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mažvydas ir augustinas: imk(it) ir skaityk(it)1

Katekizmo 470 metų sukakčiai

1. Šv. augustinas savo Išpažinimuose prisimena svarbų įvykį, galutinai nulėmusį 
jo atsivertimą. vieną 386 m. dieną kamuojamas sunkių svarstymų jis iš pradžių kal-
basi su bičiuliu šv. alypijumi, bet vėliau nuo jo atsiskiria, suklumpa sode po figme-
džiu, ašarodamas klausimais kreipiasi į viešpatį ir skaitytojui pasakoja: 

1  nuoširdžiai dėkoju Giedriui subačiui, min-
daugui Šinkūnui ir viktorijai vaitkevičiū-
tei už vertingas pastabas, padėjusias pa-

dicebam haec et flebam amarissima 
contritione cordis mei. et ecce audio vo-
cem de vicina domo cum cantu dicentis 
et crebro repetentis, quasi pueri an pu-
ellae, nescio: ‘tolle lege, tolle lege.’ sta-
timque mutato vultu intentissimus cogi-
tare coepi utrumnam solerent pueri in 
aliquo genere ludendi cantitare tale ali-
quid. nec occurrebat omnino audisse 
me uspiam, repressoque impetu lacri-
marum surrexi, nihil aliud interpretans 
divinitus mihi iuberi nisi ut aperirem 
codicem et legerem quod primum caput 
invenissem. audieram enim de antonio 
quod ex evangelica lectione cui forte su-
pervenerat admonitus fuerit, tamquam 
sibi diceretur quod legebatur: ‘vade, 
vende omnia quae habes, et da pauperi-
bus et habebis thesaurum in caelis; et 
veni, sequere me,’ et tali oraculo confe-
stim ad te esse conversum. itaque conci-
tus redii in eum locum ubi sedebat aly-
pius: ibi enim posueram codicem apo-

Kalbėjau taip ir raudojau visiškai apkar-
tusia ir prislėgta širdimi. ir štai girdžiu 
iš šalimais esančių namų sklindant tary-
tum berniuko ar mergaitės, nežinau kie-
no, balsą, kuris dainuodamas sako ir vis 
kartoja: „Imk, skaityk, imk, skaityk.“ 
akimirksniu pasikeitusiu veidu ėmiau 
labai įtemptai galvoti, ar vaikai, žaisda-
mi kokį nors žaidimą, paprastai nedai-
nuoja kažko panašaus, tačiau visiškai ne-
prisiminiau, kad būčiau tai kur nors gir-
dėjęs. nuslopinęs ašarų antplūdį, paki-
lau, aiškindamas sau, kad dieviška valia 
liepia man ne ką kita, kaip atsiversti 
knygą ir skaityti pirmą pasitaikiusį sky-
rių. mat buvau girdėjęs apie antaną, kad 
jį paskatino evangelijų ištraukų, kurių 
atsitiktinai ėmėsi, skaitymas, tarytum 
jam būtų buvę sakoma tai, kas buvo 
skaitoma: „eik, parduok, ką turi, išdalyk 
vargšams, tai turėsi lobį danguje; tuomet 
ateik ir sek paskui mane“, ir po tokios 
ištarmės tuojau pat atsivėrė į tave. taigi 

pildyti ir pataisyti šį straipsnį, o Joannai 
bożeńskai – už parūpintą sunkiau pasie-
kiamą literatūrą.
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stoli cum inde surrexeram. arripui, 
aperui, et legi in silentio capitulum 
quo primum coniecti sunt oculi mei: 
‘non in comessationibus et ebrietati-
bus, non in cubilibus et impudicitiis, 
non in contentione et aemulatione, 
sed induite dominum iesum Chri-
stum et carnis providentiam ne fece-
ritis in concupiscentiis.’ nec ultra vo-
lui legere nec opus erat. statim quip-
pe cum fine huiusce sententiae quasi 
luce securitatis infusa cordi meo om-
nes dubitationis tenebrae diffugerunt 
(Conf. viii, 12, 29).

aš susijaudinęs grįžau į tą vietą, kur sėdėjo 
alypijus: išties, pakildamas iš ten,  buvau 
palikęs apaštalo knygą. nusitvėriau, atsiver-
čiau ir tylomis perskaičiau pastraipą, ties 
kuria pirmąja užkliuvo mano akys: „saugo-
kitės apsirijimo ir girtavimo, palaidumo ir 
neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo, 
apsivil kite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir ne-
lepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidu-
lių“. toliau skaityti nei norėjau, nei buvo 
reikalas. nes tuojau pat, sulig šio sakinio pa-
baiga, tarytum tikrumo šviesai įsiskverbus į 
mano širdį, išsisklaidė visos abejonių tamsy-
bės (Išpaž. viii, 12, 29).

2  Čia ir toliau (jei nenurodau puslapio) skai-
čiuoju pačios prakalbos, o ne puslapio (su 
antrašte) eilutes.

3  plg. teksto antraštę Tolle et lege elektroninia-
me leidime: http://www.augustinus.it/lati-
no/confessioni/index2.htm, žr. Liber Octa
vus. Kas pridėjo tą antraštę, nepavyko išsi-

Šiame kontekste norėčiau pasiūlyti martyno mažvydo Katekizmo prakalbos pir-
mojoje eilutėje2 įžiūrėti imperatyvą, atspindintį augustino girdėtąjį:

bralei ſeseris imkiet mani ir ſkaitikiet/
ir tatai ſkaitidami permanikiet (MžK 84–5).

manau, kad mažvydui frazė tolle lege buvo žinoma ir jis ją, kiek pakeitęs, pritaikė 
savo prakalbai. svarbiausi panašumai tokie: vartojami tie patys veiksmažodžiai (imti, 
skaityti), laikomasi tos pačios žodžių tvarkos ir vartojama ta pati nuosaka (liepiamo-
ji). Kartu yra ir skirtumų: frazė nekartojama, pridedami žodžiai ir, mane (orig. mani), 
o antrojo asmens vienaskaita keičiama daugiskaita. aptarkime šias bendrybes ir 
skirtybes iš eilės.

