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SIMONAS DAUKANTAS
P ARENGË D ANUTË MUKIENË
Ar þinote, kas yra XIX a. buvusiø naujadarø, ðiandien visiems jau áprastø þodþiø – laikrodis, vietovë, prekyba, vaistininkas, bûdvardis,
priebalsiø dantiniai, lûpiniai, nosiniai, krikðtatëvis (autorius)? Atsakymas: Simonas Daukantas

Simonas Daukantas. Dailininkas Rimtas Tarabilda

Tarp iðkiliausiø Þemaitijos ir visos Lietuvos mokslo ir kultûros
þmoniø jau antras ðimtmetis minime ið Kalviø (Lenkimø seniûnija,
Skuodo rajonas) kilusá Simonà Daukantà – pirmàjá lietuviø tautinës
sàmonës þadintojà, pirmàjá istorikà, apie Lietuvos istorijà raðiusá
lietuviø kalba. Jis á istorijà áëjo ir kaip iðkilus XIX a. folkloristas,
vertëjas, kalbininkas.
Gimë S. Daukantas 1793 m. spalio 28 d. Kalviuose (Skuodo r.).
Mokësi Kretingos pradinëje, Þemaièiø Kalvarijos 4 klasiø mokykloje, Vilniaus gimnazijoje. Vëliau studijavo Vilniaus universiteto literatûros ir laisvøjø menø, moraliniø ir politiniø mokslø fakultetuose. Universitetà baigë 1822 m. (magistro diplomà gavo 1825 m.).
Po studijø iðvyko á Rygà, kur dirbo Rygos generalgubernatoriaus
raðtinëje. 1835 m. jis tapo Petrapilio (dabar – Sankt Peterburgas,
Rusija) Senato valdininku. Èia ilgà laikà dirbo padalinyje, kuris bu-
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vo atsakingas uþ Lietuvos metrikà, todël turëjo galimybæ tyrinëti jà
ir kitus archyvinius dokumentus.
Gyvendamas Rygoje ir Petrapilyje palaikë glaudþius ryðius su
Lietuvoje likusiais savo bièiuliais, rûpinosi Lietuvos reikalais.
S. Daukantas ir jo bendraþygiø nuoseklaus darbo dëka 1841 m.
caro valdþia leido Lietuvoje steigti lietuviðkas parapines mokyklas.
Tai sudarë sàlygas legalizuoti iki to laiko Lietuvoje slapta ákurtas ir
veikusias lietuviðkas mokyklas, toliau puoselëti lietuviø kalbà.
Lietuvos atgimimà S. Daukantas siejo su jos kultûriniu atgimimu. Jis nuolat ieðkojo lietuviø tautos istorijos ðaltiniø, tyrinëjo juos,
lietuviðkai raðë knygas, ir, siekdamas kelti tautos savigarbà, vertës suvokimà, kiek tik leido jo sugebëjimai, ðvietë tautà.
S. Daukantas XIX a. I p. þemaièiø lietuviðkojo sàjûdþio, kurio
tikslas buvo sukurti kultûrinius pamatus moderniai lietuviø tautai,
dalyvis. Ðiam sàjûdþiui priklausë ir Liudvikas Adomas Jucevièius,
Dionizas Poðka, Kajetonas Nezabitauskis, Jurgis Pliateris, Simonas Stanevièius. S. Daukantas palaikë glaudþius ryðius ir su savo
þemieèiu botaniku, taip pat dideliu lietuviø kalbos puoselëtoju Jurgiu Pabrëþa. Jis bendradarbiavo ir su istoriku Teodoru Narbutu,
daugeliu kitø ano meto iðkiliø Lietuvos mokslo, kultûros veikëjø.
S. Daukantas pirmasis teoriðkai apibrëþë, kuo skiriasi tauta nuo
valstybës. Anot jo, tautai bûdinga sava kalba, visuomeninë santvarka, kasdieninio gyvenimo paproèiai. Pasak S. Daukanto, kalba, o ne
valstybingumas, yra pagrindinis tautos skiriamasis bruoþas. Tautai
jis priskyrë valstieèius. Tai prieðtaravo ano meto bajoriðkajai tautos
sampratai. S. Daukantas pasisakë uþ baudþiavos panaikinimà.
Savo darbuose jis plëtojo Ðvietimo ideologijà. S. Daukantas raðë savo tautai, jis norëjo, kad visi suprastø tai, kà jis raðo, todël
stengësi kuo maþiau savo tekstuose naudoti mokslinius terminus.
Tokia jo istorijos raðtø stilistika priskiriama romantizmui.
Petrapilyje uþsimezgë S. Daukanto ir bûsimo þemaièiø vyskupo
Motiejaus Valanèiaus draugystë.
Vëlesniais metais, pakviestas M. Valanèiaus, S. Daukantas sugráþo á Lietuvà ir apsigyveno, pradëjo dirbti Varniuose. Palaipsniui
jo ir M. Valanèiaus keliai iðsiskyrë. Nuo 1861 m. S. Daukantas
gyveno Papilëje.
Literatûrinës veiklos ëmësi dar studijuodamas. 1822 m. paraðë
pirmàjá istorijos veikalà lietuviø kalba – „Darbai senøjø lietuviø ir
þemaièiø“. Ji buvo iðspausdinta tik 1929 m. Kaune, praëjus deðimèiai metø po to, kai ðios knygos rankraðtis buvo surastas Vepriø
dvaro bibliotekoje.
Stambiausias S. Daukanto darbas – „Istorija þemaitiðka“ (1838).
1845 m. paraðë ir iðleido „Bûdà senovës lietuviø kalnënø ir þemaièiø“. Tyrinëtojai jà ávardija kaip savotiðkà senøjø lietuviø kultû-
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yra toks uþraðas: „Simonas Daukantas, 1793–1864, tai tas mokytas
vyras, kuris Lietuviø tautos praeièiai kelti, jø kalbai lietuvinti, jø
tautinës dvasios ugnelei kurstyti ir didingai ateièiai siekti sunkiuoju
caro jungo metu þemaitiðkai priraðë daugybæ knygø, per visà amþiø
ðvietë, këlë savo tautà. Kartø kartoms prisiminti laisvos Lietuvos
ðvietëjai mokytojai ðiuo paminklu pagerbë já 1930 met.“
Paminklas S. Daukantui Lenkimuose (Skuodo r.) pastatytas
1993 m. Já uþ visuomenës paaukotas ir valdþios skirtas lëðas sukûrë skulptorius Regimantas Midvikis ir ið Lenkimø seniûnijos kilæs architektas Adomas Skiezgilas. Paminklas stovi aikðtelëje prieðais Lenkimø ðv. Onos baþnyèià.

