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Roma Bončkutė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius

Simono Daukanto BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû 
Kalnienû ĩr Ƶámajtiû (1845) šaltiniai

Simono Daukanto veikalas BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû (toliau – Bd) 
konceptualiu požiūriu pralenkė tuo metu Lietuvoje lenkų kalba išleistas istorijas1 ir 
yra įvertintas kaip epochinis lietuviškos spausdintos knygos paminklas2. Knygos 
naujumą lėmė tai, kad istorija buvo papasakota istorijos subjekto kalba, keletą amžių 
vartota tik žemesniųjų visuomenės sluoksnių ir religinėje raštijoje. Šiuo požiūriu 
Saulius Pivoras, pasitelkęs to meto Latvijos istoriografijos kontekstą, rašo, kad Bd 
„vienareikšmiškai sensacingas darbas to meto kontekste, nors tada tą sensacingumą 
labai nedaug kas suvokė“3.

Daukanto sukurta lietuvių tautos kultūros istorija nebuvo skirtingų laikotarpių 
šaltinių ir empirinių duomenų tyrimo aprašymas. Tai buvo vieno autoriaus vaizduotės 
ir meistriškumo rezultatas, kur laužomos klasicizmo estetikos grožio ir tvarkos tai
syklės, taikomi romantizmo estetikos principai, pirmą kartą kuriami romantizmo 
vaizdiniai lietuvių kalba. Autorius suprato atlikto darbo vertę ir reklamavo šį darbą4. 
Būtent šis Daukanto tekstas sulaukė daugiausia leidimų. Du kartus jis buvo išspaus
dintas Amerikoje – 1892 m., 1954 m.5; kartą jau Nepriklausomoje Lietuvoje – 1935 m.6, 
ir ne vieno leidimo sulaukė istoriko kraštietės Birutės Rokaitės-Vanagienės redaguo
tas Bd7. 1955 m. Daukanto Rinktinių raštų8 tome buvo įdėta Zigmo Zinkevičiaus re
daguotų beveik 100 puslapių Bd ištraukų9. Bd turinio ir raiškos turtingumas lėmė jo 
populiarumą.

1  Plg. Pivoras 1993, 78.
2  Navickienė 2010, 150.
3  Pivoras 2019, 80.
4  Savo knygelės apie medinių sėklų rinkimą 

pratarmėje rašo: „Taj jej dar abejoji raszi
tos saka, ape tou, tad parskajtyk kningelę 
Jokubo Łaukio ape budą Lietuwiû, tĩnaj 
regiesi kokés yra buwuses senowiej’ girres 
musû kraszti, tad tolaus nebabejosi“ 
(Purwys [Daukantas] 1849, 8).

5  [Daukantas] 1892; [Daukantas] 1954 (pakar
totas 1935 m. leidimas).

6  [Daukantas] 1935.
7  Daukantas 1976a; Daukantas 1988 ir antras 

leidimas: Daukantas 1993 (su Arvydo Kaž
dailio iliustracijomis). 

8  Daukantas 1955.
9  Mažesnės apimties ištraukų studentams ir 

moksleiviams skelbta daugiau (pvz., 1957, 
1964, 2007).
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Daukantas, 1834 m. užbaigęs Istoriją žemaitišką (ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA, ~1831–
1834; toliau – IƵ), ėmė tyrinėti kalbą ir išleido lotynų kalbos vadovėlį Prasmą Łotinû 
kałbôs (1837), skaitinių knygelę Epitome Historiae Sacrae su lotynų–lietuvių kalbų žo
dynėliu (1838), lietuvių kalbos vadovėlį ABECIEĻA LÎJTUWIÛ-KALNIENÛ ir 
ŻIAMAJTIÛ KAŁBOS (1842). 1842 m. balandžio 22 d. laiške Teodorui Narbutui atsa
kydamas į paklausimą, ar rašo kokį veikalą, nurodė: 

Pierwiej zajmowałem się poszukiwaniami; lecz postrzegłszy że to ciągnie za sobą 
nader wielkie koszta a razym wolnego czasu i spokojności potrzebuje; więc musiałem 
to odłożyć na stronę, a jąc się do sledzenia samego języka, lecz i wtym przedmiocie 
na wiele przeszkod natrafiam10. 

Vytautas Merkys nustatė, kad 1844 m. gegužės 28 d. Sankt Peterburgo cenzūros 
komitetas svarstė Bd rankraštį11. Tad, remiantis Daukanto laišku Narbutui bei komi
teto posėdžio išrašu, galima spėti, jog Bd buvo parašyta labai greitai12. 

Kaip rodo išlikę istoriko įvairių šaltinių išrašai bei korespondencija, jis ir po IƵ 
užbaigimo sekė istorijos naujienas, kaupė medžiagą, darė išrašus13 iš skolintų knygų14, 
periodinių leidinių. Daukanto Bd – vienintelis originalus istorijos darbas, paskelbtas 
(1845) jam gyvam esant. Tai trečiasis Daukanto istorinis veikalas, tačiau jau IƵ, už
rašų knygų išrašuose15, datuojamuose po 1834 metų, aptinkama antropologijos, ar
cheologijos, etnografijos, mitologijos, religijos istorijos tema darytų išrašų. Antikinės 
tradicijos kontekste su nedidelėmis išlygomis Bd galima laikyti IƵ epitome, t. y. san
trauka: didžioji teksto dalis parašyta IƵ VI–XII skyrių pagrindu, juos trumpinant 
arba išplečiant, panaudojus ir kitas šio teksto vietas.

Siekiant pratęsti Daukanto Bd šaltinių tyrimą, dėmesys sutelkiamas į veikale do
minuojančius vokiečių autorių veikalus; paliečiami žanro ir pavadinimo pasirinkimo 
klausimai, kaip glaudžiai susiję su lektūra. 

Zenonas Ivinskis, rašydamas apie Daukanto istorijos darbus ir Bd, kaip kultūros 
istorijos veikalą, vienas pirmųjų atkreipė dėmesį, kad „kenksmingas buvo jo iš anks
to labai neigiamas, kietas nusistatymas lenkų istorikų atžvilgiu“16. Daugiausia Dau
kanto šaltiniams dėmesio skiria Vytautas Merkys17. Jis akcentuoja, kad Ignotas Žego
ta Onacevičius (Ignacy Żegota Onacewicz, Ігнат Анацэвіч, 1780–1845) „gerai pažino 
vokiečių istorikų mokyklą“18 ir į ją galėjo atkreipti savo studentų dėmesį. Vis dėlto 
Merkys apie Bd šaltinius parašė labai lakoniškai, ne visai tiksliai pastebėdamas, kad 

10  Griškaitė 1996, 190.
11  Merkys 1991, 99.
12  Tikėtina, kad tolimesni Giedriaus Suba

čiaus Daukanto Bd ortografijos tyrimai pa
tvirtins Bd parašymo laiką.

13  Plg. Subačius 2019.
14  Daug informacijos apie Daukanto šaltinių 

paiešką, jų kaupimą, pagrindinius naujos 

medžiagos teikėjus – Vasilijų Anastasevi
čių, Ignotą Ž. Onacevičių – randame Dau
kanto laiškuose Teodorui Narbutui (Griš
kaitė 1996).

15  Pvz.: IK; IKEI; Ma.
16  Ivinskis 1960, 22.
17  Merkys 1991, 106–109.
18  Merkys 1991, 35.



219 S i m o n o  D a u k a n t o  BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû 
Kalnienû ĩr Ƶámajtiû ( 1 8 4 5 )  š a l t i n i a i

čia „ėmė naudotis dar“ Jono Lasickio ir Aleksandro Gvaninio19 darbais. Iš tiesų pas
tarųjų autorių ištraukomis Daukantas jau rėmėsi IƵ. Monika Baár akcentavo Johanno 
Gottfriedo Herderio (1744–1803) ir Getingeno universitete plėtotų neohumanizmo 
idėjų, Daukantą pasiekusių dar Vilniuje per Gottfriedą Ernestą Grodeką (Godfryd 
Ernest Groddeck, Gottfried Ernst Groddeck, 1762–1825) ar Augusto Ludwigo Schlöze
rio (1735–1809) darbus, įtaką20. Šio straipsnio autorė yra svarsčiusi Daukanto susido
mėjimo vokiečių kilmės autoriais priežastis21, ištyrusi Teodoro Lepnerio (Theodor 
Lepner, 1633–1691) Prūsų lietuvio (Der Preusche Littauer, 1744) citatas Bd ir palietusi 
Daukanto darbo su šiuo šaltiniu pobūdį22. Pivoras 2019 m. straipsnyje „Balt vokiečių 
švietėjų poveikis lietuvių žadintojui Simonui Daukantui“ sutelkia dėmesį į vokiškuo
sius istoriko šaltinius, plačiau aptaria Garlybo Merkelio (1769–1850) Livonijos senovės 1 
(1798) įtaką Bd23. Pivoras pastebi, kad istorikas iš Merkelio perėmė frazę tautos būdas, 
teminį istorinio pasakojimo organizavimą. Gali būti, kad būtent vokiškųjų šaltinių 
vyravimas Bd sudomino Leopoldą Geitlerį, 1885 m. paskelbusį Bd ištraukų24. 

Bd buvo parašytas Sankt Peterburge, kur studijuoti ir dirbti buvo atvykę daugelis 
buvusios Abiejų Tautų Respublikos (ATR) piliečių. Jie pagal domėjimosi sritis, profesi
ją jungėsi į neformalias draugijas ir susikurdavo tinkamą intelektualią aplinką25, kurio
je vyko greita mokslo naujienų apytaka. Sostinėje, kaip ir Rygoje, Daukantą pasiekė 
naujausi ne tik vietos, bet ir Vakarų Europos tyrėjų darbai. 1836 m. į Šiaurės sostinę 
atsikėlus Onacevičiui, Daukanto bendravimo ratas išsiplėtė. Profesorius Onacevičius 
supažindino Daukantą su mokslininkais, su kuriais jis vėliau diskutavo, keitėsi knygo
mis26. Kaip rodo laiškai, Daukantas skolinosi knygų iš Onacevičiaus, Vasilijaus Anas
tasevičiaus (1775–1845), kitų asmeninių ir viešųjų bibliotekų ir jas konspektavo. Išrašus 
darė iš periodinių leidinių. Pažintis su Vilniaus kilmės orientalistikos profesoriumi 
Antanu Muchlinskiu (Antoni Muchliński, 1808–1877) Daukantui suteikė daugiau pas
katų gilintis ne tik į antikinį paveldą, bet ir Rytų. Palyginti su IƵ, Bd Daukantas pacita
vo daugiau užsienio autorių, rašiusių apie lietuvių ir sanskrito kalbos panašumus. 

1. Bd Ž A N R O  I R  P A V A D I N I M O  P R O B L E M A. Dauguma Daukanto tyrėjų 
palaiko mintį, kad Bd yra kultūros istorija27. Saulius Pivoras mano, kad „ne visai 

19  Merkys 1991, 108.
20  Žr. Baár 2010, 112, 119.
21  Bončkutė 2015, 48–65.
22  Bončkutė 2018, 161–196.
23  Pivoras 2019, 72–92.
24  [Daukantas] 1885.
25  Plg. Aleksandravičius 1989, 67–77.
26  Žr. Aleksandravičius 1989, 72.
27  Plg.: „1844–1845 m. Vilniaus ir Peterburgo 

spaustuvėse dienos šviesą išvydo Juozapo 
Jaroševičiaus ir Simono Daukanto kultūros 
istorijos veikalai“ (Berenis 2007, 101); „‘Bū
das’ – ne politinės, o kultūros istorijos kny

ga. Ją rašydamas, Daukantas palyginti ne
daug pavartojo spausdintų bei archyvinių 
istorijos dokumentų. Pagrindinis ir patiki
miausias duomenų šaltinis čia jam buvo iš 
vaikystės prisimenami kaimo žmonių pa
pročiai, elgesio normos, tradicijos, gimtoji 
kalba, ta kalba funkcionuojanti tautosaka“ 
(Grigas 1993, 135); „[Daukanto Bd] – pir
mas bandymas parašyti senovės lietuvių 
kultūros istoriją“ (Jurginis, Lukšienė 1981, 
8); „Simanas Daukantas […] pasilieka pir
muoju lietuvių kultūros istoriku, rašiusiu 
lietuviškai“ (Ivinskis 1960, 22) ir kt.
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pagrįsta būtų“ Bd „priskirti kultūros istorijai, o kitus darbus – tiesiog istorijai“28. 
Pivoras pastebi, kad Daukantas kultūros istoriją suvokė plačiau; jam „nerūpi tam 
tikros materialinės kultūros formos savaime“29, jam rūpi „tautos kultūros istorij[a]“30. 
Tyrėjas Bd atsiradimą susieja su poreikiu pateikti savo tautos sampratos eksplikaciją31. 

Kultūros istorija, kaip istoriografijos šaka, didžiausią reikšmę įgavo XVIII a. pa
baigoje–XIX a. pradžioje ir viduryje. Konceptas kultūra išplito32 po 1770 m., kai Eu
ropoje imta kitaip traktuoti visuomenę ir jos raidą. Besikuriančios kultūrologijos 
tikslas buvo nustatyti tautos kultūros raidos stabilųjį faktorių, kuris padėtų suprasti 
tolesnę tautos kultūros vystymosi kryptį33. Apšvietos ideologams istorija buvo ateities 
pranašė. Johannas Christophas Adelungas (1732–1806) parašė žmonių visuomenės, 
meno ir mokslo istoriją nuo seniausių laikų iki Apšvietos34, kur atskleidė visuomenės 
raidos dinamiką35. Adelungas buvo tik vienas iš daugelio kultūros istorijos tyrėjų. 
Kultūros koncepto išplitimas ir kultūros istorijos, kaip žanro, populiarumas XVIII a. 
pabaigoje buvo susijęs ir su Herderiu, kuris sugebėjo istorijoje pasireiškiančią tipo
logiją, bendrybes suderinti su konkrečių genčių, tautų, individų unikalumu36, ryš
kiausiai atsispindinčiu tautos kalboje.

