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·Giedrius 
SUBAČIUS 

PIETRO U. DINIO 
„ŽIEDAS BALTIJAI" 

Pietro U. Dinis, šiaurės italas, dirbantis pietų Italijos Basilicatos uni
versitete, pagal išsilavinimą yra kalbininkas slavistaŠ. Dar vaikystėje 
Lietuvos vardą pamatęs ant tėvo kolekcijos pašto ženklų, vėliau jis 
s ugebėjo atvažiuoti į Lietuvą, kur parašė diplominį darbą Vilniaus 
universitete. Gerai išmokta lietuvių kalba ir darbas apie antrosios 
lietuviškos knygos (1549 m. M. Mažvydo „Giesmės šv. Ambraziejaus") 
vertimą P . U. Dinį padarė nelabai tipišku Italijos slavistu - slavistu 
su lituanistinėm priemaišom. Dabar tų priemaišų mo lis yra tapęs do
minuojančia jo kūrybos medžiaga. 
šiaip ar taip, P. U. Dinis turėtų būti lingvistas. Tačiau jis pats ne vienu 
atveju prisipažįsta esąs filologas, ne tik kalbininkas. Iš tiesų, domėda
miesi jo kūryba, greta daugelio lingvistinių straipsn ių apie M. Mažvydo, 
H. Lizijaus kalbą, baltiškų žodžių etim'ologijų, parengtos H. Lizijaus 
kirčiuoto lietuviško katekizmo publikacijos, rasime tokių lituanistinių 
darbų, kurių siaurąja prasmę lingvistiniais nepavadinsi. Tai J. Apučio, 
B. Radzevičiaus, D. Mušinsko, S. T. Kondroto apsakymų ir T. Venc
lovos, Just. Marcinkevičiaus, žemininkų poezijos ir J. Urbšio atsimi
nimų vertimas į italų kalbą. Tai ir septyniolikos lietuvių autorių pris
tatymas Bompiani „Visų laikų ir visų literatū rų enci klopedijoje", ir 
dvi plačios studijos, daug straipsnių apie Baltijos šalis. 
Tai ir nauja knyga „ Baltijos žiedas" (L'anello baltico: Profilo delle 
nazioni baltiche Lituania, Lettonia, Estonia. Genova: Marietti, 1991). 
Ką gi italai ras šioje knygoje? 
Ras jie dešimt skyrių, išdėstytų chronologiškai nuo seniausių laikų 
iki 1989 m. imtinai. Pirmajame skyriuje daug dėmesio skiriama bend
resniems dalykams: geografijai, pavadinimams, kalboms, tautų gene
zei ir kt. Paskutiniajame (bibliografijos ) smulkiai apžvelgiama visų 
pirma itališkai, taip pat ir kitomis Vakarų Europos kalborųis rašyta 
bei svarbiausioji lietuviška, latviška, es tiška literatūra. J ie sužinos, kad 
Lietuva, Latvija, Estija geografiškai sudaro rytų Baltijos pakrantės 
žiedą, turtingą gintaro ... Ras daug žemėlapių: tai ir baltiškų hidronimų 
arealas, baltų gyvenamosios teritorijos XIII a., Rytų Europa 1360 m., 
Europa 1559 m., šiandieninių Baltijos valstybių schemos, ir svarbiau
sia - spalvotas, neįvardytas viršelio žemėlapis, turbūt iš kokio seno 
atlaso su gintarine rytine Baltijos pakrante - Baltijos žiedu. 
Aiškindamas baltų genezę, be archeologijos duo.menų, P. U. Dinis 
remiasi kalbos studijomis. Jis pateikia V. N. Toporovo ir V. Mažiulio 
hipotezę, kuri iki šiol pasaulio baltistų ir slavistų diskutuojama: baltų 
ir slavt\ kalbų istorinio bendrumo problema aiškinama senosios slavų 
kalbos atsiradimu iš protobaltų periferinio a re"alo. Tai tarsi savotiškas 
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autoriaus angažavimasis baltų „naudai" nuo pat savo istorijo.s pra
džios ... 