SIMONO DAUKANTO

Medalis, skirtas S. Daukanto gimimo 200 metø jubiliejui. Dailininkas
Petras Gintalas. 1993 m. Bronza, liedintas. Skersmuo 150 mm.
LNM, M-3638. K. Stoðkaus nuotrauka

ros istorijà, turinèià utopinio þanro ypatumø. Tai vienintelis didelës
apimties S. Daukanto darbas, kuris buvo iðleistas jam esant gyvam. Leidinys iðspausdintas Petrapilyje Jokûbo Laukio slapyvardþiu. XIX a. pab. – XX a. pr. ðio leidinio fragmentus á lenkø kalbà
iðvertë R. Podbereskis. Jie buvo iðspausdinti 1850 m. Vilniuje leidþiamame „Rocznik Literacki“.
S. Daukantas iðvertë keletà Antikos istorikø darbø, J. H. Kampës „Robinzonà jaunesnájá“, ið lotynø kalbos – „Pasakas Fedro“.
Lietuvos kultûros istorijai reikðminga ir S. Daukanto studija „Pasakojimas apie veikalus lietuviø tautos senovëje“ (1850).
S. Daukantas pats ir per savo talkininkus, kuriø turëjo apie 50,
rinko lietuviø tautosakà, sukaupë daug dainuojamosios ir pasakojamosios lietuviø tautosakos, parengë liaudies poezijos rinkiná „Dainës þemaièiø“, leidiná „Pasakos masiø“.
Iðleido jis ir keletà vadovëliø („Prasma lotynø kalbos“, „Abëcëlë
lietuviø, kalnënø ir þemaièiø kalbos“), ðvieèiamøjø knygø, sudarë
„Lietuviø-lotynø þodynà“ ir „Lenkø-lietuviø þodynà“.
S. Daukantas raðë, leido ir nedidelës apimties, populiarias knygeles, kurias pasiraðinëdavo slapyvardþiais. Tarp ðiø knygeliø yra
ðvietëjiðku-auklëjamuoju stiliumi paraðyti leidiniai „Parodymas,
kaip apynius auginti“ (1847 m.), „Pamokinimas apie auginimà tabokos“ (1847 m.), „Pamokslas apie sodnus“ (1849 m.), kt.
Jo raðytiná palikimà sudaro ávairiø istoriniø ðaltiniø nuoraðø rinkiniai, straipsniai lietuviø kalbos temomis, uþraðø knygos, didelis
pluoðtas laiðkø.
Daþniausiai pasiraðinëdavo J. Laukio, M. Ðauklio, J. Girdenio,
J. Einoro ir kitomis pavardëmis.
Mirë S. Daukantas 1864 m. gruodþio 6 d. Papilëje (Akmenës r.).
Ten, ant aukðto kalno, iki ðiol graþiai priþiûrimose kapinëse, buvo ir
palaidotas. Ant jo kapo stovi medá simbolizuojantis paminklas, kurá
1926 m. sukûrë skulptorius A. Raudonis. Áamþinant S. Daukanto
atminimà Papilëje, miestelio aikðtëje, 1930 m. pastatytas skulptoriaus Vinco Grybo sukurtas S. Daukanto paminklas. Jis buvo pastatytas uþ Lietuvos pedagogø surinktas lëðas. Kolonos priekyje

