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Lietuvos knygos ir apskritai kultûros veikëjø bûrys iðsiplëtë iðleidus „Lietuvos knygos veikëjø þodynà“. Nuolat skelbiami jo papildymai, sudarantys solidø pagrindà ðio
þodyno tæsiniui. Straipsnelyje teikiame pijorø vienuolio Kristoforo Stanislovo Lopacinskio, XVIII a. viduryje sudaryto ir apraðyto pagal ðaltinius „Lietuviø kalbos þodyno“ (lot. Directorium Linquae Lituanicae) autoriaus [6], naujø biografijos duomenø.
Publikacija siekiama ne tik ir ne tiek praplësti ðio vienuolio, turëjusio asmeninæ bibliotekà [7], biografistiná tyrimà, o daugiau aptarti menkiau þinomus ir tipiðkus vienuolynø istorijos ðaltinius, ypaè vadinamàsias „mirusiøjø knygas“, jø sandarà ir galimybes
panaudoti tyrimams, atkreipti dëmesá á pasitaikanèias metodines ir sistemines senosios Lietuvos dvasininkø, ypaè katalikø vienuoliø, biogramø sudarymo spragas.
Tyrëjai Rapolas Krasauskas [5], Viktotas Gidþiûnas [4] yra atkreipæ dëmesá á
Lopacinskio lituanistinæ veiklà Raseiniø pijorø vienuolyne, kur jis, paragintas Þemaièiø vyskupo Antano Tiðkevièiaus (vyskupavo 1740–1762 m.) ir gavæs ið jo lëðø,
ëmë rinkti medþiagà lietuviø kalbos þodynui, taèiau áteiktas Vilniaus pranciðkonams
spausdinti rankraðtis praþuvæs. Vaclovas Birþiðka apskritai abejojo tokio þodyno
egzistavimu: „kai kuriø bibliografø minimas Raseiniø pijorø kolegijos rektoriaus
kunigo Kristupo Lopacinskio lietuviðkas þodynas, esà apie 1755 m. Vilniuje Pranciðkonø spaustuvëje iðspausdintas, neabejotinai spausdintas nebuvo, o tik kur nors
rankraðtyj dingo, jei apskritai jo nesupainiota su kitos kalbos þodynu“ [2]. Tiesa,
vëlesniuose tekstuose, atidþiau pastudijavæs pirminá informacijos apie Lopacinská
ðaltiná – Zaluskiø bibliotekos Varðuvoje prefekto Johano Danieliaus Janotzkio (kitur – Janozki, Janocki) veikalà Lexicon derer itztlebenden Gelehrten in Polen (1755),
V. Birþiðka konstatavo, kad „þinios apie Lopacinskio þodynà nebuvo ið pirðto lauþ259

tos“[1]. Nuomonæ ðiuo klausimu lietuviø bibliografijos patriarchas pakeitë todël,
kad J. D. Janotzkis raðæs apie jo laikais dar gyvà þmogø ir negalëjo iðsigalvoti tokiø
dalykø kaip pirmosios lietuviø kalbos þodyno dalies atidavimas spaudai ar vyskupo
A. Tiðkevièiaus mecenatystë. Aiðku, kol neatrastas aptariamo þodyno rankraðtis, tol
bus ir abejoniø, palikime jas bibliografams ar senosios raðtijos tyrëjams, taèiau
K. S. Lopacinskio veikalo átraukimas á Lietuvos TSR bibliografijà, taip pat asmeninës
bibliotekos likuèiai verèia kelti klausimà apie ðio asmens maþiau þinomas, bet esmines biografijos detales ir klausti: koks buvo K. S. Lopacinskio pasaulietinis vardas, kada ir kur jis gimë, kaip kopë baþnytinës karjeros laiptais, galiausiai, kada
mirë? Mat anksèiau minëtieji autoriai á ðiuos klausimus neatsakë, tiesa, nurodë, kad
K. S. Lopacinskis buvæs bûsimo Þemaièiø vyskupo Jono Dominyko Lopacinsko
(vyskupavo 1762–1778 m.) giminaitis, iðsilavinæs ir plataus akiraèio vienuolis [5].
Lakoniðkai, abejojant dël esminiø gyvenimo ir profesinës veiklos datø (gimë XVIII a.
pradþioje; mirë veikiausiai Raseiniuose XVIII a. antrojoje pusëje) K. S. Lopacinskio biograma teikiama ir daugiau kaip prieð penkerius metus iðleistoje Lietuviø
literatûros enciklopedijoje [8].