Visame pasaulyje šiandien tapo įprasta Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybingumą sieti tik su tarpukario 20-mečio valstybėmis,- ir po 
2-ojo pasaulinio karo vykdyta šių valstybių okupacijos nepripažinimo 
politika, ir dabartinis diplomatinis pripažinimas vykdytas tiktai (ir 
vien tiktai) 1918- 1940 m. gyvavusių valstybių pagrindu (3-ąji de
šimtmeti mūsų valstybė irgi pripažinta dik d e f a e t o, visai nesire
miant istorija). Iš P. U. Dinio knygos italų skaitytojai susidarys gana 
aiškų Lietuvos valstybės gyvavimo dar nuo viduramžių vaizdą, su
žinos apie Mindaugo, Gedimino, Algirdo, Vytauto ir kt. valstybę, apie 
vėlesnę Lenkijos- Lietuvos respubliką (ir apie tai, kaip Lietuvos at
stovai Liubline nesutiko su lenkų reikalavimais sudaryti politinę uniją 
ir „išėjo iš salės", o nusileido tik karų verčiami) , ir galų gale apie jos 
žlugimą tiktai 1795 m. Galbūt patekusi į politikų rankas ši knyga padės 
jiems šiek tiek istoriškiau suvokti Lietuvos valstybę, identifikuoti se
nąją su dabartine (nors ne teritoriškai, bent idėjiškai) ir kartu įsisąmo
ninti jos teisę gyvuoti ne vien kaip „tautų apsisprendimo teisę". „Bal
tijos žiedas" visiškai vienprasmiškai orientuoja i tai. 
Toliau, persiritęs į antrąją knygos pusę, italų skaitytojas sužinos Mo
lotovo žodžius Urbšiui, esą jie ne imperialistai, Lietuvos neokupuosią. 
Jis sužinos apie „miško brolius", jų aktyvią beveik dešimtmečio kovą, 
kuri „mažai žinoma Vakaruose ir beveik niekada neįtraukiama į isto
rijos knygas" , apie „istrebitelius". Sužinos apie 1972 m. įvykius Kaune, 
.„laikinojoje sostinėje, istoriniame lietuvių patriotizmo centre", apie 
R. Kalantą. Perskaitys spalvingus puslapius apie naujausią istoriją -
„ Lietuvos persitvarkymo Sąjūdį", tautų frontus. Autorius pats daugelio 
Lie tuvos, Latvijos naujausios istorijos įvykių liudytojas, pats matęs 
1988 m. rugsėjo 28 d. milicijos smurtą Gedimino aikštėje, t rispalvės 
plevenimą Vilniaus, Kauno bokštuose, Sąjūdž io mitingų ir Baltijos 
kelio dalyvis. 
P. U. Dinis apskritai daug rašo apie kultūrą, filologiją. Be kita ko, jis 
išaiškina, kad tik Lietuviai ir latviai yra baltai visais atžvilgiais, estai 
kalbiniu požiūriu - ne baltai, o suomiai. Pasakoja apie buvusios So
vietų Sąjungos ,.neperspektyvias" kalbas, ir apie kalbas, tapusias vals
tybinėmis. Nukala naujadarą p o r t a l i b r i grynai lietuviškai istori
nei realijai - knygnešiams įvardyt i . Pristato lietuvių Re nesanso, re
formacijos veikėjus M. Mažvydą, M. Daukšą, K. Sirvydą, D. Kleiną, 
K. Do nelaiti ir net Pil. Ruigi bei jo pirmąjį kartą paskelbtas lietuvių 

liaudies dainas, kurios taip patiko Lesingui ir Gėtei ... Vėlesniąją lietuvių 
literatūrą apžvelgia dar plačiau. · 
Pasitaiko nenuosekliai pateiktų lietuvių kultūros veikėjų pavardžių. 
Dažnai nurodomas lietuviškas variantas ir skliausteliuose - kitakalbių 
tekstų variantas, pvz., B r e t k ū n a s ( B r e t k e), R u i g y s ( R u
h i g) , S i r v y d a s (S z y r w i d) ir kt., bet D o n e l a i t i s, V a
i a n č i u s ir kt. nurodomi tik lietuviškai, M i e k i e w i e z - tik 
lenkiškas. 
