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Roma Bončkutė 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vilnius

Johanneso voigto Geschichte Preußens 
(1827–1839) nuorodos simono daukanto 
veikale BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû Kalnienû 
ĩr Ƶámajtiû (1845)

Karaliaučiaus universiteto romantinės istoriografijos tradicija labiausiai yra atsto-
vaujama Johanneso voigto (1786–1863), „prūsijos istoriografijos tėvo“1, šį vardą pel-
niusio, kai užbaigė didžiulį devynių tomų veikalą Geschichte Preußens (1827–1839, 
toliau – GP). voigtas, naujos šaltinių kritikos metodologijos kūrėjas, padėjo pagrindus 
senosios prūsijos istorijos moksliniams tyrimams, kuriuos išaugino iš viduramžių ir 
regioninės renesanso istoriografijos tradicijos. Jis ordino užkariavimus traktavo 
hėgeliškai. Jo manymu, prūsų užkariavimas buvo pasaulinės dvasios judėjimo ap-
raiška, likimo nulemta, nes vokiečiai platino krikščionybę ir sunaikino europoje 
paskutinį pagonių stabą. apšvietos valdžios ir imperijų istoriją, jos suformuotą po-
žiūrį, kad germanizacija nešė švietimą, aukštesnę kultūrą, laisvės dvasią, voigtas 
išplėtė herderišku tautos istorijos ir tautos dvasios konceptu, prūsijos užkariavimą 
laikė svarbia visos vokiečių istorijos dalimi, formavusia naująjį vokiškumą. voigtas 
prūsus laikė stiprių šaknų, jų kultūrą vadino unikalia, jų kovą už laisvę – ypač ryškia 
patriotizmo forma. voigto istorijos centrinė problema – senosios ir naujosios prūsijos 
substrato sujungimas2. prūsus ir lietuvius jis pripažino šių žemių autochtonais, gau-
siai rėmėsi šių kalbų duomenimis. Šešių tomų Codex diplomaticus Prussicus (1836–1861) 
šaltinių leidimas voigto, kaip autoritetingo istoriko, vardą dar labiau sustiprino. 

simonas daukantas GP įsigijo, gausiai rėmėsi, žinojo ir prūsijos šaltinių rinkinį. 
daukantui imponavo gausūs voigto panaudoti ordino archyvo, kiti retesni šaltiniai, 
galbūt ir tai, kad jis prūsijos istoriją atskyrė nuo slavų, nors sujungė su vokietijos3. 
voigtas manė, kad slavai be germanų dvasios nieko reikšminga nesukūrė ir, kaip esą 
parodė istorija, slavų valdymas prūsams nebūtų buvęs geresnis. daukantui didelės 

1  Górski 2016, 227.
2  Žr. Hackmann 1996, 71–76.

3  plg. Hackmann 1996, 71.
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įtakos padarė voigto stilius, jis iš pirmtako teksto perėmė ne vieną metaforiškai iš-
reikštą konceptą, vaizdinį, motyvą. skaitant daukanto laiškus teodorui narbutui, 
susidaro įspūdis, kad jis voigtą gerai pažinojo, labai gali būti, kad rygos periodu 
susirašinėjo4. daukanto veikale ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA (~1831–1834, toliau – IƵ) 
prūsijos istorijos autoriaus veikalas nurodytas 84 kartus5. daukanto vienintelis pu-
blikuotas BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû (1845, toliau – Bd) buvo para-
šytas IƵ teksto pagrindu, todėl tikėtina, kad ir jame GP išliko kaip svarbus šaltinis.

iš visų ankstesniųjų daukanto veikalų tyrėjų daugiausia šaltinius aptarė vytautas 
merkys6, nurodydamas, kad

[p]askutiniojo savo „pasakojimo apie veikalus lietuvių tautos senovėje“ pratarmėje jis 
kukliai sakosi, kad vadovavęsis nikolajaus Karamzino „rusijos valstybės istorija“, 
Johano Foigto (voigt) „prūsijos istorija“, alberto vijūko-Kojelavičiaus „lietuvos isto-
rija“. matyt, šiuos veikalus daukantas tuomet labiausiai vertino7.

merkys rašo, kad voigtą daukantas laikė vienu iš patikimesnių autorių, jo veika-
lui teikė pirmenybę, nes jis rėmėsi nežinomais šaltiniais8. tačiau merkys apie Bd 
šaltinius parašė labai lakoniškai9, akcentuodamas, bet suklysdamas10, kuriuos naujus 
šaltinius ėmė naudoti Bd. svarbi merkio išvada, kad daukantas „literatūros ir šaltinių 
pažinimu bei panaudojimu neatsiliko nuo daugumos rytų europos istorikų“11.

svarbu pastebėti, kad monika baár, nors specialiai apie voigto istoriją kaip daukan-
tui svarbų šaltinį nerašė, tačiau akcentavo, kad daukanto istorijai buvo svarbus Kara-
liaučiaus universiteto artumas. mokslininkė neargumentuodama palaiko mintį, kad 
1825 m. daukantas lankėsi Karaliaučiuje, kur buvo saugomas kryžiuočių archyvas12, o 
universiteto mokslininkai vieni pirmųjų ėmėsi tirti lyginamąją kalbotyrą. Ji pastebėjo, 
kad svarbiausias impulsas daukantui buvo peterio von bohleno pastaba, kad lietuvių 
kalba – „šiaurės sanskrito (dialektas)“, ir jis rėmėsi jo argumentais bei pavyzdžiais13.

 Šio straipsnio autorė, remdamasi atliktų tyrimų rezultatais14, siekdama patvirtin-
ti pastebėjimą, kad daukantui buvo svarbi Karaliaučiaus istoriografinė tradicija, šia-

4  tokią mintį paremtų Jono Jablonskio 
1893 m. nuoroda, jog daukantas susiraši-
nėjo su „Karaliaucziaus profes. voigt“ 
([ Jablonskis] 1993, 362); zigmanto Kiau-
pos paminėti 5 dokumentai „iš Karaliau-
čiaus karališkojo slaptojo archyvo“, at-
siųsti istorikui su voigto parašais (Kiaupa 
1993, 114); daukanto raginimas teodorui 
narbutui susisiekti su voigtu, net neabejo-
jant, kad pastarasis padės: „Komunikuj się 
z p. vogtym on panu wiele rzeczy dostar-
czyc może, pros iego, ażeby on jemu przy-
słał tę relacyą, której kawałek umiejscił w 
swoim dziele, ze mendog dla tego porzu-
cił chrzescianstwo, że kupcy ryscy nie-
chcieli wrócic towarow na dzwinie zebra-

nych trojnatowy Xciũ Ƶmudzkiemu […]“ 
(Griškaitė 1996, 362–363). 

5  vytautas merkys suskaičiavo 75 nuorodas 
(merkys 1991, 107), atrodo, neatkreipė dė-
mesio į tas, kurios pažymėtos žodžiais, 
pavyzdžiui, „tas gi minavotoj vietoj“. 

6  merkys 1991, 106–109.
7  merkys 1991, 106.
8  plg. merkys 1991, 107.
9  merkys 1991, 108.
10  Žr. bončkutė 2020, 218–219.
11  merkys 1991, 108.
12  baár 2010, 27.
13  baár 2010, 148–149.
14  bončkutė 2018, 161–196; bončkutė 2020, 

217–248.
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me straipsnyje dėmesį sutelkia į voigto veikalo nuorodas, siekdama nustatyti rėmi-
mosi šaltiniu pobūdį. GP nuorodų tyrimu norima nustatyti netiesioginių citatų ribas, 
vokiškojo šaltinio poveikį Bd prasmių raiškai. toks tyrimas gali padėti suprasti dau-
kanto raiškos požiūriu sudėtingas Bd vietas.

1. GP n u o r o d Ų  i r  C i t a v i m o  p o b Ū d i s. daukantas rygoje perskaitė GP 
ir pirmus penkis tomus (1827–1832) citavo IƵ. voigtas – daugiausia IƵ cituotas au-
torius. Kadangi, kaip sakyta, Bd buvo parašyta IƵ pagrindu, tikėtina, kad voigto 
teksto liko daugiau, negu pateikta nuorodų. IƵ pradžios vi–Xi skyriai: „budas ir 
apsieiema lëtuwiû ir zemaitiû senovie“ (IƵ l. 25–31v), „Wiresniby ir ukês rëda“ (IƵ 
l. 31v–35), „tykiba lëtuwiû ir Ƶmaitiû“ (IƵ l. 35–40), „laidoiemas lawônû, arba 
nabasztykû. Jų stypas arba gierines“ (IƵ l. 40–41), „Kalba“ (IƵ l. 40v–43), „prekiba“ 
(IƵ l. 43–46v), „apraszas Krasztû letuwiû tautôs“ (IƵ l. 46v–49), sudaro Bd pagrin-
dą: „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 pi-
ningaj senowie“ (Bd 245–252).

Karaliaučiaus universiteto profesoriaus ir archyvo direktoriaus veikalas daukan-
to tekste nurodytas 20 kartų, tačiau daukantas iš šio veikalo percitavo kitų šaltinių15. 
be to, tiriant daukanto rėmimosi šaltiniais pobūdį, buvo nustatyta, kad daukantas, 
rašydamas naują veikalą, ne visada perrašydavo ankstesniajame tekste buvusias 
nuorodas, nors pačią mintį, šiek tiek pakeitęs raišką, palikdavo16, todėl tikėtina, jog 
Bd pirmtako teksto yra daugiau, negu atspindi nuorodos. 

daukantas nė karto pačiame Bd tekste neminėjo voigto pavardės, nors kaip geras 
vokiečių kalbos mokovas jis žinojo net pavardės tarimą, nes laiške teodorui narbu-
tui rašė „vogt: 3ie wyszły dwa tomy Codex diplomaticum prusicum zawierający 
akta do 1333 roku przez vogta“17. daukantas GP teksto nežymėjo kabutėmis ar ti-
pografiškai kitu šriftu, nors ir kabutes, ir kitą šriftą Bd vartojo. daukantui, kaip ir 
daugeliui kitų to meto autorių, apskritai nebuvo būdinga konkretaus šaltinio auto-
rių minėti sintaksinėje sakinio struktūroje18. daugiausia jis pirmtako netiesiogiai 
cituojamą tekstą parafrazavo, papildė iš kitų GP puslapių, išnašų ar kitų šaltinių 
paimta medžiaga. Galima teigti, kad daukantas Bd tiesiogiai GP necitavo nė karto, 
jei citata laikytume kabutėmis įformintą monologinio tipo autorinę kalbą, „kurią 
sudaro kieno nors kito atskiri žodžiai, mintys kito asmens, sukurto teksto ištrauka 
su nurodomu tos svetimos kalbos autoriumi“19. neretai GP netiesiogiai pacituojamas 
iš eilės keliuose Bd sakiniuose, po paskutiniojo pateikiant nuorodą mažosiomis rai-

15  plg. bončkutė 2020, 230–235.
16  plg. bončkutė 2009, 353–377; bončkutė 

2020, 231–232.
17  Griškaitė 1996, 361.

18  Žr. daugiau apie daukanto citavimo pobū-
dį: bončkutė 2018, 166–167, 172–173.

19  labutis 2002, 359.
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dėmis su skliausteliu („a)“, „b)“, „c)“, „d)“, „e)“). Štai visos 20 Bd nuorodų (klaidos 
ir apsirikimai netaisyti) į GP: 

a) Joh. voiht Geschichte preussen. Königsberg 1827. 1 b. 1. K.. s. 13. (Bd „pratarme“, 3); 
e) Joh. voigt Gesch. preuss. 1 b. 1. K. s 13. (Bd „pratarme“, 4); 
d) voigt Gesch. preus. b. i. K. 1. s. 14. (Bd 5); 
a) Joh. voigt Gesch. peuss. 1 b. iv K. s 299 (Bd 104) ; 
c) voigt Gesch. preus. b iv. k. 14. (Bd 109); 
b) voigt Gesch preuss. b. 1. s. 597. (Bd 115); 
a) Joh. voigt Gesch. preus. 1. b. Xi. K. s. 600. (Bd 130); 
a) voigt preus. Geschich. b. 1. s. 564. (Bd 144); 
c) voigt preussens Geschihte b. 1. c. 1. s. 28. (Bd 183); 
a) Joh. voigt Geschich. preus. 1. b. 2. k. s. 198. (Bd 214); 
a) voigt Gesch. preus. b. 1. k 1. s 36. (Bd 218); 
c) Joh. voigt Geschte preussens. b. 1 k. 1 s. 89. (Bd 218); 
d) Joh. voigt b. i. k. 1. s. 91. (Bd 218); 
b) Joh. voigt preus: Geschichte 1. b. k. 2. s. 196. (Bd 219); 
c) Joh. voigt Geschichte preuss. b. 1. k. 2. s. 498. (Bd 219); 
a) Joh. voigt Geschichte preuss b. 1. k. 1. 1. 107. (Bd 220); 
b) Joh. voigt Geschichte preuss. b. 1. k. 2. s. 127. (Bd 220); 
a) Joh. voigt. b. 1. k. s. 51. (Bd 223); 
d) Joh. voigt Gesch. preus. 3. b. 1. k. s. 69. (Bd 248); 
e) Joh. voigt Gesch. preus. b. 2. k. s. 168. (Bd 249). 

Kaip matyti, ne visus kartus nuorodose daukantas rašė autoriaus vardą ar jo san-
trumpą, bet visada – pavardę. pirmą kartą nurodė ne tik pavadinimą, bet ir leidimo 
metus, vietą. Kitose nuorodose pavadinimą trumpino, du kartus sukeitė pavadinimo 
pirmųjų žodžių tvarką, du kartus parašė tik autorių. daukantas nurodė, jog rėmėsi tik 
pirmuoju, trečiuoju ir ketvirtuoju tomu. tačiau jis, kaip bus matyti, naudojo daugiau 
pirmtako teksto. neretai suklydo nurodydamas tomus, skyrius, puslapius. tyrėjui 
daugiausia abejonių kyla dėl daukanto netiesioginės GP citatos pradžios. Kuomet 
daukantas iš voigto paimtą tekstą laisvai pasakoja, parafrazuoja keliuose sakiniuose 
ar net puslapiuose, nelengva tyrėjui pajusti autoriaus intenciją: ar nuoroda susijusi tik 
su tuo sakiniu, po kurio padėtas jos ženklas, ar ji apima daugiau sakinių. Kiekvienu 
atveju buvo tikrinama su originalu ir mėginama nustatyti citatos apimtį. pastebėtina, 
jog voigtas savo veikale nevengė pasikartojimų, todėl ta pati informacija kartais aptin-
kama ne vienoje vietoje, ir kai daukantas, dažniausiai labai laisvai perteikdamas origi-
nalo tekstą, puslapį nurodo klaidingai, sunku pasakyti, iš kur tiksliai mintis paimta20. 