PREMIJA

1989 m. Simono Daukanto premijà ásteigë tuo metu dabartinës
Skuodo rajono Lenkimø seniûnijos teritorijoje veikæs rajono Lenkimø parodomasis-atraminis tarybinis ûkis. 1995–2003 m. premijos
administravimu uþsiëmë Lenkimø seniûnija, o nuo 2003 m. – Skuodo rajono savivaldybës administracija.
Pirmaisiais metais premija buvo skiriama uþ ryðkiausius lietuviø groþinës literatûros kûrinius ir Lietuvos istorijos tyrinëjimo darbus. Paskutiniais metais premijos laureatais daþniausiai tampa
iðkilûs Skuodo rajono ir ið ðio rajono kilæ þmonës, savo darbais,
kilniais poelgiais garsinantys kraðtà Lietuvoje ir uþsienyje.
S. Daukanto premija skiriama kas du metai. Laureatø jau deðimt.
1989 m. pirmuoju laureatu tapo raðytojas Petras Dirgëla. Jam
premija paskirta uþ istoriná romanà „Joldijos jûra“.
1991 m. spalio 26 d. istorikui akademikui Vytautui Merkiui áteikta antroji S. Daukanto premija. Jos jis nusipelnë uþ monografijà
„Simonas Daukantas“.
1993 m. treèioji premija uþ knygà „Prieð audrà. Jaunieji Simono
Daukanto bièiuliai“ paskirta istorikui Egidijui Aleksandravièiui.
1995 m. premija uþ reikðmingus lietuviø kalbos tyrinëjimo darbus atiteko kalbininkui Giedriui Subaèiui.
1997 m. S. Daukanto premijos laureatu uþ knygà „Vakaras, paskui rytas“ tapo daugelá metø Skuodo rajone gyvenæs ir dirbæs raðytojas, þurnalistas Romualdas Granauskas.
Ðeðtoji premija uþ publikacijas istorinëmis temomis ir ðvietëjiðkà veiklà paskirta istorikui Alfredui Bumblauskui.
Septintoji premija uþ knygà „Lietuvos istorija“ (I tomas) ir ðvietëjiðkà kultûrinæ veiklà buvo áteikta istorikui Edvardui Gudavièiui.
Aðtuntuoju S. Daukanto premijos laureatu tapo Skuodo rajone
gimæs, dirbæs poetas ir ilgametis þurnalistas Stasys Jonauskas.
Jam premija áteikta uþ poezijà apie einantá laikà.
2006 m. premija uþ ilgametá darbà plëtojant raðytojo, istoriko
Simono Daukanto palikimà bei atminimà rajone ir uþ jo ribø
apdovanoti Lenkimuose gyvenantys pedagogai Adelë ir Algirdas
Drukteiniai.
2007 m. deðimtuoju premijos laureatu uþ aktyvià raðytojo, reþisieriaus veiklà bei þemaièiø kalbos, kultûros puoselëjimà ir populiarinimà pripaþintas reþisierius ir raðytojas Edmundas Untulis.
LITERATÛRA:
1. Þukas S., Simonas Daukantas, Kaunas: Ðviesa, 1988.
2. Merkys V., Simonas Daukantas, Vilnius: Vyturys, 1991.
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