžiavą, nuo 1562 
metų paliepė žmonėms 
gyventi sodžiais.
Gyvenamas būtas būda-
vo pailgai ketvirtainis, 
su nuleistais skliautais 
galuose. vidury aslos 
būdavo duobė, kur 
ugnis kūrendavos val-
giui virti ir butui apšil-
dyti. Krosnys arba pe-
čiai atsirado vėliau, ir 
tai iš prieangio kūrena-
mi. Kaminų ūkininkų 
trobose iki xix amžiaus 
nebūdavo, ir troba 
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ALP MLI MLP
dar seklyczią arba svetlyczią, 
kur sveczius vaiszino, jinai 
buvo paprastai szalta ir neku-
renama; paskui atsirado 
pezcei, bet buvo kurenami isz-
lauko (23–24).

turėjo dar seklyčią, kur svečius 
vaišino; jinai buvo paprastai šal-
ta ir nekurenama; paskui atsira-
do krosniai, bet buvo kurenami 
išlauko (23–24).

prieidavo pilna dūmų, 
kuriems išleisti būdavo 
lubose atidaromas augš-
tinis (19–20).

3 lentelė. Bd (19–25) lietuvių namo aprašymo parafrazės АLP (1891), MLI (1906), MLP (1926)

MLP tekstas buvo labiau papildytas naujais filologų tyrimais apie lietuvių kalbos 
ir raštijos raidą. ramutė dragenytė nustatė, kad „ketvirtajame lietuvos istorijos lei-
dime ta pati koncepcija (atgimstančios tautos ir šviesaus rytojaus) įvardyta moksliš-
kiau, istoriškiau, faktiškiau“33. turinio, koncepcijų, istoriografinio teksto raiškos po-
žiūriu čia vyrauja daukantizmai. 

apibendrinant galima pasakyti, kad maironis, rašydamas АLP, rėmėsi daukanto 
Bd, nors kaip savo šaltinio nenurodė. Gausios be nuorodų daukanto Bd citatos rodo, 
kad lietuvos istorija maironiui atsivėrė istoriko tekstų kalbine raiška, ir neradęs iš-
raiškos atitikmenų, mažai papildęs savąjį tekstą kitais autoriais, savojo laikmečio 
realijomis, paliko daug lietuviškojo šaltinio elementų. daukanto Bd raiškos įtaiga 
lėmė palyginti mažus taisymus 1906 m. tekste, daug daukantizmų išliko 1926 m. 
leidime. maironio istorijos populiarumas reiškė, kad daukanto koncepcijos ir kalba 
xix a. pabaigoje ir xx a. pradžioje buvo perimama „iš antrų rankų“. tolesnis tyrimas, 
kaip maironis ALP rėmėsi P tekstu, papildys daukanto intertekstų gretą, bus galima 
detalizuoti P įtaką poetinei kūrybai34. 

2. BŪDAS – АLP Š a l t i n i s. АLP struktūrą maironis formavo atsižvelgdamas į 
abu daukanto veikalus. tik šeštoji (АLP 120–152) ir septintoji (АLP 153–178) dalys 
parašytos remiantis kitais autoriais, bet išlaikyta iš istoriko perimta leksika ir raiška. 
maironis АLP pradėjo, kaip ir daukantas, pratarme: „pratarmē“ ← „pratarme“ (Bd 1; 
P 3), o „Įžanga“ (АLP 8) nusižiūrėta nuo aušrininkų, nes daukanto rašyta „iżengimas“ 
(P 7). maironis pratarmės idėją perėmė iš daukanto Bd, bet jos taip plačiai neplėtojo, 
pratarmę pradėjo beveik tuo pačiu sakiniu apie trapią žmogaus būtį nuolatinės pa-
saulio kaitos kontekste:

33  dragenytė 2019, 469.
34  Gieda gerai pastebi, kad „1906 m. ištaisyta-

me ir papildytame leidime vizualinę lie-
tuvos atmintį reprezentuoja mindaugas, 
algirdas, Jogaila“ (Gieda 2019, 407). Kitų 
pakeitimų, kurie leistų kalbėti apie MLI 
metodologinį proveržį, kol kas nepastebėta. 

pavyzdžiui, palyginus ALP ir MLI skyrius 
apie mindaugą (parašyti sekant P) matyti, 
kad atlikti tik nedideli kalbos redagavimo 
darbai. palyginus visą ALP ir MLI su P, 
bus galima tvirtai pasakyti, ar 1906 m. 
tekste daukanto naratyvo sumažėjo.
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Bd АLP
nieko niera ąmżĩno szioie pasaulie: kaj-
pogi wĩs, kas tĩnaj yra, dĩjwo pariedimó 
ąnks tiaus ar wielaus ĩłgajniou parsĩkĩjt; 
regés dieł towén, idant żmôgós ne szio 
swieto; bet ąntro gywenĩmo géjstum. 
Wĩj nas yra buwuses szioie pasaulie to kés 
atmajnas, kórès jeam rasztaj pasako, kĩtas 
jeam żiamęs-undens-ĩr ôro-ermi de rej ro-
do, noris rasztaj tył, kitas yra tokés, kórès 
żmôgós pats sawo ąmżiouie gał rigietĩ. 
[…] kór pĩrmó pĩjwas źielę, płates pĩlys, 
wajsingas dĩrwas buo, ten szenden pał szû 
smĩltiû wilnys i trobesɨ auksztas, spĩ gĩ na-
mas nu degąntiós saulęs po tyrus bungio, 
arba begalĩnes juras óżgułuses niókso, ĩr 
wieł atkalej, kór pĩrmo karsztĩ wiesułaj 
źwĩl  damis degąntes smĩltys ne ap rega mu-
sĩ tyrusĩ рóioię arba begalĩnes juras ty wo-
la wo; tenaj szenden dĩrwas, gĩrres, eźeraj 
ir ukĩnykaj tarp pĩlû gywen ([1]).

visKas szioje pasaulēje praeina kaip dumaj: 
žmonēs, kurie szendieną gyvena, neužiłgai ran-
da sau vietą kapůsę, o po jų smerczio auga ir 
gema kiti; sodžios ir miėstai, dabar turtingi ir 
užgyventi po kelių szimtų metų gal persimainys 
į plikus laukus, o kur szendieną laukai ariami ir 
akējami, kitą kartą augo augsztos ir neįžengia-
mos girēs. teip tai mainosi rubai szios pasaulēs 
kasdieną. matant tokias atmainas žmogui rodos 
nereikētu prisirišti prie tos žemēs ir visą pasaulę 
skaityti už vienodą. vienog yra kiteip. Žemē, kur 
mes gimēme, augome ir pasenome, yra mums 
brangi ir mieła; mylime ją kaipo vaikai savo mo-
tyną, o jei kartais atsitinka parsiskirti su jąją ir 
iszvažiůti į tolymąją szalį, tai sunku užturēti 
krintanczias aszaras ir nuraminti suspaustą szir-
dį. Kiekvienas, rodos, žmogus turi tartum įgimtą 
tą meilę, kiekvienam yra brangi tēvynē, bet ne-
galime tikrai ir iszmintingai mylēti savo žemēs, 
nežinodami jos praeigos ir vistorijos (5).

4 lentelė. Bd ir ALP pratarmės palyginimas

maironis АLP pratarmėje praleido labai svarbią daukanto mintį, kad žmogaus 
istorija užrašyta ne tik knygose, bet ir protėvių kultūroje (kalboje, tautosakoje):

óssĩjemiau budą, dabą, tĩkybą, ukęs riedą, karybą, prekybą ĩr mantą arba pĩningus 
trum paj ĩszraszytĩ, pagał to kajp senowęs rasztĩnikaj iszrasziosĩs palĩko ĩr kou dar 
pa tes patarles kałbo tebesąntes twĩrtĩn; dieł to wen, ɨdant ĩłgajniou nepragajsztum tĩj 
brąngĩ bocziû prabocziû pałakaj, kórĩj tarp musû dar ĩki szè dĩjna ossĩtwierę, mĩ nie-
da mas óź wis didesnej, ąnt to, jog szwentĩ wiraj ĩr swieto iszmintej lĩjp sektĩ ipieden 
sawo bocziû, prabocziû budą ĩr apłamej jo neklejstĩ (Bd 9).

neišprususiam skaitytojui („nemokancziam svetimos kalbos“, ALP 5), kuriam 
buvo skirta ALP, kasdien vartojančiam gimtąją kalbą ir mokančiam liaudies dainų, 
nebūtų suprantama jų svarba mokslui; to meto liaudžiai mokytumo žymė – mokėji-
mas lenkiškai, rusiškai, vokiškai ir kt. o tuo pačiu metu rašytoje poemoje Lietuva, 
baranauskui dedikuotoje, kalbos ir tautos istorijos motyvas atspindėtas ne kartą: 

teip tai per amźius jau viskas mainos!
Gimines, darbus laikas iszgriovē,
ir tiktai knįgos, ar senu dainos
nekartą kalba apie senovę (L 49).
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maironis poemoje išreiškė ir per amžius besitęsiantį konfliktą su lenkais, tačiau 
nei АLP, nei poemoje lenkų kalbos ir kultūros spaudimo, skirtingai negu daukantas, 
nesiejo su Katalikų bažnyčia:

szwentosios girios czia pirmos virto,
Czia per Jadvygą baźnyczia stojo,
pasiszventimo kad jos pagirto
vaisiai tēvynę musu źegnojo (L 57).

ugnis mus źudē ir aszmů kardo,
nykom per seimus, draugu kulturą,
szendien mu cerkvē, ukazai ardo, –
o iszverst sunku milźinu murą! (L 78).

poemoje ne kartą atspindėtas daukanto Bd vyraujantis istorijos pažinimo metodas, 
tiriami kraštovaizdžio palikti ženklai:

o kad jau, stojęs ant amźiu tako
praeigos jieszkai mislim sparnůtą,
Ko tadą kalnai tie tau nesako?
Kokiu didvyriu czia neźingsniůta! (L 18).

ten uź dubysos eina augsztoji
lietuva. Kaimas matai placziauses.
ten musza bēga; ten tai szventoji,
Ką giesmiu savo vyskupo klausēs35. 

