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ALDONA  P R A S M A N T A I T E

ZEMAICIU VYSKUPIJOS LITURGINIAI KALENDORIAI-ZINYNAI

1. Analizes objektas ir tikslai

Liturginis kalendorius - "brz.ce//cz,  dz.7iecforz.w777,  o#t7o - baznytines teises regla-
mentuoti praktiniai nurodymai-rubrikos del liturginiu valandu kalbejimo ar giedoj i-
mo laiko, mi§iu ir kitu pamaldu tvarkos kiekvienq metu diena: nuo sausio 1 iki gruo-
dzio 31. 1§ pradziu tai buvo rankra§tinis dokumentas. Abieju Tautu Respublikos Ka-
taliku Bazny5ios  liturginio kalendoriaus  istorijoje ypa6 reiksmingas XVI a. pab. -
XVII a. pr. Iaikotarpis, kai, isigaliojus Tridento Susirinkimo nuostatoms ir Pijaus V
liturginei reformai del liturginiu valandu ir Romos mi§iolo, Gniezno metropolitui pa-
valdziose   vyskupijose vartotus  liturginius kalendorius  imta derinti  su Visuotineje
Bainy6ioje vartojamais].  Nuo XVIII a.  vidurio  liturginiuose kalendoriuose pradeti
spausdinti tais metais mirusiu vyskupijos kunigu ir kapitulu nariu sara§ai. Tokie sara§ai
ir buvo Zinyno - e/e#cfews,  scfeemcrfz.s777ws uZuomazga.  Tolydzio papildomas naujais
informacijos rekvizitais, Zinynas i§ liturginio kalendoriaus priedelio tapo savarankis-
ku, nors ir toliau neretai spausdintas kartu.

Leidiniu specifika (tiek rubriceles, tiek Zinyno adresatas kataliku dvasininkas ar
vienuolis) ver5ia atkreipti ijuos demesi ne tik kaip spaudos istorijai, bet ir konfesines
kulthros tyrimui svarbu §altini. Vienas i§ §io straipsnio tikslu - i§skirti ir aptarti XIX a.
Zemai5iu vyskupij os liturginiu kalendoriu-Zinynu pagrindinius raidos etapus. Antras,
vertinant Zinynus ir rubriceles istorinio §altinio aspektu, atsakyti i klausima, kick juo-
se spausdinti duomenys galetu praversti vyskupijos istorijos tyrinejimams. Salyginis
chronologinis analizes atskaitos taskas yra 1759 in. ir sutampa su ankstyviausia Siuo
metu Zinoma Zemai5iu vyskupijos rubricele. Baigiamoji analizes riba -1926 in. Iitur-

1 I. K I ah e \, Schematyzmy diecezji wilehskiej jako Zr6dlo historyczne, Lublin,1979, p.117-118.
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ginis kalendorius-Zinynas, kuris laikomas paskutiniu, nes tais metais i§ Zemai6iu vys-
kupijos sudarius Kauno arkivyskupija, Panevezio ir Tel§iu vyskupijas baigesi  1417 in.
ikurtos vyskupijos istorija.

2. Saltiniai

Aiskiai apibreztas praktinio naudojimo laikas -1iturginis kalendorius sudarinetas
vieneriems metams i§ dalies leme, kad §ie leidiniai ypatingai nesaugoti. Tyrinetojai
yra atkreipQ demesi, kad dalis i§ XVI a. -XVII a. pr. i§liko tik todel, kad buvo panau-•doti iri§inejant kitas knygas2. Zemai6iu vyskupijos rubriceles nera i§imtis. Seniausia

§iuo metu Zinoma Zemai6iu vyskupijos rubricele,  saugoma Lietuvos bibliotekose,
skirta 1759 liturginiams metams. Atrodo, kad tai nera pirmoji spausdinta Sios vysku-
pijos rubricele. Seniausia §iuo metu Zinoma spausdinta Vilniaus vyskupijos rubricele -
1729 metu. Zemai6iu vyskupijos rubriceles taip pat galejo btiti leidziamos XVIII a.
pradzioje, bet kol kas tai tik prielaida3. Kadangi is XVIII a. Zinomos tik 1759 ir 1787 in.
rubriceles, prakti§kai Zemai6iu vyskupijos  liturginiu kalendoriu ir Zinynu analize,
juose spausdintu duomenu panaudojimas kaip §altinio to meto vyskupijos istorijos
tyrimams galimas tiktai nuo XIX a., nes ju rinkinius su §iokiomis tokiomis spragomis
turi pagrindines Lietuvos bibliotekos. Siuo pozitiriu turtingiausi rinkiniai yra Vilniaus
universiteto bibliotekoje, kur liturginiu kalendoriu ir Zinynu fonde pavadinimu ,,rub-
riceles" saugomas ir Zemai5iu vyskupijos rinkinys, bei Lietuvos mokslu akademijos
biblioteku fondai. Viena kita egzemplioriu turi Lietuvos nacionaline Martyno Maz-
vydo biblioteka.

3. Raidos etapai

Kadangi Zinynas atsirado kaip priedas prie liturginio kalendoriaus, tad rubriceles
ir Zinyno, ar tai btitu vyskupijos, ar vienuolijos leidinys, raida turi nemaza saly6io
ta5ku.  Ta6iau tai  anaiptol nerei§kia,  kad tarp ju nera skirtumu.  Tuo tarpu lietuviu
tyrinetoju darbuose Zinynas paprastai vertinamas tiktai kaip rubriceles skirsnis arba
jos priedelis. Btitent tokio pozitirio laikosi  Asta Krakyte, kuri pirmoji lietuviu isto-
riografijoje i§samiai aptare rubriceles termina, sitilydama ji ivesti i mokslinQ apyvarta,

2 Ten pat, p.  117.
3 Nieko negalima pasakyti ir apie XVI-XVII a. Lietuvos vyskupiju rubriceles. Tyrinetojai yra atkrei-

pQ demesi i gausiai i§likusias Krokuvos vyskupijos rubriceles i§ XVI a.  (Zr.:  T. K r a h e 1, min.  veik.,
p.  117; W. S c h e n k, Z dziej6w liturgii w Polsce, Ks!.€gr fygz.qc/ecz.a hafo/I.c);zmw w Po/gce, Lublin,1969,
cz.  I , p.  147-148). Tad neatmestina prielaida, jog Zemai6iu ir Vilniaus vyskupiju rubriceliu i§takos yra
ankstesnes nei XVIII a.
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ir atkreipe  demesi i rubricelese  spausdintos  informacijos vertQ,  analizuodama Vil-
niaus universiteto bibliotekoje saugoma rubriceliu rinkini4. Vytautas Merkys studijo-
je apie Zemai6iu vyskupa Motieju Valan6iu, to laikotalpio vyskupijos rubriceles ana-
1izuodamas kaip iranki, kuriuo rusu valdzia bands pasinaudoti, kad iteisintu kataliku
bazny6iose rusu kalba, Zinyna taip pat vertina kaip antreda rubriceles dali5. Pozitiriui
laikyti Zinyna rubriceles dalimi atsirasti itakos, matyt,   turejo ta aplinkybe, kad Ze-
mai6iu ir Vilniaus vyskupijose Zinynas ilga laika spausdintas viename leidinyje su
rubricele. Ta6iau tai btidinga ir kitoms vyskupijoms. Tadeuszas Krahelis yra atkreipQs
demesi, kad tiktai Vroclavo vyskupijos Zinynai nuo pat pradziu leisti atskirai6. Vloc-
laveko vyskupijos archyve saugomo vyskupiju (tarp kitu yra  Vilniaus bei Zemai6iu)
1iturginiu kalendoriu ir Zinynu rinkinio kataloga sudarQs ir ji paskelbQs Stanislawas
Librowskis, publikacijos ivadineje dalyje aptardamas §ios rd§ies spaudinius strukffi-
ros raidos aspektu, skirsto juos i 4 fazes. Pirmap.a raidos faze tyrinetojas laiko laiko-
tarpi, kai rubriceles  i§ pradziu rankra§tines, veliau spausdintos buvo tik parankine
lifurginiu apeigu knyga, ~nes jokios kitos informacijos, i§skyrus liturgini kalendoriu,
jose nebuvo. Tiktai nuo XVIII a. Gniezno metropolijos vyskupijujuose atsirado dalis -
elenchus, series, catalogus, consignatio, schematismus , kilriQ, S. LTbrowskio rum;ny-
mu, tikslinga laikyti Zinynu7. Laikotaxpi, kai liturginis kalendorius spausdintas kartu
su tolydzio besiple6ian6iu    Zinynu,   S. Librowskis priskiria antrajai §iu spaudiniu
raidos fazei. Tre5ieda ir  ketvirteda fazes, anot S. Librowskio, atitinka laikotaapiai, kai
ir liturginis kalendorius, ir Zinynas leidziami atskirais leidiniais8.

