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PraTarmė

vytauto Didžiojo universiteto dėstytojos indrė Žakevičienė, asta Gustaitienė, 
aurelija mykolaitytė, Dalia Kuizinienė knygoje „Trumpa lietuvių literatūros 
istorija“ glaustai pristato lietuvių literatūros istoriją nuo seniausių laikų iki šių 
dienų – išskiria būdingiausius pasirinkto analizuojamo laikotarpio bruožus bei 
slinktis, išryškinant svarbiausius raidos etapus, trumpai apibūdinant literatū-
ros klasikų kūrybą. Ši literatūros istorija yra skirta kitataučiams studentams, 
norintiems pažinti ir suprasti lietuvių literatūros savitumą, suvokti jos vietą 
platesniame europinės literatūros kontekste bei įžvelgti naujausių lietuvių li-
teratūros tyrinėjimų kontūrus. Tekstai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis, 
siekiant, kad informacija būtų prieinama platesniam skaitytojų ratui. Knygo-
je rasite bibliografinį literatūros sąrašą, lietuvių grožinės literatūros šaltinių 
nuorodų, kur galėsite plačiau paskaityti apie aprašomą laikotarpį, atskirus jo 
autorius, susirasti ir susipažinti su leidinyje analizuojamais grožinės literatū-
ros tekstais. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamos užduotys, padėsiančios 
orientuotis ir atsakyti į svarbiausius literatūros proceso vertinimo klausimus. 
Knyga iliustruota rašytojų portretų, literatūrinių sambūrių, leidinių nuotrau-
komis, gautomis iš maironio lietuvių literatūros muziejaus, vDu lietuvių išei-
vijos instituto archyvų, duomenų bazės www.saltiniai.lt ir kitur. 

nuo anksčiau leistų lietuvių literatūros istorijos vadovėlių, akademinių is-
torijų „Trumpa lietuvių literatūros istorija“ skiriasi konspektyvia informacija. 
Čia minimi ne visi rašytojai, autorių kūryba nėra plačiai analizuojama. apiben-
drintame tekste svarbu glaustai pateikti lietuvių literatūros raidos ir tęstinumo 
aspektus. pakankamai daug dėmesio skiriama šiuolaikinės lietuvių literatūros 
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procesui pristatyti. Knygos autorių nuomone, lietuvių literatūroje po 1990 m. 
vyko daug stilistinių, žanrinių bei tematinių pokyčių, taigi aptariamos ir nau-
jausios lietuvių literatūros tendencijos. Tikimasi, kad metodinė mokymo prie-
monė bus įdomi ir naudinga baltistikos centrų studentams ir dėstytojams. 

Dalia Kuizinienė
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asta Gustaitienė

sEnOJi LiETuViŲ LiTEraTŪra (Xiii–XiX): 
Tyrimai LiETuVOJE

Kalbant užsieniečiams apie senąją lietuvių literatūrą, nėra lengva atskleisti 
tokių literatūros klasikų kaip Kristijono Donelaičio, antano Baranausko ar 
Žemaitės kūrybos kalbos grožį ir jos archajiškumą. K. Donelaičio „metai“, 
a. Baranausko „anykščių šilelis“ yra Xviii–XiX a. mūsų, lietuvių, literatūros 
brangakmeniai, kuriuos norisi visiems parodyti ir padėti tuos kūrinius pamaty-
ti panašiai, kaip į juos žvelgiame patys. neišvengiamai juntamas tokių pastan-
gų ribotumas. Tai ypač sudėtinga todėl, kad viena iš svarbiausių šios literatūros 
vertės sudedamųjų dalių – ypatinga, sunkiai į kitas kalbas išverčiama kūrinių 
kalba. neretai jos semantines subtilybes, laike atitolusias realijas be specifinių 
kultūrinių-istorinių studijų sunkiai suvokia ir XXi a. lietuviai, ypač jaunoji 
karta, kūrinius skaitydami gimtąja kalba.

itin sunku senosios literatūros kūrinius meniškai išversti į kitas kalbas taip, 
kad ir užsienietis pajustų tikrąją šių kūrinių dvasią ir žavesį. Šia prasme įžvalgūs 
pasirodė angliškosios lietuvių smulkiosios prozos antologijos sudarytojų pateik-
ti vertimų komentarai. pavyzdžiui, kalbant apie Žemaitės (1845–1921) kūrybos 
vertimus (antologijoje pateiktos tik kūrinių adaptacijos), komentuojama taip: 

„ji turėjo nepaprastą talentą pasinaudoti didžiulėmis lietuvių kalbos galimybė-
mis, kalboje naudojo ypatingus posakius, savitą žodyną (...) Deja, jos kūrinius 
išvertus į kitas kalbas, jie netenka didžiumos savo stilistinio ypatingumo“1. su 
panašiomis problemomis susiduria ir senosios poezijos vertėjai. 

