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Ž a v i n t a  s i d a b r a i t ė

kristijonas donelaitis ir kristijonas 
Gotlybas Milkus: kūrėjas ir jo riteris

straipsnis parašytas vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą 

projektą „kultūrinių idėjų transferas nacionalinio atgimimo kontekste: 

Prūsų Lietuvos ir Lietuvos dialogas“ (nr. MiP-14122)

a n o ta C i j a . straipsnyje analizuojama kristijono donelaičio kūrybos recepcija pas-
kutiniais dviem Xviii a. dešimtmečiais. Pirmasis donelaičio kūrybą įvertino ir jos 
ištraukas 1800 m. publikavo kristijonas Gotlybas Milkus (Christian Gottlieb Mielc-
ke): 18 donelaičio poemos Metai eilučių paskelbta jo parengtos lietuvių kalbos 
gramatikos poetikos skyriuje, o dvikalbiame lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių 
žodyne poemos medžiaga iliustruoti kai kurių leksemų vartojimo atvejai. Pažintis 
su donelaičio kūryba paskatino Milkų poetikoje suformuluoti tuo metu dar gana 
novatorišką mintį apie tai, kad poeziją ne tik galima, bet ir būtina kurti šnekamąja 
lietuvių kalba, kuri iš prigimties esanti kilni. kristijono donelaičio kūrybos povei-
kis justi paties Milkaus eiliavimuose, taip pat 1800 m. išėjusiame jo parengtame 
pamokslų rinkinyje Miβknygos, ypač originaliuose efraimo frydricho Meisnerio 
(ephraim friedrich Meissner) pamoksluose.

r e i k Š M i n i a i  Ž o d Ž i a i :  lietuvių literatūra; rankraščiai; pirmoji publikacija; poetinė 
tradicija; poezija; giesmė; pamokslas. 

Į Ž a n G a

kristijonas donelaitis buvo poetas, kaip sakoma, „nuo dievo“. nėra abejonių, 
kad jis mėgavosi tiek pačiu kūrybos procesu, tiek jo vaisiais. donelaičiui buvo 
gerai pažįstama visa apimanti kūrybinio įkvėpimo jėga. Be kita ko, tai paliudija 
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ir lakštingalos epizodas „Pavasario linksmybėse“ ir bičiuliui jonui Gotfrydui 
jordanui (johann Gottfried jordan) lietuviškai rašytas laiškas. Pastarajame 
lakštingalos giesmė tampa gyvenimo nusakymo metafora. Poetas prašo adre-
sato – „rašyk man, kaip jūsų lakštingala dainavo šįmet!“1, t. y. papasakok, kaip 
laikotės. o Metuose donelaitis liudija ne tik ypatingą lakštingalos giesmės 
kokybę, bet ir ypatingą, tikro kūrėjo vertą, laikyseną – mokėjimą išlaukti. 
kytras, t. y. gudrus, išmintingas kūrėjas elgiasi kaip lakštingala, kuri

...dar ikšiol kytriai pasislėpus,

Laukė vis, iki kožnas bus savo dainą pabaigęs.

todėl ji paskiaus kasmets vis pradeda šūkaut

ir nakties čėse, kad sviets jau miegt įsigūžęs,

sau viena tamsoj budėdama garbina dievą,

o išaušus jau, kad mes iš patalo kopam,

kartais budina mus ir mūsų linksmina širdis. (PL 80–86)

tikras dainius, talentingas dainius nesiplaka būrin, nečirškia kartu su visais 
(prieš lakštingalą Metuose „dievą šlovino“ žvirbliai), jis išmintingai išlaukia 
momento, kai jo giesmė bus vienintelė, geriausiai girdima ir todėl įvertinama. 
donelaitis akivaizdžiai prioritetą atiduoda talentingoms solo partijoms:

tai tu tarp kitų paukštelių nei karalienė

vis dailiaus ir šlovingiaus savo šūkteri šūtką. (PL, 111–112)

Lakštingala, Metuose veikianti kaip talentingo menininko metafora, para-
ginama:

tikt n`užmiršk, gaidau! per daug giedodama, valgyt. (PL, 137) 

Šio raginimo išskirtinumą galima suvokti tik visos poemos kontekste. juk Me-
tuose daugiau joks kitas veikėjas nėra paraginamas „daugiau valgyt“, atvirkščiai, 
vis primenama, kad tinka sotintis kuo kukliau, ne bėda ir pabadauti. 

1 kristijonas donelaitis, Raštai, vilnius: vaga, 1977, p. 272. Čia ir kitur donelaičio kūryba 
cituojama iš šio leidinio, nurodant Metų dalies pavadinimo santrumpą ir eilutes.
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Be jokios abejonės, donelaičiui buvo gerai pažįstama aistringa tikro kū-
rėjo prigimtis, neretai nustumianti į antrą planą kitus gyvybinius poreikius. 
Poemos kompozicija liudija, kad įkvėpimo pagautas donelaitis ne kartą iki 
užsimiršimo rašė ilgais vakarais, aistringai plėtodamas vieną ar kitą epizo-
dą2. Lygiai taip pat aistringai, matyt, didesnei dievo šlovei dalytasi kūrybos 
vaisiais. Poezija cituota laiškuose ir skaityta per pasibuvimus draugams3, ja 
įtaigiai mokyti būrai4. tačiau poetinė kūryba sykiu tarsi ir ne itin sureikšmin-
ta. Pavyzdžiui, kaip palikimą ainiams donelaitis suvokė materialius veiklos 
ženklus: perstatytą bažnyčią, kleboniją, našlių namus, įvairius prietaisus ir 
muzikos instrumentus, pagaliau užveistą sodą: „aš daug valandų praleidžiu 
savo sode, skiepydamas, akiuodamas, sodindamas ir t. t., ir mąstau: reikia 
palikti ką nors ainiams.“5 

nežinia, ar donelaitis rengėsi savo poeziją kada publikuoti. Georgas Chris-
tophas Pisanskis (m. 1790) Prūsijos literatūros istorijoje paliko liudijimą, kad 
donelaitis jau savo gyvenamuoju metu buvo ne tik žinomas kaip poetas, bet 
ir vertinamas kaip talentingas kūrėjas: „kristijonas donelaitis, tolminkiemio 
pastorius, kuris 659 eilučių nerimuoto hegzametro eilėraščiu, paskui išverstu į 
vokiečių kalbą, apdainavo keturis metų laikus, šiuo savo darbu pelnęs didelį lie-
tuvių kalbos ir poezijos žinovų pritarimą.“6 Leonas Gineitis, apibendrindamas 

2 Žr. Leonas Gineitis, Kristijonas Donelaitis ir jo epocha, vilnius: vaga, 1990, p. 236. kad Metai 
buvo rašomi kūrybinio įkvėpimo valandomis, neskubriai plėtojant vieną ar kitą epizodą, pat-
virtina ir naujausi poemos kompozicijos tyrimai. Žr. vaidas Šeferis, „kristijono donelaičio 
Metų kompozicijos problemos“, Literatūra, 54 (1), 2012, p. 39–55. 

3 Leonas Gineitis, op. cit., p. 234.
4 apie tai, kad donelaitis savo kūrybos ištraukas veikiausiai skaitė būrams, rašo ir Leonas 

Gineitis, ir albinas jovaišas, remdamiesi bažnyčių vizitatoriaus s. Müllerio pastabomis. Žr.: 
Leonas Gineitis, op. cit., p. 236–237; albinas jovaišas, „kristijonas donelaitis“, in: eugenija 
ulčinaitė, albinas jovaišas, Lietuvių literatūros istorija. XIII–XVIII amžiai, vilnius: Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 437. 

5 kristijonas donelaitis, op. cit., p. 588.
6 Georgas Pisanskis, [„trumpasis Metų variantas“], in: Iš vokiškųjų raštų apie Kristijoną 

Donelaitį, parengė ir išvertė Leonas Gineitis, vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2002, p. 11. orig.: „Christian donalitius, Pfarrer in tolmingkemen, der in einem, 
nachher in das deutsche übersetzten Gedichte von 659 versen in ungereimten hexametern, 
die vier jahreszeiten besungen, hat mit dieser arbeit bey kennern der Litauischen sprache 
und Poesie viel Beyfall gefunden.“ Georg Christoph Pisanski, Entwurf einer preußischen 
Literärgeschichte in vier Büchern, königsberg: hartung, 1886, p. 663.