2. BD p r a t a r m Ė s  Š a l t i n i a i. Kiekvienoje knygoje esanti pratarmė ar įva-
das yra raktas teksto iškodavimui. daukantas visuose savo leidiniuose dėjo pratarmes, 

20  Bd, kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, 
daug korektūros klaidų. manytina, jog ne 

visos yra autorinės, nemažai jų atsirado 
rinkėjui nesupratus teksto.
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ji yra ir Bd. Čia autorius paaiškina veikalo sumanymą, tikslą, polemizuoja su pirm-
takais, užbėgdamas už akių savo būsimiems kritikams, pasiteisina dėl nepasiektų 
uždavinių ir pan. 

pirmąsias dvi nuorodas į GP randame Bd pratarmėje: „Joh. voiht Geschichte preus-
sen. Königsberg 1827. 1 b. 1. K.. s. 13“ (Bd „pratarme“, 3); „Joh. voigt Gesch. preuss. 
1 b. 1. K. s 13“ (Bd „pratarme“, 4)21. Kaip matyti, abu kartus nurodytas šaltinio pir-
mojo tomo 13 puslapis. pasigilinus į kitas Bd pratarmės vietas matyti, kad daukantas 
voigto tekstu pasinaudojo daugiau. išskyrus netiesioginę citatą iš peterio von bohle-
no (1796–1840) straipsnio22 „ueber die verwandtſchaft ʒwiſchen lithauiſchen und 
sanskritſprache“ (1828), paskelbto 1830 m. rinktinėje Hiſtoriſche und literriſche Ab-
handlungen der kniglichen deutſchen Geſellſchaft ʒu Knigsberg23, kiti keturi šaltiniai 
buvo nurodyti iš voigto veikalo. tad iš septynių pratarmės nuorodų tik viena nesu-
sijusi su GP, ir tai rodo, koks svarbus šis darbas išliko daukantui.

skaitant voigto pratarmę (GP I v–Xii), galima pajusti autoriaus meilę kraštui, o 
vaizdinių ir raiškos požiūriu – Johanno Gottfriedo Herderio Ideen ʒur Philoſophie der 
Geſchichte der Menſchheit (1784–1791) įtaką. voigtas šį savo darbą paskiria tėvynei 
(„dem vaterlande dieſes Werk gewidmet!“), kuriai, kaip jis sako, iš meilės ir atsidė-
kodamas įteikia tai, ką seniai buvo pažadėjęs (GP I iii). voigtas rašo, kad puikus ir 
kilnus yra sumanymas parašyti tautos istoriją, ištirti seniausius laikus, kurie glūdi 
tamsumoje, kad būtų galima nustatyti tautos savimonės pėdsakus ir žygius šioje 
žemėje bei žmonių dvasios išsivystymo lygį, jų gyvenimo formas ir santykius; kokį 
poveikį tautos dvasios plėtotė padarė kraštui, kaip vyko žmogaus dvasios ir krašto-
vaizdžio sąveika, kuriuo būdu dvasinis žmonių gyvenimas įgijo vis įvairesnes formas, 
kokias idėjas, nuomones ir įsitikinimus perteikė dieviškuosiuose ir žmogiškuosiuose 
dalykuose, tikėjime, religinėse apeigose24. 

daukantas Bd pratarmėje (Bd „pratarme“, 1–9) rėmėsi ne tik voigto pratarme, bet 
ir GP pirmosios dalies skyriais: „preuſſens urʒeit“, „preuſſens boden=bildung“, „die 
nehringen und Haffe“25 (GP I 1–14). būtent čia yra aprašoma krašto, kuris prieš 
tūkstantmečius plytėjo kaip vandenynas nuo Karpatų kalnų, Juodosios jūros26. dau-
kantas pratarmėje pirmiausia trumpai aptaria istorijos tyrimo galimybę Žemės isto-
rijos kontekste, aprašo Žemaičių pašalį, o pabaigoje išsikelia uždavinius. Žemaitijos 
proistorės vaizdas piešiamas remiantis voigto minėtų skyrių apie prūsijos žemės 
istoriją aprašymu27.

21  Čia ir kitose citatose išlaikoma originalo 
rašyba ir skyryba, taip pat paliekamos 
klaidos.

22  būtent šio straipsnio svarbą pabrėžė baár 
(baár 2010, 148–149).

23  bohlen 1830, 111–140.
24  pivoras kiek kitais žodžiais tą patį turinį 

perskaito daukanto Bd, plg. pivoras 2019, 
72–92.

25  pavadinimai pateikiami ne iš turinio, bet iš 
tekste pateiktų. Jie nesutampa.

26  plg. moreno bonda, nelyginęs su voigto 
GP, pateikia šaltinius, kurie nė karto Bd 
necituojami: bonda 2018, 26–28.

27  skaitydami atpažįstame Johanno Gottfrie-
do Herderio (1744–1803) įtaką, tačiau at-
skiras tyrimas parodytų, ką daukantas 
perėmė tiesiogiai iš kiekvieno.
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iš dviejų Bd pratarmėje esančių nuorodų į voigto GP nė viena nepažymėta kabu-
tėmis, todėl 1 lentelėje pateikiamas paskutinis Bd sakinys, po kurio padėta nuoroda, 
ir originalo panašaus turinio vieta: 

GP I Bd „pratarme“

[1] dieſes ſind im allgemeinen die Haupter-
ſcheinungen, welche der behauptung  ʒur 
sttʒe und ʒum beweiſe dienen,  daß 
preuſſen einſt von einer großen Waſſermaſſe 
bedeckt und das geſammte jetʒt ʒu tage lie-
gende land das einſtige bette der meeres-
fluthen geweſen ſey (GP I 13).

[1] tejpat yra senowęs rasztusĩ iraszyta, iog 
ĩr Ƶiamajtĩû wĩssós paszalys szen-[den] 
Kórszó, Ƶiamajtejs ĩr parusejs wadinamas, 
newén lig Kauno ĩr żalosęs gĩrręs: bet lig pat 
Karpatų kałnu buwęs kanakadôs juró apte-
kęs, kórĩ jura buwusi sósikĩszósĩ só uksĩni 
arba joudouji juró letuwos tyrusĩ szenden 
padalĩjĩ wadinamusĩ. a) 
a) Joh. voiht Geschichte preussen. Königsber-
go 1827. 1 b. 1. K.. s. 13. (Bd „pratarme“, 3). 

[2] ueberall haben ferner jene stro ͤme ʒwi-
ſchen dem feſten lande, aus welchem ſie 
kommen, und jenen aufgehuften dnen 
große Waſſerbehltniſſe, binnen=seen oder 
Haffe gebildet, die ihre Waſſermaſ ſen ʒu-
nchſt aufnehmen und ʒugleich die Kraft  
brechen, die ſonſt in unmittelbarer Wirkung 
mit dem Gewſſer der  see ſtand. 
[…] nur das ſcheint unbeſtreitbar, daß da-
mals eine menge ganʒ anderer Gattungen 
von thieren, bumen und pflanʒen aus dem 
neuen boden ihre nahrung gewannen, die 
jetʒt nicht mehr vorhanden ſind und nur 
noch einʒelne spuren ihres einſtigen 
daſeyns hinterlaſſen haben (GP I 12–13).

[2] pates bałas ĩr wersmes Ƶiamajtiuse 15 ĩr 
16 ąmźiouje, mĩnawojemas nu rasztĩ nĩ kû, ro-
dos tou patwĩrtintĩ, jog stajgó juraj nuse kós, 
kajp wĩrsziaus mĩnawojau, pa łiko juros dou-
bes pĩłnas undens, kórios dĩdelej gĩlomis ir 
płatiomis budamas neĩszdziuwo; tó tarpó jû 
tarpusĩ ąnt nubrindusĩ żiamĩ gĩrres sóangu-
ses tàs  juros doubés nu saulęs ĩr wiejû 
óżkliestę ir tejp palĩko jau eżerais jau wers-
miemis ĩr bałomis. e) 
e) Joh. voigt Gesch. preuss. 1 b. 1. K. s 13. 
(Bd „pratarme“, 4).

1 lentelė. voigto GP citatos Bd pratarmėje

palyginę pirmosios citatos abu tekstus, pastebėsime daugiau skirtumų negu pa-
našumų. daukanto Bd prūsijos kraštovaizdžio susidarymas aprašytas kaip Žemaiti-
jos, o prūsija paminėta kaip pajūrio krašto dalis. Karpatų kalnai GP minimi ankstes-
niuose puslapiuose (GP I 5–6), kur gana ilgai ir vaizdingai aprašomas prieš tūkstant-
mečius šiose žemėse buvęs vandenynas („Waſſermaſſe“), kurio masės jėga iš pietų ir 
Šiaurės vakarų viena su kita susidurdamos suformavo Kuršių neriją, o vandeniui 
nuslūgus paliko upės, užaugo medžiai, augalai, atsirado gyvūnai, kurie po daugelio 
amžių bepaliko tik pėdsakus buvusios gyvybės. lyginant pirmosios citatos tekstą su 
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originalu, matyti, kad junginys „Waſſermaſſe bedeckt“ išverstas „juró aptekęs“. GP 
tekstas yra perdirbtas, nors genetinis ryšys su pirmtaku išlieka. 

antroji Bd citata, kaip ir pirmoji, sudėta iš skirtingų GP teksto vietų. GP rašoma, 
kad vėliau tarp tvirtos žemės visur iš vandenyno susidarė upės, o sustumtos kopos 
tapo puikūs vandens indai, kur susiformavo ežerai, kurie pirmiausia sugėrė vande-
nį ir tuo pačiu metu sumažino vandenų jėgą. daukantas pirmtako mintį papildė 
vietiniais šaltiniais ir parašė, kad dar Xv–Xvi a. minimos balos ir versmės patvirtina, 
jog šiame krašte kažkada buvo jūra, kuriai nusekus susiformavo daug ežerų. dau-
kantas surado adekvačių atitikmenų: „strme“ → „wersmes“; „große Waſſerbehlt-
niſſe“ → „juros doubes pĩłnas undens“; „ʒwiſchen dem feſten lande“ → „ąnt nu-
brin dusĩ żiamĩ“. GP detaliau aprašytą nusausėjusios žemės vaizdą – „eine menge 
ganʒ anderer Gattungen von thieren, bumen und pflanʒen aus dem neuen boden 
ihre nahrung gewannen“ – išvertė trumpai „gĩrres sóanguses [taip originale]“. Ga-
lima pastebėti, kad GP teikė daukantui su jūra susijusių vaizdinių raišką. GP pabrėž-
ta jūros svarba prūsų ir lietuvių gyvenimui turėjo daukantui poveikio. remdamasis 
GP, jis sukūrė lietuvos kaip jūrų valstybės vaizdinį.

voigto minties apie gausybę gyvūnų ir medžių bei augalų atsiradimą naujame 
dirvožemyje ir jų pėdsakus jame daukantas nepamiršo ir toliau Bd pirmojoje dalyje, 
trumpai aptaręs lietuvių tautos prasenovę, kokiais vardais buvo vadinami ir kur 
gyveno, aprašė senovės lietuvos girias, nuo įkūrimo pasaulio nekušintas, remdamasis 
pirmtako teksto herderiška idėja, kad ir gamtoje istorija yra užfiksuota. Žinoma, 
įtaigų aprašymą (Bd 12–19) padėjo sukurti išlikę vaikystės atsiminimai.

buvo minėta, kad keturios Bd pratarmės nuorodos yra perimtos iš GP. Jos pateik-
tos 2 lentelėje.

GP I Bd „pratarme“

[3] vergl. bock’s naturgeſchichte von 
preuſſen, b. ii. s. 425 ff. Pisanski Comment. 
de montibus regni prussiae notabilioribus 
§. 3. p. 5. „occurrunt, ſagt dieſer, frequenter 
concharum, ostrearum cornuumque ammo-
nis ingentes acervi. Helwing lithographia an-
gerburgica, p. 67 seq. (GP I 4).

[3] pizanski Commentatio de montibus regni 
prussiae notabilioribus § 3 p. 5… ocacrunt 
freguenter concharum, ostrearum cornnum-
que am monis ingentes aieroi (Bd „pratar-
me“, 3). 

[4] vergl. was bock in ſeiner naturgeſchichte 
von preuſſens, b. ii. s. 332–336 ber die 
steinlagen ſagt. […] (GP I 5).

[4] bock’s naturgeschichte von prussen. b. ii. 
s. 332.337 (Bd „pratarme“, 4). 

[5] der alte Henneberger in ſ. landtafel, s. 5 
und Hartknoch, in alt- und neu. preuſſ. 
s. 11 geben 2037 seen als einſt in preuſſen 
vorhanden an (GP I 10).

[5] 1, Henerberger, in s. landtafel. s. 5. – 2, 
Hortnoch, in alt- und neu-preuss, s. 11   
(Bd „pratarme“, 4).

2 lentelė. Bd pratarmės šaltinių nuorodos, perimtos iš voigto GP
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voigtas, pateikdamas įrodymus, kad kažkada prūsija buvo didžiulio vandenyno 
dugnas, rėmėsi Friedricho samuelio bocko28, Georgo Christopho pisanskio, Georgo 
andreaso Helwingo darbais. daukantas, rašydamas apie tą patį, bet pridėdamas iš 
kitos teksto vietos paimtą informaciją, paliko nuorodą į pisanskio veikalą (žr. 2 len-
telę, [3] citatą), bet suklydo jam priskirdamas lotynišką sakinį iš Helwingo knygos. 
t. y. daukantas pisanskiui priskyrė ne jo mintis. 3 lentelėje pateikta ši voigto išnaša, 
kurioje autorius, remdamasis bocko, pisanskio, Helwingo darbais, nurodo, kad dau-
gybė fosilijų, čia ir ten didžiuliais kiekiais aptinkamų po visas šalies dalis, įrodo, jog 
kažkada čia būta vandenyno. daukantas sutrumpino GP tekstą, jį papildė informa-
cija iš kitos išnašos ir parašė „par 300 korpiû“ virš jūros lygio randamų „juriniû 
warłakausziû i akmĩni pawĩrtusiû“:

GP I Bd „pratarme“

[6] dahin deuten nmlich erſtens ſchon die in 
preuſſen ſo ußerſt ʒahlreich vorhandenen 
verſteinerungen von schalthieren, seegeſchpfen 
und den vielfltigen andern erʒeugniſſen des mee-
res, die durch alle theile des landes, hie und da in 
bewunderungswuͤrdiger menge, ʒerſtreut liegen. 1)
1) vergl. bock’s naturgeſchichte von preuſſen, b. ii.  
s. 425 ff. Pisanski Comment. de montibus regni 
prussiae notabilioribus §. 3. p. 5. „occurunt, ſagt 
dieſer, frequenter concharum, ostrearum cornuum-
que ammonis ingentes acervi. Helwing lithographia 
angerburgica, p. 67 seq. (GP I 4).

