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XIX a. epistolinis palikimas – svarbus to meto Lietuvos kultūros ir visuomenės,
knygos kultūros reiškinių ir jos veikėjų pažinimo šaltinis. Šiuo požiūriu žinomo
visuomenininko ir kultūrininko, rašytojo ir kalbininko Mikalojaus Akelaičio laiškai
sudaro labai reikšmingą jo kūrybinio palikimo dalį. Lietuvos knygos mokslininkams
jie teikia žinių apie Akelaitį kaip bene pirmąjį knygų autorių profesionalą, organizuotos lietuviškų knygų leidybos iniciatorių, vienos iš vertingesnių XIX a. lituanistinės asmeninės bibliotekos kūrėją.
Mikalojaus Akelaièio epistolinis palikimas ir jo skelbimo darbas
Šiandienos tyrėjų manymu, Lietuvos ir Lenkijos bibliotekų rankraštynuose ir publikuoti spaudoje yra likę apie šimtą dvidešimt M. Akelaičio laiškų, o dar kelios
dešimtys jų yra žinomos iš bibliografinių šaltinių ir ankstesnių tyrinėjimų [12; 16; 7].
M. Akelaičio korespondencijos chronologinės ribos gana plačios. Galima skirti dvi
jų grupes: laiškai, parašyti iki pirmosios emigracijos į Paryžių 1861 m., ir vėlesnis
susirašinėjimas gyvenant emigracijoje nuo 1964 iki 1887 metų. Lietuviškosios knygos istorijai ypač svarbi yra pirmoji laiškų grupė, atskleidžianti Akelaičio domėjimąsi lietuviškąja leidybos produkcija, jo kūrybinius ir leidybinius planus, bibliotekos komplektavimo aplinkybes ir kita.
Galima teigti, kad M. Akelaičio laiškai buvo pradėti skelbti dar jam gyvam
esant. Vienas ankstyviausių M. Akelaičio laiškų, kuriame jis tiksliai apibrėžė savo
gyvenimo tikslus – puoselėti lietuvių kalbą ir pasitelkiant spaudą šviesti liaudį gimtąja kalba, kaip kreipimasis į visuomenę buvo publikuotas jo adresato, to meto
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žymaus istoriko ir publicisto Mykolo Balinskio (Michał Baliński) dar 1858 metais.
Su paties Balinskio prierašu laiškas buvo išspausdintas Vilniuje ėjusiame periodiniame leidinyje „Teka Wileńska“ [5]. (Daugiau kaip prieš dešimtmetį visą kreipimosi
tekstą į lietuvių kalbą išvertė ir paskelbė istorikė Zita Medišauskienė [11].) Kiti
Akelaičio laiškai visuomenę pasiekė jau po jo mirties. Ne vieną tyrėją domino M.
Akelaičio susirašinėjimas su daug lietuvių kultūrai nusipelniusiu Juozapu Ignotu
Kraševskiu (Józef Ignac Kraszewski), kuris truko daugiau kaip du dešimtmečius
(1858–1882). Išlikusius septyniolika laiškų originalų, saugomų Krokuvos Jogailos
universiteto bibliotekoje, pradėta skelbti dar XIX a. pabaigoje. Pirmąją jų publikaciją parengė Kazimierzas Bartoszewiczius, kelis laiškų tekstus išspausdinęs žurnale
„Przegląd Literacki“ [4]. Bartoszewicziaus publikacijos apžvalgą po metų Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamame lietuvių laikraštyje „Tėvynė“ lietuviškai paskelbė Antanas Kaupas [15]. 1911 m. du Akelaičio laiškus Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui spaudai parengė kultūros istorikas Mykolas Brenšteinas (Michał
Brensztejn) [6]. Abu laiškai buvo išspausdinti lenkų kalba, nors pirmasis, datuojamas 1858 m. rugsėjo 25 d., yra vienas iš nedaugelio Akelaičio laiškų, parašytų
lietuviškai∗.
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu Akelaičio asmenybe ir jo veikla domėjosi ne vienas Lietuvos istorikas. Daugiausia dėmesio jam skyrė Augustinas Janulaitis. Jis 1925–1926 m. „Tautoje ir žodyje“ mokslo visuomenei pateikė du Akelaičio korespondencijos pluoštus [1]. Janulaičio pastangomis buvo išspausdinti trys
M. Akelaičio laiškai M. Valančiui, rašyti 1856–1858 m. (pirmieji du jau anksčiau
buvo skelbti M. Brenšteino), keturiolika laiškų Vilniaus spaudos veikėjų Adomui
Honorijui Kirkorui (Adam Honory Kirkor), datuojamų 1858-aisiais ir 1859-aisiais,
penki laiškai Rietave gyvenusiam lietuviškosios kultūros mecenatui Irenėjui Oginskiui (1859–1860 metų laikotarpio), 1860 metų laiškas grafui Tiškevičiui iš Raudondvario ir laiškas nežinomam asmeniui, rašytas 1861 sukilimo metais. Taigi
A. Janulaitis, būdamas stambiausio biografinio veikalo apie M. Akelaitį autorius, yra
ir iki šiol didžiausios Akelaičio korespondencijos publikacijos parengėjas. Kitas Nepriklausomos Lietuvos istorikas Vincas Maciūnas menkiau prisidėjo prie Akelaičio
epistolinio palikimo viešinimo – 1938 m. „Mūsų senovėje“ jis paskelbė Akelaičio laišką Martynui Jankui [10].