 Ši Pisanskio žinutė skatino Gineitį daryti prielaidą, kad donelaitis galbūt rengėsi dalį savo 
kūrybos publikuoti. Žr. Leonas Gineitis, op. cit., vilnius: vaga, 1990, p. 237–238. 
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šį bei kitus amžininkų liudijimus, teigė, kad jau Xviii a. antrojoje pusėje „do-
nelaitis buvo plačiau žinomas ir apskritai kaip lietuvių raštijos atstovas, kaip 
lietuvių literatūrinės kalbos bei stiliaus meistras.“7 

Šio straipsnio tikslas – pristatyti donelaičio kūrybos recepciją Prūsų Lie-
tuvos raštijoje iki pasirodant pirmajam Martyno Liudviko rėzos leidimui. tai 
bandymas užčiuopti nevienusyk vos vos nuspėjamą, hipotetišką donelaičio 
tekstų pulsavimą kristijono Gotlybo Milkaus Xviii–XiX amžių sąvartoje pa-
rengtuose leidiniuose. 

 

k r i s t i j o n o  G o t L Y B o  M i L k a u s  a s M e n Y B Ė 

i r  k ū r Y B i n Ė s  a M B i C i j o s

valstybiniame olštyno archyve aptikti dokumentai rodo, kad tilžėje Xviii a. 
viduryje gyveno ir aktyviai veikė pirklių Mielcke’ių giminė, kilusi iš Pomerani-
jos8. tilžei minint 200 miesto teisių gavimo metines šios šeimos atstovui erns-
tui jacobui Mielcke’i buvo suteikta garbė sakyti sveikinimo kalbą visų miesto 
amatininkų, ypač pirklių gildijos, vardu9. neatmestina, kad ir tilžiškį Petrą 
Gotlybą Milkų (Petter Gottlieb Mielcke) su šia įtakinga šeima siejo giminystės 
ryšiai. netiesiogiai tai patvirtintų ir faktas, kad visi trys Petro Gotlybo Milkaus 
sūnūs – teodoras Gabrielius, danielius frydrichas ir kristijonas Gotlybas – 
studijų karaliaučiaus universitete metais buvo tilžės miesto stipendininkai10. 

kristijono Gotlybo Milkaus (Christian Gottlieb Mielcke, 1733–1807) būta, 
matyt, itin ambicingo vyro, įžvelgusio galimybę lietuvių raštijos lauke reali-
zuoti savo kaip mokslo vyro ambicijas. Milkaus asmenybę, atrodo, bus pažeidę 

7 Ibid., p. 239.
8 1699/1 Domänen Rent-Amt in Tilsit. Principia Regulativa. Bürger-Rolle von Jahr 1772 bis 

1804. Archiwum Państwowe w Olsztynie, Kuratorium der Albertus Universität.
 1646/194 Albertus-Universität zu Königsberg. Theologische Facultät. Vorlesungsverzeich-

nisse. Archiwum Państwowe w Olsztynie, Kuratorium der Albertus Universität.
	 1646/802	Albertus-Universität zu Königsberg. Rectoratsprotocollum. Archiwum Państwowe 

w Olsztynie, Kuratorium der Albertus Universität.
9 Von dem durch die Gnade Gottes glücklich erlebten zweyten Jubiläv, von Fundation der Königl. 

Stadt Tilse…, königsberg: Christoph kanter, 1753.
10 Žavinta sidabraitė, Kristijonas Gotlybas Milkus. Gyvenimas ir literatūrinė veikla, vilnius: 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 22–24.
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tam tikri gyvenimo įvykiai ar ne taip, kaip jis tikėjosi, susiklosčiusios situaci-
jos. iš šiandien mums žinomų čia pirmiausia minėtinas taip ir negautų kunigo 
šventimų faktas ir kukli kantoriaus vieta atokioje Pilkalnio parapijoje. visai 
gali būti, kad literatūrines jėgas Milkus bandė ne tik lietuviškoje, bet ir vokiš-
koje raštijoje, ir galbūt pirmiausia joje, tačiau nesėkmingai. iš likusių lietuvių 
kalba parašytų darbų žinome, kad Milkus atidžiai sekė vokiečių literatūros 
raidą, buvo išskirtinai jautrus naujų idėjų vėjams. jis skrupulingai fiksavo ir 
galvon dėjosi procesus, vykusius vokiečių religinio ugdymo lauke. tai liudija 
ir atkaklūs Milkaus bandymai eiliuojant lietuviškai taikyti iš vokiečių poezijos 
nusižiūrėtas poetikos naujoves11. deja, Milkaus atveju formos ieškojimo pa-
stangos nekompensuoja talento stokos. tam tikrą kūrybinį nevisavertiškumą 
Milkus, matyt, ir pats jautė bei skaudžiai išgyveno. 

k r i s t i j o n a s  G o t L Y B a s  M i L k u s  i r  k r i s t i j o n o  d o n e L a i Č i o 

k ū r Y B o s  P i r M o s i o s  P u B L i k a C i j o s

kaip žinoma, pirmasis kristijono donelaičio kūrybos ištraukas publikavo bū-
tent Milkus. 

vargu ar kada paaiškės Pisanskio minėtų „lietuvių kalbos ir poezijos žinovų“, 
pripažinusių donelaičio talentą, vardai. tačiau tikėtina, kad garbingai, donelai-
čio talentą pripažinusiai, kompanijai priklausė ir kristijonas Gotlybas Milkus, 
tuo metu jau aktyviai veikęs lietuvių raštijos lauke ir garsėjęs kaip autoritetingas 
lietuvių kalbos mokovas. Milkui nestigo rašytinio žodžio meilės, smalsumo, 
dalykinio pasirengimo, filologinės nuovokos ir juo labiau darbštumo. Milkus 
nuolat sukosi lietuvių kultūrinio gyvenimo centre, palaikė glaudžius ryšius su 
jo dalyviais, buvo gerai informuotas apie vienokius ar kitokius kolegų darbus. 
tad nenuostabu, kad jis netruko sužinoti ir apie talentingojo tolminkiemio 
pastoriaus kūrybą, o su ja susipažinęs ir tinkamai įvertinti. taigi Milkus ne tik 
buvo vienas pirmųjų lietuvių raštijos darbuotojų, suvokusių donelaičio poetinės 
kūrybos vertę, bet ir pirmasis išdrįso ir turėjo galimybių pristatyti ją viešumai. 

abu kristijono Gotlybo Milkaus parengti darbai, kuriuose skelbiama do-
nelaičio kūrybos dalis, išėjo karaliaučiuje tais pačiais – 1800 m. tai gramatika  

11 Plačiau žr. Ibid., p. 43–73.
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Anfangs=Grnde einer Littau∫chen Sprach=Lehre ir dvikalbis žodynas 
Littaui∫ch=deut∫ches und Deut∫ch-littaui∫ches Wrter=Buch. Į gramatiką įdė-
tame poetikos skyriuje „kurʒe anleitung ʒur littaui∫chen Poe∫ie“ pirmą kartą 
publikuojamos eilutės iš Metų – 5 eilutės iš „rudenio gėrybių“ ir 13 eilučių 
iš „Žiemos rūpesčių“ gamtos aprašymo su pirmuoju vertimu į vokiečių kalbą, 
atliktu paties Milkaus. o tais pačiais metais išėjusiame žodyne dalis leksikos 
iliustruota vaizdingais pasakymais, paimtais iš donelaičio kūrybos. 