[6] tôkę busĩną juros tamĩ krasztĩ 
wĩjna stĩgawo daugybe juriniû war ła-
kausziû i akmĩni pawĩrtusiû wĩssór 
rąndamû: beje ąnt kałwomis par 300 
korpiû auksztesniomis óż juros par-
wĩrsziu. b)
b, pizanski Commentatio de monti-
bus regni prussiae notabilioribus § 3 
p. 5… ocacrunt freguenter concha-
rum, ostrearum cornnumque am 
monis ingentes aieroi (Bd „pratar-
me“, 3).

3 lentelė. GP šaltinio percitavimas Bd pratarmėje

daukantas informaciją apie radinius aukštumose paėmė iš GP išnašoje pateiktų 
duomenų:

so findet man ſelbſt auf einer der hchſten Hhen von preuſſen, auf der spitʒe des 
Galtgarben in samland, in einer Hhe von 370 bis 380 Fuß ber des meeresflche eine 
menge von muſchelkalkſteinen mit vielen verſteinerten schalthieren; vergleichen auch 
in der gebirgigen Gegend von angerburg. vergl. beitrge ʒur Kunde preuſſens, b. iv. 
s. 122. Helwing 1. c. p. 58 seq. bock a. a. o. b. i. s. 410 (GP I 4).

iš šios išnašos daukantas paėmė informaciją apie kalno aukštį, bet nepridėjo GP 
pateiktų trijų šaltinių metrikos – straipsnių rinkinio Beitrge ʒur Kunde Preußens (1821)29, 
Helwingo ir bocko darbų. pagal daukanto nuorodą atrodytų, jog pisanskis pateikė 
kalno aukštį ir jam priklauso lotyniškas (Bd su klaidomis išspausdintas) sakinys.

28  moreno bonda mano, kad daukantas „ci-
tuoja Friedricho samuelio bocko Naturge-
schichte“ (bonda 2018, 26).

29  p. 122–137 yra Karlo peterio andreaso 
Faberio (1773–1853), Karaliaučiaus archy-
varo ir istoriko, straipsnis apie Galtgarbių 
piliakalnį (Faber 1821, 122–137). 
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Kitoje pratarmės vietoje daukantas vėl rėmėsi GP tekstu, bet to nenurodė. patei-
kė iš GP perimtą bocko darbo nuorodą, manydamas, kad netiesiogiai pacitavo jo 
tekstą, nors iš tiesų ten voigto mintys, kurias siūlo palyginti su bocko veikale esan-
čiais empiriniais duomenimis, iliustruojančiais konkrečias krašto vietas, kuriose ran-
dama nevietinės kilmės uolienų:

GP I Bd „pratarme“

[7] ein anderes wichtiges Ʒeugniß fr die annahme, daß preuſ-
ſens boden einſt von großen Waſſerſtrmungen ber ʒogen wor-
den iſt, ſind ohne Ʒweifel die reihenlagen von großen Felstrm-
mern und mchtigen steinmaſſen, die in verſchiedenen theilen 
des ſonſt ganʒ felſenleeren landes gefunden werden. ihre be-
ſchaffenheit ſowohl, als die ganʒ eigenthmliche richtung ihrer 
lage, hat von jeher die auf merkſamkeit forſchender Kenner ange-
regt, und jene wie dieſe haben die meinung erʒeugt, daß nur die 
Gewalt der mchtigſten Waſſerſtrmungen dieſe Felsmaſſen von 
einer entfernten urheimat habe hinweg wlʒen, an ihren ecken ſo 
ſtark abrunden und bald mehr bald weniger durch langes Fort-
ſchieben abgltten knnen; daß aber jene urheimat auch wohl 
kaum eine andere ſeyn knne, als die ſdlichen urgebirge der 
Karpathen, von welchen ſie durch irgend ein naturereigniß los ge-
riſſen, durch ſtarke Waſſerſtrmungen, vielleicht in tau sendjh ri-
ger arbeit nach norden hinab fortgetrieben ſeyn mch ten. Hiefr 
ſpricht vorʒglich die wichtige erſcheinung, daß dieſe steinfamili-
en ſmmtlich in der richtung gegen die see ʒu gelagert ſind, eine 
richtung, die nur als die Wirkung einer von sden nach norden 
in bewegung geweſenen Kraft ʒu erklren iſt 2).
2) vergl. was bock in ſeiner naturgeſchichte von preuſſens, b. ii. 
s. 332–336 ber die steinlagen ſagt. es befinden ſich ſolche Fels-
maſ ſen „hinter taplaken, auf dem Wege ʒwiſchen tapiau und po-
gauen bei Wilkinen, in steinbeck, um den pilßenkrug auf der 
straße nach Wehlau im sorquittiſchen Kirchſpiele, bei trutenau, 
mlſen und schaken, in der Gegend um bartenſtein, beim dorfe 
Grobeck gegen schweʒ ʒu, auch nahe bei Knigsberg in einer 
kleinen entfernung vom pregel.[“] (GP I 5–6).

[7] antra, rodo tou, 
skĩl tys oułos nuskiłuses 
nu tû kał nû, toie dalie 
Ƶia majtiû, kórę seno-
wie pa rusĩó, szenden 
parusais arba prusajs 
wadén: kó rios regémaj 
yra buwuses po jurą 
wadałojemas nu smĩl tiû 
nudĩłuses ɨ jurą pasók-
tas par 10 mi liû nu 
szios dĩjnos Ƶá majtiû 
pajuriû ligmiesĩ ąnt 
smĩltie mis szenden dar 
gólentes, kad tó tar pó 
wissamĩ Ƶámaj tiû pa-
szalie akmĩnĩnio grunto 
niekamĩ niera rąndamo, 
nu ko gał sprĩjstĩ, iog tĩj 
oułos sklinbej, staj gó 
nusękąnt juraj, yra tĩnaj 
palĩkĩ; bet kadó tas yra 
nutĩkęs, to nĩewens 
neżĩno. c)
c) bock’s naturge-
schichte von prussen. 
b. ii. s. 332.337 
(Bd „pratarme“, 3).

4 lentelė. voigto tekstas, kurį daukantas nurodo kaip bocko

palyginę 4 lentelėje pateiktus GP ir BD fragmentus matome, kad daukantas yra 
lakoniškesnis, jis nekartojo, kitaip negu jo pirmtakas, informacijos, kurią jau anksčiau 
pasakė. antai pirmojoje citatoje pastebime, kad daukantas anksčiau buvo parašęs, 
jog visas kraštas iki „Karpatų kałnn [taip originale] buwęs kanakadôs juró aptekęs“, 
todėl šios informacijos nekartojo. Galima pastebėti, kad jis surado trumpesnius, adek-
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vačius atitikmenis, pvz.: „Felstrmmern und mchtigen steinmaſſen“ → „skĩltys 
oułos“ ir sinonimiškai „oułos sklinbej“30; „daß nur die Gewalt der mchtigſten 
Waſſerſtrmungen dieſe Felsmaſſen von einer entfernten urheimat habe hinweg 
wlʒen, an ihren ecken ſo ſtark abrunden und bald mehr bald weniger durch langes 
Fortſchieben abgltten knnen“ → „kórios regémaj yra buwuses po jurą wadałoje mas 
nu smĩltiû nudĨłuses ɨ jurą pasóktas“; „dieſe Felsmaſſen“ → „akmĩnĩnio grunto“; 
„vielleicht in tausendjhriger arbeit“ → „bet kadó tas yra nutĩkęs, to nĩewens neżĩ-
no“. iš kito šaltinio puslapio daukantas prirašė: „par 10 miliû nu szios dĩjnos Ƶámajtiû 
pajuriû ligmiesĩ ąnt smĩltiemis szenden dar gólentes“ ← „in preuſſens ſdlichen 
theilen ſehr bedeutende sandgegenden und die und da ſelbst eigentliche sandſteppen 
von meilenweiter ausdehnung ʒu finden ſind“ (GP I 6).

tad antroji daukanto pateikta nuoroda į bocko tekstą iš tikrųjų paimta iš GP.
aptarę dvi GP citatas bei bocko, Faberio, Helwingo, pisanskio darbų percitavimą, 

turime paminėti dar dvi perimtas nuorodas. tiriant daukanto šaltinius, pastebėta, 
kad jis, kaip ir pats voigtas, senesnius, sunkiau įsigyjamus pateikė iš antrinių šaltinių. 
Ypač tos nuorodos, kurios GP yra su dviem ar trimis šaltiniais, kurių aprašas Bd 
sutampa (kartais suklysta nurodant skaičius ir kt.), laikytinos antrinių šaltinių per-
citavimu. manytina, kad Bd pratarmėje nuorodos į Casparo Hennebergerio ir Kris-
tupo Hartknocho darbus yra tik perrašytos:

GP I Bd „pratarme“

[8] – was viel ʒur beſttigung dieſer ganʒen an ſicht 
von preuſſens boden=bildung beitrgt – das ver-
hlt nißmßig nicht große land war noch in ſpter 
Ʒeit von ſolchen seen ſo außerordent lich angefllt, 
daß ihre anʒahl ber ʒweitau ſend ſtieg 1) […]
1) der alte Henneberger, in ſ. landtafel, s. 5 und 
Hartknoch, in alt- und neu. preuſſ. s. 11 geben 
2037 seen als einſt in preuſſen vorhanden an.     
(GP I 10).

[8] tretè, tou buwĩmą juros tamĩ krasz tĩ 
dar patwĩrten dĩde daugybe eżerû bu-
wusiû senowie wĩssamĩ Ƶámajtiù pa-
szalie: nesgi pà tys Wokitej atejusis ĩ Ƶá-
majtiû krasztą pradio 13 ąmżiaus rado 
patemĩ parusie 2037 eżerus d) […]
d) 1, Henerberger in s. landtafel. 
s. 5. – 2, Hortnoch, in alt- und neu-
preuss. s. 11 (Bd „pratarme“, 4). 

5 lentelė. Bd pratarmėje iš GP percituoti Hennebergerio ir Hartknocho veikalai

5 lentelė rodo, jog daukantas dalį informacijos paėmė iš GP išnašos, t. y. voigto 
tekste rašoma, jog prūsijoje buvo apie du tūkstančius ežerų, o išnašoje – „2037“. dau-
kantui šį kartą atrodė svarbu nurodyti tikslų ežerų skaičių, kurį paėmė iš GP išnašos. 
beje, daukantas Hartknocho knygą turėjo, tačiau gali būti, kad ją įsigijo vėliau, be 
to, šaltinių perrašymas iš autoritetingo veikalo spartino darbą. daukantui buvo svar-

30  plg. „otto martinas torellis (1828–1900), 
sutvarkęs ir papildęs pirmtakų darbus 
apie okeanografiją, Švedijos geologinę is-
toriją ir ledynų raidos teoriją, apie kurią 

daukantas užsimena rašydamas, kad „uo-
los sklimbius [gabalus] […] tenai palikė“ 
(bonda 2018, 28).
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bu parodyti, kad prūsijos ir Žemaitijos, lietuvos istorija randama senuose šaltiniuo-
se, ir nesvarbu, ar jis visus juos de visu matė.

apibendrinant Bd pratarmėje esančias nuorodas, susijusias su voigto tekstu, ga-
lima pasakyti, kad tai – Karaliaučiaus mokslininkų, universiteto absolventų arba šio 
krašto gyventojų darbai. iš voigto percituota: Hennebergerio (Caspar Henneberger, 
Hennenberg, Henneberg, 1529–1600) Große Landtafel von Preuſſen (1595)31 ir Hartkno-
cho (1644–1687) dviejų dalių Alt= und Neues Preuſſen Oder Preuſſiſcher Hiſtorien (1684)32, 
bocko Verſuch einer kurʒen Naturgeſchichte des Preußiſchen Bernſteins und einer neuen 
wahrſcheinlichen Erklrung seines Urſprungs (1767), pisanskio Commentatio geographica 
de montibus regni Prussiae notabilioribus (1769). trumpai primintina, kad Henneberge-
ris 1554 m. baigė Karaliaučiaus universitetą, gerai mokėjo lietuvių kalbą ir ja sakė 
pamokslus vietos lietuviams. Hartknochas nuo 1662 m. studijavo Karaliaučiaus uni-
versitete, kurį laiką dirbo namų mokytoju Kaune, 1665 m. ar 1666–1667 m. buvo 
vilniaus evangelikų liuteronų mokyklos rektorius. Helwingas (1666–1748) – anger-
burgo liuteronų kunigo sūnus, buvo vadinamas prūsijos plinijumi, parašė Lithographia 
Angerburgica (1717, 1720). bockas (1716–1785) – Karaliaučiaus chirurgo sūnus, studi-
javo gimtojo miesto universitete ir Halėje, grįžęs dirbo universiteto bibliotekoje. pi-
sanskis (1725–1790) – pirmos prūsų literatūros istorijos autorius, vokiečių draugijos 
(vok. Teutsche Gesellschaft, 1743 m.) Karaliaučiuje narys, kurioje „buvo besidominčių 
prūsistika bei lituanistika ir vėliau parengusių reikšmingų darbų šiomis temomis“33. 
narių darbuose atsispindi meilė kraštui, kurio istoriją aprašydami pavartojo daug 
vietinės kilmės pavadinimų ir įvairių lietuviškų žodžių. 

3. GP C i t a t o s  K i t u o s e  B d  s K Y r i u o s e. Šioje straipsnio dalyje iš eilės 
aptarsime likusias 18 nuorodų į GP ir pabandysime jas patikslinti, nustatyti originalo 
tekstą. pirmame skyriuje „budas. senowęs-lëtuwiû Kalnienû ĩr Ƶámajtiû“ (Bd 1–78) 
yra ilgokas sakinys su nuoroda „voigt Gesch. preus. b. i. K. 1. s. 14“: 

regiejom iki szioł kôkéjs wardajs Grekonys wadino lëtuwius pĩjtĩnie jiszlejtie gywenąn-
tius, dabar wejziesem wieł kokéjs wardajs kĩtĩ prarszalejtej [taip originale] wadĩno lë tu-
wius gywenąntius sziaurĩnie jiszlejtie, par kórę tekieję uppys: daugawa, nemons, pra-
garas ir isła, ape kóri krasztą ĩr jô gywentoius Grekonys butĩnaj nieka neżĩnoję: nesgi 
ab deros ukĩniks ekateós wenmôkslis aleksendras dĩdiojo pasakodamas apę sziaurę sako: 
„ejtąnt i sziaurę yra kałnaj arkĩnejs wadinamis ĩsz kóriû dĩdeles uppys i sziaurę tek, kame 
essanti tauta Germarej“ d) rasi Gĩrionaj o ajszkiaus sakąnt gĩrres mares ne tauta (Bd 5).

tačiau nurodytame puslapyje panašios informacijos nerandame. panašų sakinį 
aptinkame Joachimo lelevelio Pythéas de Marseille et la géographie de son temps (183634). 
Ši knyga Bd yra cituojama. Joje rašoma de montagnes Arciniennes35 ir istorikas Heka-
tėjas iš abderos nurodomas kaip aristotelio bendramokslis: „au nombre des écrivains 

31  Hennenberger 1595.
32  Hartknoch 1684.
33  Citavičiūtė 2008, 277–278.

34  daukantas nurodo „1838“ leidimo metus 
(Bd 26). 

