


A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  10

I  S  S  N   1  3  9  2  -  7  3  7  X





K l a i p Ė d o s  u n i v e r s i t e t a s

l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t a s

Š i a u l i Ų  u n i v e r s i t e t a s

u n i v e r s i t Y  o F  i l l i n o i s  a t  C H i C a G o 

v i l n i a u s  u n i v e r s i t e t a s

v Y t a u t o  d i d Ž i o j o  u n i v e r s i t e t a s

Archivum Lithuanicum 10

l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t a s

v i l n i u s  2 0 0 8



redaktorių kolegija / editorial board:

p r o F .  H a b i l .  d r .  Giedrius Subačius ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
(vyriausiasis redaktorius / editor),
u n i v e r s i t Y  o F  i l l i n o i s  a t  C H i C a G o ,
l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t a s ,  v i l n i u s

H a b i l .  d r .  Ona Aleknavičienė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t a s ,  v i l n i u s

H a b i l .  d r . Saulius Ambrazas ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t a s ,  v i l n i u s

d o C .  d r .  Roma Bončkutė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
K l a i p Ė d o s  u n i v e r s i t e t a s

p r o F .  d r .  Pietro U. Dini ( k a l b o t y r a  /  l i n g u i s t i c s ) ,
u n i v e r s i t à  d i  p i s a

H a b i l .  d r .  Jolanta Gelumbeckaitė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
j o H a n n  W o l F G a n G  G o e t H e - u n i v e r s i t Ä t  F r a n K F u r t  a m  m a i n

d r .  Reda Griškaitė ( i s t o r i j a  /  h i s t o r y ) ,
l i e t u v o s  i s t o r i j o s  i n s t i t u t a s

d r .  Birutė Kabašinskaitė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
v i l n i a u s  u n i v e r s i t e t a s

p r o F .  H a b i l .  d r .  Rūta Marcinkevičienė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
v Y t a u t o  d i d Ž i o j o  u n i v e r s i t e t a s ,  K a u n a s

p r o F .  H a b i l .  d r .  Bronius Maskuliūnas ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
Š i a u l i Ų  u n i v e r s i t e t a s

d o C .  d r .  Jurgis Pakerys ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
v i l n i a u s  u n i v e r s i t e t a s ,
l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t a s ,  v i l n i u s

d r .  Christiane Schiller ( k a l b o t y r a  /  l i n g u i s t i c s ) ,
m a r t i n - l u t H e r - u n i v e r s i t Ä t  H a l l e - W i t t e n b e r G

p r o F .  d r .  William R. Schmalstieg ( k a l b o t y r a  /  l i n g u i s t i c s ) ,
p e n n s Y l v a n i a  s t a t e  u n i v e r s i t Y ,  u n i v e r s i t Y  C o l l e G e

m G r .  Mindaugas Šinkūnas ( k a l b o t y r a  /  l i n g u i s t i c s ) ,
l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t a s ,  v i l n i u s ,
v Y t a u t o  d i d Ž i o j o  u n i v e r s i t e t a s ,  K a u n a s

d o C .  d r .  Janina Švambarytė-Valužienė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
Š i a u l i Ų  u n i v e r s i t e t a s

d r .  Jurgita Venckienė ( f i l o l o g i j a  /  p h i l o l o g y ) ,
l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t a s ,  v i l n i u s ,
v Y t a u t o  d i d Ž i o j o  u n i v e r s i t e t a s ,  K a u n a s

© lietuvių kalbos institutas



5 T u r i n y s  ( C o n t e n t s )  0 0 0

Turinys (contents)

Straipsniai (Articles)
Indrė Brokartaitė-Pladienė
Laikraščio Naujasis Tilžės keleivis (1924–1940) akistata 
su laikmečiu ir lietuvių kalbos padėtimi rytprūsiuose    9

Ona Aleknavičienė
Jono Bretkūno Postilės (1591) teksto istorija: perikopių redagavimo šaltiniai    29

Aleksas Girdenis
Purpuros vokalizmas    61

Aurimas Markevičius
XVII amžiaus Ukmergės teismų lietuviškos priesaikos 
ir jų kalbos santykis su dabartine širvintiškių patarme    97

Aurelija Tamošiūnaitė
Asmeninė kalba: laiškai šiaurės panevėžiškių patarme    111

Vitalija Maciejauskienė
Dėl asmenvardžių su priesaga -(i)ūnas paplitimo Xvii amžiuje   137

William R. Schmalstieg
A similar phonological development 
in the Lithuanian optative and the Latin supine    157

Publikacijos (Publications)
Ilja Lemeškin
Prahos universiteto profesoriai prieš lietuvių spaudos draudimą: Josefo Zubato 
straipsnis Die Litauer in Russland (1895) ir Tomašas Garrigue masarykas    165

Arvydas Pacevičius
vincento vilmiko iš valmusų 1827 metų „Pranešimas“ apie dovanojamas 
vilniaus universiteto bibliotekai Kantyczkas žemaytyszkas (1826)    195

Recenzijos (Reviews)
Jolanta Gelumbeckaitė (hrsg.), Die litauische Wolfenbütteler 
Postille von 1573. Faksimile, kritische Edition und textkritischer Apparat 1, Einleitung, 
Kommentar und Register 2, 2008 ( W i L L i A m  r .  S c h m A L S T i E G )     211

Gina Kavaliūnaitė (par.), Samuelio Boguslavo 
Chylinskio Biblija. Senasis Testamentas, I tomas: Lietuviško 
vertimo ir olandiško originalo faksimilės, 2008 ( i N G Ė  Lu K Š A i T Ė )     219



Dainora Pociūtė, Maištininkų katedros. Ankstyvoji Reformacija 
ir lietuvių–italų evangelikų ryšiai, 2008 ( E u G E N i J A  u LČ i N A i T Ė )     225

Jolanta Gelumbeckaitė, Jost Gippert (hrsg.), Das Baltikum im 
sprachgeschichtlichen Kontext der europäischen Reformation. Internationales 
Arbeitsgespräch. Bibliotheca Archivi Lithuanici 4, 2005 ( B O N i FAc A S  S T u N D Ž i A )     231

Eglė Bukantytė, Martino Lutherio Naujojo Testamento (1522–1546) įtaka 
Jono Bretkūno Naujojo Testamento vertimui (1579–1580) sintaksės aspektu, 2007 
( A rT Ū r A S  J u D Ž E N T i S )     237

Žavinta Sidabraitė, Kristijonas Gotlybas Milkus. Gyvenimas ir literatūrinė veikla. 
Senosios literatūros studijos, 2006 ( J u rG i S  m A L i Š Au S K A S )     249

irena Buckley, Retorikos tradicija XIX amžiaus lietuvių literatūroje, 2006 
( rO m A  B O N Č K u T Ė )     255

mathias Niendorf, Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung 
in der Frühen Neuzeit (1569–1795), 2006 ( K Ę S T u T i S  D Au G i r D A S )     265

Darius Staliūnas, Making Russians. Meaning and Practice 
of Russification in Lithuania and Belarus after 1863, 2007 ( G i E D r i u S  S u B AČ i u S )     269

Brigitte merta, Andrea Sommerlechner, herwig Weigl (hrsg.), Vom Nutzen 
des Edierens. Akten des internationalen Kongresses zum 150-jährigen Bestehen 
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Wien, 3.–5. Juni 2004, 2005 
( J O L A N TA  G E Lu m B E c K A i T Ė )     283

Birutė Triškaitė, Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno 
clavis Germanico-Lithvana genezė, 2008 ( S Au L i u S  A m B r A Z A S )     291

Apžvalgos (Surveys)
Ona Aleknavičienė
Senoji lietuvių raštija internete    297

Kristina Sakalavičiūtė
Tekstologijos šventė vilniuje: (ne)įveikiamų tvirtovių šturmas    351

Giedrius Subačius
Šiaurės Amerikos kalbos mokslų istorijos asociacijos 
konferencija Čikagoje (2008 m. sausio 4–5 d.)    363

Žavinta Sidabraitė
Tarptautinė mokslo konferencija 
„Lingvistinės minties raida Xvi–XXi amžiuje“    371

Jurgita Venckienė
Ką reiškia santrumpa ALt antrajame 
Lietuvių kalbos enciklopedijos leidime (2008)    379



Straipsniai
(Articles)





L a i k r a š č i o  Naujasis Tilžės keleivis 
( 1 9 2 4 – 1 9 4 0 )  a k i s t a t a  s u  l a i k m e č i u 
i r  l i e t u v i ų  k a l b o s  p a d ė t i m i 
r y t p r ū s i u o s e

9

A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 0 ,  2 0 0 8

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  9 – 2 8

Indrė Brokartaitė-Pladienė 
Šiaulių universitetas 

laikraščio Naujasis Tilžės keleivis (1924–1940) 
akistata su laikmečiu ir lietuvių 
kalbos padėtimi rytprūsiuose

paskutiniuoju rytprūsiuose gyvenusių lietuvių laikraščiu įvardijamas Naujasis 
Tilžės keleivis (Naujaſis Til‡ês Keleiwis; toliau – NTK) nuo pat leidimo pradžios (1924 
metų gegužės 10 dienos) iki uždarymo (1940 metų rugsėjo 2 dienos) yra siejamas 
su enzio jagomasto leidykla „lituania“1 tilžėje. Kitaip nei tuo laikotarpiu šiame 
mieste leisti daugiausia trumpalaikiai įvairios pakraipos periodiniai leidiniai2, jis 
tautiškai susipratusių lietuvininkų (jagomastų šeimos, vydūno) rūpesčiu per ke-
liolika leidybos metų išlaikė lietuvybės puoselėjimo poziciją, taikėsi prie dvikal-
bystės sąlygomis gyvenančios lietuvininkų kalbinės mažumos poreikių. 

Šiame straipsnyje analizuojamas Naujojo Tilžės keleivio atsiradimas rytprūsių 
lietuvių periodikos liberalėjimo kontekste bei detaliau atskleidžiamas šio laikraš-
čio santykis su lietuvininkų sociokultūriniais poreikiais ir nykstančia jų gimtąja 
kalba. tokiu požiūriu laikraštis tik labai glaustai apibūdinamas amžininkų (vi-

1  „lituania“ spausdino NTK nuo pat pra-
džios, tačiau jo leidybą iš „spaudos“ drau-
gijos rytprūsiuose formaliai perėmė tik 
nuo 1925 metų rugpjūčio 19 dienos (vytas 
urbonas, Lietuvių laikraštis. Nuo seniausių 
laikų iki mūsų dienų, vilnius: vu leidykla, 
1997, 111). NTK leidimas visą laiką išliko 
tose pačiose rankose (enzys jagomastas 
1924–1940 metais buvo „spaudos“ draugi-
jos pirmininku), todėl po šio perėmimo jo-
kių laikraščio koncepcijos permainų neį-
vyko.

2  XX amžiaus trečiojo dešimtmečio pradžioje 
agresyvėjant rytų prūsijos kalbinei politi-
kai tilžėje leista vis mažiau lietuviškų laik-
raščių. Čia ėjo vienas kitas tautinės kryp-
ties periodinis leidinys (pavyzdžiui, 1920–

1922 metais „spaudos“ draugijos savait-
raštis Rytojus) ar vadinamasis po liti nis-
visuomeninis laikraštis (1929 metais tilžė-
je, Karaliaučiuje bei berlyne leistas Laisvės 
žodis ir dvisavaitis Laisvas žodis). daugiau 
buvo ūkininkams skirtų savait raščių 
(1923–1924 metais tilžėje ir Klaipė doje ėjo 
Laukininkas), evangeliškosios bei krikščio-
niškosios periodikos (evangelikų liutero-
nų pažiūras 1881–1939 metais skel bė sa-
vaitraštis Pakajaus paslas, o 1922 metais 
leistas laikraštis Alyvų lapai ir 1929 metais 
ėjęs savaitraštis Pakajaus balsas bu vo krikš-
čioniški). vokiškai kalbančius informuo-
davo vokiškai spausdinti informaciniai 
leidiniai, pavyzdžiui, 1931 metais leistas 
Litauische Stimme (urbonas 1997, 110–111).
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liaus Gaigalaičio, vydūno) atsiminimuose3, enciklopedijose ir bibliografiniuose 
spaudos sąrašuose4. todėl tokiuose šaltiniuose ir kiek išsamesniuose (birutės bal-
trušaitytės, domo Kauno)5 tyrimuose iškelti vertinimai čia komentuojami ir iš-
plečiami paties laikraščio medžiagos analize. spaudinys tyrėjams gerai prieina-
mas – didžiausi komplektai saugomi lnb (apie 83,4% išleistų laikraščio numerių) 
bei vub (75,6% išleistų numerių). Kitose lietuvos apskričių ir universitetų biblio-
tekose yra daug mažesnės apimties komplektų ar tik po keletą laikraščio nume-
rių (Lietuviški periodiniai leidiniai 1823–1940: Kontrolinis sąrašas, 555t.). empirinės 
medžiagos analizės duomenys taip pat gretinami su istorikų studijose6 at sklei-
džiamu sociokultūriniu kontekstu. 

1. l a i K r a Š Č i o  v i e t a  s o C i o K u l t Ū r i n Ė j e  r Y t p r Ū s i Ų  l i e t u v i Ų 
s i t u a C i j o j e

1.1. p r i e Š i s t o r Ė. Naujasis Tilžės keleivis įkūnijo XX amžiaus pradžios ryt-
prūsių tautiškai susipratusių lietuvių norą turėti laikraštį, keliantį jų tautinės 

3  vilius Gaigalaitis, Atsiminimai, sudarė aud-
ronė Kaukienė, Klaipėda: Ku leidykla, 
1998, 129; vydūnas, Septyni šimtmečiai vo-
kiečių ir lietuvių santykių, vilnius: vaga, 
2001 [1932], 448.

4  senesnėse enciklopedijose nevengiama pa-
brėžti patriotinės NTK pozicijos, jis vadi-
namas „liberaliniu mažosios lietuvos lie-
tuvių laikraščiu“ (vacys bagdonavičius, 
„naujasis tilžės keleivis“, TLE 3, 1987, 
185; „naujasis tilžės keleivis“, LTE 8, 
1981, 107), taip pat vertinama ir juliaus 
tamošiūno sudarytame bibliografijos sąra-
še (julius tamošiūnas, Lietuviškų periodi-
nių leidinių bibliografija 1832–1982, Kaunas: 
[ j. tamošiūnas], 1991, 353). bostoniškė en-
ciklopedija aktualina jo vietą kultūrinia-
me-istoriniame kontekste: „sustojus Lietu-
viškai Ceitungai ir Keleiviui, N[aujasis] 
T[ilžės] K[eleivis] buvo vienintelis lietuvių 
ir lietuviškos dvasios laikraštis m[ažo joje] 
lietuvoje“ (LE 20, 1960, 68). naujesniuose 
leidiniuose vertinimai nuosaikesni, patei-
kiami tik paties laikraščio paantraštėje fik-
suoti įvardijimai, todėl NTK vadinamas 
„prūsų lietuvių tautinės mažumos laikraš-
čiu“ („naujasis tilžės keleivis“, Lietuviški 
periodiniai leidiniai 1823–1940: Kontrolinis 
sąrašas, vilnius: lnb bibliografijos ir kny-
gotyros centras, 1993, 554–556; „naujasis 
tilžės keleivis“, Žurnalistikos enciklopedija, 
sudarė Genovaitė burneikienė, dalia dir-

vonaitė, juozapas vytas urbonas, vilnius: 
pradai, 1997, 352).

5  birutė baltrušaitytė, Mažosios Lietuvos mote-
rys, vilnius: lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 1998, 87, 99–102; domas Kaunas, 
Mažosios Lietuvos knyga. Lietuviškos knygos 
raida 1547–1940, vilnius: baltos lankos, 
1996, 548. straipsnio autorė taip pat rė mė-
si savo 2007 metais parengta humanitari-
nių mokslų daktaro disertacija Deutscher 
lexikalischer Lehneinfluss in der litaui schen 
Zeitung Ostpreußens „Naujasis Tilžės kelei-
vis“ (1924–1940).

6  vacys bagdonavičius, „prūsijos lietuvių si-
tuacija lietuvos nepriklausomybės me-
tais“, Lietuvininkų kraštas, redaktorių ko-
misija: norbertas vėlius, aušra Kaziuko-
nienė, algirdas matulevičius, vacys mi-
lius, irena seliukaitė, Kaunas: litterae 
universitatis, 1995, 308–338; algirdas ma-
tulevičius, „prūsai, lietuviai, vokiečiai ir 
lenkai prūsijoje“, Lietuvininkų kraštas, re-
daktorių komisija: norbertas vėlius, auš-
ra Kaziukonienė, algirdas matulevičius, 
vacys milius, irena seliukaitė, Kaunas: 
litterae universitatis, 1995, 127–212; ar-
thur Hermann, „Klaipėdiškių likimas lie-
tuvoje po 1945 metų“, Arthur Hermann, 
Lietuvių ir vokiečių kaimynystė, vilnius: 
baltos lankos, 2000 [1988], 73–94; silva po-
cytė, Mažlietuviai Vokietijos imperijoje 1871–
1914, vilnius: vaga, 2002.
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mažumos teises, siekį išsaugoti gimtąją kalbą. tokios liberaliosios atšakos atsi-
skyrimas nuo konservatyviosios pakraipos leidinių prasidėjo jau XiX amžiaus 
pabaigoje. Šiam procesui darė įtaką prieštaringi veiksniai, pavyzdžiui, teigiamas 
tilžės spaustuvininkų požiūris bei bendradarbiavimas su dl lietuviais padėjo 
leidėjams išreikšti liberalesnes nuostatas, tačiau leidėjų neryžtingumas bei ryt-
prūsių valdžios pašalpos šį procesą pristabdydavo arba netgi grąžindavo leidinius 
į konservatyvųjį kelią.

1.1.1. n u o  K o n s e r v a t Y v a u s  F r Y d r i C H o  K u r Š a i Č i o  KELEIVIO 

i K i  l i b e r a l a u s  NAUJOJO TILŽĖS KELEIVIO. XiX amžiaus pabaigoje ir XX am-
žiaus pradžioje rytprūsių valdžios inicijuotuose lojalumui ugdyti skirtuose, 
tačiau lietuvių kalba spausdintuose leidiniuose ėmė formuotis mintys apie gim-
tosios kalbos išsaugojimą. tokį perėjimą iliustruoja keletas tarpusavyje susiju-
sių lietuviškų rytprūsių laikraščių, turinčių savo pavadinime žodį keleivis. pir-
masis – prūsijos valdžios proteguotas ir Karaliaučiuje Frydricho Kuršaičio 
redaguotas bei leistas savaitraštis Keleivis (Keleiwis iß Karaliáucʒiaus Broliams Lie-
tùwi nin kams Ʒinês parneßąs [verantwortlicher Redakteur Prediger Fr. Kurſchat in Kö-
nigſ berg], 1849–1880). tyrėjų darbuose pabrėžiamas jo provokiškumas7, tačiau 
įžvelgiamas ir valstiečių prisirišimo prie gimtosios kalbos palaikymas bei gerai 
parengtos ir techniškai suredaguotos medžiagos pateikimas. neabejotinai tei-
giama buvo tai, kad Keleivis suaktyvino lietuvininkų idėjinę diferenciaciją, kuri 
XiX amžiaus antroje pusėje padėjo atsirasti naujiems įvairios idėjinės orientaci-
jos lietuvių periodiniams leidiniams (žr. 1 pav.).

liberalesnės atšakos pradininku galima būtų vadinti adomo einaro 1880 me-
tais pradėtą leisti Naująjį keleivį (Naujaſis Keleiwis; toliau – NK) (tamošiūnas 1991, 
352; LE 20, 67; MLE 3, 235; vydūnas 2001 [1932], 443). mat Kuršaitis, nebepajėg-
damas Keleivio leisti, pardavė jį einarui. Šis laikraščio leidimą sustabdė ir atnau-
jino tik 1883 metų gegužę, o nuo 1880 metų balandžio iki 1883 metų gegužės, 
susitaręs su intensyviai lietuviškus spaudinius leidusiais reilenderiais, tilžėje lei-
do savaitraštį NK. einaro redaguotas NK daug lietuviškesnis už kuršaitiškąjį8. iš 
pradžių NK bendradarbiavo jonas basanavičius ir kiti dl lietuviai, tačiau einarui 
pabūgus spausdinti basanavičiaus straipsnį bendradarbiavimas nutrūko ir tai 
buvo paskata steigti dl atskirą laikraštį Aušra (MLE 3, 235). nuo 14-ojo numerio 
NK spaudai rengęs johanas Ferdinandas Kelkis 19-ajame numeryje pakeitė pava-
dinimą į Tilžės keleivį (Til‡ês Keleiwis, Lietuwos Naudingaſis Kelrodis; toliau – TK), 
tačiau paliko senąją numeraciją ir leido 2–3 kartus per savaitę iki 1924 metų. TK 

7  „laikraščio publikacijose buvo pasisakoma 
prieš lietuvių nacionalinį judėjimą [...], 
gimtosios kalbos teisių pripažinimą, ragi-
nama aktyviai kovoti prieš bet kokią švie-
sesnę mintį tarp lietuvininkų“ (urbonas 
1997, 19).

8  Zigmas Zinkevičius, Lietuvių kalbos istori ja 5. 
Bendrinės kalbos iškilimas, vilnius: mokslo 
ir enciklopedijų leidykla, 1992, 73.
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9  vaclovas bagdonavičius, domas Kaunas, 
„arnašius jurgis“, MLE 1, 2002, 78.

1 pav. lietuviško rytprūsių laikraščio Keleivis konservatyviosios (kairėje) ir liberaliosios 
(dešinėje) atšakų genezė

su pertrūkiais redagavo einaras, jurgis arnašius, Kristupas jurkšaitis, kol laikraš-
tis buvo sustabdytas dėl mažo pelningumo. nors Kelkis ir buvo pasukęs vokie-
tinimo linkme, tačiau ypač arnašiaus redaguojamas TK tapo palankesnis lietuvių 
reikalams9. dėl šios priežasties kiek daugiau nei keturiasdešimt metų ėjęs laikraš-
tis vadinamas visuomeniniu-politiniu arba liberaliniu (tamošiūnas 1991, 531), 
nors ir atvirai laviravo tarp lojalumo prūsijos valdžiai bei tautiškumo. vis dėlto 
TK paprastai laikomas NTK pirmtaku, nes išreikšdavęs pačių lietuvininkų siekius 
(tamošiūnas 1991, 531; urbonas 1997, 20; NTK 97, 1932, 3). patriotiškus NTK 
leidėjus, nebeturėjusius finansinių saitų su vokiečių valdžia, užgulė ganėtinai 
prieštaringi įsipareigojimai – nustojus eiti kitiems lietuviškiems laikraščiams, rei-
kėjo aprėpti realius rytprūsių lietuvininkų interesus ir kartu tęsti tilžės lietuviš-
kos spaudos liberalėjimo tradicijas, puoselėti lietuvybę.  

1.1.2. K o n s e r v a t Y v i o s i o s  a t Š a K o s  t Ą s a :  KELEIVIO l e i d Y b o s 

a t n a u j i n i m a s. 1883 metų gegužę Naujajam keleiviui tapus Tilžės keleiviu, 1883–
1886 metais einaras ragainėje vėl leido provokišką Keleivį (Kelewis Brólems 
Lietùwininkams Žinès parneszs), kuris iš pradžių bandė būti kiek lietuviškesnis 
(bendradarbiauta su Frydrichu Kuršaičiu, adalbertu bezzenbergeriu, nepaisyta 
protestantų – spausdinti dl straipsniai lotyniškomis raidėmis), tačiau valdžios 
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pašalpa lemdavo jo ištikimybę vokietijai (MLE 2, 60). perkeltas į tilžę, vėliau 
parduotas jurgiui traušiui priekulėje, 1886 metais laikraštis tapo Konservatyvų 
draugystės laiško (Konʒerwatywu Draugyſtes Laißkas; 1880–1918), kurį leido „rytprū-
sių lietuvių konservatorių draugystė“ (tamošiūnas 1991, 201), priedu. jį redaga-
vo vilius Kučius bei pats traušys (MLE 2, 356). remiamas prūsų valdžios laik-
raštis ėjo iki 1910 metų (tamošiūnas 1991, 182).

1.2. NTK l e i d i m o  s Ą l Y G o s. spaudos draudimo metais rytprūsių lietuvių 
kultūros centru tapusioje tilžėje vyko intensyvus darbas10, o NTK leidimo metu 
(ypač dėl 1923 metais suaktyvėjusios nepalankios vokiečių politikos) visuomeninio 
gyvenimo aplinkybės buvo pasikeitusios lietuvių nenaudai. jau kiek anksčiau pra-
sidėjusį tautinį atgimimą nutraukė pirmasis pasaulinis karas, o vėliau slopino stip-
ri germanizacija. trečiajame dešimtmetyje buvo persekiojami visuomenininkai, 
trukdoma kultūros renginiams, uždaromi periodiniai leidiniai11. nuo 1933 metų 
rytprūsių lietuviai neteko visų teisių į tautinę egzistenciją, nuo 1935 metų uždraus-
ta visų lietuviškų kultūros draugijų veikla (bagdonavičius 1995, 309).

Gana reguliariai keturių puslapių12 dukart per savaitę leistą NTK (2 pav.) nuo 
pradžios iki 1925 metų rugsėjo redagavo Fricas domašius (Fritz dommasch) ir 
augustas mikutaitis (august mikuteit), vėliau redagavimą perėmė jagomastų 
šeima. enzys jagomastas redagavo 1925–1933 ir 1936–1940 metais, jo duktė ona 
jagomastaitė-vilmantienė (po santuokos anna [anita] mecklenburger-vilmantie-
nė) – 1934–1936 metais; prie šio darbo prisidėdavo ir leidėjo sūnus dovas jago-
mastas. lietuvių tautinės mažumos atstovavimo pozicijai darė įtaką enzio jago-
masto asmenybė ir nusiteikimas (pilietiškumas13, lietuviškų raštų leidybos 
tradicijos14) bei finansiniai saitai su lietuva – laikraščio leidimą rėmė ir lietuvos 
vyriausybė (Kaunas 1996, 548), raginusi atstovauti lietuvių teisėms rytprūsiuose 

10  Čia spausdinti pirmieji dl skirti periodi-
niai leidiniai ir knygos, vėliau ir kitų 
krypčių laikraščiai, buvo kuriamos lietu-
viškos draugijos, kurias pakentė vokiečių 
valdžia.

11  leidyba buvo nutraukiama ne vien dėl po-
litinių, bet ir dėl finansinių priežasčių, pa-
vyzdžiui, prūsų lietuvoje ir Klaipėdos 
krašte įsitvirtinant pačių lietuvininkų leis-
tiems laikraščiams 1923 metais tilžėje 
kaip nebedavęs pelno sustabdytas gana li-
beralus lietuvininkų laikraštis – nuo 1890 
metų oto von mauderodės spausdinta ir 
mikelio Kiošio redaguota Nauja lietuviška 
ceitunga. tačiau nuo 1914 metų taikydama-
si prie valdžios pašalpų ji buvo perėmusi 
provokišką kryptį (urbonas 1997, 110–111; 
MLE 3, 235).

12  1930 metais dėl leidėjo finansinių sunkumų 
19–90 numerių laikraščio apimtis sumažė-

jo iki dviejų puslapių. 1936 metais nuo va-
sario vidurio iki balandžio vidurio laik-
raščio leidimas buvo sustojęs.