vadinasi, kristijonas Gotlybas Milkus, rengdamas gramatiką ir žodyną, 
bus turėjęs donelaičio kūrybos rankraščius12. Gineitis monografijoje spėja, 
kad donelaičio rankraščiai į Milkų šeimos rankas galėjo patekti per kaimy-
ninę tolminkiemiui Mielkiemio parapiją, kurioje kunigavo Milkaus tėvas 
ir broliai. Gineitis rašo: „apie donelaičio ryšius su kaimyniniu Mielkiemiu 
neišliko jokių faktinių žinių. tačiau ryšiai veikiausiai buvo. Čia visų pirma 
prisimintinas minėtas faktas, jog atokiame Pilkalnyje kantoriavęs k. Milkus 
Xviii a. pabaigoje turėjo Metų tekstus. jeigu k. Milkus tikrai buvo Mielkiemio 
pastoriaus P. G. Milkaus (1736–1753) sūnus ir vėlesnių Mielkiemio pastorių 
t. G. Milkaus (1753–1755) ir d. f. Milkaus (1776–1788) brolis13, tai Metai į jo 
rankas galėjo patekti per mielkiemiškius donelaičio kaimynus.“14 kita vertus, 
galėjo būti ir taip, kad kitos kaimyninės parapijos, valtarkiemio, kunigas ir 
donelaičio bičiulis jordanas, žinojęs ir vertinęs lituanistinę Milkaus veiklą, 
paskolino jam donelaičio rankraščius.

nežinia kodėl Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos internetiniame 
puslapyje, kuriame pristatomas donelaičio rankraščių likimas, svarbus fak-
tas apie kristijono Gotlybo Milkaus vaidmenį, skelbiant donelaičio kūrybą iš 
rankraščių, yra nutylimas15. 

12 Leonas Gineitis, op. cit., p. 121–122.
13 dabar nėra jokių abejonių, kad teodoras Gabrielius ir danielius frydrichas buvo kristijono 

Gotlybo Milkaus broliai.
14 Leonas Gineitis, op. cit., p. 233–234.
15 Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos internetiniame puslapyje pateiktoje informacijoje 

donelaičio rankraščių likimas, remiantis Leono Gineičio perpasakotu rėzos liudijimu, 
nusakomas taip: „Po poeto mirties išlikusius jo rankraščius žmona perdavė kaimyninės 
valtarkiemio (dabar olchovatka) parapijos kunigui johannui Gottfriedui jordanui (1753–
1822). iš jo donelaičio grožinius kūrinius nusirašė Gerviškėnų (dabar Prioziornojė) kunigas 
johannas friedrichas hohlfeldtas (1763–1829). vėliau dalis jordano turėtų rankraščių 
(„Pavasario linksmybės“, „vasaros darbai“, „tęsinys“ ir du laiškai) pateko karaliaučiaus uni-
versiteto profesoriui Martynui Liudvikui rėzai, kita dalis buvo žuvusi napoleoninių karų 
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nors Milkaus duotos donelaičio kūrybos publikacijos rodo jį ilgesnį ar trum-
pesnį laiką disponavus visu Metų tekstu, tačiau vis dėlto į akis krinta šiokia tokia 
publikuotų tekstų iš dviejų paskutinių poemos dalių persvara. Poetikoje, kaip 
minėta, skelbtos eilutės iš „rudenio gėrybių“ ir „Žiemos rūpesčių“. kaip žodyno 
iliustracinė medžiaga didžia dalimi pasitelkiami vaizdingi pasakymai taip pat iš jų. 

Pirmojo Metų leidimo pratarmėje rėza teigė, kad XiX a. pradžioje pradė-
jęs rinkti lietuvių liaudies dainas, iš jordano gavo „pirmąsias dvi“ donelaičio 
poemos „giesmes“16, o „rudenio gėrybių“ ir „Žiemos rūpesčių“ dalis, rengda-
mas Metų leidimą, publikavo iš pasiskolinto hohlfeldto nuorašo, kurį vėliau, 
matyt, grąžino. vadinasi, „rudenio gėrybių“ ir „Žiemos rūpesčių“ autografų 
jordanas tuo metu jau nebeturėjo17. taigi visai įmanoma, kad Milkus buvo pa-
skutinis asmuo, savo rankose dar laikęs visų keturių poemos dalių autografus. 
Panašu, kad dėl vienokių ar kitokių priežasčių, rengiant spaudai tiek grama-
tiką, tiek žodyną, Milkaus po ranka turėti būtent minėti „rudenio gėrybių“ ir 
„Žiemos rūpesčių“ rankraščiai. ar tai tik nelemtas sutapimas, kad kaip tik šių 
dviejų dalių autografų šiandien ir pasigendama?

Galbūt donelaičio autografai atsirastų, jei būtų aptiktas kristijono Gotlybo 
Milkaus rankraščių archyvas. juk, nors Milkus buvo vienas produktyviausių 
Xviii a. lietuvių raštijos darbuotojų, jo parengtų leidinių rankraščiai šiandien 
nėra žinomi. išimtis būtų tiktai poemos Pilkainis autografas, šiandien saugo-
mas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje18. 

metu. rėza pirmasis (iš jordano rankraščių ir hohlfeldto nuorašų) ir paskelbė donelai-
čio kūrybą. Paskui rėza turėtuosius jordano rankraščius perdavė karaliaučiaus slaptajam 
archyvui. hohlfeldto nuorašai po jo mirties atiteko giminėms, paskui buvo parduoti iš 
varžytinių, kur juos įsigijo tilžietė regina stellbogen-westphal, vėliau pateko į „Prūsijos“ 
draugijos archyvą, laikomą karaliaučiaus karališkojo provincijos archyvo patalpose. Prieš 
antrąjį pasaulinį karą išlikę donelaičio autografai buvo saugomi karaliaučiaus valstybinio 
archyvo rankraščių skyriuje, hohlfeldto nuorašai – karaliaučiaus universiteto bibliotekos 
rankraščių skyriuje. 1945 m. Lietuvos tsr mokslų akademijos ekspedicijos metu done-
laičio autografai buvo rasti Laukstyčių (Lochstedt) pilyje netoli karaliaučiaus ir perduoti 
Ltsr Ma Centrinei bibliotekai, kiek vėliau – Lietuvių kalbos ir literatūros institutui. visi 
išlikę donelaičio rankraščiai Lietuvių literatūros ir tautosakos institute saugomi iki šiol.“ 
Žr. http://www.mab.lt/donelaitis/kuryba.html 

16 Liudvikas rėza, [„k. donelaitis ir jo kūryba“], Iš vokiškųjų raštų apie Kristijoną Donelaitį, 
p. 24. 

17 Martynas Liudvikas rėza liudija, kad šios dvi dalys „žuvo prancūzų kare“. Žr. Ibid., p. 26.
18 Plačiau žr.: Žavinta sidabraitė, op. cit., p. 43–45; eadem, „kristijono Gottlybo Milkaus 

rankraščiai Lietuvoje“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 17, 2004, p. 316–335.
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Donelaičio citatos Milkaus poetikoje. Poetikoje Milkus, prieš pateikda-
mas ištraukas, taip apibūdina donelaitį ir jo poetinę kūrybą: „tolminkiemio 
klebonas donalicijus, laisvo lietuvių valstiečio sūnus, daug nusipelnęs ir labai 
gabus vyras, lietuviškais hegzametrais aprašė keturis metų laikus, duodamas 
tauriausios išraiškos pavyzdžių, kurie išvertus, žinoma, daug nustoja. vis dėl-
to kai ką iš jų įdėsiu ir išversiu, kad vokietis skaitytojas suprastų.“19 Šis Milkaus 
atsiliepimas yra antras rašytinis donelaičio poetinio talento paliudijimas.

Patvirtindamas savo gerą literatūrinį skonį, cituoti Milkus rinkosi iš tie-
sų bene pačias vaizdingiausias gamtos aprašymo eilutes iš dviejų paskutinių 
Metų dalių. tačiau, kad ir kaip Milkus vertina donelaitį, neiškenčia jo „ne-
pataisęs“ – tai taip būdinga savo tiesa įsitikinusiam švietėjui. Štai Milkaus 
pateiktas tekstas:

ant! saulélẽ wẽl nů mu∫’ at∫todama ritta∫∫’

ir paliku∫∫i mus greità wakarop’ nu∫∫ileidʤia.

o sʒeβẽlei wis ilgyn kasdien i∫∫itie∫a.

wejai ∫u sparnais pamai jau pradedà mudráut,

ir sʒillumôs at∫tankas iβbaidydami βlamβcʒia.20 

originalas: 

ant saulelė vėl nuo mūs atstodama ritas

Irgi palikusi mus greita vakarop nusileidžia.