∗
Į lietuviškąjį Akelaičio kreipimąsi Valančiui atsakius lenkiškai, tolesnis jų susirašinėjimas vyko
lenkų kalba.
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Sovietmečiu apie Akelaitį rašė tiek Lietuvos, tiek Lenkijos tyrėjai, tačiau jo
korespondencijos publikacijų pasirodė vos kelios. 1972 m. žurnalas „Kultūros barai“
išspausdino J. Žiemytės parengtus Akelaičio laiškus Vladislavui Sirokomlei (Władysław Syrokomla) [2], 1980 m. leidinyje Laikas ir idėjos išėjo Akelaičio laiškai
J. Kraševskiui [9], prie kurių skelbimo 1982 m. prisidėjo ir „Prace Literackie“
(publikacijos autorė M. Niedzwiecka) [14].
Pirmą kartą išspausdinti visą išlikusią Akelaičio ir Kraševskio susirašinėjimo
medžiagą lietuvių kalba pavyko tik atgavus nepriklausomybę, kai 1992 m. „Mokslo“
leidykloje buvo išleistas kolektyvinis veikalas Lietuvių kultūros veikėjų laiškai
J. I. Kraševskiui. Minėtame leidinyje laiškų vertimus lydėjo ne tik išsamūs tekstologiniai ir bibliografiniai komentarai, bet ir įvadinis Genovaitės Gustaitės ir Vlado
Žuko straipsnis apie M. Akelaitį ir jo korespondenciją, supažindinantis su laiškų
saugojimo vietomis ir pateikiantis žinių apie jų skelbimą [12].
Apžvelgus M. Akelaičio korespondencijos publikacijas akivaizdu, kad daugiau
dėmesio sulaukė iki 1861-ųjų rašyti M. Akelaičio laiškai. Jiems taip pat priskirtinas
susirašinėjimas su stambiausiu to meto lietuviškų knygų leidėju Adamu Zawadzkiu,
vykęs 1856 m. kovo–spalio mėnesiais. Nors jau XX a. vidurio tyrėjams Akelaičio
laiškai Zawadzkiui buvo žinomi∗∗, tačiau iki šiol jie nėra publikuoti. Išlikę keturi
lietuviškos knygos veikėjo laiškai Zawadzkiui šiuo metu yra saugomi Lietuvos mokslų
akademijos bibliotekos rankraštyne [13] ir gali būti vadinami ankstyviausiais Akelaičio epistolinio palikimo paminklais. Tiek minėti keturi laiškai, tiek su jais susijęs
penktas dokumentas – Józefo Zawadzkio firmos knygyno ir spaustuvės sąskaita,
išrašyta Akelaičio vardu 1856 m. spalio 30 / lapkričio 11 d., – ir bus skelbiami pagal
chronologinę seką, pirmiausia pateikiant jų originalų skaitmenines kopijas, o paskui –
lietuviškąjį vertimą. Publikuojant šiuos istorijos šaltinius buvo laikomasi tokių nuostatų: lietuviškame tekste vardai lietuvinami, o prie pavardžių pridedamos tik lietuviškos galūnės; laiškuose minimi knygų pavadinimai išskiriami kursyvu, taip pat
kaip ir citatos, o periodiniai leidiniai kabutėmis.

∗∗
Atrodo, pirmasis tyrëjas, kuris buvo susipaþinæs su 1856 m. Akelaièio laiðkais A. Zawadzkiui,
buvo Vaclovas Birþiðka. Aleksandryno treèiajame tome (1965) raðydamas apie M. Akelaitá jis paminëjo
laiðkus ir trumpai aptarë jø turiná (p. 365–366) [3]. Nagrinėdamas M. Akelaičio asmeninę biblioteką

laiškų medžiaga naudojosi Vladas Žukas (ŽUKAS, V. Mikalojaus Akelaičio biblioteka. Bibliotekų
darbas, 1983, nr. 7, p. 33–96), nors jam ir nepavyko identifikuoti visų laiške minimų leidinių. 1992 m.
V. Žukas ir G. Gustaitė juos paminėjo apibūdindami Akelaičio epistolinį palikimą leidinyje Lietuvių
kultūros veikėjų laiškai J. I. Kraševskiu [12].
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Akelaičio laiškų publikacija nebūtų pasirodžiusi be Algimanto Antanavičiaus, daktarės Almos Braziūnienės, Mokslų akademijos bibliotekos darbuotojų pagalbos:
A. Antanavičius laiškų tekstus iš lenkų kalbos išvertė į lietuvių kalbą, A. Braziūnienė
išvertė laiškuose pasitaikančius lotyniškus pasakymus, o Lietuvos mokslų akademijos
bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja Rima Cicėnienė parūpino laiškų originalų kopijas. Už tai jiems nuoširdžiai dėkoju.
