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Lietuvos periodikos istorija

„Aušros“ gadynės lietuviškos dirvos purentojas
Stanislovo Dagilio mirties 100-osioms metinėms

Prof. dr. Jonas ANIČAS, Vilnius
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Minimoji S. Dagilio studijėlė parašyta 
romantizmo dvasia. Apžvelgęs kai kuriuos 
Lietuvos istorijos šaltinius, archeologinius 
radinius bei lietuvių rašto paminklus, autorius 
prieina išvadą, kad „… lietuviai jau gilioje se-
novėje nedaug mažiaus buvo apszviesti, kaip 
jų kaimynai, nes mokėjo kariauti ir ukę vesti, 
nors nekrikszczioniszką dievą iszpažindavo, ir 
jug lietuvių kultūra žiloje senovėje augsztoka 
buvusi. Ir tikrai, jiems buvo žinoma Auropos 
kultūra ir jie mokėjo ja pasinaudoti.“ Maty-
damas, kaip kitataučiai mokslininkai aukštai 
vertina lietuvių kalbos reikšmę lyginamajai 
kalbotyrai, S. Dagilis pabrėžė: „Jei paszaliečiai 
žino privalumus lietuviszkos kalbos ir moka 
ją branginti (Kleinas, Szleikeris ir k.), tai mes 
lietuviai turime susigėsti ir jiems būti dekingi, 
nes patuolaik neturime lietuviszkoje kalboje 
lietuviszkos kalbrėdos [gramatikos], o jinai 
taip laukiama.“16

Dera pažymėti, jog S. Dagilio studijėlę labai 
vertino J. Tumas-Vaižgantas: „Aš šitą raštą 
dedu pirmuoju visoje „Aušroje“, neišskiriant nė 
paties Basanavičiaus raštų. Autoriaus pastudi-
juota nemaža rimtų mokslo veikalų…“17

1886 m. „Aušra“ išspausdino S. Dagilio 
straipsnį „Keli žodei apie poeziją abelnai, o 
įpaczei apie sudėjimą eilių“. Ir šis rašinys buvo 
tik pirmoji plačiau užsimoto darbo dalis, tačiau 
tęsinio nebuvo. Autorius kėlė literatūros teori-
jos, poetikos dalykus, lietė fantazijos reikšmę 
rašytojo kūrybiniame darbe, sprendė poezijos 
ir tikrovės santykio klausimą. Remdamasis An-
tano Baranausko „Anykščių šileliu“ ir jį labai 
vertindamas, tvirtino, kad rašytojas neturi nu-
tolti nuo gyvenimo tikrovės18. Tai buvo pirmas 
to meto lietuvių literatūrologinis straipsnis apie 
poezijos esmę ir eilėraščio techniką.

Toks buvo negausus, tačiau reikšmingas 
kūrybinis S. Dagilio kraitis „Aušroje“. Lite-
ratūrologas Vytautas Vanagas pažymi: „Šiais 
straipsniais jis atsiliepė į lietuvių literatūrai 
iškylančius poreikius ir nusipelnė kuklią 
kertelę jos istoriogra*jos, kritikos bei teorijos 
istorijoje.“19

„Lietuviškas šiupinys“

Tautiniam atgimimui Stanislovas Dagilis 
pašventė brangiausią savo asmenybės turtą – 

poetinį talentą. Didelis jo nuopelnas – poezijos 
šedevrų (skanskonių20) vertimai. Daug ir vai-
singai pasidarbavo versdamas Adomo Micke-
vičiaus, Liudviko Kondratovičiaus, Aleksandro 
Puškino, Ivano Nikitino, Aleksiejaus Kolcovo, 
Michailo Lermontovo, Gavrilos Deržavino, 
Frydricho Šilerio ir kitų autorių kūrinius. Pasak  
V. Vanago, „savo vertimais S. Dagilis šliejosi 
prie geriausių XIX a. pabaigos lietuvių ver-
tėjų – P. Armino-Trupinėlio, V. Kudirkos,  
P. Vaičiūno, kurių darbai pradėjo naują lietuvių 
vertimo meno etapą“, o jo išversti kūriniai „... 
yra chrestomatiniai poezijos pavyzdžiai“ 21.