13  enzys jagomastas 1918–1919 metais buvo 
ml tautinės tarybos nariu, tilžės akto sig-
nataru, priklausė daugeliui draugijų, 
1931–1935 metais dirbo lietuvių kultūros 
draugijos tilžėje bibliotekininku.

14  XiX amžiaus pabaigoje pats dirbęs spaus-
tuvininku oto von mauderodės spaustu-
vėje (tuo metu ten spausdinta Nauja lietu-
viška ceitunga), 1896–1941 metais enzys ja-
gomastas tilžėje turėjo savo poligrafijos 
įmonę ir leidyklą, nuo 1912 metų vadintą 
„lituania“. iš 370 knygų, brošiūrų, lape-
lių, kalendorių, smulkiųjų spaudinių, lie-
tuvišką tautinį sąjūdį palaikančių laikraš-
čių daugiau nei du trečdaliai skirta ryt-
prūsių lietuviams (domas Kaunas, „litua-
nia“, MLE 2, 2003, 663–664). 
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15  Tilsiter Allgemeine Zeitung nuo XX amžiaus 
trečiojo dešimtmečio vidurio spausdino 
straipsnių, kurių pagrindinė mintis buvo 
ta, jog lietuvių kultūrinę veiklą jau seniai 
reikėję uždrausti kaip antivalstybinę (vy-
dūnas 2001 [1932], 523). NTK informuoda-
vo apie tokius išpuolius (žr. e[nzys] jago-
maſ tas, „mano atſiliepimas dēl upůlimų 
‘tilſiter allg. Ʒeitung´oje’ numeriůſe 289 
ir 292“, NTK 100, 1933, 1) ir prašydavo lie-
tuvius būti neutralius: „nebebarkimēs ſu 

Wokie cʒiais, bet ir nebeſkaitykime tokius 
laik raßcʒius, kurie tiktai trokßta ißnaikyti 
lietuwių tautą“ (brolis, „muſu prie ßi nin-
kai ir mes“, NTK 80, 1927, 1).

16  pats aktyviausias šios revanšistinės Klaipė-
dos krašto vokiečių ir lietuvių sąjungos 
skyrius buvo įkurtas tilžėje (bagdonavi-
čius 1995, 309; o[na] pr[ūsaitė], „memel-
landbundo bjaurųs Weikſmai prieß pruſų 
lietuwius“, NTK 33, 1932, 1).

2 pav. Naujasis Tilžės keleivis 100, 1930 12 13, 1 (iliustracija iš: tamošiūnas 1991, 353);
lnb lituanistikos fondas: alp 2551, mikrokopijų fondas: mFp96

ir jas ginti. iki pirmojo pasaulinio karo buvusi stabili, „lituanios“ situacija pasi-
keitė 1919–1923 metais, pradėjus užsiimti leidyba lietuvai. nors padidėjusios 
apimtys reiškė suklestėjimą, tačiau patirta finansinių sunkumų dėl užsakovų ne-
atiduotų skolų, dėl muitų. jau nuo 1924 metų spaustuvę boikotuodavo svarbiau-
si klientai – vokiečių verslininkai (Kaunas 1996, 547), o nuo 1931 metų santykiai 
su vokiečiais itin pablogėjo (baltrušaitytė 1998, 91). reikėdavo gintis nuo vokiškų 
laikraščių intrigų (ypač vietinio Tilsiter Allgemeine Zeitung15), nuo suaktyvėjusio 
vokiečių memellandbundo veiklos16. po 1933 metų vokiečių valdžia nuolat per-
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sekiodavo spaustuvę, Naująjį Tilžės keleivį ir jo leidėjus17. 1940 metais tilžės vals-
tybinė saugumo policija spaustuvę uždarė ir nutraukė laikraščio leidybą. vokiečių 
verčiamas persikelti į vokietiją enzys jagomastas su šeima 1941 metais repatrija-
vo ir apsigyveno vilniuje, tais pačiais metais buvo suimtas ir su šeima nacių 
sušaudytas paneriuose.

1.3. NTK s i e K i a i :  t a r p  p r a G m a t i K o s  i r  p a t r i o t i Z m o .  nors ir 
nebūdamas didelio tiražo (leista apie 1 000 egzempliorių, plg. Nauja lietuviška 
ceitunga ir Tilžės keleivis leisti 3 000–6 000 egzempliorių tiražu) bei neturėjęs daug 
prenumeratorių (1925 metais prenumeruoti 644 egzemplioriai, 1932 – tik 325 [Kau-
nas 1996, 548]), NTK buvo svarbus pačiai leidyklai. mat „lituania“ per šį laikraš-
tį palaikė kultūrinius ir komercinius ryšius su rytprūsių lietuviais. Kartu tai są-
lygojo ir derinimąsi prie rytprūsių lietuvių bendruomenės „būriškojo“ identiteto18. 
Keleto inteligentų puoselėta vientisos lietuvių tautos vizija rytprūsių lietuviai 
nepersiėmė (Hermann 2000 [1988], 73–94), jie netapo ir modernia tauta – visų 
pirma jų socialinė struktūra buvo nepilna (čia nesusiformavo vieninga lietuviš-
koji inteligentija). NTK tai traktuoja kaip tiesioginę nutautėjimo priežastį:

bet kur yra tie Kunigai, daktarai, adwokatai, inenierai, mokytojai ir t.t. – tiktai 
palyginkime did. lietuwos lietuwius. neiurint maſkolißkos prieſpaudos laikų 
ten atſirado wiſa eilē mokytų Wyrų, kurie ſėkmingai paſidarbawo dėl ſawo tau-
tos reikalų. taigi mes ſu jais tů atwilgiu ir wiſai ſuſilyginti negalime, mes po 
iß didiosios Wokiecʒių Kulturos Įtekme likome lig akli (NTK 60, 1924, 2). 

išblėsus lietuvininkų politiniam aktyvumui dėl savo teisių, laikraštis koncen-
travosi į kultūrinius, religinius, ekonominius bendruomenės interesus. toks prag-
matiškumas išsakytas pirmuosiuose NTK numeriuose:

apraßo trumpai wisus politißkus atſitikimus, talpina graius apraßymus ir nu-
ſi dawimus, eiles ir eilēraßcʒius, praneßa iß muſu Kraßto ir iß Karaliaucʒiaus ir 
berlyno wiſus turgus, ſkelbia piewu parſamdymus, paſergēs kiekwieną ſawo skai-
tytoją, kad jis neturētų tokių ir panaßių ißkadų, praneß mokējimo termynus Fi-
nancamto ([reklaminis skelbimas], NTK 2, 1924, 1).

iš tiesų laikraštis pranešdavo apie politiką ir pasaulio įvykius (bėgant me-
tams kisdavo rubrikų pavadinimai – „naujauſios inios“, „Wiſokios inios“, 
„iß wiſo swieto“, „trumpai naujauſios inios“, „Wiſokiu naujienu apwalga“, 

17  onai jagomastaitei 1936 metais iškelta byla 
dėl laikraščio publikacijų, neįtikusių na-
cio nalsocialistų režimui, dėl lietuvių teisių 
gynimo persekioti enzys jagomastas, vy-
dūnas.

18  taip istoriografijoje apibūdinama šios tau-
tinės mažumos bendra savivoka, nes su-
stip rindami savo valstietišką įvaizdį lietu-

vininkai vadino save būrais (lietuviškai 
kalbančiais kaimo žmonėmis). juos vienijo 
dar egzistuojančios vertybės – kalba (lai-
kyta pagrindiniu šios tautinės grupės 
identifikavimo požymiu) ir etninė kultūra 
(pocytė 2002, 58, 74). senoji lietuvių kultū-
ra rytprūsiuose 1872–1944 metais buvo iš 
esmės sunaikinta (Zinkevičius 1992, 253).
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„puſę nedēlēs apwalga“, „politikos apwalga“, „politißkos inutēs“), rašydavo 
apie regioninius įvykius iš rytprūsių („Waldißki praneßimai“, „iß muſu Kraßto“, 
„naujienos iß pruſų lietuwos“, „iß maosios lietuwos“, „iß pietnemunio Kraß-
to“)19, iš Klaipėdos krašto („naujienos iß pamario“, „iß sʒiaurnemunio Kraßto“, 
buvo perspaudų iš klaipėdiškio Lietuvos keleivio) ir iš lietuvos („iß Klaipēdos 
Kraßto ir lietuwos“, „iß lietuwos“, „Kas naujo lietuwoje?“, perspausdindavo 
straipsnių iš Trimito), anonsuodavo ir aptardavo tilžiškius kultūros renginius 
(koncertus, išvykas, sukaktis). 

siekdamas būti visapusiškas, laikraštis reguliariai rašė apie ekonomiką, ūki-
ninkavimą („Gaſpadoryſtēs apwalga“, „turgai“, „muſu Gaſpadoriams“, „ukißkos 
inios“), spausdindavo religines naujienas („banytißkos inios“) ir protestantiš-
kas vertybes propaguojančius jurgio ledraičio ir Frydricho Kuršaičio tekstus, 
pranešdavo apie orą („Koks bus oras?“), dėdavo reklaminių skelbimų („Wiſokie 
Garſinimai“, „sʒeimynißkos inios“) ir laisvalaikio skaitinių („apie sweikata“, 
„naudingi pamokinimai“, „sʒis bei tas“, „margumynai“, „paſijůk“, „jůkai“, „ar 
inai, kad...“).

Kita vertus, leidėjai ir straipsnių autoriai, palaikydami ryšius su lietuva (stu-
dijuodami, lankydamiesi joje, bendradarbiaudami su visuomenininkais) ir stebė-
dami ten vykstančio kultūrinio gyvenimo aktyvėjimą, siekė rytprūsiuose saugo-
ti lietuvybę bei skatino tai daryti bendruomenę. lietuvių kalbos ir etninės kul tūros 
kaip svarbiausių lietuvybės požymių išsaugojimo pozicija akivaizdi specializuo-
tuose skirsniuose ir straipsniuose, pasirašytuose leidėjų vardu (Rēd. arba Rēdyſtē) 
bei autorių inicialais. tačiau vengta atvirai konfrontuoti su konservatyvesnėmis 
rytprūsių lietuvininkų nuostatomis. Štai ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje stiprė-
jant nacionalsocialistų spaudimui, laikraštyje ir toliau skelbiami draugiški lietuvių 
tautinės mažumos identiteto išsaugojimo siekiai, kartu pabrėžiamas lojalumas 
prūsijos valstybei:

mes prūſų lietuwininkai niekad nebuwome ir dabar neeſame nei jokie Walſtybēs 
prießininkai! mūſų wienintelis rūpeſtis tēra tiktai ißlaikyti ir brangint mūſų ſenąją 
lietuwißką Kalbą ir Kultūrą! („nereikia bijoti lietuwißką laikraßtį ſkaityti!“, NTK 
94, 1938, 1).

siekiant patriotinių tikslų laikraštyje atsiskleidžia ir individualesni autorių 
požiūriai bei kuruojamos sritys. 

19  išlaikant istorinį nuoseklumą straipsnyje 
pasirinkti tuometės kalbinės bendruome-
nės vartoti politinę priklausomybę nusa-
kantys terminai Rytprūsiai ir Rytprūsių lie-
tuviai. XiX amžiaus lietuvių literatūroje 
vadovaujantis martyno jankaus lietuvybės 
idėjomis ir pabrėžiant integracinį aspektą 
lietuviška provincija prūsijos sudėtyje vis 

dažniau pradėta vadinti Mažąja Lietuva, 
tokių įvardijimų pasitaiko emilio vilman-
to straipsniuose. nuo 1939 metų NTK in-
tensyviau vartojami geografiniai pavadini-
mai (Šiaurnemunio kraštas, Pietnemunio 
kraštas) gali būti suprantami kaip neutra-
lumo išraiška.
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leidėjo duktė jagomastaitė-vilmantienė, straipsnius pasirašydavusi -O-, -tė,  
A. J-tė, O. J-tė, Ona Prūsaitė, O. Pr., O. Wilmantienė, O.W, O.Wm., buvo aktyvi 
rytprūsių kultūros draugijų veikėja, su broliu dovu užrašinėjo to krašto liaudies 
kūrybą, rūpinosi kultūriniais ryšiais su lietuva. jagomastaitės vyras vokietis emi-
lis mecklenburgeris-vilmantas, taip pat buvo įtrauktas į laikraščio leidimą, jis 
savo straipsnius pasirašydavo Wilmantas. Ketvirtajame dešimtmetyje daugiausia 
jagomastaitės rūpesčiu NTK kryptingai buvo šviečiamos bei lavinamos moterys ir 
jaunimas. nuo 1927 metų su pertrūkiais spausdinami skirsniai „moterų Kampelis“, 
„jaunimo Kampelis“, 1928 metais „Waiku Kampelis“ ir pan. Čia drąsiau konfron-
tuojama ir su kasdieniškomis prisitaikėliškumo apraiškomis, pavyzdžiui, lietuvai-
čių moterų miesčionėjimu („lietuwių moteros“, NTK 45, 1927, 3). Gimtąją kalbą ši 
lietuvininkė laikė neatsiejama etnolingvistinės bendrijos gyvybingumo dalimi: 

reikia ſuſipraſti ir ſuwienytomis sylomis ſu kitais Wiengencʒiais ſtengties ſawo 
Wai kams ißlaikyti brangiauſią tēwų palikimą – prigimtąją Kalbą (o[na ja go mas-
tai tė], „Fryʒu Giminēs Kowa u buwi“, NTK 19, 1925, 1).

leidėjo sūnus dovas jagomastas, įgijęs humanitarinį išsimokslinimą Karaliau-
čiaus bei Kauno vytauto didžiojo universitetuose, grįžęs talkino tėvui. nuo 1937 
metų jis vadovavo spaustuvei, intensyviai rengė laikraščiui straipsnius20, pasira-
šydamas Br., Brolis. dovas jagomastas taip pat skatino kryptingą veiklą:  

lietuwio pareiga yra triųſti ne apie Wokiecʒių, bet apie lietuwių Giminę, ne u 
Wokietyſtēs, bet u lietuwybēs Gerowę įſtoti ir paſidarbůti (brolis, „lietuwio pa-
rei gos“, NTK 23, 1930, 1).

nors siūlyto NTK redagavimo vydūnas dėl didelio savo užimtumo atsisakė, 
jo straipsniai, kuriuose aptariami rytprūsių lietuvių identiteto klausimai21, darė 

20  vien 1927–1930 metais dovas jagomastas 
paskelbė per 30 straipsnių, kuriuose dis-
kutavo apie kalbos išsaugojimą („ißlaiky-
kime ſawo Kalbą!“, NTK 88, 1927, 1 ir  
NTK 62, 1928, 2–3; „muſu Kalbos reika-
lai“, NTK 1, 1929, 3; „Wiena lietuwių Kal-
bos pamoka“, NTK 85, 1929, 2; „lietuwis 
ir lietuwio Kalba“, NTK 93, 1929, 3), ska-
tino patriotiškumą („lietuwio pareigos“, 
NTK 23, 1930, 1; „augti ir ſtiprēti lietu-
wyſ tē je“, NTK 11, 1929, 3; „swarbus lie tu-
wiß ki Klauſimai“, NTK 9, 1929, 2; „lietu-
wyſ tēs priſikēlimo Warpai“, NTK 28, 1929, 
2; „tu rēkime paſitikējimo ſawimi“, NTK 
102, 1927, 1; „lietuwißkoſios Kulturos 
reikalas“, NTK 58, 1927, 3), išsakė lietuvi-
ninkų poziciją („Wokiecʒiams primini-
mas“,  NTK 71, 1929, 1; „lietuwißko laik-
raßcʒio udůtis“, NTK 89, 1928, 1; „Kas 
lietuwiui ir kas Wokiecʒiui“, NTK 85, 

1928, 1; „pruſų lietuwos senowēs lietu-
wiß kumas“, NTK 57, 1928, 2).

21  siekiant aprėpti kuo daugiau skaitytojų 
dažniausiai lietuvių ir vokiečių kalbomis 
spausdinti vydūno straipsniai ne tik ra-
gindavo gerbti savo tautą ir kalbą (žr. „tē-
wiß kēs emē“ / „Heimaterde“, NTK 1, 
1924, 2; „tikraſis lietuwių Gymis“ / „das 
wahre litauiſche Geſicht“, NTK 2, 1924, 2; 
„Kaip mums paſielgt reikētų“ / „Wie wir 
uns verhalten sollten“, NTK 43, 1924, 2; 
„muſu tieſa“ / „unſer recht“, NTK 76, 
1925, 1; „be prigimtos Kalbos – be sielos“ / 
„ohne muttersprache – ohne seele“, NTK 
102, 1928, 2), bet ir polemizuodavo su   
vokiečiais (žr. „Klaipēdos Kraßto ba‡ny-
cʒia“ / „die Kirche im memelgebiet“,   
NTK 4, 1924, 2, polemiką su kunigu rei-
meriu, NTK 20, 33, 1924).
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įtaką lietuvininkų pozicijos formavimui. Šis autorius straipsnius pasirašydavo 
Wydunas, Wyd., Wd., Vîdûnas, Vds. vydūno straipsniuose propaguojamas pasyvus 
pasipriešinimo vokietinimui principas – neprarasti vidinės tvirtybės, būti kan-
triems ir nepasiduoti provokacijoms. lietuviai traktuojami nebe kaip vidinio ne-
atsparumo, o kaip visiškai beginklė politinio ir kultūrinio smurto auka (bagdo-
navičius 1995, 314). 

enzys jagomastas (straipsnius pasirašydavo inicialais E. J.) skatino krašto-
tyrą ir bibliofiliją. leidėjas ragino lankyti lietuvišką skaityklą tilžėje, rinkti 
istorinę vertę turinčias knygas, laikraščius (žr. NTK 52, 1936, 4), domėtis savo 
kalba ir užsirašinėti retesnius žodžius („dēl ‰emaitißkų odių ‘Keleiwyje’“, 
NTK 17, 1927, priedas). praktiniais kalbos klausimais ieškojo dialogo su lietu-
vininkais skyrelyje „‘nauj. tilēs Keleiwis’ kalba ſu skaitytojais“, kur aptarda-
vo vietovardžių vokietinimą ir kitus klausimus. leidėjas inicijavo lietuvos au-
torių grožinės literatūros kūrinių perspaudus: poeziją (per dvidešimt maironio 
eilėraščių, po keletą vinco mykolaičio-putino, Kazio binkio, liudo Giros, vinco 
Kudirkos, prano vaičaičio eilėraščių) ir prozos kūrinius (po keletą petro Cvir-
kos, Šatrijos raganos, motiejaus valančiaus, vinco Krėvės, jono biliūno apsa-
kymų ir apysakų), pats leido jų knygas ir taip stengėsi tiesti bent jau dvasinį 
tiltą su lietuva. nemažai spausdino ir rytprūsių lietuviškos literatūros: anso 
bruožio, jurgio ledraičio poeziją, Kristijono donelaičio Metus. dėdavo ir tau-
tosakos – lietuviškų pasakų, perspausdindavo simono daukanto užrašytos pa-
sakojamosios tautosakos tekstų. spaudžiant pronacistiniams sluoksniams kai 
kurie lietuvininkai atsisakydavo prenumeratos, todėl tekdavo laikraštį įvairinti 
ir dėti pasaulinės literatūros (selmos lagerliof, levo tolstojaus, oskaro vaildo) 
kūrinių. 

akivaizdu, kad NTK, nors ir varžomas nutautėjančio adresato poreikių, siekė 
ugdyti išprususį lietuvininką: informuotą apie svarbiausius pasaulio ir regiono 
(rytprūsių ir lietuvos) įvykius, išmanantį ūkininkavimo ir visuomenės gyvenimo 
dalykus, saugantį pragmatiškas protestantiškumo vertybes, o svarbiausia – išlai-
kantį lietuviškuosius savo identiteto bruožus ir nevengiantį kultūrinių ryšių su 
lietuva.

2. s a n t Y K i s  s u  r Y t p r Ū s i Ų  l i e t u v i Ų  K a l b o s  s i t u a C i j a :  NTK 

K a l b o s  p o l i t i K a

2.1. r Y t p r Ū s i Ų  l i e t u v i Ų  K a l b o s  p a d Ė t i e s  v e r t i n i m a s  NTK. 
jau 1924 metų pirmojo numerio prakalboje pasirodžiusi patriotinė gimtosios kal-
bos išlaikymo deklaracija „negalime leiſt wisißkai nutilt lietuwißkam odiui“ 
buvo kartojama per visus laikraščio leidimo metus. Greta to laikraštyje analizuo-
jama esama lietuvių kalbos padėtis, vertinamas kalbinės bendruomenės kiekybi-
nis ir kokybinis kitimas. 
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dvikalbystė NTK suprantama kaip neišvengiamas dalykas22: prieš vokiečių 
kalbą nepasisakoma, ji traktuojama kaip sąlyga norint dalyvauti visuomenės gy-
venime, tačiau skatinama suvokti, kad derėtų branginti ir gimtąją kalbą. o visuo-
meninės dvikalbystės paveikta lietuvių kalba23 laikraštyje ypač peikiama, ji pa-
niekinamai vadinama „lietuwißkai-ſlawißkai-wokißku mißiniu“ (NTK 6, 1924, 2) 
arba taip apibūdinama:

ſudarkytoji „puſwokiecʒių“ arba pawokiecʒiůjancʒių lietuwių kalba wa di noſi 
„Grüſůkit jūſų Frau“ Kalba („nei lietuwißkai nei wokißkai“, NTK 24, 1937, 1).

laikraštyje atskleidžiamas tautinės mažumos išgyvenamas konfliktas tarp savo 
identiteto ir didesnės vokiečių kultūros spaudimo. Čia neigiamai vertinamas pas-
taraisiais dešimtmečiais suintensyvėjusios akultūracijos sąlygotas gimtosios kal-
bos nykimas. peikiama prisitaikėliška lietuvių pozicija, pavyzdžiui, kai vokieti-
namos vardų formos: 

toks Wardas kaip „max mitʒkeit“ tarytum ſakyti ſako: „aß eſu lietuwis, lie-
tu wių Waikas, bet aß nenoriu buti lietuwis, aß gēdiůs ſawo lietuwyſtēs ir 
no rēcʒiau tiktai jos nuſikratyti“ (brolis, „lietuwio Wardas – lietuwio Garbē“, 
NTK 3, 1929, 3).

Gimtosios kalbos išsižadėjimas suvokiamas ir kaip kartų problema. Ketvirtojo 
dešimtmečio pabaigoje mažėjant skaitančiųjų lietuviškai, NTK orientuojasi į tau-
tiškai stipriausią grupę – senuosius lietuvininkus (plg. Kaunas 1996, 548), pavyz-
džiui, 1936 metais renkamas vyriausias skaitytojas. laikraštis vyresniuosius įpa-
reigoja perteikti informaciją jaunajai kartai, o tekstų apie lietuvių kalbos praeitį 
spausdina ir vokiškai:

mielas skaitytojau! sekantį „jaunimo Kampelį“ paduok tawo namůſe jaunajai 
Kartai, kuri, lietuwißkų mokyklų jau nebepaindama, nemoka taip gerai lietuwiß-
kai ſkaityti kaip tu. Kadangi bet ir jaunieji turētų kůdaugiau inoti apie ſawo 
tēwų Kalbą, mes cʒionai mielai důdame jiems progos apie tai ßį-tą wokißkai 
paſiſkaityti (rēdyſtė, „mokinkitēs lietuwißkai“, NTK 5, 1936, 2).

jaunimo dvikalbystė arba perėjimas į vokiškumą buvo sąlygotas socialinių-
kultūrinių veiksnių ir valstybinės politikos (mokyklų vokiečių kalba, karinės tar-

22  „dwikalbingumo nereikia taip jau labai bi-
joties [...]. Goethe ſako: ‘Wer fremde spra-
chen nicht kennt, weiß nichts von der ei-
genen’ [...]. o kas ſwarbiauſia, tai kad ji 
yra muſų sʒirdies Kalba“ (brolis, „ißlai-
kykime ſawo Kalbą“, NTK 62, 1928, 2–3).

23  siekdami greičiau perteikti informaciją 
dvikalbiai dažnai pramaišiui vartoja abie-
jų kalbų žodžius. Šiuolaikiniuose dvikal-
bystės tyrimuose netgi manoma, kad dvi-

kalbių atmintyje susiformuoja bendras 
abiejų kalbų žodžius apimantis žodynas 
(Gerd tesch, Linguale Interferenz: Theoreti-
sche, terminologische und methodische Grund-
fragen zu ihrer Erforschung, tübingen: tbl-
verlag narr, 1978, 75; ruth albert, „das 
bilinguale mentale lexikon“, Deutsch als 
Fremdsprache: Zeitschrift für Theorie und 
Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer 
35[2], 1998, 90–97).
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nybos vokietijoje). dėl to, kad jaunimas nebemoka gimtosios kalbos ir jos nebe-
gerbia, kaltinami ir tėvai, jau prieš pirmąjį pasaulinį karą pasidavę vokietinimui:

jie ſawe patys taip toli paemino, kad jie ſawo prigimtąją Kalbą ne tik wien nuſlēpē 
ir niekam negirdint wartojo, jie ſawo lietuwißkumą bandē nudobti dargi tů, kad 
jie patys wokißkai nemokēdami, ſawo Kudikiams priewarta įkwēpē Wokißkumą 
(„Kalbos reikßmē“, NTK 23, 1925, 2).

trečiojo dešimtmečio pradžioje NTK skelbiamos mintys apie gimtosios kalbos 
ateitį itin prieštaringos. puoselėjant lietuvių kalbos išsaugojimo viltis tėvams pa-
teikiama didaktinių gimtosios kalbos mokymo dvikalbystės sąlygomis patarimų: 

kad kiekwiena motina ſawo Kudikius pirmiauſiai mokintų lietuwißkai, ne wo-
kißkai, nes motinos Kalbą pirmiau ißmokę, jiems ir wokißkai mokinties bus leng-
wiau ir jie wiſame kame daug gabeſni bus ir daugiau atſieks („moteru Kampelis“, 
NTK 19, 1928, 2);

netinka namůſe ſu Kudikiais kalbēti weik lietuwißkai, weik wokißkai (brolis, 
„mama! mamutē!“, NTK 63, 1929, 1).

o štai vydūnas idealizuotai ragina siekti visapusiško lietuvių kalbos vartojimo:

ne wisas udawinys mokinties lietuwių Kalbos, bet ißmokti lietuwißkai manyti 
(mislyti), kalbēti ir raßyti (Wydunas, „muſu Kraßto Kalba“, NTK 17, 1924, 2).

vis dėlto NTK suvokiamas lietuvių kalbos vartojimo sferų siaurėjimas, kurį 
sąlygojo ne vien germanizavimo politika, bet ir valstybės modernizavimo paveik-
ta akultūracija. dėl to kai kurie oficialiosios srities straipsniai skaitytojų pageida-
vimu spausdinami dviem kalbomis arba tik vokiečių kalba (pavyzdžiui, nuo 1932 
metų valdžios pranešimai, traukinių eismo grafikai skelbiami vokiškai). 

akivaizdu, kad NTK bandymai skiepyti etninę kalbos funkciją demografinio 
potencialo nebeturėjusiai rytprūsių lietuvių tautinei mažumai nebegalėjo būti 
veiksmingi. nors lietuvių kalba čia vis dar turėjo tapatinamąją jėgą, tačiau ji 
bendruomenėje siejosi su deficitiškumu (ribotomis funkcijomis). 

paisydamas bendruomenės poreikių NTK neapsiribojo vien deklaratyviais pa-
reiškimais apie kalbos statusą, o laviruodamas tarp lojalumo vokiečių valdžiai ir 
lietuvybės išsaugojimo24 pagal galimybes rūpinosi kalbos planavimu: išlaikyda-
mas tradicijas reagavo į laikmečio sąlygas, kalbos naujoves.