Vei kasdien daugiaus ji mums savo spindulį slepia,

o šešėliai vis ilgyn kasdien išsitiesia.

vėjai su sparnais pamaži jau pradeda mūdraut

ir šilumos atstankas išbaidydami šlamščia. (rG 1–6)

19 kristijonas Gotlybas Milkus, „trumpas lietuvių poezijos vadovas“, in: idem, Pilkainis, 
parengė Liucija Citavičiūtė ir juozas Girdzijauskas, vilnius: vaga, 1990, p. 204. orig.: 
„donaliʒius, Pfarrer in tollmingkemen, eines littau∫chen kölmers sohn, ein Mann von 
∫eltenen verdien∫ten und Ge∫chicklichkeit, hat ber die vier jahres=ʒeiten littau∫che hex-
ameter ge∫chrieben, worinn gewiß die erhaben∫ten ausdrcke vorkommen, die freylich 
in der ueber∫eꜩung viel verliehren, von denen aber doch eine Probe mittheilen und ∫ie 
deut∫chen Le∫ern ʒu gefallen berseꜩen will.“ Christian Gottlieb Mielcke, Anfangs=Grnde 
einer Littau∫chen Sprach=Lehre…, königsberg: hartung, 1800, p. 193.

20 Ibid.
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kaip matome, publikuodamas pavyzdinį lietuvių poezijos kūrinį, Milkus 
įsikiša visai „nedaug“: pakoreguoja antrosios eilutės pirmąją daktilinę pėdą 
keisdamas ją įprastesniu donelaičio hegzametrui chorėju ir praleidžia galbūt 
pertekline laikytą eilutę. 

iš „Žiemos rūpesčių“ Milkus publikuoja atskirus gabaliukus. jie pateikiami 
beveik visiškai tiksliai laikantis originalo:

ant! iemôs nar∫ai jau wėl rū∫táudami gryβta

ir sʒaurys pa∫∫i βáuβęs wẽl mus atlẽkia gandt. – 

ant! Laukus ẽmys jau taip nugándinno bárdam‘s,

kad ir Balos ir klampynẽs pradedà raukti∫‘ – 

kélas, kad j meginna trenkt βokinnėdami ratai

néy kok‘s Bubnas temptas dẽl Páβalio trinka,

taip, kad Gar∫as jo toli Galwoj‘ at∫ilẽpja. – 

tikt dywai urẽt, kaipo barʒdoti Puβynai

∫u ∫awo kodais gárbannotais wi∫∫ur pa∫∫irodo,

ir néy puderoti Ponacʒei ∫tow i∫∫irẽmę. – 

Bet ir kérplẽβos ir jû kelmai i∫∫igą∫ta,

kad ∫markus ẽmys ∫awo dumples pradeda juddit,

ir be∫ijodam‘s néy ∫u sẽtais dulkinna sniegą.21

Šioje citatoje Milkus iš donelaičio teksto išima iš viso 35 eilutes (ilgi brūkš-
niai eilučių pabaigoje žymi praleistas vietas). kai šaltinis turtingas, galima 
būti išrankiam! tiesa, ir šioje Milkaus citatoje yra įsivėlęs vienas netikslumas: 
Milkaus gramatikoje 11 citatos eilutėje išspausdinta „i∫∫igą∫ta“, o hohlfeldto 
nuoraše ir juo sekusiuose spausdintuose leidimuose – „nŭsĭgąsta“ (Žr 46).

Šį keitimą būtų galima laikyti tiesiog perrašant įsivėlusiu netikslumu, nes 
Milkus, atrodo, vienodai pripažino abi formas: jo žodyne randame formas su 
abiem priešdėliais – ir „i∫∫igą∫tu“ ir „nu∫igą∫tu“22. Bet galbūt šiuo atveju Mil-
kus tiksliai perrašė formą iš donelaičio rankraščio originalo, o netikslus buvo 
hohlfeldtas? kol neturime „rudenio gėrybių“ ir „Žiemos rūpesčių“ rankraščių 
originalų, klausimas lieka hipotetinis.

21 Ibid., p. 194–195.
22 Christian Gottlieb Mielcke, Littaui∫ch=deut∫ches und Deut∫ch-littaui∫ches Wrter=Buch…, 

königsberg: im druck und verlag der hartungschen hofbuch druckerey, 1800, p. 72.
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Žodyne donelaičio kūryba pasitelkiama, kaip minėta, norint iliustruoti vienos 
ar kitos leksemos vartojimą. tokiais atvejais donelaičio frazė daugiau ar mažiau 
yra keičiama, performuojama, šaltinis nenurodomas. vis dėlto dviem atvejais 
Milkus nurodo, kad frazė paimta iš donelaičio poemos. Pirmusyk nuoroda į do-
nelaičio poemą pateikiama iliustruojant veiksmažodį „iβklé∫tiju“: „eikβ, sʒauri 
bai∫us, iβklé∫tyk nugarą Bloʒnû, (wilkû), kad gloda jû butu – komm grau∫amer 
nordwind, ∫tube, bla∫e den schelmen (den wlfen) den rcken voll, daß ∫ie 
nicht mehr ∫eyn. donal. in den jahres=Ʒeiten“ (pabraukta cituojant – Ž. s.)23. 
kitusyk – iliustruojant leksemą „rabbata“: „aβ kaip naujok‘s, wi∫∫ą kaimynû 
rabbátą ir jų kla∫tą bey sʒelmy∫tą dar ne pay∫tu – ich kenne als ein anfnger 
noch nicht alles lderliche Leben24, Betrgerey und schelmerey meiner nach-
baren. donal, in den jahresʒeiten, im herb∫t“ (pabraukta cituojant)25.

Milkaus nuoroda, be kita ko, parodo, jog tuo metu, kai jis rengė žodyną, t. y. 
paskutiniais dviem Xviii a. dešimtmečiais, donelaičio kūrinys jau buvo suvo-
kiamas kaip visuma ir turėjo neoficialų apibendrintą pavadinimą – Metų laikai 
(die Jahreszeiten). Pavadinimas atitinka iki antrojo pasaulinio karo dviejų poe-
mos dalių – „Pavasario linksmybių“ ir „vasaros darbų“ – donelaičio autografų, 
saugotų karaliaučiaus valstybinio archyvo rankraščių skyriuje, pavadinimą: 
„donalitius. die jahreszeiten. Gedicht. originalhandschrift“26. tikėtina, kad 
apibendrintas donelaičio keturių dalių poemos pavadinimas Die Jahreszeiten 
nusistovėjo jau po donelaičio mirties, rankraščiams pradėjus cirkuliuoti lietu-
vių raštijos lauke. taigi rėzos suteiktas bendras visų keturių dalių pavadinimas 
Metai (Das Jahr) buvo kūrybingas, lietuvių kalbos sinonimikos galimybių pa-
sufleruotas jau nusistovėjusios vartosenos pervardijimas. rankraščių istorija 
parodo, kad nesselmannas, priekaištaudamas rėzai dėl „nepagrįsto rankraš-
čiu“ keturių idilių susiejimo antrašte Metai, buvo teisus tik iš dalies27. 

23 Ibid., p. 122.
24 donelaičio leksikos tyrinėtojas jonas kabelka šį slavizmą verčia tiesiog „elgesys“. jonas 

kabelka, Kristijono Donelaičio raštų leksika, vilnius: Mintis, 1964, p. 192.
25 Christian Gottlieb Mielcke, Littaui∫ch=deut∫ches und Deut∫ch-littaui∫ches Wrter=Buch…, 

p. 215–216.
26 Leonas Gineitis, „Įvadas“, in: kristijonas donelaitis, Raštai, p.16.
27 [Georg heinrich ferdinand nesselmann,] „vorrede“, in: [Georg heinrich ferdinand nes-

selmann,] Chri∫tian Donalitius Littaui∫che Dichtungen, königsberg: verlag von hübner & 
Matʒ, 1869, p. iv.
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Be šių dviejų tiesioginių sudarytojo nuorodų, kaip minėta, aiškių donelai-
čio kūrybos citatų dvikalbiame Milkaus žodyne yra žymiai daugiau.