S. Dagiliui ypač imponavo žymiausio lenkų 
poeto Adomo Mickevičiaus kūryba. Lietuvį 
patriotą traukte traukė Lietuvos senovės ir 
gimtojo krašto idealizavimas, prieš įvairius 
suvaržymus maištaujanti dvasia, nuolatinis 
grožio ir gėrio siekimas22. Sumuose, o gal dar 
tebestudijuodamas Peterburge, pradėjo versti 
A. Mickevičiaus poeziją. 1883 m. lietuvių 
šviesuomenėje pasklido žinia, kad S. Dagilis 
išvertė baladę „Trys Budriai“ ir dalį poemos 
„Konradas Valenrodas“ 23.

1884 m. S. Dagilis išleidžia pirmąjį savo 
poetinės kūrybos rinkinėlį – „Lietuviszkas 
sziupinis isz svetimu 
skanskoniu ant nau-
dos broliams Lietu-
viams pataisitas“. Šią 
16 puslapių nedidelio 
formato knygelę au-
toriaus lėšomis išlei-
do Otto Mauderodės 
spaustuvė Tilžėje. Rin-
kinėlį sudarė pluoš-
telis A. Mickevičiaus, 
M.  Lermontovo ir  
L. Kondratovičiaus kū-
rybos vertimų. Įžangos 
žodyje „Skaitytojui“ 
poetas save kukliai va-
dina paukšteliu – dagi-
liu, kuris, suprantama, 
neprilygsta lakštinga-
lai, bet turi vilties būti 
naudingas tuo, kad 
gimtąja kalba „svetimų 
giesmininkų giesmes 

Pradžia Nr. 12 (818) atkartos“, t. y. vers į lietuvių kalbą kitų tautų 
poetų kūrinius.

Rinkinėlio viršelyje išspausdintas bene 
pirmasis originalus S. Dagilio kūrinėlis – ke-
turių eilučių moto: Nameliai mano mieli, / Man 
visur patogu; / Bet niekur nėr tiek laimės, / Kaip 
po jūsų stogu. (Vėliau pirmosios eilutės žodį 
„mieli“ autorius pakeitė žodžiu „brangūs“). 
Jurgis Jašinskas šį ketureilį pavadino tikru po-
ezijos šedevru24. Iš tikrųjų, posmelis ilgai išliko 
populiarus, nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
spausdinamas mokykliniuose vadovėliuose, 
žmonių nuolat prisimenamas.

Sumuose S. Dagilis paruošė ir antrąją „Lie-
tuviško šiupinio“ dalį, kurią 1891 m. Tilžėje 
savo spaustuvėje išspausdino Martynas Jankus. 
Tokio paties formato 27 puslapių knygelėje 
buvo pirmoji „Konrado Valenrodo“ vertimo 
pusė. 1906 m. S. Dagilis pakartojo „Lietuviško 
šiupinio“ pirmąją laidą. Ši 48 puslapių knygelė 
buvo išspausdinta Rygoje, ją sudarė 24 verti-
mai ir pirmą kartą skelbiama paties S. Dagilio 
poemėlė „Joninės Parovėjos karčemoj“. 1910 m. 
pakartotinai išleidžiama „Lietuviško šiupinio“ 
antroji laida. Ją išspausdino Martyno Kuktos 
spaustuvė Vilniuje. 66 puslapių knygelėje – 

pataisytas ir išbaigtas „Konrado Valenrodo“ 
vertimas.

„Konrado Valenrodo“ vertimas buvo 
žymiausias iš S. Dagilio vertimo darbų. Vėl 
dera cituoti J. Tumą-Vaižgantą, kuris taip 
vertino šį poeto darbą: „Stanislovo Dagilio 
verstasis „Konradas Valenrodas“ yra tokios 
geros formos, tokio artimumo turiniu Adomo 
Mickevičiaus originalui, jog jis praneša net  
J. Ralio „Odisėjos“ vertimą ir mūsų literatūroje 
laiko vieną pirmųjų vietų tarp visų vertimų 
[…]. Už „Konradą Valenrodą“ patsai autorius 
Mickevičius, jei tebebūtų gyvas, pabučiuotų 
mūsų senelį Dagilį.“25

Iš originaliosios S. Dagilio kūrybos žymiau-
sias yra poemėlė „Joninės Parovėjos karčemoj“, 
kuri, kaip jau minėta, pirmą kartą buvo išspaus-
dinta „Lietuviško šiupinio“ pirmosios dalies 
pakartotoje laidoje 1906 m. Tad pažvelkime į 
šį nuotaikingą kūrinį skaitytojo akimis.