Taigi Bazny6ios istorijos srityje dirbantis Lenkijos mokslininkas  (beje, dvasinin-
ku luomo atstovas) linkQs vyskupiju liturginiu kalendoriu netapatinti su Zinynais visu
pirma del  skirtingos ju paskirties, pobtidzio  ir neadekvataus  informacinio krfuvio.
S. Librowskis nera vienintelis tokio pozitirio besilaikantis tyrinetojas. Boleslawas Ku-
moras, i§kelQs vyskupiju Zinynu svarba demografiniams tyrimams, taip pat Zinynus
analizuoja atskirai nuo liturginiu kalendoriu9. Kaip mineta, T. Krahelis Vilniaus vys-
kupijos Zinyqu analizei skirtoje studijoje kartu su liturginiu kalendoriumi spausdintus

4 A. K r a k y t e, Vilniaus universiteto rubriceles, Knygofyra, Vilnius,1997, t. 33, p. 92-100.
S V. M e I k y s, Motiejus Walan6ius. I;arp kataliki5kojo universalizmo ir touti5hamo, VThiins,1999 ,

p.  693.
6 T. K r a h e I, min. veik., p.  I 18.
7 Literathroje lenku kalba informaciniam vyskupijos katalogui ivardyti vartojamas terminas „sche-

matyzm". Lietuviu kalba bene taikliausiai tokiu leidiniu turini atspindi terminas „Zinynas`` (plg. pastarai-
siais metais leidziamus „Kataliku kalendorius-Zinynus``).

8  S.  L i b r o w  s  k i.  Katalog rubrycel i  schematyzm6w diecezji i zakon6w historycznej  Polski

znajdujapych sic w ksingozbiorze podrQcznym archiwum diecezjalnego we Wloclawku, f4roAi.WCI, Bj.b/z.o-
/efrl. I. A4lwze¢ Kojcz.e/#e, Lublin,1971, t. 23, p.  214.

9 8. K u in o r, Schematyzmy diecezji tamowskiej z XIX wieku jako Zr6dlo demograficzne, PrzeszJofc

demograf iczna Polshi. Materialy i studia, Warlsz;RIwa., [96H , p. 6H-8;] .
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Zinynus  taip  pat vertina kaip  Zinyno  leidybos  raidos  ypatuma]°.  Taigi  nors  tra-
dicija spausdinti liturginius kalendorius ir Zinynus vienoje knygoje liko praktiskai
iki XX a. pradzios]t, Zinynai vertinami kaip autonomi§ki, skirtingos paskirties leidi-
niai.  Vadinasi, jeigu leidimas kartu ar atskirai yra tik tarn tikro aptariamu leidiniu
raidos etapo ypatumas,   tai kazin ar tikslinga Zinyna vertinti tiktai kaip rubriceles
skirsni. Juolab kad nera pagrindo kvestionuoti lenku tyrinetoju darbuose nusistoveju-
sios, jau ne vieno de§imtme5io tradicijas turin5ios sanpratos apie Zinyna ir jo raidos
etapus.

Iki XIX a. 3-iojo de§imtme5io pabaigos Zemai5iu vyskupijos rubriceles-Zinynus,
matyt, tikslinga btitu skirti antrajai S. Librowskio klasifikacines sistemos fazei, nes
pagrindinQ leidinio dali.sudaro liturginiai kalendoriai:  visuotinis  ir vietinis,  su tik
Zemai6iuvyskupijaiaktualiomisminetinomisdatomis-Dz.recforz.wmecc/esz.cz"mp¢r-
fz.cw/cz"7#. Negaustis Zinyno e/e7®cfews iteapiami tarp §iu dvieju pagrindiniu rubriceles
elementu.1829 in. Dz+ecforz.w7" ecc/esz.¢rwm pczrfz.cw/¢rw7# i§spausdintas is karto po
visuotinio kalendoriaus]2, ta6iau  1831  in.  medziaga vel i§destyta ankstesne tvarka.
Tiktai  4-aj ame de§imtmetyj e galutinai isitvirtino nuostata vietini liturgini kalendoriu
spausdinti i§ karto po visuotinio kalendoriaus. Taip strukthri§kai buvo atskirta tai, kas
priklauso Zinynui. Ta6iau XIX a.  isleistuose Zinynuose visiems §ios leidiniu dalies
skyreliams (e/e#cfet4s, serz.es) bendras antrastinis lapas nespausdintas, jeigu neskaity-
sime i§ dalies ji atstojusi lapa su ira§u „antra dalis``, pirmckart iri§ta leidziant rubrice-
1Q ir Zinyna 1868 metams Peterburge]3, veliau dar keleta metu i§likusi ir spausdintuo-
se Vilniaus spaustuvese. Btidinga, kad nuo XIX a. 7-ojo de§imtme6io pabaigos iki XX a.
1 -ojo desimtme5io vidurio Zinyna nuo rubriceles skyre puslapis, kuriame nurodyti
metaiirpateiktaZiniuapietaismetaisvaldziusipopieziu.TaiginorsZemai5iuvysku-
pijos Zinyno e/e#cfeus §iuo laikotaxpiu yra atskirti nuo liturginiu kalendoriu, ta6iau
juos jungia bendras antra§tinis lapas.  Siuo atzvilgiu Zemaitijos vyskupijos Zinynai
nera i§intis, ir atskiro antra5tinio lapo nebuvima, matyt, tereiketu vertinti kaip tarn
tikro leidiniu raidos etapo ypatuma.

Pirmakart atskiras Zinyno antra§tinis lapas i§spausdintas  1903 in. Zinyne E/e7c-
chus  orrmium ecclesiarum et universi cleri dioeceseos Tlelsensis  sou Samogitiensis
pro ar##o Domz.#z. /903 co#scrzpfus. Tekstas, informuojantis apie popieziu, keleta me-
tu skyrQs Zinyna nuo rubriceles, nuo  1905 in. pradetas spausdinti Zinyno antra§tinio
lapo antroje puseje. Savaranki§kas Zinyno lapas ne tik dymejo riba tarp rubriceles ir
Zinyno, bet ir igalino juos iri§ti atskirai. Nors iki pat 1926 in. pasitaiko ir egzemplioriu,

10 T. K r a h e 1, min. veik., p.   127-131.
11 Ten pat, p.119.
\2 Directorium <. . .> pro dioecesi Samogitiensi in annum Dni MDCCCXXIX, Viha;e, E1828|. Treks-

tant 1826-1828 in. egzemplioriLb neai§ku, ar btitent 1829 in. pirmakart pckeista strukttra.
L3 Directorium <...> pro dioecesi Tlelseusi in annum Domini  MDCCCIXVIII, Peitapdis, \868.
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irisinetu kartut4, ta6iau savaranki§kas antrastinis Zinyno lapas yra pakankamas argu-
mentas, kuriuo remiantis galima teigti, kad nuo tu metlb t. y. nuo  1903,   Zemai5iu
vyskupijos rubriceliu ir Zinynu leidybos istorijoje tikslinga skirti pagal S. Librowskio
schema 4-ap.i raidos etapa. Taigi Zemai6iu vyskupijos liturginiai kalendoriai ir Ziny-
nai, nors iki XX a. 2-ojo de§imtme6io vidurio leisti vienu leidiniu, atitinka bendrus
raidos bruozus, nes Zinyno dalis ne tik tolydzio plesta turinio pozitiriu, bet ir strukth-
ri§kai atskirta nuo rubriceles teksto.