pirmiausia, lot. tollere galima versti ir pakelti, bet kalbant apie knygą labiausiai 
tinka (pa)imti, taip dažnai verčiama ir kitose kalbose, tad didelių abejonių dėl 
veiksmažodžių atitikimo čia neturėtų kilti, plg.: vok. nimm (und lies), pranc. prends 
(et lis), it. prendi (e leggi), lenk. bierz (i czytaj) ir kt. antra, frazės nekartodamas maž-
vydas ne tik natūraliai ją įpina į savo sakinį, bet ir žengia panašiu keliu kaip ir 
daugelis kitų krikščioniškų kultūrų, kur šis posakis išpopuliarėjo būtent be pakar-
tojimo. trečia, jungtuko ir įterpimas (perėjimas nuo asindetinės prie sindetinės 
konstrukcijos) irgi natūralus – taip daroma, kaip jau buvo matyti, ir kitose kalbose; 
be to, žinomas ir lotyniškas frazės variantas tolle et lege – jis neabejotinai naujesnis 
(nevartojamas pačiame Išpažinimų tekste, o tik leidėjų pridėtose antraštėse3 ir ki-

aiškinti. nurodytame internetiniame šal-
tinyje sakoma, kad tai Patrologia Latina  
32 tomas, bet šiame leidinyje (ed. Jacques 
paul migne, paris: migne, 1841) panašių 
ant raščių nepridėta, žr. 762 p.: https:// 
books.google.lt/books?id=1huraaaaYa
aJ&hl=lt&pg=ra3-pa770.
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1 pav. Conf1647 antraštinis lapas: šv. augustinas 
išgirsta tolle lege, tolle lege; fone matyti šv. alypijus, 
šalia jo guli apaštalo pauliaus kodeksas; 
vub: iii 189724

4  Ši knyga priklausė kunigui laterano kanau-
ninkui benediktui Šamotulskiui (benedykt 
s(z)amotulski; benedictus s(z)amotulsky, 
samotulski, samotulius), 1619/1620–1686. 

labai ačiū aušrai rinkūnaitei ir viktorijai 
vaitkevičiūtei už pagalbą surandant iliust-
raciją ir perskaitant priklausomybės įrašą, 
o vub – už nuotrauką ir leidimą ją skelbti.
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2 pav. MžK 8: pirmasis mažvydo Katekizmo 
lietuviškos prakalbos puslapis;
vub: lr 56505

5  nuoširdžiai dėkoju vub už nuotrauką ir 
leidimą ją skelbti.

tuose tekstuose), bet kada jis atsirado, man nepavyko nustatyti, todėl neaišku, ar 
šis variantas galėjo būti žinomas ir mažvydui. pirmiausia su augustinu jis turėjo 
susipažinti lotyniškuose tekstuose, bet negalima atmesti ir (mažesnės) galimybės, 
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kad aptariamąją frazę mažvydas galėjo perskaityti (išgirsti?) ir lenkų kalba, tik 
jokių duomenų šiuo klausimu irgi neturiu – ar kokiame nors Xvi a. pirmosios 
pusės leidinyje tie žodžiai buvo pasirodę lenkiškai ir ar tas leidinys galėjo būti jam 
prieinamas. Ketvirta, lietuviškoje frazėje yra įterptà įvardžio forma mane (mani), 
nulemta autoriaus sumanymo prakalbą personifikuoti ir balsą suteikti knygai. Į ką 
ši forma nurodo, plačiau aptarsiu vėliau, bet akivaizdu, kad tai reikšmingiausias 
frazės pakeitimas (papildymas). Galų gale trumpai minėtina ir paskutinė skirtybė – 
asmens daugiskaita. Ši modifikacija nulemta adresato įvardijimo: pasrinkta kreip-
tis ne į vieną asmenį, o į brolius seseris, tad ir veiksmažodžio forma automatiškai 
atspindi daugiskaitą.

toliau tyrimą galima tęsti po truputį žengiant už pačios frazės ribų. pirmiausia 
dėmesys atkreiptinas į komunikacinę situaciją: augustinas balsą interpretuoja kaip 
dievišką, o mažvydas jį suteikia knygai, bet dievo balsą vis tiek įtraukia – kaip dan
gaus karalystos ir Dievo žodį, sutelktą šiose pirmojo prakalbos puslapio eilutėse:

veiʒdekiet ir dabakieteſe ßmanes wyſas
schitai eit iuſump adis dgaus karaliſtas

malanei ir ſu dʒiaukſmu t ßadi prigimkiet
a iuſu hukiuſu ſcheimina makikiet.

sunus dukteris iuſsu tur tatai makiety
viſa ſchyrdy tur t dewa ßady milety.

iei bralei ſeſeris tus ßadʒius nepapeikſit
dewa tewa ir ſunu ſau milu padariſit (MžK 812–19).

Katekizmo prakalboje arba dedikacijoje paminėti dievo žodį labai tikėtina6, todėl 
šiuo atveju tiesioginės sąsajos su augustino situacija (girdimas dieviškas balsas) 
neįžiūrėčiau, tik antrinę paralelę, juolab kad ten balsas formos požiūriu dar apibū-
dinamas ir kaip vaikiškas dainavimas. mažvydo Dievo žodis čia tapatinamas su kny-
ga (apie tai žr. toliau) ir dar dukart minimas paskutiniame prakalbos puslapyje, kur 
nurodoma ir linkima:

be giereſni cʒia dewa adʒiu ßmanes makinti
nent aſchtra ſuda alba narſa dewa tureti.
[...]
Diewa ßadʒia karſchtei diena ir nakti eſchka‖(kiet
a mana darba vß gier prymkiet (MžK 127–8, 13–14).