Kaip naktis jůdas, tamsus nevēźys
ten jůstą jůsia źaliasias pievas;
tylei ein’ gilų lovį iszrēźęs;
Gilias dumas jo teźino dievas!

tenai tarp kalnu, apleisdam’s rytus,
nemonas eina, upiu didvyris;
Kryžoku darbus neužraszytus
atmena, daugel nů ju isztyręs (L 20).

daukantas daug dėmesio skyrė pratarmei, kuri yra net devynių puslapių. Kaip 
pastebėjo moreno bonda, jis pratarmėje „įsitraukė į europietiškus istorinius debatus“36. 
daukanto pratarmė parašyta remiantis Johanno Gottfriedo Herderio veikalu Žmonijos 
istorijos filosofijos idėjos (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit)37. Herderis – 
istoriosofijos ir kultūrologijos pradininkas, savo darbuose rėmėsi įvairių mokslo sričių 
autorių darbais, svajojo sulaukti laikų, kai bus atrasti žemės raidos dėsningumai. Jis 
žmonijos istoriją aptarė kaip kosmoso sistemos dalelę, ilgo kosmologijos proceso mo-
mentą. pasaulis yra makrokosmosas, o žmogus – mikrokosmosas, ir tarp jų yra ana-
loginis ryšys38. Žmonės ilgai gyvendami vienoje vietoje suauga su aplinka, kuri lemia 
gyvenimo būdą, mąstyseną. tautos, nors kažkada turėjo tuos pačius protėvius, ski-
riasi vienos nuo kitų todėl, kad ilgai gyveno skirtingose vietose skirtingomis sąlygo-
mis. Galima pastebėti, kad daukantas Herderio minties apie meilę tėvynei pratarmė-
je tiesiogiai neišsakė, o maironis aiškiai ištarė: „žemē, kur mes gimēme, augome ir 
pasenome, yra mums brangi ir mieła; mylime ją kaipo vaikai savo motyną“ (ALP 5). 
maironis istorijos rašymą parėmė tuo pačiu meilės tėvynei argumentu: „negalime tikrai 
ir iszmintingai mylēti savo žemēs, nežinodami jos praeigos“. xix–xx a. sandūroje 
lietuvių kultūrininkai Herderį žinojo, skaitė, juo sekė, ir jo organinė kultūros istorijos 
samprata ir amžiaus sandūroje vis dar buvo priimtina. prano Klimaičio 1912 m. iš-
leistos Lietuvos istorijos vadovėlio pratarmė, parašyta pagal maironio MLI, nors ir la-
koniškai, perteikė Herderio istorijos sampratą, lietuviškai suformuluotą daukanto:

35  pabraukta autoriaus.
36  [leparskienė] 2019, 5. 
37  moreno bonda Herderio nemini, įžvelgia 

kitų xviii ir xix a. mokslininkų įtaką 
(bonda 2018, 25–31).

38  plg. zusi 2007, 89–97.
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laikui bėgant viskas šiame pasaulyje mainosi. Kur šiandien matome javais užsėtus 
laukus, kur stovi didžiausi miestai ir kaimai, senovėje tose vietose niūksojo neįžen-
giamos girios, arba tvyksojo neišbredami raistai. mainosi žemės išvaizda, mainosi 
augmenys ir gyvuliai, mainosi, pagalios, ir žmonės. senesnėsės kartos miršta, užleis-
damos savo vietą jaunesnėms kartoms. užvis sparčiausiai mainosi žmonių gyvenimas. 
mūsų dienomis žmonės gyvena jau ne visai taip, kaip gyveno mūsų tėvai: jau šiek-tiek 
kitoniškais rūbais dėvi, kitokiais įrankiais ir kitaip žemę dirba, kitokius turi norus ir 
reikalus. o jeigu sulygintume šių dienų gyvenimą su tuo, koks buvo tūkstantį metų 
atgal, tai pamatytume begalo dideles atmainas39.

АLP įžangos poskyriai „užgyvenimo vieta“ (АLP 10), „tikējimas“ (АLP 12–16), 
„Žinyczios“ (АLP 16–17), „dvasiszki vadovai“ (АLP 17–18), „ukiszka vyresnybē“ 
(АLP 18–19), „pilēs ir miestai“ (АLP 19–20), „Karionēs“ (АLP 20–23), „prekyba“ (АLP 
23), „namu gyvenimas“ (АLP 23–26) rašyti remiantis Bd. P yra skyriai, pavyzdžiui, 
penktasis „lietuwiû paswietis ir jû tautos budas“ (P 28–29), šeštasis „lietuwiû tikie-
jimas, arba wiera senowie“ (P 30–33), septintasis „lietuwiû ukęs rieda“ (P 33–37), 
bet, palyginti su Bd, parašyti lakoniškiau, labiau mokslo veikalui būdingu stiliumi, 
todėl mažiau veikė vaizduotę, mažiau jaudino ir, tikėtina, poetas impulsų darbui 
gaudavo skaitydamas poetiškas Bd vietas.

daukanto Bd skyrių „tikyba senowęs-lëtuwiû“ (Bd 79–151) maironis suskirstė smul-
kiau: „tikējimas“, „Žinyczios“, „dvasiszki vadovai“, „ukiszka vyresnybē“. taigi mai-
ronis, rašydamas apie senovės lietuvių tikėjimą, rėmėsi ne daukanto DARB, kuris tuomet 
dar buvo privačiose rankose ir visuomenei neprieinamas40, o Bd. maironis skyrių „ti kē-
jimas“ pradėjo išlaikydamas daukanto sakinio fragmentą: „Kiekvienas žmogus turi savo 
szirdyje įgimtą nůmonę apie augszcziausį szios pasaulēs sutvertoją“ ← „Kożnós żmo-
gós tór szĩrdieie sawą igimtą noumonę ape dĩjwą szios pasaulęs ikuriejɨ“ (Bd 79). ir toliau 
šiame skyriuje gausu didesnių ir mažesnių netiesioginių Bd citatų, pavyzdžiui:

Bd АLP
Ąntrasis stabas ąmtramĩjĩ ouksĩ buwęs graksztós jau-
nikajtis, gałwa jo warpû wajnĩkó apkliesta, wejdo links-
mo wadĩnusis trimpó arba drimbó kajp patarlie szen-
den dar yra sakoma „ek sau po trimpû“ arba Jôrĩ beje: 
pawasario dĩjwó, łajmôs dawiejó, ikuriejó pakajaus, 
brąndos ĩr gausumo, głobiejó gywoliû, óręs ĩr jawû, 
kajp perunas buwęs szĩlĩmos dĩjwó, tajp szĩs wajsiaus. 
aukawusis jem iawû piedus, mirą, gintarus, waszką ĩr 
wakus, jis dĩdej gieriejes żmôgaus krau jó. Ąnt jo garbies 
łajkiusis dĩdelio indo żalti, kóri kónegaj dĩdej stejgej 
majtĩnusis pĩjnó łakindamis ĩr warposĩ gulindamis (94).

antras dievaitis vadinos patrimpas; 
buvęs tai graksztus jaunikaitis, jo gál-
va varpu vainiku apskleista, linksmo 
veido; dievaitis pavasario, laimes, pa-
kajaus, brandos ir gausumo da vē jas, 
globējas gyvůlių ir javų. ant aukos 
arba apiėros jam degindavo javų pē-
dus, gintarą, vaszką, mirą; ant jo gar-
bēs laikē didžiamę inde žaltį, kurį ży-
nei, anų gadynių kunigai, lakindavo 
pienu ir gulindavo varposę (13–14).