Bd, kaip turintis nemažai kultūros istorijos požymių, glaudžiai susijęs su XVIII–
XIX a. sandūroje buvusia populiaria regionine, iš Viduramžių kronikų tradicijos iš
augusia, istoriografija (vok. Landesgeschichte, Regionalgeschichte, lenk. historiografia 
regionalna). Šiuolaikinės istoriografijos požiūriu37 Daukanto Bd artimas regioninei 
istorijai. Kaip pastebi Tomas Petreikis, „[r]egionalizmo raida yra tiesiogiai susijusi su 
valstybių ir etnosų permanentiniu atsinaujinimu“38. Austrija, Prūsija ir Rusija39, po 
ATR padalijimų prisijungusios naujas žemes, įvairiais būdais siekė integruoti jas į 
savąją imperiją. Imperijų valdžia, siekdama gerinti komunikaciją su naujai prijungtais 
kraštais, tiesė naujus kelius, kūrė reikiamas įstaigas ir pan. Austrija ir Prūsija – dvi 
didžiosios konkurentės – rūpinosi gerinti administravimą, todėl susidomėjo naujai 
prijungtų žemių žmogiškaisiais ištekliais. Imperijos, užsakydamos naujai prijungtų 

28  Pivoras 1993, 77.
29  Pivoras 1993, 77.
30  Pivoras 1993, 78.
31  Plg. Pivoras 1993, 79.
32  Apie kultūros sąvokos raišką Bd: Bončkutė 

2019, 174–180.
33  Carhart 2007, 4.
34  Adelung 1782.
35  Daukantas su Adelungo idėjomis galėjo su

sipažinti ir iš Voigto istorijos; plg. Voigt 
1827, 17, 18, 22, 27. Savo užrašuose Dau
kantas pasižymėjo, kad Adelungas, Wa
gneris, Boppas, Grimmas, Pottas, Hum
boldtas pirmieji į kalbą pažiūrėjo filosofiš
kai (IK 49).

36  Plg. White 2003, 82.

37  Plg. Babinskas 2014.
38  Petreikis 2012, 85.
39  Kaip pavyzdį galima pateikti su Lietuva, 

Vilniaus universitetu ir lietuvių veikėjais 
susijusio Ivano Loboikos (1786–1861), su
sirūpinusio valdžios tikslų įgyvendinimu 
užimtame krašte, darbus: Описание ли-
товских и польских городов (Lietuviškų ir 
lenkiškų miestų aprašymas) ir Вильна, сто-
лица Западнoй России и Киевской митро-
полии (Vilnius – Vakarų Rusijos ir Kijevo me-
tropolijos sostinė) (Лебенка 1966, 93–102, 
104. Cit. iš Griškaitė 2010, 98). Loboika 
planavo panaudoti vietos istorikų tyrimus 
(Griškaitė 2010, 101).
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šalių tyrimus, turėjo papildomą politinį aspektą – pralenkti konkurentę. Topografija 
(vietos aprašymai) buvo reikalinga įvairaus tipo valdininkams, sprendusiems skirtin
gus uždavinius, taip pat mokslininkams40. Daukantas, kaip bus matyti, daugiausia 
rėmėsi vokiškais regioninės istoriografijos šaltiniais, bet yra cituojama ir Rusijos 
imperatorės užsakymu parašytų veikalų. 

Rytų Prūsijoje vyravo kraštovaizdžio istorija41 ir svarbu pabrėžti, kad jau nuo 
Reformacijos laikų šio regiono mokslo vyrai tapatinosi su gimtojo krašto žmonėmis, 
o ne su vokiečių riterių palikuonimis. Šis tapatinimasis atsispindėjo vertinant prūsų 
ir lietuvių kultūrą ir jų kovas su Ordinu. Ypač XVIII–XIX a. plėtojantis romantizmui, 
Rytų Prūsijos mokslininkai pabrėžė ryšį su gimtuoju kraštu. Antai Johannas Severinas 
Vateris (1771–1826) knygos Die Sprache der alten Preuſsen (1821), kurią turėjo Daukan
tas, pratarmėje nurodo, kad augdamas tarp Prėgliaus ir Memelio girdėjo senąją prū
sų kalbą, o dar labiau meilę kalbų studijoms pajuto, kai susipažino su Pilypo Ruigio 
(Philipp Ruhig, 1675–1749) traktate buvusiomis lietuvių dainomis42. Šio krašto moks
lininkų dėmesys prūsų ir lietuvių kalbai, istorijai, kultūrai, iš Viduramžių kronikų 
perimtas aukštas nukariautų pagonių vertinimas buvo viena iš priežasčių, kodėl 
Daukanto Bd vyrauja vokiškieji šaltiniai. 

XIX a. ketvirtajame dešimtmetyje istorijos tyrėjai, romantinės istoriografijos paveik
ti, tvirtino, kad res gestae nėra tautos istorijos reprezentantė, nes aprašo didikų, kuni
gaikščių ir jų šeimų istoriją, o tautą sutapatina su valstybe. Laikydamiesi šio požiūrio, 
demokratinių idėjų paveikti, jie išplėtė istorijos objektą, įtraukdami į tyrimo lauką 
neprivilegijuotą tautos sluoksnį43, išlaikiusį pasakojimus apie tautos svarbiausius įvy
kius, autentišką kultūrą ir, skirtingai negu dvaro, nepaliestą kosmopolitiškumo44. 

IƵ tekstas rodo, kad apie 1834 m. Daukantą pradėjo dominti ne tiek Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės istorija, t. y. politinė45, kiek visos tautos kultūra. Dau
kantas, baigdamas IƵ, vis labiau linko į kultūros istorijos žanrą; jį labiau negu karai 
ir karvedžiai ėmė dominti lietuvių kalbos istorija, tautos papročiai, žmonių charak
teris, gyvenimo kasdienybė, dvasinė bei materialinė kultūra. Bd ištakas jau randame 
IƵ, kur Daukantas daugiau negu pirmajame savo darbe skyrė dėmesio senovės 
lietuvių kultūros ir papročių aprašymui. Veikalo pradžios VI–XI skyriai: „Budas ir 
apsieiema Letuwiû ir Zemaitiû Senovie“ (IƵ 25–31v), „Wiresniby ir ukês Rëda“ 

40  Spyra 2015, 297.
41  Hackmann 1996, 12.
42  Vater 1821, VII.
43  Plg. Baár 2010, 47.
44  Šiame kontekste minėtinas Vladimiras Ga

donas, savo Žemaičių kunigaikštystės statis-
tikoje labai pagarbiai kalbantis apie pa
prastus Žemaitijos gyventojus, kurie ge
riausiai išsaugojo gimtosios vietos praeitį 
padavimuose, dainose (žr. Butrimas 2019, 
144, 147). Daukantas savo bibliotekoje tu

rėjo 1846 m. Vilniuje išleistą Mykolo Ga
dono Opisanie powiatu Telszewskiego, bet 
jam galėjo būti žinoma ir Vladimiro Gado
no 1839 m. Paryžiuje išleista Statystyka 
Xięstwa Żmudzkiego. 

45  Daukanto istorijos apibrėžimas: „Pasaka 
apie būtus veikalus ir garsius darbus bei 
godingus kokio noris žmogaus arba apie 
būseną kokios praėjusios noties vadinas 
veikaline pasaka, arba istorija“ (Daukan
tas 1976b, 664).
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(IƵ 31v–35), „Tykiba Lëtuwiû ir Ƶmaitiû“ (IƵ 35–40), „Laidoiemas lavônû, arba 
nabasztykû. Jų stypas arba gierines“ (IƵ 40–41), „Kalba“ (IƵ 40v–43), „Prekiba“ 
(IƵ 43–46v), „Apraszas Krasztû Letuwiû Tautôs“ (IƵ 46v–49); Bd struktūros pagrindą 
sudaro: „BUDAS. Senowęs-Lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû“ (Bd 1–78), „TIKYBA 
Senowęs-Lëtuwiû“ (Bd 79–154), „RIEDA Senowęs-Lëtuwiû“ (Bd 155–185), „KARYBA 
Senowęs-Lëtuwiû“ (Bd 186–212), „PREKYBA Senowęs-Lëtuwiû“ (Bd 213–244), 
„Lëtuwiû Piningaj senowie“ (Bd 245–252). Bd kai kuriuos IƵ skyrius autorius sujun
gė, temų išdėstymo požiūriu priartėdamas prie Herderio Ideen zur Philoſophie der 
Geſchichte der Menſchheit (Idėjos apie žmonijos istorijos filosofiją, 1784–1791)46. Pavyzdžiui, 
Herderis aprašo47 Žemės istoriją, organinį pasaulį, gyvūnus, žmogaus atsiradimą, 
atskiras tautas, klimato įtaką, kalbos svarbą, religijas, prekybą, pabrėžia pinigų svar
bą valstybės gyvenime. Aprašydamas atskirų tautų kultūros raidą, Daukantas me
džiagą dėsto pagal tas pačias temas: apibūdina kraštą, klimatą, kalbą, religiją, kultū
rą, prekybą.

Nors IƵ rankraštis buvo užbaigtas Žygimanto Augusto mirtimi (1572, IƵ 547), 
toliau kitos spalvos rašalu yra septynių puslapių (IƵ 547–551) prierašas apie senovės 
lietuvių gyvenimą ir papročius, kas, tiesa, remiantis kitais šaltiniais, buvo aprašyta 
VI–XI skyriuose. Kaip paaiškėja iš nuorodų (IƵ 548v ir 549v), informacija paimta iš 
Elzevierų tipografijoje leistos Valstybių serijos knygos Respublica, sive Status Regni 
Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc.48, kurioje, remiantis įvairiais autoriais, 
supažindinama su atskirų šalių geografija, gyventojais. IƵ Daukantas pateikė tik 
Mykolo Lietuvio49 ir Aleksandro Gvaninio50 tekstų nuorodas, nors jis pasirėmė ir Jono 
Lasickio tekstu51, į kurį nuorodos nėra. Šis istorijos pabaigos priedėlis pažeidžia 
veikalo struktūros vientisumą, bet patvirtina mintį, kad Daukantas gerokai anksčiau 
dėmesį nukreipė į lietuvių tautos kultūros istoriją52. 

Pivoras, grįsdamas savo mintį apie Bd, kaip lietuvių tautos kultūros istorijos vei
kalą, atkreipė dėmesį į pavadinimą:

Todėl plačiau išdėstydamas savo tautos sampratą, Daukantas 3-ąją savo studiją pava
dina „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“. Trys vardai antraštėje nėra lygia
verčiai, kaip kai kas mano. „Kalnėnai“ ir „žemaičiai“ čia paaiškina, kas yra „lietuviai“. 
Taigi, lietuvių tautą sudaro dvi dalys: kalnėnai ir žemaičiai. Aišku, kad „kalnėnais“ 

46  Herder 1784–1791.
47  Pivoras pastebi, kad Daukanto veikalų 

struktūroje galima įžvelgti Merkelio, kuris 
buvo geras Herderio bičiulis ir jo pasekė
jas, įtaką, tačiau sako, kad „Daukantas, 
skirtingai nuo Merkelio, daug dėmesio 
skiria lietuvių karybos ir prekybos aprašy
mams“ (Pivoras 2019, 79). Šiuo požiūriu 
įžvelgtina būtent Herderio įtaka.

48  Respublica 1627.
49  „VI. QVAEDAM AD LITVAniam pertinen

tia, ex Fragmentis Michalonis Lituani“ 
(Respublica 1627, 246–254).

50  „VII. DE DVCATV SAMOGITIAE ex Ale
xand. Guagnino“ (Respublica 1627, 255–
270).

51  „VIII. IOANNIS LASICII Poloni DE DIIS 
SAMOGITARUM caeterorumque Sarmata
rum“ (Respublica 1627, 270–287).

52  Pivoras, kaip minėta, pastebi, kad IƵ išau
go dėmesys tautos būdui; frazė perimta iš 
Merkelio (plg. Pivoras 2019, 79).
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Daukantas vadino aukštaičius. Bet Daukantui tai nėra savaime suprantama, kaip kad 
mums, ir „aukštaičių“ termino jis nežino, vadina juos „kalnėnais“, sinonimiškai dar 
„aukštėjais“. Tai, kad „kalnėnai“ ir „žemaičiai“ antraštėje yra priedėlis, gerai matyti 
iš 1845 m. Petrapilio „Būdo“ leidinio viršelio, kur „kalnėnai“ ir „žemaičiai“ surinkti 
mažesniu šriftu, apačioje „senovės lietuvių“53.

Tyrėjas neliečia antraštėje labiausiai išryškinto žodžio BUDĄ ir veikalo nesusieja 
su tuo metu populiaria regionine istoriografijos tradicija. 

1847 m. rugpjūčio 14 d. laiške Vladimirui Andrejauskui Daukantas rašė, kad „vei
kalėlio apie senovės lietuvių papročius“54 neturi, bet jų yra pas Valančių. 1848 m. 
balandžio 18 d. siųsdamas Bd Narbutui, aiškino pavadinimą: 

Wyszło tu w 1845 r. dziełko o zwyczajach starorzytnych Litwinow w Ƶmudzkim ję -
[zy] ku pod tytułym Budas senowęs Lietuwiu Kalnienû ir Ƶiamajtiû, Charakter sta
rożytnych Litwinow górnych i dolnych55. 

Kaip matyti iš laiško Narbutui, Daukantas iš pradžių žodį būdas paaiškina tradi
ciškai, kaip yra ir liaudies dainose, – papročiai, įpročiai („o zwyczajach“), o versda
mas pavadinimą šį žodį susieja su XVIII a. pabaigoje vokiečių tyrėjų kultūros istori
joje imtu vartoti žodžiu charakteris. Savo žodyne jis rašo: „Charakter, – budas źmo
gaus.“56 Pivoras mano, kad Daukantas iš Merkelio perėmė būdo (vok. Charakter) są
voką „kaip vieną esminių sąvokų tautai apibūdinti“57. Daukantas pirmasis sąvokai 
‘charakteris’ pritaikė lietuvių kalboje turėtą žodį būdas, kurį pavartojo ir pavadinime. 
Tad jau pačiame pavadinime tarsi pateiktas veikalo žanras, kuris atliepia Vakarų 
Europoje plėtotus tautų tyrimus, juose perteiktą naują, romantizmo pabrėžtą, kraš
tovaizdžio58 ir žmogaus ryšio svarbą. Bd pirmosios dalies anotacijoje nurodyta: „Krasz
to wĩjta, jôs priwałumaj, ôras, tautos menta“ (Bd „Skajdma“).