35  lelewel 1836, 41.
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de l’école aristotélique, je compterai Hécatée d’abdère, condisciple d’alexandre-le-
Grand“ („aristoteliečių mokyklos rašytojams priskirsiu aleksandro makedoniečio 
bendramokslį Hecataeusą iš abderos“)36.

iš GP, bet kito puslapio, negu pateikta nuorodoje, paimta „kame essanti tauta Ger-
marej“ ← „dort wohnen die Guttonen, ein Germaniſches volk, an einer durch das 
eindringende meer […]“ (GP I 19). matome, jog daukantas nemini gutonų, o „Ger-
maniſches“ keičia į „Germarej“ ir paaiškina „ajszkiaus sakąnt gĩrres mares ne tauta“.

daugiau šiame skyriuje nuorodų į GP nėra. bet svarbu pasakyti, kad daukantas 
medžiagą išdėstė kaip GP I dešimtame skyriuje „der preussen huſliches und geſelliges 
leben“ (GP I 542–573). straipsnio apimtis neleidžia aptarti, kokiu laipsniu daukantas 
voigto tekstu pasirėmė, bet, pavyzdžiui, apie jaunamartės atvežimą į vyro namus 
papasakojo remdamasis GP I (GP I 555–556); perėmė mintį, jog reikia aptarti senovės 
lietuvių paros laiko (GP I 562–563) ir metų laikų (GP I 563) pavadinimus ir kt. voigtas, 
rašydamas apie prūsų apavą, pacitavo dvi ovidijaus eilutes. daukantas, matyt, susi-
domėjęs šia informacija, ovidijaus tekstą susirado ir savo žodžius „idant paskou 
tąn ki barsdas wieputĩnejs sósĩsókósi ąnt źąndais nióksotum“ parėmė visa strofa:

a) pellibus et laxis arcent male prigora braccis, ‖ oraque sunt longis horrida tecta 
comis ‖ in paucis remanent Grajae vestigia linguae ‖ Haec quoque jam Getico bar-
bara facta sono. ovidius tristia l. v.. Xii. (Bd 34) ← ovid ſagt von den Gothen: pel-
libus et sutis arcent male frigora braccis. die litthauiſche Fußbekleidung kommt der 
altpreuſſiſchen wohl am nlichſten. […] (GP I 549).

tad daukantas iš voigto paėmė atskiras teksto vietas, kurių nuorodų nepateikė. 
Kai kurių šaltinių nuorodas perrašė. tačiau pastebėta, kad kartais voigto cituotus 
šaltinius susirasdavo ir pacituodavo plačiau, panaudodavo savo minčių argumenta-
cijai, bet kiek kitaip nei pirmtakas. Galima teigti, kad voigto tekstas ir jo išnašose 
esantys gausūs paaiškinimai žadino daukanto kūrybingumą; jis pirmtako tekstu 
nesirėmė mechaniškai, bet laikydamasis koncepcijos reprezentuoti lietuvių tautos 
kultūros istoriją; voigto tekstą keitė remdamasis lietuvių kalbos ir tautosakos ar savo 
gyvenimiškos patirties duomenimis.

Kitas penkias nuorodas į GP randame skyriuje „tiKYba senowęs-lëtuwiû“ (Bd 
79–154). daukantas pažymi, kad remiasi ir pirmojo, ir ketvirtojo tomo tekstu. struk-
tūros ir medžiagos išdėstymas sutampa su GP pirmojo tomo Xi skyriaus (GP 574–616) 
turiniu. Šiame skyriuje rašoma apie religijos atsiradimą, dangaus šviesulių sudievi-
nimą, perkūnijos kaip didžiausios jėgos garbinimą; aptariamas prūsų perkūnas, pa-
trimpas, pikulas (plg. „perunas wĩdórie, trimpa kajrioie, o pykulys […]“, Bd 105), 
rašoma apie žemesniuosius dievus, šventvietes, šventuosius miškus bei kalnus, me-
džius, akmenis, šaltinius ir kt.

pirmoji nuoroda („Joh. voigt Gesch. peuss. 1 b. iv K. s 299“) yra po teksto (Bd 104) 
apie žinyčią Rusnės saloje: 

36  lelewel 1836, 45.
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Wĩjnog ĩłgajniou norys wengę nu praszalejtiû, kajp wĩrsziaus mĩnawojau, bet 
bendraudamĩjs, ĩr bicziółaudamĩjs abgudo jû apsiejĩmais ĩr jau deszimtamiję ąmźióuie 
Ƶámajtiû żinicze sało rusnie a) yra dĩdej garsi i kórę saka, krikscionû kónegas 
wĩjnoulektamĩ ąmżioie gywenós, twĩuo [taip originale] swietas nu wissû krasztû 
terautĩjs ĩr jautotĩjs sawo rekałusĩ ne wen netikielej ĩr pagonys; bet ĩr patys kristionys 
Grekonys, beje: Gudaj ĩr biskaje (Bd 103–104).

GP I 299 puslapyje prasideda poskyris „namen des landes preuſſen“, kur patei-
kiama prūsų pavadinimo kilmė, minima, kad lenkai šiaurinius kaimynus vadino 
„po-ruſſen“, t. y. „die an den ruſſen“ (GP I 305). tad priminimas, kad lietuviai 
„abgudo“, gali būti GP I 299 parafrazė, nes tuo metu kaimynai buvo Ruſſen. nors 
toliau matysime, kad daukantas prūsijos pavadinimą siejo su garsia rusnės šventy-
kla, į kurią likimo sužinoti, kaip matyti iš citatos, vykdavo ir kitų kraštų gyventojai.

tačiau, kaip matyti iš Bd citatos, nuorodos ženklas padėtas iš karto po žodžio 
„rusnie“. voigtas, rašydamas apie seniausią šventyklą, sako, kad galbūt siekdami 
skirtingas tautos dalis („vlker=theile“) sujungti jie įkūrė šventovę romovę (GP I 
159). bet autorius nežino, ar tai buvo visai tautai („geſammte volk“ GP I 160), ar 
galbūt kiekvienas kraštas turėjo savo romovę ir atskirą Krivį (Griwe). voigtas patei-
kė kronikininkų tekstų pavyzdžių, kurie rodytų, kad romovę ne vienas kraštas tu-
rėjo (GP I 160)37. voigtas tik akcentavo, kad prūsai turėjo vieną (GP I 161). taip pat 
antrame priede voigtas aptarė romovę Žemaitijoje („das alte romowe in samland“), 
jos pavadinimo kilmę bei variantus įvairiuose šaltiniuose (GP I 640–649).

pasitelkus IƵ (l. 3v įklija) matyti, kad daukantas, remdamasis 1817 m. teodoro 
narbuto straipsniu leidinyje „tygodnik Wileński“, rašo, jog X ir Xi a. šaltiniai rodo, 
kad seniausia žinyčia buvo rusnės38, kur lankėsi ispanai, graikai. toliau IƵ ši infor-
macija pakartojama 117 puslapyje ir nurodomas šaltinis „adamus bremensis p. 50“. 
tad daukantas Bd nekeitė anksčiau susiformavusio požiūrio, jog pirmoji šventykla 
buvo rusnės saloje.

daukantas, aprašydamas Žemaitijos šventvietes, rėmėsi GP ketvirto (1830) tomo 
14 skyriaus tekstu, bet nepateikė puslapio („voigt Gesch. preus. b iv. k. 14“). atrodo, 
daukantas performulavo mintį iš GP IV 12–13: 

tokiû wĩjtû daug dar buo, kóriosĩ dĩjwaj szietrusĩ stowieię ĩr szwęnta ugnĩs ąnt gar-
bies jû buo kurĩnama, tarp żĩnomujû szenden tos buo: Ƶámajtiusĩ, wĩjna rósenĩ 
wadĩnama szwentoie girrie, to patio wĩjto, kórioie szenden rasejniû pĩle yra, nu kórios 
rasejnej ĩr wardą sawą gawo. c) (Bd 108–109) ← dort ʒwischen den Flſſen naweʒe 
und dobeſe lag eine heilige inſel romowe, nachmals romayn=Werder genannt, bedeckt 
mit einem heilige Walde, beſchtʒt durch die erwhnte burg und rings umwehrt 
durch ſtarckgeſchlagene Hagen, mit denen im jenen Gebieten nach allen seiten hin 
die Grnʒen umʒogen waren (GP IV 12–13).

37  apie romovės pavadinimą žr. Kregždys 
2011, 158–180.

38  plg. „w poganskiey dawnych prussow boz-
nicy w russ (rusni)“ (narbutt 1817, 279).
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voigtas, aprašydamas 1283 m. kovą Žemaitijoje, rašo apie prie nevėžio ir dubysos 
buvusią romovės salą („romayn=Werder“). Kaip žinome iš istorijos, tai turėtų būti 
ta pati vieta, kur 1398 m. tarp lietuvos didžiojo kunigaikščio vytauto ir vokiečių 
ordino didžiojo magistro Konrado fon Jungingeno (vok. Hochmeister Konrad von Jun-
gingen) salyno saloje buvo sudaryta sutartis. daukantui šiuo atveju svarbu ne lietuvių 
ir ordino kovos ir sutartis, bet nustatyti, kur buvo senovės lietuvių šventyklos. Jis 
voigtą kritikuoja, rašo, kad Žemaitijoje buvo tik viena šventoji giria, vadinama ruse-
nė, „kórioie szenden rasejniû“ pilis ir iš čia miesto pavadinimas. voigtas senovės 
lietuvių šventvietę, kur rezidavo aukščiausias žynys (Griwen39), kaip minėta, vadino 
„romowe“, o daukantas ją laiko antrąja žinyčia, nes pirmoji, t. y. seniausioji, finikie-
čių kolonistų įkurta, buvo „sało rusnie“ (Bd 104). Galima pastebėti, kad daukantas 
nelietuviakalbių istorikų mintis revidavo. Jis tarsi pritaikė Xviii a. biblijos istorikų 
atrastą analogiją: kaip istorijos pradžią ir pabaigą galima atpažinti ir interpretuoti 
apreiškimo šviesoje40, taip lietuvos istoriją būtina rašyti lietuvių kalbos kontekste. 
daukantui atrodo, kad labiau motyvuotas pavadinimas rusnė, nes: „żĩniczio ąmżina 
ugnęs ąnt dĩjwo garbies rusięję, nu ko ne wen pati sała rusnęs wardą saw gawo, bet 
dar tullĩ rasztĩnikaj patę Ƶiamajtiû jurą rusû-mare wadeno o jos paiuriû gywentojus 
rusajs; bet tąnkesnej parusejs arba parusajs, beje pas rusnę gywenąntejs“ (Bd 9). be 
to, su žodžiu rusėti, jam susijęs ir kurstyti: „Ƶodys pats kórtĩ, kórstytĩ, buo szwentó ĩr 
dieł patios ugnęs tediewemas, todieł wadĩno jɨ Kure arba Kurionió arba Kuriejó, kórs 
sawó szĩlĩmó wĩs ikurę szioie pasaulie ĩr kótĩną wĩssą sótwierĩmą“ (Bd 81).

toliau Bd rašoma apie senovės lietuvių religiją, minimi šventieji kalnai ir patei-
kiama beveik tiksli nuoroda („voigt Gesch preuss. b. 1. s. 597“). bet ir čia daukantas 
voigto tekstą papildė informacija iš kitų GP vietų ar kitų šaltinių:

tórieię dar tajpat óź szwentus aukurus arba ałtorius ąnt kałnais, kórius wadĩno auko 
kałnajs arba ałko-kałnajs ĩr wĩjszpiłajs ĩr dĩdelius akmĩnys, ąnt kórejs meldies ĩr 
dĩjwams aukawo, arba jus wajszĩno, kajp szenden ĩsz Gudiszkumo yra sakoma apie-
ras jems darę; degindamis gywolus, waszką, gintarus, myrą ĩr kĩttus kwepąntius 
daktus ĩr mełsdamos, ąnt kórès wissadôs ąmżĩna ugnĩs kurĩnôs, kassant jus szenden 
dar rąndamas tenaj sópówuses ĩr sótrynieiuses ąnglys tou stĩgawo. b) (Bd 114–115) ← 
auch heilige berge gab es, auf denen man der Gtter Gegenwart ahnete und ihnen 
Weihopfer darbrachte (GP I 597–598).

apie tai, kad gintarų krašto gyventojai gintarą degino vietoj medžio, pirmasis 
rašė plinijus, tai nurodo voigtas (GP I 19): „plinius H. n. l. XXXvii. c. 2“. Bd ta pati 
nuoroda į plinijaus veikalą yra pateikta po šio sakinio:

Jis pasako, iog essós auszrĩnis pajuris par 150 mĩliû ĩłgas ĩsz jurós wĩlniemis ĩszgrauźtas, 
daug marąngiû tóris kóremĩ gywenąnti tauta wadĩnama auszrienajs (aestuarĩj), it prĩsz 
kajlinoucziû krasztą essąnti sałą abalos arba basileje arba raumoniję wadĩnama, ąnt 

39  Bd – Krywe-Krywejtĩs arba Kuriejis – Bd 105. 40  zedelmaier 2003, 1.
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kórĩ pawasarejs jurôs wĩlnys ĩszmetąntes só maurajs gintarus, kórius żmônys kurĩnąntis, 
mediû wĩjto ar pardawojentys artĩmems teutonams (cze re’k mĩnietĩ, je kurĩno, tad 
dĩjwus garbindamis) (Bd 215–216).

daukantas, kaip ir voigtas, remdamasis plinijumi pateikė pitėjaus kelionės į Gin-
tarų kraštą aprašą. vis dėlto atrodo, kad daukantas tiesiogiai rėmėsi ne plinijaus 
tekstu, o voigto (GP I 19). Jis nurodė, kad pajūrio ilgis 6 tūkstančiai stadijų, bet toliau 
(GP I 22) pavertė į vokiškas mylias, kurias daukantas pakartojo – 150 mylių. dau-
kanto skliaustuose pateikta pastaba „(cze re’k mĩnietĩ, je kurĩno, tad dĩjwus garbin-
damis)“ greičiausiai taip pat voigto – „den Gttern bernſtein opferte“ (GP I 27).