2.2. r Y t p r Ū s i Ų  l i e t u v i Ų  K a l b o s  l e K s i K o s  s a v i t u m a s  NTK: 
t a r p  l i e t u v i Š K u m o  i r  v o K i Š K u m o. laikraščio tekstuose išryškėja au-
torių požiūris į rytprūsių lietuvių kalbos leksikos vartojimo tradicijas, pateikiama 
ir konkrečių žodyno tvarkymo ar koregavimo idėjų. 

24  per ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje vy-
kusį rytprūsių gyventojų surašymą ragi-
nama lietuvių kalbą nurodyti gimtąja, bet 
ir išlaikyti lojalumą prūsijos valstybei:     

„Į raiſtus įſiraßykime: staatsangehoerig-
keit deutſch, mutterſprache litauisch, 
volks tum litauisch“ („iß pietnemunio 
Kraß to“, NTK 37, 1939, 3).
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2.2.1. b e n d r u o m e n Ė s  K a l b o s  t r a d i C i j Ų  i Š l a i K Y m a s  i r  K o -
r e G a v i m a s. nebuvus galimybių sukurti vienodų rytprūsių lietuvių kalbos 
vartojimo normų, puoselėtojiški laikraščio ketinimai taikstėsi su realia kalbos var-
tosena ir konkrečiais skaitytojų poreikiais, kurie gali būti suvokiami kaip dvikal-
bės bendruomenės norma25. todėl laikraštyje atsižvelgiama į individualius polin-
kius, skatinama pasikeisti žodžių vartojimo patirtimi. visa tai turėtų palengvinti 
teksto supratimą: 

ne wiſumet lengwa odius taip ißdēti ir ſutaiſyti, kaip konas skaitytojas iß na-
mų pratęs. [...] skaitytojai turēs ſupraſti, kad muſų Kalba dar negalējo taip iß ſi-
wyſ tyti ir ſutwirtēti kaip ant paweikſlo wokißkoji [...], jeigu tik kas dar neſutin ka 
ſu kokiu nors odiu arba sakiniu ir jis jo Wietoj ino kitą, gereſnį, tada pra ßo me, 
mums tą praneßti („atſpauſdintojo odio reikßmē“, NTK 46, 1925, 2).

Šio laikotarpio rytprūsių lietuvių kalbos žodynas suvokiamas kaip savaran-
kiškas ir nuo lietuvoje ugdomos bendrinės kalbos gerokai atsijęs vienetas. XX 
amžiaus rytprūsių lietuvių kalbos leksikos savitumas neabejotinai sąlygotas dau-
gelio veiksnių: ilgalaikių lietuvių kalbos kontaktų su vokiečių ir lenkų kalbomis, 
XX amžiaus vokietijos kalbos politikos, ribotų santykių su lietuvos lietuvių kal-
ba. esant kitai kalbinei situacijai ir istorinei realybei abi lietuvių kalbos atmainos 
pradėjo tolti viena nuo kitos, ėmė skirtis vokietybių reikšmės bei vokietybių te-
minių grupių apimtys, pavyzdžiui, spekuliacijos veiksmų pavadinimai (brokar-
taitė-pladienė 2007, 132).

iš lietuvos laikraščių perspausdinamų straipsnių komentaruose redakcija 
pažymi:

nors Kalba muſu pruſu lietuwiams bus raſi nelengwai ſuprantama, tacʒiau de-
dame ßį atſißaukimą, inodami, kad ir tulam pruſu lietuwiui rupi Wilniaus 
Klauſimas („atſißaukimas dēl Wilniaus ißwalnijimo“, NTK 50, 1925, 2).

tokių tekstų supratimą sunkina, o kartu ir distanciją su lietuvių bk kuria lie-
tuviški, tačiau rytprūsiuose nevartoti žodžiai. jiems skliaustuose pateikiami ryt-
prūsiuose paplitę atitikmenys26, pavyzdžiui, paſiry‡uſios (apſiēmuſios), kurſime (ſut-

25  Christiane schiller, Bilinguismus: zur Dar-
stellung eines soziolinguistischen Phänomens 
in der Literatur. Dargestellt an Beispielen der 
regionalen Literatur Preußisch-Litauens: Her-
mann Sudermann „Litauische Geschichten“, 
Ieva Simonaitytė „Vilius Karalius“, Frank-
furt a.m., berlin, bern, bruxelles, new 
York, Wien: lang, 2000, 200.

26  enzys jagomastas pasisakė už tai, kad ne-
aiškūs žodžiai skliaustuose turėtų ati tik-
menis. Kalbų kontaktų tyrimuose toks 
reiškinys, kai žodis pasakomas dviem kal-
bomis, vadinamas autoriaus interakcijos 
strategija ir vertinamas kaip sąmoningas 

autoriaus siekis suprantamiau perteikti 
žodį (Csába Földes, „Zur begrifflichkeit 
von ‘sprachenkontakt’ und ‘sprachenmi-
schung’“, Assimilation – Abgrenzung – Aus-
tausch. Interkulturalität in Sprache und Lite-
ratur, hrsg. von maria Katarzyna lasato-
wicz, jürgen joachimsthaler, Frankfurt    
a. m., bern, bruxelles, new York, Wien: 
lang, 1999, 49). sinonimiškai vartojamas 
terminas neutralumo strategija šiuo atveju 
nėra toks tinkamas (johannes bechert, 
Wolfgang Wildgen, Einführung in die 
Sprachkontaktforschung, darmstadt: Wis-
senschaftliche buchgesellschaft, 1991, 3).
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wer ſime). Kai kurie jų pateikiami su rytprūsiuose įprastesniais slavizmais: Jēgą 
(Sy lą), Paſauliui (Swietui). rytprūsių lietuvių kalbos dalimi buvo tapę ir senieji 
vokiečių kalbos skoliniai, pavyzdžiui, ievos simonaitytės romano Aukštujų Šimo-
nių likimas perspauduose (žr. NTK 58–77, 1938) lietuviškiems žodžiams atitikme-
nimis siūlomi rytprūsiuose vartoti vokiški skoliniai, jų vediniai bei vertiniai: 
Spalwa (Parwas), Maißą (¢aką), Degtinē (Brangwynas), Paßtininkas (Puſtininkas), Si-
jonuką (Kedeliuką), Krosnies (Kakalio), Stotyj (Gel‡keldwaryj). 

Kita vertus, siekiama per daug nenutolti nuo lietuvoje vartojamos lietuvių 
kalbos, išlaikyti su ja genetinį ryšį. enzys ir dovas jagomastai kovojo su neigia-
momis lietuvininkų nuostatomis, mat rytprūsiuose lietuvos ir Klaipėdos krašto 
lietuvių kalba niekinamai vadinta žemaičių kalba. pasak dovo, rytprūsių lietuvi-
ninkai „baidos ‘emaitißkojo’ raßto ir ‘emaitißkoſios’ Kalbos“ (brolis, „lie tu wiß-
kos Knygos“, NTK 45, 1927, 4). enzys jagomastas aiškina, kad prūsų lietuvių 
kalbos leksika istoriškai susijusi su lietuvos lietuvių kalba:

tai nebuwo ſwetimi odei, kuriůs muſų tēwų tēwai yra wartoję, tiktai mes eſame 
jůs uſimirßę! (e[nzys] j[agomastas], „dēl emaitißkų odių ‘Keleiwyje’“, NTK 
17, 1927, priedas). 

NTK moko vietoj rytprūsių lietuvių kalbos skolinių vartoti lietuvoje paplitusius 
atitikmenis:

mes turime ſakyti „Ʒerkolo“ Wietoje „Weidrodis“, kurs Weidą rodo, Wietoje „uly-
cʒia“ wartojame „Gatwē“, Kupcʒius – pirklys, adyna – Walanda. tik būtų gerai, 
kad ſeneſniejie monēs nors maumą pripraſtų prie mūſų Kalbos Walymo, jos 
to bū linimo, ir ſtengtųſi bent pora negraiai ſkambancʒių nelietuwißkų odių iß 
kaſ die nißkos ſawo Kalbos ißmeſti naujowißkeſniais, grynai lietuwißkais. tikra 
paikyſtē yra ſakyti (kaip kelintas tą yra daręs), jog tie naujieji odiai yra „e mai-
tißki“ ar ſwe timi, nelietuwißki („Gimtoji Kalba kiekwienam turi buti brangi“, NTK 
73, 1936, 1).

toks siūlomas suartėjimas su lietuvos lietuvių kalba NTK grindžiamas tuo, 
kad joje galima ieškoti atitikmenų vokiškiems skoliniams, ypač naujesnius daik-
tus ir sąvokas pavadinantiems žodžiams. laikraštyje išlaikomas kritiškas požiū ris 
į rytprūsių lietuvių šnekamosios kalbos vokietybes, joms pakeisti teikiami verti-
niai arba lietuvoje vartojami naujadarai. vietoj šnekamojoje kalboje paplitusio 
skolinto žodžio cūgas ‘traukinys’ vartojamas Frydricho Kuršaičio naujadaras gel‡
kel we‡imis arba rytprūsių lietuviškoje spaudoje pasitaikantis vertinys trukis. ver-
tinys gel‡ kel trukis vartojamas ir vietoj šnekamosios kalbos skolinio eizenbonė, gre-
ta pateikiamas ir lietuviškas neologizmas traukinys.

ieškant atitikmenų rytprūsių lietuvių kalboje įsigalėjusiems skoliniams dažnai 
pereinama prie lietuvių bk leksikos teikimo:

prūſų lietuwoje monēs menkai tepaįſta naujowißkų lietuwißkų odių, war to-
ja mų lietuwoje ir ßiaip raßliawos (literatūros) Kalboje. Kas nenorētų būti at ſi li-
kē lis, turētų ků daugiau tokių naujowißkų odių paſimokinti. sʒtai keleta tokių 
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odių pirmam Kartui: sąſkaita – tas, kas ſuſkaityta, t. y. rokundas, wok. rech-
nung, paſkaita – praneßimas, wok. vorleſung, vortrag, udawinys – uda wi mas, 
wok. aufgabe, tikſlas – mieris, wok. Ʒiel, sutartis – kas ſutarta, t. y. derē ji mas, 
wokißkai: vertrag, sawaitē – nedēlē, wok. Woche, Karůmenē – Waiſkas, wok. das 
Heer („jaunimo Kampelis“, NTK 16, 1936, 3).

bendradarbis – yra tas, kurs bendrai (drauge, kartu) ſu kům-nors dirba, taigi, 
draug darbininkas, wok.: mitarbeiter. [...] uſienis – yra wiſi tie Kraßtai, kurie guli 
u „sienos“, taigi u rubeiaus, wok. ausland. odis „rubeius“ wengiamas, 
kadangi jis yra nelietuwißkas („jaunimo Kampelis“, NTK 18, 1936, 3).

su naujais bk terminais buvo susiduriama perteikiant politikos ir kultūros žinias 
iš lietuvos, pavyzdžiui, greta vokiškų skolinių tekstuose yra ir naujažodis Krep ßi-
nis. apskritai NTK skatino ryšius su bk ugdytojais lietuvoje, susidomėjusius kalbos 
klausimais ragino kreiptis į Gimtosios kalbos redakciją (NTK 73, 1936, 1).

2.2.2. v o K i e Č i Ų  K a l b o s  s p a u d i m a s. NTK aptaria dėl politinių sąly-
gų vykstantį ir akivaizdžiausiai matomą vietovardžių vokietinimą, ištrinantį lietu-
viškumą iš rytprūsių žemėlapių. prasidėjus karui (nuo 1939 metų rugsėjo 6 dienos) 
laikraščio leidimo vieta pradedama nurodyti vokiška forma Tilsit (anksčiau Tilžė), 
1938 metais vokiečių valdžios oficialiai pakeisti vietovardžiai 1939 metų rugsėjo 
mėnesį pradedami rašyti ir laikraščio skirsnių pavadinimuose. laikraštis ypač pik-
tinasi vietovardžių vokietinimu, kai neatsižvelgiama į pavadinimo semantiką:

Wilpißkių Firßterija pagal Waldios padawadyjimą dabar bus wadinama „Katʒen-
winkel“ [...]. jei dabar wēl wienas lietuwißkas Kiemas gaus wokißką Wardą, jis 
raſi bus „Hundeecke“ ar ßiaip kaip nors panaßiai pawadintas. jeigu jau butinai 
ne nor ſenůſius Kiemų Wardus palikti, tai tegul ißmiſlija jiems nors ißmintin geſ-
nius, graius Wardus („iß muſu Kraßto“, NTK 92, 1931, 3).

NTK ėmėsi reguliuoti vokiškų naujažodžių skverbimąsi į rytprūsių lietuvių 
kalbą. iš nacionalsocializmo dalykinio žodyno atėjusios sąvokos pirmiausia būda-
vo perkeliamos tiesiog skolintais žodžiais, bet vėliau jau perteikiamos vertiniais. 
taip diegtas normatyvinis dvikalbių interakcijos modelis27: vokiškai sąvokai ku-
riami lietuviški atitikmenys (dažniausiai vertiniai), signalizuojantys atsiribojimą 
nuo vokiečių kalbos. Čia svarbus esti turinio perteikimas, leksikografiniai paaiš-
kinimai, besisiejantys su autorių interakcijos strategija. Kitame – racionaliajame – 
modelyje, vyravusiame kasdienėje rytprūsių lietuvių kalboje, vartotos vokiškos 
lek semos, o vertinių vengta. vėliau nei skolintiems žodžiams atsiradusiems verti-
niams sunkiau konkuruoti, tačiau dėl intensyvaus vartojimo kai kurie jų įsigali 
NTK, pavyzdžiui, iemos Pagalba (Winterhilfē) ‘rinkliava socialinėms reikmėms’. 

27  els oksaar, „terminologie und Gegenstand 
der sprachkontaktforschung“, Sprachge-
schichte: Ein Handbuch zur Geschichte der 
deutschen Sprache und ihrer Erforschung 4, 

hrsg. von Werner besch, anne betten, os-
kar reichmann, stefan sonderegger, berlin, 
new York: Walter de Gruyter verlag,  
2004, 3167.
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taigi NTK rengėjai išmanė rytprūsių lietuvių kalbinės bendruomenės leksikos 
vartojimo tradicijas, tačiau ir koregavo kai kuriuos kalbos vartojimo polinkius, 
taip siekdami ją suartinti su lietuvos lietuvių kalba. daug dėmesio buvo skiria-
ma vokiškų naujažodžių perteikimui.

2.3. Š r i F t o  i r  r a Š Y b o s  Y p a t Y b Ė s  NTK: t a r p  t r a d i C i j o s  i r 

n a u j o v i Ų. nuo raštijos pradžios rytprūsiuose įsigalėjęs gotikinis šriftas28 var-
totas ir NTK. tik išimtiniais atvejais (daugiausia lietuvos skaitytojams skirti 
straipsniai)29 spausdinama antikva, o skelbime apie lietuvininkės mortos raišu-
kytės mirtį vartojama vydūniška rašyba. prūsiškuoju raštu30 šioje bendruomenėje 
buvo pasitikima. mat šio šrifto tradicija, atspindėdama evangeliškąjį pasaulį ir 
būdama priešybe katalikiškajam, NTK suvokiama kaip rytprūsių lietuvių tautinės 
mažumos sociokultūrinio identiteto dalis. taip sukuriamos religinės ir politinės 
atskirtys: rytprūsiuose aiškus kultūrinis (istoriškai sąlygotas) artumas vokišku-
mui ir distancija lietuvoje vartojamai antikvai. tačiau NTK yra raginimų pratin-
tis prie bendrinės lietuvių kalbos rašybos, juk tai padarytų lietuvišką spaudą 
tiesiogiai prieinamą:

juk pruſų lietuwiai ir Wyduno ſawotißką raßtą be didelių sunkenybių paſkaito. 
lotynißkas skaitytines mes ißmokome jau mokykloje arba sʒuilēje ſkaityti. belie-
ka dar inoti, kad č, š, v reißkia cʒ, ß, w ir dar keletą kitų raßto skirtumēlių, tai 
mes didioſios lietuwos raßto jau ir mokēſime paſkaityti. Ypacʒ jaunieji, kurie 
dar papratę mokytis, ßito raßto greitai ißmokſta („lietuwißkos Knygos“, NTK 45, 
1927, 4).

laikraštyje išlaikomi būdingiausi prūsiškosios rašybos bruožai, pavyzdžiui, 
daiktavardžių rašymas didžiąja raide, <s> žodžio gale (Kurbas ‘pintinė’) ir <ſ> 
žodžio pradžioje bei viduryje (Taſikē ‘puodelis’) distribucija. NTK tradiciškai var-
tota jau nuo martyno mažvydo raštų žinoma grafema <ů> ir danieliaus Kleino 
įvesta <ė>. Kita vertus, žiūrima į dl rašybą, pavyzdžiui, ketvirtojo dešimtmečio 
straipsniuose pastebima jono jablonskio inicijuota <u> ir <ū> distribucija, nors 
yra ir visiškos painiavos (Skūnė ir Skųnė ‘daržinė‘). 

28  viena populiariausių jo rūšių rytprūsiuose 
buvo fraktūra, išsamiau apie gotikinio šrif-
to rūšis žr. ona aleknavičienė, „rotunda, 
švabachas, fraktūra, antikva ir kursyvas 
lietuviškuose Xvi amžiaus spaudiniuose“, 
ALt 7, 2005, 249–286.

29  pavyzdžiui: „dėl lietuvių namo statymo 
tilžėje“, NTK 57, 1931, 1; o[na] pr[ūsaitė] 
„sveikiname į tilžę atkeliavusius Kauniš-
kius!“, NTK 81, 1931, 1; „dr. vydūnui su-
kako 70 metų“, NTK 24, 1938, 2; reklami-

niuose skelbimuose apie Trimito prenume-
ratą.

30  rytprūsiuose buvo įsitvirtinusi Kleino abė-
cėlė, kuria vadovavosi dauguma autorių, 
tačiau jie nevengė įvesti ir savų modifika-
cijų (jonas palionis, Lietuvių rašomosios 
kalbos istorija, vilnius: mokslo ir enciklo-
pedijų leidykla, 21995, 222). Čia gotikinė-
mis raidėmis lietuviškuose raštuose rašyta 
iki pat antrojo pasaulinio karo.



L a i k r a š č i o  Naujasis Tilžės keleivis 
( 1 9 2 4 – 1 9 4 0 )  a k i s t a t a  s u  l a i k m e č i u 
i r  l i e t u v i ų  k a l b o s  p a d ė t i m i 
r y t p r ū s i u o s e

25

NTK į akis krinta svyravimai perteikiant kai kurias fonemas: /š/ dažniausiai 
žymima vokišku trigrafu <sch> (iš tikrinių vardų rašybos pakeitimo rytprūsiuo-
se matyti, kad tokia buvusi nauja vokiečių kalbos tendencija), rečiau <sʒ> žodžio 
pradžioje (Sʒpykērė ‘saugykla’) arba <ß> žodžio viduryje (Geßeftas ‘verslas, san-
dėris’). neadaptuotos rašybos vokiškuose žodžiuose išlaikoma originalo rašyba, 
pavyzdžiui, rašomi umliautai (Führeris ‘vadas’). taip daroma siekiant nebepainio-
ti skaitytojų, kurie jau galėjo būti pripratę prie šių žodžių grafinio vaizdo vokiš-
kuose laikraščiuose. 

3. i Š v a d o s. rytprūsiuose gyvenančių lietuvių tautinei mažumai skirtam laik-
raščiui Naujasis Tilžės keleivis (1924–1940), pasiekdavusiam tik ribotą skaitytojų 
skai čių, tačiau tęsusiam liberaliosios rytprūsių lietuvių spaudos atšakos idėjas, 
dėl sudėtingo laikmečio teko derinti prieštaringus įsipareigojimus.

būdamas paskutinis lietuviškas laikraštis rytprūsiuose ir vengdamas atviro 
konflikto su vokiečių valdžia bei konfrontacijos su nutautėjančių lietuvininkų sa-
vivoka, jis visų pirma vykdė pragmatišką informavimo misiją – pateikdavo poli-
tinio, religinio, ekonominio gyvenimo naujienas. taip laikraštis stengėsi ugdyti 
apsišvietusį lietuvininką, išlaikydamas jo ryšius su gimtąja kalba.

Kita vertus, Naujasis Tilžės keleivis įkūnijo ir patriotines nuostatas – stengėsi 
paveikti lietuvių tautinę mažumą, kad ji saugotų lietuviškuosius savo identiteto 
bruožus (kalbą ir etninę kultūrą), juos puoselėtų dalyvaudama visuomeninėje 
veikloje, palaikydama ryšius su lietuva. tokią poziciją suformavo tautiškai susi-
pratusių rytprūsių lietuvių (enzio jagomasto, dovo jagomasto, onos jagomas-
taitės-vilmantienės, vydūno) nuostatos, finansiniai ryšiai su lietuva, orientavi-
masis į vyresnį skaitytoją, dar menantį kultūrinį lietuvininkų pakilimą XX amžiaus 
pradžioje. stiprėjant vokietinimui laikraštis palaikė tautinį identitetą (diskutuo-
davo apie vokiškos spaudos intrigas, piktindavosi vietovardžių vokietinimu). taip 
atsiskleidė individualesnės autorių pozicijos, pavyzdžiui, vydūniškasis santūru-
mas, iškilo kuruojamos sritys (enzys jagomastas propagavo bibliofiliją, ona ja-
gomastaitė rūpinosi, kad jaunoji karta nenutautėtų).  

nors ir skelbdamas patriotines kalbos išsaugojimo nuostatas (išsakydamas 
neigiamą požiūrį į nutautėjimą, kalbos išsižadėjimą), laikraštis adekvačiai suvokė 
prastėjančią rytprūsių lietuvių kalbos situaciją (demografinio potencialo nebuvi-
mą, dvikalbystę, lietuvių kalbos funkcijų praradimą). todėl Naujojo Tilžės keleivio 
tekstuose taikomasi prie rytprūsių lietuvių kalbos leksikos ir rašybos tradicijų 
(vartojamas gotikinis šriftas, neatsisakoma jau šios kalbos dalimi tapusių vokiškų 
ir slaviškų skolinių), naudojamos dvikalbystės sąlygomis tinkamos leksikos per-
teikimo strategijos. Čia tik epizodiškai pateikiamos lietuvos lietuvių kalbos lek-
sikos naujovės. idealizuoti siūlymai suartėti su šia kalba nebegalėjo turėti realaus 
bendruomenės palaikymo. 
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Indrė Brokartaitė-Pladienė
d i e  a u s e i n a n d e r s e t Z u n G  d e r  Z e i t u n G  NAUJASIS TILŽĖS KELEIVIS 

( 1 9 2 4 – 1 9 4 0 )  m i t  d e m  Z e i t G e s C H e H e n  u n d  m i t  d e r 

s i t u at i o n  d e s  l i t a u i s C H e n  i n  o s t p r e u s s e n

Z u s a m m e n f a s s u n g

die der litauischen sprachminderheit in ostpreußen gewidmete Zeitung Naujasis Tilžės 
keleivis (Naujaſis Tilês Keleiwis) wurde 1924–1940 im verlag „lituania“ in tilsit herausge-
geben. diese Zeitung informierte zu themen des politischen, sozialen und kulturellen 
lebens der region und richtete appelle an die litauer ostpreußens, ihr volkstum und 
ihre sprache zu pflegen. insofern kann sie als patriotisch bzw. liberal eingestuft werden. 
diese ausrichtung verdankt die Zeitung maßgeblich den patriotisch gesinnten Herausge-
bern bzw. redakteuren enzys jagomast, dovas jagomast, ona jagomastaitė-Wilmantienė 



sowie Wilhelm storost-Wydūnas. einfluss auf die ausrichtung nahm auch die litauische 
regierung, die diese Zeitschrift finanziell unterstützte. 

die Zeitschrift wurde trotz geringer auflage ihrer rolle im Kontext der historischen 
situation und der lage der litauischen sprachminderheit gerecht. sie zielte auf die aus-
bildung einer informierten sprachminderheit, thematisierte Fragen der nationalen identität 
und regte an, das litauertum in ostpreußen durch soziale aktivitäten zu unterstützen.

obwohl die patriotischen einstellungen zur litauischen sprache in der Zeitung deutlich 
hervortraten, wurde dort auch die aktuelle sprachsituation adäquat eingeschätzt und der 
sich durch akkulturation verschlechternden lage des preußisch-litauischen rechnung ge-
tragen. deshalb wurden die texte des Naujasis Tilžės keleivis in der traditionellen preußisch-
litauischen varietät des litauischen unter benutzung der Frakturschrift wiedergegeben. 
daneben wurde durch den einsatz auch des deutschen auf die allgemeine Zweisprachig-
keit rücksicht genommen. andererseits vermittelte die Zeitung nur moderat die lexikali-
schen neuerungen des standardlitauischen. die idealisierten vorstellungen über die an-
näherung zur litauischen standardsprache konnten aber keine reale akzeptanz in der 
preußisch-litauischen sprachgemeinschaft finden.

indrė brokartaitė-pladienė   Gauta 2008 m. gegužės 15 d.

Šiaulių universitetas

P. Višinskio g. 38

LT-76142 Šiauliai, Lietuva

el. p.: indpld@hotmail.com
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Ona Aleknavičienė
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

jono bretkūno Postilės (1591) teksto istorija: 
perikopių redagavimo šaltiniai1

Xvi amžiaus pabaigoje jonas bretkūnas (1536–1602), Karaliaučiaus Šv. mika-
lojaus evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas, išleido pirmą spausdintą lietu-
viškų pamokslų rinkinį. jo Postilė (1591; toliau – BP) priklauso tokiam protes-
tantiškų postilių tipui, kurias sudaro ne vien pamokslai, bet ir biblijos ištraukos, 
arba perikopės. visos BP perikopės yra iš naujojo testamento: 67 evangelinės ir 
2 epistolinės.

parengta reformacijos įsitvirtinimo laikotarpiu, BP prūsijos kunigų vartota dar 
ir Xviii amžiuje. BP sklaidos istorija ir egzempliorių, dabar saugomų lietuvos 
bibliotekose bei muziejuose, tyrimas rodo, kad jos vaidmuo kultūriniame prūsų 
lietuvos gyvenime buvo išskirtinis. iš rankraštinių marginalijų matyti, jog knyga 
skaityta ne tik teologų – jos būta ir tikinčiųjų namuose. daugelio egzempliorių 
itin suvartyti tie puslapiai, kuriuose išspausdintos perikopės ir „passio“, tad BP 
iš dalies atstojo bibliją ir buvo svarbus jos pažinimo šaltinis2.

pamokslus bretkūnas parašė pats, remdamasis kitų protestantų teologų dar-
bais. tai jis nurodė BP pratarmėje, nors autorių ir jų veikalų neįvardijo: „euan-
geliorum explicationem ex clarißimorum theologorum commentariis deſumptam 
aliorum judicio ſubijcerem“ BP i [a4]3. išimtis – i–v amžiaus istorikai, paminėti 
BP pamoksluose: juozapas Flavijus (lot. Josephus Flavius; apie 37 – po 100; BP II 
33615–16 jis įvardijamas kaip Ioſephas Sʒidas), Hegesipas (tai pseudonimas, iv–v 
amžius; autorius neidentifikuotas; jis BP ii 33616 įvardijamas kaip Egeſippas krikſch-
cʒonis), eusebijas Cezarėjietis (lot. Eusebius Caesariensis, Eusebius Pamphili; apie   
265 – apie 340; BP I 112 in marg. sutrumpintai Euſeb.), taip pat bažnyčios tėvas 

1  straipsnis parengtas pagal studiją „jono 
bretkūno Postilės (1591) perikopių redaga-
vimo šaltiniai“, jono bretkūno tyrimų 
konkurse laimėjusią Pro Baltica forumo 
(Hamburgas, 2002) ii premiją.