Daukantas, kurdamas savo darbų antraštes, stengėsi perteikti svarbiausią knygos 
idėją, todėl kartais reikšmingiausius žodžius, neretai juos išskirdamas tipografinėmis 
priemonėmis, rašė vardininko arba galininko linksnių formomis, pavyzdžiui: Pasa-
kas Phedro ISZGúLDę ISZ ŁOTINISZKOS KAŁBOS I ŻAMAJTISZKĄ Motiejus 
Szauklys (1846); Parodimas kajp APINIUS AUGINTI pagał Naujujû pritirimû kórius 
APSKéLBę TEUTONISZKAJ B. A. Grunards (1847); Pamokimas a’pe AUGINIMĄ 
TABOKU KóRI ISZRASZę GUDISZKAJ D. Strukow (1847). Antai to paties laikotarpio 
knygelės daJNes Ǯiamajtiû pagał Zôdiû Dajninikû iszraszytas (1846) pavadinime 
stilizuojami gotiški rašmenys, o po pavadinimu – Vilhelmo Martinio lotyniškas elegi
nis distichas, perimtas iš Teodoro Lepnerio knygos Prūsų lietuvis, yra skaitytojui 
siunčiamas kaip kodas:

53  Pivoras 1993, 79.
54  Daukantas 1976c, 711.
55  Griškaitė 1996, 613.
56  Daukantas 1993, 106.

57  Pivoras 2019, 80.
58  Daukantas rašo: „Kariawo pagał wĩjtos 

budo, kórioie patys pasĩtĩko“ (Bd 190). 
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A lituo nomen ducis gens Lithuana agresti,
Natura gaudes carmina, ut et lituo.

Nam pecus indomitum modulans ad pascua mittis,
Et repetis JEhu laetus aratra tenens.

Toades59, exequias, nec non convivia cantas,
Decantas ululans, quidquid in orbe vides.

Wilhelmus Martinius Parochus Werdensis
apud Theod. Lepner in opere,
Preus. Litthauer, § X. ſ 9760.

Daukantas savo skaitytojui rodo, kad budinant tautą svarbu visas tautos praeities 
paveldas, jog nereikia apsiriboti priešų nubrėžtomis sienomis, bet būtina įtraukti 
prūsų ir Prūsijos lietuvių tautosakos palikimą, kalbą, istoriją. 

Manytina, Daukanto Bd pavadinimas taip pat turi kodą. Grafinė išraiška ir pasirink
ta žodžio būdas galininko forma – BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû iszraszzę 
Pagał senowęs Rasztû Jokyb’s Łaukys – XIX a. indoeuropeistų publikacijų kontekste pir
miausia sukelia asociaciją su Buddha. Bd žodis būdas iš viso pavartotas ~61 kartą. Iš jų ~26 
kartus pavartotas ‘įprotis’, ‘paprotys’, ‘priemonė’ reikšmėmis: „tokió budó“ (Bd 43, 51, 
52, 60, 76, 133, 137, 147, 152, 172, 177, 179, 190, 191, 200, 201, 204, 147, 152); „tokió pat 
budó“ (Bd 134, 173, 188); „paprastó budó“ (Bd 62); „kórsaj budas“ (Bd 121); „Kôki buda“ 
(Bd 177); „po budo“ (Bd 211), o daugiausia pavartotas ‘charakterio’ ir panašiomis reikš
mėmis. Bd pradžioje (pratarmėje, parašytoje Herderio įtakoje, ir pirmojoje dalyje) žodis 
būdas vartojamas artimomis žodžiui charakteris reikšmėmis, pavyzdžiui61:

kóremĩ szenden Letuwej, Kalnienaj ĩr Ƶamajtej gywen, kuriû asz czè óssĩjemiau bu dą, 
dabą, tĩkybą, ukęs riedą, karybą, prekybą ĩr mąntą arba pĩningus trumpaj ĩszraszy tĩ 
(Bd „Pratarme“, 9).

mĩniedamas óź wis dĩdesnej, ąnt to, jog szwentĩ wiraj ĩr swieto iszmintej lĩjp sektĩ 
ipieden sawo bocziû, prabocziû budą ĩr apłamej jo neklejstĩ. Nes iog ne pats tou pro
maniau, kou cze ape tou budą ĩszrasziau, taj ĩr wĩjtą parodiau, kórioje ĩszraszytą radau 
ĩr patarlę kałbojĩ tebesąntą twĩrtĩndams senowęs rasztą priduriau (Bd „Pratarme“, 9).

Autorius antrojoje citatoje nurodo savo darbo metodą: pasako, kad remiasi šventais 
vyrais ir išminčiais, t. y. autoritetingais šaltiniais, kurie liepia laikytis protėvių būdo. 

59  T. y. Taedes (žr. Jurgutis 1991, 19).
60  „Iš žemdirbiško rago, gimine lietuvių, 

[save] vedi, Džiaugies gamta, daina kaip 
ir ragu. Nes pūsdama tu galvijus netram
dytus ganyklon suvarai, Ir žagrę laikyda
ma kartoji džiugiai Jehu. Vestuvių, laido
tuvių, ne tik vaišių dainas išdainuoji, Au
dodama apdainuoji viską, ką aplinkui ma

tai. Wilhelmus Martinius Verdainės 
kunigas iš Theod. Lepnerio darbo Prūsų 
lietuvis, § X. p. 97“ (vertimas – R. B.).

61  Kiti junginiai su žodžiu būdas, pvz.: „karin
gas budas“ (Bd 63), „romio budo“ (Bd 64), 
„tautos budó“ (Bd 75), „budo ĩr ĩsta ti mû 
sawo tautos“ (Bd 123), „budas draugybes“ 
(Bd 122), „budą żmogaus“ (Bd 155).
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O toliau sako, kad jų mintis paremia lietuvių kalbos žodžiais, kurių daugybė randa
ma ir senosiose graikų ir trakų kalbose:

iog tos wĩssas tautas gĩlio senowie wĩjnus Tiewus yra tóriejuses; nesgi newen dĩde 
daugybe żôdiû Grekonû ĩr Trakionû atsirąnd Letuwiû kałboie; bet dar budas tû kałbû 
butĩnaj sótink (Bd 5).

Daukantas, sakydamas, jog graikų ir trakų kalba turi panašumų, nenorėdamas 
plėstis, pateikti pavyzdžių, žodį būdas pavartoja abstrakčiau – „budas tû kałbû bu-
tĩ naj sótink“.

Pirmosios Bd dalies pradžioje Daukantas nurodo lietuvių ištakas buvus Indijoje: 

Gĩloie jau senowie, kajp paskiaus regiesem, pĩrm gĩmĩmo Krystaus Lëtuwiû tauta yra 
jau rąndama gywenąntĩ uksĩniusĩ arba joudusiusĩ pamariusĩ sziauręs linkon, noris ne 
Lëtuwejs; bet kĩtajs wardais, jau nu jôs budo, jau nu wĩjtos, kórioie gyweno wadinama, 
beje: Indĩjonimis, Kĩjmarionĩmis, Skytajs ĩr Getais; kartajs Erulejs arba Gĩrrulejs. 
Indĩjonĩmis wadĩno jus, rasi nu to, iog swiets dar pasakomis mĩnieję, iog nu Indĩjós 
kĩlĩmo buvo, jau nu jû budo, dabôs ĩr tikybôs, koumĩ butĩnaj Indijonĩms pawiedawo, 
kajp mums tou senowęs rasztĩnikaj stĩgawo (Bd 1).

Daukantas nurodo, kad remiasi Herodoto, Strabono ir Peterio von Bohleno 
(1796–1840) darbais (Bd 1). Iš citatos matyti, kad istorikas akcentuoja, jog šios dvi 
tautos panašios būdu, kultūra („daba“), religija. Daukantas, remdamasis Bohlenu, 
kitoje Bd vietoje rašo: „Tajpat Jndĩjónû tauta wĩssó akyłoie senowie tarp wĩssû kĩttû 
tau tû wadĩno isĩkunĩjemą sawo dĩdioio Dĩjwo Wisznó wadĩnamoio Adiwarage-Peru-
nal“ (Bd 87).

 Peterburgo periodu, kaip sakyta, Daukanto domėjimasis orientalizmu išaugo. 
Pažintis su Antanu Muchlinskiu, kuris 1835–1839 metais Sankt Peterburgo universitete 
dėstė arabų kalbą, o nuo 1830 m. – turkų, galėjo koreguoti interesų kryptį, lektūrą, 
ypač tyrusią sanskrito ir lietuvių kalbos panašumus. Kad Muchlinskis domėjosi sans
kritu, rodo jo veiksmai: 1859 m. tapęs dekanu, įvedė sanskritą62. Bd išnašose, be 
Bohleno ir Rasmuso Christiano Rasko (1787–1832), nurodomas minėtas Vateris, kurio 
dvi knygas turėjo savo bibliotekoje: Die Sprache der alten Preuſsen (1821) ir Analekten 
Der Sprachenkunde (1820). Šiose knygose gausu lietuvių kalbos pavyzdžių. Užrašų 
knygose buvo pasižymėjęs, kad Augustas Schlegelis (August Wilhelm von Schlegel, 
1767–1845) 1827 m. Berlyno akademijoje skaitė paskaitą apie dualį, o antrajame tome 
Der Indische Bibliothek (1825) rašė apie Bhagavad-Gitą63. Daukantas skaitė ir Aleksandro 
Humboldto (Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, 1769–
1869) darbus64. Humboldtas, remdamasis kitais autoriais, nurodo, kad Amerikos 
indėnų Votan ar Vodan skamba kaip skandinavų Vodan ar Odin, kuris karaliavo tarp 

62  Кононов 1960, 13.
63  IK 50.

64  Žr. Bončkutė 1993, 195–206.
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skitų65. Humboldtas, remdamasis Williamo Joneso tyrimais, sako, kad Odinas yra tas 
pats, kas indų Boudha66. Daukantui galėjo būti žinomas šis du kartus (1810, 1824) 
publikuotas Humboldto darbas. Daukantas Bd Odiną minėjo ~20 kartų. Jis Odiną 
įtraukia tarp pirmųjų Lietuvos kultūrinių herojų ne tik todėl, kad XVIII–XIX a. Va
karų Europoje buvo būdinga krašto istoriją susieti su Rytų civilizacija, bet ir todėl, 
kad jo asmeninė istorija tai „patvirtina“: motina buvo Kotryna Odinaitė (žemaičiai 
taria Vodinaitė; sic! Odin ir Vodan, Vodin). 

Daukantas ne tik Bd mini Odiną. 1845 m. vasario 12 d. laiške Narbutui jis pir-
miau sia pastarąjį pagyrė, kad su didele erudicija viską savo istorijoje, kurią atsiun
tė, išdėstęs, bet pastebėjo, jog praleisti pirmieji įstatymų kūrėjai67, Zamolksis68, ir 
toliau pridėjo:

Powture rownież drugiego orawodawcę Odina, który Szwedow zawojował i całą 
Połnoc, w Szencyi w Danij w Norwegij zadnego nazwiska familij któryby się Odinym 
nazywał niemają, gdy tym czsem pełno niety[ł]ko ksiązat biednej szlachty ale też i 
prostych ludzi ale zawsze wołnych, co pokazuie że oni są ab origine Litwini. Własnie 
Odyn jest patriarchą wszystkich ksiąząt Litewskich. Rzecz naturalna ze ludzi pierwiej 
były zaludnione brzegi stej strony morza Baltyckiego jak z tamtej, te nazwanie wagi
na gentium (Szwecya) jest koncept srednik wiekow mianowicie 15 wieku, wiadomo 
zdoswiadczenia że gdzie niema chleba tam się i ludzie niemnozą, Co dzis praktyku
ie to musiało bydz i dawniej, sam wyraz Ƶuwiedaj Litewski /: rybojedy) pokazuię, 
czym oni dawniej żyli i byli. O Odynie najciekawsza jest wiadomość w Jntrodukcyi 
Maleta do historyi Dunskiej oraz Ƶurnał Francuzki 1822 roku pod tytułym Katolik69.

Matome, kad Daukantas laiške kalba apie Odiną, pabrėždamas, kad Lietuvoje ir 
dabar šia pavarde gausu ne tik kunigaikščių, vargingų bajorų, bet ir paprastų, visuo
met laisvų žmonių. Atkreiptinas dėmesys, kad jis remiasi Kopenhagos ir Ženevos 
universitetų profesoriumi Pauliumi Henriu Malletu, kuris Danijos vyriausybės užsa
kymu išleido Danijos (įskaitant Skandinavijos) istoriją, taip pat norvegų poezijos ir 
prozos vertimų rinkinį, kur pateikiama Odino legenda. Malletas abejoja dėl istorinio 
Odino tapatybės, teigdamas, kad jis galėjęs būti apsimetėlis, pasivadinęs dievu, kai 
iš Rytų atkeliavo į primityvesnės kultūros kraštą. Svarbu, kad Malletas neabejojo, 
kad Odinas atkeliavo iš „kažkokios“ Skitijos ir buvo „charizmatiškas lyderis“. Mal
letas suranda panašumų tarp Odino ir Mahometo, kuriuos abu laiko religiniais imig-
rantais70, o kaip sakyta, Humboldtas tapatina Odiną, Vodaną, Votaną, Budą. 