Koks Lopacinskio pasaulietinis ir vienuoliðkas vardas?
Lopacinskio pavardës uþraðymo forma jo veiklà narpliojusiems mokslininkams klausimø nekëlë, ji teikta sulietuvinta nenurodant XVIII a. lenkiðkos tradicijos Ùopacinski, aptinkamos ir lotyniðkuose ðaltiniuose, pavyzdþiui, „Lietuvos pijorø provincijos vienuoliø kataloge“ (toliau – „Pijorø katalogas“) [3]. Minëto ðaltinio skirsnyje
„Pasaulietinis vardas ir pavardë“ (Nomen et cognomen in saeculo) aptinkame ir
pirmàjá bei antràjá Lopacinskio pasaulietinius vardus – Fabijonas (Fabian) ir Stanislovas (Stan[islaus]), nors pastaràjá dël neaiðkios raðysenos galima perskaityti ir kaip
Sebastijonas (Sebastian)1. Abejones dël ðio vardo uþraðymo iðsklaido Lopacinskio
autografas – nuosavybës áraðas konvoliute Memoriale Sciendorum, saugomame Lietuvos nacionalinëje Martyno Maþvydo bibliotekoje; áraðe aiðkiai perskaitome, kad
knyga priklausë Stanislovui (lot./lenk. Stanislaj) [7]. Taigi galima teigti, kad Lopacinskis turëjo du pasaulietinius vardus (Fabijonas Stanislovas), nors pats pasiraðinëjo kaip Stanislovas. Lopacinskio vienuoliðko vardo uþraðymo forma Kristupas buvo
átvirtinta lietuviø istoriografijoje anksèiau minëtø autoriø (R. Krasausko,

1
Aptariamas dokumentas nëra originalas, jis buvo perraðytas XIX a., galbût vienuolijø tyrëjo
Józefo Bieliñskio, tad galëjo ásivelti klaida.
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V. Birþiðkos), tik V. Gidþiûnas teikë Kristoforo formà [4]. Ðis tyrëjas buvo teisus, nes
tiek „Pijorø katalogo“ skyriuje „Vardas vienuolijoje“ (Nomen in religione), tiek Lopacinskio autografe aptinkame Kristoforo (lot. Christophorus) vardà, o ðis nëra analogiðkas Kristupo vardui. Todël turëtø bûti gràþinta originali ir baþnytinæ tradicijà
menanti Lopacinskio vienuoliðko vardo forma Kristoforas. Juo labiau kad pijorai,
kaip ir kai kurios kitos vienuolijos (pavyzdþiui, trinitoriø), vienuoliðkà vardà susiedavo su kurio nors ðventojo vardu. Lopacinskio atveju tai ðv. Konstantinas, tad
netrumpinta vienuoliðko vardo forma bûtø Kristoforas ið Ðv. Konstantino (Christophorus a S. Constantia). Aptarus vardø uþraðymo tradicijà galima teigti, kad Lopacinskio vienuoliðko vardo forma yra Kristoforas ið Ðv. Konstantino, pasaulietinio – Stanislovas Fabijonas, taèiau paprastinant ir remiantis ðaltiniø tradicija bei paties Lopacinskio pasirinkta uþraðymo forma, siûlytume publikacijose vartoti trumpesnájá
dvasinio-pasaulietinio vardo Kristoforas Stanislovas variantà. Pavardæ galima raðyti
sulietuvinta forma, nes tai Lietuvos istorijoje þinoma giminë, pasiþymëjusi ir lituanistikos baruose.