Mikalojaus Akelaièio laiðkø Adamui Zawadzkiui pasirodymo aplinkybës
Kaip teigia Akelaičio biografija domėjęsi Augustinas Janulaitis [8] ir Vaclovas Biržiška [3],
šis vienas pirmųjų nekilmingų lietuvių inteligentų pasauliečių gimė 1829 m. Čiuoderiškėse valstiečių patriotų šeimoje. Jis buvo mokslams gabus vaikas, todėl kiek
pramokęs skaityti ir rašyti įstojo į Marijampolės pradžios mokyklą ir ją baigė, o
vėliau studijavo Marijampolės keturklasėje mokykloje. Nors mokslai sekėsi puikiai,
iš ketvirtos klasės Akelaitis pasitraukė ir pats ėmėsi mokytojo darbo. Anot V. Biržiškos, nuo 1850 m. mokėsi pats savimokos keliu ir kartu tarnavo namų mokytoju
Lenkijoje ir Lietuvoje [3, 358]. Po 1850-ųjų Akelaitis pradėjo rašinėti į Varšuvos
lenkų spaudą. Atrodo, jaunuolis planavo pragyventi iš plunksnos ir mokytojo darbo,
todėl ir įsikūrė Varšuvoje. Nors tuometinė Varšuva buvo svarbus kultūros ir mokslo
centras – čia buvo leidžiama daug knygų, ėjo įvairūs periodiniai leidiniai, – svajonės
pragyventi iš rašymo neišsipildė. Teko uždarbiauti mokant vaikus, o rašyti ir užsiimti mokslu laisvu laiku. Tarnaudamas kaip šeimos mokytojas 1856 m. Akelaitis
apsigyveno Dubicoje (Liublino gubernija). Tuomet jis ypač susidomėjo lietuviškomis knygomis. Norėdamas įsigyti lietuviškų spaudinių, M. Akelaitis kreipėsi į vieną
iš svarbiausių lietuviškų knygų leidėjų – Vilniuje ir Varniuose lietuviškomis knygomis prekiavusį Adamą Zawadzkį. Išlikę keturi knygininkui rašyti laiškai pasirodė
laikotarpiu nuo 1856 m. kovo 27 / balandžio 8 d. iki 1856 m. spalio 15 / spalio 27 d.
Tam, kad galėtų dirbti savo tėvynės literatūros dirvoje, t. y. tyrinėti lietuvių kalbą
ir rengti lietuvių kalbos žodyną, Akelaitis siekė sukaupti kuo išsamesnį lietuviškų
leidinių rinkinį. Be to, jis troško užmegzti ryšius su to meto lietuvių raštijos veikėjais, todėl tuo pat metu ir vėliau (šeštojo dešimtmečio antroje pusėje) jis ėmė susirašinėti su lietuviškos knygos puoselėtoju žemaičių vyskupu Motiejumi Valančiumi,
lietuvybės patriotu Simonui Daukantui, archeologu, publicistu ir leidėju Adomu
Honorijumi Kirkoru. Tiek su minėtais asmenimis, tiek su A. Zawadzkiu Akelaitis
bendravo daugiausia lenkų kalba ir laiškuose pasirašydavo kaip Mikołaj Akielewicz
(Mikalojus Akelevičius). (Šią sulenkintą pavardės formą jis buvo įgijęs dar studijų
Marijampolėje metais.)
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I
Dubica, 1856 m. kovo 27 / balandþio 8 d.

Dauggalis Pone
Geradari!
Kiek Ponas Geradaris esate nusipelnęs lietuvių raštijai, žino kiekvienas tautiškumą puoselėjantis lietuvis. Todėl iš ko gi daugiau, jeigu ne iš Jūsu, Dauggali Pone
Geradari, turi prašyti pagalbos lietuvis, dirbantis savo tėvynės literatūros dirvoje? Iš
mano mokslinių darbų kilo reikalas pažvelgti, ką lietuvių tauta yra davusi raštijai.
Tikiuosi, kad Jūsų, Dauggalis Pone Geradari, knygyne1, yra visos lietuviškos knygos, iki šiol išleistos tėvynėje. Prieš užsisakydamas jas iš Tamstos, prašyčiau Poną
Geradarį kuo greičiau man atsiųsti tų knygų katalogą2 su nuorodomis, kiek kuri
kainuoja. Į tą katalogą surašykite viską: nuo rimtų veikalų iki pačių menkiausių
smulkmenų. Greta Valančiaus (Wiskupiste Żemajtjų)3, Sirvydo4, Giedraičio5, Ðauklio6 ir daugelio kitų gali eiti (ko aš netgi labai Poną Geradarį prašyčiau) visi tie

1
Vilniaus universiteto spaustuvininko Józefo Zawadzkio knygynas Vilniuje veikė nuo 1816 m.,
o trečiajame dešimtmetyje garsėjo kaip geriausiai organizuota knygų prekybos įstaiga krašte. (Jau 1805 m.
Zawadzkis buvo aktyvus dar universitetui priklausiusio knygyno talkininkas.) Józefo Zawadzkio firma
turėjo knygynus ir Varšuvoje (1810–1858) bei Varniuose (1853–1866). XIX a. viduryje, kai firmai
vadovavo jos įkūrėjo sūnus Adamas Zawadzkis, apie pusę visų Vilniaus leidinių lietuvių ir lenkų
kalbomis pasirodydavo pastarojo lėšomis ir buvo platinami firmos knygynuose.