Lietuvių sąsajų su Indija ir žodžio Buda atspindžių lietuvių praeityje regi ir Nar
butas. Jis sako, kad senovinis vardas Budha indų mitologijoje turi daug reikšmių ir 

65  Humboldt 1824, 208.
66  Humboldt 1824, 382–383.
67  Narbutas remiasi tais autoriais, kurie 

mano, kad Odinas iš Skitijos atkeliavo į 
Skandinaviją (Narbutt 1837, 19–20).

68  Herodotas rašo „Salmoksis“, gr. Σάλμοξιν 
(Herodotas 1988, 239).

69  Griškaitė 1996, 496.
70  Žr. plačiau Rix 2010, 47–60.



227 S i m o n o  D a u k a n t o  BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû 
Kalnienû ĩr Ƶámajtiû ( 1 8 4 5 )  š a l t i n i a i

kad budinų pavadinimas yra kilęs arba nuo ano dievo, arba veikiau nuo filosofo 
vardo, kai šios sektos narių labai padaugėjo pirmiausia Indijoje, po to – visoje Azi
joje71. Narbutas ir Daukantas, minėdami lietuvių protėvius budinus, rėmėsi Herodo
to IV knygos 108 pastraipos tekstu:

Budinai [gr. Βουδῖνοι] – didelė ir gausi tauta. Visų jų akys mėlynos ir plaukai rudi. Jų 
šalyje yra viena medinė tvirtovė vardu Gelonas. Kiekvienos jo sienos ilgis – 30 sta
dijų. Tos sienos aukštos ir medinės. Namai ir šventyklos taip pat medinės. Šventyklos 
helėniškos, helėnų dievams skirtos. Jose stovi medinės statulos, aukurai. Kas treji me
tai jie švenčia Dioniso šventę ir rengia bakchanalijas. Mat gelonai senovėje kilę iš he
lėnų: išvyti iš pajūrio prekybos vietų, apsigyveno pas budinus. Jų kalba yra skitų ir 
helėnų kalbų mišinys72.

Daukantas, konspektuodamas Mogiliovo metropolito Stanislovo Bogušo-Sestren
cevičiaus (Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz, 1731–1826) veikalą Tauridės istorija73, 
parašytą to meto valdininkijos užsakymu Krymo prijungimo proga74, užrašuose Ma 
pasižymi ir nurodo, kad informacija paimta iš Herodoto: „Budinie, ils la firent mar
cher vers l’occident premierement chez les Melanchlenes, puis chez les Anthropoges, 
chez les Nevres, et enfin chez les Agathyrses. Hérodote. pag. 415 416“75.

Narbutas, kaip ir Daukantas, teigia, kad lietuviai senų senovėje galėjo būti nepa
lyginamai aukštesnės civilizacijos negu tuomet, kai juos pažino skandinavai, vokiečiai 
ir slavai. Pritaikius šiuolaikinės tarpkultūrinės komunikacijos tyrimų terminiją, galbūt 
galima pasakyti, kad Daukantas siekė parodyti, jog senovės lietuviai buvo aukštos 
kultūros konteksto76 šalis. Narbutas pastebi, kad upių pripažinimas šventomis kilo 
iš indų-braminų religijos, o budistai teigia, kad kiekviename krašte gali būti šventa 
upė77; kitoje vietoje akcentuoja, kad senovės lietuvių tikėjimas apie vėles buvo per
imtas iš indų-skitų kilties78.

Trumpai pasakytina, kad pirmasis, kuris iškėlė mintį, kad Azijos tautų migracija į 
Europą sukūrė germanų kultūrą, buvo islandų politinis veikėjas, istorikas, poetas 
Snorri Sturlusonas (1178–1241). Jis sakė, kad Odinas ankstyvuosiuose amžiuose buvo 
karalius ir žymus didvyris, vėliau išaukštintas iki germanų vyriausiojo dievo. Anot 
Sturlusono, Odinas buvo karinis vadas ilgoje kelionėje į Šiaurės vakarus. Atkeliavęs 
su kitais į naują gyvenvietę, primityvesniems vietiniams gyventojams pasisakęs esąs 
dievas. Sturlusono sukurta saga Jaunesnioji Eda (Prozinė Eda) labai išpopuliarino šią 

71  Narbutt 1837, 68–69.
72  Herodotas 1988, 242.
73  Daukantas rėmėsi ne pirmuoju dvitomiu 

leidimu Histoire de la Tauride, Brunswick: 
Pierre-Franc ̧ois Fauche et Comp., Impri
meurs-Libraies, 1800, bet antruoju Histoire 
du royaume de la Chersonese Taurique. […] 
Seconde édition revue, St. Pétersbourg: 
L’imprimerie de l’Académie Impériale 

Russe, 1824. Nežinia, ar jis matė šio veika
lo vertimą į rusų kalbą: Богуш-Сестренце
вич, С. История о Таврии 1–2, Санкт-
Петербург: Типография Шнора, 1806.

74  Попов, Гончар 2012, 141–142.
75  Ma 173.
76  Žr. Hall 1966.
77  Narbutt 1835, 175.
78  Narbutt 1835, 383.
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legendą, kuri Europoje tapo žinoma per vertimus79. Toliau bus matyti, kaip Daukantas, 
remdamasis šaltiniais, Odiną inkorporuoja į Lietuvos istoriją.

Tad manytina, kad autoritetingų mokslininkų aptartas kultūrinių herojų Odino ir 
Budos siejimas, žodžių su šaknimis būd- / bud- gausa lietuvių kalboje lėmė veikalo 
pavadinimą. Knygos pirmosios dalies pavadinime pirmąjį žodį, galbūt norėdamas jį 
pabrėžti, Daukantas atskiria tašku: „BUDAS. Senowęs-Lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû“ 
(Bd 1). Be to, Bd ne vienoje vietoje žodis būdas vartojamas kalbant apie senovės iš
minčius, kurių „guvumas“ ir „buklumas“ leido juos Dievais laikyti, kurių būdas darė 
juos išminčiais (Buddha – nušvitęs / nubudęs dvasia):

Taj ĩszmintej matĩdamis tokɨ budą żmogaus gamtoie, norieię tajp sóriedytĩ żmônys jû 
draugie, idant kô jems re’k ĩr kô patys géjd dieł sawęs galietum pasĩjktĩ. Tó dieiusis 
tĩj kónegaj arba ĩszmintej sakĩes iems nu Dĩjwo essantys lejstajs, idant żmônys 
pamokytû, kas jems yra géró ĩr priderąntiô; żmônys regiedamis tokius kunegus 
gówĩsnejs ĩr bóklesnejs óź sawɨ, tarę jus tĩkraj isakimó Dĩjwo riedąnt; todieł kłausę jû 
pamôksłą it walęs Dĩjwo (Bd 155–156).

Tarnaj jo arbo kónegaj, kórĩj padĩeię jem jo dárbą atlĩktĩ wadĩnos Wajdelotajs, Ƶygowajs, 
Wĩrszajtejs arba wĩrszĩnikajs, pagał tô, kajp kas koumi rûpĩnôs, wĩssĩ buo bemoterè 
arba naszlej, wiraj regieiusis szĩłto ĩr szałto, wĩłko nesztĩ, ĩr pamestĩ, ape kóriû budą 
ĩr isĩjemimus wĩrsziaus jau minawojau (Bd 158).

Susiejus Odiną su motinos pavarde, Daukantui jau nebuvo svarbu, kad jo tėvų 
šeima buvo tik karališkieji valstiečiai. Istorijos tyrimai jam padėjo susitaikyti su pro
senelių statuso praradimu, jis galėjo suvokti, kad kartu su dokumentais jo asmeniš
ka praeitis nedingo. Daukanto susidomėjimas istorija augo palaipsniui, veikiant vi
diniams ir išoriniams stimulams. Kai, norėdamas atsiimti magistro diplomą, jis buvo 
priverstas pateikti bajorystę įrodančius dokumentus, turėjo pasijusti skaudžiai paže
mintas. Šeimos bajorystės praradimą Daukantas galėjo išgyventi kaip asmeninę kri
zę. Jaredas Diamondas krizę aiškina kaip tiesos momentą, posūkio tašką, kai sąlygos 
prieš įvykį ir po jo labai skiriasi. Kartu posūkio taškas yra ir iššūkis, kuris verčia 
imtis naujų būdų, nes buvę pasirodė nepakankami iššūkiui išspręsti80. Savarankiško 
ir nepriklausomo būdo Daukantui neturėjo būti paprasta nusižeminti ir stengtis 
gauti bajorystę patvirtinančius dokumentus. Manytina, kad bajorystės atstatymas 
1820 m.81 Daukanto gyvenime buvo reikšmingo posūkio metai: statuso atstatymas 
buvo ir atsakomybės veikti pagal jį prisiėmimas. Daukanto pažintys su daugeliu 
aukštojo luomo atstovų rodo, kad jis susigrąžinęs protėvių prarastą statusą pradėjo 
veikti kaip bajoro luomo atstovas.

Tad galima sakyti, kad Bd, kaip veikalas, turintis ir regioninės, ir kultūros istorio-
grafijos požymių, glaudžiai susijęs su Daukanto asmenine istorija. Protėvių istorija 

79  Žr. Rix 2010, 47. Teodoras Narbutas Edą ci
tuoja (Narbutt 1835, 353), gali būti, kad 
Daukantui ji buvo prieinama.

80  Diamond 2019, 20.
81  Merkys 1991, 54.
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išugdė pasitikėjimą savimi ir lėmė asmenybės išskirtinumo suvokimą, kūrybinei 
asmenybei būtiną pasitikėjimą savimi. Tą patvirtina Bd tekstas, kur, skirtingai negu 
ankstesniuose veikaluose, gausu romantizmo estetikai būdingų elementų, nevengia
ma remtis asmenine istorija, argumentai tekste pateikiami iš asmeninio pokalbio su 
šeimos nariais, kraštiečiais, pavyzdžiui:

kas par gĩrres tĩnaj senowie yra buwuses, tas tepakłaus sawó senujù, anĩj jem papa
sakos, kokés buo gĩres atmĩnamaj dar pirm 60, 70 metû, Ƶamajtĩûsĩ (Bd 15).

Nesgi szenden Ƶiamgalys arba Łatuis pasakôdams praszalejtiou, jis wens sakos 
wiecĩnikó arba wĩjtĩnĩkó esós, beje: pĩrmoujó ĩr tĩkroujó tôs żiamęs gywentojó, o kĩttĩ 
wĩssĩ essantys szałdras ĩr praszalejtej. Je parsklejsem dar pĩrmusius rasztus sziauręs 
rasztĩnikû tą patę tejsybę rassem; nesgi pagał jû żĩnios Odĩns pĩrmasis wĩssos sziauręs 
waldimiers buwęs ĩsz Ƶiamajtiû kĩlĩmo ĩr sawą buwejnę Asgardo pĩlie pa Daugawie 
tórĩejęs (Bd 214).

Manytina, kad Daukanto asmeninei istorinei patirčiai formuotis didelę įtaką 
turėjo motinos Kotrynos Odinaitės protėvių linija, kuri suteikė papildomą požiūrio 
į istoriją įrankį. Odinų kraujo dalis (net jei ir siejama tik pavardės) galėjo būti vie
nas iš svarbiausių stimulų peržengti savojo individualaus laiko horizontą, kad būtų 
galima sujungti praeitį su dabartimi ir ateitimi. Daukantas negyveno tėvų socialinio 
luomo įprastuose rėmuose, jo laikysena artimesnė protėvių turėtai aukštesnei pa
dėčiai visuomenėje. Autoriaus užuomina į asmeninės istorijos svarbą įžvelgtina ir 
Bd pseudonimo varde Jokyb’s, t. y. Jokūbas – prosenelis, iš kurio vedama istoriko 
šeimos šaka.

2. Š A L T I N I A I. IƵ nuorodose Daukantas pateikė ~67 šaltinius, iš kurių Bd pa
sikartoja 38. Iš viso Bd nurodomi ~85 šaltiniai82, iš kurių naujų palyginti su IƵ – 46. 
Nauji šaltiniai nesiejami su išleidimo data. Bd šaltinių, išleistų po 1834 m., nėra daug. 
Pirmiausia, tai tęstiniai leidiniai: Tygodnik Petersburski (1836)83, Wizerunki i rostrząsania 
naukowe. Daukantas nurodo, kad cituoja iš „Wizerunki Wilno 1840 Tom. 22. s. 62…“ 
(Bd 36), tačiau suklysta, nes 22 tomas buvo išleistas 1841 m. O iš Tygodnik Petersburski 
jis paėmė Adomo Liudviko Jucevičiaus straipsnį „Kamienie litewskich bogiń“ (Bd 
103). Iš naujesnių knygų remtasi Juozapo Ignacijaus Kraševskio (Józef Ignacy Kra
szewski, 1812–1887) Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy 1 (1840) (Bd 110, 144), Joa
chimo Lelevelio (Joachim Józef Benedykt Lelewel, 1786–1861) Pytheas und die Geo-
graphie seiner Zeit (1838) (Bd 26), Teodoro Narbuto Dzieje starożytne narodu litewskiego 
1–3 (1835–1838) (Bd 57, 104, 108, 124, 129, 204).

82  Palyginimui galima pasakyti, kad Narbuto 
Lietuvių tautos istorijos I tome, kuris yra 
~100 puslapių storesnis negu Bd, suskai
čiavau ~110 šaltinių.