Šiame vadovėlio skyriuje susipažinsite su reikšmingiausiais senosios lietu-
vių literatūros kūriniais. ypač svarbūs kanoniniai kūriniai, labiausiai paveikę 
lietuvių sąmonę, išversti į užsienio kalbas ir susilaukę palankių vertinimų bei 

1 Zobarskas s., „Žemaitė“, Selected Lithuanian Short Stories, new york: manyland Books, 1960, p. 279. 
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literatūrinių diskusijų. mažiau dėmesio skiriama detaliam kultūrinių-istorinių 
senosios lietuvių literatūros, taip pat XiX a. lietuvių literatūros atsiradimui bei 
raidos prielaidoms išryškinti. vadovėlyje nebus siekiama išvardinti kuo daugiau 
kultūros istorijai priskirtinų asmenybių pavardžių, aktualiau išryškinti proble-
minius klausimus, kurie įdomūs ne tik lietuviams, bet ir užsieniečiams.

Dažniausiai senoji lietuvių literatūra pradedama reflektuoti atskleidžiant jos 
kūrimo ištakas (jau nuo Xiii a.) kitomis kalbomis (rusėnų, lotynų, prūsų). Ši 
literatūra „yra skirstoma į keturis laikotarpius – viduramžių, renesanso, Baroko 
ir Švietimo, arba apšvietos, epochos pradžios literatūrą“2. apibūdinant senąją 
lietuvą, kalbama apie keturis esminius jos bruožus: regioniškumą, įvairiareligiš-
kumą, įvairiatautiškumą (įvairiakalbiškumą)3. To laikotarpio kūrybai „vartoja-
mos bent trys kontinentinės (lotynų, graikų, senoji slavų) ir kelios lokalios (lenkų, 
vokiečių, rusėnų) kalbos. Xvi–Xviii a. minėtų kontinentinių kalbų prestižas ir 
vartojimo sritys menko“4.

literatūrologai, literatūros istorikai analizuodami senąją literatūrą tyrinė-
ja „raštiją“, kurią sudaro „aktai, laiškai, privilegijos, istoriografijos, publicistikos, 
teisės veikalai, knygų pratarmės, taip pat Bažnyčios reikmėms skirti religinio 
turinio tekstai“5. Be to, šiandien įvairių mokslo sričių atstovai ėmėsi nuose-
klių egodokumentų tyrimų, kurie, istoriko arvydo pacevičiaus teigimu, yra 
suprantami kaip asmeninė raštija, kurta pirmuoju asmeniu ir skirta sau arba 
tik artimųjų ratui6. 

skaitydami senosios lietuvos literatūros mokslo veikalus įžvelgiame literatū-
ros istorikų siekius toje „raštijoje“ atrasti deimančiukų. pavyzdžiui, atkreipiamas 
dėmesys į aktualizuotus renesanso literatūros dokumentus, skirtus Žygimanto 
augusto ir Barboros radvilaitės meilės bei vedybų istorijai aprašyti; šia prasme 
pabrėžiama vieno dokumento svarba, teigiant, jog „labiausiai literatūriškas, pri-

2 ulčinaitė e., jovaišas a., Lietuvių literatūros istorija XIII–XVIII amžiai, vilnius: lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institutas, 2003, p. 13.

3 narbutas s., Senosios Lietuvos literatūra 1253–1795, vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos ins-
titutas, 2011, p. 10–11. 

4 Ten pat, p. 10–11. 
5 Ten pat, p. 13. 
6 pacevičius a., Lietuvos egodokumentinio paveldo samprata ir tyrimų kryptys, http://legodoc.lt/wp-

content/uploads/2013/09/ego_paveldo_tyrimai.pdf (žiūrėta 2013 09 13).
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menantis renesansinę novelę yra „račinskio metraščio“ fragmentas“7. Kaip mato-
me, tekstuose įžvelgiami literatūrinio žanro – renesansinės novelės – bruožai. 

aktualios ir įdomios lietuvių literatūros istorikų pastangos pastebėti ne 
tik lietuvos senosios literatūros raidos dėsningumus, atskirų literatūros žanrų 
formavimosi užuomazgas, bet taip pat ir noras palyginti lietuvos ir kitų eu-
ropos valstybių panašaus laikmečio kultūrines realijas. pavyzdžiui, aptariant 
renesanso epochoje atsiradusį ir išpopuliarėjusį literatūrinį laiško žanrą, pa-
brėžiama, kad Xvi a. lietuvos šviesuolių laiškuose daugiausiai kalbama apie 
laisvę, valstybę, tikėjimą, bet juose beveik „nekalbama apie žmogaus asmeninį 
gyvenimą, antikos literatūrą, filosofiją, taip pat beveik neanalizuojami žmo-
nėms svarbūs egzistenciniai klausimai, kas buvo būdinga petrarkos, erazmo 
roterdamiečio, j. lipsijaus laiškuose“8. apskritai literatūros mokslininkus la-
bai domina būtent žmogaus asmeninio gyvenimo refleksijos aspektas, gebėji-
mas bei pastangos atspindėti ir apmąstyti ne tik išorinę realybę, bet ir savo 
paties gyvenimo patirtį. ne atsitiktinai lietuvių istorikai klausia: „kada lietu-
voje imta autentiškai, nesivaržant viešojoje erdvėje nusistovėjusių kanonų, rašy-
ti apie save, reikšti emocijas, įspūdžius? Kada ši saviraiška įgavo apčiuopiamas 
formas, aiškesnę vidinę struktūrą?“9 Kol kas aiškių atsakymų į šiuos klausimus 
nėra, o straipsniuose mokslininkai iškelia tik prielaidas.