2
Modernėjant knygų prekybai, parduodamų knygų katalogas tapo svarbiausia informacijos apie
leidžiamas knygas priemone. Pirmasis savarankišku leidiniu išleistas lietuviškų knygų prekybos katalogas pasirodė 1859 m. Tai buvo dviejų puslapių apimties Knigas žemajtiškas išduotas kaštu ir spaustuvi Jozapa Zavadzkia Vilniuje, o kurias gal kiekvienas pirkti Varniusie kniginičio to paties Jozapa
Zavadzkia. Iki tol lietuviškų knygų leidyba išsiskirianti Zawadzkio įmonė lietuviškas knygas reklamavo kataloguose lenkų kalba, o nuo 1853 m., kai firmos knygynas pradėjo veikti Varniuose, lietuviškų
knygų prekybinius sąrašus spausdino į Varnius siunčiamų lietuviškų knygų paskutiniuose puslapiuse
arba ant jų viršelių.
3
1848 m. Vilniuje J. Zawadzkio firmos spaustuvėje buvo išspausdintas būsimo Žemaičių vyskupo
Motiejaus Valančiaus dviejų dalių istorinis veikalas lietuvių kalba Žemajtiu wiskupiste.
4
1845 m. Vilniuje J. Zawadzkio firmos spaustuvėje buvo perspausdinta lietuvių raštijos pradininko
Konstantino Sirvydo originalių pamokslų Punkty kazań (d. 1 – 1629 m., d. 2. – 1644 m.) lietuviškoji dalis.
5
Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis į lietuvių kalbą išvertė Biblijos dalį, arba
Naująjį Testamentą, kuris Rusijos Biblijos draugijos lėšomis 1816 m. buvo išspausdintas Vilniuje
Misionierių spaustuvėje. Knyga, kuri vadinosi Naujas istatimas Jezaus Christaus wieszpaties musu,
buvo pirmoji tokios apimties spausdinta Biblija, skirta Didžiosios Lietuvos katalikams.
6
Motiejaus Šauklio slapvardžiu 1846 m. pasirodė Simono Daukanto išverstos pirmojo romėnų
pasakėtininko Phaedro pasakėčios, kurias pavadinimu Pasakas Phedro išspausdino E. Praco spaustuvė
Peterburge.
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Bromai7 ir Balsas Duszes8, Aukso altorius9, Kantičkos10 ir garsieji Jasinskio Kalendoriai (Metskaitlius)11. Ir dar visokie lietuvių kalbos žodynai ir gramatikos. Gavęs
tokį katalogą, Dauggaliui Ponui Geradariui tuojau pat atsiųsiu pinigus pagal jame
nurodytą kainą, kuri – viliuosi tamstos kilnumo – bus saikinga, ir esu įsitikinęs, dėl
to labai padės literatūros darbininkui, kuris savo menką pelną aukoja mokslui.
Su derama Dauggaliui Ponui geradariui pagarba
þemiausias tarnas
Mikalojus Akelevičius
Adresas
Į Liublino Guberniją
per Bialas Sedlicas
Dubicoje
II
Dauggalis Pone
Geradari!
Jau praėjo du mėnesiai, kai parašėte man laišką. Norėjau tuojau pat į jį atsakyti
ir gauti knygas, kurių sąrašą Ponas Geradaris maloniai teikėtės man atsiųsti. Tačiau
pavasaris kaip visada traukia nuo mokslo darbų. Tad kaipgi nusėdėsi įknibęs į knygas?.. Kaip gali raustis senuose dokumentuose, kai lakštutė treliuoja tiesiai į ausį?
Kai alyvų kvapas kreipia nosį nuo dulkėtų ir pelėsiais apaugusių foliantų?.. Galų
gale – dulce desipere in loco12, kaip kažkur yra pasakęs senasis Flakas ir kas mūsiškai reiškia: kol jaunas, verskis per galvą, nes pasenęs net su velnio pagalba to
nebeparodysi! Dabar apie reikalą.
7
Religinių raštų autoriaus Mykolo Olševskio parengta Broma atwerta ing wicznasti buvo vienas
iš populiariausių XVIII–XIX a. leidinių, skirtų katalikų religinei moralei ugdyti. 1753–1851 m. ji buvo
pakartotinai išleista 18 kartų.
8
Jėzuito Pranciškaus Šrubauskio giesmynas Bałsas sirdies buvo populiariausias religinių giesmių
rinkinys XVIII a. Lietuvoje. Iki 1795 m. jis pasirodė 12 kartų, o per kitus du dešimtmečius buvo
išleistas dar 9 kartus. Akelaitis laiške nurodė netikslų giesmyno pavadinimą.
9
Viena iš populiariausių XIX a. maldaknygių buvo didelės apimties maldų rinkinys Ałtorius
duchaunas, kuri kelis kartus pakeistu pavadinimu bei skirtingų autorių perdirbta 1794–1864 m. buvo
perspausdinta 40 kartų. Vieni leidėjai tą pačią maldaknygę leido pavadinimu Auksa Ałtorius, kiti
Ałtorius duchaunas.