2  ona aleknavičienė, „jono bretkūno Postilė 
lietuvoje: sklaidos istorija“, Ona Aleknavi-
čienė (par.), Jono Bretkūno Postilė. Studija, 
faksimilė ir kompaktinė plokštelė, vilnius: 

lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 
62–119. 

3  plg. dar 1590 05 11 registruotą bretkūno 
laišką kunigaikščiui jurgiui Frydrichui 
(viktor Falkenhahn, Der Übersetzer der li-
tauischen Bibel Johannes Bretke und seine 
Helfer: Beiträge zur Kultur- und Kirchenge-
schichte Altpreußens, Königsberg [pr] und 
berlin: ost-europa-verlag, 1941, 431–432).
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augustinas (lot. Augustinus; Augustinus Aurelius; 354–430; BP ii 873). bretkūnas 
keletą kartų užsimena ir apie svietiškas istorijas, statutus ar kitas knygas, tačiau 
autorių ir pavadinimų nedetalizuoja4.

1. BP p e r i K o p i Ų  t e K s t o  i s t o r i j o s  p r o b l e m a .  versdamas naują-
jį testamentą (baigtas 1580; toliau – BNT), poantraštiniame lape bretkūnas nuro-
dė pagrindinį vertimo originalą – vokišką martino lutherio bibliją. be to, BNT 
paraštėse paminėti ir teologinių komentarų autoriai, prirašyta į originalų kalbas 
orientuojančių vokiškų ir lotyniškų glosų. bretkūno išleistų Giesmių Duchaunų 
(1589) antraštiniame lape pasakyta, kad giesmės „perguldytos“ iš vokiečių kalbos 
į lietuvių prūsijos Kunigaikštystės kunigų, pratarmėje paminėtas martyno maž-
vydo giesmynas. Kolektų (1589; toliau – BKo) antraštiniame lape irgi įvardyta 
originalo kalba: bretkūnas jas vertęs iš vokiečių kalbos. tuo tarpu BP nėra jokių 
tiesioginių nuorodų, galinčių nukreipti į biblijos originalus, kuriais buvo remtasi 
rengiant perikopių ir pamokslų tekstus.

nei BP pratarmėje, nei pamoksluose bretkūnas nenurodė, ar rėmėsi ir kokio-
mis nors lietuviškomis knygomis. jokių užuominų apie šaltinius nėra ir bretkūno 
laiškuose bei prūsijos kunigaikščio jurgio Frydricho kanceliarijos dokumentuose, 
viktoro Falkenhahno rastuose buvusiame Karaliaučiaus valstybiniame archyve ir 
slaptajame valstybiniame archyve berlyne. laiškuose ir dokumentuose yra infor-
macijos tik apie BP rengimo datas, svarstymą kunigų konferencijoje, teikimą spau-
dai, pinigų skyrimą (Falkenhahn 1941, 97–104, 431–432).

lietuvių literatūros istoriografijoje apie BP sukūrimo istoriją ir šaltinius iki 
XiX amžiaus pradžios taip pat trūksta duomenų (išskyrus įvairius atsiliepimus 
apie kalbą ir stilių). tik 1816 metais liudvikas Gediminas rėza studijoje Geschich-
te der litauischen Bibel atkreipė dėmesį į tai, kad bretkūnas išleido Postilę pagal 
baltramiejaus vilento (apie 1525–1587) verstas evangelijas5. 

didžiąją daugumą perikopių (67 iš 69) bretkūnas iš tiesų ėmė iš savo pirmta-
ko, toje pačioje bažnyčioje prieš jį dirbusio vilento Evangelijų bei Epistolų (1579; 
toliau – EE)6. išimtys tik dvi: viena perikopė nurašyta iš vilento Enchiridiono (1579; 
toliau – E)7, o ištrauka iš evangelijos pagal matą (mt 3,13–17) versta iš naujo. 
pagrindinis jos vertimo šaltinis – lutherio biblija (1546; toliau – LB) ar ja sekę 
vėlesni tekstai8.

4  apie BP minimus istorinius šaltinius ren-
giamas atskiras straipsnis.

5  ludwig rhesa, Geſchichte der litthauiſchen 
Bibel, ein Beytrag ʒur Religionsgeſchichte der 
Nordiſchen Völker, Königsberg: Hartung-
ſche Hofbuchdruckerei, 1816, 9.

6  apie BP ir EE perikopių santykį plačiau žr. 
ona aleknavičienė, „ar jono bretkūno 
bib lija buvo jo Postilės redagavimo šalti-
nis?“, ALt 2, 2000, 14–22.

7  apie eucharistijos teksto (vad. Kozanies), BP 
atliekančio perikopės funkciją, santykį su 
kitais lietuviškais tekstais žr. ona alekna-
vičienė, „jono bretkūno Postilės perikopių 
autorystė: ‘Kosanies’ šaltiniai“, LKK 39, 
1998a, 39–80.

8  ona aleknavičienė, „jono bretkūno Postilės 
perikopių autorystė: mt 3,13–17 šaltiniai“, 
Blt v priedas, 1998b, 5–45. 
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iš vilento knygų imtos perikopės nėra paprastas perspaudas: EE, E ir BP sieja 
ne mechaniniai protografo ir apografo santykiai, bet daug sudėtingesni ryšiai, 
susiformavę dėl sąmoningo ir kryptingo perdirbimo. nors vilento verstos periko-
pės buvo spausdinti liturginiai tekstai, bet bretkūnas juos nemažai koregavo – 
keitė ne tik rašybą, fonetiką, morfologiją, leksiką, bet ir stambesnius teksto vie-
netus: išvertė ir įrašė vilento praleistas biblijos eilutes9, perikopių pradžioje 
pridėjo sakinių ir žodžių, taisė kai kurias vietas. dėl to BP perikopės laikytinos 
ne vieno, o mažiausiai dviejų autorių kūrybinio darbo rezultatu: vilento kaip 
vertėjo ir bretkūno kaip vertimo redaktoriaus.

vertimas – komunikacijos procesas, kurio metu pirminis pranešimas, sukurtas 
tam tikra kalba ir tam tikroje kultūrinėje aplinkoje, paverčiamas pranešimu skai-
tytojui, kalbančiam kita kalba ir gyvenančiam kitoje kultūrinėje aplinkoje10. vers-
damas biblijos tekstus, vertėjas turi suderinti kultūrinius ir istorinius bruožus tos 
epochos, kada jie parašyti, su ypatybėmis tos epochos, kada jie verčiami. biblijos 
turinys, ypač daugiareikšmės teksto vietos, jo sąmonėje konkretizuojamos11. Kon-
kretizavimas ir interpretavimas priklauso nuo istorinių aplinkybių, vertėjo men-
taliteto, egzegezės žinių, pragmatinės kompetencijos. pirminį suvokimą jis gali 
objektyvizuoti lygindamas įvairias biblijos teksto vietas, remdamasis kitais šalti-
niais bei antrine literatūra. vertimo rezultatą sąlygoja ir pasirinkta vertimo stra-
tegija. verčiant derinamos dviejų ir daugiau kalbų sistemos, sprendžiami origi-
nalo ir vertimo kalbos struktūros neatitikimo klausimai, iš dalies lemiantys 
referentinių, pragmatinių bei sintaksinių reikšmių perteikimą. 

vertimo rezultatas savo ruožtu skaitytojo sąmonėje irgi gali būti skirtingai 
konkretizuojamas bei interpretuojamas. pirmasis vertimo redaktoriaus darbo eta-
pas – teksto analizė. jis lygina tekstą su vertimo originalu (vienu ar keliais šalti-
niais), žiūri, ar vertime perteikta tiek pat informacijos kaip originale, ar vertėjo 
pasirinkta kalbos priemonių sistema daro tokį pat poveikį kaip originalas. atlik-
damas reviziją, jis dar kartą ieško optimalių būdų originalo turiniui išreikšti ir 
pateikia, jo požiūriu, skaitytojui priimtinesnį variantą. vertimo redaktorius tampa 
dar vienu tarpininku tarp originalo ir skaitytojo. Galutinis rezultatas priklauso ir 
nuo jo suvokimo, gebėjimo objektyvizuoti, originalo ir vertimo kalbos mokėjimo, 
rašomosios kalbos tradicijos, kalbos normų ir recepcijos galimybių pojūčio.

redaktorius padaro tokių pakeitimų, kurie leidžia iš kito veikalo paimtus teks-
tus laikyti nauja redakcija, tačiau tai nėra tik paskutinio redaktoriaus darbo re-
zultatas. tad perikopės, esančios bretkūno sudarytame pamokslų rinkinyje, at-
spindi dviejų žmonių mentalitetą, egzegezės žinias, sugebėjimą perduoti in for-

9  ona aleknavičienė, „pridėtos ir praleistos 
biblijos eilutės jono bretkūno Postilės peri-
kopėse“, ALt 1, 1999, 70–75.

10  Wilhelm egger, Methodenlehre zum Neuen 
Testament. Einführung in linguistische und 
historisch-kritische Methoden, Freiburg im 

breisgau, basel, Wien: Herder, 51999, 61–
64, 70–71.

11  Werner Koller, Einführung in die Überse-
tzungswissenschaft, Heidelberg, Wiesba-
den: Quelle und meyer, 41992, 120–123.
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ma ciją kalbos priemonėmis. ir nors BP nėra anoniminis veikalas, jos sukūrimo ir 
perikopių teksto istorija – komplikuota problema. 

BP kalbos tyrėjams svarbus dar vienas – tarminis – aspektas: vilentas ir bret-
kūnas kilę iš skirtingo lietuvių kalbos tarmių ploto: pirmasis – iš pažemaičio 
vakarų aukštaičių (nuo jurbarko–ariogalos–tytuvėnų), o antrasis, gimęs bam-
bliuose, 5 km į šiaurę nuo Friedlando, – iš prūsijos Kunigaikštystės vakarų aukš-
taičių pietinių šnektų ploto12. vilentas apie 40 metų (maždaug nuo 1550 iki 1587) 
dirbo lietuvių parapijos kunigu pačiame prūsijos Kunigaikštystės centre, Kara-
liaučiuje. bretkūnas daugiau nei 25 metus (1562–1587) gyveno labguvoje, šiauri-
nės šnektų grupės plote, o nuo 1587-ųjų iki mirties – Karaliaučiuje13. tiriantiems 
BP kalbą nuolat kyla klausimas: bretkūno ar vilento kalbos faktu turi laikyti iš 
BP perikopių imamus pavyzdžius? 

dėl šių priežasčių BP perikopėms reikia specialios filologinės analizės, kuri 
padėtų atskirti vilento ir bretkūno teksto sluoksnius, leistų nustatyti kiekvieno 
jų indėlį į bendrą teksto struktūrą. Į tai lietuvių istorinės kalbotyros ir literatūros 
tyrimuose kreipta nepakankamai dėmesio. Šiame straipsnyje siekiama nustatyti, 
kaip ir kuo remdamasis bretkūnas koregavo iš EE imamas ir prieš pamokslus 
dedamas biblijos ištraukas (sk. 2). Šaltinių nustatymas – vienas svarbiausių už-
davinių tiek tiriant teksto istorijos, tiek viso veikalo istorijos etapus14. atskirai 
analizuojamas (sk. 3) perikopių pradžios koregavimas: prieš pirmąją biblijos ei-
lutę pridėtì biblijos tekstui tiesiogiai nepriklausantys fragmentai, pirmojoje eilu-
tėje esantys biblijos teksto neatitikimai: pridėjimai, praleidimai, keitimai. Kelia-
mas klausimas, ar BP perikopes galima laikyti nauja EE perikopių redakcija. Šis 
tyrimas svarbus bretkūno darbo procesui pažinti, jo požiūriui į perikopes kaip 
liturginius tekstus įvertinti. 

neturint nuorodų teksto istorijai tirti, kelią nuo protografo iki apografo tenka 
atkurti einant dviem kryptimis: 1) fiksuojant skiriančiuosius bei siejančiuosius 
elementus ir nustatant susijusius veikalus (paradigminė tyrimo ašis); 2) įvertinant 
taisymų santykį su teksto visuma ir ieškant kaitos priežasčių (sintagminė tyrimo 
ašis). taisymų analizė atlikta laikantis teksto kritikų taikomos korektūrų grupa-
vimo schemos: 1) pridėjimai (additio); 2) praleidimai (omissio); 3) keitimai (substi-
tutio). nustatant redagavimo šaltinius, tekstologiniu požiūriu relevantiškais lai-
komi tokie faktai, kai taisymas sutampa tik su vienu iš lyginamų veikalų.

12  Zigmas Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija 
3. Senųjų raštų kalba, vilnius: mokslas, 
1988, 61–76; Zigmas Zinkevičius, Mažosios 
Lietuvos indėlis į lietuvių kultūrą, vilnius: 
mokslo ir enciklopedijų leidybos institu-
tas, 2008, 74–94; apie šio krašto tarmes žr. 
Zigmas Zinkevičius, Lietuvių tarmių kilmė, 
vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2006, 
180–198 ir lit.

13  apie bretkūno gyvenimą labguvoje ir Ka-
raliaučiuje, socialinę ir kultūrinę aplinką 
plačiau žr. Falkenhahn 1941, 48–137.

14  bodo plachta, Editionswissenschaft. Eine 
Einführung in Methode und Praxis der Edition 
neuerer Texte, stuttgart: reclam, 1997, 118–
121; almuth Grésillon, Literarische Hand-
schriften. Einführung in die „critique géné-
tique“, bern, berlin, Frankfurt a.m., new 
York, paris, Wien: lang, 1999, 126–132.
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2. BP p e r i K o p i Ų  r e d a G a v i m o  Š a l t i n i a i. Kaip minėta, pats bretkū-
nas informacijos apie BP šaltinius nepateikė. siekiant juos nustatyti, nuo EE be-
siskiriančios BP perikopių vietos nuosekliai lygintos su lutherio biblija, vulgata 
(toliau – V), graikišku originalu (toliau – G)15, kai kuriomis liuteroniškomis pos-
tilėmis ir iki 1591-ųjų išėjusiomis lietuviškomis knygomis.

2.1. p a G r i n d i n i s  BP p e r i K o p i Ų  r e d a G a v i m o  Š a l t i n i s  –  l u -
t H e r i o  b i b l i j a  ( 1 5 4 6 ). jau nustatyta, kad pagrindinis BNT vertimo origina-
las, išskyrus evangeliją pagal luką, yra lutherio biblija – 1546 metų leidimas ar 
juo sekę vėlesnieji; be to, bretkūnas galėjo būti naudojęsis ir kuriuo nors anks-
tesniu (1522, 1524 ar 1527) lutherio NT leidimu16. analizuojant nuo EE besiski-
riančias BP perikopių vietas, randama nemažai pavyzdžių, kur taisymai atitinka 
taip pat tik lutherio bibliją (1546). 

2.1.1. p r i d Ė j i m a i. BP pridėta žodžių, kurie turi atitikmenis tik LB. dau-
guma pridėjimų aiškiai rodo buvus ne kokį nors perrašymo netikslumą ar atsi-
tiktinį sutapimą, bet sąmoningą rėmimąsi LB. vilento EE kai kurių žodžių nėra 
dėl to, kad jis tas vietas vertė iš vulgatos ar graikiško NT. taigi jų irgi nepralei-
do netyčia – lėmė vertimo originalas. bretkūnas, pastebėjęs, kad EE ne visai ati-
tinka LB, trūkstamus žodžius išvertė ir į savąją BP įrašė: 

lk 2,8 EE 99–10
17 ir buwa piemenis toye ſchaly ant lauka be= ‖ gana 

 BP i 505–6 ir buwa piemenis toie ſchalije ant ‖ lauko prieg aptworu be-
gana 

 BNT 18 ir buwa piemens taieg ſchalĳe iaute- ‖ dami
 LB vnd es waren Hirten in der ſelbigen gegend auff dem felde, 

bey den Hrten
 V et pastores erant in regione eadem vigilantes 
 G Ka¼ poim#neV ©san æn t² c_r’ t² aøt² àgrauloÒnteV 

15  lutherio biblija (1546) cituojama iš kritinio 
Weimaro leidimo (WA.DB 6, 7), vulgata ir 
graikiškas NT – iš kritinio nestle-aland 
leidimo (31994).

16  jochen d. range, Bausteine zur Bretke-For-
schung. Kommentarband zur Bretke-Edition 
(NT), paderborn, münchen, Wien, Zürich: 
Ferdinand schöningh, 1992, 79–98 (toliau – 
range BBF).

17  vub rss egz.: Evangelijos bei Epistolos,            
Lr 1387; Enchiridionas, Lr 1386; Postilė,     
Lr 14521–2; remtasi ir lietuvių kalbos insti-
tute parengtais elektroniniais tekstais bei 
žodžių formų konkordancijomis (1996–
1998); jas parengė ona aleknavičienė, ri-
čardas petkevičius ir vytautas Zinkevičius 
valstybinės lietuvių kalbos komisijos lėšo-
mis pagal lietuvos respublikos valstybi-

nės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 
metų programą; saugomi lKi senųjų raštų 
duomenų bazėje.

18  BNT cit. iš: jochen d. range, Kommentierte 
Edition des Bandes 7 der altlitauischen Bi-
belübersetzung (Evangelien und Apostelge-
schichte) von Joh. Bretke, Labiau 1580. Habi-
litationsschrift, vorgelegt dem Fachbereich 13 
Romanistik / Slavistik der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster, 1992 (toliau – 
range KE). Cituojant fragmentus, taisymai 
iš išnašų įkeliami į sakinį. sutartiniai žen-
klai išlaikomi tokie pat, išskyrus 2 rody-
kles: rodyklė <→> reiškia, į ką bretkūno ar 
korektorių taisyta (paprastai vėliau, jau 
peržiūrint vertimą), o rodyklė <←> žymi, 
iš ko taisyta rašant pagrindinį tekstą. 
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lk 2,43 EE 2324–241 ir aniems ſugrißtant / ‖ paſſilika bernelis ieſus ieruſalem
 BP i 1613–5 ir aniems ſugrißtant ‖ namopri / paſſilikka bernelis ieſus  

ie= ‖ ruſaleme
 BNT  kaip19 ſugrinßa, paſsilika→o paſsilika waikelis→bernelis ieſus 

⌜ing jeruſalem→jeruſaleme
 LB vnd ſie wider ʒu hauſe giengen, bleib das kind jheſus ʒu 

jeruſalem
 V cum redirent, remansit puer iesus in ierusalem
 G æn tò Õpostr#fein aøtoÑV Õp#meinen `IhsoÒV + pa½V æn 

`Ierousal¦m

lk 10,31 EE 10712 nůſidawe tada / iog eia tů kieliu kaplanas
 BP II 37418–3752 nuſ= ‖ ſidawe tada netitſchomis / iog eia to keliu ‖ kaplanas
 BNT  bet→o ſtaghị- ‖ ſi eſt kaip→iog kaplanas wienas20 eĳa 

toieg→to kieliu
 LB es begab ſich aber on gefehr, das ein prieſter dieſelbige ſtraſſe 

hinab ʒog 
 V accidit autem, ut sacerdos quidam descenderet eadem via
 G kat„ sugkur%an dŸ Âere&V tiV kat#bainen æn t² +dò æke%n¯ 

lk 2,48 EE 2411–12 sunau kodel mums ‖ tatai padarei? 
 BP i 16116–17 mana su= ‖ nau / kodel tu mums tatai padarei?
 BNT  sunau, kadel mumus ⌜teip pa- ‖ darei→tatai darei
 LB Mein ſon, warumb haſtu vns das gethan?
 V Fili, quid fecisti nobis sic?
 G t#knon, t% æpo%hsaV =m½n oÖtwV;

lk 2,37 EE 194–5 ir neatſtoia nůg ‖ baßni{ċ}ias
 BP i 1155–6 ir ne atſtoia nieka= ‖ dai nog baßnicʒios
 BNT  ne ‖ atſtadawa nog baßnicʒas→baßnicʒios
 LB die kam nimer vom tempel
 V quae non discedebat de templo
 G ¬ oøk àf%stato toÒ ÂeroÒ

Kaip matyti iš pirmojo pavyzdžio, lk 2,8 prielinksninė konstrukcija prieg ap-
tworu yra tik viename iš trijų čia lyginamų lietuviškų veikalų – tik BP. jos atitik-
muo yra tik viename iš originalų – tik LB: bey den Hrten. Įdomu čia tai, kad 
vilentas šito sakinio pradžią vertė irgi iš LB: tai liudija konstrukcija ant lauka, 
turinti atitikmenį tik LB: auff dem felde. tačiau po jos einančią prielinksninę kons-

19  kaip išbraukta. 20  wienas išbraukta.
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trukciją bey den Hrten vilentas praleido. o štai BNT nėra abiejų konstrukcijų, 
nes evangeliją pagal luką bretkūnas vertė ne iš LB, o iš vulgatos. 

dalis BP pridėtų žodžių, turinčių atitikmenis tik LB, gali būti įrašyti ir atsi-
tiktinai. tai kai kurie prieveiksmiai, dalelytės ir kiti trumpi nesavarankiški žo-
džiai (tada [5x], tai, tatai, the, ir [2x]). jų pridėjimas – dažnai pasitaikanti perra-
šinėtojų įsiminimo klaida. perrašinėjant net kanoninius veikalus, tokie žodeliai 
sąmoningai ir nesąmoningai pridedami ar praleidžiami. turiniui jie didelės įta-
kos neturi, todėl pritraukia mažiau dėmesio21. jų įrodomoji vertė nedidelė, čia 
jie laikomi tekstologiniu požiūriu nerelevantiškais. atkreiptinas dėmesys tik į 
35x BP pridėtus veiksnio funkciją atliekančius asmeninius įvardžius, turinčius 
atitikmenis tik LB, plg.:

lk 7,14 EE 11317 iaunikaiti / taw ſakau kelkiſi
 BP ii 40417–18 iaunikait eſch taw ſa= ‖ kau / kelkeſi
 LB jngling, ich ſage dir, ſtehe auff
 V adulescens, tibi dico: surge!
 G nean%ske, so¼ l#gw, æg#rqhti

mk 7,36 EE 1051–2 ir ‖ vſſake ghiemus
 BP ii 3661 ir ghis uſſake ghiemus
 LB vnd er verbot jnen
 V et praecepit illis
 G ka¼ dieste%lato aøto½V

jn 16,19 EE 683–4 ant maßa / ir neregeſit ma= ‖ ns
 BP ii 688–691 uß maßa ius nere= ‖ geſit manes
 LB ein kleines ſo werdet jr mich nicht ſehen 
 V modicum, et non videbitis me
 G mikrÊn ka¼ oø qewre½t# me

neabejotina, kad jie BP įrašyti dėl vokiško originalo įtakos, t. y. nulemti vo-
kiečių kalbos sintaksės.

2.1.2. p r a l e i d i m a i. Žodžių, BP perikopėse praleistų dėl to, kad jų atitik-
menų nėra LB, nedaug, tačiau praleidimo priežastis aiški: nurašant EE sakinius 
žodžiai BP neįrašyti todėl, kad nerastì LB, plg.: 

21  Kurt aland, barbara aland, Der Text des 
Neuen Testaments. Einführung in die wis-
senschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie 
und Praxis der modernen Textkritik, stutt-
gart: deutsche bibelgesellschaft, 1982, 

291; anatolij alekseev, Textgeschichte der 
slawischen Bibel, Köln, Weimar, Wien: 
böhlau; st. petersburg: dmitrij bulanin, 
1999, 57.
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lk 10,24 EE 10617–19 Nſa eſch ſakau yu= ‖ mus / iog daugi prarakū ir Karaliū 
noreia re= ‖ geti / k yus regite

 BP II 3736–3741 neſa ſa= ‖ kau iumus / daug praraku ir Karaliu ‖ noreia rege-
ti / ka ius regit

 BNT  nes bilau ‖ iumus, kaip→iog daugia prarakụ ir karaliụ ‖ na-
reia regeti ka ius regite

 LB denn ich ſage euch, viel propheten vnd Knige wolten ſehen, 
das jr ſehet

 V dico enim vobis, quod multi prophetae et reges voluerunt vi-
dere, quae vos videtis

 G l#gw g„r Õm½n Íti pollo¼ prof§tai ka¼ basile½V  ëq#lh san 
áde½n Œ Õme½V bl#pete

lk 10,27 EE 1071–4 mylek pona diewa ta= ‖ wa / iſch wiſſos ſchirdies tawa / ir 
iſch wiſſas du= ‖ ſchias tawa / ir iſch wiſſos ſylos tawa / ir 
iſch ‖ wiſſos dumos tawa

 BP II 3748–10 milek pona diewa / iſch wiſſos ſchir= ‖ dies / iſch wiſſos 
duſches / iſch wiſſu ſilu / ir ‖ iſch wiſſos dumos

 BNT  milek←mileſi Wieſchpatị diewạ tawa iſch wiſsas ‖ ſchirdes 
tawa, ir iſch wiſsas duſchas tawa, ‖ ir ⌜iſch wiſsa ſilas→iſch 
wiſsụ ſilụ tawa, ir iſch wiſsa uma ‖ tawa 

 LB du ſolt Gott deinen Herrn lieben, von ganꜩem herꜩen, von 
ganꜩer ſeele, von allen krefften, vnd von ganꜩem gemte

 V diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo et ex tota ani-
ma tua et ex omnibus viribus tuis et ex omni mente tua 

 G àgap$seiV k&rion tÊn qe^n sou æx ÍlhV t§V kard%aV sou 
ka¼ æn Íl¯ t² yuc² sou ka¼ æn Íl¯ t² ásc&j sou ka¼ æn 
Íl¯ t² diano%’ sou

lk 11,26 EE 4815–16 ima ſu ſawimi ſeptinias kitas dwa= ‖ ſias
 BP I 29116 ima ſu ſawimi ſeptinias dwaſias
 BNT  prĳmma ſeptines kitas dwaſes ⌜ſu ſawimi→ſawenſp
 LB nimpt ſieben Geiſter ʒu ſich 
 V assumit septem alios spiritus secum 
 G paralamb@nei £tera pne&mata […] ¢pt„

pirmajame pavyzdyje lk 10,24 BP praleistas EE buvęs prijungiamasis jungtu-
kas jog. lutheris jau Gruodžio testamente (1522) gr. Íti ir lot. quod paprastai 
praleisdavo, kad sustiprintų sakinio įtaigumą, ypač po kalbėjimą reiškiančių 
veiksmažodžių22. bretkūnas EE buvusį jungtuką taip pat praleidžia ir dėl to be-

22  Carl Franke, Grundzüge der Schriftsprache 
Luthers in allgemeinverständlicher Darstel-

lung 3. Satzlehre, Halle: verlag der buch-
handlung des Waisenhauses, 1922, 8.
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jungtukis sakinys, tariamas paremiamąja intonacija, priartėja prie šnekamajai kal-
bai būdingo modelio (plg. DLKG3 721, 729)23. antrajame pavyzdyje lk 10,27 BP 
net 4 kartus praleidžiamas asmeninis įvardis tavo ir 2 kartus jungtukas ir. Šių 
teksto vienetų taip pat nėra tiktai LB. o štai EE (ir BNT) šie sakiniai atitinka 
vulgatą ir graikišką NT. 