83  Daukantas savo užrašuose šį leidinį su Ju
cevičiaus straipsniu pasižymėjo „Tygodnik 
Petersburski część XIII. N. 17 vol. 7. 
(1836)“; Ma [54].
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Nurodant šaltinių skaičių šiame straipsnyje rašoma apie, nes Daukantas ne kartą 
remiasi ne tik šaltiniu, bet ir rengėjo pastabomis, pavyzdžiui, Daukantas rašo: „Schlöz
er, Gesch. Littauen, S. 177, anmerkung“ (Bd 5); „Tacitus de Morib. Germ. Cap. XXXIX“ 
(Bd 7) ir „Tacitus de morib. German. Cap. XVIII. Edit. 3-tia Just. Christ. Dithmari an. 
1766. Francofurti ad Viadrum“ (Bd 6) bei „Just. Christ. Dithmarus in Commen. de 
morib Germ. 3-tia edit. Francofurti ad Viadrum. a. 1766“ (Bd 8). Joachimo Lelevelio 
pavardės visai nemini, nors remiasi, kaip sakyta, jo knyga ir išnašoje nurodo „Pyte
as. 1838 Leipzig“ (Bd 26). Be to, ne vieną autorių nurodė iš „antrųjų rankų“. Dau
giausia rankraštinių (pvz., Mato Pretorijaus Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubüh-
ne [1698]; Simono Grunau Preussische Chronik [1876–1896]) arba seniai leistų šaltinių 
jis perėmė iš Johanneso Voigto (1786–1863) Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten 
bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens 1–9 (1827–1839), kuris, beje, 
taip pat nurodo, kad kitus šaltinius atpasakojo iš trečiųjų šaltinių84.

Bd iš visų ~85 šaltinių ~11 antikinių ir vėlyvosios Antikos (Herodotas, Pitėjas 
Masalietis, Strabonas, Diodoras Siculas, Klaudijus Ptolemajas, Titas Pomponijus Mela, 
Publijus Kornelijus Tacitas, Publijus Ovidius Naso, Gajus Plinijus Vyresnysis, Markas 
Junianas Justinas, Prokopijus iš Cezarėjos), ~21 vietinės kilmės (pvz., Vincentas Kad
lubekas [Wincenty Kadłubek], Jonas Dlugošas [Jan Długosz], Motiejus Strijkovskis, 
Mikalojus Daukša, Mykolas Lietuvis, Jonas Lasickis, Albertas Kojelavičius-Vijūkas, 
Ksaveras Bogušas, Teodoras Narbutas, Tadas Čackis [Tadeusz Czacki]), ~13 kitų 
kraštų (danų, nyderlandų, prancūzų, rusų, švedų), o ~35 (bet ~40 pavadinimų) yra 
prūsų, vokiečių kilmės, daugiausia gyvenusių Rytų Prūsijoje, kitose Pabaltijo vieto
vėse ir Sankt Peterburge (t. y. baltvokiečių), autorių ar šaltinių. Kai sakoma šaltinių, 
turima galvoje, pavyzdžiui, nuorodas į Lietuvos Statutą, „Volumen legum“ (ATR 
1771 m. konstitucija), mokslinių straipsnių rinkinius. Svarbu pabrėžti, kad citavimo 
dažnumu kitus autorius lenkia vokiečių kilmės mokslininkų darbai ar jų parengti 
leidiniai. Todėl manoma, kad Bd didelę įtaką padarė vokiečių istoriografijos tradici
ja. Tolimesni tyrimai parodytų, kuri vokiečių istoriografinė mokykla labiausiai veikė: 
Karaliaučiaus, Getingeno, Berlyno…

Daukantas IƵ Voigtą nurodė ~84 kartus85, tai daugiausia cituotas autorius. IƵ dar 
yra ~15 išnašų, kur nėra bibliografijos aprašo, ir tolimesni tyrimai parodytų, ar tarp 
jų nebūtų Voigto citatų. Be to, IƵ iš Voigto buvo perimtas ne vienas šaltinis. Tokiu 
būdu šio autoriaus įtaka IƵ dar labiau išauga. Bd Voigto istorija nurodoma ~21 kar
tą, tačiau nustatyta, kad ir čia nemažai šaltinių Daukantas percitavo iš jo darbo, tokiu 
būdu netiesioginio rėmimosi yra gerokai daugiau. Kadangi Bd buvo rašyta remiantis 
IƵ, kur aptariant senovės prūsų ir lietuvių istoriją bei kultūrą pagrindinis šaltinis 
buvo Voigto istorija, Bd šio autoriaus veikalo svarba išlieka. Mat, tiriant Daukanto 
rėmimosi šaltiniais pobūdį, buvo nustatyta, kad Daukantas, rašydamas naują veika
lą, ne visada perrašydavo ankstesniajame tekste buvusias nuorodas, nors pačią min

84  Žr. Voigt 1827, 33. 85  Merkys suskaičiavo 75 (Merkys 1991, 107).
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tį, šiek tiek pakeitęs raišką, palikdavo86. Pavyzdžiui, IƵ iš Voigto veikalo percituoja
mas Pitėjo pasakojimas apie gintarą: 

Dort wohnen die Guttonen, ein Germanisches Volk, an einer durch daseindringende 
Meer vielfach ʒeriſſenen und oftmals unterbrochenen Küſte, Mentonomon genannt, die 
ſich ſechstauſend Stadien weit ausdehnet. Eine Tagesſchiffahrt davon entfernt liegt die 
Insel Abalus, an welche ʒur Frühlingsʒeit durch die Fluthen des Meeres der Bernſtein 
auſgeſpült wird, ein Auswurf des verdickten Meeres. Die Bewohner gebrauchen ihn ſtatt 
des Holʒes ʒur Feuerung, oder verkaufen ihn an die nachbarlichen Teutonen87.

Bd ši informacija, nors šiek tiek papildyta, išliko, bet nuorodos į Voigto tekstą nėra 
(žr. 1 lentelę).

IƵ Bd
Tolaus dar tasai Pyteas tep <billo> pa
sako: tynai atakotamę bey iszgrauźô-
tame juras bångiomis kraszte giwe
nonte dvi taute – Aestijonû ir Gutto-
nû, kursai krasztas wadinęis Mento
nomon 6000 straipsniu platus, nu ku
rio weinù deinù gali nuyrklůti jurù 
pagal i sała wadinama Abalus, kur 
pawasari jura // jura bangiodama me
tusi laukon gintarus beje trůszas juras 
sustinguses. Giwentoie kurinù ius it 
medius (rasi sao Deiwus smęlkida
mis) arba pardavoj Teutônams.
J. Voigt, Gesch. Preuss, B. 1, K. 1, 
S. 18–28 (IƵ 3–3v).

Kétwĩrtamĩję, ąmżiouie, lig ne gĩmós Kristui, Piteas 
Marsĩlijos ukinikas ticzioms ejęs i sziaurę jautotĩjs 
gĩntarû krasztą, reges nu sawo wyresnybęs issiustas. 
Tas mokitas wirs ĩr Żwajs dżĩ nys buk atkélawęs ąnt 
Penicijonû łajwó i Ƶia majtiû pajurius. Jis pasako, iog 
essós auszrĩnis pajuris par 150 mĩliû ĩłgas ĩsz jurós 
wĩlniemis ĩsz grauź tas, daug marąngiû tóris kóremĩ 
gywenąnti tauta wadĩnama auszrienajs (aestuarĩj), it 
prĩsz kaj li nou cziû krasztą essąnti sałą Abalos arba 
Basileje arba Raumoniję wadĩnama, ąnt kórĩ pawasa
rejs jurôs wĩlnys ĩszmetąntes só maurajs gintarus, 
kórius żmônys kurĩnąntis, mediû wĩjto ar pardawo
jentys artĩmems Teutonams (cze re’k mĩnietĩ, je 
kurĩno, tad Dĩjwus garbindamis) (Bd 215–216).

1 lentelė. IƵ ir Bd iš Voigto veikalo percituojamas Pitėjo pasakojimas apie gintarą

Galima patikslinti, kad IƵ pateiktoje nuorodoje puslapiai nurodyti ne visai tiksliai, 
iš tikrųjų informacija paimta iš Voigto 18–19 puslapių.

Panašių atvejų, kai Voigto teksto Bd, perimto iš IƵ, išliko, bet nebeliko nuorodų, 
galima pateikti ir daugiau. Pavyzdžiui, Daukantas, rašydamas apie prekybą gintaru, 
Bd gerokai trumpina IƵ tekstą, kur remtasi Voigtu88 ir iš šio veikalo perimtais šaltiniais89. 
Be to, Bd vietoj Voigto Daukantas nurodo pirminių šaltinių, kuriuose rašyta apie gintarą, 

86  Plg. Bončkutė 2009; Bončkutė 2018.
87  Voigt 1827, 19.
88  Voigto istorijoje labai daug dėmesio skiria

ma gintarui ir prekybai juo, o Daukantas 
atrenka tik kai kuriuos dalykus (žr. Voigt 
1827, 14–93).

89  Pavyzdžiui, IƵ iš Voigto perrašyta: „Joh. v. 
Müller Allg: Gesch: B 1. s 35.- Heeren Ide
en über Polit. den Werkehr und Handeln. 
B.1. s. 693.- Schlöʒer ’s Nord. Geschich. 
S. 105“ (plg. Voigt 1827, 16–17).
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autorius (Diodoras Siculas, Pitėjas, Plinijus Vyresnysis, Tacitas). Palyginus su Voigto 
istorija, darytina prielaida, kad, nors Daukantas šiuos šaltinius žinojo, kai kuriuos tu
rėjo savo bibliotekoje, bet, spartindamas rašymą, nuorodas, atrodo, pateikė iš Voigto. 
Taigi Bd nuorodų į Voigto veikalą sumažėjo, nes Daukantas remdamasis jo veikalu 
nurodė antikinių ir kitų senųjų autorių veikalus. Ir, antra, nors netiesioginio rėmimosi 
Voigto istorija liko, bet Daukantas, gerokai tekstą perdirbęs, sutrumpinęs, pirmtako 
nenurodė, pateikė, pavyzdžiui, naujesnio šaltinio, IƵ nevartoto, aprašą (žr. 2 lentelę).

IƵ Bd
Gintaras waisius Ƶmaitiû z
męs ir tynai tegaunamas, ira 
jau żyło senowie żęnomas ir 
tep brånginamas, iog ij ne su 
auksù bet su patiù żem cziugù 
tęnai ligen: kaipogi knigose 
raszta szwen ta ira jau mina-
woiemas. 2) Tepat Homerus 
saô dainie måndage ɨ garben. 
3) Wir sziaus minaôtas weikalû 
raszitos Herodotus giwenus 
400 metû pirm gęmima Kris
taus pasako mum’s ape ginta
rus aiszkesnè.
2) J. Voigt Geschichte Preus

sens T I. K 1. s 18.
3) Schlöʒer’s Nord: Geschicht. 

s. 34 (IƵ 2v).

Gĩlo senowie pirmiaus buo źinoma Lëtuwôs kraszto preké 
arba taworas, nekajp pati jôs tauta. Jr tajp Ƶiamajtiû gin
tars buo newen patĩms Grekonims, bet ĩr Penicijonĩms 
żĩnomas ĩr kajp auksós brąngĩnamas, ir niekór kĩtór kajp 
patiû Ƶiamajtiu krasztĩ ikĩ szè dĩjna tegaunamas: kajpogi 
Mojziesziós ĩr Arons jau metusĩ 1475 pĩrm gĩmĩmo Krist
aus ąnt aukurajs kurĩno gintarus, kórius Egyptionis wa-
dĩno Sakal. Paskiaus żĩnoma yra, iog Penicijonys statĩ gim
tarus Salamonon i jô bażniczę smĩłkałou. Grekonys Ajak są 
sawą garbingą wytɨ mirusɨ metusĩ 1209 pĩrm gi mĩ mo Kris-
taus sódegĩno ąnt gĩntarû krôsnę, kórius anij wadĩno elek
tron: Monelaus Grekonû wieszpats metuse 950 pĩrm gĩ mĩ-
mo Kristaus torieię sawo rumus gintarajs pieritus. a) Ero
dotas Grekonû rasztĩnĩkas gywenós penktamiję ąmżiouĩe 
pĩrm gĩmĩmo Kristaus pasakodams ape gĩntarą […]
a) Siestrzencewicz. Precis des Recherch historiques sur Po

rigine des Esclavons ou Slaves et des Sarmates chap. 
XXII. 1824 à St. Petersburg (Bd 214–215). 

2 lentelė. Bd Voigtas nenurodytas, nors informacija, paimta iš IƵ, kur nuoroda yra

Tiesa, Stanislovo Bogušo-Sestrencevičiaus veikalo nuoroda nėra tiksli, nes infor
macija imta iš XX dalies „De l’ origine des Litvaniens“: 

10. L’an 1475 avant l’ere chretienne, on lit qu’Aron et Moïse brulaient sur les autels 
d’Egypte de l’ambre qui’ils appellaient électron.

11. L’an 1215 avant l’ere chretienne le corps d’Ajax fut consumé par les Grecs dans un 
bucher d’ambre qu’ils appellaient électron.

12. L’an 1201 avant l’ere chretienne les Phéniciens transporterent de l’ambre par la mer 
d’Arabie puor le temple de Salomon, et en Espagne dans le port de Tartessus 
aujourd’hui Cadix.

13. Au neuvieme siècle 950 avant l’ere chretienne le palais de Ménnélas étoit orné 
d’ambre ou electron90.

90  Siestrzeńcewicz 1824, 162.
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Vis dėlto pastebėta, kad kartais Daukantas, rašydamas Bd, grįžo prie Voigto ir IƵ 
tekstą papildė. Pavyzdžiui, ši Voigto teksto dalis plačiau atpasakota Bd negu IƵ:

Im nördlichen Italien war um das Ende des fünften Jahrhunderts das Reich der Ost
gothen errichtet worden, und Theoderich der Große, der erste große Stern, der am 
Himmel des Mittelalters leuchtet, ſtand ihm in glänʒender Größe vor. […] Ob die 
Erinnerung und das ſtolʒe Gefühl alter Stammgenoſſenſchaft mit dem Volke der 
Ostgothen und deſſen weitgefeierten Gebieter, oder ob die Bewunderung deſſen, was 
durch den großen König in Italien geſchah, oder ob endlich mit beiden auch das 
Dankgefühl für die Milde und Gunst, mit der einſt Hermanrich das Volk der Aeſtier 
behandelt hatte, den Gedanken der Berehrung bei dieſem erweckt und den Blick ʒu 
ihm hingeʒogen habe, darüber kann uns keiner belehren. Gewiß aber iſt, daß man im 
Aeſtier=Volke beſchloß, dem gefeierten Könige durch eine Ehrengeſandtſchaft mit 
einem Ehrengeſchenke des köſtlichſten Bernſteines die Liebe und Ehrfurcht ʒu 
beʒeugen, die ſeine Thaten auch im hohen Norden unter den Völkern erregt hatten. 
Mehre der vornehmſten Aeſtier ʒogen daher, vielleicht auf der alten Handelſ=ſtraße 
über Carnuntum, nach Italien hinab und überreichten dem Könige das koſtbare 
Erʒeugniß ihrer Heimat. Theoderich nahm ſie mit großer Freundlichkeit auf […]. Nach 
einiger Ʒeit entließ er die Aestiſchen Geſandten mit einem reichen Gegengeſchenke 
und einem Dankſchreiben an das Aeſtier=Volk folgenden Inhalts91.