5 lentelė. Bd skyriaus „tikyba senowęs-lëtuwiû“ parafrazė ALP

39  [Klimaitis] 1912, 3. 40  Žr. biržiška 1929, [3–4].
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iš citatų matyti, kad maironis daukanto tekste vartotą ankstesnį dievybės vardą 
Trimpas pakeitė į P vartotą Podrimpos (P 254), bet išlaikė Bd turinį. atsisakė patarlės ir 
žodžio „Jôrĩ“. maironis sutrumpino tekstą, išmesdamas informaciją apie perkūną, nes 
apie tai jau anksčiau rašė; galbūt estetikos sumetimais nepaliko fragmento apie vaikų 
aukojimą ir kraujo pomėgį. Kaip buvo anksčiau rašyta, maironis АLP pratarmėje at-
kreipė dėmesį, kad „daukantas teraszē lietuviszkai (arba tikriaus sakant žemaitisz-
kai)“. poetas, atsižvelgdamas į veikalo žanrą ir adresatą, savo tekste daukanto sin-
taksę ir kalbą paprastino, perrašė taikydamasis prie aušrininkų leidinių rašomosios 
kalbos tendencijų. daukanto tekstų kalba itin originali, ir jei ALP būtų išlaikyta, di-
sonuotų su likusiu maironio tekstu, parašytu paprastesniu stiliumi. maironis ALP 
paliko nemažai daukanto ekspresyvesnių pasakymų, pavyzdžiui: „leido į svetimas 
szalis“ (ALP 23) ← „lejdo i swetę szali“ (Bd 16); „galvas sudurę“ (ALP 24) ← „gałwàs 
sódórĩj“ (Bd 25); „Jaunůmenē teippat nelepinos ir neslinkiavo“ (ALP 25) ← 
„Jaunoumène tejpat nelepĩnos ĩr neslinkawo“ (Bd 25); „muko szalyn“ (ALP 21) ← 
„móko szalen“ (Bd 190); „vylyczia neparvertu“ (ALP 23) ← „parwierę jem wyliczĩ“ 
(Bd 210). Galima teigti, kad maironio dėka daukanto frazės išplito ir buvo vartojamos 
nežinant jų tikrojo autoriaus. 

daukanto Bd turinys ir kalbinės raiškos lygmuo yra sudėtingi, glaudžiai susiję su 
autoriaus erudicija, ne iš karto atsiveriantys mažiau pasirengusiam skaitytojui. xix a. 
pabaigos kultūrininkai, skaitydami erdvėje ir laike jau nutolusį Bd tekstą, pirmiausia 
fiksuodavo naratyve pasikartojančius dalykus. daukantas Bd pasikartodavo, galbūt 
todėl, kad rėmėsi gausiais šaltiniais, skubėjo. Kai kurie pasikartojimai nulemti reto-
rikos – įtaigos sumetimais. tad daukanto tekstų informacija įsimenama ne tik dėl 
kalbinėje teksto struktūroje esančių pasikartojimų, bet ir dėl turinio. maironis pir-
miausia ir perėmė dažniau daukanto pakartotus motyvus, pavyzdžiui, mintį, kad 
senovėje visi buvo lygūs, padėtis visuomenėje priklausė nuo dvasinių, moralinių, 
fizinių žmogaus savybių („kareivei kēlē tarp savęs visunarsiausį ir kantriausį vyrą“, 
ALP 18–19). tačiau maironio demokratiškumas ar liberali laikysena nebuvo nuosekli 
ne tik realiame gyvenime, kaip minėta, bet ir tekstuose. pavyzdžiui, jo požiūris į 
donelaitį ALP gali būti suprastas kaip autoriaus menkas pasitikėjimas savimi. Jis, 
kaip valstiečių kilmės, abejojo jų skonio supratimu, todėl nemanė, kad donelaičiui 
reikėjo mokytis iš liaudies: 

pirmą, jog savo kalbą pardaug iszmargino vokiszkais, lenkiszkais ir rusiszkais źodźeis 
ir tů źymei atsiskiria nů ano laiko prozaiszkų rasztų; antrą, jog norēdamas buti po-
puliariszku ir stengdamasis tamę dalykę neiszmintingai sekti omerą, tankei apsilen-
kia su aisztetiszką pajautą ir pardaug źemai nusileidźia. Żinoma, poētą gali maźdaug 
nuteisinti noras nutēplioti gyvą anos gadynēs lietuvį, jo gyvenimą, budą, paproczius 
ir paczią jo kalbą, bet vis gi poēta turi atminti, jog ne nů burų jam mokyties aistetisz-
kos ůslēs (ALP 180).
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ne tik ALP, bet ir poeto laiškuose, atsiminimuose apie jį galima aptikti pasisaky-
mų, paliudijimų apie siekį atrodyti geriau negu yra iš tikrųjų41. 

daukantas sukūrė lietuvių tautos – girių civilizacijos – istoriją. Giria (dar vadinama: 
miškas, medė, šilas, lieknas, tankumynas, liepynas, pušynas, eglynas, beržynas, ąžuolynas, 
žarynai ir kt.) kaip senovės lietuvių gyvenamoji vieta yra Bd vienas svarbiausių leit-
motyvų. Giria yra pastogė, gynėja nuo priešų, maisto, aprangos ir kitų buities reik-
menų, turto tiekėja; ji – dvasinių poreikių teikėja, nes čia – maldos namai, dievų 
buveinė, amžinosios ugnies saugykla; čia vyksta religinės apeigos, aukojama dievams; 
ji – estetinio pasigėrėjimo objektas. svarbiausioji ir lemiama pagonių ir krikščionių 
kova vyksta girioje, tad ji tampa istorijos liudininke:

nu audrû ĩr wietrû sąnkrytas gólieję ant kĩta kĩtó sóraisgytas, prażĩlĩ aużoułaj, egles 
berżaj, pószys, winksznas, skrobłas, ousej, klewaj puwo ąnt kits kĩtu nu karszatęs 
ĩszwĩrtĩ; żiamę kriesdamis augąntĩms ąnt sawi sunams ĩr dókterims kèlejs kliebejs jau 
neapkabinamoms (Bd 13).

iš Bd į АLP atėjo frazė traškančios girios „traszkancziomis giriomis“ (АLP 10) ← 
„traszkąntiosĩ gĩrriesĩ“ (Bd 12), kurią pavaduoja sinonimiški pasakymai: „miszkai 
buvo teip tankųs ir didi“, „per medžių tankumą“ (АLP 10) ← „wĩssodidiausès 
tankmès“ (Bd 31). poemoje nuskamba girių naikinimo motyvas, ne kartą vaizdžiai 
Bd aptartas, reiškiąs senosios lietuvos kaip girių civilizacijos žūtį:

eźerais garsios zarasų vietos,
nors tamsios girios ir tena jau źuva!… (ALP 56).

daukanto lietuvos miškų aprašymas yra tautos laisvės ir galybės analogija. vy-
tautas Kubilius taikliai pastebėjo, jog „[t]ai – pasakojimo emocinis centras: čia žodis 
įgyja poetinio polėkio ir ekspresijos, bylodamas apie didingus ir svarbius dalykus, 
kurie ne tiek įvardijami, kiek nujaučiami“42.

istorija nėra tik kovos. Bd aprašomi žmonės, jų kalba, tikyba, trobesiai, buities de-
talės, apranga, darbai, šventės, institucijos, prekyba, pinigai ir kt. maironis ALP pra-
džioje ne iš P, o iš Bd perėmė Lietuvos ūkės gyventojų aprašymą ir pateikė jų gyveni-
mo detalių. daukantas Bd sukūrė laisvo lietuvio gyvenimo paradigmos vertybinę 
struktūrą, kuri galėtų būti viltis („kótintĩ swietą wiltĩ“ Bd 127) ateinančioms kartoms. 
maironis iš Bd turinio lygmens pirmiausia perėmė vyraujančias, pasikartojančias 
temas, motyvus, vaizdinius, gamtos figūras. daukanto Bd sukoncentruotai minimos 
Žemaitijos, aukštaitijos, prūsijos, latvijos ir ldK rytinių žemių aukštumose ir upių 
paslėniuose, pajūryje išlikusios mitologinės vietos (piliakalniai, ąžuolynai, šventvie-
tės), archajiškos gyvenvietės (kaimai / sodos, vienkiemiai, dvarai / rūmai, miestai), 
istorinės, legendinės asmenybės. maironis Bd aprašytą lietuvos istorinį kraštovaizdį 
akumuliavo, jo poemoje aptinkame nemažai ryškių detalių:

42  Kubilius 1993, 41.41  plg. maironis 2016.
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Bd Lietuva, 1889 [?]
Ƶiamajtiû wĩssós paszalys (3). 
Kórszo kunegajksztéje Curonija, Kurland wadi-
nama (11).
toie dalie Ƶiamajtiu, kórę senowie parusĩó, szen-
den parusais arba prusajs wadén (3).
wĩssas uppys pijtinie jĩszlejtie tek nu tos kałwôs i 
uksĩnę arba joudouję marę, tarp kóriû dĩdioses 
yra: niperis, tyrule ĩr isteris arba dunajus (2).
uppis Wentą, newieża, dubioje ĩr kĩttas (5).
Ƶywilęs pas naujepelɨ, Giedemĩno panemónie (124).
paskiaus wadĩno jus dwarionĩmis, Gódiszkaj 
dworzanin, iog pri rumû arba dwaro Kónegajsztĩ 
gyweno (125).

lëtuwiû tauta yra jau rąndama gywenąntĩ uksĩ-
niu sĩ arba joudusiusĩ pamariusĩ sziauręs linkon, 
noris ne lëtuwejs; bet kĩtajs wardais, jau nu jôs 
budo, jau nu wĩjtos, kórioie gyweno wadinama, 
beje: indĩjo nimis, Kĩjmarionĩmĩs, skytajs ĩr Ge-
tais; kartajs erulejs arba Gĩrrulejs. indĩjonĩmis 
wadĩno jus, rasi nu to, iog swiets dar pasakomis 
mĩnieję, iog nu indĩjôs kĩlĩmo buvo, jau nu jû 
budo, dabôs ĩr tikybôs, koumĩ butĩnaj indijonĩms 
pawiedawo (1).