2.1.3. K e i t i m a i. analizuojant keitimus, irgi matyti, kad pagrindinis BP re-
dagavimo šaltinis – lutherio biblija. pagal ją bretkūnas taiso tas EE vietas, kurios 
verstos iš vulgatos ar graikiško NT, plg.:

jn 16,8 EE 6917–18 ir kaip ateis ana / kaltins swieta iſch ‖ ghrieka / ir iſch teiſi-
bes / ir iſch suda

 BP ii 814–6 ir kaip ta ateis / Karos swie= ‖ ta delei grieko / ir delei teiſi-
bes / ir delei ‖ sudo

 BNT  ir kada ta atais→atait, bars ſwie- ‖ tạ delei grieko, ir delei 
teiſibes, ir de- ‖ lei ſudo

 LB vnd wenn derſelbige kompt, der wird die Welt ſtraffen, vmb 
die ſnde, vmb die gerechtigkeit, vnd vmb das gerichte

 V et cum venerit ille, arguet mundum de peccato et de iustitia 
et de iudicio

 G ka¼ ælqãn æke½noV æl#gxei tÊn k^smon per¼ Šmart%aV ka¼ 

per¼ dikaios&nhV ka¼ per¼ kr%sewV

lk 7,38 EE 16120–21 pradeia kôyas aſcharamis ſchlapinti / ir plau= ‖ kais galwos 
ſawa ſchlůſtiti

 BP ii 2964–6 pradeia ‖ io koias / aſcharomis ſawa ſchlapinti / ir ‖ plaukais 
galwos ſawa dʒawinti

 BNT  pradeia aſcharamis ſchlapinti kaias ia, ‖ ir plaukais kal-
was→galwos ſawa ſchloſ te→ſchloſtiti

 LB fieng an ſeine Fſſe ʒu neꜩen mit threnen, vnd mit den haren 
jres heubts ʒu trucken

 V lacrimis coepit rigare pedes eius et capillis capitis sui ter-
gebat

 G to½V d@krusin Ërxato br#cein toÑV p^daV aøtoÒ ka¼ ta½V

  qrix¼n t§V kefal§V aøt§V æx#massen

23  jungtukas jog po kalbėjimo veiksmažodžių 
BP perikopėse praleistas dar 6 kartus, tik 
jo tose vietose nėra ir BNT. pirminė pralei-
dimo priežastis ir BP, ir BNT ta pati: jung-
tuką čia praleidęs lutheris (plg. BP ir BNT 

šiuo požiūriu sutampančius pavyzdžius iš 
mt 21,3 [2x], mt 20,7, mt 6,26, jn 16,15, 
apd 2,13).
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lk 5,3 EE 9116 ir ſededams laiwe mokie ßmones
 BP II 27115–16 ir ſedoſi ‖ ir moke ßmones iſch laiwo
 BNT  ir ſededams, ma- ‖ kinna→make iſch bata→laiwo pulkạ→
	 	 pulkus
 LB vnd er ſaꜩte ſich, vnd leret das volck aus dem ſchiff
 V et sedens docebat de navicula turbas
 G kaq%saV dŸ æk toÒ plo%ou æd%dasken toÑV ÈclouV

tad šiuos EE ir BP skirtumus lėmė ne tas pats vertimo ir redagavimo šaltinis. 
tačiau bretkūnas taiso iš EE nurašomą tekstą ir tada, kai vilentas galėjo būti jį 
vertęs iš LB, tačiau išvertęs ne visai tiksliai, plg.:

jn 2,6 EE 266–9 bu= ‖ wa tenai ſcheſchi kodʒei akmens paſtatiti [...] pilſy po 
du / al= ‖ ba po trys wyedrus

 BP I 1727–9 buwa tenai ſcheſchi kodʒei akmens / pa= ‖ ſtatiti [...] pilaſſi 
dwem alba trimis mieromis

 BNT  bet buwo thẹ ‖ ſcheſchi←ſcheſi ſudai→sudai wandenio24 iſch 
akmenio, paſtatiti [...] imạ ‖ kiekwienas du angu→alba tris 
wiedrus ‖ kibirus 

 LB es waren aber alda ſechs ſteinern Waſſerkrge geſeꜩt [...] gieng 
in je einen, ʒwey oder drey Mas

 V erant autem ibi lapideae hydriae sex positae [...] capientes sin-
gulae metretas binas vel ternas

 G ©san dŸ æke½ l%qinai Õdr%ai ¤x [...] ke%menai, cwroÒsai àn„ 
metrht„V d&o ¨ tre½V

lk 16,23 EE 848–9 budams tada peklas mukoſu / pakiele akis‖ ſawa
 BP II 1919–10 budams tada peklaie ir mukoſu / pa= ‖ kele akis ſawa
 BNT  vßkielẹs tada akys ſawa kada buwa muka- ‖ ſ»←mukai 
 LB als er nu in der Helle vnd in der qual war, hub er ſeine 

augen auff
 V et in inferno elevans autem oculos suos
 G ka¼ æn tò ›d¯ æp@raV toøV èfqalmoÑV aøtoÒ

jn 16,26 EE 7115–16 ne kalbu yumus / ‖ idant eſch turiecʒo praſchiti tiewa  
vſch yus 

 BP ii 958 nekalbu iumus / Kaip aſch norecʒio ‖ praſchiti tiewa uß ius
 BNT  ne ſakau ‖ iumus, kaip→iog eſch tiewạ ußu ius pra- ‖ 

ſchiſiu
 LB ich ſage euch nicht, das ich den vater fur euch bitten wil
 V non dico vobis quia <Wi quod> ego rogabo patrem de vobis
 G oø l#go Õm½n Íti ægã ærwt$sw tÊn pat#ra per¼ Õmän

24  wandenio in marg.
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jn 10,11 EE 8022–23 eſch ateiau / idant ßiwata ap= ‖ repnai turetu
 BP ii 1608–10 eſch ‖ ateiau / idant anis ßiwata ir pakanka= ‖ ma pilniſta 

turetu
 BNT  eſch ataĳau, idant Sʒiwatạ turet, ir daukſiaus turet
 LB ich bin komen, das ſie das Leben vnd volle genge haben 

ſollen
jn 10,10 V ego veni, ut vitam habeant et abundantius habeant
jn 10,10 G ægã ©lqon Ãna zw¦n Æcwsin ka¼ perissÊn Æcwsin 

verčiant jn 2,6, visiems vertėjams iškilo sunkumų dėl matavimo vienetų. jiems 
reikėjo parinkti atitikmenį vienetui, kurio reikšmių laukas skirtingose kalbose 
nevienodas, t. y. jie turėjo spręsti referentinių reikšmių perteikimo problemą. 
Graikiškame NT vartojamas skysčių matavimo vienetas metrht$V, vulgatoje – 
metreta. tai atėnietiškas matavimo vienetas, prilygstantis dabartiniam 39,29 litro. 
lutheris jį vertė žodžiu Maß ir paraštėje prirašė glosą: „(maſs) metreta im 
Griechiſchen, Ʒwo metreten machen bey uns ſchier ein eimer weins.“ taigi, pagal 
lutherį, dvi metretos apytiksliai prilygsta kibirui, tačiau versdamas jis paliko tuos 
pačius skaičius kaip vulgatoje ir graikiškame NT, bet matavimo vienetą išvertė 
daugiareikšmiu žodžiu Maß: gieng in je einen, ʒwey oder drey Mas. lutheris šiuo 
žodžiu naujajame testamente vertė dar ir lot. mensura, gr. m#tron (plg. mk 4,24, 
mt 7,2, lk 3,34, lk 6,38 ir kt.) bei lot. bilibra, gr. co½nix (plg. apr 6,6)25. prūsų 
lietuvoje skysčiai ir biralai Xvi amžiuje (iki 1598-ųjų) matuoti kartimis ir stati-
nėmis, bet jų talpinamas kiekis taip pat buvo nevienodas26. 

vilentas, susidūręs su kitos epochos ir kultūros realija, indo talpą nusakė kon-
kretizuodamas: pilſy po du / al= ‖ ba po trys wyedrus. matuojant kibirais ir re-
miantis lutherio nurodytu dydžiu, reikėtų atitinkamai sumažinti skaičius, tačiau 
vilentas juos paliko nepakeistus. versdamas BNT jn 2,6, bretkūnas talpą nusakė 
taip kaip vilentas, tik skliaustuose pridėjo dar vieną lietuvišką atitikmenį: imạ ‖ 
kiekwienas du angu→alba tris wiedrus ‖ kibirus27. labai tikėtina, kad tokį matavi-
mo vienetą jis pasirinko pasižiūrėjęs į EE28. tuo tarpu BP, skirtingai nei BNT, 
bretkūnas talpos nebekonkretizavo ir nurašydamas EE tekstą matavimo vienetą 
priartino prie lutherio apibendrintojo varianto Maß: pilaſſi dwem alba trimis mie-
romis. beje, BP nei kibiras, nei viedras nepavartotas nė karto. pridurtina, kad ir 
žodis miera BP terastas tik šioje perikopėje. Kitose EE ir BP perikopėse LB Mas 
(lot. mensura, gr. m#tron) verčiamas žodžiu saikas (4x), pvz.: lk 6,38: ſaikas gieras 
nů= ‖ kimſchtas / nukrieſtas / ir ſu kaupu / būs důtas ‖ ant yuſſu prieglapſcʒia. Nſa 

25  vokiškas skysčių ir biralų matas Maß skir-
tingu laikotarpiu ir skirtingose vietose reiš-
kė nevienodą kiekį: jis svyravo nuo 0,33 iki 
1,98 litro (MNL 9, MEL 15 s. v. Maß).

26  plg. teodor Wierzbowski, Vademecum. Po-
dręcznik dla studjów Archiwalnych, lwów, 

Warszawa: Ksiąznica - atlas, 1926, 217–
218.

27  vienkampiuose skliaustuose bretkūnas 
rašė sinoniminius variantus.

28  apie rėmimąsi EE verčiant BNT plačiau žr. 
range BBF 118–122.
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tů ſaiku / kuriů ſei= ‖ keſi / būs yumus atſeiket EE 8920–23; ſaikas geras nokimſchtas / 
nukre= ‖ ſtas / ir ſu kaupu / bus dotas ant iuſu prie= ‖ glapſcʒio. Neſa to ſaiku / kurio 
ſeikeſite / ‖ bus iumus atſeiketa BP ii 2451–3

29. 
apžvelgus pridėjimus ir keitimus, atitinkančius tik LB, ir praleidimus, netu-

rinčius atitikmenų tik LB, matyti, kad daugiausia tekstologiniu požiūriu relevan-
tiškų faktų randama perikopėse iš evangelijos pagal luką. tačiau tai nereiškia, 
kad redaguojant iš EE nurašomą tekstą, LB nesiremta kitose perikopėse. jose 
tiktai nepavyksta užfiksuoti pakankamai įrodomosios vertės turinčių pavyzdžių, 
nes atitinkami žodžiai būna (praleidimo atveju nebūna) dar ir BNT perikopėse, 
verstose iš LB. 

prie to, kas pasakyta apie bretkūno rėmimąsi LB, pridėtini dar du dalykai:         
1) vilento praleistas biblijos eilutes jis taip pat daugiausia vertė iš LB (aleknavi-
čienė 1999, 75–81); 2) neabejotinai iš LB versta ir į BP papildomai įdėta ištrauka 
iš evangelijos pagal matą (mt 3,13–17). Kadangi apie tai jau rašyta (aleknavičie-
nė 1998b, 13–16), čia pateikiamas tik vienas argumentas, aiškiai rodantis, kad 
pagrindinis mt 3,13–17 vertimo šaltinis yra LB. versdamas bibliją lutheris duoda 
kitokią mt 3,16 versiją, negu buvo vulgatoje ir graikiškame NT: pagal lutherį, 
pakrikštijus Kristų, jonas Krikštytojas pamatė dvasią, tarsi karvelis nusileidžian-
čią ant Kristaus, o pagal vulgatą ir graikišką originalą – dvasią pamatė pats 
Kristus. bretkūnas čia neabejotinai seka lutheriu, plg.:

mt 3,16 BP i 1387–11 ir ieſus pakrikſchtitas / toiaus iſch ‖ eija iſch wandens / ir 
schitai / dangus ‖ atſiwere ant ia / ir Ianas regeia ‖ dwaſe 
diewo / kaip Karweli nuſilei= ‖ dencʒe / ir ant io atencʒe 

 LB vnd da jheſus getaufft war, ſteig er bald her auff aus dem 
Waſſer, vnd ſihe, da thet ſich der Himel auff vber jm, vnd 
Johannes ſahe den geiſt Gottes, gleich als eine taube her ab 
faren, vnd vber jn komen

 V baptizatus autem iesus, confestim ascendit de aqua; et ecce 
aperti sunt ei caeli, et vidit spiritum dei descendentem sicut 
columbam et venientem super se

 G baptisqe¼V δŸ + `IhsoÒV eøqÑV àn#bh àpÊ toÒ ÖdatoV· ka¼ 
ádoÑ ëneïcqhsan aøtò oÂ oørano%, ka¼ e¿den tÊ pneÒma 
toÒ qeoÒ kataba½non ése¼ perister„n ka¼ ærc^menon æp̀  
aøt^n

plg. dar BP mt 3,14 ir mt 3,15, kur bretkūno vertimas taip pat atitinka tiktai 
LB. BNT mt 3,13–17 taip pat versta iš LB, bet BP perikopė laikytina nauju verti-
mu, o ne nuorašu iš BNT (aleknavičienė 1998b, 13–24).

29  lietuvių saikas – skysčių ir biralų matavi-
mo vienetas – skirtingu laikotarpiu ir skir-

tingose vietose reiškė taip pat nevienodą 
kiekį (plg. LE 17; 26 s. v. Matai, saikas).



41 J o n o  B r e t k ū n o  Postilės ( 1 5 9 1 ) 
t e k s t o  i s t o r i j a :  p e r i k o p i ų 
r e d a g a v i m o  š a l t i n i a i 

2.1.1–2.1.3 pateikti pavyzdžiai rodo, kad didžiausias autoritetas bretkūnui 
redaguojant iš EE imamas perikopes – lutherio biblija (1546). nors liturginei 
praktikai reikia stabilaus biblijos teksto, tačiau bretkūnas, išleisdamas BP, pa-
teikė visuomenei dar vieną lietuvišką liturginių tekstų variantą ir padidino ne-
stabilumą. bretkūnas teksto kritiko žvilgsniu vertino kiekvieną EE perikopę. 
vilento vertimą lygindamas su LB, jis mažino vulgatą ir graikiškąjį NT atitin-
kančius teksto vienetus ir tolo nuo tridento susirinkime katalikų kanonizuotos 
vulgatos. taigi pagrindinė bretkūno redagavimo kryptis – lutherio biblijos 
teksto įtvirtinimas. 

aiškių požymių, kad BP būtų remtasi ankstesniais LB leidimais, kaip range 
(BBF 97–98) nurodo buvus verčiant BNT, nerasta. norint tuo įsitikinti, peržiū-
rėtos tos BP taisytos vietos, kurios nesutampa nė su vienu iš čia lyginamų 
šaltinių, tarp jų, žinoma, ir su 1546 metų LB. Šitos ypatingosios BP vietos ne-
sutapo nei su ankstesniais LB leidimais, taigi koreguojant jais veikiausiai nesi-
naudota.

atlikta gretinamoji analizė orientuoja ir į EE vertimo originalus: vilentas ne-
mažai rėmėsi vulgata bei graikišku NT. Guido michelini’o duomenimis, gautais 
analizuojant EE perikopes iš laiško romiečiams, svarbiausias jų vertimo origina-
las – lutherio biblija30. vilento EE originalams ir vertimo strategijai nustatyti dar 
reikia atskiro tyrimo.

2.2. r Ė m i m a s i s  v u l G a t a  i r  G r a i K i Š K u  NT. daug mažiau bretkūnas 
iš EE nurašomas perikopes taisė pagal vulgatą ir graikišką NT. nustatyti, kas 
turėjo daugiau įtakos – vulgata ar graikiškas NT, apskritai labai sunku, nes šie 
šaltiniai dažniausiai sutampa. tikimybę rasti tekstologiškai relevantiškų sutapimų 
tarp BP taisytų vietų ir vulgatos labai sumažina ir tai, kad BNT evangelija pagal 
luką versta iš vulgatos, dėl to BP taisymai paprastai sutampa ir su BNT. BP 
perikopių iš evangelijos pagal luką daugiausia: 27 iš 7931. jau nustatyta, kad 
vulgata galėjo būti remtasi verčiant vilento praleistą lk 1,36 (BP II 3321–5; alek-
navičienė 1999, 73). 

Graikišku NT gali būti remtasi šiose BP vietose: 

30  Guido michelini, „Zu den auf luther 
fußenden übersetzungsbesonderheiten 
des römerbriefes in den Evangelias bei 
Epistolas aus dem jahr 1579“, Aspekte bal-
tistischer Forschung, hrsg. von jochen d. 
range, essen: die blaue eule, 2000b,       
196–205.

31  iš evangelijos pagal matą yra 22 perikopės, 
iš evangelijos pagal joną – 14, iš evangeli-
jos pagal morkų – 3; po vieną perikopę 

yra iš apaštalų darbų (apd 2,1–13) ir iš 
pirmo laiško tesalonikiečiams (1 tes 4,13–
18); perikopės funkciją atliekantis eucha-
ristijos tekstas sudarytas iš trijų sinopti-
nių evangelijų (pagal matą, morkų ir 
luką) fragmentų bei pirmo laiško korin-
tiečiams.
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lk 14,24 EE 8623–24 newienas iſch anu viru kurie eſti pawadin= ‖ ti neragaus 
wecʒeres mana

 BP ii 2054–6 newienas iſch ‖ wiru pawadintuiu neragaus wecʒeres ‖ 
mana

 BNT  ne wienas wirụ tụ kurie ‖ pakwieſti ira, ragaus we cʒe-
res→wecʒerẹ mana

 LB der menner keiner, die geladen ſind, mein abendmal ſchme-
cken wird

 V nemo virorum illorum, qui vocati sunt, gustabit cenam meam
 G oøde¼V tän àndrän æke%nwn tän keklhm#nwn ge&seta% mou 

toÒ de%pnou

jn 6,13 EE 519–11 pripile dwi= ‖ lika pintiniu trupucʒu / iſch penketa mießu        
dů= ‖ nas / kurie belika / kurie walgie

 BP i 30610–12 pripjle dwilika pinti= ‖ niu trupucʒeis / iſch penketa kepalu 
mießu ‖ donos / kurie likka walgiuſiems

 BNT  pri- ‖ pilde dwilika reſgi→reiſgi trupucʒeis. ‖ ⌜iſch penki 
mießu důnu→iſch penki kapalu mießu důnas, kurie at- ‖ 
liko thiemus, kurie walge

 LB flleten ʒwelff Krbe mit brochen, von den fnff gerſten brot, 
die vberblieben, denen, die geſpeiſet

 V impleverunt duodecim cophinos fragmentorum ex quinque pa-
nibus hordeaceis (add. et duobus piscibus G Co e st si), quae 
superfuerunt his, qui manducaverant

 G æg#misan d_deka kof%nouV klasm@twn æk tän p#nte Àrtwn 
tän kriq%nwn Œ æper%sseusan to½V bebrwk^sin

jn 6,15 EE 5114–15 ieſus potam kaip ſuprata / iog ghie ‖ tureia ateiti / ir ghy 
nutwerti

 BP i 30616–17 ieſus potam kaip ſuprata / iog ‖ ghie dumaia ateiti / ir ghi 
nutwerti

 BNT  Kaip tada ieſus ſuprata, ‖ anus ataiſencʒius ⌜ſawe imti, idant 
ſawe→ir ghi ſugauſencʒius, idant ghi

 LB da jheſus nu mercket, das ſie komen wrden, vnd jn 
haſchen

 V iesus ergo, cum cognovisset quia venturi essent, ut rape rent 
eum

 G ἸhsoÒV oÔn gnoÑV Íti m#llousin Ærcesqai ka¼ Šrp@ zein 
aøtÊn

pirmieji du BP keitimai (lk 14,24 ir jn 6,13) sutampa su graikišku originalu 
sintaksės požiūriu: BP yra pažyminio ir papildinio funkciją atliekantys dalyviai 
kaip ir graikiškame NT, o ne prijungiamieji sakiniai kaip kituose šaltiniuose. EE 
lk 14,24 ir jn 6,13 vertimas labiausiai atitinka vulgatą. trečiuoju atveju (jn 6,15) 



43 J o n o  B r e t k ū n o  Postilės ( 1 5 9 1 ) 
t e k s t o  i s t o r i j a :  p e r i k o p i ų 
r e d a g a v i m o  š a l t i n i a i 

32  Cit. iš: regina Koženiauskienė, XVI–XVIII 
amžiaus prakalbos ir dedikacijos, vilnius: 
mokslas, 1990, 119.

33  Cit. iš: Koženiauskienė 1990, 118.
34  iki išeinant BP, eucharistijos tekstas publi-

kuotas 5 kartus: MžK, MžG (1570), E (dvie-
juose skyriuose) ir mažvydo Parafrazyje. 

vilentas galėjo būti vertęs iš graikiško NT: žodžių junginys tureia ateiti artimas 
graikų m#llousin Ærcesqai, o bretkūnas, tureia taisydamas į dumaia, rinkosi kitą 
veiksmažodžio m#llw reikšmę: ne ‘turėti, privalėti, reikėti’, bet ‘ketinti, rengtis, 
būti sumaniusiam’. 

nepastebėta, kad pagal vulgatą ar graikišką NT būtų pridėta ar praleista įro-
domosios vertės turinčių žodžių. Graikiškas NT gali būti laikomas tik šalutiniu 
BP perikopių redagavimo šaltiniu.

2.3. BP p e r i K o p i Ų  t a i s Y m Ų  s a n t Y K i s  s u  l i e t u v i Š K a i s  v e i -

K A L A I s. tiriant BP perikopių teksto istoriją, svarbu nustatyti, ar iki 1591 metų 
išspausdinti veikalai galėjo būti redagavimo šaltiniai.

BP pratarmėje bretkūnas lietuvių tautos padėtį apibūdino kaip vargingą, nes 
„ligi šiol ji negalėjo turėti net biblijos savo kalba ir vienintelė neturi visų kitų 
knygų, kuriose dėstomas mokymas apie dievo esybę ir valią“ (BP i a3v)32. taip 
sakydamas jis veikiausiai turėjo galvoje ne katekizmus, giesmynus ar maldynus, 
nes prūsijos Kunigaikštystėje jų jau buvo išleista, bet teologinius traktatus ir pos-
tiles. apie Karaliaučiuje išėjusias lietuviškas knygas jis, be abejo, žinojo: Giesmių 
Duchaunų (1589) pratarmėje minėjo mažvydo giesmes ir aiškino, kad leisti naują 
giesmyną imąsis dėl to, jog „išsimėčius egzemplioriams, jūs patys daugiau tokio 
pobūdžio giesmių išvertėte ir iš manęs atkakliai reikalavote, kad šis jūsų ir maž-
vydo darbas iš naujo būtų spaudoje paskelbtas“ (BGD aij)33. eucharistijos tekstą, 
kaip sakyta, į BP bretkūnas nurašė iš vilento Enchiridiono34, pirmasis paskelbė 
mažvydo Parafrazį. 

Giesmynuose ir katekizmuose yra biblijos fragmentų, priklausančių periko-
pėms. jie taip pat galėjo daryti įtaką tiek vilentui verčiant, tiek bretkūnui reda-
guojant. vis dėlto būtų logiška manyti, kad bretkūnas, koreguodamas iš EE nu-
rašomas ištraukas, daugiausia turėjo remtis savo verstu naujuoju testamentu, 
baigtu 1580-aisiais, taigi prieš 11 metų iki išeinant BP. eduardas Hermannas buvo 
atkreipęs dėmesį, kad bretkūnas nesekė vilentu vergiškai, bet kai ką keitė – ir 
tai iš dalies darė savo biblijos naudai, t. y. redaguodamas nurašomas ištraukas 
artėjo prie savo vertimo35. Šis Hermanno teiginys skatina kelti bent du klausimus: 
1) kodėl susidaro įspūdis, kad kai kurie BP taisymai artimi BNT; 2) ar taisydamas 
iš EE imamus tekstus bretkūnas rėmėsi BNT rankraščiu. 

lyginant tas BP vietas, kurios skiriasi nuo EE, su atitinkamomis BNT vietomis, 
iš tiesų atrodo, kad nemažai taisymų sutampa su BNT – ir su pagrindiniu tekstu, 

Šių tekstų ir BP perikopės gretinamąją 
analizę žr. aleknavičienė 1998a, 39–81.

35  eduard Hermann, „bemerkungen zum alt-
litauischen schrifttum in preussen“, Die 
Nachrichten der K. Gessellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen. Philologisch-histori-
sche Klasse, Göttingen, 1923, 120.
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36  vaclovas biržiška, Senųjų lietuviškų knygų 
istorija 1, Chicago: Chicagos lietuvių lite-
ratūros draugija, 1953, 160.

ir su vėliau taisytuoju. tačiau redaguotas vietas sugretinus dar ir su lutherio 
biblija, vulgata ir graikišku NT, vaizdas iš karto pasikeičia: paaiškėja, kad dau-
guma taisymų sutampa ir dar su kuriuo nors iš originalų, o dažnai net su keliais. 
dauguma taisytų BP vietų ir atitinkamų BNT fragmentų sutampa dėl to, kad tiek 
versdamas BNT, tiek taisydamas iš EE imamas perikopes bretkūnas rėmėsi tais 
pačiais originalais. tokie BP ir BNT sutapimai tekstologiškai nerelevantiški.

Kad redaguojant remtasi BNT rankraščiu, galėtų įrodyti tik tokie BP atsiradę 
žodžiai ar junginiai, kurių atitikmenų nėra nė viename iš lyginamų originalų, 
išskyrus BNT. tokių vietų šiek tiek yra, bet jas išanalizavus nerasta akivaizdžių 
įrodymų, kad taisant iš EE imamas perikopes būtų remtasi BNT (aleknavičie-
nė 2000, 27–45). didžioji dauguma BP randamų keitimų, sutampančių tik su BNT, 
nulemti lietuvių kalbos sistemos. nuo EE skiriasi, bet su BNT sutampa:

1) labai artimõs reikšmės leksiniai sinonimai: jn 16,19: iſchwiſit EE 684, regeſit 
BP ii 699, regeſite BNT; mt 18,35: praſtoghimus EE 1254, nuſſideghimus BP ii 4869, 
nuſsideghimus BNT; jn 3,14: giroje EE 8221, puſcʒaie BP II 17415, puſcʒoia BNT;            
lk 16,5: Wieſch= ‖ patiy EE 995-6, Ponui BP II 31913 panu→panui BNT; lk 16,8: iſch-
min tin gai EE 9913, kitrai BP ii 3204, kitrei BNT ir pan.;

2) sintaksiniai sinonimai: mt 22,44: Sieſkes ant deſchines EE 1174, Seſkes pa ‖ de-
ſchines BP II 44316–17, ſeſkes po deſchines BNT; jn 3,13: neußenge ant dangaus EE 8218, 
neußeng dangun BP II 17412, ne ußenge Dangun BNT; lk 16,22: buwa neſchtas nůg 
Angelu EE 845, tapa neſchtas Angelu BP II 1916, neſchtas buwa ⌜nog ‖ An ge lụ→An ge-
lụ BNT ir pan.;

3) tam tikros nusistovėjusios konstrukcijos ir terminai: lk 21,36: ſtoweti ties 
ßmogaus Sunu EE 422, ſtoweti po akim Su= ‖ naus ßmogaus BP i 165–6, ſtaties→ſtoweti 
pa akim ſu= ‖ naus ßmagaus BNT; lk 14,2: aptins EE 11422, wandinio ‖ ligga 
ſergans BP II 41716–17, wandinia ligga ſergạs BNT ir pan. 