lietuviams, bet ypač kitų šalių mokslininkams, taip pat lietuvių literatūrą 
studijuojantiems užsienio universitetų studentams, svarbu tai, jog, įgyvendinus 
projektą „integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas“, virtualiojoje 
erdvėje (www.epaveldas.lt) tapo prieinami patys seniausi ir rečiausi senosios 
lietuvos raštijos pavyzdžiai, su kuriais galima susipažinti net specialiai nesi-
lankant lietuvos bibliotekose ir retųjų leidinių archyvuose. Daugiau apie šį 
projektą http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/about.jsp:

Projekto metu skaitmeninamos XVI–XX a. knygos lietuvių kalba ir lituaniniai 
leidiniai, senieji Lietuvos ir išeivijos periodiniai, kartografiniai leidiniai, smulkio-

7 ulčinaitė e., jovaišas a., Lietuvių literatūros istorija XIII–XVIII amžiai, vilnius: lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institutas, 2003, p. 77.

8 ulčinaitė e., jovaišas a., Lietuvių literatūros istorija XIII–XVIII amžiai, vilnius: lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institutas, 2003, p. 159.

9 pacevičius a., Lietuvos egodokumentinio paveldo samprata ir tyrimų kryptys, http://legodoc.lt/wp-
content/uploads/2013/09/ego_paveldo_tyrimai.pdf (žiūrėta 2013 09 13).
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ji spauda, pavyzdžiui, valdžios įstaigų įsakymai, potvarkiai, atsišaukimai, afišos, 
programos ir daugelis kitų įvairius istorinius laikotarpius atspindinčių dokumen-
tų. Didelio populiarumo sulaukęs portalas www.epaveldas.lt bus nuolat pildomas 
ne tik dokumentinio paveldo įvairove, bet ir retais bei unikaliais skaitmenintais 
vaizdais. Pavyzdžiui, Lietuvos raštijai ypač svarbia 1547 m. Karaliaučiuje išleis-
ta pirmąja lietuviška knyga – M. Mažvydo „Catechismvsa prasty szadei...”. Pa-
saulyje tėra žinomi tik du šios knygos egzemplioriai. Vienas jų saugomas Vilniaus 
universiteto, kitas – Torunės (Lenkija) universiteto bibliotekoje. Portale bus pa-
talpinta suskaitmeninta seniausia išlikusi knyga, išspausdinta Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje 1595 m., kurią išvertė M. Daukša – „Kathechismas arba Moksłas 
kiekwienam krikszczionii priwalvs”; D. Kleino „Grammatica Litvanica”, išleista 
Karaliaučiuje 1653 m.; K. Donelaičio „Gromata vieno gaspadoriaus būrams”, ku-
rios vienintelis išlikęs egzempliorius saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vru-
blevskių bibliotekoje, ir daugelis kitų spausdintinio paveldo raritetų. Išskirtinio 
dėmesio nusipelno XVI–XVIII a. veikusios Vilniaus akademijos spaustuvės darbai. 
Portale bus pateikti Alberto Kojelavičiaus, Žygimanto Liauksmino, LDK poeto 
Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus, jo pasekėjų ir daugelio kitų autorių veikalai.
(...) skaitmenintas turinys plačiai atspindės XVI–XIX a. Lietuvos istorinę, politi-
nę, socialinę ir ekonominę panoramą, užfiksuotą Didžiosios Kunigaikštystės 1540–
1845 m. teismų aktų knygose, bažnytinėse gimimo, santuokos ir mirties metrikose 
bei archyviniuose dokumentuose.10

Kalbėdami apie Xvii–Xviii a. literatūrą, literatūros istorikai bando re-
konstruoti, pakeisti nusistovėjusį požiūrį į šio laikotarpio raštiją. pavyzdžiui, 
straipsnyje „literatūros rašymo specifika Xviii amžiuje“ teigiama, jog kalbė-
dami apie Xvii–Xviii a. literatūrą, literatūros istorikai turi pamažu vaduotis 
iš stereotipų, susiformavusių dar XiX a., kada buvo itin nuvertinta to laikotar-
pio literatūra. Tokiam požiūriui būta svarių argumentų, nes iš tiesų Xvii a. vi-
duryje buvo gerokai sustojusi lietuvos kultūrinė raida, mat tuomet beveik visa 
lietuva buvo užimta (iš vienos pusės rusijos, iš kitos – Švedijos kariuomenių).
istorikės linos Žukienės manymu, „vienas aktualiausių šiandienos literatūros 
istoriko uždavinių tebėra Xvii–Xviii a. literatūros įvertinimas peržiūrint su-
sigulėjusias neigiamas nuostatas“11.

10 „projekto „integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas“ inovacijos ir reikšmė“, Lietuvos 
kultūros paveldas – virtualioje erdvėje, http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/about.jsp.