Kaip ir kitose vyskupijose, Zemai5iu vyskupijos rubriceles ir Zinynai buvo oficia-
1ios, vyskupijos hierarchu aprobuotos dvasininkams svarbios informacijos rinkiniai.
Kasmet antra§tinio lapo antroje puseje i§spausdintais Zodziais cr24cforz.f¢fe ef m¢#d¢-
fo, po kuriu ra§yta tais metais vyskupija valdan5io vyskupot ar administratoriaus pa-
varde,  vyskupijos  dvasininkai  buvo  ipareigojami  laikytis  rubriceleje  nustatytos
pamaldu tvarkos. Vyskupo aprobata buvo ir Zinyno duomequ patikimumo garante.

4. Del autorystes

Aptariamojo laikotaapio leidiniuose nei rubriceles rengejas, nei Zinyno sudaryto-
jas nera ivardyti. Ta6iau kiekvienoje vyskupijoje Sis darbas paprastai btidavo vysku-
pijos seminarijos rektoriaus    prerogatyva. Rektorius ripinosi ir leidyba bei platini-
mu. Nera duomenu apie fiksuotq leidiniu kaina, todel per§asi mintis, jog ji priklause
nuo perkan5iojo turimu pajamtb ta5iau, atrodo, nederejo moketi mazai. Viename is
Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomu 1829 in. Zemai5iu vyskupijos liturginio
kalendoriaus egzemplioriu yra buvusio jo savininko irasas:  „UZ rubricelQ rektoriui
sumokejau desimt rubliu``]5.   Taigi  rubriceliu Zinynu sudarine].imas buvo  nemazas
seminarijos rektoriaus pajamu §altinis. Kitaip sunku btitu paai§kinti, kodel   1845 in.
M. Valan5iui pradejus eiti vyskupijos seminarijos rektoriaus pareigas, vyskupija val-
dQs Jonas Krizostomas Gintila liturgini kalendoriu-Zinynq sudaryti pavede buvusiam
seminarijos profesoriui]6.  Pasak M. Valan5iaus, J. K.  Gintila „pelninga dz+ecforz.c{m
sudarinejimo pareiga, kuri iki tol amziais priklause seminarijos rektoriams, pavede
kun. Kaminskiui, noredamas parodyti savo nepasitenkinima``]7.  I vyskupijos valdytojo
nemalonQ M. Valan6ius pateko seminarijos inspektoriumi paskirdamas Tada Juzuma,

14 Antai Vilniaus universiteto bibliotekos (toliau -7'I/8) fonduose saugomi du  1914 in. rubriceles

egzemplioriai. Vienas ju iri§tas atskirai, kitas kartu su tais metais dar rusu kalba spausdintu Zinynu:  VZ/B,
Rubr. 62/1914; Atskirai iri§tas ir §ios bibliotekos fonduose saugomas 1906 in. Zinynas: 1'I/8, Rubr. 62/1906.

\S Directorium < ...> pro dioecesi Samogitiensi in annum Dni MDCCCXXIX,V{ha;a, r:192g|,  VUB,

Rubr. 62/1829, lapai nenumeruoti.
16 V. 8 i r Z i § k a, Motiejus Valan6ius, j4/efu¢ndry#as, Vilnius,1990, t.Ill  (antras fotogr. Ieid.), p. 96.
17  M.  V  a  I  a n  6  i  u  s,  Rozmaite wiadomosci  zebrane,  £I.efwvas #czc!.o#cz/I.#Gs A4lczrfy#o A4lclzvydo

bibliotekos Rankra55iu skyrius , i. 4:2-1, p. 82..
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o ne vyskupijos valdytojo giminaiti Igna Kulvinski. Ta5iau, atrodo, Sis naujas patvar-
kymas buvo trumpalaikis:   kitais metais rubriceles ir Zinyno rengimu jau rdpinosi
M. Valan6ius. Taigi galima teigti, kad Zemai5iu vyskupijos rubriceles-Zinynus su la-
bai retomis i§imtimis renge seminarijos rektorius. Jis i§ vyskupo rastines ir konsisto-
rijos gauta informacija susistemindavo bei atitinkamai isdestydavo. Nors galutini teksta
aprobuodavo vyskupas, ta6iau duomenu pateikimas, ypa6 kiek tai lie5ia foma, ne-
mazai priklause nuo rengejo. Antai 1847 in. Dz.7iecforz.w7# i§spausdintas  informatyvus
tekstas apie Zemai6iu vyskupijos globejus ir ju kulta]8 leidzia manyti, kad jo autorius
yra tiems metams rubricelQ rengQs M. Valan5ius. Tapes vyskupu, jis bent jau pirmai-
siais metais taip pat rfupinosi rubriceles rengimo reikalais, kaip ir anks6iau.  1850 in.
rudeni seminarijos rektoriui Aleksandrui Beresnevi6iui vyskupas perdave  1851  in.
rubriceles teksta, nurodydamas kick galima grei6iau pasirdpinti i§1eisti vyskupij ai rei-
kiama egzemplioriu kiekil9.

5. Liturginiai kalendoriai (rubriceles)

Svarbiausia ir chronologi§kai ankstyviausia rubriceles dalis - liturginis kalendo-
rius konkretiems metams. Tyrinetojai yra atkreipQ demesi i tai, kad, palyginti su kito-
mis vyskupijomis, Zemai5iu vyskupijos rubricelese gana anksti §alia visuotinio ka-
lendoriaus pradeta spausdinti dz.recforz.win praprz.w77c - vietines bainy6ios kalendoriu.
Jis yra  jau  1787 in.  rubriceleje, tuo tarpu Vilniaus vyskupijos rubricelese vietinis
kalendorius spausdinti pradetas tiktai XIX a. paskutiniame de§imtmetyje2° .

Be visuotinio ir vietinio kalendoriu, btitini rubriceles elementai buvo Eel;o/%fz.o-
7ces -  informacija apie popieziaus pontifikato ir vyskupijos vyskupo valdymo trukmQ
bei kilnojamasias  §ventes konkretiems  metams.  Po  liturginiu kalendoriu tekstu
paprastai spausdinti astronominiai kalendoriai - lenteles apie saules patekejima ir
nusileidima bei menulio fazes. Tyrinetojai yra atkreipQ demesi i Zemai6iu vyskupijos
rubricelese spausdintu astronominiu duomenu profesionaluma2]. Astronomine  lente-
le, apskai5iuota specialiai Vamiu horizontui, pasira§yta kriptonimu „Ks. L.P.K.", Ze-
mai6iu vyskupijos rubricelese keliolika metu  su pertraukomis spausdinta nuo 1848 in.
Sios lenteles dali apie saules patekejimo ir nusileidimo laika nuo  1851  in. pradejQs

t8 Kr6tka wiadomo§6 o patronach dyecezyi Telszewskiej, D!+ccfor!.win <. . . > pro dz.occcsj rcJsc#Jz. I.n

annum Domini MDCCCXI:VII, V.1+nae. L846, p.78-8S.
19 M. Valan6iaus 1850 in. rugsejo 20 d. Iai§kas seminarijos rektoriui,  y&z.dofo Zztfo asme»z.#is ¢wh!};vac.
20 Anot S. Librowskio,  Zemai6iu vyskupijos dztecforz.win proprl.win pirmakart spausdintas  1825 in.