10
Vilniaus katedros vikaras, vėliau vicekantorius Vincentas Valmikas 1820 m. P. Šrubauskio
giesmyno Bałsas sirdies pagrindu parengė naują giemyną, kuris vadinosi Kantyczkas Żemaytyszkas
arba giesmes nobażnas. 1820–1864 m. jis buvo išleistas 24 kartus.
11
1846 m. pasirodė pirmasis lietuviškas kalendorius – Lauryno Ivinskio Metu skajtlus ukiniszkas.
Nuo 1847 m. iki 1864 m. jis buvo leidžiamas pavadinimu buvo Kaledorius arba metu skajtlus ukiszkas. Akivaizdu, kad Akelaitis suklydo nurodydamas Kalendoriaus parengėjo pavardę.
12
Malonu pakvailioti tinkamu laiku (Horacijus).
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Ponas Geradaris teikėtės man atsiųsti šias knygas:
1. Giesmës (Kantièkos)13
30 kap.
2. Kalendorius14 (visø metø)
15 kap.
3. X. P... Þemaitiðki pamokslai15
90 kap.
4. Kristaus gyvenimas16
25 kap.
5. Þemaitju vyskupiste17 _______________ ___
1 rs. 80 kap.
Iš viso
3 rs. 40 kap.
Dar pridedu 4 rs., iš kurių, 60 kap., Ponas Geradari, priskaičiuokite už Kalendorius, o jeigu tos sumos neužtektų, prašyčiau įrašyti man į kreditą ir duodu žodį
vargšo literato, kuris Ponui Geradariui kuo sąžiningiausiai atsilygins jeigu ne grynaisiais, tai bent jau menku rankraščiu.
Ant drobės, į kurią bus suvyniotos aukščiau minėtosios knygos, Pone Geradari,
liepkite ekspeditoriui taip uþraðyti:
Dauggaliui (nepakenks, jeigu per klaidą jis užrašys: Menkagaliui)
R. Friedleino18
sąskaita
Varšuvoje
Senatorių gatvė 460
Įteikti
Mikalojui Akelevičiui
13
Vincento Valmiko giesmynas Kantyczkas Żemaytyszkas arba giesmes nobażnas buvo perredaguotas ir pavadinimu Szwętas giesmes 1850 m. pradėtas leisti J. Zawadzkio firmos lėšomis.
14
1846 m. pradėti spausdinti Lauryno Ivinskio rengiami Kalendoriai, arba pirmieji lietuviški
periodiniai leidiniai. J. Zawadzkio spaustuvėje pasirodė lietuviški kalendoriai, skirti 1846-iesiems,
1847-iesiems, 1848-iesiems, 1849-iesiems, 1850-iesiems, 1851-iesiems, 1852-iesiems, 1855-iesiems,
1856-iesiems, 1857-iesiems, 1858-iesiems, 1859-iesiems, 1860-iesiems, 1861-iesiems, 1863-iesiems,
1864-iesiems metams.
15
XIX a. šeštojo dešimtmečio pirmojoje pusėje pasirodė kelios pamokslų knygos lietuvių kalba:
Otono Praniausko parengtas pamokslų rinkinys Iszguldimas Ewangeliju szwentu (1855) ir vienuolio
dominikono Rapolo Jasikevičiaus trys pamokslų tomai (1855–1859). Atrodo, kad M. Akelaitis buvo
užsisakęs O. Praniausko pamokslus, kurie buvo išspausdinti J. Zawadzkio firmos spaustuvėje ir platinami jo knygynuose.
16
1853 m. Vilniuje buvo išspausdinta Motiejaus Valančiaus parengta knyga Źiwatas Jėzaus
Kristaus.
17
1848 m. Vilniuje J. Zawadzkio firmos spaustuvėje buvo išspausdintas būsimo Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus dviejų dalių istorinis veikalas lietuvių kalba Žemajtiu wiskupiste.
18
Rudolfas Fryderykas Friedłeinas buvo vienas iš garsios knygininkų ir leidėjų Friedłeinų giminės
atstovų. Šios knygininkų dinastijos pradininkas Janas Jerzys Fryderykas (1771–1834) turėjo tris sūnus
Danielį Edwardą (1802–1855), Rudolfą Fryderyką (1811–1873) ir Józefą Edwardą (mirė 1917), kurie
tęsė tėvo pradėtą verslą. Rudolfas Fryderykas nuo 1839 m. buvo F. Spiesto knygyno Varšuvoje dalininku,
o nuo 1848 m. tapo jo savininku. Jis prekiavo tiek savo, tiek kitų leistomis knygomis ir natomis.