Kalbos sistemos nulemti BP ir BNT sutapimai nelaikytini rėmimosi faktais. 
jie veikiau atsiradę dėl bretkūno ypatingų filologinių polinkių: noro pavar-
toti kitą žodį ar sintaksinę konstrukciją, nei rado EE. Čia gali būti pasireiškęs 
tik vidinis poreikis pasakyti kitaip ar knietėjimas pataisyti, teksto kritikų vadina-
mas pruritus emendandi. vietoj savo žodžio kartais BP pavartotas skolinys ir 
atvirkščiai. Kai kurie BP ir BNT sutapimai liudija buvus ir priešingą tenden-
ciją: siekį tam tikras konstrukcijas į lietuvių kalbą versti vienodai. 

ieškant atsakymo į klausimą, kodėl bretkūnas ne tik neėmė perikopių iš 
paties versto BNT, bet ir nesirėmė juo redaguodamas, tenka pritarti vaclovo 
biržiškos teiginiui, kad pìrmosios lietuvių kalba išléistos biblijos ištraukos prū-
sijos Kunigaikštystėje buvo paskelbtos oficialiosiomis36. Ši mintis atrodo pagrįs-
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ta. vilento verstos biblijos ištraukos buvo išleistos atskira knyga ir jau 12 metų 
iki išeinant BP funkcionavo evangelikų liuteronų bažnyčiose. prieš spausdinant 
jos patikrintos didelę patirtį turinčių ir lietuviškai mokančių kunigų (tai nuro-
dyta pratarmėje). oficialiosioms liturginių skaitinių knygoms būdingas konser-
vatyvumas – jose bet kokie pakeitimai daromi itin atsargiai ir taip išsaugomas 
senesnis biblijos tekstas37. 

 atkreiptinas dėmesys dar ir į BP rengimo chronologiją: pirmõsios dalies ad-
ven to pirmo sekmadienio pamoksle paminėti 1588-ieji (BP i 82–5; pakartoti pirmą 
Kalėdų dieną BP i 563–8). taigi BP kūrimo terminus a quo – 1588-ųjų lapkritis. 
visa biblija tuo metu dar nebuvo išversta – paskutinės senojo testamento kny-
gos baigtos 1590 metais. Kunigų konferencija dėl biblijos įvertinimo sušaukta 
tik 1592-aisiais. tad neišspausdinta ir oficialiai nepripažinta biblija negalėjo tap-
ti pamatu liturginei praktikai. o išleidus BP 1 000 egzempliorių tiražu, biblijos 
spausdinimo klausimas pakrypo jai nenaudinga linkme: kadangi evangelikų liu-
teronų pamaldoms būtinų naujojo testamento tekstų poreikis buvo patenkintas, 
visa biblija nebespausdinta.

Į lietuvių kalbą verstų biblijos fragmentų bei atskirų eilučių, priklausiusių 
perikopėms, yra mažvydo Katekizme (MžK, 1547), Giesmėse Chrikščoniškose (MžG, 
1566–1570) ir bretkūno Kolektose (BKo, 1589). ilgiausi perikopėms priklausantys 
NT fragmentai randami mažvydo Giesmėse Chrikščoniškose: tai lk 1,46–55 (Magni-
ficat) MžG 488–489 ir lk 1,68–79 (Benedictus) MžG 541–543. po keletą biblijos ei-
lučių yra dar šiose vietose: jn 20,22–23 – MžK 292–4 ir MžG 5891–5; jn 16,23 – MžG 
59013–16; lk 2,29–30 – MžG 22713–15 ir BKo bv1–4; mk 16,15–16 – MžG 5881–7.

sulyginti šiuos fragmentus svarbu dėl to, kad giesmių ir maldų buvo mokoma 
ir mokomasi atmintinai. vadinasi, bažnyčia turėjo būti itin suinteresuota išlaiky-
ti stabilų tekstą kaip tikinčiųjų bendruomenės sėkmingo dalyvavimo pamaldose 
garantą. 

EE Magnificat tekstas beveik pažodžiui sutampa su MžG tekstu (išskyrus lk 
1,54). Ši MžG giesmė, micheliniʹo nuomone38, versta iš lotyniškos 1553 metų 
luko lossijaus Psalmodijos (išskyrus lk 1,50, atitinkančią LB). MžG pirmą kartą 
išspausdintos giesms vertimas kai kurių tyrėjų laikomas anoniminiu, tačiau 
atsižvelgiant į pavardės nuorodą giesmės antraštėje, gali būti priskiriamas Šir-
vintos kunigui tomui Gedkantui: „magnificat: pannos marias ſchlowinimas / 
kuriů diewa darbus duxin / luc 1. ant wiſſu tonu prietaiſitas nůgi thamoſchiaus 
Gedkanta.“ 

37  bruce m. metzger, Der Text des Neuen Tes-
taments. Eine Einführung in die neutesta-
ment li che Textkritik, stuttgart, berlin, 
Köln, mainz: W. Kohlhammer verlag, 
1966, 31–32.

38  Guido michelini, Mažvydo Gesmes Chrik  -
sczoniskas: pirmas lietuviškas giesmynas. 
Gli inni Cristiani di Mažvydas: il primo in-
nario lituano, vilnius: versus aureus,   
2007, 212. 
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bretkūnas Magnificat tekstą ėmė ne iš MžG, bet iš EE. tai rodo esminis BP 
ir EE tekstų sutapimas ir ypač tos vietos, kur vilentas nutolo nuo MžG. Šiuo 
požiūriu palygintina lk 1,54, vilento išversta iš LB ir vėliau perimta bret-
kūno:

lk 1,54 MžG 4898–10 prie= ‖ me iſrael waika ſawa: idant at= ‖ mintu milaſchir din-
giſ tes ſawa.

 EE 15911–12 Ghys atmine mielaſchirdingiſtes / ir pagel= ‖ beia ſawa tarnui 
iſrael. 

 BP ii 25815 Ghis atmine mielaſchirdingiſtes / ir ‖ pagelbeia ſawa tarna 
iſrael. 

 BNT prieme iſrael waika ſawa, ⌜atmindams ‖ mielaſchirdingiſ -       
tes→mielaſchirdingĳſtes ſawa.

 LB er denckt der barmherꜩigkeit, vnd hilfft ſeinem diener iſrael 
auff.

 LP39 suscepit israel puerum suum: recordatus misericordiae suae.

tačiau bretkūnas Magnificat taisė, nors jis turėjo būti mokėtas atmintinai ir 
kaip tik stabdyti ketinimą pertvarkyti giesme virtusį biblijos tekstą. jo taisymai 
remiasi tuo pačiu principu kaip ir ankstesnieji: tekstas artinamas prie lutherio 
biblijos. pakeistì jau pirmieji Magnificat žodžiai, paprastai laikomi giesmės pava-
dinimu (plg. lk 1,46). ir tolesnius fragmentus bretkūnas redaguoja atsižvelgda-
mas į LB – tradicinio lietuviško teksto jis nepaiso (plg. lk 1,48):

lk 1,46  MžG 4885–6 PAduxinki Duſchia mana ‖ wieſchpati
 EE 15818 Paduxinki duſchia mana Wieſchpati 
 BNT ⌜Paduxinki duſcha mana→duſcha mana Paduxinki wieſch-

pati
 BP ii 25815 Duſche mana ſchlowin Wieſchpati
 LB MEine ſeele erhebt den Herrn
 LP Magnificat anima mea dominum

lk 1,48 MžG 4888–9 Ns paßwilg‖ ant pakarniſtes mergaites ſawa
 EE 15821–22 Ns ghys pawiſdeia ant pakarniſts mer= ‖ gaites ſawa
 BNT nes paßwilga→ghis pawiſdeia ant pakarniſtes mergas          

ſawa
 BP ii 2591–2 neſa ghis pawiſdeia pawarguſios mer= ‖gos ſawa
 LB denn er hat ſeine elende Magd angeſehen
 LP Quia respexit humilitatem ancillae suae

39  Čia ir toliau lossijaus Psalmodijos           
(LP, 1553) tekstas cit. iš: michelini 2007.
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Magnificat tekstas tiek MžG, tiek EE viena biblijos eilute trumpesnis – baigia-
si lk 1,55. bretkūnas BP perikopėje pridėjo lk 1,56. pridėtoji eilutė versta iš LB 
(aleknavičienė 1999, 71–72). 

Kita giesme virtusi biblijos ištrauka – Benedictus (lk 1,68–79) – pirmą kartą 
publikuota taip pat MžG. micheliniʹo (2007, 234) duomenimis, ji versta irgi iš 
lotyniškosios lossijaus Psalmodijos (1553). Gretinamoji MžG, EE ir BP analizė ne-
duoda pagrindo teigti, kad redaguodamas iš EE imamą tekstą bretkūnas būtų 
rėmęsis MžG, plg.: 

lk 1,78 MžG 54313–15 per iſcʒas milaſchirdigiſtes die= ‖ wa muſu: kurioſu atlankie 
mus ‖ ateidams iſch ‖ aukſchta

 EE 1 5421–23 per jſcʒias mielaſchirdingiſtes diewa mu= ‖ ſu / per kurias 
mus atlankie ateidams iſch aukſchta

 BNT  per inſcʒas mielaſchirdingĳſtes diewa ‖ muſụ, kurioſạ atlan-
ke mus ußtekans iſch aukſch- ‖ ta

 BP II 23313–15 per ſchirdiſchka mielaſchirdingiſte ‖ diewo muſu / per 
kure mus atlanke ‖ Vßtekeghimas iſch aukſchto

 LB durch die herꜩliche barmherꜩigkeit vnſers Gottes, durch 
welche vns beſucht hat der Auffgang aus der Hhe

 LP per viscera misericordiae dei nostri: in quibus visitavit nos 
oriens ex alto

lk 1,79 MžG 54316–18 idant apſiſchwieſtuſi tiemus ‖ kurie tamſoſu ir ſcheſchleteie 
ſmer= ‖ ties ſædi

 EE 15424–25 idant apſiſchwieſtuſi tiemus / kurie tamſi= ‖ beſa ir ſcheſchleie 
ſmerties ſædi 

 BNT ieib paſchwieſtụ tiemus kurie ſied tam- ‖ ſibeſụ ir ſchæſchelĳe 
ſmerties

 BP II 23316–17 idant paſſiroditu tiemus / kurie ſed ‖ tamſibeſa ir ſcheſcholeie 
ſmerties

 LB auff das er erſcheine, denen, die da ſiꜩen im finſternis vnd 
ſchatten des tods

 LP Illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent

lk 1,78 lot. viscera EE, kaip ir MžG, verčiama žodžiu įsčios ‘vidus, giluma’. jis 
dažnas senuosiuose lietuviškuose raštuose (plg. LKŽ iv 145). BNT šioje vietoje 
bretkūnas irgi buvo išvertęs pagal vulgatą: Per inſcʒas miela ſchir din gĳſtes, tačiau 
rengdamas BP vilento vertimą priartino prie LB: vokišką konst rukciją Durch die 
herꜩliche barmherꜩigkeit jis perteikė pažodžiui: Per ſchirdiſchka mielaſchirdingiſte. 

išlaikyti tradicinį Benedictus pavidalą labiau stengėsi vilentas. EE perikopėje kai 
kurie teksto vienetai sutampa tiktai su mažvydo tekstais ir jo šaltiniais. bretkūnas 
ir šiuo atveju nebesilaiko ankstesnėse lietuviškose knygose išspausdinto varian-
to – jį koreguoja pagal LB ar galbūt V ir G (šie šaltiniai čia sutampa), plg.:
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lk 1,73 MžG 54214–16 prieſega kur prieſekes eſti a= ‖ brahamui tewui muſu: iog 
tureia ‖ ghis mumus důti

 EE 1549–10 ir ant prieſiegas kur prieſieks eſti abra= ‖ hamui tiewui 
muſu / iog tureia mumus důti 

 BP II 2331–2 ir priſiegos kure prieſiekens eſti abra= ‖ hamui tiewui mu-
ſu / mumus doti

 BNT priſiekimạ→priſiekimo kurů ⌜prieſieke tewu muſụ→iuſụ ab-
ra- ‖ hamu→prieſieke abrahamu tewu iuſụ, doti mumus

 LB vnd an den eid, den er geſchworen hat vnſerm vater abraham, 
Vns ʒu geben

 LP  iusiurandum, quod iuravit ad abraham patrem nostrum, da-
turum se nobis

 V iusiurandum, quod iuravit ad abraham (om. Wi) patrem nos-
trum, daturum se nobis

 G Írkon În Ûmosen prÊV Ἀbra@m tÊn pat#ra =män, toÒ 
doÒnai =m½n

tas pats pasakytina ir dėl jn 20,23, įdėto prieš maldą MžK ir MžG ir įeinančio 
į EE bei BP perikopes. MžK jn 20,23 vertimas iš esmės atitinka jano maleckio 
1546 metų Katekizmą, MžG jis jau šiek tiek priartintas prie LB. vilento EE pateik-
tas variantas žodis žodin sutampa su MžG. bretkūnas jn 20,23 nurašė iš EE, bet 
dar taisė pagal LB, V ar G (originalai čia sutampa), plg.:

jn 20,23 MžK 292–4 kuriu tektai ‖ atleiſte grekus, ſchitu bus atleiſti, Kuriu ‖ tektai 
notwerſit, notwerti bus

 MlK40 Ktorich bysciekolu iek odpuscili grzechy, odpuszcżaią sie jm: 
a ktorichbysciekolwiek zadzierżeli, zadzierżane są

 MžG 5892–5 Kuriu tiektai at= ‖ leiſite ghrekus / atleiſti bus ijemus / ‖ kuriu 
tiektai nůtwerſite / tu bus nůtwerti

 EE 6323–24 kuriu tiektai atleiſite ghriekus / atleiſti būs ghie= ‖ mus / 
kuriu tiektai nůtwerſite / tū būs ‖ nutwerti

 BP II 429–11 kuriemus griekus atleiſite / ‖ thiemus ira atleiſti / ir kurie-
mus nutwer= ‖ ſite / thiemus ira nutwerti

 BNT kuriemus Griekus ‖ atleidʒat, thiemus ira atleisti, ir ku rie- ‖ 
mus Griekus ußturit, thiemus ira ‖ ußtureti

 LB welchen jr die ſnde erlaſſet, den ſind ſie erlaſſen, vnd welchen 
jr ſie behaltet, den ſind ſie behalten

 V Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinu-
eritis, retenta sunt

 G Àn tinwn àf§te tὰV àmart%aV àf#wntai aøto½V, Àn tinwn 
krat§te kekr@thntai

40  jano maleckio Katekizmas (MlK, 1546) cit. 
iš: Guido michelini, Martyno Mažvydo raš-

tai ir jų šaltiniai, vilnius: mokslo ir encik-
lopedijų leidybos institutas, 2000a, 89.
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sudėtinga Xvi amžiaus lietuviškuose raštuose lk 2,29–30 vertimo istorija. Šių 
biblijos eilučių vertimo chronologija tokia: 1) MžG 22713–15; 2) EE 3923–402; 3) BKo 
bv1–4; 4) BNT; 5) BP i 21811–13. tekstai nesutampa, plg.:

lk 2,29–30 MžG 22713–15 nu leiſk wieſchpatie tawa tarna ‖ ſu pakaiumi eiti / ns 
regeia akis ‖ mana iſchganitoghi tawa 

 BKo bv1–4 nu leidi Wieſchpatie tawa tarna pa= ‖ kaiuie eiti / allelu-
ia. ‖ nes mana akis regeia iſchganitoghi ‖ tawa / alleluia

 BNT nu paleidi tarnạ tawa Wieſchpatie, pa- ‖ gal ßadʒia tawa pa-
kaiuie nes regeia akis mana iſchganitaghị tawa

 EE 3923–402 pone iaw nu leiſk tawa tarna pakaiuie / ‖ kaip tu eſſi 
ſaks. nſa mana akys regeya iſch= ‖ gelbetoghi tawa

 BP i 21811–13 pone iau nu leidi tawa tarna ‖ pakaiuie / kaip eſſi ſakes. 
neſa mana ‖ akis regeia iſchgelbethogi tawa

 LGL41 nu lessestu Herr deinen diener im friede faren. denn meine 
augen haben deinen Heiland gesehen

 LB Herr, nu leſſeſtu deinen diener im Friede faren, wie du geſagt 
haſt. denn meine augen haben deinen Heiland geſehen

 V nunc dimittis servum tuum, domine, secundum verbum tuum 
in pace, quia viderunt oculi mei salutare tuum

 G nÒn àpol&eiV tÊn doÒl^n sou, d#spota, katὰ tÊ ý§m@ sou 
æn eár$n¯· Íti e¿don oÂ èfqalmo% mou tÊ swt$ri^n sou

Šių biblijos eilučių skirtumus čia minimose lietuviškose knygose lėmė skirtin-
gas vertimo originalas: MžG jos verstos iš lutherio Geistliche Lieder (1545; žr. mi-
chelini 2000a, 289), vėliau atitinkamas tekstas perspausdintas ir BKo. tuo tarpu 
EE perikopės vertimo pagrindas – LB, o BP ji perimta ne iš BKo, bet iš EE. Šios 
biblijos eilutės BP ir EE iš esmės sutampa, išskyrus veiksmažodžio leisti praes. 
2 sg. formą leidi vietoj EE imper. 2 sg. leiſk ir BP praleistą įvardį tu. tokia pat 
kaip BP veiksmažodžio forma pavartota ir BKo, tačiau tai nesuteikia pagrindo 
teigti, kad bretkūnas čia būtų galėjęs remtis savo rengtomis Kolektomis. Šią formą 
galėjo inspiruoti bet kuris biblijos vertimo originalas: LB, V ar G. 

apibendrinant perikopėms priklausančių biblijos eilučių, esančių lietuviškose 
knygose (iki 1591) ir BP, gretinamąją analizę, pasakytina, kad nėra patikimų duo-
menų, jog bretkūnas, peržiūrėdamas iš EE nurašomus tekstus, būtų rėmęsis anks-
tesniais katekizmais, giesmynais, maldynais. ankstesnėse knygose publikuotus 
fragmentus beveik visur geriau išlaikė vilentas, o bretkūnas, perimdamas juos iš 
EE, redagavo daugiausia pagal lutherio bibliją (1546).

3. BP p e r i K o p i Ų  p r a d Ž i o s  t a i s Y m a i .  BP perikopėse yra tokių kore-
gavimo pavyzdžių, kurių paaiškinti čia minimais originalais (LB, V, G) ir BNT 

41  MžG malda versta iš lutherio Geistliche 
Lieder (LGL, 1545), cit. iš: michelini 2000a, 
289.
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42  vytautas sirtautas, „iš teksto teorijos“, Kal-
bos aktualijos 5, 1999, 7–17.

negalima: 1) perikopių pradžioje pridėta sakinių ir biblijos realijas aiškinančių 
žodžių – jų atitikmenų nėra nė viename iš čia lyginamų originalų; 2) praleista 
žodžių, nors jie yra visuose originaluose; 3) vieni kalbos vienetai pakeisti kitais, 
neturinčiais adekvačių atitikmenų nė viename iš lyginamų originalų. Šie taisymai 
galėtų orientuoti į kokius nors kitus šaltinius, tačiau analizuojant reikia atsižvelg-
ti į du faktorius: 1) tai nėra biblijos tekstui tiesiogiai priklausantys teksto viene-
tai; 2) šie taisymai gali būti nulemti liturginės praktikos. 

perikopė – biblijos knygos ištrauka. Knygos teksto elementai tarpusavyje su-
siję įvairiais lygmenimis (sintaksės, stiliaus, semantikos, pragmatikos) ir paklūsta 
tam tikroms koherencijos taisyklėms (egger 51999, 31–33). iš teksto paimta jo 
dalis praranda gramatinį ir prasminį ryšį su visuma. Ypač aiškiai perikopės pra-
džioje juntamas prasminio ryšio praradimas. ne žinant apie ką buvo kalbama 
anksčiau, kai kur sunkoka iš karto suprasti pirmąjį sakinį. teksto teorijoje pirma-
sis sakinys vadinamas egzistenciniu arba reprezentaciniu, o kiti – charakterizuo-
jamaisiais42. pirmasis sakinys ar net keli sudaro teksto temą (subjektą), o likusie-
ji – remą (predikatą). teminis (subjektinis) sakinys turi supažindinti skaitytoją ar 
klausytoją su būsimąja tema ir tapti atspirtimi naujai informacijai. vertindamas 
skaitytojo ži nias, informacijos siuntėjas turi spręsti, kiek informacijos ir kokiu 
būdu gali pateikti, kad tekstas būtų adekvačiai suprastas, bet per daug nenutol-
ta ir nuo ori gi nalo (plg. Koller 41992, 115, 249).

3.1. BP p r i d Ė t o s  F r a Z Ė s ,  Ž o d Ž i a i  i r  j Ų  j u n G i n i a i. lyginant EE 
ir BP perikopes aiškėja, kad tiesiogiai biblijos tekstui nepriklausančių frazių, žo-
džių ir žodžių junginių pridėjimas esti dviejų tipų: 1) prieš pirmą biblijos eilutę 
pateikiama paaiškinamoji frazė; 2) pirmame sakinyje įterpiama kalbamąją situ aci-
ją detalizuojančių žodžių ar žodžių junginių. 

3.1.1. paaiškinamoji frazė prieš pirmajį sakinį BP pridėta šešiose perikopėse: 
daugiausia prieš tekstus iš evangelijos pagal joną (5x), vieną kartą – prieš tekstą 
iš evangelijos pagal matą (BP i – tik prieš jn 8,46, o BP ii – prieš jn 10,12, jn 
16,5, jn 16,23, jn 10,1 ir mt 5,20). Įvadinės formulės pagrindą sudaro kalbėjimą 
reiškiantys veiksmažodžiai byloti arba kalbėti ir asmenvardis Jėzus, plg.: 

jn 8,46 EE 5215–16 Kvrſai iſch yūſſu karos mane iſch ‖ grhieka?
 BP I 31716–18 IEſus ſchiteip kalbeia Sʒidams / ‖ Kurſai iſch iuſu gal kaltin-

ti mane ‖ iſch grieko?

jn 10,12 EE 6517 asch eſmi piemů gieras.
 BP ii 555–6 IEſus biloia Phariſeuſchump / aſch ‖ eſmi geras piemo.

jn 16,5 EE 6910–11 nv eſch eimi top / kurſai mane at= ‖ ſiunte
 BP ii 804–5 BIloia Ieſus Apaſchtalump / aſch ‖ nu eimi top / kurſai ſiunte 

mane
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jn 16,23 EE 716–7 ischtieſos / iſchtieſos / ſakau yu= ‖ mus
 BP II 945–7 POnas IEſus ſchitaip kalbeia ‖ Apaſchtalump ſawa. iſchtie-

ſos / ‖ iſchtieſos / ſakau iumus

jn 10,1 EE 803–4 ischtieſos / iſchtieſos ſakau yu= ‖ mus
 BP ii 1593–4 Ieſus biloia Phariſeuſchump / iſch= ‖ tieſos / iſchtieſos ſakau 

iumus 

mt 5,20 EE 9317–18 sakau yumus / iey nebus teiſibe ‖ yūſu gereſne
 BP ii 28215–18  IEſus biloia mokintiniump ſawa / ‖ ſakau iumus / iei iuſu 

teiſibe nebus ‖ gereſne

Į šias pridėtąsias frazes reikia žiūrėti kaip į papildomą perikopės dalį ir ne-
sieti su EE.

analogiškų įvadinių formulių pasitaiko ir kitose liuteroniškose Xvi amžiaus 
postilėse. antai panaši frazė prieš jn 8,46 pridėta vokiškose johanno spangenber-
go (1544, 238), antonijaus Corvino (1545, lX) pos ti lėse, lutherio Hauspostille (1544 
i 101), tačiau nėra lotyniškoje Corvi no postilėje (1540, CXXvi). prieš jn 10,12 
pridėta frazė yra spangenbergo (1544, 352) postilėje, bet ji skiriasi nuo BP veiks-
mo adresatu, plg. vok. JEſus ſprach ʒu ſei nen Jngern ir BP ii 555: IEſus biloia 
Phariſeuſchump. tuo tarpu lutherio Haus postille (1544, ii 15), taip pat ir abiejose 
Corvino postilėse (1545, ii viii; 1540, CXliX) prieš tą pačią jn 10,12 panašus 
fragmentas nepridėtas. niekur prieš šias šešias perikopes nepridėta lotyniškoje 
Corvino postilėje (yra žinoma, kad ją bretkūnas buvo išvertęs į lietuvių kalbą 
prieš 1589-uosius, bet vertimas neišspausdintas, rankraštis neišlikęs43). iš čia mi-
nėtų knygų pa našių pri dė jimų daugiausia randame spangenbergo postilėje: prieš 
visas tas perikopes, kur yra ir BP. 

3.1.2. bretkūnas 11 perikopių pradžioje įterpia kalbamąją situaciją konkreti-
zuojančių žodžių ar žodžių junginių. siekdamas aiškumo, jis paprastai pasako 
veiksmo atlikėją. EE ir kituose šaltiniuose jis nenurodomas. veiksnys visur pra-
leidžiamas, išskyrus LB, kur juo paprastai eina įvardis er, pvz.: 

lk 11,14 EE 4711 ir buwa iſchwars Cʒarta
 BP i 2896 IEſus iſchware Welina
 BNT  ir buwa iſchmetạs→iſchwarans Welnuwạ
 LB vnd er treib einen teufel aus
 V et erat eiciens daemonium
 G Ka¼ ©n ækb@llwn daim^nion

be čia pacituotos vietos, veiksmo atlikėjas jėzus BP nurodytas dar šiose bibli-
jos eilutėse: lk 8,4 (BP i 239[238]5); mk 16,14 (BP ii 1075); lk 18,9 (BP ii 3524); 
mk 7,31 (BP ii 36415); lk 10,23 (BP II 3734). atskirai paminėtinas pir  mojoje ir 

43  ji minima bretkūno darbų sąraše, kurį  
prūsijos kunigaikščio tarėjai pridėjo prie 

savo 1589 10 14 laiško (Falkenhahn 1941, 
109–110).
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paskutinėje BP perikopėje mt 21,1–9 (ji ir EE, ir BP pa teikiama 2 kartus) pasitai-
kantis atvejis: veiksniu einantis šio asmenvardžio var dininkas čia atkeliamas į 
prijungiamojo sakinio pradžioje einantį šalutinį dėmenį ir dar pridedama veiks-
niui priklausančių žodžių: 

mt 21,1I  EE 117–19 aKaip priſiartinoia ieruſaleſp [...] tad ie= ‖ ſus nuſiunte du 
paſſiuntiniu ſawa

 BP I 14–6 Kaip priſiartinoia Ieſus ſu Apaſch= ‖ talais ieruſaleſp [...] tada 
ſiunte ghis du paſiuntiniu ſawa

mt 21,1II EE 5418–20 aKaip priſiartinoia ieruſaleſp [...] tada ie= ‖ ſus nůſiunte du 
paſiuntiniu

 BP I 3413–6 Kaip priſiartinoia Ieſus ſu Apaſch= ‖ talais ieruſaleſp [...] tada 
ghis ſiunte ‖ du paſſiuntinui ſawa 

 BNT  Kaip←Kap tada arti jeruſalem ataĳo [...], ſiunte ‖ ieſus du 
mokintiniu ſawa

 LB da ſie nu nahe bey jeruſalem kamen [...] ſandte jheſus ſeiner 
jnger ʒween

 V et cum appropinquassent Hierosolymis [...] tunc iesus misit 
duos discipulos

 G Ka¼ Íte Ëggisan eáV ~Ieros^luma [...] t^te ̀ IhsoÒV àp#steilen 
d&o maqht„V 

asmenvardis Jėzus įterpiamas dar ir lk 2,33 (BP I 11320) bei mt 9,18 (BP ii 50510), 
bet nebe kaip veiksnys. vietoj EE 1815–16 esančio lk 2,33 TIewas ir motina ſtebeioſi 
tiems ‖ daiktams / kurie buwa ſakiti apie ghy BP randamas nederinamuoju pažymi-
niu išplėstas sakinys: TIewas ir motina Ieſaus ſtebeioſi ‖ tam / kas kalbama buwa ape 
ghi BP I 11320–21. Kituose šaltiniuose pažyminiu eina įvardis: BNT ia; LB ſein;           
V eius; G aøtoÒ. 