Kyla klausimų dėl XIX a. kultūros dalykų. M. Valanči us pristatomas 
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lininko, „Žemaičių vyskupystės" autoriaus? A. Baranausko „Anykš
čių šilelio" pavadinimas tekste verčiamas „ll boschetto di Anykščiai", 
o bibliografijoje be komentaro nurodomas G. Michelinio vertimas 
pavadinimu „La selva di Anykščiai". Ar kartais negresia. italų skai
tytojui palaikyti ji ne tuo pačiu veikalu? 
Reikia stebėtis lietuviškų žodžių, knygų pavadinimų, pavardžių rašymo 
tikslumu - mes juk įpratę, kad bet kur užsienyje spausdinamos mūsų 
pavardės ar koks pavadinimas paprastai būna netikslūs. „Baltijos žie
das" - gražiai nupieštos visos lietuvių raidės, stengiamasi tiksliai jas 
vartoti. Žinoma, esant plačiai lietuviškai medžiagai, klaidelių pasitai
ko ir čia, tačiau autoriaus pasiryžimas dirbti kruopščiai - akivaiz
dus. 
Tik štai: italų rašyba tam tikrais atvejais pažymi galinį kirčiuotą skie
menį. Matyt, norėdamas palengvinti italams skaityti, P. U. Dinis ir 
kai kurias lietuvių pavardes, pavadinimus taip pat gale sukirčiavo, 
pvz., žmogus, K a z i m i eras Bū g a ir kt., bet toks lietuvių 
kalbos atžvilgiu nenuoseklus kirčiavimas, nors iš principo itališkame 
tekste tebūnie, kartais, kur galūnė nekirčiuota, gali klaidinti italų skai
tytojus, pvz. D u b y sa, V i n c a s K u d i r k a, B a lys S r u o
g a. 
Net ir tokią naują knygą imdamas į rankas jauti, kaip skubėdama<> lai
kas viską keičia. Išvardijami tik du Lietuvos universitetai - Vilniaus 
ir Kauno - šiandien sąrašą jau galima pratęsti. Net Dionizo Poškos 
gimimo data Vyt. Vanago buvo pakeista bent aštuonetu metų ... 
Yra klaidelių, kurių tokiame veikale sunkoka išvengti. Sakoma, kad 
po unijos Lenkijos- Lietuvos respublika gyvavo vieną . šimtmetį (nors 
datos tiksliai rodo, kad bent du), kad 1865 m. caras Aleksandras 11 
uždarė Vilniaus universitetą. Netiksliai nurodyti ir A. Strazdo gimimo 
metai. Šiandien tokiais atvejais sakome, kad tik tas neklysta, kas ne
dirba, o S. Daukantas būtų pasakęs - mokslo galo nerasi. 
„Baltijos žiedas" - tai ištisa lietuvių, latvių ir estų tautų, kultūrų, 
valstybių istorija. Dar 1932 m. Giu~eppe Salvatoris išleido knygą „Lie
tuviai šiandien ir vakar" (Bologna, 1932). P . U. Dinį galima laikyti 
G. Salvatorio pradėto darbo tęsėju. Be kita ko, G. Salvatoris plačiai 
aprašė Kauno Konrado kavinėje vykusius literatų disputus, o P. U. Di
nis pristato ir pokario literatus, S. Gedą ir B. Radievičių, Just. Mar
cinkevičių ir E. Mieželaitį, A. Gudaitį-Gudzevičių ir jo socialistiškai 
realų kalvį Ignotą ... „Baltijos žiedas" - plačių enciklopedinių užmojų 
darbas. 
Autorius rašo, kad pastaraisiais dešimtmečiais Vakaruose buvo sudilusi 
atmintis apie tris Baltijos valstybes, tarsi tris rytų Europos našlaičius; 
tik, sako jis, priešingai tradicijai, kad pamestinukai netenka pavardės, 
jos prarado ir vardus, nes niekas ar beveik niekas Europoje nekalbėjo 
apie Estiją, Latviją, Lietuvą. P. U. Dinio knygos puslapiai, tikėkimės, 
padės nubraukti dulkes nuo Baltijos valstybių vardų. 

Knyga dedikuota draugams iš Baltijos šalių. Norisi čia prisiminti pa
tarlę - duok Dieve vienam gimti, ne vienam būti. Atrodo, P. U. Dinis 
nėra vienas. Galbūt jo knyga - tai žiedas savo išrinktajai, kurios 
vardas - Baltija? I 27 