Kur ir kada gimë ir mirë Lopacinskis?
„Pijorø kataloge“ iðliko duomenø apie Lopacinskio gimimo aplinkybes, nes skyriuje
„Kilmë. Gimtinë. Vyskupija“ (lot. Natio. Patria. Diaecesis) nurodyta, jog jis yra kilæs
ið Lietuvos (lot. áraðas Lithvania), t. y. etnokultûrine prasme lietuvis, o ne lenkas.
Tikslesnë gimimo vieta nenurodyta, tik paþymëta, jog tai Trakø vaivadija (Palatinatus Trocensis) ir Vilniaus vyskupija (Diaecesis Vilnensis). Nurodyta ir tiksli gimimo
data – 1712 m. sausio 17 d. (skyrius „Kada gimæs“, lot. Quando natus). Mirties data
ir vieta „Pijorø katalogo“ skyriuje „Kur ir kada miræs“ (Mortuus ubi et Quando)
apibrëþta dar tiksliau: mirë 1760 m. vasario 10 d. Raseiniuose (taigi Lietuviø literatûros enciklopedijos straipsnio apie Lopacinská autoriaus Miko Vaicekausko spëjamoji mirties vieta – Raseiniai – pasitvirtino). Pateiktos Lopacinskio gyvenimo kelià
árëminanèios datos leidþia ne tik atsakyti á V. Birþiðkos klausimà „ar Lopacinskis
greitai mirë ir nebuvo kam rûpintis þodyno spausdinimu?“ [1], bet ir prapleèia
erdves nuodugnesnëms ðio „puikiai paþástanèio Lietuvos istorijà ir to kraðto kalbà“
[1] vienuolio gyvenimo ir kûrybos studijoms. Kitas svarbus dalykas – kad minëtame
„Pijorø kataloge“ yra pateikta nuoroda, kaip spræsti senosios Lietuvos gyventojø,
ðiuo atveju dvasininkø, tautinio ir pilietinio tapatumo klausimà formaliuoju aspektu. Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystëje buvo aiðkiai skiriama lietuvio ir lenko sàvoka, tai patvirtina aptariamasis ðaltinis, kuriame lotyniðkas natio rodo kilmæ ne tik

261

geografine, bet ir etnokultûrine, o kartais net politine prasme2. Svarbu, kad atskirai
nuo Lenkijos besikurianèiose vienuolijø provincijose pamaþu augo lietuviø átaka.
Lopacinskis atstovavo pirmajai 1736 m. ákurtos Lietuvos pijorø provincijos generacijai, nors vienuoliu tapo dar Lenkijos pijorø provincijai priklausiusioje Lietuvos
viceprovincijoje, veikusioje nuo 1695 metø.