augustinas savo patyrime negauna jokios tiesioginės nuorodos, ką turėtų skaity-
ti, bet prisimena šv. antano pavyzdį, grįžta pas savo bičiulį alypijų, kur guli apaš-
talo pauliaus kodeksas – jį paima, atsiverčia ir perskaito atsitiktinį fragmentą. maž-
vydas knygos balsą nukreipia į ją pačią (imkiet mani ir ſkaitikiet), o prakalbos tekste, 

6  plg.: SeklK1545 [1v] (3×); SeklK1547 a2v (4×), 
a4 (1×).
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kaip netrukus bandysiu parodyti, dažniausiai nurodo į katekizmą7. Kaip jau minėta, 
tai svarbiausias frazės keitimas (pildymas), bet jis dera su augustino pasakojimu – 
abiem atvejais nukreipiama į labai reikšmingus (abiejose situacijose – esminius) krikš-
čionybės tekstus.

pirmoji nuoroda į skaitymo objektą yra jau trečioje prakalbos eilutėje – gen. sg. 
Makſla ſchito (MžK 86), tik skaitytojas pats turi suprasti, koks mokslas turimas ome-
nyje ir į ką nukreipia rodomasis įvardis šitas (plg. t. p. instr. sg. Schitu makſlu 822; 
gen. sg. to makſla 911). vėliau pridedamas būdvardis šventas (gen. sg. to ſchwenta makſ
la 914), bet visiškai aiškiai pasakoma tik antrojo puslapio septynioliktoje eilutėje: 
acc. sg. t maßa krikſcʒianiu makſla 917. tada vėl vartojamas junginys su rodomaisiais 
įvardžiais (acc. sg. Schit makſla 108; nom. sg. Taſſai maxlas 109,11; acc. sg. t makſla 1014; 
gen. sg. ſchito makſla 1015; gen. sg. ta maxla 1116; acc. sg. t makſla 1117), kol pasirodo 
ilgiausias apibūdinimas – acc. sg. trumpa makſla krikſcʒianiſtes ‖ Pagal buda ſenaſes 
baßnicʒias 1124–25. paskutiniame prakalbos puslapyje katekizmas dar įvardijamas kaip 
trumpas mokslas, mažas Dievo mokslas (gen. sg. to trumpa maxla 121; to trumpa makſ la 123; 
instr. sg. tu mau dewa maxlu 1210) ir užsimenama apie platesnį mokslą (nom. sg. 
plateſnis makſlas 122; gen. sg. plateſnia maxla 1211), kuris neįmanomas be trumpojo ir 
kurio kviečiama laukti.

iš čia matyti, kad įvardžio forma mane labai dažnai nurodo į mokslą (iš viso 16× į 
leidinyje skelbiamąjį ir 2× į reikalingą ir lauktiną platesnįjį), o mokslas savo ruožtu 

7  plg. jau toporov 1999, 272; toporov 2001, 
56. Įdomu, kad prakalbõs antraštėje yra 
daugiskaitinio daiktavardžio vardininkas 
KNIGIELES Pacʒias byla MžK 81–2 ~ Knyge
lės pã čios bylo, o prakalbos tekste minint 
adresantą nuo sek liai vartojama tik viena-
skaita – mani 81, mans 91, Mane 94, mani 95, 
manes 96, mane 97, manip 98, Aſch 99, maneſp 
913, manip 924 (lauktume ~ mus, mūsų, mū
sump, mes ir pan.); tolesnės formos – Aſch 
1017 ir ypač mana 1214 – turi nurodyti į pra-
kalbos autorių – mažvydą, nes bent jau 
frazė ma na darba iš knygos lūpų skambėtų 
keistai (kita vertus, Aſch ßinau dar būtų 
įmanoma); apie tai, kad personifikacija 
nuosek liai išlaikoma tik dalyje prakalbos, 
pirmasis, rodos, pastebėjo vincas myko-
lai  tis[-pu  tinas] (1947, 157; 1948, 35). my-
kolaičio-putino nuomone, po 9 p. 14 eil. 
„knygelės jau niekur nuo savęs neprabyla, 
o tolimesni žodžiai geriau tinka pačiam 
mažvydui“, bet tai netikslu, plg. manip 924, 
tad taikliau formuluoja albinas Jovaišas 
(1996, 130; 2003, 182; 2009, 105), nurodan-
tis, kad nuo 63 eil. kalba jau mažvydas. 
daugiskaitinė forma, pavartota prakalbos 

antraštėje, darsyk randama tik pačioje lei-
dinio pabaigoje – Knigieliu 7924. ar negalė-
jo būti taip, kad prakalba buvo parašyta 
anksčiau (su vienaskaitinėmis formomis), 
o antraštė pridėta vėliau ir skaičiaus ne-
dermė liko nepastebėta? Kalbėdamas apie 
dau giskaitos vardininką, suprantama, ne-
pritariu alfredo bammesbergerio (1971) in-
terpretacijai (plg. toporov 1999, 311, 314; 
toporov 2001, 96, 99), kad antraštėje reikia 
įžiūrėti gen. sg. knygelės pačiõs (bylà); šios 
interpretacijos kritiką žr. palionis (1974) ir 
zinkevičius (1977), o palaikymą ir naują ar-
gumentą – pajėdienė (2014, 72–73). apie 
daugi skaitinį daiktavardį knygelės senuo-
siuose lietuvių tekstuose  žr. nepokupnas 
(1994) ir dini (2014, 69–71) su tolesnėmis 
nuorodomis; čia tik pridursiu, kad knygelė
mis savo katekizmą vadina ir Janas sekluc-
janas: ty male kxiązki (SeklK 1547 a3r7 ir kt.), 
plg. pajėdienė (2014, 72, 44 išn.) apie sek-
lucjano  eiliuotos pratarmės (skelbiamos 
knygoje Oeconomia [...], 1546) pavadinime 
ir įžangoje vartojamą įvardijimą: tych ksią
żek, ty książki.
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atspindi gr. κατήχησις ir lot. doctrina, plg. lotyniškoje pratarmėje: hanc puerilem (quam 
catecheſim dixerunt ueteres) doctrinam MžK 421–22 ir kt.; t. p. plg. lenk. nauka: gen. sg. 
nauki SeklK1545 [21], nom. sg. nauka SeklK1547 [a12] ir kt. Kaip buvo matyti iš varto-
senos apžvalgos, trumpai sakant tiesiog mokslas, iš tiesų numanoma ilgesnė frazė – 
(mažas) krikščionių mokslas, (trumpas) mokslas krikščionystės, plg. lenk. nom. sg. Nauka 
Krʒeſcianska MalK1546 [a13] ir kt., taip pat (mažas) Dievo mokslas8.