3.1.3. Kad būtų lengviau suvokti, apie ką bus pasakojama biblijos ištrauko-
je, BP perikopės pradžioje pridedama ir kitokių situaciją detalizuojančių žodžių 
ir žodžių junginių, plg.:

mt 2,13 EE 14014–16 aGhiems nůeyus ſchalina / ſchjtai / ‖ angelas pona pa ſſi-
rode ioſephui ſa= ‖ pnye

 BP i 10214–16 atſtoius iſchmintingiems nog He= ‖ rodo / schitai paſſiro de 
ioſephui ‖ ſapnije angelas pono

 BNT  bet→o aniemus atſtoius, schitai, paſsi- ‖ rode anielas→an-
ge las Wieſchpaties joſephui sap- ‖ nĳa→sapnĳe

 LB da ſie aber hin weg geʒogen waren, sihe, da erſchein der en-
gel des Herrn dem joſeph im trawm

 V Qui cum recessissent, ecce angelus domini apparuit in som nis 
ioseph

 G Ἀnacwrhs@ntwn dŸ aøtän ádoÑ ÀggeloV kur%ou fa%netai 
kat` Ènar tò `Iws¦f
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lk 18,31 EE 4116–17 eme ieſus ſu ſawimi dwilika / ir ‖ biloia ghiemus
 BP i 2514–5 emes ieſus ſu ſawimi dwilika ‖ Apaſchtalu biloia ghiemus
 BNT  ir paemẹs jeſus dwilika, bilaia iem[us]
 LB er nam aber ʒu ſich die Ʒwelffe, vnd ſprach ʒu jnen
 V assumpsit autem iesus duodecim et ait illis
 G Paralabãn dŸ toÑV d_deka e¿pen prÊV aøto&V

mt 9,18  EE 12715–16 aKaip ghys tatai ſu ieys kalbeia / ‖ ſchitai / ateia wiens vi-
rauſeſis

 BP ii 5059–11 Kaip ieſus tatai ſu ieis kalbeia / ‖ ſchitai IEſauſpi ateia wiens 
Wi= ‖ riauſiuiu Iſkalos

 BNT  Kaip tatai ſu ieis kalbeio, ſchi- ‖ tai, ateĳo schim ti ni-
kụ→Wiriauſiuiů wienas

 LB da er ſolchs mit jnen redet, sihe, da kam der oberſten einer
 V Haec illo loquente ad eos, ecce princeps unus accessit
 G TaÒta aøtoÒ laloÒntoV aøto½V, ádoÑ Àrcwn eÅV ælqãn

ta infor macija, kurią perduotų (EE ir perduoda) pirmasis sakinys, skaitytojui 
būtų ne iš karto suprantama, todėl bretkūnas šį „defektą“ pašalina. siekdamas 
prasminio ekvi va len tiš kumo, bretkūnas prideda žodžių ar jų junginių, patei-
kiančių žinių apie buvusį turinį, ir formaliai nutolsta nuo originalų. pridėtų pa-
našių žodžių, skirtingai nuo pridėtųjų frazių (žr. 3.1.1), kitose minėtose Xvi am-
žiaus lotyniškose ir vokiš kose postilėse nerasta.

taigi pirmasis perikopės sakinys – ypatingas vertimo ir redagavimo vienetas, 
tu rin tis tik jam būdingų savybių (žr. dar 3.2–3). net ir biblijos perrašinėtojai daž-
niau pridėdavo perikopių pradžioje negu tolesniame tekste. pridėjimai BP peri-
kopių pradžioje atitinka ir vieną iš Xviii amžiaus vokiečių mokslininko johanno 
jakobo Griesbacho (1745–1812) nu sta ty tų dėsningumų, pastebėtų lyginant grai-
kiško NT rankraštinius variantus: per raši nė to jai dažniau papildo, negu trumpina, 
dėl to nustatinėjant iškraipymus paprastai va do vaujamasi klasikinės tekstologijos 
aksioma brevior lectio potior. pirmenybė trumpesniam variantui ypač teikiama 
tada, kai jis perikopės pradžioje (metzger 1966, 121). 

3.2. Į v a r d i j i m a s. Kad pirmasis sakinys būtų infor ma ty vesnis, bretkūnas 
kai kur įvardija veiksmo atlikėją: EE buvusius asmeninius įvardžius jis keičia 
temi niam sakiniui reikalingesniu daiktavardžiu arba būdvardžiu. Įvardžius jis, 
jisai, anas 15-oje perikopių jis pakeitė asmenvardžiu Jėzus, o vienoje (mt 2,13 BP 
i 10214) – daiktavardiškai pavartotu būdvardžiu, plg.:

mt 8,23 EE 2914 ir ghiſſai yeia ingi laiwa
 BP i 1958 IEſus ineia ingi laiwa
 BNT  ir ghis ịeĳo ing laiwạ
 LB vnd er trat in das schiff
 V et ascendente eo in naviculam
 G Ka¼ æmb@nti aøtò eáV tÊ plo½on
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lk 2,41 EE 2320–21 ir iô gimditoiei eidawa koßnůſu ‖ metůſu ing ieruſalem
 BP i 1604–5 Gimditoiei IEſaus eidawa koß= ‖ noſu metoſu ing ieruſalem
 BNT  ir gimditaiei ia eilawa kiek meta ing ‖ jeruſalem
 LB vnd ſeine eltern giengen alle jar gen jeruſalem
 V et ibant parentes eius per omnes annos in ierusalem
 G Ka¼ æpore&onto oÂ gone½V aøtoÒ kat` ÆtoV eáV `Ierousal¦m

mt 2,13 EE 14014 A Ghiems nůeyus ſchalina 
 BP i 10214–15 atſtoius Iſchmintingiems nog He= ‖ rodo 
 BNT  bet→o aniemus atſtoius
 LB da ſie aber hin weg geʒogen waren
 V Qui cum recessissent
 G Ἀnacwrhs@ntwn dŸ aøtän

Įvardijimas aiškumo sumetimais44 BP pasitaiko ne tik perikopių pradžioje. an-
tai lk 18,34 anis EE 4122 keičiamas į Apaſchtalai BP i 2525, mt 2,14 ghys EE 14019 – į 
Ioſephas BP i 10221, nors šių daiktavardžių atitikmenų originaluose nėra.

3.3. p r a l e i d i m a i. Kai kurioms BP perikopėms bretkūnas stengiasi suda-
ryti savarankiško siužeto įspūdį ir nebeakcentuoti ryšio su prieš tai ėjusiu biblijos 
tekstu. tam tikslui pirmajame perikopių sakinyje šalinamos formaliosios teksto 
rišlumo priemonės: praleidžiami jungtukai, laiko prieveiksmiai ir dale lytės. Šios 
kalbos dalys – dažna ir sakinių, ir net ilgesnių teksto atkarpų siejimo priemonė 
(egger 51999, 31; sirtautas 1999, 11–16).

EE pirmasis perikopės sakinys ypač dažnai prasideda pridūrimo santykius 
reiškiančiu jungtuku ir arba o. Kad atsisakytų sąsajos su ankstesniais biblijos 
įvykiais ir veikėjais, bretkūnas jungtuką praleidžia, nors ne tik EE ir BNT, bet ir 
LB, V ir G jis yra, pvz.: 

lk 11,14 EE 4711 IR buwa iſchwars Cʒarta
 BP i 2896 IEſus iſchware Welina
 BNT  Ir buwa iſchmetạs→iſchwarans Welnuwạ 
 LB VND er treib einen teufel aus
 V Et erat eiciens daemonium
 G Ka¼ ©n ækb@llwn daim^nion

44  be minėtų vietų, įvardis keičiamas asmen-
vardžiu Jėzus dar šių perikopių pirmajame 
sakinyje: mt 8,1: ghis EE 2717 – IEſus BP I 
1834; lk 2,22: ghy EE 395 – IEſu BP i 21617; 
mk 16,1: ghy EE 565 – Ieſu BP II 36;           
lk 5,1: iop EE 9111 – Ie= ‖ ſauſpi BP II 2718–9; 
lk 7,36: ghy EE 16114 – IESV BP ii 2955;     

lk 16,1: ghis EE 9815 – Ieſus BP ii 3184;     
lk 19,41: ghis EE 10021 – IEſus BP ii 3305; 
lk 17,11: ghis EE 1093 – Ieſus BP ii 3825;    
lk 7,11:   ghis EE 1138 – IEſus BP ii 4047;  
lk 14,1: anas EE 11418 – IEſus BP II 41712; 
mt 9,1: AAnas EE 1183 – IEſus BP ii 4514; 
mt 9,18: ghys EE 12715 – IEſus BP ii 5059. 
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jungtukas pirmojo perikopės sakinio pradžioje BP numestas 22 kartus. paste-
bėti tik keli išimtiniai atvejai, kai jis nerašomas ne tik BP, bet ir BNT, nes jo nėra 
lutherio biblijoje: mt 21,1I (BP I 14); mt 21,1II (BP I 3413); mt 2,1 (BP i 1483).

Keliose vietose pirmajame sakinyje praleidžiami laiko prieveiksmiai tada, po-
tam, vėl. jie irgi rodo tam tikrą pasakojimo tęstinumą, kartojimąsi bei ryšį su 
ankstesniu, į perikopę nepatekusiu biblijos tekstu. laiko prieveiksmiai ir dalely-
tės susaisto buvusius ir esamus įvykius ir tampa jų chronologijos orientyru45.

rasta keletas išimtinių atvejų, kai EE esantis prieveiksmis BP praleistas, bet 
jo nėra ir kituose šaltiniuose. antai EE 10221 ir EE 9110 parašytas potam, o BP II 
352 (lk 18,9) ir BP ii 271 (lk 5,1) šiose vietose jo nėra, tačiau laiko prieveiksmio 
čia nėra ir kituose šaltiniuose. o štai lk 6,36 EE 8916 yra tada, tuo tarpu BP II 244 
šio prieveiksmio nėra, o BNT randame Tadel. V ir G nėra nei tada, nei todėl atitik-
mens (LB yra DARumb). taigi šiose trijose vietose prieveiksmis galėjo būti pra-
leistas ir atsižvelgiant į kurį nors iš originalų.

dalelytės šitai ir taipajag perikopių pradžioje praleidžiamos nesant reikalo pir-
majame sakinyje ką pabrėžti ar akcentuoti veiksmo tapatumą, plg.: lk 24,13: IR 
ſchitai / du iſch yū eia t pacʒ ‖ dien ing mieſteli EE 586–7 ir DV iſch iu eia ta pacʒa 
diena ing mie= ‖ ſteli BP ii 1516–17 (plg.: LB VND ſihe; V Et ecce; G Ka¼ ádoÑ). lk 
16,1 pradžia BP taip pat skiriasi nuo EE, plg.: BIloia Ieſus paſiuntiniump ſawa 
BP ii 3184 ir BIloia taipaieg ghis Paſiuntin= ‖ iump ſawa EE 9816–17, kur vilento tai-
paieg atitinka LB auch, V et, G ka%.

ir nors nesavarankiškų žodžių pridėjimas ir praleidimas, kaip minėta, dažna 
net ir kanoninių veikalų perrašinėtojų įsiminimo klaida, BP perikopių pradžios 
transformacija – bretkūno sąmoningo redagavimo išdava. 

apibendrinant BP ir EE perikopių pradžios skirtumus – pridėjimus, įterpimus, 
keitimus ir praleidimus, konstatuotina, kad tai sąlygota iš esmės ne originalų, o 
BP paskirties suvokimo. BP perikopių pradžios transformaciją reikia sieti su bib-
lijos ištraukos kaip liturginio teksto specifika. suprasdamas, kad klausytojas (ar 
skaitytojas) neturės viso evangelijos teksto, vilento vertimą bretkūnas pragmati-
niu požiūriu adaptuoja. skirtingai negu vilentas, perikopės pradžioje jis stengėsi 
tiek neutralizuoti prasminio ryšio praradimą, tiek pašalinti nebereikalingas ko-
herencijos priemones. tai rodo, kad jo pragmatinė kompetencija šiuo požiūriu 
didesnė negu vilento: bretkūnas geriau suvokė santykius tarp vertimo ir asmenų, 
besinaudosiančių tekstais.

4. i Š v a d o s. 1. pagrindinis jono bretkūno Postilės (1591; BP) perikopių, imtų 
iš baltramiejaus vilento Evangelijų bei Epistolų (1579; EE), redagavimo šaltinis – 

45  laiko prieveiksmis potam praleistas jn 6,1 
(BP i 3044–5) ir lk 7,11 (BP ii 404), nors EE 
507–8 ir 1138 yra potam, LB darnach, V dein-
ceps, G ¢x§V. prieveiksmis tada išmetamas 
mt 4,1 (BP i 264), plg.: EE 43,19 TAdà, LB 

DA, V Tunc, G T^te, taip pat mt 22,15 (BP 
ii 495), plg.: EE 126,1 tada, LB DA, V Tunc, 
G T^te. mk 7,31 (BP ii 364) praleidžiamas 
prieveiksmis vėl, plg.: EE 10415 wiel, LB wi-
der, V iterum, G p@lin.
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lutherio biblija (LB, 1546 metų leidimas ar juo sekę vėlesnieji). dauguma BP 
pri dėjimų, praleidimų ir keitimų rodo sąmoningą ir kryptingą rėmimąsi luthe-
rio biblija. 

2. bretkūnas, išleisdamas BP, pateikė visuomenei dar vieną lietuvišką liturgi-
nių tekstų variantą ir taip padidino lietuviškų biblijos tekstų nestabilumą, tačiau 
pagrindinė jo darbo kryptis aiški – lutherio biblijos įtvirtinimas. bretkūnas taisė 
vilento ne pagal LB, bet pagal vulgatą ar graikišką naująjį testamentą išverstas 
vietas, taigi mažino šiuos originalus atitinkančius teksto vienetus ir tolo nuo Ka-
talikų bažnyčios kanonizuotos vulgatos. 

3. dėl sąmoningo ir kryptingo keitimo BP perikopių tekstai laikytini nauja EE 
tekstų redakcija. bretkūnas atliko filologinę vilento vertimo analizę: kritiškai ver-
tino kiekvieną EE perikopę, vertimą lygino su LB, rečiau – graikišku NT, ieškojo 
optimalių priemonių originalo turiniui išreikšti. Galutinis rezultatas atspindi ne 
tik vilento, bet ir bretkūno mentalitetą, egzegezės žinias, sugebėjimą perduoti 
informaciją kalbos priemonėmis.

4. BP ir BNT sutapimai dažniausiai nulemti lietuvių kalbos sinonimijos išgalių 
ir nelaikytini rėmimosi BNT požymiu. nerasta įrodymų, kad redaguodamas iš 
EE imamas perikopes bretkūnas būtų rėmęsis ankstesnėmis lietuviškomis kny-
gomis, kuriose yra perikopėms priklausančių biblijos eilučių. tradicinio teksto 
labiau laikėsi vilentas.

5. perikopių pradžios koregavimas, sąlygotas ne vertimo originalų, o biblijos 
ištraukos kaip liturginio teksto sampratos, liudija pragmatinę bretkūno kompe-
tenciją. 

Šaltiniai:
BKo – [jonas bretkūnas,] KolleCtas alba paſpalitas maldas / praſtaſů nedeliaſu ir 

didʒoſu schwenteſu / per wiſſus mætus Hercegiſteie pruſu giedamas / iſch Wokiſchko 
ließuwio / ing lietuwiſchka pergulditas / per iana bretkuna. m. d. lXXXiX. remtasi 
ir elektroniniu tekstu bei žodžių formų konkordancijomis; parengė ona aleknavičienė, 
ineta Krampaitė ir vytautas Zinkevičius 2002 metais valstybinės lietuvių kalbos komi-
sijos lėšomis pagal lietuvos respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–
2005 metų programą; elektroniniai dokumentai saugomi lietuvių kalbos instituto se-
nųjų raštų duomenų bazėje, inv. nr.: t-13, K-1-13, K-2-13; publikuojami http://www.
lki.lt/seniejirastai/. 

BNT – [jonas bretkūnas,] navias testamentas. ing lietuwiſchkạ lieſʒuwị perraſchitas. 
per ianạ bretkunạ labguwos plebona. 1580. Cituojama iš: NAVIAS TESTAMENTAS 
Ing Lietuwiſchkạ Lieſʒuwị perraſchitas. per Ianạ Bretkunạ Labguwos Plebona. 1580. DAS 
NEUE TESTAMENT in die litauische Sprache übersetzt von Johann Bretke, Pastor zu Labiau 
1580: Faksimile der Handschrift, Band 7 und 8, Labiau i. Pr. 1580, hrsg. von jochen dieter 
range und Friedrich scholz, paderborn, münchen, Wien, Zürich: Ferdinand schö-
ningh, 1991.
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BP i – [jonas bretkūnas,] postilla tatai eſti trumpas ir praſtas iſchguldimas euange-
liu / ſakamuiu baßnicʒoie Krikſch cʒioniſchkoie / nůg aduento ik Wæliku. per iana 
bretkuna lietuwos plebona Karaliaucʒiuie pruſůſu. iſſpaude Karaliaucʒiuie iurgis 
oſter ber geras. mæta pono 1591. remtasi ir BP i–ii elektroniniais tekstais bei žodžių 
formų konkordancijomis; parengė ona aleknavičienė, ričardas petkevičius ir vytautas 
Zinkevičius 1996–1998 metais valstybinės lietuvių kalbos komisijos lėšomis pagal lie-
tuvos respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą; 
elektroniniai dokumentai saugomi lietuvių kalbos instituto senųjų raštų duomenų ba-
zėje, inv. nr.: t-1, K-1-1, K-2-1. 

BP ii – [jonas bretkūnas,] postilla tatai eſti trumpas ir praſtas iſchguldimas euange-
liu / ſakamuiu baßnicʒoie Krikſ chcʒioniſchkoie / nůg Wæliku ik aduento. per iana 
bretkuna lietuwos plebona Karaliaucʒiuie pruſůſu. iſſpauſta Kara liau cʒiuie / iurgio 
oſterbergero. mæta pono 1591.

EE – [baltramiejus vilentas,] euangelias bei epiſtolas / nedeliu ir ſchwentuju dienoſu 
ſkaitomoſias / baßnicʒoſu Chrikſ cʒoniſchkoſu / pilnai ir wiernai pergulditas ant 
lietuwiſchka sʒodʒia / per baltramieju Willenta / plebona Karalaucʒui ant schteinda-
ma. priegtam / ant gala priedeta jra Hiſtoria apie muka ir ſmerti Wieſchpaties muſu 
ieſaus Chriſtaus pagal kieturiu euangeliſtu. iſchſpauſtas Karalaucʒui per iurgi 
oſterbergera / metu m. d. lXXiX. remtasi ir elektroniniu tekstu bei žodžių formų 
konkordancijomis; parengė ona aleknavičienė ir vytautas Zinkevičius 1997 metais vals-
tybinės lietuvių kalbos komisijos lėšomis pagal lietuvos respublikos valstybinės kalbos 
vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą; elektroniniai dokumentai saugomi lie-
tuvių kalbos instituto senųjų raštų duomenų bazėje, inv. nr.: t-2, K-1-2, K-2-2.

G – Graikiškas naujasis testamentas. Cituojama iš: nestle-aland, Novum Testamentum Grae-
ce et Latine, stuttgart: deutsche bibelgesellschaft, 31994.

LB – luther m. das newe teſtament deutʒſch. vuittemberg. 1546. Cituojama iš: Luther 
M. Werke. Kritische Gesamtausgabe. Die Deutsche Bibel 6, Weimar: Hermann böhlaus 
nachfolger, 1929. 

MžG – [martynas mažvydas,] Gesmes Chrikſcʒoniſkas gedomas baßnicʒoſu per Welikas 
ir sekminias ik aduenta. iſchſpauſtas Karalaucʒui / nůg iona daubmana. metu diewa / 
m. d. lXX. Šis ir kiti mažvydo darbai cituojami iš: Guido michelini, Martyno Mažvydo 
raštai ir jų šaltiniai, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.

MžK – [martynas mažvydas,] CateCHismvsa praſty sʒadei, makſlas ſkaitima raſchta 
yr gieſmes del krikſcʒianiſtes bei del berneliu iaunu nauiey ſugulditas Karaliav CZvi 
viii. dena meneſes sauſia, metu vßgimima diewa. m. d. Xlvii. 

V – vulgata. Cituojama iš: nestle-aland, Novum Testamentum Graece et Latine, stuttgart: 
deutsche bibelgesellschaft, 31994.
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Ona Aleknavičienė 
t H e  H i s t o r Y  o F  p e r i C o p e  t e X t s  o F  j o n a s  b r e t K Ū n a s ’ s 

P O S T I L L A  ( 1 5 9 1 ) :  s o u r C e s  o F  t H e  e d i t i n G 

s u m m a r y 

in this article i make an effort to determine in what way and based on what jonas 
bretkūnas edited the text of the bible (pericopes) that he took from baltramiejus vilentas’s 
Gospels and Letters (Evangelijos bei Epistolos, 1579; EE) and inserted before the sermons in 
his own Postilla (1591; BP). i analyze separately the corrections of the initial lines of peri-
copes. all this research is important for the understanding of bretkūnas’s work with the 



process of preparing the text, and for the assessment of bretkūnas’s attitudes towards the 
bible text. my analysis leads to the following conclusions:

(1) after jonas bretkūnas took pericopes from baltramiejus vilentas’s Gospels and Letters 
for his Postilla, he edited them in compliance with martin luther’s bible (1546 or later 
editions; LB). most of the additions, omissions, and changes that bretkūnas made in BP 
are proof of a conscious and purposeful comparison with LB. 

(2) bretkūnas’s BP presented one more version of lithuanian liturgical texts to society 
and added to the variety of lithuanian bible texts available at the time. the main direc-
tion of bretkūnas’s work was to establish luther’s bible. bretkūnas edited the places in 
the text that vilentas had earlier translated from the vulgate and from the Greek new 
testament, and in this way diminished the number of passages of the text corresponding 
to those originals (he distanced his text farther from the vulgate which was canonized by 
the Catholic Church). 

(3) because of the conscious and purposeful changes, the texts of BP pericopes must 
be considered as a new edition of EE texts. bretkūnas critically assessed every pericope 
of EE, he matched the translation to LB and more seldom to the Greek new testament, 
and he searched for the optimal means to express the content of the original. bretkūnas 
performed a philological analysis of vilentas’s translation. bretkūnas’s pericopes reflect 
not only vilentas’s but also bretkūnas’s mentality, knowledge of exegesis and ability to 
write well. 

(4) similar parallel passages in BP and bretkūnas’s bible (BNT) are most often deter-
mined by the availability of synonyms in the lithuanian language and should not be 
considered a result of BNT influence. i did not find any proof that bretkūnas used other 
lithuanian texts with pericopes from the bible in editing the excerpts taken from EE. it 
was vilentas who kept more to the traditional text. 

(5) bretkūnas’s correction of the initial lines of the pericopes was evidently determined 
not by the translation originals but by the concept of the bible excerpt as a liturgical text. 
this attests to the pragmatic competence of bretkūnas. 

ona aleknavičienė   Gauta 2008 m. birželio 10 d.
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: aleknaviciene@lki.lt
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 0 ,  2 0 0 8

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  6 1 – 9 6

Aleksas Girdenis 
vilniaus universitetas 

Purpuros vokalizmas

§ 1. turbūt niekas nebeabejoja, kad žemaitiškasis rankraštis Purpura1 yra para-
šytas maždaug XiX amžiaus viduryje Kretingos šnektos pagrindu2. Čia, nebesilei-
džiant į teksto lokalizacijos ir chronologijos dalykus, norima kiek galima smulkiau 
išnagrinėti jo balsines grafemas ir tuo padėti pagrindus gilesniam pamatinės tarmės 
fonologijos bei jos raidos tendencijų tyrimui.

§ 2. Purpuros balsinių grafemų inventorių sudaro 8 rašmenys:

1. a a 3. e e 5. i i 7. o o
2. Ą ą 4. Ę ę 6. Y y 8. u u

antraštiniame lape porą kartų dar parašyta turkų stiliaus didžioji raidė İ: 
ISZ GANİMA ‘išganymo’, DAWGİALY ‘daugelio’.

§ 3. Kadangi analizės tikslas yra rekonstruoti Purpuros pamatinės tarmės bal-
sių sistemą, patogumo sumetimais atitinkamos didžiosios ir mažosios raidės lai-
komos tų pačių grafemų atmainomis: vadinasi, priimama ne visai korektiška 
sutartinė prielaida, kad, pavyzdžiui, A = a = <a> (kampiniai skliaustai žymi su-
tartinę grafemą arba grafemų derinį), Ą = ą = <ą>, Y = y = <y>, Aj = aj = <aj> ir 
t. t. Grynajai grafikos ir ortografijos teorijai ta prielaida prieštarautų, bet ji labai 
paranki, kai reikia aiškinti rašmenų fonetinę ir fonologinę vertę. savaime supran-
tama, kad kokia E ir e semiotikos atžvilgiu nėra tapačios grafemos, net ne alo-
grafai, nes sakinio viduryje gali diferencijuoti, pavyzdžiui, tokius žodžius kaip 

1  purpura isZGanİma muKos ieZusa 
Ąnt dyinu deszimtyis iszdalita Yr pri Ąnt 
apmyslyiema o dwasyszkas wargusy pa-
tiekas, nobaźnam skaititojou metusy 1707 
nu W.i m X. aleKsandra daWGİalY 
s. th. l. Koznadyie ordynaryina Wylniuj 
s. dwases Z K m. aFieraWota Ąnt wy-
sodydiausi troszkiyma dusziu apmysly iy-
my tos mukas milyntiu Storony K. iuZa-
pa GrYGalaus sZYmaKa s. thl: aklu-

alna bakalarza, topatyis Zoka[na] Kozn: 
so pazwaleny Wiresnibys pardroKa-
Wota diel pazitka dwasyszka ir par[t]łu-
moczita isz lynkiyska ąt   ¡emajty[szka]; 
lltib rs: F 11–356; rankraštis.