Didesnė šios citatos dalis yra 126 puslapyje, bet pats laiškas – 127, kurį Bd nuro
dė Daukantas (žr. 3 lentelę).

IƵ Bd

Metuse 493 g. K. Aesta ta ira Ƶmaite 
buk siuntynę dovinas gintarû Teodoriků, 
kitam wiespatui Gotû i Rima, lyczius tû 
dovinû niera dar szenden żinomas. Ne
gut tas, iog Teodorik’s godiga siuntynius 
Aestû iszwaiszinęs ir apent ius namon 
iszleidęs su grometu, kuri szenden dar 
rasz tuse ira randama, wienog kitta nieka 
tęnay negal raste, negut tů iog tyms 
Aestams wieszpats diekaô måndage 
uż gintarus.
Voigt, Preus. Geschichte B.I. k. II. s. 126. 
(IƵ 9).

Nes iłgajniou nutĩłós tà karęs audraj galĩ pęnk-
toie ąmżiaus wieł twĩksterieię spindulelis ąnt 
Lëtuwos krasztu; nesgi toie gadynie Ƶiamajtej 
nusiuntę dowĩnàs gintarû par sawą siuntĩnius i 
Rĩmą Teodorikou, Wieszpatiou, kórs dĩdej garsej 
tenaj rĩedies, tas gĩrdamas jû gerą szĩrdɨ ĩr die
kawodamas grometoie praszo siuntinius, idąnt 
tąnkésnej łąnkytum jɨ tajs patejs kélejs, kórejs 
nugis pas jɨ buo atkelawusis. Nu ko gał manytĩ, 
iog Lëtuwos tauta tamĩ lajkĩ wieł buo pradiejusi 
płatintĩ sawą paźĩnès só tolĩmajs tolĩmesnejs 
krasztajs.
Joh. Voigt Geschichte Preuss. B. 1. k. 2. s. 127.
(Bd 220).

3 lentelė. Bd Voigto teksto daugiau, negu buvo IƵ

91  Voigt 1827, 126–127.
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Ir dar vienas trumpas netiesioginio rėmimosi Voigto istorija pavyzdys. Štai IƵ 
Daukantas nurodo, kaip senovės lietuviai mokėjo užšaldyti lavonus (žr. 4 lentelę).

IƵ Bd

Ƶmaicziai mokeiusis szalti padirbte, delko
gi iu laôna tep ilga laikomis negędusis: kai
po 2 baczkę alaus ar ůndens lige dalę źeyma 
ir wasara mokieje uzszaldyte.
Voigt Preussens Geschichte B. I. k. III s. 206–
208 (IƵ 12v).

nesgi mokieię nabasztĩką tajp sószaldintĩ, iog 
jis newen par kélès nedielès, bet ĩr par kélius 
mienesys negédo, kokió pragómó, to niera 
szenden rasztusĩ rąndama (Bd 145).

4 lentelė. Voigto istorijos citata IƵ, o Bd toje pačioje vietoje nuorodos trūksta

Daukantas, atrodo, Bd šią informaciją pateikė iš atminties, galbūt pamiršęs šaltinį 
ir detales. Šio straipsnio apimtis neleidžia labiau plėstis apie Voigto teksto citavimą 
Bd, tačiau pasakytina, kad, tekstą adaptuodamas lietuvių skaitytojui, Daukantas jį 
keitė taip, kaip buvo nustatyta tiriant Lepnerio veikalo citavimą. Pavyzdžiui, 5 len
telėje matyti, kaip Daukantas kritiškai perdirba pirmtako tekstą.

Voigt 1830 Bd

Dort ʒwiſchen den Flüſſen Naweʒe und 
Dobeſe lag eine heilige Inſel Romowe, nach
mals Romayn=Werder genannt, bedeckt mit 
einem heilige Walde, beſchütʒt durch die er
wähnte Burg und rings umwehrt durch 
ſtarkgeſchlagene Hagen, mit denen in jenen 
Gebieten nach allen Seiten hin die Gränʒen 
umʒogen waren (Voigt 1830, 12–13).

Ƶámajtiusĩ, wĩjna Rósenĩ wadĩnama szwen
toie girrie, to patio wĩjto, kórioie szenden 
Rasejniû pĩle yra, nu kórios Rasejnej ĩr 
wardą sawą gawo. 
Voigt Gesch. Preus. B. IV. K. 14 (Bd 108–109).

5 lentelė. Voigto teksto transformacija Bd

Iš to, kas pasakyta, matome, kad Voigto istorija buvo vienas iš pagrindinių Bd 
tekstų. Karaliaučiaus universiteto romantinės istoriografijos tradicija labiausiai yra 
atstovaujama „Prūsijos istoriografijos tėvo“92 Voigto tyrimų, kurie išaugo iš Viduram
žių ir regioninės istoriografijos tradicijos. Manytina, kad Onacevičiaus įtaka, Rygos 
bei Sankt Peterburgo vokiečių intelektualų aplinka ir paties Daukanto pastebėtas 
suverenios protestantiškos Prūsijos valdininkų dėmesys mažumų kalboms, jų kultūrai 
taip pat buvo vienas iš faktorių, lėmusių susidomėjimą šia istoriografine tradicija.

Pirmasis kontinentinėje Europoje į romantizmo istoriografiją Viduramžių istoriją 
įtraukė Šveicarijoje gimęs Johannesas Mülleris (1752–1809)93 ir padarė didelę įtaką 

92  Górski 2016. 93  Daukantas Johanneso Müllerio darbą nuro
do IƵ 3.
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vokiečių romantinei istoriografijai. Heinrichas Ludenas (1780–1847) savo veikale 
Geschichte des deutschen Volkes (Vokiečių tautos istorija, 1826–1837) aprašė vokiečių is
toriją nuo XIII a. ir padarė išvadą, kad Viduramžių istorija buvo vokiečių istorija. 
Ludenas pasisakė prieš švietėjų požiūrį į Viduramžius kaip „bežvaigždę naktį“. Jis 
savo veikale balansavo tarp katalikiškumo ir vokiečių tautiškumo idėjų, pralenkdamas 
Friedrichą Schlegelį (1772–1829). Ludenas padarė didžiulę įtaką Voigtui, kuris, nors 
protestantas, savo ankstyvajame darbe Hildebrand als Papst Gregorius VII und sein 
Zeitalter (Hildebrandas, kaip popiežius Grigalius VII, ir jo laikmetis, 1815) išreiškė proka
talikiškas nuostatas, papiktindamas daugelį protestantų. Vokiečių romantikų siekis 
inkorporuoti į moderniąją kultūrą katalikiškųjų Viduramžių pasiekimus lėmė pirmi
nių šaltinių paieškas ir jų publikavimą94. O Daukantui tokia vokiečių romantinės 
istoriografijos nuostata padėjo sukurti laikmečio dvasią atitinkančias koncepcijas ir 
jų raišką. Daukanto sukurti Lietuvos istorijos vaizdiniai išauga iš vokiečių humanis
tinės kronikų ir romantinės istoriografijos tradicijos. 

Bd remtasi vokiečio Augusto von Kotzebue (August Frederick Ferdinand von 
Kotzebue, 1761–1819) knyga Preußens ältere Geschichte (Prūsijos senovės istorija, 1808). 
Nors Bd jo istorija minima 5 kartus, tačiau IƵ jis buvo cituojamas ~18 kartų. Todėl 
tikėtina, kad netiesioginio citavimo yra daugiau, nes, kaip nustatyta, Daukantas 
naujai rašomuose tekstuose pateikdavo gerokai mažiau ankstesnio darbo išnašų. 
Kotzebue savo laiku buvo itin populiarus sentimentaliosios literatūros (dramos, ro
manų, apysakų) autorius, išbandęs istorines temas ne tik literatūroje, bet parašęs ir 
istorinių veikalų. Pivoras nustatė, kad iš „Kotzebue Daukantas perėmė kryžiaus karų 
Pabaltijyje organizatorių ir dalyvių elgesio bei kryžiaus karo padarinių kaip vietos 
gyventojų pavergimo ir jų žemių pasisavinimo vertinimą“95. Kotzebue mokėjo per
teikti vaizduojamų asmenybių tautinius bruožus, parodyti glaudų žmogaus ir aplin
kos ryšį. Jį domino ne abstrakčios socialinės problemos, politika, bet doroviniai gy
venimo pagrindai: gėrio ir blogio, garbės ir apgaulės, išdavystės ir ištikimybės, mei
lės ir neapykantos sąsajos. Istorinės asmenybės buvo vaizduojamos vengiant tradi
cinių abstrakčių klišių, bandoma psichologizuoti, atskleisti žmogiškąsias savybes. 
Būtent dėl pasakojimo suliteratūrinimo šis autorius galėjo būti Daukanto mėgstamas.

Kaip sakyta, romantizmo istoriografija išaugo iš Viduramžių ir Renesanso kroni
kų. Daukantas, jau Vilniuje susipažinęs su romantizmo istoriografijos mokykla, ats
tovauta Joachimo Lelevelio96, vėliau persiėmė vokiečių, kurie buvo patikimesni, ro
mantizmo tradicija. Januszas Spyra rašo, kad topografinė istoriografija nemažai 
priminė Viduramžių kronikas, kurias rašė, pirmiausia, Bažnyčios atstovai. Jų veiklos 
rezultatai – sudaryti vyskupų katalogai, metraščiai ir metiniai užrašai, taip pat pa

94  Žr. plačiau Kudrycz 2011, 83–84.
95  Pivoras 2019, 76.
96  Daukantas Teodorui Narbutui duoda Lele

velio darbo įvertinimą: „Po dziełku Profes. 

Lele: nieutyskiwaj, nic tam nieznajdziesz 
prócz zmartwiernie, durży zwyczajem ko
roniaszow jak P. Kraszewski“ (Griškaitė 
1996, 366).
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sakojimai, pristatantys tiek dominuojančius religinius, tiek pasaulietinius požiūrius. 
Prūsijoje sukurtų istoriografinių veikalų pagrindinis bruožas – aprašomi konkretaus 
krašto įvykiai. Siekiant pateisinti prūsų užkariavimą, krikščioniškajai Vakarų Europos 
auditorijai buvo svarbu apibūdinti pagoniškąjį lietuviškumą ir Prūsijos visuomenę 
bei papročius97 kaip kontrastą Ordino atneštai tvarkai98. 

Sankt Peterburge Daukantas toliau kaupė išrašus iš kronikų, kai kurias jų pavyko 
įsigyti. Jį traukė vokiečių istoriografijos tradicija, nes, prūsus laikydamas lietuvių 
gimine, iš pirmtakų paimtą medžiagą arba transformuodavo, arba kartais vietoj prū-
sai rašydavo lietuviai. Viduramžių kronikose krikščionių autoriai, norėdami didingo
je šviesoje parodyti kovas su pagonimis, juos vaizdavo stiprius, savęs vertus priešus. 
Daukantas iš kronikų mokėsi prūsų, lietuvių patriotizmo, drąsos, karingumo ir pan. 
vaizdavimo. Manytina, kad Daukanto pomėgis kurti frazes (milžinų kapai, mokyti 
vyrai, senovės raštai, plačios pilys, neužmatomi tyrai, begalinės jūros…) nemažai 
nulemtas kronikų stiliaus. 

Daukantas savo bibliotekoje turėjo keletą kronikų99, su kitomis jau Rygoje buvo 
gerai susipažinęs daugiausia iš humanistų ir vėlesnių laikų istorikų, t. y. iš antrinių 
šaltinių100. Rytų Prūsija ir Vakarų Prūsija turi plačią istoriografinę tradiciją, kurios 
pradžia siejama su kunigo vienuolio Petro Dusburgiečio (Peter von Dusburg, XIII–
XIV a. pirmojoje pusėje–po 1326) Prūsų žemės kronika (Chronicon terrae Prussiae, apie 
1330). Bd Dusburgietis minimas 14 kartų. Bd nurodomi humanistinės istoriografijos 
autoriai ir jų veikalai – Simono Grunau (~1470–~1531) Preussische Chronik; Lucas 
Davidas (1503–1583); Kasparo Hennenbergerio (1529–1600) Kurtze und wahrhafftige 
Beschreibung des Landes zu Preussen (1584); Mato Pretorijaus (Matthäus Prätorius, 
~1635–1704) Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne (1698, rankraštis) ir kt. Simo
nas Grunau, Hennenbergeris ir Pretorijaus Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubüh-
ne, kaip rodo citavimo ypatumai, perimti iš Voigto Geschichte Preußens. Daukantas, 
kaip būdinga ir mūsų laikais, retesnius šaltinius citavo remdamasis kitų darbais. 
Percitavimą dažniausiai parodo tos Bd nuorodos, kurios yra su klaidomis. Pavyzdžiui, 
Bd pradžioje „Pratarme“ Daukantas pateikia nuorodą, kuri Voigto tekste yra suda
ryta iš dviejų šaltinių, o mūsų istorikas pateikia kaip vieno autoriaus: 

Pizanski Commentatio de montibus regni Prussiae notabilioribus § 3 p. 5… ocacrunt 
freguenter concharum, ostrearum cornnum am monis ingentes aieroi. (Bd 3) ← Pi-
sanski Comment. de montibus regni Prussiae notabilioribus §. 3. p. 5. „Occurunt, ſagt 
dieſer, frequenter concharum, ostrearum cornuumque Ammonis ingentes acervi. Helwing 
Lothographia Angeburgica, p. 67 seq.101 

Taip pat patikrinus kitas nuorodas, kurių šaltiniai senesni, kurios sudarytos iš 
dviejų ar trijų šaltinių, randama sutapimų su Voigtu, pavyzdžiui: 

97  Friedrich 2000, 80.
98  Hackmann 1996, 28–29.
99  Žr. Lebedys 1972, 313–315.

100  Apie Daukanto darbą su šaltiniais žr. 
Bončkutė 2018.

101  Voigt 1827, 5.
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1) Henerberger, in’s. Landtafel, s. 5. – 2) Hortnoch, in Alt- und Neu-Preuss, s. 11 (Bd 
„Pratarme“ 5) ← Henneberger, in ſ. Landtafel, S. 5 und Hartknoch, in Alt- und Neu. 
Preuſſ. S. 11 geben 2037 Seen als einſt in Preuſſen vorhanden an102.

c) Lucas David. B. 1. p. 29. 2. Leo hist. Pruss. pag. 4. 3., Hartnock alt. und neu. Preuss. 
p. 161. — (Bd 94) ← Lucas David B. 1. S. 29. Schütz p. 3. Henneberger de veter. Pruss. 
p. 10. Leo p. 4. 3., Hartknoch A. u. N. Preuſſ. S. 134. 160103. 