Kada Lopacinskis ástojo á noviciatà ir tapo vienuoliu?
Dvasininkijos biografistiniams tyrimams labai svarbûs profesinës veiklos atraminiai
faktai ir datos. Lopacinskio atveju jos aptartos minëtojo „Pijorø katalogo“ skyriuose „Kur ir kada priimtas“ (Inductus ubi quando), „Kur ir kada gavo vienuolio ðventimus“ (Professus ubi quando) ir „Kur ir ið ko gavo kunigo ðventimus“ (Sacerdos
factus ubi et a quo). Kelias á vienuolynà nebuvo trumpas ir lengvas, tai atsispindi ir
Lopacinskio biografijoje. Á vienuolynà jis ástojo, t. y. priëmë pirmuosius áþadus,
Panevëþyje, neseniai ásteigtoje pijorø kolegijoje 1729 m. liepos 3 d. Paskui lygiai
dvejus metus praleido svarbiausiame Lietuvos pijorø noviciate Liubieðave (lot. –
Neodolscius; baltar. Liubouðy), kur 1731 m. liepos 3 d. buvo áðventintas á vienuolius,
t. y. baigë parengiamàjá vienuolystës etapà. Paskutinë vienuolio ir apskritai dvasininko pasirengimo ir pripaþinimo tinkamu visavertiðkai atlikti savo priedermes riba
yra kunigo ðventimai. Kada jie vyko, neþinome, taèiau minëtus ðventimus Lopacinskiui greièiausiai netrukus po noviciato baigimo, jau gyvenant Raseiniuose, suteikë
Þemaièiø vyskupas Juozapas Mykolas Karpis (vyskupavo 1736–1739). Taigi kunigo
ðventimus Lopacinskis galëjo gauti tarp 1737–1739 m., t. y. bûdamas 25–27 metø.
Aptartieji dvasininko profesijos dalykai svarbûs daugeliu aspektø. Svarstant platesniame kontekste aiðkëja, kad Lopacinskio karjera sutapo su pijorø veiklos suaktyvëjimu Þemaitijoje ir visoje Lietuvoje, naujø mokyklø steigimu ir moderniø pijorø
mokymo programø, pabrëþusiø humanitariniø dalykø, kalbos, istorijos, pilietinio
ugdymo svarbà, diegimu. Lopacinskis negalëjo neásitraukti á ðiuos procesus. Minëtojo „Lietuviø kalbos þodyno“ galëjo prireikti siekiant suprantamiau þemaièiams ir
lietuviams pijorø mokyklose iðdëstyti tikybos dalykus, mokyti skaitymo, gramatikos.
Apskritai Lopacinskio biografijoje baltø dëmiø dar tebëra. Liko neaiðkus klausimas
apie jo gimimo vietà ir aplinkà. Ðiuo poþiûriu, gráþtant prie ðaltiniø panaudojimo

2
Politinio aspekto negalima absoliutinti, nes, be lietuviø ir lenkø, tarp vienuoliø galime aptikti ir
„palenkiø“, t. y. kilusiø ið Palenkës ir kitø istoriniø jungtinës Lenkijos ir Lietuvos valstybës regionø.
Todël èia svarbus ir istorinis regionalizmo, taip pat jo suvokimo anø laikø visuomenëje kaitos aspektas.
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tokio pobûdþio tyrimuose, bûtø neákainojamos baþnytiniø metrikø knygos, tik kur
jas rasti? Lieka neaiðki darbo Raseiniuose data, karjera ðiame vienuolyne. Pagaliau
privalome kelti klausimà apie Lopacinskio palaidojimo vietà. Greièiausiai, kaip ir
kitais atvejais, jis buvo palaidotas mirties vietoje – Raseiniuose, bet ar ámanoma
surasti jo kapà mûsø dienomis?
Aptartà „Pijorø katalogà“ galima priskirti prie senuosiuose Lietuvos vienuolynø
archyvuose saugotø serijiniø ðaltiniø, vadintinø apibendrintu „mirusiøjø knygø“
(lot. libri mortuorum) vardu. Jø struktûra, apimtis, turinys vienuolijose buvo skirtingi, taèiau svarbiausias jø sudarymo ir saugojimo tikslas buvo atsiminti mirusius
brolius ir melstis uþ jø sielas. Kadangi pamaldos buvo derinamos su baþnytinëmis
apeigomis ir baþnytiniu kalendoriumi, suprantama, „mirusiøjø knygos“ turëjo bûti
sudaromos pakankamai tiksliai, siekiant paminëti atitinkamus asmenis tam skirtà
dienà. Chronologiniu poþiûriu aptariamø ðaltiniø atsiradimas pakankamai ankstyvas ir siekia XV a. pirmàjà pusæ, kai Lietuvoje kartu su institucine Baþnyèios struktûra buvo kuriama ir mirusiøjø atsiminimo tradicija, kultas, forma. Vienuolynuose
mirusiøjø atminimà padëjo saugoti vienuoliø sàraðai, katalogai ir kiti dokumentai,
pagal nustatytà tvarkà fiksuojantys asmeninius bendruomenës nariø duomenis. Kitas svarbus dalykas, kad tokie ir panaðûs vienuolynø ðaltiniai atskleidþia ir pasaulieèiø, aukojusiø vienuoliams ir minimø vienuolynuose, vardus. Taèiau tai kito silva
rerum („Ávairenybiø“) pasakojimo tema.
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