Donelaičio kūrybos poveikis. Manytina, jog būtent pažintis su donelai-
čio kūryba paskatino Milkų poetikos skyriuje suformuluoti to meto lietuvių 
raštijos kontekste gana novatorišką mintį apie tai, kad poeziją ne tik galima, 
bet ir būtina kurti šnekamąja lietuvių kalba, taip išnaudojant didžiausią jos 
privalumą: „...jis [poetas] turi mokėti rašyti taip aiškiai, kad suprastų ir papras-
čiausias lietuvis. Šiuo atžvilgiu lietuvių kalba daug pranašesnė už kitas. net ir 
kilniausi posakiai paprastam žmogui būna suprantami, kadangi jie paimti iš 
kalbos, kuri kasdien skamba jo lūpose.“28 Milkaus poetikoje išdėstyta nuostata 
apie liaudies kalbos kilnumą atitiko europoje įsigalinčio romantizmo idėjas.

Būdamas nuovokus filologas, Milkus, be abejo, jautė tuometinių (ir savų) 
eiliavimų lietuvių kalba statiškumą, raiškos sunkumą. atogrąža į dinamišką, 
frazeologizmų turtingą šnekamąją kalbą iš tiesų galėjo tapti tinkama išeitimi.

Milkus ne tik suformulavo atogrąžos į lietuvių šnekamąją kalbą teorines 
nuostatas, bet ir pats stengėsi jas realizuoti kūryboje – poemoje Pilkainis ir 
Christiano fiurchtegoto Gelerto (Christian fürchtegott Gellert) pasakėčios 
„der drescher“ vertime. Čia matyti kone didvyriškos jo pastangos pasitelkti 
kuo daugiau liaudies kalbos frazeologijos, vartoti kuo daugiau išraiškingų 
veiksmažodžių. kiek menkiau tai justi originalių ir verstinių giesmių tekstuo-
se. tačiau ir juose matyti kryptinga Milkaus pastanga artėti prie šnekamosios 
lietuvių kalbos. vienu tokiu sėkmės atveju būtų galima laikyti johanno an-
dreaso Cramerio giesmės „kommt, kommt den herrn“ vertimą:

sáulė jam lėpjant ßwiecʒa,

wandů aukßtyn ɨ debbe∫is

jam ∫ákant is∫i∫kėcʒia

ir dryba po Padangėmis,

sʒis wießpats důda gráuti,

28 kristijonas Gotlybas Milkus, „trumpas lietuvių poezijos vadovas“, in: idem, Pilkainis, p. 204. 
orig.: „...muß er [der dichter] doch jederʒeit ∫o deutlich ʒu ∫chreiben wi∫∫en, daß ihn auch 
der gering∫te Littauer ver∫tehet. in die∫em fall hat die littaui∫che sprache von andern einen 
großen vorʒug. auch die erhaben∫ten ausdrcke sind dem gemeinen Mann ver∫tndlich, 
weil ∫ie eben aus der sprache genommen ∫ind, die er tglich im Munde fhret.“ Christian 
Gottlieb Mielcke, Anfangs=Grnde einer Littau∫chen Sprach=Lehre…, p. 193.
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tai jurės ußti tur,

aibais pagáws ßáuti,

tai dréba swiet’s wi∫∫ur,

jis jůs taip gal nu∫ú∫ti,

jόg kalnus udegga,

o wėl wėjams důd pú∫ti,

tai is∫igaidrinna.29

Šiuo giesmės vertimu Milkus tarsi patvirtina donelaitiškosios tradicijos 
vaisingumą. tačiau apskritai tenka pripažinti, jog Milkus poetiniu talentu nė 
iš tolo neprilygo donelaičiui, kad ir kiek dėjo pastangų.

Donelaičio tradicijos tąsa prozoje. Lietuvių raštijos darbuotojų ratelyje 
cirkuliavę donelaičio rankraščiai veikė ne tiktai poetinę, bet ir prozos kalbą. 

tais pačiais 1800 m. išėjo dar vienas Milkaus parengtas veikalas – pamokslų 
rinkinys Miβknygos. juozas Girdzijauskas yra pažymėjęs, kad „[s]amprotavimai 
apie žmogų ir pasaulį, apie žmonių tarpusavio santykius, apie luomų pareigas 
čia [postilėje] ne vienu atveju nukreipia mūsų mintį ir į k. donelaičio Metus. 
Mišknygos vertingos taip pat dėl savo kalbinių bei stilistinių ypatybių.“30

Milkaus parengta postilė buvo gerokai sutrumpintas dolcingo pastoriaus 
johanno Gottlobo heymo (1738–1788) pamokslų rinkinio vertimas. Šiandien 
heymo darbai yra palyginti menkai žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir vokietijoje. 
tačiau Xviii a. antrosios pusės Prūsijoje heymas buvo vienas populiariausių 
pamokslų rinkinių, skirtų valstiečiams, autorių. Minėtu laikotarpiu buvo iš-
spausdinti bent trys heymo postilių variantai, iš kurių populiariausias, su-
laukęs net šešių kartotinių „pagerintų“ ir „papildytų“ leidimų, tapo rinkinys 
pavadinimu Vollständige Sammlung von Predigten für christliche Landleute 

29 [Christian Gottlieb Mielcke,] Sénos ir naujos krikßcʒonißkos Gie∫mės..., karaláucʒuje: 
knygdrukwonej’ Lebrekto eringo, 1806, p. 501. 

 orig.: „er will, und sonnen f lammen; / auch drngt das wa∫∫er, wenn er ∫pricht, / in 
wolken ∫ich ʒu∫ammen, / und ihre schluche reißen nicht. / er ruft den ungewittern; / 
das Meer wird unge∫tm; / des himmels sulen ʒittern;

 die erde bebt vor ihm. / er will und Blitʒe ʒnden / Gebrg an; ∫ie vergehn; / er ∫pricht 
und ruft den winden: / schnell wird ∫ein himmel schn.“ johann andreas von Cramer, 
Neue gei∫tliche Oden und Lieder, Lübeck: Ben Christian Gottfried donalitius, 1775, p. 83.

30 juozas Girdzijauskas, „kristijonas Gotlybas Milkus“, in: kristijonas Gotlybas Milkus, Pilkai-
nis, p. 24–25.
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über alle Sonn- und Festtagsevangelia des ganzen Jahrs. Šios redakcijos heymo 
postilė dar buvo keletą kartų perleista ir po autoriaus mirties – 1789, 1792, 
1796 m. 

nacionalinėje Bavarijos bibliotekoje Miunchene (Beyerische Staatsbibliot-
hek München) aptikus didžiąją dalį heymo postilių leidimų, autorei pavyko 
nustatyti iki tol nežinotą Milkaus vertimo šaltinį. nustatyta, kad Milkus ir jo 
bendradarbiai vertė būtent iš paskutinės heymo postilės redakcijos. iš viso 
šiame heymo rinkinyje yra 87 pamokslai: 78 pamokslai sudaro pagrindinį 
teksto korpusą, 9 pamokslai įdėti vadinamojoje priedo (Anhang) dalyje. Lie-
tuviškas postilės variantas yra gerokai trumpesnis. Milkus prakalboje nurodo, 
kad kai kurių pamokslų ar tam tikrų jų vietų nevertė ir paaiškina jų atsisakymo 
motyvus:

...kadangi kai kas [heymo] buvo išdėstyta per plačiai, daug kas lietuviams nesuvo-

kiama, o kai ko glaustumo dėlei buvo visai atsisakyta, tai jau vien dėl tų priežasčių 

vertimas yra šiek tiek trumpesnis už vokišką originalą. [...] kai kurios istorijos ir pa-

sakojimai, kurie buvo pateikti labai glaustai, sąmoningai praleisti, nes veikiausiai 

neduoda deramos naudos. [...] juk mūsų lietuviai per pamokslą neįpratę klausytis 

tokių pranešimų. jie veikiau keltų pasipiktinimą negu stiprintų pamaldumą.31

Milkaus parengto pamokslų rinkinio pagrindinę dalį sudaro 67, o prie-
dą – dar penki pamokslai, iš viso – 72 pamokslai. iš heymo rinkinio praleista 
17 pamokslų, tačiau lietuviškas rinkinys papildytas dviem efraimo frydricho 
Meisnerio (1731–1815) pamokslais. tai prakalboje, minėdamas talkininkus, 
atskleidžia pats Milkus: „... turiu su pagarba paminėti ir poną kunigą Meis-
nerį iš Širvintų, kuris man uoliai talkininkavo ir ne tik išvertė 10 pamoks-