Ƶemaicziu szalį (5).
matai ant Kurszo ten einant ventą (12).
Ką prusu źemę kitąkart gynē (45).
dunojų atmen’, lyg tenai buvę (58).
Graźios pakalnēs kalno dubysos! (16).
Jau pirmą kartą sprandas Kryźoko;
rankos smagumą musu Gedminą (31).
nemonas senas tadą atminęs (84).

ten balti kysza dvarai matyti (13).
tarp źaliu lapu raudonůj rumai (37).
ten balti rumai terp źaliu kloniu (65).
sziaudinį stogą, margą dvarelį (66).

indijos dangų dēl jos apleido (6).

6 lentelė. Bd kraštovaizdžio motyvai poemoje Lietuva
 

ir vėl norisi pastebėti, kad daukanto recepcijos pobūdis АLP ir poemoje kiek iš-
siskiria. poemą skirdamas baranauskui, jis palietė sudėtingesnes temas, aktualesnes 
„mokslo vyrui“ (daukanto frazė). poemoje perimtas intertekstas apie indijos dangų, 
nesutinkamas АLP. maironis poemoje nurodo įkvėpimo šaltinius, kur, galima saky-
ti, apjungti baranausko „Kalnai“ ir Bd jūros vaizdiniai:

Kalnai jį mokē mislies augsztybēs,
baltosios marēs – jausmų gilybēs,
dangaus mēlynē – źodźių graźybēs (L 58).

daukantas pirmasis lietuviškai suformulavo jūros svarbą lietuvių gyvenime. tiriant 
visus jo veikalus šiuo aspektu, matyti, kaip kiekviename iš jų gausėjo marinistinės 
leksikos ir vaizdinių. Jau DARB jis minėjo baltijos jūrą, jos svarbą lietuvių gyvenime, 
prekybą gintaru. Čia jūros vaizdas perteikiamas žvalgantis į šaltinius, kuriuose jau-



180 Archivum Lithuanicum 21

čiama klasikinės retorikos įtaka. iš alberto vijūko-Kojalavičiaus43 perėmęs, DARB 
lietuvos valstybę lygino su laivu, uola jūros vidury, kai aplink siaučia audros ir 
vilnys; kariuomenės vadą – su žveju, pavyzdžiui: 

nu smerty myndawys karalaus letuwos, uky pasekendusy sumyszymusy numu ir 
smarkiu antpouliu nepreteliu draskoma swirawa jau ant pragaru it ana waltys ant 
juras wylnymis (DARB [510]); 

kursai it ansai dransus źweis iszkodamas łaimas, itupys iwalty niekin audromis ir 
skleid putos ont kupromis wyrstontiu wylniu (DARB 511);

aiszkej gał letuwa yr Ƶemajczius paliginti i aną óła wydurie juras esonty on kurios 
noris siaut isiutuses wylnis noriedamas aną pragary juras pagromsdity, wyinog wysu 
narsesnej aną użgawuses pates skistaj yr nikstaj, teip yr burej Kriżejwiu yr kytu 
kriżnesziu puoly ont letuwiu Ƶemajcziu idant jus apkryksztitum yr ju żiamy użimtum 
nes pyrmiaus patis użwyrta ne kaip letuwius Ƶemajczius pargalieje (DARB 726).

iš Konstantino sirvydo žodyno daukantas paėmė žodį vilnios44. DARB šis žodis 
daugiausia apibūdina ugnies liepsną, karių būrių gausumą, pavyzdžiui:

po iu kojems wołojes wylnis lyipsnu ant murajs (DARB 449); nej wylnis lyipsnu uźdek-
tas pylys (DARB 469); leipsnas wylnymys wołoies (DARB 481);

kitas wylnis kryźnesziu płuda i prusus (DARB 426); trymys źaroms błoszkies it juros 
wylnis i prusus (DARB 467); suejłuotas tos letuwos wylnis kur tiktaj uźeje tynaj kuli 
yr wundeni belyka (DARB 670).

daukantas, apsigyvenęs rygoje, vėliau – peterburge, galėjo įsižiūrėti į jūros platy-
bes, savo darbuose ją vis dažniau minėjo. pavyzdžiui, Bd linų lauką lygina su jūra „jau 
óssietĩ joriou it juroie wĩlnys“ (Bd 184). marinistinės lietuviškos leksikos jis perėmė ir 
iš martyno liudviko rėzos sudaryto dainų rinkinio (toliau – RD)45, Kristijono Gotlybo 
milkaus žodyno (pvz.: banga, banguoti46), todėl Bd jūros motyvas dažnesnis: 

Ƶiamajtej szĩpós juros, kajpo sziltesnemĩjĩ krasztĩ gywenąntys, pĩrmasejs yra buwusis, 
kórĩj anapós jurôs sziauręs krasztus tórieię łankytĩ ĩr jus sawo wardajs pramintĩ (Bd 21);

patys wardaj juriniû wiejû Ƶiamajtiû kałboie szenden mĩnawojemis ĩr źĩnomis rodo, 
iog Ƶiamajtej tolĩmus tolĩmesnius sziauręs krasztus yra par jurą łąnkiusis (Bd 214);

Jis pasako, iog essós auszrĩnis pajuris par 150 mĩliû ĩłgas ĩsz jurós wĩlniemis ĩszgrauźtas, 
daug marąngiû tóris kóremĩ gywenąnti tauta wadĩnama auszrienajs (aestuarĩj), it prĩsz 

43  plg. „praeſens planè rei litvanae naufra-
gium, inter ſubita mala deprehenſae, ab 
omnibus expectabatur. inde velut decuma-
no fluctu imminentibus extrinſecùs hoſti-
bus jactabatur: inde per diſſidia domeſtica 
laxatis compagibus vitium facere per ſe 
caeperat, ac propè ſolvi“ ([vijūkas-Koja-
lavičius] 1650, 114).

44  Širvydas 1979, 468.

45  pavyzdžiui, iš RD: „apdumamis smiltiemis, 
jau nudumamis“ (Bd 13); „ĩszmetąntes só 
maurajs gintarus“ (Bd 215) ← „sʒemoms 
smiltelemis apdumtą, / Ǯaleis maureleis 
apneßtą“ (RD 104); „nesgi weje pakłotĩ, 
dąngós apkłôtĩ o ałkune ar akmou pagalwĩ 
buo“ (Bd 36) ← „Kiemo Wejélês“ (RD 144).

46  mielcke 1800, 20.
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kajlinoucziû krasztą essąnti sałą abalos arba basileje arba raumoniję wadĩnama, ąnt 
kórĩ pawasarejs jurôs wĩlnys ĩszmetąntes só maurajs gintarus (Bd 215);

begalĩnes juras tywolawo (Bd [1]);

bĩrutęs pałangos pajurie wĩssĩms szenden yra żĩnomis (Bd 152);

Kas dĩdesnej po jurą mauriojentys ĩr jû wĩjnû żiamie gĩntaraj tesąntis rąndamis (Bd 184).

su jūros ir marių vaizdiniu susijusią daukanto leksiką gausiai perėmė aušrininkai. 
marijus Jonaitis daukantą ir baranauską pavadino „‘aušros’ romantinėmis atramo-
mis“47. ne vienas daukanto su jūros vaizdiniu susijęs žodis ar junginys į maironio 
pirmuosius tekstus pateko, įsitvirtino ir išliko vėlesnėje poeto kūryboje, perimtas iš 
Bd ir aušrininkų tekstų. pavyzdžiui, tomo Žičkaus-linkio poemoje „byrutē“48 gausu 
daukantizmų, atpažįstamų maironio kūryboje. Žičkaus poemoje kuriamas tautinis 
lietuvaitės tipažas (ant galvos žalių rūtų vainikas, gintaro karoliai, balti lininiai marš-
kiniai, skaistumas, prisirišimas prie savo namų, dievų baimė); narsus Kęstutis ant 
žirgo audringo pajūrio peizaže, pasigrobiantis žinyčioje tarnaujančią deivės praurimės 
vaidilutę, yra istorinis įvykis, plačiai pasakotas liaudyje ir literatūroje, vis dėlto poe-
mos raiška rodo, kad autorius rėmėsi Bd, pavyzdžiui:

47  Jonaitis 1993, 50. 
48  [Žičkus-linkis] 1885a, 43–46; [Žičkus-lin-

kis] 1885b, 102–105. 
49  [Žičkus-linkis] 1885a, 43–44.
50  [Žičkus-linkis] 1885a, 44.