Į elementorių (MžK 13–16) aiškių nuorodų prakalboje nėra (taip pat, beje, ir 
lotyniškoje), nors jis irgi vadinamas mokslu bendrame antraštiniame lape (Makſlas 
ſkai‖tima raſchta MžK 13–4) ir savo paties antraštėje (Pygus ir trumpas mok=‖ſlas 
ſkai titi yr raſchity 131–2; plg. SeklK1549 [a17–8], a223–24, a39–10) bei pabaigoje (Gals to makſla 
MžK 1617). Kodėl prakalboje elementorius nepaminimas, neaišku: ar jis neatrodė toks 
svarbus, ar rašant prakalbą dar galėjo būti neparengtas? Šiaip skaitytojui duodamos 
gana konkrečios mokymo nuorodos – kas, ką ir ko turėtų mokyti, tad būtų natūra-
lu užsiminti ir apie elementorių. sakysim, seklucjanas savo 1549 m. katekizmo lei-
dimo prakalboje apie įdedamą „labai trumpą skaitymo arba rašymo mokslą“ užsi-
mena (Sekl1549 a223–24), bet štai Johannas sauermannas (Johannes sauromannus), 
kuriuo mažvydas turėjo remtis9, apie elementorių savo žodyje (dedikacijoje) nieko 
nepasako (SauerK1536 a2). mažvydo įdėtojo elementoriaus katekizmo dalimi lai-
kyti negalima: jis išskirtas ir leidinio antraštėje, o ir pats katekizmas eina po ele-
mentoriaus su atskira antrašte (taip ir Sekl1549 [a1], a3). tiesa, elementorius turi 
nedidelę palinkėjimų dalį pabaigoje: vienas skirtas mokytojams, kitas – vaikams 
(MžK 1617–22), o tie žodžiai tarytum kompensuoja elementoriaus neminėjimą pra-
kalboje (plg. tik vaikams skirtus sauermanno dvieilius, einančius prieš pratarmę, 
žr. SauerK1536 [a4]). Šiame kontekste reikia pasakyti, kad ir į nemažą leidinio dalį 
sudarančias giesmes MžK prakalboje nurodoma tik vieną kartą (bet lotyniškoje pra-
tarmėje apie jas visai neužsimenama):

Jei kas ſchwenta gieſme nar giedaty
Mane po akimis ſawa tur turety (MžK 92–4).

atsižvelgdamas į šį faktą manyčiau, kad labiau tikėtina, jog elementorius rašant 
prakalbą jau buvo parengtas, bet nepaminėtas (o giesmės minimos tik vieną kartą) 
siekiant labiausiai akcentuoti katekizmą.

Žiūrint į prakalbos struktūrą atrodo reikšminga ir tai, kad mažvydo akrostichas 
prasideda tik nuo trečiosios eilutės, tad dvi pirmosios, kur yra ir aptariamoji frazė, 
lyg lieka atskirai. Janas safarewiczius10 nurodo, jog jam taip ir liko neaišku, ką gali 
reikšti pirmųjų dviejų eilučių raidės <b> ir <i>, bet ilja lemeškinas konferencijoje 

8  Kosto Korsako (1947, 18) interpretacija, kad 
čia galima įžiūrėti „ne tik protestantizmo 
mokslą, o ir apskritai skaitymo bei rašto 
mokslą“, yra per laisva. nėra abejonės, 
kad reformacija kėlė raštingumą, bet MžK 

prakalboje mokslas nurodo į katekizmą 
(apie elementorių žr. toliau).

9  stang 1929, 27–29.
10  safarewicz 1938, 8; safarewicz 1963, 200.
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„reformacija ir lituanistika“ (2017 m. rugsėjo 25–26 d. Kėdainiuose) pasiūlė tas raides 
interpretuoti kaip Baccalaureus Iuris11. toks arba panašus pirmųjų raidžių aiškinimas 
neabejotinai perspektyvus, bet šalia šios hipotezės norėčiau iškelti dar vieną, grįstą 
struktūriniu skaidymu: manau, kad pìrmosios dvi prakalbos eilutės sudaro įvadinį 
kreipimąsi, vienijamą imperatyvų (imkiet, ſkaitikiet, permanikiet), o nuo 3 eil. pereina-
ma prie pasakojimo – kalbama apie mokslą, kurio trokšta turėti, bet jo nebūta, kuris 
dabar ateina ir į kurį reikėtų žiūrėti (čia pradedama būtuoju [dažniniu ir kartiniu] 
laiku, po to pereinama į esamąjį). Gerai žinoma, kad akrostichai paprastai pradeda-
mi nuo pirmõsios tam tikro vieneto eilutės, tad spėju, kad mažvydas sąmoningai 
nusprendė savo vardą ir pavardę įrašyti pagrindinėje prakalbos dalyje – nuo 3 eil.12 
tam tikrą struktūrinį teksto vienetą turbūt galima įžiūrėti ir nuo 11 eil., kur praside-
da pavardės akrostichas – čia kalbama apie to žodžio priėmimą, mokymą, privalėjimą 
jį mokėti, jo meilę ir kita (iš esamojo pereinama į būsimąjį laiką13); dar kitas vienetas 
galėtų prasidėti nuo Neußtrukiet – šis imperatyvas jau pateko į pirmąją antrojo (spaus-
dinto) prakalbos puslapio eilutę. tam tikra paralelė šiai interpretacijai matyti kitame 
mažvydo akrostiche giesmėje14: čia vardas išdėstytas atskiroje strofoje (MžF 1338–17; 
paskutinė eilutė vardo akrostichui nereikalinga, bet ten – sąmoningai arba atsitikti-
nai – pakartota <s>), tada eina tarpas ir prasideda pavardės akrostichas (MžF 13318–1347; 

11  asmeninis susirašinėjimas su tyrėju.
12  vladimiras toporovas (1999, 262; 2001, 46) 

siūlo tokią (mano manymu, pernelyg lais-
vą) interpretaciją: pirmosiose dviejose ei-
lutėse tiesiogiai pasakoma, ką reikia pri-
imti (= imti) ir suprasti, o tolesnėse eilutė-
se netiesiogiai – akrostichu – įrašytas pra-

kalbos ir visos knygos autorius, kurį taip 
pat reikia priimti ir suprasti.

