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Kairëje – Mykolas Eustachijus Brenðteinas (Michaù Eustachy
Brensztejn (1874–1938) Mykolas Brenðteinas – „Kurjer Litewski“
korespondentas Þemaitijoje apie 1907 metus

Mykolas Eustachijus Brenðteinas (Michaù Eustachy Brensztejn,
1874–1938) – nepaprasto darbðtumo asmenybë, lituanistikos arimø artojas, nuveikæs daugybæ svarbiø darbø tiek lietuviø, tiek lenkø kultûrai. Gimæs Telðiuose, karininko (vëliau tapusio pulkininku)
Konstantino Brensztejno ir þemaièiø bajoraitës Melanijos Marczewskos (Marèiauskaitës) ðeimoje. M. Brenðteinas brendo kaip
„lenkiðkasis þemaitis“, gerai mokëjæs ir lietuviø kalbà. Anksti netekæs motinos, jis dël silpnos sveikatos net negalëjo uþbaigti gimnazijos. Nuo 1893 m. keletà metø gydësi Zakopanëje (Lenkija). Ten
sutikti lenkø intelektualai ir bendravimas su jais kompensavo
M. Brenðteino formaliai nebaigto iðsilavinimo spragas bei paskatino „jaunàjá þemaitá“, kaip tuomet jis buvo Lenkijoje vadinamas,
imtis savarankiðkø studijø ir mokslinës veiklos. Didelæ átakà ðio
darbðtaus kultûros tyrinëtojo gyvenime padarë apsilankymas Krokuvos universitete, jo archyvuose ir bibliotekose. M. Brenðteinas,
bûdamas vos devyniolikos metø, pradëjo savo darbus skelbti spaudoje, dalyvavo IX Rusijos archeologø suvaþiavime Vilniuje. Bûtent
archeologija ir prieðistorë buvo viena ið tø mokslinio tyrimo srièiø,
kurios labiausiai domino M. Brenðteinà jaunystëje. Paskutiniajame
XIX a. deðimtmetyje – paèioje XX a. pradþioje jis paskelbë keletà
straipsniø apie radinius ir archeologinius paminklus Þemaitijoje,
bandydamas apibendrinti ir savø kasinëjimø duomenis. M. Brenðteinas archeologinëse publikacijose apraðë Patumðaliø, Juodsodës kaimo, Rainiø kapinynø radinius, uoðvio E. Andrzejewskio ir
svainio L. Andrzejewskio (Engelberto ir Leopoldo Andrijauskø) Si-

raièiø kaime rastàjá lobá, o taip pat þymiausià Telðiø apylinkiø archeologiná paminklà – Dþiuginënø piliakalná. Daugumà savo archeologiniø straipsniø M. Brenðteinas pateikë Krokuvoje leidþiamiems
mokslo þurnalams: „Wiadomoúci Numizmatyczno-Archeologiczne“
ir „Materjaùy Antropologiczno-Archeologiczne i etnograficzne“.
M. Brenðteinas buvo sukaupæs senienø rinkiná (apie 190 saugojimo vienetø), daugiausia sudarytà ið archeologiniø radiniø, kurá
1909 m. perdavë Mokslo bièiuliø draugijai Vilniuje. Nepaisant istoriniø aplinkybiø kaitos, M. Brenðteino archeologinis rinkinys iðliko
ir dabar yra saugomas Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 1910 m.
M. Brenðteinas kartu su þmona ið Telðiø persikëlë gyventi á Vilniø.
Nuo to laiko jo archeologiniai interesai tarsi nuslopo ávairiapusës
jo kultûrinës ir mokslinës veiklos fone. Kita vertus, ryðiø su archeologija jis neprarado iki pat mirties: nuo 1927 m. bûdamas Mokslo
bièiuliø draugijos Vilniuje muziejininku jis tvarkë ir archeologinius
eksponatus.