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Labai gailestauju, kad Pono Geradario knygyne nėra mano prašytųjų knygų,
pavyzdžiui, Stanevičiaus Dainų19, Daukanto Dainų20, to paties autoriaus Būdo Žemaitjų21, Šauklio pasakų22, Žemaičių ir lotynų kalbų gramatikos23 ir kt. Lietuvių
tautos padavimų man nereikia; šis dalykas, man regis, iš dalies jau išnaudotas, antra
vertus, tegul jo imasi daugiau išmanantieji. Aš tyrinėju lietuvių kalbą: lyginu ją su
indoeuropiečių kalbomis – sudarinėju lietuvių kalbos žodyną, tikriausia šio žodžio
prasme žodyną. Tai bus opus dignum laude et laurea24 – pranoksiantis iki šiol
žinomus žodynus, ir... norėčiau dar pridurti, kad mano mokinys, šiuo metu kartodamas lotynų kalbos pamoką, ištarė: propria laus sordet25 ir užčiaupė man burną; taigi
turiu liautis taisęs savo žodyną ir tyliai prie jo darbuotis, kol ateis metas, kai jis kada
nors gal išskris į pasaulį iš Pono Geradario spaustuvės. Ir dar turiu į jus prašymą.
Ar kartais nėra Jūsų knygyne latviškų knygų? Prašyčiau, Pone Geradari, atsiųsti jų
taip pat Friedleino vardu, o skolą už jas Ponui Geradariui su padėka grąžinsiu. Ir
baigdamas prašau Poną Geradarį maloningai pranešti adresą kunigo Vyskupo Valančiaus, kartu nurodyti jo titulą, gyvenamąją vietą ir pašto stotį, iš kurios jis gauna
laiškus.
Atsakymą (kurio nuolankiai meldžiu) siųskite tiesiai man.
Su didþia pagarba Ponui Geradariui
tarnas
Mikalojus Akelevièius

19
1829 m. Vilniuje buvo išspausdintas Simono Stanevičiaus parengtas liaudies dainų rinkinys
Daynas Żemaicziu, pirmas tautosakos leidinys Didþiojoje Lietuvoje.
20
1846 m. Peterburge pasirodė Simono Daukanto parengtas liaudies dainų rinkinys Dajnes êiamajtiû.
21
1845 m. Peterburge buvo išleistas Simono Daukanto Budas senowęs – Lëtuwiû Kalnienû ir
- ámajtiû, pirmasis spausdintas istorijos veikalas lietuvių kalba.
Z
22
Motiejaus Ðauklio slapvardžiu 1846 m. pasirodė Simono Daukanto išverstos pirmojo romėnų
pasakėtininko Phaedro pasakėčios, kurias pavadinimu Pasakas Phedro išspausdino E. Praco spaustuvė
Peterburge.
23
1837 m. Peterburge buvo išspausdinta Simono Daukanto parengta lotynų kalbos gramatika
Prasma łotinû kałbós. (Knygoje autorius pasirašė K. W. Myles slapyvardžiu.) Praėjus penkeriems
metams buvo išspausdinta pirmoji lietuvių kalbos gramatika lietuvių kalba – taip pat Simono Daukanto
Abeciela lîjtuwiû-kalnienû ir źiamajtiû kałbos.
24
Veikalas, vertas pagyrų ir laurų.
25
Netinka save šlovinti.

207

1856 m. birþelio 27 / liepos 9 d.
Dubica, Liublino gubernija,
Per Bialà

III
Dauggali Pone
Geradari
Atvažiavęs į Varšuvą, neradau lietuviškų knygų, kurias, Dauggali Pone, man
atsiuntėte, nes ponas Friedleinas išsiuntė jas į kaimą. Tol turėjau laukti, kol jos
sugrįš atgal į Varšuvą. Štai kokia priežastis, dėl kurios vėluoju atsakyti į Tamstos,
Pone Geradari, laišką, rašytą man rugpjūčio 13 dieną.
Esu jums, Pone Geradari, skolingas
uþ knygas
2 Rs. 38 kap.
uþ þemaièiø þemëlapá
3 “ 90 “
____________________
iš viso 6 Rs. 28 “
R. Friedleinui sumokėjau ir kvitą pridedu prie šio laiško. Būčiau Ponui Gerada[riui] labai dėkingas už parūpinimą didelio visos Lietuvos žemėlapio. Jis man
reikalingas ne tik tyrinėjant Lietuvą, bet ir kelionėse, į kurias ketinu leistis kitą
pavasarį, jeigu tiktai Dievas leis gyventi.
Su didþia pagarba ponui Geradariui
þemiausias tarnas
Akelevièius
1856 m. spalio 1 d.
Varðuva
Novolipës Nr. 2472, treèias aukðtas
P. S. Jeigu Dauggaliui Ponui Geradariui pasitaikytø kokia smulkmena apie Lietuvà, filologijos arba senovës ádomybë, praðyèiau jà palikti man.

IV
Dauggalis Geradari
Ir man didþiai maloningas Pone!
Beveik prieš mėnėsį išsiunčiau Dauggaliui Ponui kvitą, rodantį, kad p. Friedleino knygyne Dauggalio Geradario naudai įmokėjau 6 Rs. 28 kap. Tai buvo suma,
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priklausanti Ponui Geradariui iš manęs. Ji buvo susidariusi iš senos 2 Rs. 38 kap.
skolos ir iš 3 Rs. 90 kap. skolos už Žemaičių žemėlapį. Taip ilgai negavęs atsakymo,
spėju, kad laiškas su minėtosios sumos kvitu į mano didžiai brangaus Pono Geradario rankas nepateko. Jeigu taip yra iš tiesų, tada mano mielasis Geradėjėlis ir
mylimas mano ponas tikrai (per klaidą) galėjo mane su purvais sumaišyti ir nuspręsti, kad esu nesąžiningas. Tad ką gi daryti, Mon Segnore! Buvo laikai, kai vietoj
kalvio pakardavo šaltkalvį, o šiandien čiumpa ne pelnytai, o kad esi laimingas.