Zr.:  S. L i b r o w s k i, Katalog rubrycel i schematyzm6w  ..., f4rcfoI.wa[,  BI.a/I.ofefri. I. Muee¢ Kofc!.e/#e,
Lublin,  1973,  t.  26, p.  93.  Tokia tyrinetojo  i§vada nuleme §altiniai, kuriais jis disponavo:  anks6iausia
Vloclaveko vyskupijos archyve esanti Zemai6iu vyskupijos rubricele yra 1825 in. Zr. ten pat, p.  181.

21 Ten pat, p. 93.
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spausdinti Laurynas Ivinskis savo kalendoriuose, nurodo,  kad lentele „para§yta`` Ko-
lainiuose  kunigavusio Leonardo Poroczkos. Akivaizdu, kad ir rubriceles sudarytojo,
ir L. Ivinskio bendradarbiauta su tuo pa5iu autoriumi - Kolainiu karmelitu, buvusiu
provincijolu kun. L. I;oroczka22, nes kalendoriuose spausdinta lenteles dalis identi§ka
rubricelese  skelbtai.  Ta aplinkybe,  kad L.  Ivinskis nera precizi§kas nurodydamas
vienuolio varda23, leidzia manyti, jog astronominQ lentel? jis galejo persispausdinti i§
rubriceliu.  Tai rodytu, kad rubriceles buvo  skaitomos  ar bent jau vartomos ne tik
dvasininku luomo Zmoniu.

Specifine rubriceliu dalis -maldu tekstai uZ cara ir jo §eimos narius. Neai§ku, ar
1809 in. rubriceleje spausdinti pirmakart, ta6iau 1803 in. maldu tekstu dar nera ( 1804-
1808 in.  rubriceles Lietuvos bibliotekose nei§likusios).  Kaip tik del §ios rubriceles
dalies vyskupo M. Valan6iaus laikais vyko arsi kova su rusu valdzia, taigi maldu uZ
cara ir jo §eimos narius spausdinimo vyskupijos rubricelese istorij a yra informatyvus
Saltinis, atspindintis rusu valdzios vykdyta politika Lietuvos Kataliku Bazny5ios at-
Zvilgiu.

6. Zinynas (schematismus, elenchus)

Zemai6iuvyskupijosZinynoraidaibtidingitiepatysbruozai,kaipirkituvyskupi-
ju Zinynams, t. y. jo istorija prasideda nuo kapitulos nariu ir pries metus mirusiu dva-
sininku sara§Lb kurie, kaip mineta, i§ pradziir spausdinti kaip rubriceles priedas. Vil-
niausvyskupijoskapitulosnariuirpraejusiaismetaismirusiukunigusara§aispausdinti
kaip 1773 in.  rubriceles  priedas24. Tokiu priedu dar nera 1759 in. Zemai5iu vyskupi-
jos  rubriceleje, bet juos turi  1787 in.  rubricele:  Cia spausdinti kapitulos prelatu ir
kanauninku sara§ai bei 1786 in. mirusiu dvasininku e/e#cfeus25.  Kol nera Zinomi 1760-
1786 in. Zemai6iu vyskupijos liturginiai kalendoriai, §ios vyskupijos Zinyno pradiia
tenka sieti su 1787 in. rubricele, nors gali buti, kad mineti sara§ai Zemai6iu vyskupi-
jos liturginiuose kalendoriuose buvo pradeti spausdinti anks5iau ar bent jau tais pa-
6iais metais, kaip ir Vilniaus vyskupij os kalendoriuose.

Palyginti su rubricelemis, kuriu strukffira isliko pastovi, jeigu neskaitysime mal-
du uZ cara irjo §eimos narius, Zinynas turinio atzvilgiu spar5iai kito: nuo dvieju e/e#-
cAZAs XVIII a. pabaigoje iki keliolikos XX a. 3-iojo de§imtme6io vidurio. PagrindinQ

22 Kolainiu senosios regulos kamelitu vienuolyno ir bazny6ios  1850 in. gruodzio 30 d. vizitacijos

aktas, £J.efwvor vcr/sfybGS isforiJ.or ¢rckyvas, f. 669, ap. 2, b. 318,I.10.
231851 in. kalendoriuj.e i§spausdintoje lenteleje nurodyta, jog ji sudaryta „par Kuniga Gaspara Pa-

roczka Kolajniuose".  Visu kitu metu kalendoriuose lenteles autoriumi nurodomas Leonardas Poroczka.
24 T. K r a h e I, min. veik.,  p.127.
25  Directorium officii divini juxta rubricas breviarii et missalis romani pro dioecesi Samogitiensi

< ...> Couscriptum in annum Domini MDCCCLXXXVII, VThaae, \886.
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Zinyno dali sudare Kataliku Bazny6ios veikla lie6ianti informacija, kuria salyginai
btitu galima suskirstyti i dvi grupes. Vienaju sudarytu Zinios  apie dvasininkija, para-
pijas ir dekanatus, t. y. informacija apie vyskupija ir i§ vyskupijos, kita grupQ -Zinios
apie vyskupijos hierarchus ir vyskupijos valdymo institucijas uZ vyskupijos ribu. Cia
ieina ir Zinios apie tais metais valdanti popieziLL metropolita, Peterburgo Romos ka-
taliku dvasines kolegijos narius. Zinyne spausdinta ir informacija apie pasaulietines
institucijas. Daugiausia tai Zinios apie pasaulietiniu instituciju veikloje dalyvaujan-
6ius parapijos dvasininkus.

6. 1. Vyskupijos institucijos

Duomenys apie Kataliku Bainy6ios hierarchus ir vyskupijos institucij as yra Ziny-
no skyrelyje, kuris XIX a. antrojoje puseje buvo ivardytas Hz.ercrrcfez.cz J2om¢7!o-Ccz-
ffeo/I.cc7. Anks6iausiai buvo pradetas spausdinti vyskupijos kapitulos nariu -prelatu ir
kanauninku sara§as, kuris yra jau 1787 in. rubriceleje.  1822 in. vyskupijos rubriceleje,
be kapitulos nariu sara§o, spausdinta: konsistorijos nariLL vyskupijos egzaminatoriu,
seminarijos profesoritL dekaqu sara§ai. Ilga laika duomenys apie popieziu ir vyskupi-
jos ganytoja tebuvo antra§tiniame - rubriceles ir Zinyno bendrame lape.  Paprastai
btidavo nurodoma, kiek metu prdejo nuo popieziaus pontifikato pradzios ir kiek metu
vyskupas valdo vyskupija. Nuo 4-ojo de§imtme6io vidurio informacija apie vyskupi-
jos hierarchus §iek tiek i§plesta:  Zinyne atsirado skirsnelis Dz.oecesz.s S¢mogztz.e73sz.a
episcapz., ta6iau Cia btidavo pateikiami duomenys ne apie vyskupa, bet apie jo koadju-
torius. Pvz.,183 6 metams skirtame Zinyne Siame skirsnelyje pirmuoju ira§ytas vysku-
po koadjutorius titulinis Adraniteno vyskupas Simonas Mykolas Giedraitis, antruoju -
vyskupas sufraganas Jonas Sviatopolkas Mirskis. Duomenys apie tais metais valdanti
popieziu, kaip ir apie vyskupijos vyskupa, palikti antra§tiniame lape26. 1§ antra§tinio
lapoinformacijaapiepopieziuirauk§5iausiusZemai5iuvyskupijoshierarchusiZiny-
na perkelta tiktai M. Valan6iaus vyskupavimo metais. Nuo 1873 in. spausdintas vys-
kupija valdiiusiu vyskupu sarasas nurodant valdymo metus leidzia manyti, kad Ziny-
no sudarytojai stengesi pateikti Ziniu i§ vyskupijos praeities. Nuo  1913 in. vyskupu
sara§as papildytas trumpomis anotacijomis apie kiekviena ju.1858 metams skirtas
Zinynas pirmckart i§ejo su atskirame lape i§spausdinta trumpa popieziaus biograma27.
Taigi istorines infomacijos kiekis tolydzio didejo.