Lietuvos istorijos institutas kartu su Valstybiniu Archeologijos
muziejumi Varðuvoje nuo 2011 m. dalyvauja bendrame projekte,
kuris skirtas svarbiausiam archeologiniam, taèiau niekada nepublikuotam M. Brenðteino darbui – rankraðèiui lenkø kalba „Kauno
gubernijos archeologinis inventorius“ („nwentarz archeologiczny
gubernii kowieñskiej“). M. Brenðteinas „Inventoriø...“ paraðë 1907
m., gyvendamas Telðiuose. 1926 m. „Inventoriø...“ ið M. Brenðteino nupirko Lenkijos Valstybinio prieðistoriniø senienø konservatoriø kolektyvo vadovybë. Tuo metu bûta ávairiø sumanymø veikalà
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paskelbti mokslinëje spaudoje, taèiau tai liko neágyvendinta. Ðiuo
metu rankraðtis saugomas Valstybiniame Archeologijos muziejuje
Varðuvoje. „Inventoriuje...“ apraðyta daugiau negu 900 archeologijos objektø, buvusioje Kauno gubernijoje, suskirsèius sàraðà pagal
apskritis (Telðiø, Raseiniø, Ðiauliø, Panevëþio, Kauno, Ukmergës,
Zarasø). Sàraðo sudarymo ðaltiniais buvo ne tik to laiko þinomos
archeologinës publikacijos, bet ir visuomeniniai ir privatûs archeologijos rinkiniai, asmeniniai uþraðai bei paties M. Brenðteino archeologijos senienø rinkinys.
Projekto tikslas – parengti ðaltiná spaudai, ávertinant M. Brenðteino sukauptus archeologinius duomenis ir jo archeologinæ-muziejinæ veiklà ðiandienos perspektyvoje. Leidinyje taip pat bus publikuoti straipsniai apie M. Brenðteino asmenybæ ir ávairialypæ kultûrinæ veiklà bei rankraðèio patekimo Varðuvon istorijà.
M. Brenðteino „Inventoriaus...“ parengimà bei publikavimà kaip
tarptautinio tyrimø projekto „Ostbalticum“ III dalá 2009 m. iniciavo
Lenkijos Respublikos kultûros ir tautinio paveldo ministerija (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Tai uþfiksuota oficialiame protokole (þr. protokolo 17 punktà: http://www.kpd.lt/failai/u7/VII_Lenku_protokolas.pdf). M. Brenðteino „Inventoriui...“ bus
skiriamas leidinio „Aestiorum hereditas“ III tomas, kuriame tekstai
bus skelbiami lenkø, lietuviø ir vokieèiø kalbomis. Knygos leidybos iðlaidas, iðskyrus tekstø vertimus ið lenkø á lietuviø bei lietuviðkos teksto dalies redagavimà, prisiëmë Lenkijos Respublikos
kultûros ir tautinio paveldo ministerija. Projektas „Ostbalticum“ III
gavo UNESCO generalinio sekretoriaus globà.
Darbai, skirti M. Brenðteino Kauno gubernijos archeologiniam
inventoriui, prasidëjo jau 2010 metais: 2010 m. balandþio 11–17 d.
Vilniuje vieðëjo lenkiðkosios projekto dalies vadovës – dr. A. Bit-
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ner-Wróblewska ir M. Krajewska. Tàsyk Lietuvos istorijos institute
ávyko projekto vadoviø susitikimas su Lietuvos istorijos instituto
direkcija, kurio metu aptartos bendradarbiavimo galimybës ir metmenys. R. Banytë-Rowell kartu su A. Bitner-Wróblewska ir M. Krajewska perþiûrëjo Lietuvos Valstybës istorijos archyve saugomà
M. Brenðteino fondà ir ávertino jo turiná bûsimos publikacijos poreikiø atþvilgiu. Buvo sutarta, kad bûsimàjá leidiná turiningai papildys
Lietuvoje saugomi archyviniai duomenys, susijæ su M. Brenðteino
archeologine-muziejine veikla. Nuo to laiko Lietuvos istorijos institute suformuota trijø mokslininkø archeologø grupë (dr. Rasa Banytë-Rowell, dr. Andra Simniðkytë-Strimaitienë, dr. Laurynas Kurila),
kuri pradëjo dirbti su „Inventoriumi...“. Prie archeologø prisijungë
polonistë, Vilniaus universiteto docentë dr. Irena Fedoroviè, kuri
ëmësi rinkti medþiagà straipsniui apie M. Brenðteino asmenybæ ir
kultûrinæ-mokslinæ veiklà.