51  Jonas bukantis rašė, kad maironis „sudė-
tingiausius dalykus pasak[ė] trumpai ir 
aiškiai“, tačiau pateikdamas pavyzdžių, 
nurodė daukantui būdingus žodžius (bu-
kantis 1993, 23).

ten ant augsztybēs dangus ukanotas, 
dirvos aplinkui smiltynu apklotos,
uźia isz tolo vilniu didis plotas, 
mēlinos jurēs nů vētru kilnotos.
Czia tai virszunē kalnelio sav riogso, 
apvainikůta puszelēmis gokso.

debesys laksto, dangaus skliautē oszia, 
smiltys po źemę labai ukanoja,
vējas źaliuju puszeliu kasose,
net iszsijůsęs baisingai riaumoja, 
szniokszczia toli kur, padangēse griauja, 
tai virszum juriu, virsz kalno kariauja.

ir vēl nutilo, vēl vilnys nurimo,
ir gaiszo josios krutinēj smiltyno; 
debesys vietoj ilgai czia nerimo;

puszys palankios, augsztesnēs elksnyno, 
paukszcziu rēksmingu kruva kartais kįla, 
pakelia balsą, sujudina tylą.

bet-gi vēl marēs jau pradeda szniokszti; 
vējas nů kraszto smiltis virsz kilnoja; 
debesis drasko, szalin ima blokszti, 
szakas puszeliu maźai pagůdoja,
bet laike vētros nustelbdino linksmą
pusziu oszimą ir paukszcziu-gi riksmą.

vakars apklotas jůdais debesēleis.
Jau suvis gesta auszra vakarinē,
tik rausvai źvilga silpnais źiburēleis
ir źiba placzios jurelēs sziaurinēs.
ant augszto kalno ugnyj aukos svilo; 
melsvi-gi dumai dangun staigei kilo49. 

maironis, atrodo, iš Žičkaus perėmė Baltosios jurios („baltųjų jurių“ ALP 12 ← 
„baltuju juriu“50), bet poemoje Lietuva parašo ir „baltijos jurios“ (L 5), „baltijos veido“ 
(L 6) ← „ziamajtiu arba baltijos jurą“ (P 12). poetas tiesiogiai iš Bd ar iš daukanto 
pasekėjų perėmė ir vartojo žodžius51, kurių neatsisakė ir vėliau:
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Bd Lietuva, 1889 [?]
wardaj patys upiû, mariû, krasztû tose wĩj to-
se tebiera lëtuwiszkĩ, ĩr tejp tyraj, tyrule, 
pałszû smĩltiû wilnys (1).
nu juros wilniû sókłota (2).
begalĩnes juras (3).
ist ris, mare, mariû – marine (5). 
bungiotĩ arba jaugtĩ (83).
bugintĩ, bungiotĩ, iog kéldĩno jurose audras 
nû kóriû wołojemis undenis putoię (96).

lipa į krantą ju vilnys surios,
putomis piktos grįźta atgalį (5).
bet kvēpē vējas nu juriu szaltas (6).
Jurios, jus placzios, jus begalinēs (6).
macziau tes saulę ten vilnis baltas (6).
saulę, kad prausties į mares źengia (6).
Jurių platybę dievas sutvēręs (7).
vilnis gen vilnį, beg’ laivas szarpei (39).
vilnimis laivas ilgai dauźytas (43).
tenai szeszupē szaunei bangůja (64).
lyg kad priesz audrą vandenys mariu (69).

7 lentelė. Bd leksika poemoje Lietuva

Koreguotina speičytės mintis, kad daukantas „nevartojo frazės milžinų kapai“52. mai-
ronis, perimdamas frazę milžinų kapai, ALP parašė ją kabutėse, pridėdamas „źmo  nēs“, 
paliko istoriko sakinio fragmentą „paprastai vadina ‘milžinų kapais’“ (ALP 22) ← „kô-
kès wĩjtàs paprastaj mĩlżĩnù kapais wadin“ (Bd 115). daukantas Bd pateikė ir milžino 
etimologiją: „nesgi żôdys mĩlżenas arba meldzionis paejt nu melstĩ“ (Bd 115). maironis 
milžino figūrą vartojo poemoje Lietuva: „buk pagarbints, pramynęs / mums kaip milźinas 
kelią!“ (L 1); „milźinus davē ką pranokējus“ (L 30); „Kur didi vyrai – mil źi nai gulē“; „ir 
apie laiką milźinu mąsto“ (L 32); „o iszverst sunku milźinu murą!“ (L 77); „milźinu 
lizdas!“ (L 81); „milźiną savo didźiu vadindamis!“ (L 83). iš Bd maironis perėmė kapų, 
kaip vieno svarbiausių lietuvos istorinio ir kultūrinio kraštovaizdžio, detalę, glaudžiai 
susijusią su milžino figūra, garbingos lietuvių praeities istorijos atmintimi:

Bd Lietuva, 1889 [?]
bet dar norieję patès wĩjtàs ąnt kóriomis tajp gar bin-
gĩ ĩr narsĩ wiraj buo mĩrusis, idant nienuko ne but 
pa lytemas ĩr pakószĩnamas, todieł żąmbɨ smeginti, 
artĩ, kastĩ tokès wĩjtàs arba łaukus tórieię sau óź 
wissudidiausę noudiemę ĩr tus, kórĩj but drysusis jus 
ardyti kou smarkiausej karoię, kou nu to gał manytĩ, 
iog szenden dar sawó pramônĩ nieksaj nedrens jû 
kószintĩ, negut wiresnybè lĩjpąnt, kôkès wĩjtàs pa-
prastaj mĩlżĩnù kapais wadin (115).
par tokès wĩjtàs arba kapus naujɨ wĩjszkelɨ westĩ ar 
żwĩsdrą ĩsz tokiû kapû i kélɨ pĩltĩ, nieko tokio niera 
rąndama (115).
ape naujepili wadĩnós swiets tokius kapus Łotewki, 
ta yra lëtuwiû kapaj (149).

Garsi didvyreis, ką kapůsi gulē (3).
terp giriu źemēs garbingą plotą, 
Kur didi vyrai-milżinai gulē (32).
nebgiedos giesmiu ant kapu jus (47).
Kalbi keleiviui kapais galiunu (70).
Kapu tai źemē, uźmirszus karią (79).
nemons, Jůdvyźiu kapus uźmatęs,
vilnis isztolo į szalį gena (79).

8 lentelė. Kapų motyvas Bd ir poemoje Lietuva

52  speičytė 2012, 86.
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maironio kūryboje „balto senelio“53 provaizdis taip pat sietinas su Bd tekstu:

70 ar 80 metû toris tegalieię pasĩjktĩ, kóri nu tajp ôrio ąmżiaus wadĩno bałtó gałwó: 
kajpogi szenden dar lëtuwis ar Kalnienas gousdamos Wieszpatiou, Karalou, Kóne-
gajksztiou ar Jomilestaj wĩsgalintem saka „Wieszpatie, pri tawa bałtos gałwos atejom 
pagoudos kłuktĩ“ (Bd 123);

be to pats jo ąmżiós dĩdĩno dar jó orybę: nesgi senelys ĩszkarszęs 80 ar 90 metû tóris 
bałtajs rubajs apsĩdaręs, nu ko paprastaj ji bałtó gałwó wadĩno: kajpogi szenden dar 
senó iprotió newen Jomilestą, bet ĩr pati Karalu noris it jaunyteli bałtó gałwó wadĩn 
nu jo ôrumo ĩr gôdôs, ĩr tejp sako „pas tawą bałtą gałwą atejom goustĩjs, arba pri tawo 
bałtôs gałwos głaustĩjs“ (Bd 157).