Daukantas iš Voigto nurodo Peterį Friedrichą von Suhmą: „Suhm P. S. 50“ ← „Vgl. 
Suhm Geſchichte der Dänen“104. Voigtas, lygindamas skandinavų ir prūsų religinių 
institucijų panašumus, remiasi Suhmo danų istorija ir iš čia pateikia citatą apie Odiną: 

Ibi (sc. Asgardi) quoque locus immolationibus et cultu Idolorum maxime conspicuus: 
ibique mos obtinuit, ut duodecim Praefecti ceteris eminentiores Diar, seu Dottnar, hoc 
est, Principes seu Domini dicti, curam gererent sacrorum et populo jus dicerent105.

Daukantas, kaip jam būdinga, šį tekstą transformuoja: 

Je parsklejsem dar pĩrmusius rasztus sziauręs rasztĩnikû tą patę tejsybę rassem; nesgi 
pagał jû żĩnios Odĩns pĩrmasis wĩssos sziauręs waldimiers buwęs ĩsz Ƶiamajtiû kĩlĩmo 
ĩr sawą buwejnę Asgardo pĩlie pa Daugawie tórĩejęs (Bd 214).

Erazmas Stela (Erasmus Stella, spėjamas tikras vardas Johannes Stüler, ~1460–1521), 
200 metų daręs įtaką Prūsijos istorijai106, buvo pirmasis, kuris kruopščiai surinko iš 
antikinių ir vėlyvosios Antikos bei ankstyvųjų Viduramžių autorių žinias apie senovės 
prūsų protėvius107. Erazmas Stela savo kronikoje pirmasis provincijos istoriją (vok. 
Landesgeschichte) aprašė visuotinės res gestae kontekste108. Sekuliarizavus Ordiną 
1525 m., Karaliaučiuje, Prūsijos kunigaikštystės sostinėje, ir trijuose pagrindiniuose 
Prūsijos miestuose į kovą prieš kryžiuočius įsitraukė prūsų bajorija. Plintant huma
nizmui ir reformacijai, labiau orientuotai į žmogų, keitėsi požiūris į regiono istoriją 
bei visą kultūrinį gyvenimą. Naujosios epochos kūrėjai į istoriją mėgino pažiūrėti 
kitaip, augantiems miestams rūpėjo ne apskritai istorija, o savo miesto, savosios 
provincijos109. Erazmas Stela De Borussiae Antiquitatibus libri duo ištyrė senovės prūsų 
protėvius ir gyvenimo būdą. Jis buvo pirmasis istorikas, kuris savo tyrimus grindė 
prūsų kalba. Jis surinko daugybę įrodymų iš Herodoto, Jordano (lot. Jordanes, Jorda-
nis, Iornandes; VI a. gotų istorikas) ir Ptolemajo, Tacito, Plinijaus ir Helmoldo (1120–
po 1177), Enėjaus Silvijaus (Aeneus Silvius, 1110–1079), Strabono (sen. gr. Στράβων, 
~64–63 m. pr. m. e.–24 m.) ir Otto Frisingensio (1114–1158)110. Erazmas Stela iš Jor

102  Voigt 1827, 10.
103  Greta yra išnaša, kur sutampa puslapis su 

Daukanto nurodytu „Hartknoch a. a. O. 
S. 134. 161“ (Voigt 1827, 586).

104  Voigt 1827, 153.
105  Voigt 1827, 153.

106  Friedrich 1999, 83.
107  Plg. Voigt 1827, 34.
108  Plg. Friedrich 2000, 35–36.
109  Spyra 2015, 28.
110  Friedrich 2000, 84.
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dano perėmė pasakojimą apie prūsų protėvių kilmę iš ulmigerų ar kulmigerų (su 
etimologine nuoroda į Prūsijos Kulmą), jis buvo pirmasis šios idėjos skleidėjas. Eraz
mas Stela nurodo, kad karalius turėjo tris sūnus (vėliau padauginta iki septynių, o 
Simonas Grunau nurodo dvylika), kurie atstovavo Prūsijos žemėms. Prūsai ir lietuviai 
laikomi broliais; Erazmas Stela įtraukė vieną sūnų, vardu Litalanus, Alanų vadą, kuris 
atitrūko nuo „bendros motinos Borussia“, įsikūrė Lietuvoje. Jo idėja, kad lietuviai, 
lyviai, žemaičiai ir prūsai buvo viena tauta (una gens), buvo XVI a. perimta Petro 
Dusburgiečio ir kitų. Erazmas Stela, remdamasis Tacitu, senovės prūsus laikė sarmatų 
genčių šaka. Sužavėtas Tacito senovės germanų aprašymo – neturėjo įtvirtintų namų, 
gyveno gamtos supami ir ją garbino – tuos pačius bruožus suteikė baltiškosioms 
gentims. Erazmas Stela rėmėsi principu – tai, kas negalėjo būti žinoma, turėjo būti 
sugalvota. Atrodo, vokiečių istorikai būtent juo sekdami neintegravo prūsų į germanų 
kultūrą, bet į sarmatų pasaulį111. Edwardas Gibbonas nurodė, kad Odinas atsikėlė iš 
Sarmatijos į Skandinaviją ir įsteigė įstatymus ir naują kovingą religiją112. Matas Preto
rijus ir kiti humanistų autoriai tęsė Erazmo Stelos pradėtą rėmimosi Tacitu tradiciją. 
Daukantas taip pat Bd 5 kartus pateikia nuorodą į Tacito veikalą De moribus Germa-
norum versdamas jį „Gĩrrionû budas“ (Bd 6).

Žvelgiant iš XIX a. valstybės istorijos perspektyvos, dominikonų Simono Grunau 
(~1470–~1531) kronika užima ypatingą vietą Prūsijos istoriografijoje113. Grunau Prū-
sijos kronika – vienas iš autoritetingiausių šaltinių, parašytų (~1530–1531) po Refor
macijos, išspausdinta tik XIX a. pabaigoje (1876–1896), tačiau plitusi nuorašais. Nors 
Grunau daug ką paėmė iš Erazmo Stelos, jo kronika pateikia pozityvesnį prūsų gy
venimo ir charakterio vaizdą. Grunau veikalui būdingas ryškus Prūsų krašto supra
timas, tikras susidomėjimas prūsų kalba. Grunau pabrėžė išsivadavimą iš tironijos, 
istoriją traktavo kaip teritorijos ir visų joje gyvenusių tautybių istoriją. Autorius vė
lesnių istorikų buvo kritikuojamas, nes orientuodamasis į platųjį skaitytoją nutolo 
nuo įvykių ir šaltinių, juos laisvai traktavo, siekdamas veikalo populiarumo, pasirin
ko jausmingesnę retoriką ir didaktiką. Ši istorija išsiskyrė iš kryžiuočių ordino įtako
je rašytų istorijų. 

Daukantas Bd nurodo Simono Grunau Prūsijos kroniką, tačiau, kaip sakyta, iš savo 
amžininko Voigto: „b) Simon Grunau Tom. 1. c. 1. Pretorius Schaubûhne B. V. c. 12. 
§ 26.“ (Bd 123) ← „Simon Grunau Tr. III. c. 1. Prtorius Schaubühne B. IV. c. 12. 
§ 26.“114 Narbutas savo 1846 m. rugpjūčio 12 d. laiške klausė Daukanto apie Grunau: 
„czy niewie o rękopismie Grunawa mnicha?“115, bet atsakymo nesulaukė.

Tokiu pat būdu kaip Grunau Bd cituojami ir kiti retesni šaltiniai, pavyzdžiui, Kas
paro Hennenbergerio (Casparus Hennenberger, 1529–1600), kuris suprato Prūsiją kaip 
etninę Prūsijos teritoriją116. Humanistinė istoriografija, kritiškai įvertinusi senovės 

111  Friedrich 2000, 85.
112  Rix 2010, 49–50.
113  Žr. Hackmann 1996, 30–31.

114  Voigt 1827, 605.
115  Griškaitė 1996, 581.
116  Hackmann 1996, 32.
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šaltinius, pabandė iš naujo nušviesti senovės Prūsijos istoriją. Nemažai Bd struktūrai 
ir turiniui įtakos turėjo Kristupo Hartknocho (Christoph Hartknoch, 1644–1687) vei
kalas, kuriame atskleistas Prūsijos krašto ir liaudies kūrybos ypatumas117. Greičiausiai 
tiesiogiai iš Hartknocho Daukantas paėmė žinią apie Vaidevučio išrinkimą118 ir juo 
sekdamas tai, ką pirmtakas rašė apie prūsus, pritaikė lietuviams. Esą lietuviai rink
davosi lyderį atsižvelgdami į jo prigimtinius ir įgytus sugebėjimus. Hartknochas sakė, 
kad prūsai nepakentė, kad jiems kas vadovautų; jie buvo išsaugoję tobulesnę mišrią 
valstybės valdymo formą su stipriu demokratiniu elementu; pabrėžė prūsų herojiš
kumą kovose su Ordinu ir kt. Humanizmo kronikose atspindėtas to meto Prūsijos 
visuomenės požiūris, kad jų krašto tvarka geresnė ir tradicijos lemia harmoningesnį 
sambūvį119, buvo perimtas vėlesnių istorikų. 

Bd esė bruožai – tekste vartojami autobiografijos, publicistikos, gyvosios komu
nikacijos rezultatai – sietini ne tik su XIX a. istorijos metodologija120, bet ir su aptar
ta humanistinės istoriografijos tradicija, kai metraštininkai ir istorikai, norėdami pa
aiškinti savojo laikotarpio dalykus, rėmėsi praeitimi ir, atvirkščiai, dabartinius teigi
nius sustiprindavo pasitelkę istorinę rekonstrukciją.

Vis dėlto iš visų vokiečių / prūsų autorių Bd vyrauja nuorodos į Teodoro Lepne
rio veikalą Prūsų lietuvis (1744). IƵ Lepnerio knyga nurodoma iš Voigto istorijos121. 
Manytina, kad Lepnerio knygą Daukantas perskaitė tik Peterburge. Šis veikalas Bd 
cituojamas su nuoroda 31 kartą, tačiau netiesioginių citatų yra daugiau. Tad jis 
laikytinas Bd kūrybinio įkvėpimo šaltiniu. Lepneris buvo paveiktas humanistinės 
istoriografijos tradicijos, todėl jo požiūris į lietuvius nėra vienareikšmiškai priešiš
kas. Žinoma, jis lietuvius aprašė iš vokiečio pozicijų, tačiau gausi etnografinė me
džiaga Daukantui padarė didelį įspūdį, jam beliko tuo viskuo pasinaudoti pritaikius 
istorinį revizionizmą122. Daukantas, kaip ir bet kuris kitas istorikas, kūrė istorijos 
naratyvą: nuogas faktas nieko nesako, svarbu jo ir konteksto interpretacija. Dau
kantas kūrė istoriją kaip patrauklų pasakojimą, atsižvelgdamas į keliamus tikslus. 
Kad atkurtų tautos pasididžiavimą, jis pasakojo ne tai, kas buvo, bet ir tai, kas 
galėjo būti. Romantikams aukščiausias pagyrimas – kaip originalu, o ne – kaip tei-
singa, todėl prasilenkimas su faktais pateisinamas. Daukantas rašė orientuodamasis 
ne tik į bajoriją, reikšmingą šeimos istoriją turintį skaitytoją, bet ir į visus žmones, 
ypač jaunąją kartą. Bd jis ieškojo metodo, kaip suformuoti socialinę istorinę atmin
tį tam, kurio asmeninė bei giminės praeitis mažai susiliečia su Lietuvos istorija. 
Kadangi tautos istorinė atmintis formuojama veikiant tradicijai ir švietimui, Dau
kantui reikėjo sukurti ir neišprususiai tautos daliai bent kiek suprantamą ir priim
tiną tradicijos sandą, o vietinei bajorijai parodyti, kad buvo ir atskira, be Lenkijos, 
Lietuvos istorija. 