Didþiausià paramà ágyvendinant ðá projektà Lietuvos istorijos
institutui ir lietuviðkajai projekto dalyviø pusei 2011 m. suteikë Kultûros rëmimo fondas, veikiantis prie Lietuvos Respubliko kultûros
ministerijos. Gavus ðio fondo paramà (20.000 Lt) buvo padarytos
archyviniø dokumentø kopijos Lietuvos valstybës istorijos archyve
ir Vilniaus universiteto Rankraðèiø skyriuje, aplankyti muziejai Telðiuose, Ðiauliuose ir Kaune, kuriuose iðliko M. Brenðteino „Inventoriuje...“ minëtø XX a. pradþios asmeniniø archeologiniø rinkiniø
dalis. Buvusiose Kauno gubernijos apskrityse aplankyta dalis
M. Brenðteino apraðytø archeologijos paminklø, vykdyta jø fotofiksacija, kuri bus panaudota iliustruojant bûsimàjá leidiná. Lietuvos
istorijos instituto mokslininkø archeologø grupë 2011 m. parengë
M. renðteino rankraðèio komentarus, identifikavo senus lenkiðkus
(Nukelta á 6 p.)

Vienas ið M. Brenðteino apraðytø Þemaitijos piliakalniø – Bilioniai (Ðilalës r.)
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(Atkelta ið 5 p.)
vietovardþius pagal dabartinæ administracinæ priklausomybæ, o taip
pat paraðë straipsná bûsimai knygai „Mykolo Brenðteino Kauno
gubernijos archeologiniø senienø inventoriaus mokslinë iðliekamoji vertë“. I. Fedoroviè pateikë straipsná, skirtà M. Brenðteinui
kaip kultûrininkui („Mykolas Brenðteinas – „nusipelnæs kraðto praeities tyrinëtojas“). Ðiuos darbus taip pat materialiai rëmë Lietuvos
respublikos Kultûros rëmimo fondas.
Studija, skirta M. Brenðteino archeologiniø senienø buvusioje
Kauno gubernijoje inventoriui, bus iðleista 2013 m. Lenkijoje. Laukia tekstø redagavimo ir vertimø darbai. Lietuvos istorijos institutas ir Valstybinis Archeologijos muziejus Varðuvoje, 2010 m. sausio 10 d. sudaræ Partnerystës sutartá, tiki, kad tiek Lietuvos, tiek
Lenkijos mokslo ir kultûros institucijos rems ðá lietuviø-lenkø kultûrø sankirtà simbolizuojantá projektà. Tikime, kad „Kauno gubernijos archeologinio inventoriaus“ publikavimas áves á mokslinæ apyvartà ne tik naujà ðaltiná, bet ir bus knyga-paminklas Mykolui Brenðteinui, kuri primins skaitytojui ne tik archeologinæ, bet ir kitokià
mokslinæ veiklà. Tarp daugybës M. Brenðteino darbø – tai viena
didþiusiø ðio iðkilaus mokslo vyro dovanø gimtosios Þemaitijos
kultûrai ir istorijai. Tai vertingiausias jo etnografinis darbas apie
þemaièiø kryþius ir koplytëles, Þemaitijos miestø ir miesteliø kultûros istorijos apybraiþos, ið kuriø iðsiskiria darbai,skirti Kraþiø kolegijos veiklos laikotarpiui, veikalas apie Dionizà Poðkà, didelis
straipsnis apie 1856–1863 m. Þemaitijoje veikusias blaivybës draugijas, o taip pat kiti jo lituanistiniai darbai, kuriuose daug dëmesio
skiriama Þemaitijos istorijai ir kultûrai.