11 Žukienė l., „literatūros rašymo specifika Xviii amžiuje“, Senosios literatūros žanrai, vilnius: vil-
niaus mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992, p. 164. 
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Didžiuma lietuvių literatūrologinių veikalų pažymi reformacijos įtaką 
lietuvių kalbos, taip pat ir literatūros vystymuisi. Būtent tai nulėmė ir pirmo-
sios lietuviškos knygos, martyno mažvydo „Katekizmo“ (Catechismusa prasty 
szadey, 1547), atsiradimą. apskritai kalbant apie Xvi–Xviii a. raštiją, joje 
dominavo religiniai motyvai, giesmių, maldynų, postilių, katekizmų, Šventojo 
rašto vertimai. ilgą laiką knygų buvo spausdinama labai mažai. jas daugiausia 
rašė kunigai. Žvelgiant į lDK laikotarpį, Xvi a. pab. – Xvii a. iškilo rašy-
tojas kunigas mikalojus Daukša (1527 arba 1538–1613). jis, kaip ir tuo metu 
apskritai buvo įprasta, vertė katekizmus, giesmes, tačiau svarbiausias jo veikalas 
lietuvių literatūroje – įvadas į katekizmą, kuriame aukštinama gimtoji kalba, 
keliama tautinė savimonė. 

Šią chrestomatinę m. Daukšos 1599 m. parašytą ir iš lenkų kalbos išverstą 
postilės ištrauką mintinai mokėsi ne viena lietuvių moksleivių karta: 

Kurgi, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir 
tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? Visais amžiais žmonės kalbėjo 
savo gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti. 
Nėra tokios menkos tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų varto-
jama sava kalba. (...) Tąja kalba paprastai visi rašo įstatymus, jąja leidžia savosios 
ir svetimų tautų istorijas, senas ir naujas, jąja aptaria visus valstybės reikalus, ją 
gražiai ir padoriai vartoja visokiais atvejais Bažnyčioje, tarnyboje, namie. (...) Kas 
per keistenybės būtų tarp gyvulių, jeigu varnas užsimanytų suokti kaip lakštingala, 
o lakštingala – krankti kaip varnas, ožys – staugti kaip liūtas, o liūtas – bliauti 
kaip ožys? (...) Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne 
miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos 
savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra 
bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunai-
kink ją – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. 

XiX a. – vienas iš sudėtingiausių laikotarpių lietuvos kultūros istorijoje. 
1795 m. padalijama lenkijos ir lietuvos valstybė, 1812 m. napoleono kariai 
žygiuoja per lietuvą rusijos link, XiX a. suklesti vilniaus universitetas, ta-
čiau 1831 m. po sukilimo jis uždaromas, o po 1863 m. sukilimo uždraudžiama 
spauda lietuviškais rašmenimis. Kas, kokie rašytojai, kultūros žmonės plačią-
ja prasme darė didžiausią įtaką literatūros vystymuisi bei kultūros procesams 
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lietuvoje? antanas strazdas (1760–1833), Dionizas poška (1764–1830), mo-
tiejus valančius (1801–1875), simonas Daukantas (1793–1864), adomas mic-
kevičius (1798–1855), antanas Baranauskas (1835–1902), jonas Basanavičius 
(1851–1927), vincas Kudirka (1858–1899), vaižgantas (1869–1933), maironis 
(1862–1932) ar Žemaitė (1845–1921)? mąstant apie šiuos kultūros veikėjus vi-
sada iškyla dilema, kokiam laikmečiui juos priskirti – XiX ar XX a.? viena 
vertus, tai susiję su laikotarpiu, kuriame jie gyveno, kita vertus, – su rašytojų 
mentalitetu. XiX a. galima įžvelgti kelis akivaizdžiai svarbius dalykus:

1. Dėl įvairių priežasčių akivaizdus lietuvių literatūros atsilikimas nuo vaka-
rų literatūros. jis, literatūrologo ramučio Karmalavičiaus manymu, siekia 
šimtą metų: tuo metu, kai kūrė Balzakas, Tekerėjus, Tolstojus, Dostojevs-
kis, lietuviai bandė griebtis „to, kas paviršiuj“12, o lietuviški didžiųjų kla-
sikų atitikmenys buvo „vyskupas motiejus valančius ir kunigas Kajetonas 
aleknavičius“.13 Todėl, analizuojant tiek senąją, tiek XiX a. literatūrą, į 
literatūros faktus, meninius atradimus tenka žvelgti ir jais džiaugtis loka-
liai ir vertinti ją žinant, jog ji ėjo tik savo keliu.

2. svarbiausia XiX a. tapo tautinė idėja, nuolatinis dėmesys istorijai, poreikis tą 
laikotarpį idealizuoti. Šiuolaikinių lietuvos istorikų manymu, lietuvių atgi-
mimo veikėjai simonas Daukantas, motiejus valančius, antanas Baranaus-
kas „apgaubė romantiškos paslapties skraiste“14, užkėlė ant pjedestalo, ir dėl 
to „nyko tautos nepilnavertiškumo kompleksas, įdiegtas agresyvių kaimynų, 
brendo tautinė sąmonė, keitėsi brangintinų vertybių skalė“15. 

3. Tiek literatūrologų, tiek istorikų nuomone „jaunąją lietuvą sukūrė ne ba-
jorai, kurių dauguma buvo nutautėję, o valstiečiai, žemdirbiai ir iš jų kilę 
inteligentai, kurie buvo išsaugoję etninę lietuvių kultūrą“16.

12 Karmalavičius r., Kūrybos ontogenezės pajauta XIX amžiaus pabaigos lietuvių raštijoje, vilnius: lie-
tuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000, p. 89. 