Dabar mano eilė pykti ant Dauggalio Geradario. Bet kaip gali pykti ant savo
Geradario ir labai mylimo pono? Neįmanoma! Ir už ką turėčiau pykti? Už knygas!
Kaip alkanam duona, taip literatui galvoje seni dokumentai, rankraščiai. Prašiau
savo Poną Geradarį Ivinskio kalendorių – atsiuntė man Ponas Geradaris 5 egzempliorius (1846, 1847, 1850, 1852, 1855). O kodėl negavau 1856 metų? Žinau, kad
yra išėjęs, nes mačiau jį čionai, Varšuvoje, Tripplino padovanotą p. Nezabitauskiui26.
Todėl prašyčiau surasti ne tik 1856, bet ir 1848, 49, 51, 53, 54 metų kalendorius, taip
pat 1857, kuris jau turėjo išeiti iš spaudos. Priešingu atveju pyksime net-net-iki rytojaus. Be to, Ponas Geradaris netrukus teiksis man atsiųsti [knygas]:
Senasis aukso altorius27,
Rožančius28,
Jėzus, Marija, Juoząpas S29,
Aktai ir poteriai30,
Garbė Dievo31 – ir tas, kurios dabar išėjo iš spaudos (žinoma, tiktai žemaitiškos).
26
Nuo 1825 m. Varšuvoje gyveno ir dirbo lietuviškos knygos veikėjas – lietuviškos bibliografijos
pradininkas, lietuviško elementoriaus autorius – Kajetonas Rokas Nezabitauskis.
27
XIX a. penktajame dešimtmetyje viena iš populiariausių XIX a. maldaknygių Ałtorius duchaunas, arba Auksa Ałtorius, buvo perredaguota ir pradėta spausdinti pavadinimu Senas auksa ałtorius.
Naująjį maldaknygės leidimą parengė religinių raštų autoriai Tadas Juzumas ir Jeronimas Kiprijonas
Račkauskis.
28
XIX a. pirmojoje pusėje intensyviausiai buvo spausdinama pirmoji lietuviška katalikų maldaknygė, pasirodžiusi dar 1681 m., – J. Kasakauskio Rozancius Szwęnciausios Maryos Pannos.
29
1824 m. Vilniuje buvo pradėtas leisti Silvestro Rucevičiaus parengtas maldynas Jezus, Maria,
Jozapas Szwentas, kuris iki 1864 m. sulaukė 14 leidimų.
30
Trumpas katekizmas pavadinimu Aktay wieros, nadieios, małones ir gaylese pirmą kartą buvo
išspausdintas Vilniuje greičiausiai 1796 m. Daugiau kaip po penkiasdešimties metų šį leidinį perredagavo ir papildė lietuviškų religinių raštų rengėjas, artimas M. Valančiaus bendradarbis Jeronimas
Kiprijonas Račkauskis. Pakeistu pavadinimu Aktas ir poteryj sulaukė dar kelių leidimų.
31
1855 m. J. Zawadzkio firmo lėšomis ir spaustuvėje pasirodė nauja lietuviška maldaknygė
pavadinimu Garbie diewa.
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Pone Geradari, rink taip pat senąsias žemaitiškas knygas; gal kur atsiras Vujeko
Postilė, 1599 m. Daukšos išversta į žemaičių kalbą32.
Pasikliaudamas maloninga savo Dauggalio Pono Geradario atmintimi, reikšdamas Jam didžią pagarbą, pasilieku
þemiausias tarnas
M. Akelevičius
1856 m. spalio 15/27, Varšuvoje – Novolipėje, A. 2472, pirmam aukšte, dešinėje.
P. S. Šiomis dienomis gavau paką žemaitiškų knygų iš Vyskupo Valančiaus.
Teatlygina jam Dievas už tą malonę!
Bet, bet, mano Tėveli Geradari, atsiųskite man:
1) „Dziennik Wileński“ 1824 m. tą tomą, kuriame K. Nezabitauskis rašo apie
lietuvių ir žemaičių literatūrą33.
2) Ištraukas iš dabartinių lenkų poetų kūrybos, išverstas į lietuvių kalbą, kartu
su pridėta L. A. I. 1837 m. Vilniuje parengta trumpa lietuvių kalbos ir
literatūros apžvalga34.
3) „Biruta, noworocznik Wileński z r. 1837“35.
4) P. Jucevičiaus Lietuvių liaudies priežodžius36.
5) Pirmiausia suraskite man 1829 m. išleistas p. Stanevičiaus Dainas37.