Bd yra dingstis atsirasti maironio tekstuose žirgo figūrai. АLP kabutėse cituojamas 
iš Bd paimtas sakinio fragmentas „ko nuliudai, ar ne žirgą pardavei?“ (ALP 20) ← 
„ko nuludaj ar ne źĩrgą pardawęs“ (Bd 187), prieš tai pasakant, kad „ir szendieną dar 
jaunůmenē turi didį prisiriszimą prie źirgelio-jůdbērēlio“ (ALP 20). АLP atpasakoja-
mas daukanto tekstas apie žemaičių arklių veislę, o poemoje po eilučių „Graźu 
reseiniůs ant szvento Jono / Kad źirgai źvengia Ƶemaiczių źemēs“ parašoma nuo-
roda: „reseiniůse nů senovēs kasmetą ant szv. Jono yra paroda geriausiu arkliu 
Ƶemaiczių veislēs, todēl ju ir suveda czia didźią daugybę“ (L 18). 

senovės lietuvių moterų apibūdinimas АLP paimtas iš Bd. toliau pateiktoje cita-
toje matyti, kad maironis ne tik parafrazavo, bet perrašė visą sakinį, pakeisdamas tik 
veiksmažodžių formas, kabutėse parašė tik frazę „baltomis galvomis“, bet nepateikė 
jokios nuorodos į Bd:

vasarą arē ir pjovē vienmarszkinei. mergaitēs, nůtakos ir moteriszkēs płaukus pynē 
į bizas arba kasas ir ant galvos raisgē, arba supintas kaspinais uźpakalyje nuleistas 
devējo. Žmonos ir naszlēs baltais nůmetais mandagei savo galvas rutuliavo ir todėl 
„baltomis galvomis“ buvo vadinamos. (ALP 24) ← motrĩszkujû maźkou buo iwajres-
nis drabuźis, mergajtes ĩr noukatas [nuotakas] sawa kassàs i bĩzàs pĩjnę ĩr jès kajp 
tinkamas ąnt gałwomis raisgę, kórios tąnkej sóipintajs kaspĩnajs pałajdas óźpakalie 
swyrawo. Ƶmonas ĩr naszles bałtajs nometajs mąndagej sawo gałwàs rutuło, nu ko 
bałtomjs gałwomis wadĩnos, […] motriszkoses wasarą dĩrbdamas po marszkĩniû tru-
sieję, ĩszejgĩnió drabuźió tĩj patys buo baltĩ żitkoutĩ rasztinej sĩjonaj ir awałaj, noutakas 
ąnt gałwomis rutû wajnikus sakstĩ pałajdosĩ bĩzosĩ ipintĩ kaspĩnaj blizgieję, wĩjtoię 
żijminiû wĩłnoniû, tokiomis pat kłasties marszkonomis sagiemis, kóres galieje kajp 
tinkamas nu wĩjno petio ar nu abudoms numesti, kórsaj abdaras dĩdej jes gaszije, 
dĩrwosĩ pĩjwosĩ, trusiedams it gólbej swyrawo (Bd 39–40).

daukanto žodį gulbis maironis pavartojo poemoje Lietuva: „savę apsiautus, lyg 
matai gulbį“ (L 48). maironis pamėgsta daukanto įtvirtintą senovės lietuvių rūbų 
detalę nuometą, ir vyrų (žr. citatą apie dievaitį pikulį), ir moterų svarbią aprangos 
dalį. maironis АLP kario aprangos vaizdinį taip pat paėmė iš Bd: 

53  Žr. speičytė 2012, 62.
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Kareivis ējo į karę meszkiniu ar briediniu kailiu apsimovęs, źvērio galvą uźvoźęs ant 
savo galvos, o kartais tarp briedžio ar taurio ragų źirgo ůdegą uźkiszęs (ALP 20–21) ← 
tą patę sermiegą arba kôbôtą ąntsĩmowęs meszkĩnó ar brĩjdĩnó ar kĩto kokio żwierĩjs 
kajló, i kóri tajp giebieię ĩsĩnertĩ, iog meszkĩnos ar brĩjdĩnos galwĩnó apmowę pats 
sawą makaulę, ĩr iriedęs sawo akys i meszkos akys, nôsĩ i nôsys, łupàs i łupàs joię i 
karę. dieł dĩdesnęs dar neprietelû nugąndôs ąnt sawo gałwu tarp taurio ar brĩjdio 
ragû arklio oudegą óźkĩszo, o wejdą sawą dar mielĩniemis ar ąnglĩjĩ nutepę (Bd 188).

taigi paskaičius pateiktas ALP ir Bd citatas, sunku nustatyti, kuri yra daukanto, 
kuri – maironio. Jis perėmė daukanto sakinius, nenurodydamas šaltinio. maironio 
iš Bd perimtos frazės leidžia teigti, kad daukanto būta frazės meistro: traškančios 
girios, tankios girios, tamsūs miškai, milžinų kapai, vaisingi dirvonai, smilčių vilnys, 
begalinės jūros, karšti viesulai, probočių būdas, senovės raštai, mokyti vyrai, išblyš-
kęs senis, rūstus veidas. daukanto vaizdingi veiksmažodžiai ir įvairios jų formos 
išlaisvino maironio kūrybiškumą. Bd stilius sankcionavo derinti aukštojo ir žemojo 
stiliaus leksiką, istorinį pasakojimą – su kasdienybės temomis, provokavo savaran-
kiškai kurti tekstą. tačiau jaunasis autorius, pamėginęs savarankiškiau rašyti, neiš-
vengė netikslumų, pavyzdžiui: 

ēmē paprastai dźiovintą mēsą ir źalius burokų lapus. Karēs źygius tankiausei źiemos 
laikę atlikdavo (ALP 21); 

Į dangų reikējo ir padoriems rēplioti par labai augsztą ir žiaurų kalną; todēl, kad 
lengvesnei tenai partektu, augindami numirēlius, mēcziojo į ugnį meszkos ar lůszies 
naugus (ALP 15) ← pagał jû noumonęs i dąngu ejtĩ ir dorĩjsems, rejki par dĩdej 
auksztą ĩr żiaurɨ kałną rôppôtĩ i auksztĩbęs, todieł, idant lengwesnej tĩnaj galietum 
ilĩptĩ, numĩrielus degindamis mieczioiusis i ugni meszkos ĩr łouszĩjs nagus (Bd 92). 

АLP daukanto Bd necituotas nė karto, jei citata laikytume kabutėmis įformintą 
monologinio tipo autorinę kalbą, „kurią sudaro kieno nors kito atskiri žodžiai, min-
tys, kito asmens sukurto teksto ištrauka su nurodomu tos svetimos kalbos autoriu-
mi“54. tačiau, kaip buvo minėta, maironis kabutėse rašė kai kurias daukanto frazes, 
taip pat patarles, raudas, bet šaltinio nenurodė, matyt, traktuodamas tai kaip bend-
rąjį liaudies paveldą:

Bd P ALP

„ulele! ulele! kô numirè. (tejsiaus reges 
bus Wëlele ne ulele, dusze nełajdota 
wielĩ wadĩnos). ar netórieiè graźę żmoną 
dajli żirgą, rimtą ginkłą, darbę szejminą, 
dĩdius tórtus, łakius sakałus, grejtus 
piedsakius? Kô numĩre? ulele! ulele, kô

„ulele, ulele, 
ko numirei? ar 
neturejei greitą 
žirgą, lakius 
pedsekius? 
ulele, ulele, ko 

„ule, ule ko numirei, ar netu-
rējei greito žirgo? ule, ule ko 
numirei, ar neturējei gero gink-
lo, turtingų namų, placzios gi-
minēs?“ (15). 

54  labutis 2002, 359.



185 S i m o n o  D a u k a n t o Būdo r e c e p c i j a 
M a i r o n i o  Apsakymuose apie Lietuvos praeigą ( 1 8 9 1 )

Bd P ALP

nepartekęs buwaj, kô stokoiè kô numĩre?
ulele! ulele! ar netórteię płatę gĩmĩnę, 
tórtingus gentys mejlingus bendrus, ko 
numirè? ulele! ulele! kô numirè kas tau 
kajtieię?“ (145).
„ejk sau warguti i antrą łajmingesni 
gywenĩmą, kamè ne tó Wokytems, bet 
tau Wokytej ąmźĩnaj wergaus […] stryi-
kow ski in 1. c.“ (199–200).
„tou ugnale szwęnta apłankę“ (110).

numirei? ar
neturējei gerą
ginklą, turtin-
gus namus, pla-
czią giminę? 
ulele, ulele, ko 
numirei?“ (35). 

„eik, vargůli, į antrą gyvenimą 
daug laimingesnį, kur ne tu vo-
kieczems, bet tau vokieczei ver-
gaus“ (16).
„jį szventą ugnelē aplankē“ (17).

 9 lentelė. Bd raudų citatos ALP

daukantas pirmasis (iš jo mokėsi baranauskas) gausiai vartojo tautosakinę poeti-
ką, Bd sakinių ritmą stilizavo liaudies dainų pavyzdžiu, tai pratęsė maironis.