Apie vyskupijos seminarija Zinynuose spausdinta informacija svarbi ne tik vysku-
pij os valdymo aspektu, bet ir atliekant vyskupij os dvasininkijos ugdymo tyrimus. Duo-

26 Directorium < ...> pro dioecesi Samogitiensi in annum Dni MDCCCX"VI, VTha!e, T1835|.
27 Neoumemotas \apas, tristas tap p. 96-97, Directorium <...> pro dioecesi Tlelsensi seu Samogi-

tiensi in annum Domini MDCCCLVIII, Vrhaae,1857 ,  VUB,  I+hot. 6211858.
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menys apie seminarijos profesorius, paprastai nurodant pareigas ir destytus dalykus, kar-
tais ir mokslini laipsnL pradeti spausdinti 3-iojo de§imtme6io pradzioje (1819 me-
tams skirtame Zinyne tokiu duomequ dar nera). Si informacija isalina atskleisti, kaip
kito  seminarijos profestiros  sudetis,  i§ry§kinti bendras  studiju proceso tendencijas.
Antai 1847 in., be seminarijos rektoriaus M. Valan6iaus, skai5iusio Bazny6ios istorijos
kursa,  seminarijoje  dirbo  dar 4 profesoriai.  Moralines teologijos kursa tais metais
skaite Tadas Juzumas,  Sv. Ra§ta ai§kino ir homiletika deste seminarijos kapelionas
Aloyzas §ukevi6ius. Dogmines teologijos kursa deste ir lotynu kalbos moke Alek-
sandras Beresnevi6ius, tais metais ejQs ir seminarijos bibliotekininko pareigas. Gri-
galinio dainavimo moke ir apeigu taisykles ai§kino Ferdinandas Stulginskis28. XIX a.
antrojoje puseje, ypa6 7-ajame de§imtmetyje ivedus papildomas disciplinas i§ rusu
istorijos, literathros ir kalbos, jau dirbo 6-7, kai kuriais metais ir daugiau profesoriu.
Ta5iaurusuistorijosirkalbosdiscipliquprofesoriuvietosneretaitaipirlikdavoneuzim-
tos - vcrccrf, ko negalima pasakyti apie teologines disciplinas ir lotyqu kalba.

Nurodyti  ir Romos kataliku dvasines kolegijos ~ Co//egg.win ecc/esz.czsfz.cwm ro-
#3cz#o-c¢ffoo/I.c¢ nariai. Nuo  1823 in. pradeta spausdinti vyskupiju i kolegija trejiems
metams siun5iamu asesoriu sara§ai, taigi vyskupijos institucij as lie6iantys duomenys
pateikiami bendrame Rusijos imperijos teritorijoje esan6iu kataliku valdymo kon-
tekste.  Dvasininku,  deleguotu dirbti pasaulietiniuose teismuose,  sara§ai,  Zemai6iu
vyskupijos kalendoriuose pradeti  spausdinti nuo  3-iojo  desimtme6io pradzios, yra
kompakti§kas §altinis dvasininku veiklai pasaulietinese institucijose analizuoti.  Sio
pobtidzio informacija vertinga ir gali btiti analizuojama maziausiai dviem aspektais.
Visu pirma ji vaizdziai rodo dvasininkijos padeti ir vieta to meto visuomeneje. Kita
vertus, i§samtis duomenys apie tai, i kokius teismus vyskupija siunte deputatais vadi-
namus savo atstovus, yra iliustratyvus Saltinis vyskupijos teritorijoje veikusiu teismu
raidai analizuoti, informatyviai atspindintis to meto Lietuvos teismu sandara ir teismu
sistemos poky6ius.  Dvasininku - teismu deputatu sara§uose nurodoma apskritis ir
gubemija isalina susidaryti vaizda apie teritorini atskiru teismu instituciju pasiskirs-
tyma. Informacija apie teismus ypa5 daug vietos Zinynuose uzeme iki  1841   in., ve-
liau ji tolydzio mazejo. Tai susijQ su tuo laikotarpiu vykusia teismu pertvarka: 1840 in.
panaikinus Lietuvos Statuta ir ivedus rusu teisQ, iki tol galiojusi teismu sistema taip
pat buvo pertvarkyta.

Salia informacijos apie deputatus i teismus Zinynuose buvo pateikiami duomenys
apie vyskupijos dvasininku dalyvavima vyskupijoje veikusiu ivairiu komitetu darbe.
Sie duomenys, kaip ir Zinios apie teismus, akivaizdziai rodo, kad to meto dvasininkija
buvo gana smarkiai itraukta i pasaulietiniu reikalu tvarkyma.

Z8 Directoriun < . . .> pro dioecesi Samogitierisi in annun Dhi MDCCCXI:VII,VThaie, \846, p.105-106.
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6. 2. Vyskupijos dvasininku sara§as

Vyskupijos dvasininku abecelinis sarasas pradetas spausdinti XIX a. 1 -ajame de-
Simtmetyje -jo dar nera 1803 in. Zinyne, bet spausdintas 1809 in.29 Salia pavardes i§
pradziu buvo rasomos tik pareigos: klebonas, vikaras, administratorius etc. ir parapi-
ja. Nuo  1824 in. §iame sarase dar  pradeta ra§yti kunigo amziu, kunigystes metus ir
nurodineti, kelintus metus tamauja paskutineje parapijoje, t. y. pateikti duomenis3°,
kuriais remiantis ntinai galima susidaryti gana i§samu vaizda apie vyskupijos dvasi-
ninkija ir netgi sprQsti (i5 paskutineje parapijoje i§tamauto laiko)   apie vyskupijos
hierarchu valdymo metodus bei pozitiri i ta ar kita kuniga. Iintai,1825 in. Zinyno
duomenimis, 41 metu Vainuto vikaras, kunigu i§ventintas pries 17 metu, tiek pat me-
tu dirbo Vainuto parapijoje, tuo taxpu tokio paties amziaus Alsedziu altarista, kuni-
gystes §ventimus gavQs pries  15 metu, Alsedziuose tamavo §e§tus metus.  69 metu
Pavandenes klebonas Motiejus Tama§auskas, kunigaujantis jau 42 metus, i Pavande-
nes parapija-taip pat buvo atkeltas pries §e§erius metus3]. Pradedant  1900 in., sara§e
§alia dvasininko pavardes ra§omas ne amzius, bet gimimo metai. Remiantis §iais duo-
menimis prakti§kai galima nubrezti kiekvieno vyskupijos dvasininko dvasines tar-
nystes geografinQ kreivQ, kuri galetu padeti nustatyti, kick vieno ar kito kunigo kilno-
jimui  i§ parapijos  i parapija itakos turejo politine  ir visuomenine padetis,  kiek tai
priklause nuo vyskupo nuostatos ar asmeniniu dvasininko savybiu.

1868-1886m.atskirusara§uspausdintosKQstai5iuoseapgyvendintuneigaliudva-
sininku pavardes, nurodant amzitb gautu §ventimu ir gyvenimo Siuose namuose me-
tus.  Antai,  1868  in.  Zinyno  duomenimis,  KQstai6iuose  gyveno  8  globos  reikalingi
kunigai. Jauniausiam ju buvo 42 in., vyriausiam 79 metai.  1886 in. KQstai5iu gyven-
toju tebuvo keturi.