31 kristijonas Gotlybas Milkus, „Pratarmė“, in: idem, Pilkainis p. 122. orig.: „da inde∫∫en 
manches ∫ehr weitluftig vorgetragen, vieles den Begriffen der Litauer nicht angeme∫∫en, 
manches auch als ganʒ entbehrlich bey der vorge∫etʒten krʒe anʒu∫ehen war; ∫o i∫t 
die ueber∫etʒung ∫chon aus die∫em Grunde etwas krʒer als das deut∫che Predigt=Buch 
gemacht worden. [...] einige hi∫torien und erʒhlungen, die freylich nur ∫par∫am vorkom-
men, ∫ind mit Bedacht ganʒ weggela∫∫en worden, weil ∫ie vielleicht nicht den gehrigen 
nutʒen haben mchten. [...] denn un∫ere Littauer ∫ind an ∫olche vortrge in Predigten 
nicht gewohnt. sie mchten ihnen vielleicht eher ʒum an∫toβ, als ʒur erbauung gereichen.“ 
Christian Gottlieb Mielcke, „vorrede“, in: Mißknygos, kurro∫a wi∫∫os Ewangẽlios per cʒẽlạ 
Métạ ißguldytos..., karaliaučius: heringo ir haberlando spaustuvė, 1800, p. v–vi.
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lų, bet ir pats porą parengė.“32 nustačius vertimo šaltinį tapo aiškūs ir du 
originalūs Meisnerio pamokslai. tai 17 ir 32 rinkinio pamokslai: „nedėldie-
noj` Ʒeptuage∫ime. ką mogus darryti tur, jeib dangißkus Lobjus apturėtu“ 
(p. 119–127) ir „dienoje Maldû ir Priſſiwertimo. Meilingą aprupinimmą die-
wo, kaip macn Paráginnimą ßirdingay diewop` priſſiwerſti“ (p. 253–260).

Meisnerio pamokslai pasižymi gyva, vaizdinga lietuvių kalba. kaip ir prieš 
tai minėtuose Milkaus kūrybos pavyzdžiuose, čia į akis pirmiausia krinta su-
maniai vartojamų išraiškingų veiksmažodinių formų, ypač dalyvinių, gausa:

ir prie ju∫û sʒirdʒiû, mano Mylimi! diews ∫u βittù meilingù wadinnimù tuʒgéna 

(123)33;

sʒirdis [...] ∫u krup∫terrėjimu pradʒugs (p. 255);

jis tojau pa∫∫i∫kubinno (p. 123); 

diddelę Malonę, Paláimą ir iβganimą diews mogui, jɨ ∫awę∫pi βaukdam‘s, pàadda 

(p. 124); 

∫tipprinkitės ∫u diewo odʒiù, ir du∫áukit Pagalbôs ∫awo iβganytojo... (p. 127);

o annamè amʒè jo tėwiβką Lo∫ką ap∫tingiau∫ey iβtir∫im, jey kaip jo miėli waikai 

ikki smertiês pa∫∫ielgę bu∫im (p. 125);

Grieks butu turrejęs jį wissiszkay isz Proto iszwesti... (p. 258) 

nėra abejonių, kad Meisneris buvo susipažinęs su bene svarbiausio vokiečių 
klasicizmo estetikos teoretiko johano Christofo Gotšedo (johann Christoph 
Gottsched) retorikos veikalu, kuriame pabrėžiama, jog pamokslas paklūsta 
tiems patiems iškalbos dėsniams kaip ir bet kuris kitas literatūros žanras. ta-
čiau dėl pamokslo paskirties aiškinti dievo žodį ir mokyti žmones čia ypač 
svarbus raiškos įtaigumas. anot Gotšedo, pamokslas pasieks mokslo neraga-
vusio klausytojo širdį, jei pamokslininkas, paisydamas iškalbos meno taisyklių, 
kurs turtingą ir jaudinantį vaizdą34. Gotšedas, remdamasis Martynu Liuteriu 

32 Ibid., p. vi, orig.: „endlich muβ ich auch rhmlich∫t des herrn Pfarrer Mei∫ner von schirwindt 
gedenken, der mir in die∫er arbeit ∫erh behlf lich gewe∫en, indem er nicht allein 10 Pre-
digten bertʒt, ∫ondern auch ein Paar ∫elb∫ten ausgearbeitet.“

33 Čia ir toliau Miβknygos cituojamos iš nurodyto leidimo, skliausteliuose nurodant puslapį.
34 johann Christoph Gottsched, Ausführliche Redekunst, Nach Anleitung der alten Griechen 

und Römer, wie auch der neuern Ausländer; Geistlichen und weltlichen Rednern zu gut, 
in zween Theilen verfasset und mit Exempeln erläutert, Leipzig: Bey Bernhard Christoph 
Breitkopf, 1736, p. 523–530.
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(Martin Luther, 1483–1546), akcentavo pamokslui būtiną paprastumą. Liute-
ris kalbėjo: „visi pamokslininkai turi įprasti sakyti pamokslus neįmantrauda-
mi ir paprastai, neužmiršdami, kad kalba jauniems nenuovokiems žmonėms, 
kaimiečiams...[...]. sakyti pamokslą paprastai – didis menas.“35 Meisnerio pa-
mokslai remiasi valstietiška adresato patirtimi, juose vengiama įmantrių žo-
džių, sąvokų, painių aiškinimų. tačiau frazės ar ištisi teminiai teksto gabaliukai 
dėliojami su tikro retoriko išmone: kuriama mintį ryškinanti sakinio ritmika, 
gausiai naudojami retoriniai kreipiniai, sušukimai, pakartojimai ir pan. Pvz.,

jus tėwai! jus jaucziat, kaip drutay szirdis gero tewo, prie sawo dar silpno kudikio 

lenkias.“ (p. 255);

innodami, kad Grieks prigimta∫∫is wi∫∫ados mu∫ije pa∫∫iliekt, mes kas dien‘ ant 

∫awo sʒirdiês budėti, wi∫∫us piktus u∫∫igeidimmus nurámditi, wi∫∫û ∫wietiβkû 

daiktû u∫∫iginti, ir patogey, tei∫ey ir nobanay pa∫∫ielgti, ir pa∫∫iporcewoti turrim, 

kad tikkri butumbim Meilėje, ir áugtumbim wi∫∫ů∫e dallyků∫e tamme, kurs Galwà 

yra, kri∫tus. rods, mano Mylimi! βittas darbas ne e∫ti lengwas. mogus kuniβkôs 

bey ∫wietiβkôs Link∫mybês pa∫∫iprátinnęs, jôs ne be skaudėjimo pa∫∫igenda. skau-

du jiam ∫awo kun kryawoti, ∫u wi∫∫ais Geiduleis ir u∫∫igeidimmais. sunku jiam 

yr‘, apjoką waikû βo swieto ké∫ti, kurrɨ jis, jû draugy∫tėje buwęs, ir dabbar nů jû 

at∫i∫kirdams, iβwéngti ne gál. (p.357–358) 

Meisnerio pamoksluose randame vietų, vaizdžiai sakant, liudijančių aiškią 
idėjinę „kraujo giminystę“ su donelaičio kūryba. tokia yra dievo visa apiman-
čio rūpinimosi šiuo pasauliu ir žmogumi tema:

Per diewo aprupinnimą mes wi∫lab tai iβmánom, ką Ponas diewas, wi∫∫us rei-

kalus ∫awo sutwėrimu innąs, jau iβ pirm pagatawijęs e∫ti, jeib wi∫lab, ko jie ant 