13  apie laiko ir nuosakos vartoseną prakalboje 
žr. ir toporov 1999, 268–270; toporov 2001, 
54–55.

14  safarewicz 1946, 64–65.

augustinas mažvydas

veiksmažodžiai imti (pakelti), skaityti imti, skaityti
pakartojimas + –
veiksmažodžių tvarka imti, skaityti imti, skaityti
Kiti žodžiai – mane (mani), ir
nuosaka liepiamoji liepiamoji
asmuo vns. 2 dgs. 2
balsas lyg vaiko, dieviškas knygos (knygelių)
skaitymo objektas – 

(vėliau realizuojamas kaip 
rom 13,13–14;14,1)

adresantas (mane) 
(16 nuorodų į katekizmą, 
1 – į giesmyną)

1 lentelė. augustino tolle lege, tolle lege ir mažvydo imkiet mani ir ſkaitikiet panašumai   
ir skirtumai
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strofos pabaigoje vėl yra viena akrostichui nereikalinga raidė, bet šįkart ji nepakarto-
ta – tai <m>). suprantama, skirtumas tarp prakalbos ir giesmės akrostichų toks, kad 
prakalboje nėra tarpų – juos atstoja prasminiai-struktūriniai teksto vienetai (jų ribos) 
ar bent jau vienas iš jų (dvi įžanginės kreipimosi eilutės); galbūt rankraštyje (ar vie-
name iš jo variantų) tos dvi eilutės (arba ir kitos) galėjo būti atskirtos ir tarpu?

apibendrinus pastebėtus panašumus ir skirtumus (žr. 1 lentelę), pereikime prie 
platesnio tolle lege konteksto. Kaip jau buvo minėta, aprašytoji situacija buvo labai 
svarbus impulsas augustinui atsiversti, tad ar negalėtume įžvelgti kokių nors pana-
šumų su Katekizmo prakalba? Čia pridursiu, kad perskaitęs atsitiktinius žodžius – rom 
13,13–14 – augustinas daugiau neskaito, bet alypijus atkreipia jo dėmesį į tai, kad 
tolesnė eilutė yra tokia: Silpno tikėjimo žmogų priimkite (Išpaž. viii, 12, 30; rom 14, 1). 
Įdomu, kad tam tikra paralelė šiuo atveju matyti: augustinas po aprašytojo įvykio 
atsiverčia, o mažvydas prakalbos žodžiais kreipiasi į savo adresatus (lietuvininkus ir 
žemaičius) – jis lygiai taip pat nori, kad šie paliktų nekrikščioniškus tikėjimus, atsi-
verstų ir Dievop didžiop pristotų:

Kaukus sʒemepatis ir laukaſargus pameſ=‖(kiet
viſsas welnuwas deiwes apleiſkiet
[...]

aithwars ir deiwes to negal padariti
beth ing peklas vgni weikiaus gal iſtumti
pameſkiet tas deiwes dewap didʒiap priſta=‖(kiet (MžK 919–29, 105–7).

reikia pasakyti, kad ir ankstesnėse to paties puslapio eilutėse nurodoma į amžinas 
tamsybes, kurias galima interpretuoti arba labai abstrakčiai, arba – ypač toliau minimas 
tamsybes senąsias – irgi sieti su minėtaisiais nekrikščioniškais tikėjimais15:

Kurſai nenaretu to makſla ßinaty ir makiety
taſai amßinaſu tamſibeſu tur buti.
[...]

Tamſibes ſenaſes nog iuſu ſchalin atwariſit
sunus dukteris nog iu iſchgielbeſit
iei t maßa krikſcʒianiu makſla makieſit.
ir pagal io ius patis ſawe rediſit (MžK 911–12,15–18).

aptartoji atsivertimo paralelė visiškai dera su tolle lege situacija, bet tiesioginę 
sąsają su augustino istorija šiuo atveju įrodyti sunku. taip yra todėl, kad panašių 
raginimų ar rūpesčio dėl nekrikščioniškų tikėjimų netrūksta ir kitur, įskaitant loty-
niškąją Katekizmo pratarmę – į tai dėmesį jau yra atkreipęs mykolaitis-putinas ir 
nurodęs Wolfenbüttelio ir Jono bretkūno postiles, mikalojaus daukšos katekizmą ir 

15  Gal čia galėtų būti nuoroda ir į katalikybę, 
bet tam patvirtinimo prakalbos kontekste 
nematau.
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kitus šaltinius16, kur jokių tiesioginių ar netiesioginių nuorodų į augustino gyvenimą 
nėra. Žinoma, mažvydas tuos raginimus lietuviškai išdėsto pirmasis, bet jei jie su 
tolle lege situacija ir buvo sąmoningai suderinti, tą dalyką patvirtinančių nepriklau-
somų požymių nematau.