АLP kabutėse ir kursyvu maironis apie vytautą ir jo epochą originalo kalba 
(užmiršęs savo skaitytoją) beveik tiksliai pacitavo Juozapą ignotą Kraševskį iš vei-
kalo Vilnius55:

„Był to wielki swego czasu człowiek, dziki jeszcze dzikiej Litwy Bohater; jego žycie jest naj
poetyczniejszą epoką dziejów Litwy; spiew o nim, jesli poeta kiedy powažy się go spiewać, 
będzie powažnym homerycznim spiewem, pełnym prostoty i wielkości. W małem ciele nosił 
on tę nieugiętą duszę, dla której do końca życia nic niepodebnego nie było“ (ALP 119). 

vadinasi, rašydamas АLP maironis žinojo, kad svetimą tekstą reikia nurodyti. 
Kodėl jis necitavo ir nenurodė daukanto tekstų? 

xix a. pabaigos kultūrininkams sunkiai sekėsi rašyti lietuvių kalba, todėl dauge-
lis neišvengė daukanto teksto įtakos. istorija buvo suprantama kaip pats tinkamiau-
sias tautos žadinimo įrankis, tačiau lietuviška istorija buvo tik daukanto. tikėtina, 
kad kultūrininkai, suvokdami, jog mokslo požiūriu daukanto tekstas yra pasenęs, 
traktavo jį kaip žodyno, o ne istoriografinį šaltinį, nors neišvengė ir turinio skolinių. 
ne vienam maironiui, rašiusiam lietuvos istoriją, daukanto tekstas buvo pagrindinis 
šaltinis. pavyzdžiui, panašiai tuo pačiu metu Juozapas radziukynas (1844–1925) 
Ūkininke (1890–1893) ir Varpe (1893–1895) skelbė Lietuvos istoriją (toliau – RLI). Jis, 
skirtingai negu maironis, buvo baigęs varšuvos universiteto istorijos-filologijos fa-
kultetą (1866–1871) ir turėjo geresnį pasirengimą tokio pobūdžio darbui. susipažinus 
su jo istorijos ištraukomis, matyti, kad jis rėmėsi Bd, tačiau tekstą rašė savarankiškai. 
Kad būtų galima aiškiau pamatyti teksto kūrimo principus ir skirtumus, citatoje 
pateikiama visa daukanto pastraipa apie lietuvių dievą pikulą:

55  plg. Kraszewski 1838, 112.



186 Archivum Lithuanicum 21

Bd АLP RLI 1890
tretesis stabas tretemiji ouksĩ buwes ĩsz-
bliesz kęs senis rusto wejdo, barsdos nu-
tysósęs ĩr iszdrĩskósęs, gałwa bałtó nometó 
apgopta, nu wĩssos sawo stowiłos pawie-
dós i noumĩrieli. Wadĩno ji smertió arba 
Gĩltĩnĩ, pykoló arba pĩktkóló, drebkóló, 
dargónó, Gałunó, pragartó, Jôdó, bubió, 
ragotió, Kĩp szó, Kełmó, Joudzió, Galgió, 
Wĩlunó, Welnió, bildziukó, pĩkczió, tratin-
tojo, nu żô diû pyktĩ, drebietĩ, dergtĩ, ga łou-
tĩ, pragaras, joudas, gałas, wĩltĩ, bĩldietĩ, 
tra tĩntĩ, bugintĩ, bungiotĩ, iog kéldĩno juro-
se audras nû kóriû wołojemis undenis pu-
toię, ĩr tejp tolaus, kórejs wardajs szenden 
dar letuwiej Kalnienaj ĩr Ƶámajtej pĩktą 
dwasę mĩnawo. Cze tajpat rejk dar par ser-
gietĩ, iog praszalejtej neparmanĩdadamis 
letuwiû kałbos, kóź ną priwałomą ipatingó 
dĩjwó pramanę. Kajp Joręs dĩjws wĩs wej-
sĩs ĩr stejgęs, tajp pykólis wĩs najkĩnęs. trys 
kaukoles żmogaus, jautio ĩr arklio pamau-
tas ąnt rago tĩnĩems stowieiuses paszietrie, 
małdant ji deginusis jem ąnt garbies taukû 
poudeli, dykęs jis wĩssóbrąngioiû daktû 
aukaj nu sawo garbintoiû, je tretioie dĩjno 
rekałaujentios aukos negawęs, tad paskou 
kraujó tĩktaj begalema buwusĩ ji numaldytĩ. 
Jsz swieto rupesniû, wargû ĩr sopulû gie-
rièięs ĩr dźiau gĩjs. taj pat muszusis jem ąnt 
garbies żmonys ĩr gywolus, arklus, kiaulès 
ĩr ôżius, koriû kraujó szwęntą oużołą 
szlaks tiusis, nu ko jis buk wĩssadôs żala-
węs. Kajp Jôręs dĩjws buwęs wĩssĩms 
małonió ĩr tajkió, tajp szis bajgió [baugiu – 
r. b.] ĩr nugoustió. tajpat jis karojęs ĩr kąn-
kénes tus, kórĩj nekłausiusis Kuriejû-Kurie-
jó arba kórĩj aukaudamis szyksztawusis. 
Wĩssamĩ krasztĩ daug wĩjtû buwusiû jo au-
koms dieł numaldimo jo rustybęs ĩr dieł 
ĩszwengimo jo karonęs pa wes tû (95–96).
pykólo arba pĩktojo dĩjwo […] (97).

tretysis die-
vaitis buvo 
iszblyszkęs, 
į numirēlį 
panaszus, 
rusto veido 
senis; jo 
barzda buvo 
nutysusi ir 
iszdriskusi, 
galva baltu 
nůmetu ap-
gobta; jį va-
dino įvaireis 
vardais: Gil-
tinē, piků-
lius, praga-
ras, Kipszas, 
velnias ir k.; 
tankiausei 
buvo vadi-
namas piků-
liu, nes die-
vaitis buvo 
piktas, ku-
rio nugąsta-
vo ir bijojo 
visi, jam ne-
szē aukas 
isz kraujų, 
idant kaip 
norint nu-
maldytu jo 
rustybę (14).

pikulis arba pragartis. dievas szi-
tas buvo skaitomas už valdytoją 
karalystēs po žemē ēsanczios 
arba pragaro, ir uź rēdantį likimu 
numirusie nuodēmetų źmonių. 
Jis buvo įveidįtas paveiksle senio 
su źila barzda, iszblyszkusiu gy-
miu, uźkiutusiomis akimis ir su 
galva apriszta balta skara. bijojosi 
jo visi, o ypacz moters ir vaikai. 
Jaigu kokia dermē patraukē ant 
saves dievų narsą, tai, pagal tų 
dienų tikējimą pas lietuvius, kam 
isz tos dermēs nē pasirodytų pi-
kulis, tas buvo źenklu, jogiai die-
vai reikalauja aukų. Kad daromos 
aukos neatmaldavo nuo baisių 
atsilankymų jojo, tada privalu 
buvo szaukties prie krivio ir pra-
szyti rodos. szis-gi, tokiuose sy-
kiuose, iszguldydamas valią die-
vų, reikalavo žmogiszkos aukos 
ir rodē asabą, kurio galva turējo 
but paguldyta pakojose stabo pi-
kulio. paskesniuose am źiuose szi 
baisi auka buvo uź stojama krauju 
kunigo, kuris, padaręs sau źaizdą 
rankoje, isztekino kelis szlakus 
ant aukuro, priegtam da buvo pa-
guldoma ant tojo aukuro galva 
betkokio verszio. pikulis buvo di-
deliai piktas, todēl jis buvo skai-
tomas už padarytoją visokios ne-
laimēs. Jis atsiunte ant źmonių 
nuopuolius ir negandas, buvo ka-
ralium duszių mirusiujų ir kanki-
no pekloje nusiźengēlius. Ženklu 
jo buvo trys kiauszēs žmogaus, 
jauczio ir arklio. pats Krivių-Kri-
vaitis nesziojosi su savim antyje 
jo stabelį (6).

10 lentelė. parafrazės iš Bd apie pikulą ALP ir RLI
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maironio poemoje Lietuva šį pikulo apibūdinimą atpažįstame eilutėje: „smertis isz-
blyszkęs ir rustaus veido!“ (L 43). speičytė pabrėžė, kad kaip ir kiekvienas reikšmingas 
poetas, maironis ankstesniųjų kūrėjų „gatavas simbolines formas“ perėmė ir atmetė, 
perkūrė56. Šis tyrimas rodo, kad poetas iš daukanto Bd perėmė itin daug. pirmasis ALP 
recenzentas Šliūpas ypač gyrė kalbą, kuri atitinka gyvosios kalbos ypatumus57. užbė-
gant į priekį kitam tyrimui, galima pasakyti, kad ir po Bd, P recepcijos (rezultatus pla-
nuojama paskelbti) maironis sekė istoriko veikalų pasirodymą. Štai poeto eilėraščio 
Trakų pilis tema ir pirmosios strofos prototekstas yra paimtas iš Lietuvos istorijos: 

sziądien pamatai tos vietovės arba miesto ir pilies tebeyra, o szusnys yrų sugriuvusių 
rumų apaugę krumais nů tolo riogso, o apkerpėję pamatų kuliai rodo rustą pavyzių 
[povyzių – r. b.] senų dienų buveinės lietuvos ukės, kurioje bocziai prabocziai isz-
mintingai rėdydamiesi nekartą draudė savo ukės neprietelius58 . 

taigi daukanto koncepcijų ir raiškos išplitimas lietuvių raštijoje ir literatūroje – 
ilgas, įdomus ir prieštaravimų sukeliantis procesas, reikalaujantis atskiro tyrimo.

maironis 1906 m. aleksandrui dambrauskui-Jakštui rašė, kad rengiasi lietuviškai 
pateikti Historica evolutio doctrinae morum revelatae, bet „sunku mokslišką terminolo-
giją pritaikinti“59. rašydamas АLP maironis gausiai vartojo daukanto Bd, remdama-
sis juo sukūrė savosios poezijos pagrindinį reikšmių karkasą60.