Parovėjos dvaras ir jo karčema buvo prie 
Rovėjos upelio, už 7 km nuo Biržų, į šiaurės 
rytų pusę. Vietovė – pačiame reformatų ap-
gyventų vietų centre: Medeikiai, Paberžiai, 
Juodžioniai, Spalviškiai, Gajūnai ir kiti kaimai, 
taip pat kaimai abiejose Biržų girios pusėse ligi 
pat Nemunėlio Radviliškio. Beje, karčema tada 
buvo ne vien užvažiuojamieji namai keliau-
jantiesiems apsistoti, bet ir savotiškas klubas, į 
kurį aplinkiniai kaimiečiai rinkdavosi susitikti, 
pasišnekučiuoti prie alaus ar midaus bokalo, 
reikalų aptarti.

Poemėlė „Joninės Parovėjos karčemoj“ – tai 
žaismingas pasakojimas apie jaunimo pasilinks-
minimą Joninių šventėje. Pasak literatūrologo  
V. Vanago, poetas „… sukūrė dinamišką jaunimo 
pasilinksminimo vaizdą, paįvairinęs jį lietuvaičių 
grožį ir taurumą poetizuojančia daina, perpynęs 
apmąstymais apie meilės gyvybingumą ir žmo-
gaus dalią. Poemėlė giedros, žaismingos nuotai-
kos, tauri, pedagogiška, nuspalvinta geranoriška 
autoriaus šypsena“26. Jurgis Jašinskas mano, jog 
šis S. Dagilio kūrinys „yra unikumas praeito 
šimtmečio literatūroje“. Jis teigia: „Iš jo kaip 
saulės šviesoje atsispindi tuolaikinio gyvenimo 
nemeluota teisybė. Čia matome gyvus, ne poeto 
vaizduotėje sukurtus, žmones ir įvardintas tikrais 
vardais vietoves, iš kurių tie žmonės susirinko 
Parovėjon švęsti Joninių. Visi jie Biržų apylinkės 
kaimų, vienkiemių ir dvarų gyventojai. Tokia, 
matyt, kadaise yra buvusi tradicija švęsti Jonines 
sugužėjus iš artimesnių ir tolimesnių gyvenvie-

čių.“ Autoriaus nuomone, niekas iš praė-
jusio šimtmečio poetų ar prozininkų nėra 
tikriau ir gražiau pavaizdavę lietuvaičių 
mergaičių27.

Koks buvo tolesnis S. Dagilio kū-
rybos likimas?

Nepriklausomoje Lietuvoje (1918–
1940) S. Dagilio „Lietuviškas šiupinys“ 
nebuvo išleistas, nors ankstesnieji jo 
leidimai buvo tapę bibliogra*ne rete-
nybe. „Lietuvių poezijos antologijoje“, 
kurią 1951 m. Čikagoje išleido Lietu-
vių knygos klubas (parengė J. Aistis 
ir A. Vaičiulaitis), S. Dagiliui vietos 
neatsirado. Tiktai 1973 m. redakcinė 
komisija, vadovaujama Justino Mar-
cinkevičiaus, nutarė išleisti Vytauto 
Vanago paruoštą S. Dagilio „Lietu-
višką šiupinį“. Ši „Vagos“ leidyklos 
išleista 128 puslapių knyga yra su 
poeto atvaizdu ir faksimile, V. Vana-
go parašyta trumpa poeto biogra*ja 
su kūrybos vertinimais. Leidinyje 

išspausdinti visi žinomi S. Dagilio kūriniai ir 
didžiuma vertimų.

Išskirtinė Biržų krašto  
šviesuomenės #gūra

Sumų gimnazijoje S. Dagilis mokytojavo 
21-erius metus. 1894 m. atsistatydino iš mo-
kytojo pareigų ir, gavęs 588 rublių metinę 
pensiją, grįžo į gimtinę ir įsikūrė Biržuose. At-
sistatydinimo priežastis – ausų liga ir smarkiai 
blogėjanti klausa.