32
Vilniaus jėzuitų kolegijos rektoriaus Jakóbo Wujeko pamokslų rinkinį Postylla katolicka mniejsza į lietuvių kalbą išvertė Mikalojaus Daukša dar XVI a. pabaigoje. Vertimas buvo išspausdintas
Vilniaus akademijos spaustuvėje 1599 m. Jau XIX a. šis leidinys buvo retenybė, todėl jo lenkiškąją
pratarmę ir vieną pamokslą pakartotinai spaudai parengė Simonas Stanevičius. Tačiau atrodo, kad
M. Akelaitis apie šį S. Stanevičiaus atliktą darbą nežinojo.
33
Kajetonui Rokui Nezabitauskiui priskiriama pirmojo lietuviškų knygų bibliografinio sąrašo
Didžiojoje Lietuvoje sudarytojo garbė. Pirmą kartą ši bibliografija buvo išspausdinta jo parengtame
elementoriuje Naujas moksłas skaityma (1824) ir tais pačiais metais pakartota Vilniaus periodiniame
leidinyje „Dziennik Wileński“.
34
1837 m. Vilniuje buvo išspausdinta poeto, lietuvių folkloristo, etnografo, literatūros istoriko
Liudviko Adomo Jucevičiaus parengta lenkų poezijos rinktinė Wyjątki z nowoczesnych poetów polskich. Knyga prasidėjo vertėjo pratarme apie lietuvių literatūrą ir kalbą.
35
1837 m. Vilniuje lenkų kalba buvo išleistas almanachas Biruta.
36
1846 m. buvo išspausdinta Adomo Liudviko Jucevičiaus parengta lietuvių mitologijos ir papročių studija Litwa pod względem starożytnych zabytków, obyczajów i zwyczajów (Lietuva senovės liekanų, apeigų ir papročių požiūriu).
37
1829 m. Vilniuje buvo išspausdintas Simono Stanevičiaus parengtas liaudies dainų rinkinys
Daynas Żemaicziu, pirmas tautosakos leidinys Didþiojoje Lietuvoje.
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Turiu didžiulį apetitą Narbuto Istorijai38. Tačiau mokėti 27 Rs. vargšui literatui yra didelis dalykas. Kaune pasitaikė sutikti žydelį, kuris už tuos
9 tomus prašė 8 Rs. Deja, ir tada kaip visuomet buvau plikas kaip turkų
šventasis39.
V
Vilnius, 1856 m. spalio 30 d.
JUOZAPO ZAVADSKIO FIRMOS
KNYGYNAS IR SPAUSTUVĖ
Akelevičiaus sąskaita Varšuvoje
1
1
1
1
1
1

kalendorius Þmudski40
Auksas Altoryus41
Sviæntas Iozapas42
Roþanzuk43
Garbie dieva44
Kalwarya45

Sidabro rubliai. Kap
20
50
50
35
35
6

38
Teodoro Narbuto devynių tomų istorinis veikalas Dzieje starożytne narodu litewskiego buvo
išspausdintas Vilniuje Antonio Marcinowskio spaustuvėje paties Marcinowskio lėšomis 1835–1841 m.
39
Dervišas.
40
Tai turėtų būti Lauryno Ivinskio parengtas ir J. Zawadzkio firmos spaustuvėje išspausdintas
Kalendorius arba metu skajtlus ukiszkas nuog uźgimima wiszpaties 1856 metu.
41
Greičiausiai tai yra 1854 m. arba 1856 m. maldaknygės Senas Auksa Ałtorius leidimas, parengtas Tado Juzumo ir Jeronimo Kiprijono Račkausko. Abiejų metų laidos buvo išspausdintos J. Zawadzkio firmos spaustuvėje paties spaustuvininko lėšomis.
42
Tikslus leidinio pavadinimas yra Jezus, Maria, Juozapas Szwentas. Tai jau kartą minėta Silvestro Rucevičiaus parengta maldaknygė, kurią nuo 1853 m. išleido J. Zawadzkio įmonė.
43
Tikslus leidinio pavadinimas yra Rozancius Szwęnciausios Maryos Pannos. Tikėtina, kad
M. Akelaitis buvo užsisakęs 1853 arba 1854 metų maldaknygės leidimą, kuri J. Zawadzkio firmos
lėšomis buvo išspausdinta to paties pavadinimo spaustuvėje Vilniuje.
44
Tai yra 1855 m. J. Zawadzkio firmos lėšomis ir spaustuvėje išspausdinta nauja lietuviška
maldaknygė pavadinimu Garbie diewa.
45
Kałwaria arba kialas kriziaus sopulingu Jezusa kristusa. Ši Žemaičių vyskupo Motiejaus
Valančiaus parengta knygelė su kriziaus kelio apeigų maldomis ir giesmėmis pirmą kartą buvo išspausdinta 1855 m. J. Zawadzkio firmos lėšomis ir spaustuvėje. Tais pačiais metais jos leidimas buvo
pakartotas tris kartus. Akelaitis galėjo įsigyti knygelę iš bet kurios minėtų trijų leidinio laidų.
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Didesis Elementoryus46
Grerznikas47
Siejamojes paszare zoles48
Aktas ir potierej49

6
3
3
3
Conto 45
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Vertë Algimantas Antanavièius, komentarus paraðë Auðra Navickienë
Áteikta 2007 m. vasario mën.
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