6. 3. Mirusiu vyskupijos dvasininku sara§as

E/e#cfows c7e/w#cforwm sczce#t7ofwm pagristai laikomas vienu seniausiu Zinyno ele-
mentu.Jirandanejau1787m.Zemai6iuvyskupijosrubriceleje.Saliapavardesirvardo
nurodytos pareigos ir parapija. Visi vyskupijos dvasininkai ipareigojani uZ kiekvieno
Anapilin i§keliavIsio konfratro siela atlaikyti po 3 misias, klierikai - sukalbeti po 3
maldas   /qorcz.win/32. Veliau Sis sapa§as buvo papildomas naujais duomenimis. Antai

29 Elenchus totius cleri saecularis dioecesis Samogitiensis ordine alphabethi confectus, DJ.rec/orz.win

feorarwm c¢#o#I.cczrwm ef ml.ss¢"m I.# o##wm D#]. AIDCCCZY, Vilnae, [1808], psl. nenumeruoti.
3.0. Pfrect_orium < ...> pro dioecesi Samogitiensi in annum Dni Mircccinv, VTha;e, [18Z3].
3] Elenchus cleri saecularis dioecesis Samogitiensis ordine alphabethi confectus, Dz+ecforl.win < ... >

pro di!9ecesi Samogitiensi in annum Dni MDCCCXXV, V{ha;e, [\824].
32 Elenchus defunctorum sacerdotum ex armo  1785 in annum  1786, Dz.recfor].win oji7}cz.I. dl.vz.#z./.g„f¢

rr9_rifap breviarii et missalis romani pro dioecesi Samogitieusi <...> . Conscriptum in annun iromini
A4DCCC£JlflEfF`11J,   [Vilnae,1786], psl. nenumeruoti.
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1809 in. Zinyno sara§e nurodomas mirusiu kunigu amzius,1831 in. -amzius, kuni-
gystes metai ir paskutineje parapijoje i§tamautu metu skai5ius. Ta6iau veliau kurian
laikui §iu duomequ  buvo atsisckyta. Tiktai nuo 1845 in. Salia mirusio kunigo pavar-
des ir paskutines parapijos pradeta nurodineti amziubei kunigystes laika. Nuo 1845 in.
pradeta nurodineti tikslia mirties data, ra§ant mchesi ir diena. Pastarieji duomenys
itin pravarffis tikslinant vieno ar kito asmens biografija.

6. 4. Alumnu sara§as

Vyskupijosalumqu-besimokan6iuseminarijojeirstudijuojan6iupeterburgodva-
sineje akademijoje sarasai pradeti spausdinti  tiktai 5-ajame desimtmetyje:  1844 me-
tams skirtame Zinyne toks sara§as i§spausdintas pirmakart. Seminarijos klieriku pa-
vardes surasytos abeceles tvarka pagal studiju metus, nurodant amziu. Tais metais
jauniausias klierikas, teturintis 19 met`L mokesi pirmane seminarijos kurse ¢o ben-
drakursiu amzius  svyravo tarp  20  ir 26 metu).  Du vyriausi, po  34 metus turintys
Antanas Eitavi6ius ir Petras Semeklis, studijavo ketvirtame kurse. Penktus metus te-
simoke du alumnai. Penki i§ Zemai6iu vyskupijos tais metais studijavo Peterburgo
dvasineje akademijoje33. Kadangi, be amziaus, kurso ir suteikto Sventimo laipsnio,
§alia klieriko pavardes jokie kiti duomenys nenurodineti ®vz., parapija, mokykla,
kurioje mokesi iki seminarijos ir kt.), §iu sara§u, kaip savaranki§ko §altinio, panaudo-
j imo galimybes prakti§kai nera dideles. Ta6iau seminarijos aukletiniu statistinei anali-
zei, ypa5 ai§kinantis, kuriais metais tas ar kitas vyskupijos dvasininkas mokesi semi-
narijoje ar studijavo Peterburgo dvasineje akademijoje, tai turetu btiti demesio vertas
ialtinis.

6. 5. Parapiju sara§as

Vyskupij os administracinio padalij imo strukffirai, parapiju istorij ai tirti reik§min-
gas vyskupijos parapiju e/e#cfews. Pirmakart parapiju sara§as pagal dekanatus, nuro-
dant parapijas, filijas ir koply6ias bei juose dirban6ius dvasininkus, i§spausdintas 1851 in.
i§leistame 1852 metu vyskupijos Zinyne. Tais metais Zemai6iu vyskupijoje buvo 19
dekanatu34. Nuo tada spausdintas reguliariai tolydzio papildant naujais informacijos
rekvizitais. Antai  1854 in. skirtame Zinyne §io saraso pabaigoje pateikti duomenys,
jog vyskupijoje yra 522 kataliku maldos namai:  i§ ju 213 parapiniu bazny6iu,  133

33 Directorium < .:.> pro dioecesi Tlelsensi in annum Domini MDCCCXLIV, Vrhaie, [1843|.
34 Ecclesiae per dioecesim Telsensem seu Samogitiensem, Dz+ecforz.win < ... > pro dJ.oeceJ!. re/se#sz.

seu Samogitieusi in annum Domini  MDCCCLII, VThaae, \8S\.
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filijos ir 176 koply6ios. Kauno gubemijoje tais metais buvo 770 604 kataliku tikejimo
i§pazinejai, Zemai6iu vyskupijai priklausiusioje Kur§o gubemijos dalyje -55  132.
Jiems patamavo 607 dvasininkai35. Nuo  1855  in. pradeta ra§yti, kokiai klasei kuri
parapija priklauso, ir parapijie5iu skai6iu §alia kiekvienos parapijos pavadinimo. Tad
nuo pastaruju metu parapiju e/e#cA"s yra kompakti§kas §altinis vyskupijos kataliku
statistinei raidai analizuoti. Remiantis §iuo sara§u galima susidaryti gana tikslu vaiz-
da apie vyskupijos teritorija (1849 in. pabaigoje Zemai5iu vyskupija padidejo Vil-
niaus vyskupijos parapiju saskaita), parapiju ir dekanatu dydi, parapijie5iu skai6iu,  o
pradejus (nuo 1855 in.) §alia parapijos pavadinimo ra§yti, kokiai klasei ji priskirta, ir
apie turtinQ padeti. Duomenys apie parapijie6iu skai6iu isalina pasekti, kaip laikui
begant kito kataliku skai6ius vienoje ar kitoje parapijoje. Antai Batakiu dekanatui
priklausiusios Girdi§kes parapijos parapijie6iu skai5ius per pora de§imtme5iu i§augo
§iek tiek per thkstanti:  nuo  3740  (1855)36  iki   4781  (1876)37.  Vyskupijos  kataliku
skai6ius per §i laikotaapipadidejo nuo  838 059 (1855) iki 1005118 (1876).  Kadangi
duomenys apie kitu tikejimu i§pazinejus nenurodineti, nieko negalima pasakyti apie
Zemai5iu vyskupijos teritorijos   gyventoju pasiskirstyma tikybiniu aspektu. Ta6iau
atsakymui i klausima, kaip kito vyskupijos kataliku skai6ius pagal parapijas nuo
6-ojo de§imtme5io vidurio, net ir atsizvelgiant i galimas paklaidas38 duomenu pakan-
ka. Nuo  1873  in.  parapiju sara§a papildiius informacija apie parapines bazny6ios
statymo metus, Ziniomis apie fundatoriu ir parapines bainy6ios titula, parapiju raidos
analizes galimybes atitinkamai padidejo. Vadinasi, reguliariai spausdintas ir tolydiio
naujais duomenu rekvizitais papildomas parapiju sara§as del savo informatyvumo
pagristai gali btiti laikomas svarbiausia Zinyno dalimi tiek istorinei, tiek statistinei
vyskupijos analizei.

1873 in. atskiru abeceliniu sara§u pradeta spausdinti informacija apie vyskupijos
bazny6ias, nurodant §alia pavadinimo, ar tai parapine, ar filijine, ar tik koply5ia.
1890 in. sara§as papildytas prie parapijos ar filijos pavadinimo nurodant ja aptamau-
jan6ia pa§to  stoti.