Kita iš eilės daukanto citata – tai voigto iš lucaso davido paimtas pasakojimas 
apie pirmosios pavasario šventės apeigas:

sobald er dieſes geendigt, faßte er den rand der schale mit den Ʒhnen, trank ſie aus, 
ohne ſie mit den Hnden ʒu berhren und warf ſie mit dem munde rckwrts ber 
den Kopf. von einem andern aufgefangen und ʒum ʒweitenmale gefllt, ward ſie vom 
prieſter unter dem nmlichen Gebrauche abermals geleert, nachdem er ʒuvor den Gott 
perkunos um regen und sonnenſchein angefleht und ihn gebeten, den Gott pikullos 
und die ſchdlichen Geiſter von den saaten und Frchten ferne ʒu halten. Hierauf ward 
die schale ʒum drittenmale gefllt und swaixtigr, der sternen=Gott, um licht und 
Wrme fr Frchte, Kraut, bieh und menſchen, und pelwitte, der spender des reich-
thumes fr Haus und scheune um ſeinen segen gebeten, und dann die schale ʒum 
letʒtenmale vom prieſter geleert, rckwrts ber den Kopft geworfen. Hierauf von 
neuem gefllt ging ſie im Kreiſe der anweſenden umher und ward von jedem, ohne 
daß eine Hand beim trinken ſie berhrte, in gleicher Weiſe ausgeleert. mit trinken und 
schmauſen, unter Freudenjubel und Geſang ward dann das Feſt beendigt (GP I 615).

daukantas tiksliai nurodė šios citatos tomą ir skyrių, bet puslapį pateikė ne tą 
(„Joh. voigt Gesch. preus. 1. b. Xi. K. s. 600“), pakeitė, kad tai metinių aukojimų 
apeigos, taip pat kai kurias kitas detales, palyginkime:

Jszejgĩniesĩ aukosĩ, beje: ąnt metĩniû wĩjsziû arba szwentiû aukawo wĩrszajtis ar 
wĩrszĩnikas wajdelotû arba żyniû, sósĩrinkós tajpat swietou wĩjnos apigardos i paszĩetrɨ 
po wĩssudĩdelĩjɨ oużoułą, kame szwenta ugnĩs kurĩnos. Wĩrszajtys paiemęs dounôs 
szmotelɨ ąnt tôrielu ĩr mĩdaus kauszą ar taurę ĩr toumĩ neszĩns trys kartus apeię ape 
stałą ĩr tenaj padieię douną ĩr taurę. tad pri aukóro ĩr stabo szietrĩ stowentio meldies 
pakajtomis só swĩetó gĩjdodamas kajp wĩrsziaus regiejom. Jłgajniou douną walgę, 
paskou pasĩlenkęs neprikĩszdams rąnkû paĩemę só dąntĩmĩs taurę, kórę kéłdamas 
pamażó ĩszgierę, paskou nulenkęs gałwą tajp stajgó knióżterieię, iog taurę par sawɨ 
ĩsswĩjdę i óźpakalɨ, kórę stowentĩje akys ĩszplietĩj tykoię nutwertĩ lig ąnt żiamęs ne-
nukrintąnt. Wieł pripyłusis ię mĩdaus statĩ prĩsz wĩrszajtɨ, kórsaj pasĩmeldęs ĩr dounôs 
óźkąndĩjs ĩszlenkę wieł ję ĩr par sawɨ ĩszmetę ĩr tĩjk kartu buk tou daręs, kĩjk galybiû 
peruno noriejes pagarbintĩ. ta małda tajpat pasĩbengósĩ gierinĩ: kajpogi wĩssĩ walgiu-
sis gywolus aukautusius ĩr mĩdû gierusis linksmindamôs. a) (Bd 129–130).
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matome, kad voigtas rašo apie pavasario šventę ir vartoja žodį „prieſter“, o dau-
kantas sukonkretina šventiko pareigas „wĩrszajtis ar wĩrszĩnikas“ ir sako, kad taip 
buvo per visas metines šventes. voigtas nemini duonos ir to, kad kunigo per galvą 
metamą dubenį stengėsi kiti sugauti. daukantas šią pirmtako vietą laisvai papasa-
kojo, adaptuodamas skaitytojui, kuriam žodžiai metinė šventė, duona ir vynas asocija-
vosi su krikščioniškomis apeigomis. 

Kita nuoroda į voigto tekstą yra tiksli, bet tekstas kūrybiškai transformuotas. Bd 
aprašomi kunigai, kurie prie sunkiai sergančiųjų atlikdavo tam skirtas apeigas, ir 
nurodomi šaltiniai – GP I, Jonas lasickis:

ligônĩs regiedamos mĩrsis pawodino [taip originale] pas sawɨ kónegą, kórsaj jɨ dĩjną ĩr 
naktɨ sargĩno ĩr łajmĩno mełsdamos; rodos, iog tĩj kónegaj lvgusonys ĩr tyłósonys 
wadĩnos, kórĩj jau yra mĩnawoiemis sąndarose metû 1249 tarp Kristionû ĩr parusie nû a) 
a) voigt preus. Geschich. b. 1. s. 564. lasicius in libro citato pag. 57. — (Bd 144) ← 
befiehl den mann, beſonders den aus vornehmerem Geſchlechte, eine ſchwere 
Krankheit, ſo rief man einen prieſter herbei, der den Kranken tag und nacht wartete 
und tglich eine gewiſſe anʒahl segensformeln ber ihn ausſprach. sehr wahrſcheinlich 
waren dieſes die prieſter, welche tuliſſonen und ligaſchonen hießen (GP I 564).

daukantas į tekstą iš voigto išnašos įkėlė informaciją apie sutartį ir metus, kur 
minimi: „tulissones vel ligaschones nennt ſie der vertrag vom Jahr 1249“ (GP I 564). 
bet atsisakė voigto patikslinimo, kad labai tikėtina, jog ligonis buvo sunkus „beſonders 
den aus vornehmerem Geſchlechte“, parašo „ligônĩs“. daukantas neperteikė ir abe-
jonės, kad kunigai, kurie lankė sunkius ligonius, galbūt tikrai buvo vadinami 
„tuliſſonen und ligaſchonen“.

aptarėme visas antrajame skyriuje esančias nuorodas ir originalo vietas palygi-
nome su Bd. bet voigto poveikio aptikta daugiau, negu tai parodo nuorodos. pavyz-
džiui, voigtas, rašydamas apie prūsų namų gyvenimą ir papročius, skyrių pradėjo 
citata: „es knte viel lbliches in ſeinen sitten von dieſem volke geſagt werden, 
wenn es den Glauben Chriſti htte“, o išnašoje pateikė šaltinį Helmoldo (Helmold 
~1120–po 1177) Chronica Slavorum (GP I 541). daukantas šią citatą pavartojo du kar-
tus (Bd 88 ir 154) rašydamas apie lietuvių vertinimą. pirmąjį kartą tekste parašė 
„didej but gĩrtĩna ta tauta sawo apsiejĩmusĩ, kad tiktaj sektum Krĩstionû tĩkybą“ ir 
išnašoje, kaip voigtas, pateikė lotynišką citatą: 

Helmoldus Chron. Slavor. L. 1. c. 5. p. 2. multa poterant dici de hoc populo laudabilia in 
moribus, si haberent solam fidem Christi (Bd 88) ← Helmold. Chron. slavor. l. i. c. 1: 
multa poterant dici de hoc populo laudabilia in moribus, si haberent solam fidem 
Christi (GP I 541). 

antrą kartą (Bd 154) tą pačią mintį perteikė kitaip: „Ąntrasys gyvenós metusi 1200 
raszo ‘Ƶamajtej pagonys tajp didej yra dôrĩ źmonys, iog wĩjno jems wardo Krĩstionû 
bere’k’“, o išnašoje nurodė „Helmoldus in l. c.“. užrašų knygoje Marguminai (Ma 
143–149v) randame minėtą citatą ir nuorodą: „albertus Krantzii Wandaliae liber. ii 
cap. 18 f. 36“ (Ma 149), bet nepasižymėta, jog mintis paimta iš Helmoldo. 
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svarbu atkreipti dėmesį, kad kitus kartus (Bd 14, 34, 36, 37, 38, 121) vokiečių vie-
nuolis Helmoldas cituotas iš alberto Krantzo (1448–1517), Hamburgo mokslininko, 
danijos, Švedijos, norvegijos istoriko ir diplomato, savo veikaluose dėmesį sutelkusio 
į krikščionybės plitimą41 – Wandalia42. Kadangi Krantzas nurodė tik Helmoldo pavar-
dę, daukantas pateikė tą pavardę, bet bibliografinį aprašą nurodė veikalo Wandalia. 

Kaip ir kiti Krantzo veikalai, taip ir Wandalia sulaukė daug leidimų: 1519, 1575, 
1580, 1619. daukantas Ma išrašuose klaidingai nurodė jos leidimo metus: „alberti 
Krantzii Wandalia liber vi. f 132. 1596 Francofurti“ (Ma 143). Kaip matyti iš visų 
žinomų veikalo leidimų, 1569 m.43 jis nebuvo leistas. palyginus Krantzo 1575 m. 
veikalo tekstą su Ma, matyti, kad daukantas skaitė ir išrašus darė (lotyniškai, bet 
neretai ekspromtu vertė į lenkų) iš šio leidimo. palyginus Ma išrašus ir Bd esančias 
paties Krantzo, ne Helmoldo citatas matyti, kad jos, išskyrus mažus neatitikimus, 
sutampa, pavyzdžiui: Bd 35 ← Ma 149v; Bd 99 ← Ma 143v; Bd 191 ← Ma 147. 

apibendrinant galima pastebėti, kad, kaip ir ovidijaus strofos citavimo atveju, 
daukantas kai kuriuos šaltinius, kurie jį sudomindavo, stengdavosi gauti ir perskai-
tyti. Helmoldo veikalo, skirtingai negu voigtas, jis neturėjo, bet šešis kartus jį perci-
tavo iš Krantzo. 

viena nuoroda („voigt preussens Geschihte b. 1. c. 1. s. 28“) yra skyriuje „rieda 
senowęs-lëtuwiû“ (Bd 155–185) po sakinio:

tajpat piteas marsilijós ukĩnĩkas 4 ąmżiouie pĩrm gĩmĩmo Kristaus atkélawęs i 
Ƶiamajtius gĩntarû jautotĩjs, sako stebiedamos „iog gywentoie jawus dziowĩnąntys 
rejose, tajp wadĩnamuse trobesiuse, dieł to, iog tame krasztĩ saule neĩłgaj tespĩndantĩ, 
kĩtajp jawaj sóputum nu lytû ąnt łauko budamis; tarp jawû par wis lejszius siejentys, 
kĩtû derlingû sieklû ĩr wajsiû neżĩnąntys. swiets mędù gérous, nu to regemaj, iog ĩr 
mĩjżius buo siejentĩjs. c) (Bd 183).

Čia daukantas pagal prancūziškus tekstus arba greičiausiai pagal lelevelio kny-
goje Pythéas de Marseille rašomą frazę Pythéas de Marseille susikūrė Piteas Marsilijós. 
voigtas vartojo tiesiog Pytheas. lelevelis44, kaip ir voigtas (GP I 18), nurodė pitėjo 
kelionės metus apie 340 m., o daukantas parašė „4 ąmżiouie“. daukantas nurodė GP I 
puslapį „s. 28“, bet tokią informaciją randame 18 puslapyje:

„in dieſer kalten Ʒone“, berichtet er nun, „kennen die menſchen noch keine edlen 
Frchte, und von ʒahmen thierarten nur einige; ſie nhren ſich von Hirſen und andern 
Krutern, von Wurʒeln und Frchten. […] das Getreide aber breſchen ſie, weil hei-
terer sonnenſchein ſelten iſt, in großen Gebuden, in welche die aehren eingebracht 
werden, denn tennen auf freiem Felde wrden durch regen und mangel an sonen-
ſchein ſehr bald verderben (GP I 18). 

41  Žr. „Krantz, albert“, Geschichtsquellen des 
deutschen Mittelalters (https://www.ges-
chichtsquellen.de/autor/3490).

42  Krantz 1575.

43  daukantas Ma skubėdamas rašyti parašo 
vietoj Krantzii „Grantzii“ (Ma 148v).

44  lelewel 1836, 24.
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tik apie midų rašoma p. 28: „außer dieſem Handel mit bernſtein erwhnt pyt-
heas als dem lande der Guttonen und ostier beſonders eigenthmlich das Getrnk 
des methes“ (GP I 28). 

devynias nuorodas į GP aptinkame skyriuje „preKYba senowęs-lëtuwiû“ (Bd 
213–244). tiksli nuoroda („Joh. voigt Geschich. preus. 1. b. 2. k. s. 198“) yra po sakinio:

 Je parsklejsem dar pĩrmusius rasztus sziauręs rasztĩnikû tą patę tejsybę rassem; nes-
gi pagał jû żĩnios odĩns pĩrmasis wĩssos sziauręs waldimiers buwęs ĩsz Ƶiamajtiû 
kĩlĩmo ĩr sawą buwejnę asgardo pĩlie pa daugawie tórĩejęs (Bd 214) ← […] wo nach 
alter sagen odin an der dna das neue asgard grndete (GP I 198).

voigtas nurodo, kad šią informaciją ėmė iš peterio Friedricho von suhmo („so iſt 
suhm meinung b. i s. 45–46“). daukantas informaciją papildė savo koncepcija: pir-
miau odinas apsigyveno rytinėje baltijos pakrantėje („buwęs ĩsz Ƶiamajtiû kĩlĩmo“), 
o tik po to nukariavo Švediją. pavyko nustatyti, jog tai, anot daukanto, garsiojo45 
theophiluso (Gottliebo) siegfriedo bayerio (1694–1738), Karaliaučiuje gimusio ir te-
nykščiame universitete studijavusio, o 1726–1737 m. sankt peterburgo akademijoje 
profesoriavusio, mintis iš jo darbo Opuscula ad historiam antiquam, chronologiam, geo-
graphiam et rem numariam spectantia. Šios po autoriaus mirties išleistos darbų rinktinės 
20 dalyje „diſſertatio de numo rhodio in agro sambienſi reperto, in qua ſimul qu-
aedam nuper de numis romanis in agro pruſſico repertis cogitata retractuntur“ ra-
šoma, kad odinas iš azijos išsikėlė 77 m. pr. Kr., o kaip tik tuo metu į prūsijos ir 
lietuvos žemes atsikėlė alanai, galindai, sudinai. odinas švedus išmokęs laidojimo 
papročių46. Bd randame dvi nuorodas į kitus bayerio tekstus. Cituojama (Bd 2) iš 
Commentarii Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae pirmojo tomo, kur paskelb-
tas bayerio straipsnis „de origine et priſcis ſedibus scytharum“47. antrą kartą dau-
kantas pacituoja iš straipsnio „de venedis et eridano fluvio“, bet pažymi ne tą Com-
mentarii Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae tomo numerį: vietoj vii – „viii“:

vendi, qui sunt in linieburgensi, totum ad huc prutenicum sermonem, quasi litua-
nicum et Curonicum servant. bayer Jn comment academ. soc petropolit t. viii. p. 360 
361. (Bd 214) ← qui adhuc in agro luneburgico ſuperſunt, medii inter Germanos, 
adiciuerunt quidem quaedam Germanica, ſed totum adhuc ſermonem prutenicum 
qualis olim fuit lituanicum Curonicum conſeruant […]48.

daukantas šią bayerio citatą buvo išsirašęs Ma: 

vendi qui sunt in ducatu lounebourgensi, totum ad huc prutenicum sermonem qua-
si lithuanicum et Curonicum servant. bayer rigiomontanus genere in Commenta. 
ac<c>ad. scient. petrop. t. vii<i>. p. 360 361. professor vocatus a petro magno petro-
polim anno 1710 (Ma 45). 