Vilniaus universiteto bibliotekos rankrašty-
ne yra saugomi S. Dagilio apdovanojimo Rusi-
jos ordinais dokumentai – carų Aleksandro II ir 
Aleksandro III įsakai, pasirašyti Rusijos imperi-
jos ordinų kapitulos. 1881 m. sausio 30 d. įsaku 
jis buvo apdovanotas Šv. Stanislovo III laipsnio, 
1884 m. gruodžio 25 d. įsaku – Šv. Onos III 
laipsnio ir 1891 m. gruodžio 26 d. įsaku – 

Šv. Stanislovo II laipsnio ordinais.
Biržuose S. Dagilis apsigyveno savo pasi-

statydintame name, kuris tapo žmonių traukos 
vieta, neo*cialiu kultūrinio gyvenimo židiniu, 
o jis pats – išskirtine asmenybe tarp vietinės 
šviesuomenės. Nors *zinės jėgos seko, tačiau 
dvasinės stiprybės nesumenkino nei negalia, 
nei emerito duona. Pasak J. Tumo-Vaižganto, 
„Dagilis ilgai seno, o geroji jo būdo dalis buvo, 
kad dvasia neregresavo kartu su kūnu. Priešin-
gai, ta dvasia lyg tobulėjo ir progresavo, kūnui 
senstant“28.

Pretekstas rinktis pas S. Dagilį buvo jo ap-
kurtimas, dėl to jis negalėjo dalyvauti viešuose 
susirinkimuose ir normaliai bendrauti. Todėl 
bendraminčiai, besirūpindami lietuviškosios 
visuomeninės veiklos reikalais, pradėjo rinktis 
pas S. Dagilį, kaip pripažintą autoritetą, patarėją, 
neformalų vadovą. Ateidavo reformatų kunigas 
Povilas Jakubėnas, gydytojas Mykolas Kuprevi-
čius, Jurgis Trečiokas, katalikų kunigas klebonas 
Kazimieras Rimkevičius, vaistininkas Baltrus Če-
pulis ir kt. Kadangi veteranas prenumeruodavo 
visų pakraipų lietuviškus laikraščius, tai juose 
rasdavo daug temų pokalbiams, diskusijoms. 
Be to, traukė ir didelė jo biblioteka, kurioje buvo 
netgi žymių pasaulinės literatūros ir retų lituanis-
tinių knygų, pavyzdžiui, 1591 m. Karaliaučiuje 
išleista Jono Bretkūno „Postilė“29.

Ypatingą dėmesį S. Dagilis skyrė einančiam 
mokslus lietuvių jaunimui. Jau nekalbant apie 
lemtingą dėdės vaidmenį seserėnų Jono ir 
Martyno Yčų gyvenime, ne vienas mokslų 
siekiantis biržietis yra patyręs *lantropo širdies 
dosnumą. Tarp jų buvo ir poetas Julius Janonis 
(Vaidilos ainis). Amžininkai prisimena, kaip S. 
Dagilis rūpinosi talentingu jaunuoliu: dažnai 
kviesdavęs pietums, aptardavę jo kūrybą, 
remdavęs lėšomis30.

Vasaromis S. Dagilis Biržų krašto kaimuo-
se rinko tautosaką, o jam talkino Peterburgo 
konservatorijos studentas Konstantinas Gal-
kauskas, būsimasis žymus kompozitorius. Jis 
studijavo pas N. Rimskį-Korsakovą, A. Lia-
dovą ir A. Glazunovą. Vasaras K. Galkauskas 
praleisdavo Biržuose pas žmonos giminaičius. 
Su S. Dagiliu susipažino 1902 m. ir ne vieną 
vasarą juodu važinėjo po apylinkes: Stanislovas 
užrašinėjo liaudies dainų žodžius, o Kons-
tantinas – melodijas. Kai kurias tų užrašytų 
dainų K. Galkauskas aranžavo fortepijonui 
ir išleido mažo formato knygele K. Biržansko 
slapyvardžiu31.

Itin reikšmingas S. Dagilio darbas Biržuose 
buvo evangelikų reformatų giesmyno rekons-
trukcija pagal to meto lietuvių literatūrinės kal-
bos ir poetikos reikalavimus. Pirmoji Lietuvos 
evangelikų reformatų maldų „kodi*kacija“ 
įvyko 1693 m., o leidinys vadinosi „Knyga 
nobožnystės krikščioniškos“. Jos penktasis 
leidimas išėjo 1877 m. Lietuvių kalbai tolydžio 
tobulėjant maldose išryškėjo daug archaizmų, 
polonizmų, taip pat eiliavimo netobulumų. 
Šį sunkų darbą S. Dagilis dirbo septynerius 
metus. Jo rekonstruotą giesmyną 1909–1910 
m. išspausdino Martyno Kuktos spaustuvė 
Vilniuje. Jis vadinosi „Giesmynas su maldų 
priedu Lietuvos evangelikų reformatų parapijų 
vartojimui“. Iš šio giesmyno evangelikai refor-
matai meldėsi daugiau nei 30 metų. 1942 m. 
buvo išleistas naujas giesmynas, kurį parengė 
kun. Adomas Šernas.

