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Aš pasidžiaugdams perskaičiau tavo gromatą šulną – 
Taip lietuvninkui lietuvninks atrašą siųsdams  
Ir lietuviškai švepluodams1 Lietuvą gyrė2. 

S. T.3 

Didžiai gerbiamas, 
mano mylimas gerasis Bičiuli! 

 
Aš esu Jums skolingas už Jūsų Prakilnybės laišką iš Kilgių, todėl šis mažas raštelis turi tuo tarpu tą 

skolą atlyginti. Tai buvo maloni paguoda, kai praėjusią žiemą, šiokiadienį, pamačiau į mano namus 
ateinant mano mylimą, didžiai gerbiamą konfratrą iš Valtarkiemio, taip pat mano mylimą didžiai 
gerbiamą Jūsų tėvą ir Jus patį.4 Aš norėčiau senas savo ausis dažniau taip pradžiuginti, kaip tuomet. 
Tema, kiek dar galiu prisiminti, buvo visoks didvyrių pasaulis: Dovydo ir Jonatano draugystė, Pirmųjų 
žmonių šeimininkavimas, Laimė ir nelaimė arba rūpesčiai, o pagaliau Viltis ir kas su ja susiję, nes visi 
tokie dalykai reikalauja vilties, ypač nelaimė ir šeimininkavimas.5 Paskui mes girdėjome Krizą pasakojant 
savo likimą6 ir karčiai apverkiant gerąjį amtsrotą – taip verkė 

Kad ir akys jau keliems išpūti pradėjo.7  

Kiekvienas nuolat, šaukė:8 
Ak, pon amtsrot, ak! dėl ko mums numirei pernai9 –  
Iš mano rašysenos bus aišku, kaip dėl daugio mechanikos darbų visiškai susigadino ranka, ir ar 

beverta ją dar labiau gadinti.10 
O mihi praeteritos referat si Jupiter annos!11 kažkas senovėje galvojo, rašė, o gal ir teisingai 

skundėsi. Jeigu aš žinočiau, kodėl jis taip kalbėjo ir skundėsi, galėčiau galbūt tinkamą tertium 
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comparationis12 išvesti? Manau bent, kad tuomet, kai anas žmogus tatai rašė, pasaulyje dar buvo 
nežinoma daugelio dalykų, apie kuriuos dabar tesužinota ir kurie vis labiau daros pažįstami. Jei tatai 
iš tikrųjų Vergilijus, kuris kažką taip besiskundžiantį mini, tai bus jau daugiau kaip pusantro 
tūkstančio metų. Ir jeigu jis dar mūsų laikais kaip apšviestas ir tikras krikščionis tebegyventų, o kaip 
pasikeistų jo Iliada13, ir kokia graudžia dejone skambėtų jo Bukolikos, į švelnius tonus įsimaišius 
disonansiniams, kaip juos vadina muzikos žinovai. 

„Tytire! tu potulae recubans sub tegmine fagi“ gautų visiškai kitą toną, negu, pasak Vergilijaus, 
savo švilpyne traukė Tityras14. Ak, kas būtų galėjęs tikėti tuo, ką krikščionys taip dažnai gieda: be 
Dievo mums niekam nė plaukelis nenukris – 

ως εν παρόδο15 
Juk žinai, kaip dabar reikia, kad tarp ponų kalbi, ar ką sakai, – reikia saugotis. Juk girdėjom, kaip 

Krizui pasidarė16 – Ak, kad dar galėčiau dirbti barometrus! Kaip mielai norėčiau tuo patarnauti17 – Bet 
dabar tai reikš: quamvis deficiant vires, tamen est laudanda voluntas18 – Be to, ir nuotolis labai 
didelis, ir pervežimas pavojingas. Tai tiek norėjau atsakyti, prašydamas neužmiršti lietuvių kalbos 
vokiškame krašte; taip pat jokio paaukštinimo vokiškame krašte nepriimti19. Gerų lietuvių šiais laikais 
reta. Tik nuoširdžiai linkiu ne tokios vietos kaip Tolminkiemyje, kur gyvenama kaimynystėje su 
karaliaus dvaru. Galbūt žinomas posakis: 

Felix parochia! ubi nulla regia via; 
Felicior illa, ubi nulla regia villa; 
At felicissima ista, ubi nulius nobilista20 –  
Ponai dėl tokio dažno savo galios piktnaudojimo gyvenime iš tikrųjų turi blogą vardą, bet, žinoma, 

pasitaiko jų tarpe ir teisingų krikščionių bei žmonių mylėtojų. Tokiems tepadeda Dievas ir telaimina 
gerbiamas jų šeimas. Dievas juk visur turi savųjų. – Na, užteks. – Pagaliau nužemintai prašau perduoti 
mano nuolankius linkėjimus ten visiems ponams, ir kur dar mane prisimintų, ir užtikrinti, kad aš su 
didžia ir derama pagarba pasilieku 

Jūsų visur  
taip pat Jūsų artimųjų ištikimas  

ir atsidavęs tarnas 
C. Donalitius21 

Tolminkiemis 
1777 m. rugpjūčio 
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