45  taip („sławnego“) daukantas jį apibūdina 
laiške narbutui (Griškaitė 1996, 376).

46  bayer 1770, 505, 507.

47  bayer 1728, 387–399.
48  bayer 1740, 360.
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palyginę matome, kad ir Ma jis pirma parašė „viii“, po to pataisė į „vii“, bet Bd 
vėl matome „viii“. daukantas, kaip matėme, rašydamas Bd naudojosi užrašais, ypač 
Ma, tačiau dažnai, matyt, parašydavo iš atminties. atkreipkime dėmesį, kad istorikas 
pasižymėjo, jog bayeris į sankt peterburgą buvo pakviestas, tad, manytina, jis žino-
jo, kad iš Karaliaučiaus. atrodo, rėmimasis Karaliaučiaus universiteto auklėtinių ar 
pedagogų tyrimais buvo sąmoninga daukanto nuostata.

Kita nuoroda („voigt Gesch. preus. b. 1. k 1. s 36“) yra į skyrių, kur aptariami 
romėnų šaltiniai apie gintarų kraštą („mutterland des bernſteins“). tačiau nurody-
tame puslapyje tokio teksto kaip Bd nerandame:

tas kélias regés tenaj nu neatmĩnamû łajkû yra buwęs, patĩjs eradoto ąmżiouie; nes-
gi toumigi kéló ĩr rimionû wytis nu Wieszpatĩjs nerono ĩssiustas atkélawo i Ƶiamajtiû 
krasztą gintarû pĩrktĩ, kórioumi Ƶiamajtej newen gintarus sawą, bet ĩr kajlus brąngiû 
brąngesniû źwieriû, beje: sabałû, kiaumiû, łapiû, udrû tenaj lejdo. tajpat nu senû łajkû 
Ƶiamajtej prekioię só Wałakajs arba rĩmĩonĩmis sziauręs żwierĩmis ĩr gywolejs, beje: 
lejdo tenaj gywus taurius, brĩjdius ĩr źĩrgus. a) (Bd 217–218).

GP I 36 puslapyje pasakoma, kad 54 ar 55 m. po Kr., kai neronas atėjo į valdžią, 
pasiuntė riterį į gintarų kraštą, kad pargabentų daug gintaro. tekstas, kuriuo dau-
kantas rėmėsi, yra toliau:

dieß war gewiß ein uralter Handelsweg, auf welchem wohl ſchon vor Herodots 
Ʒeiten der bernſtein vom norden herab, von der mndung der Weichſel an das ad-
ria tiſche meer gelangt war; und er beſtand auch noch nach Herodots Ʒeiten fort und 
fort. auf ihm gelangte auch jener rmiſche ritter, den nero an die bernſteinkſte 
ſandte (GP I 82).

[…] neben dem bernſtein auch aus preuſſen pelʒwerk nach italien gegangen ſey. 
Ferner knpfte ſich ſchon frh auf dieſem Wege an den bernſteinhandel auch der 
Handel mit nordiſchen thieren, dem auerochſen, dem elendthiere, dem nordiſchen 
roſſe und dem skandinaviſchen achlis oder machlis […] (GP I 85–86).

daukanto dažnai pasitaikančius bibliografinio aprašo netikslumus reikėtų sieti su 
rašymo procesu. daukantas tekste dėmesį sutelkdavo į minties raišką, citavimo da-
lykus atidėdamas darbo pabaigai. tokį darbo pobūdį liudija, pavyzdžiui, IƵ rankraš-
tis, kuriame ir po daugelio taisymų puslapio apačioje randame tik nuorodos ženklą, 
kartais šaltinio autorių, pavadinimą, t. y. tomų, dalių, skyrių ar puslapių numerių 
labai dažnai trūksta.

mėginant suprasti, kodėl Bd liko daug įvairaus pobūdžio netikslumų, korektūros 
klaidų, reikėtų pastebėti, jog knyga gimė itin sunkiu daukanto gyvenimo tarpsniu. 
Bd rašymą temdė vienintelio brolio, karo ligoninės gydytojo aleksandro daukanto 
(1805–1841), mirtis. trauminės literatūros kontekste Bd gali būti interpretuojamas 
kaip autoriaus trauminės patirties rezultatas. trumpai primintinas vidos Girininkie-
nės nustatytas aleksandro daukanto tardymas 1841 m. sausio 29 d. odesoje, bandy-
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mas nusižudyti, suėmimas ir galiausiai vasario 7 d. įvykdyta savižudybė49. valdžios 
mesti įtarimai dėl aleksandro daukanto dalyvavimo slaptoje studentų medikų or-
ganizacijoje „demokratų draugija“ (lenk. Towarzystwo Demokratyczne, 1836–1838) buvo 
labai rimti ir jis, galbūt bijodamas baisių kankinimų50, rinkosi garbingesnę išeitį. 
tiesioginių paliudijimų, kaip brolio mirtis daukantą sukrėtė, neturime. daukantas 
nei laiškuose, nei kur kitur negalėjo minėti brolio mirties, nes nustačius giminystę, 
jam geriausiu atveju būtų grėsęs tardymas, tarnybos praradimas. Bd turinio lygme-
nyje galime rasti netiesioginių aliuzijų į netektį, pavyzdžiui, ne kartą pažymimas 
senovės lietuvių savižudybės praktikavimas. Gali būti, kad daukantas, žinodamas, 
kad valdžios institucijos gali jį surasti, skubėjo Bd kuo greičiau pabaigti ir palikti nors 
vieną spausdintą istorinį veikalą.

rengdamas Bd rankraštį leidimui, daukantas grįžo prie rašymo procese neužpil-
dytų išnašų. atrodo, jis neretai puslapius nustatydavo pagal turinį. pavyzdžiui, anks-
čiau minėtu atveju turinyje randame „reiſe des rmiſchen ritters ins bernſtein-
land…36“. taigi istorikas, pamatęs neužpildytą nuorodą, atsimindavo šaltinį, bet 
nebeieškodavo tikslios vietos, o pažvelgdavo į turinį. 

Galima atkreipti dėmesį, kad daukantas iš GP perėmė informaciją apie senovės 
lietuvių prekybos gintarais svarbą, pirmasis lietuvių literatūroje ją aktualizavo, su-
kūrė lietuvos kaip gintaro krašto vaizdinį. 

Kita nuoroda („Joh. voigt Geschte preussens. b. 1 k. 1 s. 89“) yra pateikta po pi-
tėjo kelionės į baltų žemes: 

taj regémaj yra, iog Ƶiamajtej lejdo jus łajwąjs i itakàs oteręs, trawęs ĩr kĩttû uppiû 
teutonû żiamęs, kórĩj gawusis jus nu Ƶiamajtiû lejdo tolesnej żiamęs kélejs i Galĩję ir 
marsĩlĩję, nu tĩnaj Kartagionys ĩr penicijonys atpĩrkusis pardawoię tolesnej po wĩssą 
pasaulę. c) (Bd 218) ← es iſt daher keinem Ʒweifel unterworfen, daß samlndiſcher 
bernſtein ʒu schiff bis an die mndung der oder oder der elbe oder wie ſpterhin 
nach schleswig ging, denn ſo unbeſtimmt auch immer diodors beʒeichnung „des 
gegenberliegenden feſten landes“ iſt, ſo kann es eins dieſer Gebiete doch ohne Ʒweifel 
geweſen ſeyn; wenigſtens finden wir in nachfolgenden Ʒeiten eben ſo einen Han-
delsweg an die oder=mndung, wie an die elbe und nach schleswig von samland 
aus im Gange. von da konnte der bernſtein leicht auf land= und Flußſtraßen bis an 
den rhein, nach Gallien bis maſſilien kommen, wo er von phniciern und Karthagern 
geladen dem morgenlande ʒugebracht oder auch ſonſt hie und da im abendlande 
abgeſetʒt wurde (GP I 89–90).

49  Girininkienė 1988, 14.
50  plačiai sklido žinia apie 1838 m. gegužės 

27 d. / birželio 8 d. suimto rusų vadinamo-
jo „sąmoksklininko ir fanatiko“ simono 
Konarskio (szymon Konarski, 1808–1839), 
vieno iš lenkų tautos sandraugos (lenk. 

Stowarzyszenie Ludu Polskiego) organizaci-
jos kūrėjų kankinimus ir ištvermę – nieko 
neišdavė. tačiau tokių buvo mažai, dauge-
lis nuo žiaurių kankinimų prabildavo ir 
liudydavo vieni prieš kitus (plg. Луговцо-
ва 2010, 109–110). 
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Kaip matyti, šį kartą daukantas gana tiksliai nurodo puslapį, nors GP sakinys 
ilgas, tęsiasi ir p. 90. daukantas Šlėzvigą pakeitė į travę, kuri čia tekėjo. tokio pobū-
džio pakeitimai rodo, kad daukantas domėjosi istorinėmis baltų žemių ribomis, 
turėjo reikiamų geografijos žinių.

istorikas, aptardamas trečiąjį gintarų kelią, pateikė nuorodą į dviejų autorių dar-
bus, vienas iš jų – voigt – „Joh. voigt b. i. k. 1. s. 91“, o kitas – „Herodotus l. iv c. 
58“: „tretesis kélias, kórioumi Ƶiamajtej lejdo gintarus i rytus arba saulietekɨ buo, 
d) uppys daugawa, niperis, trĩpentĩ, pina ĩr tyrule“ (Bd 218–219). voigtas taip pat 
mini Herodotą, bet nurodė kitą puslapį „53“ (GP I 91). daukantas nuorodos apraše 
pažymėjo vieną GP I puslapį, tačiau informacija paimta iš kelių:

es bleibt endlich noch die nachweiſung eines dritten Handelsweges brig, auf wel-
chem der bernſtein von den baltiſchen Kſten aus ʒum alten boryſthenes nach oſten 
ging […] (GP I 90).

dichtung iſt, daß die dna der eridanos ſey, daß ſie ʒum Handelswege des bernſteins 
gedient, da ſie fr dieſen aus samland hinauf doch offenbar viel ʒu fern liegt. Wahr-
heit iſt, daß auf dem boryſthenes lebendige schiffahrt und blhender Handel betrie-
ben wurde ſchon ſeit uralten Ʒeiten (GP I 91). 

[…] ſey es nun, daß er auf dem pregel, dem Guttalus oder Chronos der alten, in den 
pripeʒ und von dieſem in den boryſthenes bis nach olbia an ſeiner mndung im 
pontus […] (GP I 92).

rašydamas apie antrąjį prekybos kelią, daukantas rėmėsi GP I, tačiau nuoroda 
netiksli „Joh. voigt preus: Geschichte 1. b. k. 2. s. 196“. daukantas nuorodą pažymė-
jo po sakinio: „[…] ąntroie traktĩs wadĩnos żalĩjĩ traktĩ, kóri i Kriokuwą eję par źalĩję 
gĩrrę. b)“ (Bd 219). GP apie antrąjį gintarų prekybos kelią rašoma kitoje vietoje:

nicht ſo ſicher unterrichtet ſind wir ber einen ʒweiten Handelsweg des bernſteins, 
der nach Weſten ging. Wir wrdem ohne Ʒweifel ſehr irren, wenn wir allen weſtlichen 
bernſteinhandel auf die samlndiſche Kſte ʒurckʒiehen wollten, denn keineswegs 
iſt der bernſtein, der in den weſtlichen lndern, beſonders in Gallien ʒum Gegenſtande 
des Handels diente, jeder Ʒeit von den baltiſchen Kſten gekommen, da ja nach alten 
Ʒeugniſſen bekannt iſt, daß auch die nordſee einſtmals inſeln hatte, an deren Kſten 
das koſtbare erʒeugniß ʒu finden war. […] Keinem Ʒweifel aber unterliegt daß ber 
maſſilien in folgender Ʒeit auch forthin noch ein Handelsweg fr bernſtein ging. nun 
erhalten wir durch diodor die ſichere nachricht, daß von samlands Kſte aus der 
bernſtein an ein gegenberliegendes feſtes land zu schiff gebracht und von da dann 
weiter ʒu land nach sden getragen oder verfahren werde. […] (GP I 87–88).

Kaip matyti, tekstas, kur kalbama apie antrąjį prekybos kelią sausuma, yra ne 196, 
o 87–88 puslapiuose ir toliau. voigtas, remdamasis plinijaus, diodoro siculo, tacito ir 
adomo brėmeniečio darbais, nurodo, kad ne tik jūra, bet ir upėmis (kurias išvardija), 
ir sausuma ėjo prekybos kelias. daukantas neperteikė viso kelio aprašymo, o pirmta-
ko mintį papildė nurodydamas, kad kelias vadinosi žaliuoju ir vedė link Krokuvos. 