13 Karmalavičius r., Kūrybos ontogenezės pajauta XIX amžiaus pabaigos lietuvių raštijoje, vilnius: lie-
tuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000, p. 89. 

14 vėbra r., Lietuvių tautinis atgimimas XIX amžiuje, Kaunas: Šviesa, 1992, p. 63. 
15 Ten pat, p. 63. 
16 Girdzijauskas j., „Įvadas“, Lietuvių literatūros istorija XIX amžius, vilnius: lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas, 2001, p. 3. 
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Kaip buvo minėta, įtaigiausiai apie gimtąją kalbą 1599 m. postilėje yra 
kalbėjęs mikalojus Daukša. Tikrą paminklą jai jau Xviii a. pastatė Kristijo-
nas Donelaitis, vėliau – XiX a. – antanas Baranauskas ir maironis, kuriems 
kitame mokymo priemonės puslapyje bus skiriama daugiau dėmesio.

 

Kristijonas Donelaitis, 
Antanas Baranauskas, Maironis

lietuvių literatūros istorijoje ryškiausi trys rašytojai, kurių kūryba šiandien 
reflektuojama labiausiai ir kuriuos nuosekliai bandoma įkomponuoti į pasau-
linės literatūros istoriją. Tai – Kristijonas Donelaitis, antanas Baranauskas ir 
maironis. Šiuos rašytojus gretinti motyvuoja ne tik vienodai svarbi jų kūrybos 
reikšmė, įdomiausios kūrybos refleksijos, tai, kad visi trys kūrėjai buvo dvasi-
ninkai, bet ir kad visi jie sukūrė lietuvių literatūroje itin reikšmingas poemas, 
apie kurias, tiesa, literatūrologai teigia, jog „kelių šimtmečių bėgyje tarp atskirų 
didesnės vertės kūrinių („metai“, „anykščių šilelis“, „jaunoji lietuva“) nema-
toma glaudesnio ryšio, be kurio žanrinė tradicija neįmanoma“17. 

svarbus Xviii a. lietuvių literatūros fenomenas – protestantų pastoriaus 
K. Donelaičio (1714–1780) kūryba. Tai neabejotinai vienas iš talentingiausių, 
labiausiai apsišvietusių, mokėjusių ne vieną klasikinę kalbą Xviii a. lietuvių 
rašytojų ir visų laikų lietuvių kūrėjų. Būdamas protestantų kunigu, savo groži-
nės kūrybos (pasakėčių, poemų) nelaikė svarbia, rašė tik sau, o „visi filosofijos 
ir retorikos išmanymo liudijimai kūriniuose yra paslėpti taip, kaip slypi žemė-
je kokio nors statinio pamatai“18. K. Donelaičio talentas labiausiai atsiskleidė 
poemoje „metai“, kurią, pasak Donelaičio tyrinėtojo, jis rašė 1765–1775 me-
tais19. Tai – kūrinys, kuris nuo savo pasirodymo pradžios tapo įdomus ne tik 
lietuvoje – šiuo metu yra išverstas į daugybę kalbų (net tokių egzotiškų kaip 
japonų). svarbiausia, kad „metai“ iš pat pradžių buvo lyginami su pasauline 
literatūra. Dar sovietiniais laikais literatūros kritikas Kostas Korsakas teigė, jog 

17 pakalniškis r., Lietuvių poema, vilnius: vaga, 1990, p. 45. 
18 Dilytė D., „Kristijonas Donelaitis“, Senosios Lietuvos literatūra 1253–1795, vilnius: lietuvių litera-

tūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 359. 
19 Gineitis l., Kristijonas Donelaitis ir jo epocha, vilnius: vaga, 1990. 
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„metai“ K. Donelaičiui laimėjo pripažinimą ne tik lietuvoje, bet ir pasaulinėje 
literatūroje; jo kūrinyje gali pajusti, jog rašytojas gebėjo rasti ypatingų, origi-
nalių žodžių, palyginimų, metaforų, o lietuviškai skambantis hegzametras yra 
kupinas energijos ir ypač turtingas.20 Korsakas tai nusakė poetiškai: „po Do-
nelaičio rašikliu visi daiktai ir būtybės, ar tai būtų lapas ar kirminas, paukštis 
ar dirbantis baudžiauninkas, atgyja, be to, įgyja ypatingą, tik jam būdingą cha-
rakterį, atsiskleidžia tik jam vienam būdinga prigimtimi“21. 

iš keturių dalių sudaryta poema įdomi savo architektonika, ypatingu skai-
drumu, išraiškingi veikėjų charakteriai (apskritai kū- rinyje veikia apie 40 vyrų 
ir 20 moterų), gerai apgalvota kūrinio struktūra – „visos keturios dalys suku-
ria harmoningos visumos įspūdį, kiekvienoje dalyje veikia tie patys veikėjai“22. 
K. Donelaičio poemos dvasią, stilių ir santykį su Dievu bei tėvyne lietuva at-
skleidžia antrosios poemos dalies „vasaros darbai“ (Summer Toil) pradžia:

Sveiks, svieteli margs! šventes pavasario šventęs;
Sveiks ir tu, žmogau! sulaukęs vasarą mielą;
Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks prisiuostęs;
Sveiks, dieve duok! sulauk dar daug pavasario švenčių 
Irgi, sulaukęs jas, vis sveiks ir drūts pasilinksmink. 
Taip dieve duok kožnam, kurs mūsų Lietuvą garbin 
Ir lietuviškai kalbėdams baudžiavą seka. 
Tam dieve duok! sulaukt kasmets pavasarį sveiką, 
Ogi, pabaigus tą, po tam ir vasarą linksmą.23

Kas lietuviams yra „metai“? Kartais šis kūrinys yra vertinamas kaip tas, kuris 
iš dalies kompensuoja herojinio epo stygių, herojinio epo, per kurį tradiciškai reiš-
kiamas teigiamas tautos savęs vertinimas. ričardas pakalniškis teigia, kad „„me-
tai“ ne tiek kanoniškas nacionalinis epas (nes jis fragmentiškas), kiek krikščio-
niškojo humanizmo epas apie žmogų kaip kolektyvo ir pasaulio reprezentantą“24. 
Bandant apibendrinti „metų“ problematiką, dažnai akcentuojama krikščioniškoji 

20 Korsakas K., „Kristijonas Donelaitis and His poem‚The seasons‘, Kristijonas Donelaitis, The Seasons, 
vilnius: vaga, 1985, p. 9.

21 Ten pat, p. 9. 
22 Ten pat, p. 9. 
23 Cit. iš: http://antologija.lt/text/kristijonas-donelaitis-metai/2 (žiūrėta 2014 02 05). 
24 pakalniškis r., „lietuvių poema“, vilnius: vaga, 1990, p. 70. 
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tematika; poemoje gali justi maldų intonacijų, skleidžiasi gamtinė panteistinė pa-
saulėjauta, ypatingas saulės sureikšminimas, daug dėmesio skiriama mažojo žmo-
gaus temai, smerkiama baudžiava, nacionalinis pavergimas, daug vietos skiriama 
liaudies papročiams, tradicijoms, įvairaus pobūdžio pamokymams25. nuosekliai 
Donelaičio „metus“ XX a. tyrinėjo literatūrologai išeiviai, kurie nuolat vertino šį 
kūrinį bandydami ieškoti tipologiškai artimų jam literatūrinių faktų, keldami drą-
siausias hipotezes. pavyzdžiui, antanas musteikis įžvelgė „metų“ sąsajų su Thom-
sono „metų laikai“ (The Seasons), tačiau juozas Brazaitis toje pačioje knygoje teigė, 
jog „dar neįrodyta, kad jis būtų sekęs Thomsonu ar Hesiodu, Halleriu ar Kleistu, 
kaip kad vergilijus sekė Homeru“26. egzodo literatūrologai yra išsakę ir drąsią 
nuomonę apie kūrinio žanrą, teigdami, jog „metus“ galima pavadinti „bukoliniu 
didaktiniu epu, tęsiančiu Hesiodo ir vergilijaus tradiciją, taigi šis kūrinys prilygsta 
pasaulio literatūros šedevrams“27. apskritai yra manoma, jog pasaulio literatūro-
logų nuomonė apie K. Donelaitį labai pagerėtų, jei būtų pripažintas šio kūrinio 
žanro išskirtinumas ir įrodyta, jog tai – „puikus labai reto žanro pavyzdys“28. vėl-
gi ir čia juntamas lietuvių literatūrologų aistringas troškimas rasti K. Donelaičiui 
vietą pasaulinės literatūros klasikos lentynose. Šia kryptimi pastaraisiais metais 
nuosekliausiai dirbo algimantas radzevičius, kuris „metuose“ įžvelgė naujų žan-
rų – epopėjos, baladės, novelės bruožų, konstatavęs, jog „„metuose“ skleidžiasi 
visų trijų literatūros rūšių – epo, lyrikos ir dramos – pradai“29.

Šiandien daug daroma lietuvoje, kad K. Donelaitis, kaip kanoninis lietuvių 
literatūros rašytojas, ne toltų, bet kiek galima labiau priartėtų prie šiuolaikinio 
žmogaus, mokinio. XXi a. pr. yra aktualu „metus“ perskaityti ir apmąstyti iš 
naujo. Tai buvo ypač akcentuojama 2014 m., kada lietuva minėjo jubiliejines 
300-ąsias K. Donelaičio gimimo metines. ne atsitiktinai dar 2013 m. vienas 
iš populiariausių lietuvių aktorių rolandas Kazlas ėmėsi garsiai skaityti ir taip 
aktualizuoti poemą; ji buvo naujai išleista drauge su r. Kazlo įskaitytos poe-
25 Gineitis l., „Kristijonas Donelaitis“, Lietuvių literatūros enciklopedija, vilnius: lietuvių literatūros 

ir tautosakos institutas, 2001, p. 119. 
26 Brazaitis j., „Būrų kultūros poetas“, Egzodo Donelaitis: Lietuvių išeivių tekstai apie Kristijoną Done-

laitį, vilnius: aidai, 2001, p. 14. 
27 Tumienė e., „nuomonė apie Kristijoną Donelaitį užsienyje: „metų“ žanro klausimas“, Egzodo Do-

nelaitis: Lietuvių išeivių tekstai apie Kristijoną Donelaitį, vilnius: aidai, 2001, p. 217. 
28 Ten pat, p. 217. 
29 radzevičius a., „ Klasiko kūrybos slėpiniai“, Kaunas: vu Kauno humanitarinio fakulteto leidykla, 