3. a p i b e n d r i n i m a s. maironio, remiantis daukanto žodžiais („nej pragmatisz-
kos“), išsakytas kritiškas požiūris į P lėmė, kad daugelis tyrėjų, taip pat ir nūdienos, 
netyrė didžiulių ALP ir Bd sutapimų, gausių netiesioginių Bd citatų, raiškos skolinių. 

palyginus Bd ir ALP tekstus, nustatyta, kad istorijos pradžios skyriai (ALP 5–26) 
rašyti remiantis Bd, o ne DARB. АLP įžangos poskyriai „užgyvenimo vieta“ (ALP 10), 
„tikējimas“ (ALP 12–16), „Žinyczios“ (ALP 16–17), „dvasiszki vadovai“ (ALP 17–18), 
„ukiszka vyresnybē“ (ALP 18–19), „pilēs ir miestai“ (ALP 19–20), „Karionēs“ (ALP 
20–23), „prekyba“ (ALP 23), „namu gyvenimas“ (ALP 23–26) rašyti remiantis Bd. 
ištyrus Bd recepciją ALP, nustatyti struktūros, turinio, raiškos sutapimai. АLP struk-
tūrą maironis formavo atsižvelgdamas į abu daukanto veikalus (Bd ir P), tik šeštąjį 
(ALP 120–152) ir septintąjį (ALP 153–178) skyrius rašė remdamasis kitais autoriais, 
bet išlaikydamas istoriko leksiką ir daugelį kalbinės raiškos elementų. todėl galima 
teigti, kad daukanto tekstai buvo maironiui žodyno, ypač istoriografinių terminų, 
pakaitalas. aušrininkai ir kiti xix a. pabaigos kultūrininkai rėmėsi ir kitomis kalbo-

56  speičytė 2012, 111.
57  [Šliūpas] 1891, 623.
58  daukanto veikalo Istorija žemaitiška tekstas 

pradėtas spausdinti 1891 m. balandžio 1 d. 
laikraštyje Vienybe Lietuvininku. laikraščio 
nr. 32 (rugpjūčio 12 d.) buvo išspausdintas 
xv skyrius „Kernius ir Gimbutas lietuvos 
ir Żiamaiczių kuningaikszcziu, jų karės su 

Gudais, lenkais ir Żuvėdais“, kuriame yra 
anksčiau pacituota vieta (daukantas 1891, 
386). maironio eilėraštis Trakei išspausdin-
tas 1892 m. (Žemaiczių ir Lietuvos Apžvałga 
5, 35). speičytė klaidingai nurodo „trakių 
pilis“ (speičytė 2019, 44).

59  maironis 2016, 73.
60  plg. speičytė 2012, 245.
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mis rašiusiais istorikais, tačiau daukanto veikalai, pirmiausia Bd, žadino kalbinę 
atmintį, buvo istoriografinės leksikos aruodas ir įkvėpimo šaltinis.

maironis ALP iš Bd perėmė pratarmės koncepciją ir netiesioginių citatų, bet ją 
gerokai sutrumpino. pirmasis pratarmės sakinys apie trapią žmogaus būtį nuolatinės 
pasaulio kaitos kontekste parafrazuotas pagal daukanto Bd pratarmę. maironis АLP 
pratarmėje praleido labai svarbią daukanto mintį, kad žmogaus istorija užrašyta ne 
tik knygose, bet ir protėvių kultūroje (kalboje, tautosakoje), tačiau ją atspindėjo tuo 
pačiu metu rašytoje poemoje Lietuva. maironio pratarmės idėjos ir formuluotės ap-
tinkamos kitų autorių istorijos vadovėliuose, todėl matyti, kad daukanto pratarmės 
idėjos, kuriose atspindėta Herderio ir ano meto naujausia vakarų mokslo mintis, 
plito xx a. pirmosios pusės lietuvių raštijoje per maironio tekstus.

Bd intertekstai АLP ir poemoje Lietuva ne visada sutampa, nes maironis, atsižvelg-
damas į skaitytoją, istoriją artino prie jo pajėgumų, todėl daukanto tekstą trumpino, 
atsisakydamas kai kurių idėjų, manieringesnės raiškos. Jis, atsižvelgdamas į veikalo 
žanrą ir adresatą, savo tekste daukanto sintaksę ir kalbą paprastino, perrašė pagal 
aušrininkų leidinių rašomosios kalbos tendencijas.

Gausios Bd parafrazės maironio ankstyvuosiuose tekstuose liudija kūrybinės vaiz-
duotės tapatumą. iš Bd buvo perimti kraštovaizdžio, jūros aprašymai, senovės lietu-
vių religija, išvaizdos ir būdo charakteristika. maironis išreiškė ir per amžius besitę-
siantį konfliktą su lenkais, bet nei АLP, nei poemoje lenkų kalbos ir kultūros spau-
dimo, skirtingai negu daukantas, nesiejo su Katalikų bažnyčia.

daukantas pirmasis gausiai vartojo tautosakinę poetiką, sakinių ritmiką kūrė 
remdamasis liaudies dainomis, tai pratęsė maironis. maironis iš daukanto Bd perėmė 
istoriografinio teksto raišką. ALP gausu daukanto ekspresyvesnių pasakymų, pavyz-
džiui: „leido į svetimas szalis“ (ALP 23) ← „lejdo i swetę szali“ (Bd 16); „galvas su-
durę“ (ALP 24) ← „gałwàs sódórĩj“ (Bd 25); „Jaunůmenē teippat nelepinos ir neslin-
kiavo“ (ALP 25) ← „Jaunoumène tejpat nelepĩnos ĩr neslinkawo“ (Bd 25); „muko 
szalyn“ (ALP 21) ← „móko szalen“ (Bd 190); „vylyczia neparvertu“ (ALP 23) ← 
„parwierę jem wyliczĩ“ (Bd 210).

Gausūs daukanto Bd intertekstai rodo, kad lietuvos istorija maironiui atsivėrė 
istoriko tekstų kalbine raiška, ir neradęs išraiškos atitikmenų, mažai papildydamas 
savąjį tekstą kitais autoriais, paliko daug šaltinio elementų. 

ištyrus daukanto Bd įtaką maironiui, nustatyta, kad patirtas didžiulis idėjinis ir 
estetinis poveikis. daukanto raiškos įtaiga lėmė palyginti mažus 1906 m. leidimo 
taisymus, o dar daug kas užsiliko ir ketvirtajame (1926) leidime. todėl maironio is-
torijos populiarumas reiškė, kad daukanto koncepcijos ir kalba xix a. pabaigoje–xx a. 
pradžioje plito per poeto tekstus.
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Roma Bončkutė
r e C e p t i o n  o F  s i m o n a s  d a u K a n t a s ’ s  BŪDAS 
i n  m a i r o n i s ’ s  APSAKYMAI APIE LIETUVOS PRAEIGĄ ( 1 8 9 1 )

s u m m a r y

this article investigates the influence of simonas daukantas’s (1793–1864) book BUDĄ 
Seno węsLë tu wiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû (The Character of the Lithuanian Highlanders and Samogi
tians of the Old Times) (1845; hereafter Bd) on Jonas mačiulis-maironis’s (1869–1930) Apsaky
mai apie Lietuvos praeigą (Stories about Lithuania’s Past) (1891; hereafter ALP), which was re-
printed in 1893 and 1906 as History of Lithuania. the fourth reprint in 1926 was titled Lithua
nia’s Past. maironis’s work was popular and used as a textbook, so it had a significant im-
pact on lithuanian readers.

although the introduction “užgyvenimo vieta” (“place of residence”, p. 10) and chap-
ters “ukiszka vyresnybē” (“Heads of state”, pp. 18–19), “pilēs ir miestai” (“Castles and 
Cities”, pp. 19–20), “Karionēs” (“battles”, pp. 20–23), “prekyba” (“trade”, p. 23), “namu 
gyvenimas” (“Home life”, pp. 23–26) are obviously based on daukantas’s Bd, the author 
never mentions this fact.

moreover, it seems that maironis was influenced by daukantas’s style, which he emu-
lates, at times employing the elements of essay and poetry, or using long rhythmic sen-
tences, which are sometimes reminiscent of hexameter and other times of lithuanian folk 
song melodies and rhythms.

along with a significant part of daukantas’s style and vocabulary, maironis absorbed his 
dominant themes, motifs, personalities and places, images of daily life and nature. maironis 
not only repeats all this in his ALP but also transfers them to his poem Lietuva (Lithuania).
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