290 Archivum Lithuanicum 23

dar viena nuoroda („Joh. voigt Geschichte preuss. b. 1. k. 2. s. 498“) greičiausiai 
pateikta iš atminties, nes nurodytame puslapyje nėra nieko panašaus:

Ƶiamajtej newen patius gintarus lejdo i tolĩmus krasztus, kajp dabar regiejom; bet dar 
prekioię só artĩmôsĩemis tautomis, par jurą, beje: jawajs, waszkó, ĩr żwieriû kajlejs: óź 
wĩs só Ƶówiedajs arba Ƶwejonĩmis (sueones) tajp wadĩnamajs nu to: iog żĩjma ir 
wasarą źuwimis mĩto, ĩr wĩssą kiaurą metą źwejĩbó darbawos; nesgi jû krasztĩ kajpo 
dĩdej szaltamĩ, oułotamĩ ĩr wersmietamĩ jawaj neaug: todieł Ƶiamajtej lejdo tenaj sawo 
jawus o nu jû gawo gelżɨ, warɨ, druską ĩr kajlius, kórius paskou pardawoię, tolĩmesnioms 
tautoms, óź wĩs odinou wałdąnt wĩssą sziaurę. c) (Bd 219).

nustatyta, jog šis ilgas sakinys yra sudėtas iš kelių GP I vietų. voigtas, kalbėdamas 
apie gintarų kelią, pastebėjo, kad greičiausiai juo iš skandinavijos ir prūsijos buvo į 
italiją gabenami kailiai, šiaurės gyvūnai (juos išvardija remdamasis plinijumi):

bald ſchloß ſich dieſem verkehre auch der nordiſche pelʒhandel beſonders aus skan-
dinavien an, und es ward in ſolcher Weiſe auch das volk der suionen, ſpterhin su-
ethans genannt, mit rom in eine gewiſſe verbindung geſetʒt. es iſt nicht unwahrſchein-
lich, daß neben dem bernſtein auch aus preuſſen pelʒwerk nach italien gegangen ſey. 
Ferner knpfte ſich ſchon frh auf dieſem Wege an den bernſteinhandel auch der 
Handel mit nordiſchen thieren, dem auerochſen, dem elendthiere, dem nordiſchen 
roſſe und dem skandinawiſchen achlis oder machlis, welches vielleicht von dieſer 
Quelle her plinius kennt (GP I 85–86).

toliau GP rašoma, jog iš italijos atkeliaudavo papuošalai, kurie aptinkami kapuo-
se (GP I 86). daukantas šią mintį, nepateikdamas šaltinio, pavartojo Bd pirmojoje 
dalyje kalbėdamas apie senovės lietuvių turtingumą, kultūrą ir žinomumą, nes su 
jais prekiavo egiptiečiai, finikiečiai, o įrodymas – „nesgi jû kapuse szenden rąndamis 
dajktaj ajszkej toù mums rodo“ (Bd 3). 

Kitoje Bd vietoje yra tiksli aptariamo šaltinio nuoroda („Joh. voigt Geschichte 
preuss b. 1. k. 1. 1. 107“), bet tekstas papildytas kita informacija: 

nes paskiaus inĩkós sziauręs tautoms i karès só rimionû Wieszpatejs, beje: só maksĩmó, 
trajanó, decijó, Galó, aureló ĩr Klaudijó, prĩsz tou paskouji sziauręs gĩrrionys 320,000 
sawo karejwiû pastatę i muszą, kóri nutĩko metusĩ 260 gĩmós Kristuj: todieł prekyba 
só gĩntarajs i tolĩmus krasztus lowies; nes gi sóniókós tautoms tolĩmĩ kélej, rodos paojĩ, 
kad kóźnós dumoię ne tórtus sawo didintĩ, bet kajp sawi apgĩntĩ, idant rimionû wergó 
netaptum. a) (Bd 219–220) ← um ſo wichtiger iſt es, daß unter der gewaltigen 
vlkerſchaar von dreimalhundert und ʒwanʒigtauſend Kriegern, die um das Jahr 269, 
als aurelius Klaudius Kaiſer war, gegen das rmiſche reich anſtrmten, aus der 
großen Ʒahl, als scythiſchen stammes, die peuciner, pruthunger, oſtrogothen, Within-
ger und Gepiden genannt werden […] (GP I 107).

daukantas apie nutrūkusius prekybos kelius („prekyba só gĩntarajs i tolĩmus 
krasztus lowies“) informaciją paėmė iš GP I 87. 
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Kitą nuorodą („Joh. voigt Geschichte preuss. b. 1. k. 2. s. 127“) randame, kai ra-
šoma apie prekybos su roma atsinaujinimą:

nes ĩłgajniou nutĩłós tà karęs audraj galĩ pęnktoie ąmżiaus wieł twĩksterieię spindu-
lelis 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 diekawodamas 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 tolimajs 
tolĩmesnejs krasztajs. b) (Bd 220) ← bevor aber eine ʒweite Wanderung ſolcher vlker 
nach norden erfolgte, miſcht ſich in dieſen sturm unruhiger begebenheiten ein fried-
liches ereigniß ein, welches auf die Kſten der baltiſchen see ein neues freundliches 
licht wirft. im nrdlichen italien war um das ende des fnften Jahrhunderts das reich 
der oſtgothen errichtet worden, und theoderich der Große, der erſte große stern, der 
am Himmel des mittelalters leuchtet, ſtand ihm in glnʒender Grße vor. seines 
namens ruhm ging bald durch die lnder aller vlker, bis an das Geſtade der oſtſee, 
ins bernſteinland der aeſtier (GP I 126).

Šis tekstas yra GP I 126, tačiau teodoriko laiškas, apie kurį daukantas pasako 
(„diekawodamas grometoie“), yra GP I 127. todėl šiuo atveju galima sakyti, jog 
nuoroda tiksli. daukantas, kaip matyti, surado atitikmenų: „nutĩłós tà karęs audraj“ ← 
„in dieſen sturm unruhiger“; „twĩksterieię spindulelis ąnt lëtuwos krasztu“ ← „auf 
die Kſten der baltiſchen see ein neus freundliches licht wirkt“; „teodorikou, 
Wieszpatiou, kórs dĩdej garsej tenaj rĩedies“ ← „theoderich der Große, der erſte 
große stern, der am Himmel des mittelalters leuchtet, ſtand ihm in glnʒender Grße 
vor“. GP, kaip ir buvo būdinga romantizmo istoriografijai, moksliškumas (faktai) 
derinamas su literatūrine raiška. voigtas daugelį idėjų perteikė metaforiškai, tai ža-
dino daukanto kūrybingumą.

paskutinė nuoroda („Joh. voigt. b. 1. k. s. 51“) šiame skyriuje – netiksli: puslapis 
nurodytas klaidingai. neaišku, kodėl pasirinktas „51“, gal todėl, kad turinyje kaip 
tik pateikiamos žinios apie prekybą gintarais. Bd rašoma:

patioie szĩaurie nurĩmós kariems, ąnt Ƶámajtiû juró, wieł jemę preké pliestĩjs toie 
pusie; nesgĩ żĩnoma yra, iog alpreds dĩdesys. Jnglû wieszpats 10 ąmżiouie gĩmós 
Kristui, atsiuntę Wulfstaną garsɨ jurĩną ĩ Ƶiamajtiû pajurius prekybos jautotĩjs tusĩ 
krasztusĩ, kórsaj radęs tĩnaj tarp marąngiû [t. y. „mndung“] pĩlę, wadĩnamą trusso 
prekiû wĩjtą, kórioie Ƶiamajtej pardawoiusis sawą prekę swetĩmĩms o pĩrkĩnieiusis 
swetĩmouię tĩnaj atweźtą. a) (Bd 223). 

atrodo, kad daukantas nuorodą užrašė iš atminties. panaši informacija yra kito-
se teksto vietose:

ein khner seefahrer, Wulfſtan genannt, ber deſſen Heimat und Herkunft jedoch 
keiner uns genau belehren kann, unternahm gegen das ende des neunten Jahrhunderts, 
wie es ſcheint, auf anlaß des Kniges alfred des Großen von england eine seefahrt 
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an preuſſens Kſte und berichtete dann, glcklich heimgekehrt, dem Knige alles von 
dem Wege, auf welchem er preuſſen gefunden […] (GP I 207). 

Ferner luft der ilſing im oſten in das eſtenmeer, an welches meeres Geſtade truſo 
liegt (GP I 209). 

es kann demnach dieſes truſo auch wohl ſchwerlich etwas anderes, als ein Handels-
ort und ein stapelplatʒ fr fremde Kaufleute und seefahrer geweſen ſeyn (GP I 215).

daukantui neturėjo būti sunku voigto tekstą atsiminti. istorikas mokėjo įdomiai 
pasakoti, be to, informaciją pakartodavo. apie Wulfstano užrašus rašoma keliose 
vietose, o pirmojo tomo pabaigoje užtvirtinama, kad tai iš Wulfstano užrašų „die 
ſptere Ʒeit aber hat aus dieſer Ʒeit noch manche spuren eines gewiſſen Wohlſtandes 
entdeckt, der ohne Ʒweifel ſeinen Grund in dem Handel truſo’s hatte“ (GP I 484).

 paskutinius du kartus cituota skyriuje „lëtuwiû piningaj senowie“ (Bd 245–252). 
pirmosios nuorodos („Joh. voigt Gesch. preus. 3. b. 1. k. s. 69“) puslapis neatitinka:

paskésnej tajpat randam iraszyta, iog enrĩkas Kórszo wiskupas krupaudams kad jo 
Kórżiamej ne ĩszwarytum ĩsz Wĩskupĩjos, sótaręs buk só teutonû meldzionĩmis Kłajpie-
do pĩlɨ strunytĩ, dieł kórios ikurĩmo buk pasijémęs jems kas metą po tukstantę letonû 
par 5 metus mokietĩ, dieł paszelpĩmo tû meldzionû, kórĩj tó patió łajkó buo Ƶamajtems 
parusius óźiemusis. d) (Bd 248).

panašią informaciją randame kitame GP III puslapyje:

mit der ganʒen Wichtigkeit der sache bekannt, hatte daher der Hochmeiſter poppo 
von oſterna ſchon im Jahre 1251 ſeinem statthalter in dieſen landen, dem deutſch-
mei ſter eberhard von sayn, den auftrag ertheilt, bei ſeiner ankunft im norden ſofort 
die nthigen einleitungen ʒu treffen, ſowohl ʒum aufbau einer neuen, ʒweckmßi ger 
gelegenen burg, als ʒur Grndung einer stadt unter ihren mauern. und kaum war 
die ſer im sommer des Jahres 1252 dort angekommen, als er mit dem biſhof Heinrich 
von Kurland, ʒu deſſen Kirchenſprengel die Gegend von memelburg gehrte, in 
nhere unterhandlung trat. […] der biſchof verſprach, den aufbau der neuen Feſte 
ʒwiſchen der memel und der dange auf fnf Jahre lang mit dem Ʒins von fnfhundert 
Haken landes, von jedem Haken ʒwei loponen, ʒu unterſttʒen (GP III 70).

ir čia daukantas pasinaudojo pirmtako pastaba išnašoje dėl „loponen“ ir, žinoma, 
pasirinko įprastesnį atitikmenį „letonû“: „lopones wahrſcheinlich i. q. lottoni vel 
letones“ (GP III 70).

paskutinė nuoroda („Joh. voigt Gesch. preus. b. 2. k. s. 168“) pateikta be tomo 
numerio, bet skyrius ir puslapis atitinka:

tejpat Wokytej apraszydamis dĩdijɨ Wĩlniaus gajsrą nutĩkusɨ metusĩ 1399 Kowo mie-
nesie, kóremĩ sódegę ne wen wisós, miestas, bet katedra, auksztoie ĩr źàmoie pĩle só 
dĩdioio Kónegajkstio rumais. sako, tarp kĩttû brąngiû, brąngesniû daktû didioio 
lëtuwos kónegajksztio Witauto sódegusés kétures deszimtys tukstąntiû ir trys szmo-
taj sĩdabro kapû letuwos grajżiû. e) (Bd 248–249).
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Čia daukantas rėmėsi šeštuoju voigto tomu:

[…] hatte er im mrʒ in ſeiner Hauptſtadt Wilna einen faſt unerſetʒlichen verluſt 
erlitten, indem bei der einſcherung der ganʒen stadt, wobei auch die Kathedrale 
und die Hauptburg der Frſten in Feuer aufgingen, ſein ganʒer reicher schatʒ, wie 
man ſagte, gegen ſechʒigtauſend stck silber, alle ſeine Kleinodien, eine große Ʒahl 
ſeiner beſten roſſe und vieles andere von hohem Werthe durch die Flammen verʒehrt 
worden waren (GP VI 168).

ir čia daukantas voigto informaciją papildo iš išnašos, kur pranešama, kad daug-
pilio („dnaburg“) komtūro laiškas buvo be datos, o sudegusio sidabro skaičius – 
„mer benne lXiii ſtcke ſylvers“, kuriuos daukantas parašė „kétures deszimtys 
tukstąntiû ir trys szmotaj sĩdabro kapû“.

apibendrinant galima pasakyti, jog ištyrus 18 GP netiesioginių citatų pagal Bd 
pateiktas nuorodas, pastebėta, kad daukantas pirmtako tekstu pasirėmė daugiau, 
negu nurodė. 

iš 18 nuorodų devynios buvo netikslios: arba aprašas nepilnas, arba nurodytas 
ne tas puslapis. palyginus Bd ir GP tekstus, pavyko patikslinti visas nuorodas ir 
originalo tekste surasti vietas, kuriomis daukantas rėmėsi. 

4. a p i b e n d r i n i m a s. daukantas septyniose iš dvidešimties nuorodų netiks-
liai nurodė puslapius; keturiose padarė vieno puslapio paklaidą; vienoje puslapio iš 
viso neįrašė; vieną kartą nenurodė tomo. tačiau pavyko patikslinti visas minėtas 
daukanto nuorodas. 

ištyrus rėmimosi GP pobūdį, galima sakyti, kad daukantui veikalas buvo naujų 
šaltinių išteklius. daukantas iš GP percitavo rankraštinius, viduramžių kronikininkų 
ar Karaliaučiaus mokslininkų, universiteto absolventų arba šio krašto gyventojų sun-
kiai jam prieinamus darbus. Karaliaučiaus mokslininkų darbų vyravimas liudija, kad 
daukantas labiausiai vertino šią istoriografijos tradiciją. daukantas, remdamasis GP 
nuorodomis, kai kuriuos šaltinius įsigydavo ir cituodavo iš pirminių šaltinių.

palyginus daukanto netiesiogines citatas su originalu, galima pasakyti, jog tik 
kartą (Bd 214) jis teksto nepapildė informacija iš kitų GP teksto vietų ar kitų šaltinių. 
nors daukantas su pirmtaku atvirai nediskutavo, tačiau gausūs pakeitimai ir papil-
dymų turinys rodo jo kritišką požiūrį. remdamasis pasakojamąja istorijos tradicija 
(„noumone patioie tautoie tebesąntĩ patwĩrten“ Bd 214), lietuvių kalba, tautosaka („kou 
dar pates patarles kałbo tebesąntes twĩrtĩn“ Bd „pratarme“, 9), kaip autoritetingiausiais 
lietuvos istorijos šaltiniais, jis revidavo voigto iš vokiečio pozicijos parašytą tekstą. 
tačiau GP vokiškumo raiška daukantui padėjo kurti lietuviškumo vaizdinius. GP 
tekstas ir išnašose esantys gausūs paaiškinimai žadino daukanto kūrybingumą. 