S. Dagilio literatūrinis darbas Biržuose ne-
apsiribojo vien evangelikų reformatų giesmyno 
reformavimu. Kaip jau minėta, čia jis nemažai 
padirbėjo tobulindamas ir pildydamas abi 
„Lietuviško šiupinio“ dalis ir jas pakartotinai 
išleisdamas (1906 ir 1910). Produktyviai ben-
dradarbiavo evangelikų reformatų žurnale 
„Pasiuntinys“ (1911–1913) ir periodiniame 
leidinyje „Biržų kalendorius“ (1911–1915).

Giliai prasmingą vietą S. Dagilio senatvėje 
užėmė Lietuvių mokslo draugija, įkurta Vilniu-
je 1907 m. kovo 25 d. Draugijos narių sąraše yra 
pažymėta, jog gimnazijos profesorius iš Biržų 
tapo tikruoju draugijos nariu 1907 m. gruodžio 
10 d.32 Jis atvykdavo į metinius draugijos su-
sirinkimus, tvarkingai mokėjo nario mokestį. 
Bendraudamas su tautine šviesuomene, ypač 
jos lyderiais Jonu Basanavičiumi, Juozu Tumu-
Vaižgantu, kaimynais pasvaliečiais Petru, 
Antanu ir Jonu Vileišiais ir kitais, jis galėjo 
justi tautino atgimimo pulsą ir semtis dvasinių 
jėgų. Štai kokį įspūdį S. Dagilis paliko J. Tumui-
Vaižgantui: „Senas buvo Dagilis, o nesuterštos 
širdies, meilios, ramios, be fantazijų ir fanaberi-
jų išvaizdos […] ir niekados nesurūgusio ūpo, 
kaip tai dažniausiai esti seni kreitos ir visų kitų 
taisytojai. Jis labai natūralus ir kuklus […]. Ir be 
viso to, visados linksmas, nors blaivus […]. Tai 
retas, jau atgyvenęs gerų lietuvių tipas.“33

1915 m. liepos mėnesį S. Dagilis atsisvei-
kino su artimaisiais, besitraukiančiais į Rusiją 
nuo artėjančio fronto. Vokiečiams užėmus 
Biržus senelis gyveno vienui vienas. Seserėnas 
dr. J. Mikelėnas atsiminimuose taip apibūdino 
dėdės Stanislovo būklę tomis dienomis: „Jis 
vėžio ligos buvo paguldytas į mirties patalą. 
Frontui priartėjus prie Biržų susisiekimas buvo 
nutrauktas, nei giminės, nei draugai negalėjo 
jo pasiekti. Katalikų kunigas K. Rimkevičius 
siuntė jam maistą kasdien, kol tik susisiekimas 
pagerėjo ir giminės vėl galėjo aplankyti.“34

Mirė Stanislovas Dagilis 1915 m. lapkričio 
19 d. Svainis S. Mikelėnas parvežė velionį į gim-
tuosius Mažutiškius ir palaidojo kaimyninėse 
Pelaniškių kapinaitėse šalia tėvų – Martyno 
Dagilio (1814–1893) ir Zuzanos Dagilienės 
(1819–1888). Vėliau S. Dagilio amžinojo atilsio 
vieta buvo paženklinta iš granito iškaltu pa-
minklu su užrašu iš jo raštų.

Taip gyvenimo kelionę baigė žmogus, 
kuris vienas pirmųjų pradėjo purenti lietuvių 
tautinio atgimimo dirvonus. Pasiekęs gero 
išsimokslinimo papildė negausias lietuvių švie-
suomenės gretas. Savo literatūrine kūryba ir 
kultūrine veikla, kaip ir kiti tautinio atgimimo 
pradininkai, rengė dirvą Lietuvos valstybingu-
mui atkurti. Dėl to jo atminimas yra brangus 
vėl atgimusios Lietuvos žmonėms.

Paminklas Stanislovui Dagiliui (skulpt. Ana 

Gronskaja), atidengtas 1923 m. rugsėjo 2 d.

 P. Ločerio nuotr.

Skelbimas apie velionio Stanislovo 
Dagilio turto pardavimą 1921 m. 

vasario 21 d. Biržuose