Kaip jau buvo minėta, augustinas Išpažinimuose nurodo ir konkrečius savo atsi-
tiktinai perskaitytus žodžius iš apaštalo pauliaus laiško romiečiams:

13 Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, ne-
skaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. 14 apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir 
nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių (rom 13,13–14)17.

aiškių šių eilučių atspindžių mažvydo prakalboje nematyti, o visi ten išdėstyti 
paraginimai pernelyg tolimi, todėl čia įtakos įžiūrėti irgi negalima.

apibendrinant platesnio (užfrazinio) konteksto duomenis reikia pasakyti, kad 
tiesioginės augustino pasakojimo įtakos nustatyti nepavyko: dievo žodžio minėjimas 
pernelyg universalus, kad jį būtų galima tiesiogiai sieti su dievišku balsu, o atsiver-
timo kontekstas ir kvietimas atsisakyti nekrikščioniškų tikėjimų, nors ir dera gerai, 
bet neturi požymių, kurie leistų įžiūrėti neabejotiną tiesioginę sąsają.

2. ar kokių nors panašių į čia išdėstytą siūlymą yra buvę ankstesnėje mažvydo 
prakalbai skirtoje literatūroje? Jovaišas sako, kad prakalbos „retorika [yra] antikinės 
ir biblinės kilmės“, bet šio teiginio visai neplėtoja; kartu pamini, kad „mažvydas kai 
ką mechaniškai kopijavo iš kitų“, tik čia omenyje turi leksikos ir gramatikos skoli-
nius18. Į prakalbos personifikaciją dėmesį atkreipia daugelis tyrėjų19, bet mykolaitis-
putinas pirmasis pastebėjo, kad „[s]unku būtų tikrai pasakyti, ar tokią knygelių krei-
pimosi priemonę sugalvojo pats mažvydas, ar nusižiūrėjo į kokį kitą pavyzdį. tokių 
pavyzdžių būta“20. toliau jis pateikia citatą iš vieno ankstyvo (apie 1524 m.) spaus-
tuvininko Hanso Weinreicho leidinio, kur knyga kalba pirmuoju asmeniu – „mane 
išspausdino [...] ieškok (= teieško) manęs [...]“:

Cʒu Konigsberg hat gedruckt mich
Hans Weynreych gar fleyßiglich
bey der schloß=treppe der alde stadt,
da ſuch mich, wer luſt cʒu u kauffen hat21.

Į šią paralelę nurodo ir Jovaišas22, tik nukreipia į levo vladimirovo darbą, nors šis, 
kitaip nei mykolaitis-putinas, panašumo su mažvydo prakalba nepastebėjo, bet nu-
rodė, kad „[p]anašių posmų yra ir kituose pirmuosiuose H. veinreicho leidiniuose“23. 
anatolijus nepokupnas pažymėjo, kad personifikacija vartojama ir viename vokiška-

16  mykolaitis 1947, 132–135.
17  ŠR1999 (http://biblija.lt/index.aspx?cmp=re

ading&doc=biblijarKe1999_rom_13).
18  Jovaišas 2003, 182; Jovaišas 2009, 108.
19  Korsakas 1957, 114, 117; lebedys 1977, 47; 

ročka 1974, 70; palionis 1979, 94; Gineitis 

1979, 33; Jovaišas 1996, 129–131; Jovaišas 
2003, 182; Jovaišas 2009, 104–106.

20  mykolaitis 1947, 156.
21  tschackert 1890, 92, 3 išn.
22  Jovaišas 1996, 129.
23  vladimirovas 1979, 324.



49 M a ž v y d a s  i r  A u g u s t i n a s :  imk(it) ir skaityk(it)

me praktiniame rusų kalbos vadovėlyje: Ein Russisch Buch binn ich genanndt ‘rusiška 
knyga aš vadinuosi’ (išleisti planuota 1546 m., bet rankraščio kilmė ankstesnė)24. le-
meškinas atkreipė dėmesį į mažvydo prakalbai gana artimą frazę, vartojamą Cyriaco 
schnausso (Cyriacus schnauss / schnauß) 1546 m. leidinio pirmojo puslapio apačioje 
įrašytame ketureilyje, kur knyga kalba pirmuoju asmeniu – „pirk ir skaityk mane“25:

Froer Chriſt Kauff vnd ließ mich in treuen
dein gelt ſol dich gewißlich nicht reuen
thu ich dañ nicht frey die warheit ſagen
so magſtu mich vor dem bapſt verklagen (Pasq1546 [a1]).

manau, kad panãšios frazės mažvydą galėjo paveikti, bet pirmiausia lotynų arba 
lenkų kalbomis, nes atvykęs į prūsiją bent kurį laiką jis, atrodo, vokiškai nemokėjo26. 
Katekizmui artimiausių leidinių pratarmėse, dedikacijose ir pan. tokiõs personifikaci-
jos ar tolle lege (arba kitokių panašių frazių) atspindžių nepavyko rasti27. paieškas 
būtų verta pratęsti ir gal pasisektų rasti frazių net su įterpta pirmojo asmens įvardžio 
forma28, bet manau, kad ir jas galų gale reikėtų kildinti iš augustino Išpažinimų.

pagal savo pobūdį gãlimai tolle lege ir imkiet mani ir ſkaitikiet paralelei artima mar-
celino ročkos pastaba: jis mano, kad eilutėje Diena ir nakti preg ſaws mani laikikiet 
(MžK 95) tiktų įžvelgti ryšį su Horacijumi29; konkreti čia omenyje turėta vieta nurodo-
ma reginos Koženiauskienės komentare: „[p]lg. su Horacijaus ‘ars poetica’ 268–269 
eilutėmis: ‘nocturna versate manu, versate diurna’ (‘be paliovos naktimis vartykit, 
dieną vartykit’)“30. Galima tik pridurti, kad šiame kontekste Horacijus kalba apie grai-
kų (poezijos) pavyzdžių studijavimą („vos exemplaria Graeca ǁ nocturna versate manu, 
versate diurna“31) ir šiuo požiūriu mažvydo ir Horacijaus situacija truputį panaši: duo-
damas hiperbolinis nuolatinių studijų patarimas. tiesa, reikia pasakyti, kad veiksma-
žodžiai skiriasi – Horacijaus vartyti, mažvydo – laikyti, žodžių tvarka taip pat kitokia 
(Horacijus pirma mini nakties laiką, po to – dienos), o pats posakis – dieną ir naktį 
(= nuolat), lot. diem noctemque ir kt. – yra apskritai plačiai vartojamas, tad mažvydo 
prakalbos sąsaja su Horacijaus tekstu nėra tokia akivaizdi. ir pats ročka svarsto: „sun-
ku pasakyti, ar atitinkamą Horacijaus ‘poetikos’ vietą mažvydas turėjo galvoje ‘Knyge-
lės bylos’ prakalboje, sakydamas, jog reikia šviestis. Galėjo būti ir taip. bet veikiausiai 
tokie humanistiniame pasaulyje nuolat vartojami posakiai jam į galvą atėjo savaime“32. 
iš naujausių darbų, kuriuose nagrinėjamos gãlimos įvairių tekstų įtakos, minėtinas 

24  nepokupnas 1983, 173; nepokupnas 1994, 
71–72.