GP daukantui buvo medžiagos komponavimo pavyzdys. daukantas, dairydama-
sis į GP, aptarė krašto susiformavimo istoriją, kraštovaizdžio ypatumus, apibrėžė 
lietuvos sienas, aptarė gyvenimo kasdienybę ir šventes, daug dėmesio skyrė senovės 
lietuvių religijos dinamikai, šventvietėms, krašto institucijų istorijai, prekybai kaip 
svarbiausiam valstybės gyvybingumo elementui. 
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voigto akcentuota senovės prūsų ir kryžiuočių substrato svarba kuriant naująją 
vokiečių tautą daukantui padėjo suprasti, kaip kuriant lietuviškąjį tapatumą negali-
ma apeiti prūsijos lietuvių, arba tiksliau būtų pasakyti, visų baltų kultūros.

daukantas perėmė daugelį, nors ir herderiškų, bet voigto perimtų, istorijos vei-
kale aktualizuotų konceptų, minėtini: tautos istorija („tautos wejkałus“ Bd 127), tau-
tos kultūra („akyłómą sawo tautoie“ Bd 236), tautos būdas („pagał budo sawo tautós“ 
Bd 190), tautos laisvė („tautû lousybę“ Bd „pratarme“, 9). GP raiška daukantui pa-
dėjo sukurti daugelį romantizmo vaizdinių, vėliau patekusių į lietuvių literatūros 
aukso fondą. 
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(1845) šaltiniai“, ALt 22, 217–248. 

bonda,  moreno,  2018: „Ką reiškia būti romantiku, arba kaip užsienietis skaito daukantą“, 
Kultūros barai 4, 25–31.

Citavič iūtė ,  l iuci ja ,  2008: „Karaliaučiaus karališkosios vokiečių draugijos reikšmė prū-
sistikos ir lituanistikos tyrimams Xviii amžiuje“, Senoji Lietuvos literatūra 26, 273–294.



295 J o h a n n e s o  Vo i g t o  Geschichte Preußens 
( 1 8 2 7 – 1 8 3 9 )  n u o r o d o s  S i m o n o 
D a u k a n t o  v e i k a l e  BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû 
Kalnienû ĩr Ƶámajtiû ( 1 8 4 5 )

ekdahl,  sven,  2016: „Crusades and Colonisation in the baltic: a Historiographic analysis“, 
Alan V. Murray (ed.), The North-Eastern Frontiers of Medieval Europe: The Expansion of Latin 
Christendom in the Baltic Lands, new York: routledge, 1–30.

Faber ,  Karl  peter  andreas ,  1821: „Geſchichte nachrichten vom Galtgarbenſchen ber-
ge und dem schloſſe rinau“, Beitrge ʒur Kunde Preußens. Vierter Band, Knigsberg, in der 
universitts-buchhandlung, 122–137 (http://prussia.online/data/book/be/beitraege-zur-
kunde-preussens-4/beiträge%20zur%20Kunde%20preußens.%20bd.%204%20(1821)%20
Google%20v1,%20oCr.pdf).

Gir ininkienė ,  vida ,  1988: „nuo simono Konarskio iki simono daukanto“, Literatūra ir 
menas, rugsėjo 24 d., 14.

GP I – Geſchichte Preuſſens, von den lteſten Ʒeiten bis ʒum Untergange der Herrſchaft des deutſchen 
Ordens, von Johannes voigt. erſter band. die Ʒeit des Heidenthums, Knigsberg: im ver-
lage der Gebrder borntrger, 1827 (https://books.google.lt).

GP III – Geſchichte Preuſſens, von den lteſten Ʒeiten bis ʒum Untergange der Herrſchaft des Deutſchen 
Ordens, von Johannes voigt. dritter band. die Ʒeit vom Frieden 1249 bis ʒur unterwerfung 
der preuſſen 1283, Knigsberg: im verlage der Gebrder borntrger, 1828 (http://prussia.
online/data/book/ge/geschichte-preussens-von-den-aeltesten-zeiten-bis-zum-untergange-
der-herrschaft-des-deutschen-ordens-3/Geschichte_preussens_3.pdf).

GP IV – Geſchichte Preuſſens, von den lteſten Ʒeiten bis ʒum Untergange der Herrſchaft des Deutſchen 
Ordens, von Johannes voigt. vierter band. die Ʒeit von der unterwerfung der preuſſen 
1283 bis ʒu dieterichs von altenburg tod 1341, Knigsberg: im verlage der Gebrder 
borntrger, 1830 (https://books.google.lt).

GP VI – Geſchichte Preuſſens, von den lteſten Ʒeiten bis ʒum Untergange der Herrſchaft des Deutſchen 
Ordens, von Johannes voigt. sechſter band die Ʒeit des Hochmeiſters Konrad von Jungin-
gen, von 1393 bis 1407. verfaſſung des ordens und des landes, Knigsberg: im verlage 
der Gebrder borntrger, 1834 (http://prussia.online/data/book/ge/geschichte-preussens-
von-den-aeltesten-zeiten-bis-zum-untergange-der-herrschaft-des-deutschen-ordens-6/Ges-
chichte_preussens_6.pdf).

Griškaitė ,  reda  (sud.), 1996: Simono Daukanto raštai. Laiškai Teodorui Narbutui. Epistolinis 
dialogas, sudarė, redagavo, teodoro narbuto laiškus vertė reda Griškaitė, vilnius: mokslo 
ir enciklopedijų leidykla.

Górsk i ,  Karol ,  2016: „the teutonic order in prussia“, Alan V. Murray (ed.), The North-
Eastern Frontiers of Medieval Europe: The Expansion of Latin Christendom in the Baltic Lands, 
new York: routledge, 227–246.

Hackmann,  Jörg ,  1996: „ostpreußen und Westpreußen in deutscher und polnischer sicht. 
landeshistorie als beziehungsgeschichtliches problem“, Deutsches Historisches Institut Wars-
chau. Quellen und Studien 3, Wiesbaden: Harrassowitz verlag (https://perspectivia.net/serv-
lets/mCrFilenodeservlet/ploneimport_derivate_00011591/hackmann_landeshistorie.pdf).

Ha rtknoc h ,  Ch ri s toph ,  1684: Alt= und Neues Preuſſen Oder Preuſſiſcher Hiſtorien Ʒwey 
Theile / In derer erſtem von deß Landes vorjhriger Gelegenheit und Nahmen / wie auch der Vlker / 
ſo darinnen vor dem Teutſchen Orden gewohnet / Uhrankunfft / Lebens=Beſchaffenheit / Sprache / 
Religion / Hochʒeiten / Begrbnſſen / Haußhaltung / Kriegsrſtung / Republic und andere Sitten 



296 Archivum Lithuanicum 23

und Gewohnheiten: In dem andern aber von deß Teutſchen Ordens Urſprung / deſſelben / wie auch 
der nachfolgenden Herrſchafft vornehmſten Thaten und Kriegen / Erbauung der Stdte / der itʒigen 
Innwohner Uhrſprung / Religion / Mtʒordnung / Rechten und Policeyweſen gehandelt wird. […] 
in verlegung martin Hallervorden / buchhndlern in Knigsberg.

[Helmold] ,  1581: Chronica Slauorum, sev Annales Helmoldi, Presbyteri Bvzoviensis in agro Lvbe-
censi: Hisqve svbiectvm derelictorum Supplementum Arnoldi Abbatis Lubecenſis. Quæ omnia è 
diligenti codicum manuſcriptorum collatione fideliter reſtituta, & acceſsione locupletiſsima, hoc est 
ſex librorum, adaucta ſunt: opera & ſtudio Reineri Reineccii Steinhemii. […] Francofvrti, apud 
andream Wech[elum,] m. d. lXXX[i] (https://www.lietuvosmenas.lt/artwork/142).

H e n n e n b e r g e r ,  C a s pa r ,  1595: Ercleru[n]g der Preüſſiſchen grſſern Landtaffel oder Map-
pen […] Gedruckt ʒu Knigsberg in preuſſen: bey Georgen oſterbergern (https://books.
google.lt).

IƵ – [simonas daukantas,] ISTORYJE ƵEMAYTYSZKA; lltibr: f. 1 – sd 2 (rankraštis, auto-
grafas).

[ Jablonsk is ,  Jonas , ]  a. Gerulaitis, 1993: „s. daukanto gyvenimas ir rasztai. isz varpo 
no 11 - 1893“, Lietuvių atgimimo istorijos studijos 5. Simonas Daukantas, vilnius: viltis, 355–366.

K i a u pa ,  z i g m a n ta s ,  1993: „simono daukanto parengti lietuvos metrikos medžiagos 
rinkiniai“, Lietuvių atgimimo istorijos studijos 5. Simonas Daukantas, vilnius: viltis, 104–117.

[Krantz ,  albert, ]  1575: A. KRANTZII, VIRI IN THEOLOGIA ET IVRE PONTIFICIO CE-
LEBERRIMI, HISTORICIQVE CLARISSIMI, WANDALIA. […] FranCoFvrti, ex officina 
typographica andreæ Wecheli, m. d. lXXX (https://books.google.lt).

Kregždys ,  rolandas,  2011: „romow: tekstologinė, etimologinė, mitologinė analizė“, Baltų 
onomastikos tyrimai 2, red. l[aimutis] bilkis ir kt., vilnius: lietuvių kalbos institutas, 158–180 
(https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/lt-ldb-0001:J.04~2011~1367175800889/J.04~2011~ 
1367175800889.pdf).

labutis ,  vitas ,  2002: Lietuvių kalbos sintaksė 2, trečias pataisytas leidimas, vilnius: vilniaus 
universiteto leidykla.

l e l e w e l ,  J o a c h i m ,  1836: Pythéas de Marseille et la géographie de son temps, par Joachim 
lelewel, ouvrage publié par Joseph straszéwicz, orné de trois cartes géographiques, dressées 
et gravées par l’auteur, paris, Chez l’éditeur, rue du Colombier, no 3, et la librairie polo-
naise, rue des marais saint-Germains, no 17 bis. imprimerie de bourgogne et martinet, 
successeurs de lachevardiére, rue du Colomier, no 30 (https://books.google.lt).

Ma – simonas daukantas, Marguminai (įvairių išrašų ir pastabų įvairiomis kalbomis rinkinys); 
lltibr: f. 1 – sd 27 (rankraštis, autografas).

merkys ,  vytautas ,  1991: Simonas Daukantas: istorinė apybraiža, antras papildytas leidimas, 
vilnius: vyturys.

narbutt,  teodor,  1817: „badanie starożytności litewskich“, Tygodnik Wileński 71, 273–284.
p ivoras ,  saulius ,  1993: „‘vargo pelė’: lietuvos nacionalinės istoriografijos pradininkas 

simonas daukantas“, Lietuvių atgimimo istorijos studijos 5. Simonas Daukantas, vilnius: viltis, 
69–89.

pivoras ,  saulius ,  2019: „baltvokiečių švietėjų poveikis lietuvių žadintojui simonui dau-
kantui“, Senoji Lietuvos literatūra 48. Daukantiana ir kiti tyrimai, 72–92.



297 J o h a n n e s o  Vo i g t o  Geschichte Preußens 
( 1 8 2 7 – 1 8 3 9 )  n u o r o d o s  S i m o n o 
D a u k a n t o  v e i k a l e  BUDĄ Senowęs-Lëtuwiû 
Kalnienû ĩr Ƶámajtiû ( 1 8 4 5 )

zedelmaier ,  Helmut,  2003: Der Anfang der Geschichte: Studien zur Ursprungsdebatte im 18. 
Jahrhundert. Studien zum achzehnten Jahrhundert 27, herausgegeben von der deutschen Ge-
sellschaft für die erforschung des achtzehnten Jahrhunderts, Hamburg: Felix meiner verlag.

Л УГОВцОВА,  С ВЕТЛАНА Л ЕОНИДОВНА ,  2010: „‘заговор Конарского’ и его организатор на 
страницах следственного дела 1838–1839 гг. (по материалам Литовского государствен-
ного исторического архива в г. Вильнюсе)“, Российские и славянские исследования 5, сб. 
науч. статей, редкол.: О. А. яновский (отв. ред.) и др., Минск: БГУ, 106–112.

Roma Bončkutė
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s u m m a r y

the article addresses citations from vol. i, iii, iv, vi of Johannes voigt’s (1786–1863) 
Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen 
Ordens (Königsberg, 9 vols., 1827–1839) in BUDĄ Senowęs–Lëtuwiû Kalnienû ir Ƶámajtiû 
(1845) by simonas daukantas. the goal of the article is to use the inventory of the refer-
ences made by daukantas to identify the places in the original GP text, revise the refer-
ences, discuss the nature of the citations, and the impact of the tract as such. the article 
also touches upon the history of daukantas citing voigt’s GP in his prior work, ISTORY JE 
ƵE MAY TYSZKA (1834).

the article analyses 20 references to voigt’s text. daukantas identified the page number 
wrong in seven references out of the twenty; four of the references were one page number 
off; one did not specify the volume. nonetheless, all of these references were successfully 
revised and corrected.

analysis of the nature of reliance on GP has suggested that daukantas treated this tract 
as a font of new resources. daukantas used GP to recite handwritten work by medieval 
chroniclers or Königsberg scholars, university graduates or residents of the region that he 
was having difficulty accessing himself. the prevalence of work by Königsberg scholars 
shows that daukantas valued this historiographical tradition first and foremost. in his reli-
ance on GP references, daukantas would obtain and quote some of the sources from the 
original texts.

Comparing the indirect citations by daukantas and the original text, one could say that 
it was only once (Bd 214) that he did not add information from elsewhere in the GP text or 
other sources to the text. even though daukantas did not have any open discussions with 
his predecessor, the ample revisions and the content of the supplementary material point 
to his critical stance. relying on the narrative historic tradition (‘noumone patioie tautoie 
tebesąntĩ patwĩrten’ Bd 214), the lithuanian language and folklore (‘kou dar pates patarles 
kałbo tebesąntes twĩrtĩn’ Bd, Pratarme 9) as sources of lithuanian history with the highest 
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degree of authority, he revised the text written by voigt from a German position. However, 
the expression of Germanism in GP helped daukantas create images of lithuanianism. the 
GP text and the ample explanations given in footnotes sparked daukantas’s creativity.

GP was an example of composition of material to daukantas. drawing inspiration from 
GP, daukantas discussed the history of the formation of the region, the characteristics of 
the landscape, delineated the borders of lithuania, talked about the daily living and about 
the holidays, gave a lot of attention to the dynamics and sanctuaries of the ancient lithu-
anian religion, the history of regional institutions, commerce as the key element of the vi-
ability of the state.

the importance of the substrate of the ancient prussians and crusaders in building the 
new German nation that voigt had highlighted helped daukantas understand how the 
development of the lithuanian identity could not bypass the culture of prussian lithua-
nians, or rather that of the balts in general.

daukantas assimilated many concepts that, despite being Herder-esque, had been as-
similated by voigt and made relevant in the historic tract, such as: the history of the nation 
(‘tautos wejkałus’ Bd 127), the culture of the nation (‘akyłómą sawo tautoie’ Bd 236), the 
manner of the nation (‘pagał budo sawo tautós’ Bd 190), the freedom of the nation (‘tautû 
lousybę’ Bd, Pratarme 9). GP’s expression helped daukantas create multiple romantic im-
ages that later made their way into the golden fund of lithuanian literature.
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