117  Friedrich 2000, 106.
118  Plg. Friedrich 2000, 105.
119  Plg. Friedrich 2000, 17.

120  Beresnevičiūtė 1995, 21–23.
121  Bončkutė 2018, 170.
122  Žr. Bončkutė 2018.
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XIX a. valstiečio gebėjimą lokalizuoti save dabartyje, praeityje ir ateityje iš dalies 
palaikė istorinė tautosaka. Tam tikro istorinio patyrimo liaudis įgydavo pasakodama 
sakmes / klausydamasi sakmių, istorijų apie vietos reikšmingas kraštovaizdžio deta
les (piliakalnius, didvyrius ar pasiaukojusias moteris, jų kapavietes, šventus medžius, 
koplytėles, kryžius ir pan.)123. Lietuvoje XIX a. vykęs tautosakos rinkimas ir skelbimas 
buvo vienas iš žemesniojo luomo reikšmingumo ženklų – šis lietuvių kolektyvinės 
kūrybos rezultatas aukštai įvertintas jau XVIII a. Europos intelektualų. Istorinės sa
vimonės užuomazgas liaudyje kūrė religinės giesmės Lietuvos tematika (pavyzdžiui, 
giesmės apie Barborą Žagarietę, apie Krekenavos bažnyčioje garsėjusį Dievo motinos 
ar Alvito bažnyčios Švč. Mergelės [Juodos Madonos kopijos] paveikslus, Šiluvos 
bažnyčios istorija). Daukantas Bd ne kartą akcentavo, kad liaudis kai kurias istorijos 
žinias išsaugojo geriau negu raštai, kitataučių rašyti iš užkariautojo pozicijų. Pirmiau
sia, jis mini geriausias lietuvių paveldo saugotojas motinas, kurios išsaugojo ir per
davė ne tik kalbą, bet ir dainas, patarles, pasakojimus. 

3.  A P I B E N D R I N I M A S. Daukantas, kaip patyręs istorikas, sukaupęs daugelio 
epochų istorinę, politinę patirtį, suprato, kad Lietuvos ateitis glaudžiai susijusi su jos 
praeitimi. Lietuvių tautiniam tapatumui ir kolektyvinio jausmo ugdymui buvo būtinà 
viena, visos tautos priimta, Lietuvos istorijos versija. Istorija, pateikdama praeities 
paradigminius įvykius, galėjo padėti kurti naujos visuomenės kontūrus. Kolektyvinis 
dabarties ir praeities (ir ateities) skirtumo įsisąmoninimas lietuvių bendruomenei 
turėjo suteikti stimulą judėti pirmyn. Demokratinių ir romantizmo idėjų paveiktas 
Daukantas siekė pažadinti tautą, todėl ryžosi parašyti laikmečio dvasią labiau atitin
kantį tekstą ir jį publikuoti. 

Bd tekstas, pasitelkus IƵ rankraštį (~1831–1834), buvo parašytas labai greitai – tarp 
1842 m. ir 1844 gegužės 28 d. 

Remiantis ankstesnių Daukanto veikalų tyrėjų išvadomis, susipažinus su Bd do
minuojančiais šaltiniais ir ištyrus jų pobūdį, šiame straipsnyje prieinama prie išvados, 
kad veikalas turi ir kultūros istorijos, ir regioninės istoriografijos bruožų. Veikalo 
pavadinime pavartota ir grafiškai išryškinta žodžio „BUDĄ“ forma laikytina autoriaus 
kodu. Daukantas, paveiktas XVIII–XIX a. naujausių kultūrologijos tyrimų bei lygi
namosios kalbotyros darbų, lietuvius kildina iš Indijos ir, kaip daugelis kitų, lietuvių 
kalboje ir kultūroje aptinka įrodymų. Jis budinus, kurie siejami su Budos pasekėjais, 
laiko lietuvių protėviais, o kalboje randa patvirtinimą ir svarbiausiai veikalo idėjai 
išreikšti pasirenka asociacijas keliantį žodį būdas (vok. Charakter). Aleksandro Hum
boldto Odino (kuris į Europą atkeliavo iš Rytų) ir Budos sutapatinimas galėjo nu
lemti pavadinimo formos, kaip kodo skaitytojams, pasirinkimą: lietuviai priskirtini 
prie aukštos kultūros konteksto šalių.

123  Plg. Butrimas 2019.
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Bd glaudžiai susijęs su Daukanto asmenine istorija, nes jis, Kotrynos Odinaitės 
sūnus, save susieja su aukštą statusą turėjusių protėvių Odinų istorija. Legendinė 
protėvių istorija nulėmė pasitikėjimą savimi ir asmenybės išskirtinumo suvokimą, 
būtiną kultūrinei veiklai. Tą patvirtina Bd tekstas, kur, skirtingai negu ankstesniuose 
veikaluose, gausu romantizmo estetikai būdingo subjektyvumo, rėmimosi asmenine 
patirtimi, individualaus stiliaus pavyzdžių.

Bd rašyta remiantis IƵ VI–XI skyriais: „Budas ir apsieiema Letuwiû ir Zemaitiû 
Senovie“ (IƵ 25–31v), „Wiresniby ir ukês Rëda“ (IƵ 31v–35), „Tykiba Lëtuwiû ir 
Ƶmaitiû“ (IƵ 35–40), „Laidoiemas lavônû, arba nabasztykû. Jų stypas arba gierines“ 
(IƵ 40–41), „Kalba“ (IƵ 41v–43), „Prekiba“ (IƵ 43–46v), „Apraszas Krasztû Letuwiû 
Tautôs“ (IƵ 46v–49); Bd struktūros pagrindą sudaro: „BUDAS. Senowęs-Lëtuwiû 
Kalnienû ĩr Ƶámajtiû“ (Bd 1–78), „TIKYBA Senowęs-Lëtuwiû“ (Bd 79–154), „RIEDA 
Senowęs-Lëtuwiû“ (Bd 155–185), „KARYBA Senowęs-Lëtuwiû“ (Bd 186–212), „PRE
KYBA Senowęs-Lëtuwiû“ (Bd 213–244), „Lëtuwiû Piningaj senowie“ (Bd 245–252). 

Ištyrus nuorodas, nustatyta, kad iš viso Bd nurodomi ~85 šaltiniai, iš kurių naujų 
lyginant su IƵ – 46. Bd šaltinių, išleistų po 1834 m., nėra daug. Pirmiausia, tai tęstiniai 
leidiniai: Tygodnik Petersburski (1836), Wizerunki i rostrząsania naukowe (1841). Iš nau
jesnių knygų remtasi Juozapo Ignacijaus Kraševskio Wspomnienia Wołynia, Polesia i 
Litwy 1 (1840); Joachimo Lelevelio Pytheas und die Geographie seiner Zeit (1838); Teo
doro Narbuto Dzieje starożytne narodu litewskiego 1–3 (1835–1838).

Bd iš visų ~85 šaltinių ~11 antikinių ir vėlyvosios Antikos (Herodotas, Pitėjas 
Masalietis, Strabonas, Diodoras Siculas, Klaudijus Ptolemajas, Titas Pomponijus 
Mela, Publijus Kornelijus Tacitas, Publijus Ovidius Naso, Gajus Plinijus Vyresnysis, 
Markas Junianas Justinas, Prokopijus iš Cezarėjos), ~21 vietinės kilmės (pvz., Vin
centas Kad lubekas, Jonas Dlugošas, Motiejus Strijkovskis, Mikalojus Daukša, My
kolas Lietuvis, Jonas Lasickis, Albertas Kojalavičius-Vijūkas, Ksaveras Bogušas, Teo-
doras Narbutas, Tadas Čackis), ~13 kitų kraštų (danų, nyderlandų, prancūzų, rusų, 
švedų), o ~35 (bet ~40 pavadinimų) yra prūsų, vokiečių kilmės, daugiausia gyvenu
sių Rytų Prūsijoje, kitose Pabaltijo vietovėse ir Sankt Peterburge, autorių ar šaltinių. 

Kadangi Bd vokiečių istoriografijos tradicija vyrauja, o atskiri autoriai cituoti dau
giau negu 30 kartų, prieinama prie išvados, kad šio krašto mokslininkų dėmesys 
prūsų ir lietuvių kalbai, istorijai, kultūrai, iš Viduramžių kronikų perimtas aukštas 
nukariautų pagonių vertinimas buvo viena iš priežasčių, kodėl pasirinkti vokiškieji 
šaltiniai. Teodoro Lepnerio (1633–1691) veikalą Prūsų lietuvis (1744) Daukantas cituo
ja su nuoroda 31 kartą, tačiau netiesioginių citatų yra daugiau. Tad jis laikytinas Bd 
kūrybinio įkvėpimo šaltiniu. Lepneris buvo paveiktas humanistinės istoriografijos 
tradicijos, todėl jo požiūris į lietuvius nėra vienareikšmiškai priešiškas. Žinoma, jis 
lietuvius aprašė iš vokiečio pozicijų, tačiau gausi etnografinė medžiaga Daukantui 
padarė didelį įspūdį. Jis Lepnerio tekstą citavo pritaikydamas istorinį revizionizmą. 

Bd Voigto istorija nurodoma 20 kartų, tačiau nustatyta, kad ir čia nemažai šaltinių 
Daukantas percitavo iš jo darbo, tokiu būdu netiesioginio rėmimosi yra gerokai dau
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giau. Kadangi Bd buvo rašyta remiantis IƵ, kur aptariant senovės prūsų ir lietuvių 
istoriją bei kultūrą pagrindinis šaltinis buvo Voigto istorija (~84 citatos), Bd šio auto
riaus veikalo svarba išlieka. 

Bd vietoj Voigto Daukantas nurodo pirminių šaltinių autorius, kuriuose rašyta 
apie gintarą (Diodoras Siculas, Pitėjas, Plinijus Vyresnysis, Tacitas). Palyginus su 
Voigto istorija, darytina prielaida, kad Daukantas šiuos šaltinius pateikė iš Voigto. 
Taigi Bd nuorodų į Voigto veikalą sumažėjo, nes Daukantas remdamasis jo veikalu 
nurodė antikinių ir kitų senųjų autorių veikalus. Netiesioginio rėmimosi Voigto is
torija liko daugiau, todėl būtini tolimesni Bd šaltinių tyrimai, kurie detalizuotų Dau
kanto istorinio revizionizmo pobūdį, sukonkretintų vokiečių istoriografinės tradicijos 
poveikį.
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Roma Bončkutė
S O U R C E S  O F  S I M O N A S  D A U K A N T A S ’ S 
BUDĄ SENOWęS-LËTUWIÛ KALNIENÛ ĨR ƵÁMAJTIÛ ( 1 8 4 5 )

S u m m a r y 

The article investigates Simonas Daukantas’s (1793–1864) BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû Kal-
nienû ĩr Ƶámajtiû (The Character of the Lithuanian Highlanders and Samogitians of the Old Times, 
1845; hereafter Bd) with regards to genre, origin of the title, and the dominant German 
sources of the work. It claims that Daukantas conceived Bd because he understood that the 
future of Lithuania is closely related to its past. A single, united version of Lithuanian his
tory, accepted by the whole nation, was necessary for the development of Lithuanian na
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tional identity and collective feeling. The history, which up until then had not been pub
lished in Lithuanian, could have helped to create the contours of a new society by present
ing the paradigmatic events of the past. The collective awareness of the difference between 
the present and the past (and future) should have given the Lithuanian community an in
centive to move forward.

Daukantas wrote Bd quickly, between 1842 and May 28, 1844, because he drew on his 
previous work ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA (History of the Lithuanian Lowlands, ~1831–1834; 
IƵ). Based on the findings of previous researchers of Daukantas’s works, after studying the 
dominant sources of Bd and examining their nature, this article comes to the conclusion 
that the work has features of both cultural history and regional historiography.

The graphically highlighted form of the word “BUDĄ” used in the work’s title should 
be considered the author’s code. Daukantas, influenced by the newest culturological re
search and comparative linguistics of the 18th–19th centuries, propagated that Lithuanians 
originate from India and, like many others, found evidence of this in the Lithuanian lan
guage and culture. He considered the Budini (Greek Βουδίνοι), who are associated with the 
followers of Buddha, to be Lithuanian ancestors. He found proof of this claim in the lan
guage and chose the word “būdas” (character), which evokes aforementioned associations, 
to express the idea of the work.

The synthesis of Buddha and Odin (who came to Europe from the East) by Alexander 
Humboldt and others may have determined the choice of the title’s form as a code for read
ers: Lithuanians belong among “the list of nations with a rich cultural context.” Bd is close
ly connected with the personal history of Daukantas, as he, the son of Kotryna Odinaitė, 
associated himself with the history of the high-status ancestors—Odinai. The legendary his
tory of the ancestral Odinai determined the self-confidence and the perception of Daukan
tas’s uniqueness, which was necessary for cultural activities. This is confirmed by the text of 
Bd, where, unlike in previous works, there are many examples of the subjectivity inherent 
in the aesthetics of Romanticism, reliance on personal experience, and individual style.

Bd draws on 85 sources total: 11 are from ancient and late Antiquity (Herodotus, Pyth
eas of Massalia, Strabon, Diodorus Siculus, Claudius Ptolemy, Titus Pomponius Mela, Pub
lius Cornelius Tacitus, Publius Ovidius Naso, Gaius Plinius Secundus Maior, Marcus Ju
nianus Justinus, Procopius of Caesarea), 21 have local origins (Wincenty Kadłubek, Jan 
Długosz, Maciej Stryjkowski, Mykolas Daukša, Michalo Lituanus, Jan Łasicki, Albertas 
Kojalavičius-Vijūkas, Franciszek Ksawery Michał Bohusz, Teodor Narbutt, Tadeusz Czacki), 
13 are from other countries (Danish, Dutch, French, Russian, Swedish), and 35 sources (but 
40 titles) are from authors of Prussian or German descent, most of whom lived in East Prus
sia, other parts of the Baltics, or St. Petersburg.

The tradition of German historiography is prevalent in Bd and individual authors are 
cited more than 30 times. Therefore, it can be concluded that the attention of this region’s 
scholars to the Prussian and Lithuanian language, history, culture, as well as the high ap
preciation of the conquered pagans adopted from the Medieval chronicles was one of the 
reasons why German sources were chosen.



Daukantas quotes the work of Theodor Lepner (1633–1691)—Der Preusche Littauer (pub
lished in 1744) with 31 references and many more indirect quotations. Therefore this work 
can be regarded as the main source of creative inspiration for Bd. Lepner was influenced 
by the humanistic historiography tradition, thus his attitude towards Lithuanians was am
bivalent, but the rich ethnographic material made a great impression on Daukantas. An
other German source that is cited directly 21 times and amply paraphrased by Bd is Jo
hannes Voigt (1786–1863) Geschichte Preußens (1827–1839). 
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