35  Ecclesiae per dioecesim Telsensem  seu  Samogitiensem, Direcforz.win feor¢rwm  c¢#o#].ccz"m  ef

missarum pro dioecesi Tlelsensi seu Samogitieusi in annum Domini MDCCCLIV, VTha;a,1853 ,  p.12:3 .
36 Directorium <...> pro dioecesi Tlelseusi seu Sanogitiensi in annun Domini MDCCCLV, VThaie,

1854,   p. 93.
tl  Directorium <...> pro dioecesi Tlelsersi in armum Domini MDCCCLXXVI,VTha;e, \8] 5, p.159.
38 Pagrindinis statistiniu duomequ apie parapija §altinis buvo parapiju kleboqu kasmetes ataskaitos.

Pasitaiko, kad keleta metu i§ eiles nurodinetas tas pats parapijie6iu skai6ius. Todel vyskupijos kataliku
vieneriu metu statistinei analizei Zinyne pateikti duomenys gali btiti panaudoti su tarn tikromis i§lygomis,
lyginant su kitu §altiniu pateikiamais. Ta5iau vyskupij os kataliku bendroms raidos tendencij oms nustatyti
statistiniu aspektu, paemus keleriu metu laikotaxpi, Zinyno duomenys yra vertingas kompakti§kas §altinis.
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6. 6. Vyskupijos vienuolynu sara§as

Pirmakart vienuolynu e/e#cfows i§spausdintas 1873 metams skirtame Zinyne: pa-
teikiama informacija apie Raseiniu ir Kalvarijos dominikoqu, Kretingos bemardinu,
Kauno ir Kraziu benediktiniu bei Krakiu kotrynie6iu vienuolyng isteigimo laika ir
fundatoriu,  taip pat tais metais vienuolynui priklausiusiu vienuoliu pavardes, nuro-
dant vienuoliu gimimo ir izadu priemimo metus. Informatyvi yra izadu data. Antai
1873 ir 1880 in. Zinynuose paskutiniai ir vyru, ir moteru vienuolynuose izadu davimo
metai yra 1864-ieji. Taigi ir neuzdaryti vienuolynai buvo pasmerkti i§nykti.1891 in.
Zinyne liko tik keturi vyskupijos vienuolynai: Kretingos bemardinu, Kauno ir Kraziu
benediktiniu bei Krakiu kotrynie6iu. 8-ojo desimtme6io pradzioje Zinynuose pradeta
spausdinti duomenis apie vyskupijos vienuolynus. Tai demesio verta mediiaga vie-
nuoliju istorij ai.

7. Marginalijos

Kadangi rubriceliu ir Zinyqu adresatas yra dvasininku luomo atstovas ir vargu ar
XIX a. §iuos leidinius skaite, o juo labiau naudojosi pasaulie6iai, ypatinga svarba turi
marginalijos kaip daugeliu atzvilgiu unikalus §altinis, kuriuo remiantis galima daug
ka pasakyti ne tik apie ira§u autoriLL bet ir apie laikotaxpi. 1§ de view perzitiretu Lietu-
vos mokslu akademijos bibliotekos Rankra§tyne ir Vilniaus universiteto bibliotekos
Retu spaudiniu skyriuje saugomu XIX a. Ieistu Zemai6iu vyskupijos rubriceliu ir Zi-
nyng rinkinio  egzemplioriu ne vieno puslapiai i§marginti pastabomis.  Taxp turinio
pozitriu labai ivairiu ir nelygiaver6iu ira§u i§ry§keja kelios temines grupes. Visu pir-
ma krinta i akis ira§ai, susijQ su vienokiomis ar kitokiomis tiesioginemis kunigo pa-
reigomis. Tai pastabos apie religinius patamavimus parapijie6iams, atzymos apie uZ
mirusius kunigus aukotas pamaldas, mirusiuju konfratqu sara§o papildymai Ceigu ki-
tu metu Zinynas btidavo  i§leidziamas einarmtiu pabaigoje, Zinios  apie paskutiniais
metu menesiais mirusius likdavo kitiems metams), rubriceles rengeju padarytu riktu
taisymai.

Atskira grupQ sudarytu ivairios tikinio pobtidzio pastabos, su dvasininko tiesiogi-
nemis pareigomis mazai susijusios: kruop§5iai Zymetasi, kiek ir kan paskolinta pini-
gtb nepamir§tant uzra§yti, ar skola grqzinta ir kada, kam pavasari duota keli ptirai
bulviu su salyga, kad rudeni grqzins dvigubai. 1§ §iu uzra§u galima suzinoti, kiek tais
metais Zemaitijoje kainavo bulves,  svaras gelezies, kick reikejo moketi kalviui uZ
arklio pakaustyma ir pan. tJkiniai uzra§ai uzima daugiausia vietos visu metu rubrics-
1ese ir Zinynuose. Persasi mintis, kad btitent tikine-ekonomine gyvenimo puss XIX a.
Zemaitijos dvasininkams buvo svarbiausia.

176



I§siskiria ir su tikiniais uzra5ais netgi disonuoja ira§ai, atspindintys kulffirines ir
intelektines rubriceles savininko aspiracijas. Siai grupei priskirtini para§tese ar tu§-
6iuose puslapiuose uzra§ineti knygu pavadinimai, citatos i§ §v.  Ra§to, i§traukos i§
§ventlu.u gyvenimu, astronominiai pastebejimai. Antai Lietuvos mokslu akademijos
bibliotekos fonduose saugomos 1846 in. rubriceles savininkas tarp ckinig pobtidiio
pastabu lenku kalba lietuvi§kai uzra5e: Koz#as szwo sc{ a/usa; Ear/es m¢zgt4  ¢rb¢
szw#z.es m¢zgr #ewzmesfr. Demesio vertas universiteto bibliotekos fonduose saugo-
mas 1847 in. Dztecforz.w7" feorarrwm car#o#!.c¢rwm .... Be A. Krakytes publikuotu loty-
nisku eiliu39, Siame egzemplioriuje yra ir ilgesnis lietuvi§kas tekstas: i§vardytos devy-
nios svetimos nuodemes ir septyni geri` darbai sielai -sepfz.#z. apwezj.zz.ez.rm¢/. duszes4°.
Knygeles prie§lapyje nurodyta   kunigo Mackevi5iaus pavarde.  Zinyno vyskupijos
seminarijos alumqu sapa§e   irasytas 25 metu amziaus ketvirtus metus seminarijoje
besimokantis Adomas Mackevi6ius. Todel didziausia tikimybe, kad jis ir yra pastabu
parastese autorius.1852 in. vyskupijos dvasininku e/e#cfous pazymeta, kad Adomas
Mackevi6ius penktus metus tamauja Siupyliu filialistu4[. Sis ira§as yra svarus argu-
mentas teigti, kad seminarijos klierikai mokyti katekizmo tiesu lietuvi§kai.

8. Kalba

Kataliku Bazny5ios santykiu su pasaulietine valdzia atspindys ir reik§mingas §al-
tinis jiems analizuoti yra kalba, kuria spausdinti vyskupiju liturginiai kalendoriai ir
Zinynai.  Siuo pozitiriu Zemai6iu vyskupijos rubriceles ir Zinynai itin informatywis.
Kaip Kataliku Bainy6ios tamybinems reikmems skirti leidiniai, rubriceles ir Zinynai
kuri laika spausdinti lotyqu kalba. Reikia manyti, pasaulietines valdzios, o ne katali-
ku hierarchu  iniciatyva maldos uZ cara Zemai6iu vyskupijos 4-ojo de§imtme6io pra-
dzioje  pradetos spausdinti lenku, o nuo 5-ojo de§imtme6io vidurio ir lietuviu kalba.
Uzdraudus spauda lotyni§kais ra§menimis, 1ietuvi§ki maldu tekstai slavi§kais ra§me-
nimis pradeti spausdinti ir rubricelese. Ta6iau pasaulietine va|diia netruko pareika-
lauti, kad ir rubriceles, ir Zinynai apskritai turetu btiti leidziami rusu kalba. Kaip tik
del §io reikalavimo taxp rusu valdzios pareigtiqu ir tuomet vyskupija valdziusio vys-
kupo M. Valan5iaus, kaskart surasdavusio argumentu tokiam nurodymui nepaklusti,
kuri laika tesesi savoti§kos derybos. Sis M. Valan6iaus susidtrimas su rusu valdzia
i§samiai i§analizuotas cituotoje V. Merkio studijoje apie M. Valan5iu. Malda uZ cara
rusu kalba pirma karta isspausdinta 1869 in. vyskupijos rubriceleje. Ta6iau 1870 in.