M. Brenðteino „Kauno gubernijos archeologinio inventoriaus“
iliustracijoms bus panaudota keliolika kito savamokslio archeologo ir M. Brenðteino amþininko Tado Daugirdo archeologiniø tyrinëjimø dienoraðèiø pieðiniø. Ðiuos dienoraðèius M. Brenðteinas naudojo kaip vienà ið ðaltiniø, sudarinëdamas savo „Inventoriø...“. Taip
knygoje simboliðkai vël susitiks du þemaièiø bajorai – vienas „Vilniaus lenkas“, o kitas „Kauno lietuvis“. Abiejø nuopelnai áraðyti á
Lietuvos archeologijos istorijos puslapius. Tikimës, kad bûsimoji
knyga „Kauno gubernijos archeologiná inventorius“ dar kartà paliudys apie þemaièio ir vilnieèio M. Brenðteino nuopelnus lituanistikai, lenkiðkos ir lietuviðkos kultûros persipynimà.

Mykolo Brenðteino amþinojo poilsio vieta Vilniaus Bernardinø kapinëse.
Nuotraukos ið autorës archyvo

Mykolas Eustachijus
BRENÐTEINAS
Mokslo ir kultûros istorikas, lietuviø raðtijos bibliografas,
etnografas, muziejininkas. Gimë 1874 m. spalio 2 d. Telðiuose. Mirë 1938 m. kovo 29 d. Vilniuje.
Mokësi Telðiuose, vëliau – Vilniaus realineëje gimnazijoje.
Susirgës dþiova, gydësi Zakopanës kalnø kurorte. Ten savarankiðkai pradeëjo studijuoti kultûros istorijà. Vilniuje gyveno
nuo 1910 m. rudens. Atkûrus Vilniaus universitetà, buvo pakviestas vadovauti jo bibliotekos Rankraðèiø skyriui. Ðio skyriaus vedeju dirbo iki pat mir ties – beveik du deðimtmecius.M. Brenðteinas domëjosi labai ádomiais privaèiais senienø ir meno rinkiniais, archyvais ir bibliotekomis; nufotografavo daug pakeliø kryþiø bei koplytëliø. Jis surinko graþià senoviniø muzikos instrumentø, þemaièiø tautiniø drabuþiø, Uþgavëniø kaukiø ir kitø liaudies meno dirbiniø kolekcijà. Dalá jos
M. Brenðteinas perdavë Mokslo bièiuliø draugijos muziejui,
kitus (rûbus ir raiþinius) – Varðuvos etnografijos muziejui.
Dalis M. Brenðteino surinktø eksponatø dabar saugoma
Lietuvos nacionaliniame muziejuje. M. Brenðteinas savo
straipsnius spausdino penkiasdeðimt ðeðiuose laikraðciuose
ir þurnaluose, kurie buvo leidþiami Vilniuje, Peterburge,
Varðuvoje, Krokuvoje, Lvove. M. Brenðteinas veikale „Krzyze
i kapliczki zmudzkie. Materyaly do sztuk ludowej na Litwie. Z
64 tablicami W Krakowie, 1906. Nakladem Akademii Urniejetnosci“ pavaizdavo 90 kryþiø ir 22 koplyteles ið Ðiauliø, Zarasø,
Paneveþio, Raseiniø, Telðiø apskrièiø, juos suskirstë i penkis
tipus: stogastulpiniai; skryninës koplytelës; naminës koplytëlës; maþos koplytëlës, kabinamos prie medþio kamienø;
kryþmiðki kryþiai, prie kuriø priskiria ir dviejø kryþmø, vadinamieji Karaviko kryþiai. Kartu su kalbininku Janu Otrembskiu
iðleido knygà „Dainos, Adomo Mickevièiaus lietuviðkai
uþraðytos“ (1927).
„Þemaièiø þemës“ informacija