25  Šis siūlymas išdėstytas anksčiau minėtoje 
konferencijoje, apie jį sužinojau ir asme-
niškai susirašinėdamas su tyrėju.

26  tai mažvydas nurodo savo 1549 m. pra-
džioje rašytame laiške: non calleo aliquan
tulum Germanice (PLK 251).

27  Žr.: SauerK1536 a2; SeklK1545 [2]; MalK1546 
[a1r–v]; SeklK1547 a2–b1v.

28  labai artimas frazes vokiečių kalba, nau-

dodamasis internetine paieška, radau po-
roje XiX a. leidinių: o nimm und lies mich 
(roth 1843, Xv; pratarmėje), Nimm mich 
und lies mich! (Gedenkbüchlein1848, antraš-
tiniame lape).

29  ročka 2002a [1964], 126; ročka 1974, 70.
30  Koženiauskienė 1990, 593.
31  ArsPoetica 268–270 (http://data.perseus.org/

citations/urn:cts:latinlit:phi0893.phi006.
perseus-lat1:220-274).

32  ročka 2002a [1964], 126.
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3 pav. DeCivit1489 a1v: šv. augustinas prie savo raštų, 
raižinio fragmentas;
vub: ink. 22733

Jūratės pajėdienės straipsnis: čia siūloma, kad mažvydo prakalbai poveikį galėjo pa-
daryti seklucjano eiliuotoji pratarmė, skelbta leidinyje Oeconomia (1546), bet pirmõsios 
eilutės kilmė šiame darbe neaptariama34. Kad Katekizmo tekstus apskritai turėtume 
suvokti kaip daugiasluoksnius ir slepiančius dar ne vieną mįslę, parodė mintauto 
Čiurinsko neseniai pasiūlyta lotyniškojo ketureilio interpretacija35.

3. dabar pasvarstykime, kaip augustino darbai galėjo pasiekti mažvydą. pirmiau-
sia reikia pasakyti, kad Xvi a. jo tekstai buvo aktyviai studijuojami ir publikuojami: 
suskaičiuota, kad per šimtmetį išleista beveik 500 knygų su jo vardu; šiuo atžvilgiu 
augustinas nusileidžia aristoteliui ir Ciceronui (atitinkamai daugiau nei 1 000 ir 3 000 
leidinių), bet nepalyginamas su, pavyzdžiui, šv. ambraziejumi, kurio per tą patį laiką 
išleistos tik 59 knygos36. antra, gerai žinoma, kad augustinas reformacijai buvo be 
galo svarbus autorius, sulaukęs daug dėmesio iš martino lutherio (beje, augustino) 
ir kitų, laikiusių jį tiesiog saviškiu37. Kaip atidžiai ir sąmoningai Išpažinimai Xvi a. 
galėjo būti skaitomi, rodo, pavyzdžiui, gaũsios lystalyje (bazelio apylinkėse) pasto-
riavusio Jacobo Christopho ryterio (1543–1610) egzemplioriuje įrašytos pastabos38.

Kokia buvo augustino recepcija Karaliaučiaus universitete, detaliau negalėjau 
išsiaiškinti, bet norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mažvydo studijų laikų teologijos 
profesorius ir rektorius Friedrichas staphylas (staphylus), lotyniškosios Katekizmo 
prakalbos (bendra)autorius, vienoje diskusijoje su Wilhelmu Gnaphejumi (Wilhelm 
Gnapheus) rėmėsi augustinu, o išvykdamas ir rekomenduodamas kelis kolegas teo-

33  nuoširdžiai dėkoju vub už nuotrauką ir 
leidimą ją skelbti.

34  pajėdienė 2014.
35  Čiurinskas 2015.

36  visser 2011, 5, 148–149.
37  visser 2011, 4; t. p. plg. Jolantos Gelumbec-

kaitės (2006, 238) nurodomą lutherio citatą.
38  visser 2011, 104–105.
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logijos paskaitoms, pamini, kad, sakysim, stephanas tucheris, be kitų privalumų, 
puikiai išmano augustino raštus; iš konkrečių autorių, beje, staphylas šioje rekomen-
dacijoje pamini tik augustiną ir lutherį39. iš Xvi a. prūsijoje parengtų lietuviškų 
tekstų augustino (ar pseudo-augustino) citatų rasta Jono bretkūno (1591) ir ypač 
Wolfenbüttelio (1573) postilėse40. 

pats mažvydas augustiną mums žinomuose tekstuose ir dokumentuose pamini 
tik vieną kartą – 1549 m. paskelbto vertimo antraštiniame lape: „Gieſme s. am=‖bra-
ßei jaus, bey S. Au-‖guſtina [...]“ (MžGA 802–3

41; plg. ir pakartotinai giesmyne – MžG 
ii 54413(14)). Ši giesmė tradiciškai buvo siejama su šv. ambraziejumi ir šv. augustinu, 
bet teksto autorystė nėra iki galo paaiškėjusi: siūlyta ją priskirti šv. nicetui reme zia-
niečiui (apie 335–414), bet ir tuo abejojama42.