2005, p. 531. 
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mos įrašu. Taip pat naujai, aktualiai ir įtaigiai pačiose įvairiausiose erdvėse apie 
K. Donelaitį kalbėjo kultūrologas Darius Kuolys, tokiu būdu sugebėjęs sudo-
minti daugelį jaunų žmonių, dar kartą nauja kalba perduoti pasirinktą K. Do-
nelaičio gyvenimo kredo: gavęs tokį pat išsilavinimą kaip emanuelis Kantas, 
jis pasirinko tarnauti vargšams, o „poemoje „metai“ savo mažai bendruomenei 
pateikė išlikimo planą. jis mokė atrasti pasaulį kaip Dievo sodą ir džiaugtis jo 
nekeičiant ir negriaunant“30. 

K. Donelaitis į lietuvių tautos sąmonę, taip pat tautos kūrybinę sąmonę, 
įeina pamažu: XX a. daugybė lietuvių literatūros klasikų vienaip ar kitaip ak-
tualizavo K. Donelaičio kūrybą (jo asmenybę) savo kūriniuose (eduardo mie-
želaičio ciklas „Kristijonas Donelaitis“ (1964), juozo marcinkevičiaus poema 

„medžio epas“ (1978), justino marcinkevičiaus poema „Donelaitis“ (1963) ir 
Kazio Bradūno lyrikos knyga „Donelaičio kapas“ (1970)). moksleiviai moky-
klose ne tik mokosi šio kūrinio ištraukas mintinai, bet ir patys neretai hegza-
metru kuria įvairaus pobūdžio tekstus, kartais parodijuodami ir patį kūrinį, jo 
archajišką kalbą. Taip jis tampa gyvas. anglų kalba daug svarbios informacijos 
apie K. Donelaitį galima rasti interneto svetainėje http://www.mab.lt/Done-
laitis/en-kuryba.html.

K. Donelaičio „metai“ pagal savo pobūdį, žanrą bei reikšmę lietuvių litera-
tūros istorijai yra gretinami su kunigo antano Baranausko (1835–1902) kūryba, 
ypač jo poema „anykščių šilelis“. Tiesa, jis niekada tiesiogiai nesekė epine K. Do-
nelaičio „metų“ tradicija, labiau gilinosi į to meto lenkų literatūrą, atsižvelgė į 

„didelius reikalavimus rašytojams“31. Tad kodėl vis dėlto a. Baranauskas lygin-
tinas su K. Donelaičiu? literatūrologo ričardo pakalniškio nuomone, jis pana-
šus į Donelaitį „galingu intelektu“, „polinkiu į liaudišką sodrumą“ ir „neįprastą 
hiperboliškumą“32. panašiai manė ir išeivijos literatūros istorikas vincas maciū-
nas, kuris teigė, jog tik „anykščių šilelis“ savo reikšme yra artimas K. Donelaičio 

„metams“33. Šios įžvalgos motyvuoja toliau, nesilaikant nuoseklaus chronologijos 

30 Cit. iš Domeikaitė a., „vilniaus knygų mugėje rolandas Kazlas bandė įkvėpti lietuvius skaityti 
Kristijoną Donelaitį“, in http://www.15min.lt/naujiena/kultura/literatura/rolandas-kazlas-lietu-
vius-bande-ikvepti-skaityti-kristijona-donelaiti-286-309756 (žiūrėta 2013 07 16). 

31 pakalniškis r., Lietuvių poema, vilnius: vaga, 1990, p. 45. 
32 Ten pat, p. 87. 
33 maciūnas v., Rinktiniai raštai, vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 511. 
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principo (a. Baranauskas yra gimęs beveik po 100 metų nuo Kristijono Donelai-
čio gimimo), kalbėti apie a. Baranausko „anykščių šilelį“. 

lietuvių kunigas intelektualas a. Baranauskas (1835–1902) rašė lenkų bei 
lietuvių kalbomis. jis dar XiX a. viduryje savo kūrinyje „pasikalbėjimas Giesmi-
nyko su lietuva“ atskleidė tris „tautos gaivinimo ir gelbėjimo kelius: romantinį, 
pozityvistinį ir krikščioniškąjį (katalikiškąjį)“34. Be abejo, gaivinant tautą, pats 
a. Baranauskas labiausiai prisidėjo sukūręs žymiausią savo kūrinį lietuvių kalba 
„anykščių šilelis“, kurį parašė studijų metais, apie 1858–1859 metus. r. pakalniš-
kis, kalbėdamas apie „anykščių šilelį“, jo išskirtinumą, pabrėžia tai, jog skirtin-
gai nei K. Donelaičio „metuose“, kur svarbiausias yra ciklinis laikas, „anykščių 
šilelyje“ reikšmingiausias – istorinis laikas, kuris „kreipė dėmesį ne tiek į atski-
ro individo nuotaikas, kiek į bendrus žmogaus ir tautos išgyvenimus, visumos 
jutimą, harmonijos ilgesį, t. y., lyrinį santykį su gamta, padavimais ir žmonių 
pasakojimais, su senove ir dabartimi“35. poemoje svarbiausioji yra romantinė ši-
lelio istorija. apie tai kalbama pradedant pagoniškuoju laikotarpiu, šventosiomis 
giriomis ir baigiant caro savivale, šilelio naikinimu, visa tai susiejant su lietuvos 
likimu. Tačiau anykščių šilelis atsiveria kaip „kupinas gyvybės, spalvų ir garsų, 
amžinas ir nesunaikinamas, iškirstas ir vėl atželiantis, atgyjantis poetų giesmėse – 
nenugalėtos ir nenugalimos tėvynės metafora“36. apskritai šis kūrinys lietuvoje 
yra susilaukęs daugybės vertinimų, interpretacijų, polemikų dėl žanro, metodo, 
žvelgiant tiek į lietuvių, tiek į pasaulinės literatūros kontekstus.