39 A. K r a k y t e, min. veik., p. 98.
40 |ra§as lietuviu kalba tarp p. 26-27,   D!+ecforz.win <...> pro di.oecesl. re/seusz. I.# ¢##w" Doml.#I.

A4DCCCELytJ, Vilnae,1846, yt/B, Rubr. 62/1847.
4] Elenchus cleri saecularis dioeceseos Telsensis seu Samogitiensis, DI+ecforl.win < ... > pno dl.oeces!.

Tielsersi seu Samogitiersi in annum Domini  MDCCCLII,  VThaie,185\.
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rubricele vel buvo i§leista be rusi§ko maldos uZ cara teksto. Tai neliko rusu valdzios
nepastebeta. Vilniaus generalgubematorius pareikalavo i§siuntineti valdzios le§omis
i§spausdintu maldu uZ cara tekstus kaip rubriceles papildyma. Vyskupas auk§to rusu
valdziospareigtinonurodymovykdytineskubejo,ta6iaubuvopriverstaspaklusti,nors
ir toliau nepaliove irodineti, kad rusi§kas tekstas nereikalingas. Maza to,   1871   ir
1872 in. rubriceles rankra§ti cenztirai M. Valan6ius pateike su maldomis uZ cara lietu-
viu kalba lotyni§kais ra§menimis42. Bet  1871  in.  rubricele isejo  su maldos uZ cara
tekstu rusu, lot)mu ir lietuviu kalba rusiskomis raidemis. Zemai5iu vyskupui pavyko
pasiekti,kadspausdinantliturginiuskalendoriusnebtituatsisakytalotyqukalbos.Pra-
dedant 1868-aisiais iki XX a. pradzios  liturginiai kalendoriai spausdinti ir lotynu, ir
rusu kalba,  o Zinynas -tiktai rusu kalba.  1905  in.1iturginis kalendorius po  keliu
de§imtme6iu pertraukos vel spausdintas tiktai lotynu kalba, maldos uZ cara ir jo gimi-
nQtaismetaisspausdintosirlietuviukalbalotyni§kaisra§menimis,ta6iauZinynoe/e7!-
cfeus tais metais dar versti i rusu kalba.  Tiktai 1914 in. rubriceleje ir Zinyne atsisakyta
rusu kalbos, ta5iau kitu metu  rubriceleje maldu tekstai vel spausdinti ir rusu kalba.
1918 in. vietoj maldu uZ cara -informacija apie Dz.es/esfzi#. pczp¢/es ir Dz.es/esfz.1;z.
epz.scop¢/es su §iomis progomis deramais maldu tekstais (1otyni§kais ir lietuvi§kais).
Taigi rusu valdzios vykdytos politikos tyrinejimams vertingas §altinis gali btiti ir kal-
bine to laikotalpio rubriceliu ir Zinynu analize.

9. Apibendrinimas

Akivaizdu, kad  kaip ir kitu buvusios Abieju Tautu Respublikos kataliku vysku-
pijuirvienuoliuordinurubriceliuirzinynu,Zemai6iuvyskupijosdvasininkijaiskirdy.u
raida XIX a. buvo intensyvi. Ypa6 evoliucionavo Zinynai: nuo dvieju sapa§u XVIII a.
pabaigoje iki keliolikos XX a. pimaisiais de§imtme6iais. Rubriceliu turinys i§ esmes
nekito, jeigu neskaitysime i§ pradziu sporadi§kai, veliau pastoviai spausdintu maldu
tekstu ir i§trauku i§ Apa§talu Sosto priimtu dokumentu. Zemai5iu vyskupijos liturgi-
niai kalendoriai ir Zinynai, nors iki XX a. pradzios leisti vienu leidiniu, i§ esmes ati-
tinka bendrus raidos bruozus. Tad nors rubriceliu ir Zinyng raida glaudiiai susijusi,
ta5iau tai nera pakankamas argumentas atsisakyti vartoti Zinyno sayoka ir taip rubri-
celei priskirti tuos duomenis, kurie yra i§imtinai Zinyno prerogatyva. Strukthros po-
Zitiriu, remiantis lenku istoriografijoje isigaliojusiais kriterij ais,  Zemai6iu vyskupij os
liturginio kalendoriaus Zinyno istorija galima skirstyti i keturis laikotarpius.

Skirtumai tarp  rubricelese bei Zinynuose spausdinamu duomequ lemia nevieno-
das ju, kaip  istorinio  §altinio, panaudojimo  galimybes.  Rubriceliu duomenys  itin
vertingi liturgikos raidos analizei, ta5iau maziau informatywis istoriniu vyskupijos

42 V. M e r k y s, min. veik., p. 693-698.
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problequ tyrin6jimams. Siuo aspektu kur kas reiksmingesni yra Zinynai. Cia spaus-
dinta informacija apie vyskupijos valdymo  institucijas,  statistiniai duomenys apie
parapijas,josedirbusiusdvasininkus.NeretaiZinynaiyravienintelisSaltinisidentifikuoti
vyskupijos dvasininkus, tikslinti kapitulos nariu sudeti ar kuriai nors parapinei baz-
ny6iaipriklausan6iufilijiniubainy6iubeikoply6iuskai5iuiri§sidestyma.Netirturint
omenyjegalimaspcklaidasirriktus,ypa6kiektailie6iaZiniasapieparapijie5iuskai6iu,
Sieduomenysyravertingidemografiniamstyrimams.Delgausiumarginalijurubrice-
lesirZinynaiyravertikonfesinesinteligentijostyrinetojudemesio.Zinyngirrubriceliu,
kaip istorinio §altinio, reiksme Kataliku Bazny6i6s istorijos tyrimans anaiptol nesu-
menkina jau A. Krakytes pastebetos Siu leidiniu svarbos knygotyros specialistams.

Gauta 2001 in. vasario men.

THE RUBRICELLAE  AND  ELENCHI   OF TIIE  DIOCESE  0F  ZEMAITUA

Sunrmary

ALDONA P R A § M A N T A I T i

The "bri.ccJJa of the diocese of Zemaitija for the year 1759 is the oldest known in the diocese, and
the cJc#cfows and rwbrjccJJ¢ of 1926 are the last ones (the diocese itself existed under such a name
between  1417 and 1926). The present article is devoted to the analysis of the main stages of the
evolution of both publications and to disclose their value for the historical studies of the diocese.
Towards the beginning of the twentieth century the rwbrl.ccJza and cJcmcfows of the diocese were
issued jointly as one publication.

The information, found in the mbrl.ccJJac, is very important for the analysis of the evolution of
liturgy,however,theyarelessinfomativefortheresearchofthehistoryofthediocese.Meanwhile,
the cJc"cfoI. contain much valuable material on the historical problems of the diocese. Sometimes
they are the only source of information about the diocese - the composition of its chapter, clergy,
parishchurchesandchapels,thepopulationofparishes,etc.foreachyear.Eventakingintoaccount
possible errors and inaccuracies, the data of these publications can be used for the demographic
researchoftheparishes.Bothpublications-the"br!.ccJhacandcJcmchi-areasignificantsourcefor
thestudiesoftheCatholicChurchinLithuania;theyarealsoimportantforbookresearchingeneral.
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