ar mažvydo bibliotekoje buvo augustino tekstų, galime tik spėlioti – vienintelia-
me žinomame konvoliute jo darbų nėra43, nerandame jų ir abraomo Kulviečio kny-
gų sąraše44, bet štai galimas mažvydo bendramokslis ir bendradarbis aleksandras 
rodūnionis (apie 1526–1583) jau turėjo žymiojo Johanno amerbacho išleistus augus-
tino pamokslus: Sermones. Cum additione Sebastiani Brant [...], basel: Johann amerbach, 
1494; Sermones de tempore et de sanctis [...], basel: Johann amerbach, 1495 (pirmajame 
inkunabule yra vienas, o antrajame – du rodūnionio nuosavybės įrašai45). paprastai 
spėjama, kad mažvydas galėjo būti kur nors studijavęs ir anksčiau, tad su augustino 
darbais jis galėjo susidurti ir lietuvos didžiojoje Kunigaikštystėje ar kitose šalyse; 
apie Xvi a. augustino knygų paplitimą ldK galima susidaryti vaizdą iš vilniaus 
universiteto bibliotekoje ir kitur saugomų inkunabulų ir paleotipų nuosavybės įrašų46.

4. apibendrinkime: šiame straipsnyje siūlau hipotezę, kad mažvydo imkiet mani 
ir ſkaitikiet gali atspindėti augustino tolle lege, tolle lege. Formos požiūriu abi frazės 
sutampa veiksmažodžiais, jų eiliškumu ir nuosaka, bet lietuviškoji konstrukcija ski-
riasi nekartojimu, dviem pridėtais žodžiais (mani, ir) bei asmens daugiskaita; be 
pakartojimo ir su jungtuku ši frazė yra išpopuliarėjusi ir įvairiose kitose kalbose. 
Xvi a. augustinas buvo aktyviai studijuojamas, publikuojamas ir laikytas reforma-
cijai svarbiu autoriumi, todėl mažvydui neabejotinai turėjo būti žinomas. akivaizdu 
ir tai, kad to meto išsilavinęs žmogus į savo tekstą neretai įterpdavo kitų autorių 
frazes – vienur tikslias ir su nuorodomis, kitur – perdirbtas ir tik numanomas. bent 
kol kas negalime pasakyti, ar mažvydas tikrai buvo skaitęs augustino Išpažinimus, 
taip pat nežinome, kaip jį galėjo pasiekti junginys tolle lege – tiesiogiai ar netiesiogiai. 
Jei netiesiogiai, ar toje frazėje jau galėjo būti ir personifikacija – įterptas įvardis? 

39  töppen 1844, 159, 180.
40  Gelumbeckaitė 2006, 242, 247–262.
41  dominyko urbo žodyne ši vieta praleista, 

žr. urbas 1996, 445.
42  Walsh, Husch 2012, iX, 401–402.
43  Feigelmanas 1981-06-13; Feigelmanas, dau-

girdaitė, račius 2003, 193–194, 237 (nuosa-
vybės įrašas), 304.

44  Wotschke 1905, 189–190; žr. komentarus 
ročka 2002b [1970] ir 2002c [1972].
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4 pav. rugilė Katkutė, Katekizmas – pirmoji lietuviška knyga 
(Kretingos rajono Kūlupėnų motiejaus valančiaus pagrindinė 
mokykla, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 
alma daškevičienė)47. už mažvydo nugaros 
galime vaizduotis matą jo biblioteką

savaime suprantama, neturime atmesti ir galimybės, kad aptartųjų frazių panašu-
mas – viso labo gražus atsitiktinumas.

baigdamas norėčiau nuoširdžiai padėkoti prof. Wojciechui smoczyńskiui, kadai-
se mane pakvietusiam į stažuotę Krokuvos Jogailaičių universitete: būtent tada vie-
no knygyno vitrinoje pamačiau antraštę Bierz i czytaj! ir pradėjau galvoti apie tai, ką 
šiame straipsnyje ir išdėsčiau.

47  nuoširdžiai dėkoju darbo autorei už leidi-
mą jį publikuoti.
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Jurgis Pakerys
m a Ž v Y d a s  a n d  a u G u s t i n e :  TAKE (ME) UP AND READ

s u m m a r y

the opening line in the preface of the first lithuanian book prepared by martynas 
mažvydas (1547) reads imkiet mani ir ſkaitikiet (lit.) ‘take me and read’ and i suggest that this 
phrase may reflect the famous divine words heard by saint augustine: tolle lege, tolle lege 
‘take up—read, take up—read’ (Confessiones viii, 12, 29).

both phrases match with respect to the verbs, their order, and the mood, but the lithu-
anian phrase is not repeated. it has two additional words (mani ‘me’, and ir ‘and’) and the 
verbal forms appear in the second-person plural. one should note that lithuanian here is 
similar to many other languages where this phrase has become popular without the repeti-
tion and with the conjunction, cf. english take up and read, German nimm und lies, French 
prends et lis, italian prendi e leggi, polish bierz i czytaj, etc. the phrase of mažvydas is differ-
ent, however, in that it is used for the personification: the voice of the preface is attributed 
to the book and this is the reason why the pronominal form mani ‘me’ (accusative) was 
added; this rhetorical device is also known from some other sixteenth-century books. the 
added pronoun points to the most important part of the book, the catechism; the included 
hymns are referred to only once and a short primer, which appears after the preface, is 
never mentioned. the verbal forms are in second-person plural because the addressee of 
mažvydas are plural, the brothers and sisters (BRalei ſeſeris).

it is well known that augustine was one of the most widely published and studied 
authors in the sixteenth century, a figure of high importance to the reformation movement, 
and there are no doubts that mažvydas was familiar with his works. many authors of that 
time would use more or less known phrases in their own texts; some of them would be 
exact quotations accompanied by references while some would be modified to the needs of 
the author and bear no indication to their source. at this time we do not know if mažvydas 
had really studied augustine Confessions and we even cannot tell if the phrase tolle lege 
reached him directly or indirectly. if it reached him indirectly, might it had been already 
modified into a personified form? despite the similarities of the phrases, we should be also 
rather cautious not to reject the possibility that we are dealing with a mere coincidence.
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