Įvairaus pobūdžio straipsnius, monografijas rašė a. Baranausko amžinin-
kai, taip pat vėlesnio laiko mokslininkai. Dėl daugelio priežasčių „anykščių 
šilelio“ autoriaus gyvenimas ir kūryba iš visų XiX a. lietuvių kultūros veikėjų 
kelia bene daugiausiai klausimų tiek literatūrologams, tiek istorikams. pirmiau-
siai dėl to, kad, sukūręs savo įžymiąją poemą gražia vienos iš lietuvių kalbos 
tarme, vėliau gerokai atitolo nuo tautinių lietuvių idealų ir nuo pačios lietuvių 
kalbos. Todėl simboliška, kad istorikas egidijus aleksandravičius, analizavęs 
probleminius a. Baranausko gyvenimo, veiklos, kalbos vartojimo (lietuvių ir 

34 „lietuvių literatūros istorija. XiX amžius“. vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
2001, p. 89. 

35 Ten pat, p. 130. 
36 mikšytė r., „antanas Baranauskas“, Lietuvių literatūros enciklopedija, vilnius: lietuvių literatūros 

ir tautosakos institutas, 2001, p. 50. 
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lenkų) aspektus, savo 2003 m. parašytą monografiją „Giesmininko kelias“ bai-
gia a. Baranausko kūrybos ir biografijos tyrinėjimus perleisdamas kitiems: 

„Šiandien vyskupo a. Baranausko biografijos studijų turi imtis žmonės, ku-
rie pajėgia nacionalizmo aistrai priešpriešinti universaliąsias pilietines ir krikš-
čioniškas vertybes. (...) Tada galbūt pajėgsime suprasti prieš šimtmetį seinuose 
užgesusio poeto, giesmininko, mokslininko ir asketo, vyskupo ir politiko an-
tano Baranausko mintis, sėkmes ir nesėkmes.“37 

Tarsi išgirdus e. aleksandravičiaus kvietimą, 2010-aisiais pasirodė bene 
nuosekliausiai a. Baranausko fenomeną atskleidžianti, didžiumą problemi-
nių bei poleminių klausimų iškelianti lietuvos mokslų akademijos akademi-
ko pauliaus subačiaus monografija „Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai“38. 
apskritai mąstant apie a. Baranauską, abejonių nekelia, ko gero, vienintelis 
aspektas, kurį galime apibendrinti taip: „a. Baranauskas savo gyvenime parašė 
daug tekstų, bet lietuvių literatūros, kultūros istorijoje išliko kaip vienintelio 
gyvenimo teksto Anykščių šilelis autorius.“39

Kiek „anykščių šilelis“ buvo įdomus užsieniečiams? poema nuo pasirody-
mo pradžios yra tapusi viena iš svarbiausių lietuvių literatūros vizitinių kortelių 
užsienyje. literatūrologės reginos mikšytės teigimu, šis kūrinys atkreipė užsie-
niečių dėmesį tada, kai XiX a. buvo publikuotas prahoje, veimare, Heidelber-
ge ir kai šia poema ypač susidomėjo įžymus sorbonos universiteto profesorius 
antuanas mejė, kuris kiekvieną savaitę klausydavosi balsu skaitomo kūrinio, 
kad galėtų išgirsti nepapratai gražų archajiškos kalbos skambesį40. Taigi užsie-
niečiai pirmiausia susidomėjo archajiniu lietuvių kalbos skambesiu, atsisklei-
džiant fonetikos ir leksikos galimybėms.

2013 metais, minint 155 metų „anykščių šilelio“ pirmojo paskelbimo ju-
biliejų, buvo publikuota knyga „vis kitoki balseliai“: įvairiakalbis „anykščių 

37 aleksandravičius e., Giesmininko kelias, vilnius: versus aureus, 2003, p. 255. 
38 subačius p., Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai, vilnius: aidai, 2010. 
39 lazdynas G., Antanas Baranauskas: Tarp teksto ir gyvenimo, in http://vddb.library.lt/fedora/get/

lT-elaBa-0001:j.04~2010~issn_1822-1114.n_11.pG_156-162/Ds.002.0.01.arTiC (žiūrėta 
2014 03 01). 

40 mikšytė r., Antanas Baranauskas, vilnius: vaga, 1993, p. 113. 