∫awo iβlaikimmo priwálo, ra∫tu, ir iβlikti gallėtu. sʒittą aprupinnimą diewo 

konas protingas mogus numanyti gal, [...] ∫u ∫awo iβmincʒè, bille tiktay ant 

to dabbojia, ką jis ∫u ∫awo akkimis máto ir ∫u ∫awo umais jaucʒia. Mato jis, kaip 

sʒillumà sáulês, kurri kaip wieną taip ir kittą Métą wi∫∫‘ tą patɨ kélą laiko, bey 

Lytus émę wai∫ingą daro, taip kad konas Grúdas dygti, allóti, ydêti ir wai∫ 

35 Martynas Liuteris, Užstalės pokalbiai, iš vokiečių k. vertė jurgis kunčinas, vilnius: alma 
littera, 2003, p. 341.
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neβti gal. Mato, kad konas, taip diddis, taip maáu∫as sutwerimas, wós tiktay 

pa∫tojęs, tojaus be jokôs Prócês, ∫awo jau gatawą Pennukβlą randa, ir potam ∫awo 

Mierą pilnay priáugęs, konas ∫awo jiam pritinkantɨ Péną piggey ∫u∫∫ijėβkoti gal. 

o kad mogus, βio swieto sutwėrimus apdumodams, toláus ant ∫awês patiês ur, 

tai jis diewo, Ló∫kôs pilną aprupinnimą jů áiβkiaus numanyti gallės. jáucʒia∫‘ 

∫awę wyráu∫ią tarp wi∫∫û kittû régimû sutwėrimû ė∫antɨ, nė∫a jis wiens iβ kuno 

bey duβiôs ∫udėt‘s iβmintɨ tur, kurrè wi∫∫ùs kittùs, kacʒeig toli ∫ylinge∫nus, po 

∫awo Macè pawer∫ti gal. diews wi∫∫us mogui ant naudôs yra léidęs, nė∫a kitti 

jiam ant iβlaikimmo, kitti jiam ant Pagálbôs, ir tám ∫luijia, kad jů link∫mjáus ir 

jů patogiáus βimme swietè gywénti gallėtu. ney jokio dáikto ant iβlaikimo rei-

kalingo mogus ne ∫tokojia, nė∫a émė yra pilnà Gerybês Pono diewo... (p. 254)

tikt iβėję iβ ∫awo nammû, apwalgykit ∫awo Laukus bey ∫awo sodus, tai matty∫it 

kaip βlowingay diews weidą émês atnaujinna. urėkit, kaip émė, kurri per 

iemą urakinta buwo, wi∫∫okɨ ap∫tingą wai∫ iβ ∫awo sterblês iβwáro; kaip jiji 

∫awo skarbus mogui ant naudôs pagatawijia; kaip Lo∫kà bey Meilė diewo wi∫∫û 

sutwerimû tėwo, iβ kono elmens, iβ kono diego, iβ kono ∫prog∫tancʒio 

Pumpurrėlo, mums βlowingay ɨ akkis βwiecʒia, ir mums ∫awo Cʒė∫ù ap∫tingą 

Laimą paadà. (p. 259) 

Meisnerio pamoksle plėtojamą mintį apie dievo palaiminimo būtinybę 
visiems žmogaus pradėjimams ir darbams su donelaičio kūryba sieja ne tik 
idėjinė, bet ir stilistinė, leksinė bendrystė:

konas mogus pats ∫u∫∫ipranta, kad jis Lobjus, ant ∫awo iβlaikymo reikalingus, be 

Pagalbôs diewo, ne gal pa∫∫irupinti, norint kain kaip procewotus. [...] ką macʒijia 

Ga∫padorui, kacʒeig jis ∫awo Lauką gerráu∫ey ɨtai∫ytu: jey diews tikkrù Cʒė∫u Lyt 

bei Pagádą ne důs; menką naudą wi∫∫os ∫awo Procês ∫ulauks. o jey ir laimus Métai 

utinka, tikt ir tadda ne konas pralóbti gallės, nė∫a tankiey tuleropos iβkádos 

randa∫i, kurros jo Lobɨ gaiβinna, taipo kad niekù Budù ne gal pa∫∫igriebti, bet wi∫∫‘ 

wargingas pa∫∫iliekti. jeygi, kaip mes wi∫∫i i∫∫ipainti turrim, be diewo egnonês 

wi∫∫as mu∫û rupe∫tis dėl mu∫û kúniβko iβlaikimo nopro∫nas yr`... (p. 258)36

36 donelaitis selmo lūpomis šią nuostatą taip išsako: „Bet be tavęs, tu dangiškasis mūsų tė-
tuti, / nieks negal mums tekt, ką miela vasara žada. / ką mums mačys priprovos, ką mūsų 
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temine ir stilistine paralele su kristijono donelaičio „Pasaka apie šūdva-
balį“ dvelkia Meisnerio ištarmės apie nuodėmės ir tikėjimo nesuderinamumą, 
išraiškingumu bei poveikio jėga beveik prilygstanti donelaičiui:

mogus nopro∫nay ɨ Banycʒią bey prie diewo stalo eina, nopró∫nay Maldû bey 

Gie∫mjû knygas ɨ rankas imma, jey jis nů to wi∫∫o at∫tojęs, dar wi∫∫‘ ∫awo Grieků∫se 

pirmuttino∫e pa∫∫iliekt. (p. 257)37 

taigi manytina, kad donelaičio rankraščius skaitė, jo kūryba žavėjosi ir 
buvo jos veikiamas ne tik kristijonas Gotlybas Milkus, bet ir originalių lietu-
viškų pamokslų autorius efraimas frydrichas Meisneris. 

donelaičio žemiškajai kelionei einant į pabaigą lietuvių raštijoje jau buvo 
prasidėję labai audringi procesai, nulėmę Xviii–XiX amžių sąvartoje matytą 
lietuviškų raštų leidybos pliūpsnį. Lietuvių raštijos darbuotojai jauste jautė ore 
tvyrojusią būtinybę moderninti lietuvišką raštiją vokiečių literatūros pavyz-
džiu. tačiau tuo metu vakaruose įsigalinti optimizmo persmelkta racionalis-
tinė pasaulėjauta labai sunkiai skynėsi kelią nepakeliamą darbų ir nepriteklių 
naštą velkančio, nuo dvaro pono visiškai priklausomo, rezignuoti linkusio lie-
tuvio baudžiauninko sąmonėje. tokia padėtis negalėjo neveikti rašančių Prūsų 
Lietuvos inteligentų, kurie taip pat blaškėsi ieškodami naujų raiškos būdų.

kaip žinoma, į lietuvių raštijos atnaujinimo procesą įsijungti buvo kvie-
čiamas ir tuomet jau kaip talentingas kūrėjas gerai žinomas donelaitis: Gotf-
rydas ostermejeris (Gottfried ostermeyer) kvietė donelaitį prisijungti prie 
naujo lietuviško giesmyno leidybos, tačiau gavo neigiamą atsakymą38. Pačioje 
1780 m. pabaigoje išleistas ostermejerio pagal racionalizmo reikalavimus  

trūseliai? / ar kad sėtuves ir naujus noragus nusipirkę / art išsitrauksim ir grūdelius kaip 
reik pasisėsim, / vislab bus niekai, ką veiksim argi pradėsim, / kad žegnojanti rankelė tavo 
negelbės.“ (Žr 666-672)

37 Palyginkime su donelaičio pasakėčia: „vogdams, atimdams, klastuodams šelmis vis būsi. / 
tau niekados visi negelbės poteriai tavo, / kad ir klūpodams, rankas susiėmęs, skaitysi. / 
juk žinai, kad dviem negali paslūžyti ponam. / dviem keliu vienąkart nei raits, nei pėsčias 
keliauji, / taip negali dvigubai ir keikt, ir giesmes giedoti. / tai ben kartą pamesk tokį 
netikusį būdą.“ (PŠ 42–48)

38 Gotfrydas ostermejeris, „Pirmoji lietuviškų giesmynų istorija“, in: Gotfrydas ostermejeris, 
Rinktiniai raštai, parengė ir išvertė Liucija Citavičiūtė, vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla, 1996, p. 384.
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perredaguotas lietuviškas giesmynas sukėlė tikrą audrą. kilo įnirtinga dis-
kusija, kaip galima ir reikia rengti lietuviškus giesmynus. svarbiausi polemi-
kos oponentai buvo ostermejeris ir Milkus. Į jų diskusiją netiesiogiai buvo 
įtrauktas ir donelaitis. Milkus, norėdamas parodyti, kad ostermejeris ne tik 
pakankamai nemoka lietuvių kalbos, bet ir nėra linkęs atsižvelgti į išmanan-
čių žmonių naudingus patarimus, „kukliame atsakyme“ prisimena nesklan-
dumus, kilusius 1775 m. išėjus ostermejerio parengtai agendai. Čia Milkus 
pavadina donelaitį „tikrai lietuvių kilmės kunigu“, kurio nuomone, lietuvių 
kalbos klausimais nedera abejoti39.

i Š va d o s

kristijonas Gotlybas Milkus tapo pirmuoju lietuvių raštijos darbuotoju, kuris 
ne tik suprato ir įvertino kristijono donelaičio talentą, bet ir ėmėsi jo kūrybos 
ištraukas publikuoti. 

olštyno valstybiniame archyve aptikti dokumentai rodo Xviii amžiuje 
tilžėje gyvenus pirklių Mielcke’ių giminę, kilusią iš Pomeranijos. amžiaus 
viduryje ši giminė buvo viena įtakingiausių tilžės mieste. todėl nenuostabu, 
kad visi trys Petro Gotlybo Milkaus, matyt, susijusio su įtakinga pirklių šei-
ma giminystės ryšiais, sūnūs – teodoras Gabrielius, danielius frydrichas ir 
kristijonas Gotlybas – studijų karaliaučiaus universitete metais buvo tilžės 
miesto stipendininkai. 

tiksliai nežinoma, kaip donelaičio rankraščiai galėjo patekti į kristijo-
no Gotlybo Milkaus rankas. Galbūt rankraščius jis gavo per kaimyninėje tol-
minkiemiui Mielkiemio parapijoje 1776–1788 m. kunigavusį brolį danielių 
frydrichą Milkų, galbūt iš mielkiemiškių žinojo apie donelaitį ir jo kūrybą, o 
rankraščius rengdamas savo leidinius skolinosi iš donelaičio bičiulio valtar-
kiemio kunigo jono Gotfrydo jordano. 

abu kristijono Gotlybo Milkaus parengti darbai, kuriuose skelbiama do-
nelaičio kūrybos dalis, išėjo karaliaučiuje tais pačiais – 1800 m. tai gramatika 
Anfangs=Grnde einer Littau∫chen Sprach=Lehre ir Littaui∫ch=deut∫ches und 
Deut∫ch-littaui∫ches Wrter=Buch. Gramatikoje įdėtame poetikos skyriuje 

39 kristijonas Gotlybas Milkus, „kuklus atsakymas“, in: idem, Pilkainis, p. 253–254. 
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Milkus publikuoja 18 eilučių iš „rudenio gėrybių“ bei „Žiemos rūpesčių“ ir 
pristato donelaitį kaip talentingą kūrėją. 

Žodyne donelaičio poema gana plačiai panaudojama kaip leksemų varto-
senos iliustracijų šaltinis. tiesa, Milkus tik du kartus nurodo pavyzdžių kiltį, 
tačiau viena iš nuorodų atskleidžia, kad donelaičio poema, dar plisdama tik 
rankraščiais, jau buvo suvokiama kaip visuma ir turėjo bendrą neoficialų pa-
vadinimą Metų laikai (die Jahres=Ʒeiten). 

Milkaus publikuotos donelaičio kūrybos ištraukos didžiąja dalimi paimtos 
iš dviejų poemos dalių – „rudenio gėrybių“ ir „Žiemos rūpesčių“. tai yra iš tų 
dalių, kurių rankraščiai, šiandien laikomi dingusiais. taigi kristijonas Gotly-
bas Milkus veikiausiai buvo paskutinysis, laikęs savo rankose visas keturias 
donelaičio poemos rankraščio dalis. 

Manytina, jog būtent pažintis su donelaičio kūryba paskatino Milkų po-
etikos skyriuje suformuluoti tuo metu dar gana novatorišką mintį apie tai, 
kad poeziją ne tik galima, bet ir būtina kurti šnekamąja lietuvių kalba, kuri iš 
prigimties esanti kilni. Šis Milkaus teigtas poezijos lietuvių kalba gaivinimo 
planas atitiko beužgimstančio romantizmo tendencijas. donelaičio pavyz-
džiu, sėkmingiau ar ne taip sėkmingai, Milkus stengėsi sekti ir savo poetinėje 
kūryboje – poemoje Pilkainis, giesmėse, vertimuose.

Milkaus parengtas ir 1800 m. išleistas pamokslų rinkinys Miβknygos pra-
tęsė lietuvių raštijos gręžimosi į šnekamąją kalbą linkmę. nėra abejonių, 
kad donelaičio kūryba buvo gerai žinoma ne tik pačiam Miβknygų rengėjui 
kristijonui Gotlybui Milkui, bet ir jo talkininkui Širvintų kunigui efraimui 
frydrichui Meisneriui. nustačius postilės vertimo šaltinį – johano Gotlobo 
heymo pamokslų rinkinio Vollständige Sammlung von Predigten paskutiniąją 
redakciją, buvo nustatyti lietuviškame rinkinyje įdėti du originalūs Meisne-
rio pamokslai. Šiuose pamoksluose galima įžvelgti aiškią idėjinę bei poetinę 
stilistinę donelaičio kūrybos įtaką.

taigi donelaičio kūryba buvo žinoma ir Prūsų Lietuvos raštijos darbuotojų 
imta naudoti dar Xviii a. pabaigoje, iš rankraščių. Galima teigti, kad būtent 
plačiai rankraščiuose pasklidusi ir gana gerai žinoma donelaičio kūryba kėlė 
kūrybos lietuvių kalba kokybės kartelę, o donelaičio kaip lietuvių kalbos ži-
novo ir talentingo kūrėjo autoritetas tapo viena svariausių paskatų lietuviškos 
raštijos darbuotojams gręžtis į šnekamąją kalbą.
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Žavinta sidabraitė

kristijonas donelaitis and Christian Gottlieb Mielcke:  
a Creator and his knight

S u m m a r y

Christian Gottlieb Mielcke was the first contributor to Lithuanian writing who 
not only understood and appreciated the talent of kristijonas donelaitis but 
also undertook the publishing of fragments of his creative work. Both works in 
which Mielcke published parts of donelaitis’ work appeared in karaliaučius in 
1800. these were the grammar Anfangs=Grnde einer Littau∫chen Sprach=Lehre 
and the bilingual dictionary Littaui∫ch=deut∫ches und Deut∫ch-littaui∫ches 
Wrter=Buch. in the chapter on poetics, which is a part of the grammar, 
Mielcke publishes eighteen lines from ‘the autumn’s riches’ and ‘the Cares 
of winter’ and introduces donelaitis as a talented creator. in the dictionary, 
donelaitis’ narrative poem is widely used to illustrate the use of lexemes. one 
of the references to the source reveals that while still spreading in a manuscript 
form, donelaitis’ poem was already perceived as a whole and had one unofficial 
title, The Seasons (Die Jahres = Ʒeiten). Presumably it was his contact with 
donelaitis’ work that encouraged Mielcke to formulate, in the chapter on poetry, 
an innovative idea for those times that it was not possible but necessary to 
compose poetry in spoken Lithuanian, which was a noble language by nature. 
Mielcke attempted to follow donelaitis’ example in his own poetic work. the 
collection of sermons Miβknygos (The Mass Books), which Mielcke prepared 
and published in 1800, was another proof that Lithuanian writing was turning 
towards the spoken language. it was an abridged translation of the postilla by 
johann Gottlob heym, which also included two original sermons by ephraim 
friedrich Meissner. the authorship of these sermons was identified having 
first recognized the source of the translation of the postilla. the influence 
of donelaitis’ work can be discerned in Meissner’s sermons. this shows that 
donelaitis’ work was known and was exploited by the contributors to the writing 
of Lithuania Minor as early as the end of the 18th century. 