2  dėl teksto datavimo ir šnektos žr. aleksas 
Girdenis, „rankraštinės Purpuros chrono-
loginiai santykiai su 1759 metų Žyvatu“, 
ALt 7, 2005, 17–44.
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Eglė (tikrinis žodis – moters vardas) ir eglė (apeliatyvas – medžio pavadinimas)3. 
bet abiejų tų raidžių ir jomis prasidedančių žodžių fonetinė bei fonologinė vertė 
ta pati, o šiuo atveju tik tai ir aktualu.

pabrėžtina, kad ta pati didžioji I vartojama ir pusbalsio [j] reikšme4.

§ 4. patogumo sumetimais raidžių vartosena apžvelgiama abėcėlės tvarka, 
tiktai dvibalsės nagrinėjamos po vienalyčių balsių. 

§ 5. b a l s Ė s .  a a <a>. Žodžių kamiene <a> reiškia dvejopos kiekybės balsius 
[a a.]5, pvz.: Ada rik 7r8 = adarî·k ~ atdarýk ‘atidaryk’, apmazgok 15r22 = apmaz-
gûok ~ ap mazgók, asza ras 93v11 = .šaras ~ ãšaras, galem 34v12 = gà lêm ~ gã  liam(a) 
‘ga lime’, galiby 119r9 = galî·bẹ ~ galýbę, grażi 236v20 = gr.ži ≈ gražio ‘gražaus’, mażo-
te lis 12r14 = ma žọt. lis ~ mažutẽlis6 ‘mažutėlis’, tary 16r25 = t. rẹ ~ tãrė, Tawa 12v5 = t.-
va ~ tà vo, Tawi 11r1 = tavì ‘tave’. Gali pasitaikyti vietoj [e e.], pvz.: Małagingiy 
65r5 = malagîqg ‘melagingi’, małagistes 262r20 = màla g·stès ‘mela gys tes’, Smagiynu 
124v3 = smàgẹnũ· ‘smegenų’, smagiynis 306r27 = sm. gẹ nis ‘smegenis’; plg. dar: Aną 
oż  b e s m a g i y n y  paskajty7 149v18–19 ‘ją besmegene palaikė’.

§ 6. Galūnėse <a> sistemingai rašoma tokiais atvejais: 
a) -a [a] < *-: małda 41v18 = m.l.dà ~ maldà, Motina 67v19 = múo tî·nà ~ mótyna 

‘motina’, motinas 235v2 = múotî·nàs ~ mótynas ‘motinas’, oż tas 26v6 = š‿tàs ~ už 
tàs, par wysas dyinas 62r2 = p·r‿vsà d.i.nàs ‘per visas dienas’, Szwęnta 
6r23 = šv·ntà ~ šventà, tyisa 61r3 || Tyisa 62r10 = t.i.sà ~ tiesà, tykra 105r8 = tkrà ~ 
tikrà, wałondas 16r22 = vàlndàs ~ vãlandas;

b) -a [a] < *-ā: bałsa 8r26 = bãlsa ~ baso, dounas 233v21 = dộu nas ~ dúonos, dowy-
nas 245v18 = dûovẹnas ~ dóvenos ‘dóvanos’, kiyita sausa kau ła 26v10–11 = kệita sãusa 
kâula ~ kíeto saũso káulo, kiyrta 3v24 = k·rta ~ kito, maża 16v23 = m.ža ~ mã žo, mona 
63v13 = m.na ‘màno’, Motinas 236v27 = múo tî·nas ~ mótynos ‘motinos’, pliesza ir 
supliesza 30v14 = plîeša ẹr‿sọ plîe ša ~ plšo ir suplšo, wietras 12r7 = vîetras ~ vtros, 
wysa swieta 7r16–17 = v.sa vîeta ~ vìso svíeto;

c) -a [a] < *-: Auksa 6v24 = âuksa ~ áuksą, aukszta kałna 39r16 = âukšta kâlna ~ 
áukštą kálną, Bałsa 8r16 = bãlsa ~ basą, darża 39r18 = dã·rža ~ dažą, douna 72r4 = dộu-
na ~ dúoną, mesa 54r19 = mẽ·sa ‘mėsą’, Wyina karta 3r1 = vệina kã·rta ~ víeną katą, 
wysa 25r16 = v.sa ~ vìsą;

3  Į tai akis jau buvo atkreipęs janas baudoui-
nas de Courtenay – žr., pavyzdžiui, Иван 
А. Бодуэн де Куртенэ, Избранные труды 
по общему языкознанию 2, Москва: Изда-
тельство Академии наук СССР, 1963, 216. 

4  Giedrius subačius, „Xviii–XiX amžiaus lie-
tuviškų tekstų gra fe mos <i>, <j>“, ALt 3, 
2003, 227–262.

5  Kelissyk A klaidingai rašoma vietoj Ą ar ą, 

pvz.: At to bałsa 8r26 = n(t)‿tuo‿bãlsa ~ ant 
to baso ‘į tą balsą’, Atramy 7r1 = ·ntràm ~ 
antramè. tai elementarios perrašinėjimo 
klaidos.

6  dėl ne visai korektiško transponavimo (tu-
rėtų būti mažutẽlys) žr. išn. 27.

7  Čia ir toliau sakiniuose ar jų fragmentuose 
nagrinėjamajam dalykui aktualios lytys iš-
retinamos.
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d) -a [a] < *-ă/ — si8: mełdas 199v8, Mełdas 213r19 = mẽldas9 ~ medas(i) ‘meldžia-
si’, neszas 152v29 = n.šas ~ nẽšas(i).

Kartkartėmis parašoma ir aukštaitiška galūnė -as < *-ăs, pvz.: Diewas Tie-
was 305v17 ~ Diẽvas Tvas, moksłas 286r16 ~ mókslas, szwęntas 23v7 ~ (nom. sg.) 
šveñtas (Aniolyszks Daktars Tamoszius  s z w ę n t a s  23v6–7 ‘angeliškas daktaras šven-
tas tomas’), War das 48r18 ~ vadas. bet pasitaiko išimčių: net čia paminėti aukšto-
jo stiliaus žodžiai parašomi ir su gryna priebalsine galūne -s: Diews 252v23, Tiews 
8v17, Szwęnts 63v4, wards 237r9. Ypač dažnai be galūnės (tiksliau sakant – be ka-
miengalio) -a būna veiks mažodžiai, pvz.: łauk 40v21, 166r4 = lâuk ~ láuka ‘laukia’, 
nesz 68v27, 155v27 = nèš ~ nẽša, szauk 119v11 = šãuk ~ šaũka ‘šaukia’, ożdoud 85r25–26 = 
ọždộud ~ uždúoda.

§ 7. atskirai minėtinas <a>, galūnėse ir, kiek rečiau, žodžių kamiene retkarčiais 
parašomas vietoj [a·] ~ ai. Ypač jis dažnas „nestandartinėse“ naudininko prielinks-
ninėse konstrukcijose, pvz.: ąnt pakuta 223r1 = nt‿pakũ·tâ· ~ ant paktai ‘atgailai’, 
be droska 260r10–11 = be‿drs kâ· ~ be drùskai ‘be druskos’ (patrowa  b e  d r o s k a  arba 
dumais atsydoud, arba maż yr neswieżi 260r10–12 ‘valgis be druskos arba dūmais at-
siduoda, arba negausus ir nešviežias’), nuposnaktys  l i g  a u s z r a  193v27 = nu‿p.s-
naktẹs lig‿ãušrâ· ‘nuo pusiaunakčio iki aušros’, nu ta bieda 64v5–6 = nu‿ta·‿bĩe dâ· ~ 
nu tai bqdai ‘nuo tos bėdos’ (gink moni Iezau mona  n u  t a  b i e d a  64v5–6 ‘Gìnk 
mane, jėzau, nuo tos bėdos’), pri Karuna 101v13 = pri‿ka rũ·nâ· ~ pri karnai ‘prie 
vainiko’ (tary i Aną griszk  p r i  K a r u n a  101v13 ‘tarė jai: grįžk prie vainiko’). 
labai dažnai rašoma kap ~ kaip ir prieveiksmio, ir jungtuko reikšme, pvz.: O  k a p 
to […] Ronkieles isztyisys trokszti ir łauki 26r14–17 ‘o kaip tu rankeles ištiesęs trokš-
ti ir lauki!’, Wejziek  k a p  moni akrutnaj nukriżiawojej suronyiej tosztejs żodeis 32r19–21 
‘Žiūrėk, kaip mane žiauriai nukryžiavai, sužeidei tuščiais žodžiais’, niejoki dajkta 
netroksztu,  k a p  tyktaj posiau kiyntiejma so tawi kiyntontio 117r5–7 ‘jokio daikto ne-
trokštu, kaip tiktai kentėjimo drauge su tavimi kenčiančiu’, nekiyntietomi  k a p  ąt 
Kriżiaus bet raszkażitomis 32r1–2 ‘ne kentėtumei kaip ant kryžiaus, bet maloniai 
jaustumeis’; jungtukas galėtų būti ir su -a-, bet tokio vokalizmo prieveiksmis ne-
įsivaizduojamas: visur jis būna tik su [a·] ~ -aĩ- (plg. tirkšliškių  k ã· p ‿ns vãipûos 
k a p‿nevsprûotis! ~ Kaĩp ans [= jis] vaĩpos[i] kap nevìsprotis!). Žodžio viduje -a- = 
-a·- ~ -ai- labai retas, pvz.: Iaunykatis 108v22–23 = jau nẹ kâ· tis ~ jaunikáitis (I a u n y k a -
t i s  wyns raszkażnos troszka regiety kas ir swieta poikiby 108v22–24 ‘vienas žavingas 
jau nikaitis troško regėti, kas yra pasaulio puikybė’), Konygakszti 59v2 = kọnẹ gâ·kš ti ≈ 
kunigáikščio (Nomaj Die wa bajmingiy  K o n y  g a k s z t i  Konygu 59v2–3 ‘namai dievo 
baimingi – kunigaikščio kunigų’), bet paties reiškinio tikrumą tvirtai įrodo bū-
dinga hiperkorekcija – neretas -aj- = [a·] vietoj -a- įvardžiuotinių žodžių vyriško-
sios giminės vienaskaitos vardininko lytyse: Dąngiyszkajsis 204v30 = dqgẹškã·sis ~ 
dañgiškasis, Naza ren s kajsis 214r20–21 = na za rn skã· sis ~ Na  zarénskasis ‘nazarietis, kilęs 

8  t. y. prieš sangrąžos afiksą.
9  teoriškai galėtumėm rekonstruoti ir mẽldâ·s 

arba m.l.dàs (atitinkamai – nèšâ.s arba 

nèšàs), bet Purpuros (vakarinių kretingiš-
kių, arba Kretingos zonos) tarmei tokie 
variantai nebūdingi.
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iš nazareto’, prakiejktajsis 286v27 = prakéiktã·sis ~ prakéiktasis, Szwęntajsis 141r12, 
305v6, szwęn taj sis 208r29, szwyn tajsis 8r12, 237v7 = švn tã·sis ~ šveñtasis (plg. dar 
szwęntaisis 152v23–24).

būtinai dar paminėtinas parašymas prikłapdama 234v10 (pynkis szimtus kartu 
p r i k ł a p d a m a  ‘penkis šimtus kartų priklaupdama’), kuris gali būti ne korek tū ros 
klaida, o tikras kalbos faktas: senieji kretingiškiai dar visai neseniai sakydavo ne 
klãuptệis ~ klaũpties ‘klauptis’, o klã·ptệis.

§ 8. Šiaip galūnėse, išskyrus minėtuosius retus atvejus (maždaug kaip ir 
1759 metų Žyvate) rašoma dvibalsė – tik ne -ay, bet „modernesnė“ -ai arba -aj, 
pvz.: kaulai 91v25 = káu lâ· ~ káulai, pakabynai 127r9 = pakabẹnâ· ~ pakabinái, Tiewai 
41r25 = tíe vã· ~ tė vaĩ, anais 13r11 = ànã·s ~ anaĩs, Diewais 22r22 = de vã·s ~ die vaĩs, 
kiytais kartais 17r24 = ktã·s kã·rtâ·s ~ kitaĩs katais, Anaj 6v21 = anâ· (ànã· [?]) ~ anái 
(anaĩ [?]) ‘jai’, raszaj 8r8 = rašâ· ~ rašái, Spar naj 3r21 = sp·r nã· ~ sparnaĩ, griekajs 
30v9 = grĩekâ·s ~ griẽkais ‘nuodė mė mis’, jou kajs 74v1–2 = j.ukã·s ~ juokaĩs, tinklajs 
37r25 = tĩqklâ·s ~ tiñklais10.

vertėjas, matyt, buvo verste verčiamas taip elgtis, nes nebuvo raidžių, leidžian-
čių ilguosius balsius atskirti nuo trumpųjų, o dvigubinti balses, kaip darydavo 
jurgis ambraziejus pabrėža, nesiryžta; gal toks ilgųjų balsių žymėjimas vertėjui 
nė nebuvo žinomas arba neatrodė priimtinas dėl kokių psichologinių motyvų11. 

§ 9. Ą ą <ą>. raide Ą ą – sutartine grafema <ą> rašomas balsis, interpretuo-
tinas kaip nosinis [·]12 < *, pvz.: Ąžouła 214r25 = ·žộula ~ žuolo, grążynaj 
86v2 = gr·žẹnâ· ~ grąžinái, kąsneli 72r24 = k·sn.li ~ kąsnẽlį, nesząs 21r18 = nè š·s ~ 
nešs, źąsłu 264v22 = ž·slu ~ žslų. Kad balsio tikrai būta vidutinio pakilimo ir 
kad nosinumas bent iš dalies bus buvęs fakultatyvus, gražiai rodo toks parašy-
mas: g r o ź y n o  tawyi ąnt Krykszta imta nekaltibys soknely 243r3–5 ‘grąžinu tau krikš-
tui imtą nekaltybės suknelę’.

§ 10. dažniau ši raidė parašoma kaip [ọn ọm] ar, tikriau sakant, [n m] tipo 
dvigarsių pirmasis sandas, pvz.: dąngiyszks 2r10 = dqgẹšks ~ dañgiškas, nuskąn dyna 

10  dėl kirčiavimo plg. tẹn‿drève·rnũõ4 / 
puọ‿jû·ràs4 ® puo‿kàmẹ6 — turîeẹ4 /  t  q  k l u5 
(vei vir žė nai) ‘ten drevernoje po jūras, po 
kur – turėjo tiñklų’.

11  Čia galima prisiminti neseną patirtį. Kai 
žemaičiams buvo rekomenduota ilguosius 
balsius dėl techninių priežasčių žymėti 
sudvigubintomis raidėmis, nemaža švie-
sesnių žmonių pasipriešino: jiems, atseit, 
kyląs noras tokius parašymus kaip vaakaa 
‘vaikai’, Telšee ‘telšiai’ skaityti va-a-ka-a, 
Tel-še-e, o ne vākā, Telšē (doc. juozo pabrė-
žos informacija). Gal panašių minčių kil-

davo ir XiX amžiuje? pagaliau vertėjui, 
kaip ir juozui Čiuldai, dvibalsiai galėjo at-
rodyti „gražesni“ už ilguosius balsius.

12  veikiausiai tas nosinis balsis nebuvo visiš-
kai „grynas“: turbūt bent fakultatyviai jis 
galėjo kaitaliotis su tikro nosinio balsio ir 
anusvarinio sonanto (nosinio glaido) deri-
niu. vadinas, ·žộuls ~ žuolas bus turėjęs 
fakultatyvinį variantą ·nžộuls ar net 
·nžộuls ir pan. visai tikėtina, kad varian-
tai su anusvaru (nosiniu glaidu) [n] yra 
buvę ne šalutiniai, o pagrindiniai. 
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106r3 = nusknd.na ~ nuskandìno, ąmżiu 7v17 = mu ~ ámžių, rąmda 68r15–16 = rm-
da ~ rámdo, sąm dy 82r7 = smdẹ ~ sadė. 

neretai svyruojama – kalbamieji dvigarsiai parašomi ir su <o>, plg.: ąndyns 
26v12 || wondyns 122v9 = ()ndệns ~ vándens ‘vandeñs’, Ąns 15r11 || Ons 10v13 = ns ~ 
añs ‘jis’, apej tąn 49r2 || apej ton 8r9 = apei t·n ~ apei t ‘apie tą, apie tai’, ożkąn 
56v23 || Oźkon 232r1= ọš‿k·n ~ už k, rąnku 17r3 || ronku 10r24 = r·n ku ~ rañkų, tąnkie 
5r9 || tąnkiej 35r9 || tonkje 6v15 || tonkiej 36r21 = tq  kê· ~ tán kiai ‘dažnai’; pasitaiko net 
<ą> || <ąn> tipo svyravimų, pvz.: ąt swieta 7r20 || ąnt swieta 21v14 = nt‿vîe ta ~ ant 
svíeto. susvyruojama ir priešinga kryptimi – digrafai <ąn ąm> parašomi vietoj visais 
atžvilgiais labiau tikėtinų <on om>, pvz.: mąn 17r12 = mộn ‘man’, dąmszimtom cudu 
65v2–3 = dm š·mtm cũ·du ~ du šimtu cdų ‘dviem šimtais stebuklų’.

tikrąją fonetinę grafemos <ą> vertę prikišamai rodo tokie parašymai, kur no-
sinė raidė atstoja paprastąją <o> = [ọ ọ.]: Ąrondaj 214v22 = ọrn dâ· ~ uròndai ‘pa-
reigos, potvarkiai’ – plg. orąnda 66v19 = ọrn da ~ uròndą ‘pareigas’, mąna 75v13 || mona 
6r7 = m.na ‘màno’. ir vienu, ir kitu atveju dėl asimiliacijos su gretimais nosiniais 
garsais <ą> vietoj bus skambėjęs nosinis balsis [ .] – tokį garsą reikia rekons-
truoti ir visais kitais atvejais; į jį orientuotų ir parašymai drąnsej 236r12 = dr·(n) sê· ~ 
drsiai, neparsygąnsyt 169r2–3 = ne pá·rsẹg·(n)sẹt ‘nepersigąsit’ – tiesa, pasitaikę tik 
po vieną kartą. vadinasi, tikroji fonetinė grafemos <ą> vertė bus buvusi [ . ·] 
arba, rašant įprastesniais simboliais, – [ǫ ǫ. ǭ]13. nuo dabartinės padėties čia sky-
rėsi tiktai pirmasis atvejis: šių dienų tarmėje fonema /·/ (kaip ir /·/) yra dena-
zalizuota – sakoma ·žộuls ~ žuolas, grọ·žẹnâ· ~ grąžinái, kọ·sn.lis ~ kąsnẽlis, nè-
š·s ~ nešs. per laiką, skiriantį mus nuo Purpuros, nosinis [·] virto atitinkamu 
paprastuoju burniniu [ọ·].

§ 11. atskirai pakalbėtina apie <ą> kirčiuotose įvardžių galūnėse. Šiaip jau ta 
grafema čia vartojama panašiai kaip žodžių kamiene, tik, kaip jau galėjome pa-
stebėti (§ 10), įvardžiuose ji labai dažnai kaitaliojasi su digrafu -ąn, pvz.: 
Aną 2v20 = àn·(n)	 || anąn 82r9 = ànn ~ an ‘j’, ką 18r7 = k·(n) || kąn 8v3 = kn ~ k, 
tą 8r7 = t·(n) || tąn 11v14 = tn ~ t. tikrą junginio -ąn vertę čia, kaip ir kitais 
atvejais, rodo jau minėti parašymai kon 11r24, ton 44v9, kuriuos galima skaityti 
tiktai kaip kn, tn arba ir be balsio nosinumo – tiesiog kn, tn. 

§ 12. be abejo, ką tik išnagrinėti faktai įdomūs ir verti dėmesio. bet, kaip jau 
rašyta anksčiau14, Purpuroje vyriškosios giminės įvardžius linkstama vartoti ne su 
tomis galūnėmis, kurias ką tik išnagrinėjome, o su -u, -un (≈ -·(n)/-n)15, pvz.: 
anu 4v7 / anun 203r3 = àn·(n) ‘jį’ (anu nor par me sty ąnt anos wyspas 70v13 ‘jį nori 

13  Kad tarmėje tebetarti nosiniai balsiai, be 
kita ko, gerai rodo rankraštyje pasitaikęs 
labai geras progresyvinės nazalizacijos 
pavyzdys: Wino, brongio yr  m ą s t i o m i s 
kwepontiomis prisy pyldikiem 125v4–6 ‘vynu 
brangiu ir tepalais kvepiančiais prisipil-
dykime’ – išretintasis žodis neabe jo tinai 

kilęs iš le. maść ar br. масць, kur nosinės 
fonemos tikrai nebuvo.

14  Žr. Girdenis 2005, 41t.
15  apie šį galūnės variantą ir jo paplitimą žr. 

juozas aleksandravičius, „Kretingos tar-
mės įvar dis“, Klb 10, 1964, 121–130.
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parmesti į aną salą’), ku 254r14 / kun 129v21 = k·(n) ‘ką’, tun 191v5 = t·(n) ‘tą’ (tun 
pati […] sakiojyma isypraszy 186v27 ‘tą patį sekiojimą išsiprašė’) – plg. atitinkamas 
moteriškosios giminės formas aną 46r9 = àn·(n) ‘ją’ (pasilidams Aną P. Iezus pa giyr-
dy aną Saldiby 46r8–9 ‘sustiprindamas ją viešpats jėzus pagirdė ją saldybe’), tąn 
21r7 = t·(n)16 ~ t. tą patį matome ir įvardžiuotiniuose žodžiuose, plg.: acc. sg. 
m. mażuj17 47r16 = màžũ·ji ‘mažąjį’ (i rona pyrszteli mażuj idiety galieje ‘Į žaizdą 
pirštelį mažąjį įdėti galėjo’), szwyntuj 140v24 = švntũ·ji ‘šventąjį’, tykruj 203r14 ~ tk-
 rũ·ji ‘tikrąjį’ : acc. sg. f. primin tąjy 261v23 = prìmi.n t·(n) jẹ = prì min tąją ‘minėtąją, 
paminėtąją’, Szwęntąiy 92v13 = švn t·(n) jẹ ~ šveñtą ją (Piusas ąntrasis […] apej tąn 
Szwęntąiy tary ‘pijus antrasis apie tą šventąją tarė’). Kretingiškių plote toks skir-
tumas pastebėtas tik apie Kretingą ir kai kuriose gretimose šnektose (ypač į 
šiaurę nuo Kretingos).

§ 13. e e <e>. Žodžių kamiene <e> reiškia trumpąjį ir pusilgį [e e.], pvz.: atwed 
95v7 = .tved ~ àtveda, degiy 43v21 = d.gẹ ~ dẽgė, Eso 19r10 = ès ~ esù, pamesty 
118v23 = pam.stẹ ~ pamèsti, regiety 104v26 = regîe tẹ ~ re gti, sektio 43v18 = sèkûo ~ sèk-
čio ‘sekčiau’, Septiniu 42v4 = sèp ti· ũ· ~ sep tyni, sodrebiek 55r8 = sọdrebîek ~ sudre bk, 
trets 3r15 = trèts ~ trẽčias, żemej 26v1 = žèmê· ~ žẽ mei. absoliučioje žodžio pradžio-
je <e> gali pasitaikyti vietoj <a>, pvz.: Esyłs 41r10, esyłs 77v14 = èsệls ‘asilas’; minė-
tinas čia ir veiksmažodis emo 56v5 = èm ‘imu’, dabar daugelio šiaurės žemaičių 
tariamas jm ~ jemù (jamù18 [?]).

§ 14. Galūnėse <e> kiek nuoseklesnė tokiais atvejais:
a) -e [e] < *-ḗ: biauribes 40r21 = jaurî·bès ~ bjaurýbes, gieradiejstes 12v1 = gradie-

j·stès ~ ge ra dėjystès ‘geradarystes’, małagistes 262r20 = màlag·s tès ~ ma lagystès ‘mela-
gys tes’, Ronkieles 26r16 = r·qkèlès ~ rankelès, roźes 295v29 = ro žès ~ rožès, tom sibes 
64r25 = tmsî·bès ~ tamsýbes; absoliučios galūnės -e < *-ḗ pasitaikė tik keliose pro-
blemiškose ç kamieno vienaskaitos vardininko formose: obagiste 45v21 = bag·s-
te ~ ubagystè ‘elgetystė, skurdas’, senatwe 22r2 = sènàt vè ~ senatvè ‘senatvė’, szwynt-
wagiste 252r20 = šv·nt vag·stè ~ švent vagystè ‘šventvagystė’19;

16  dabartinėje Kretingos šnektoje balsis dena-
zalizuotas – sakoma àn·, t·. taip yra ir 
tolėliau minimuose įvardžiuotiniuose žo-
džiuose, pavyzdžiui, vietoj švnt·(n)jẹ 
‘šventą ją’ dabar turime švnt·ẹ ir pan. 

17  Galinė <j> dažnai skaitytina kaip [ji] 
arba – kiek rečiau – kaip [jẹ].

18  tik su tokia lytimi galima susieti keistą 
bendrinės kalbos žodį pãjamos.

19  Yra nemaža tikimybė, kad ç kamieno vie-
naskaitos vardininko oksitoninio varianto 
dėsninga raida yra buvus tokia pat kaip 
atitinkamų â kamieno lyčių. abiem atvejais 
pagal leskieno dėsnį trumpėjo tik kirčiuo-

ta galūnė – vėliau galūnės išlygintos arba 
pagal kirčiuotąjį alomorfą (â kamienas), 
arba pagal nekirčiuotąjį (ç kamienas). Šiau-
rės žemaičių senatvè ir pan. gali būti tarpi-
nės būklės reliktai – dėl tokių variantų tik-
rumo plg. tirkšliškių jàun·st4 — dȓn·s-
t5 ~ jaunystè – durnystè ‘jaunystė – kvai-
lystė’ ir jaunî·stîe ~ jaunỹstė(je) arba nom. 
sg. žèmàl	||  (sen.) žèmàlè ~ Žemalè ‘Žemãlė’ 
ir loc. sg. žemàlîe ~ Žemãlė(je). Žr. dar alek-
sas Girdenis, „Žodžio galo priegaidžių kil-
mė ir raida lietuvių kalboje“ (1991), KD 3, 
376–378.
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1 pav. Purpura 2r. vokalizmas: pyrmusiusy omżiusy 2r3–4 =  pẹrmũ·sû·s mû·s 
‘pirmuosiuose amžiuose’ (-y = -ẹ < *- < *-én); Iszganitos Pons 2r3–4 = ẹžganí·tûos 
pũons ‘viešpats išganytojas’ (galūnė -as > -s, *-āas > -uos); szwęntomis Ronomis 
Mukas sawa Szwęncziawsemy Sakramęnty sodietomis 2r11–13 = šv.ntomìs ronomìs 
mũ·kas s.va švẹâusem sàkra m·n t sdie to mìs ‘šventomis žaizdomis savo kan-
čios, švenčiausiame sakramente sudėtomis’ (-ęn- =  -ẹn- ~ bk -en-, -is < *-s, -o- = 
-uo- < *-ā-,  -a ~ bk -o < nekirč. *-ā, -y = -ẹ < *-); szwyisiby korę dawej monyi 
dawiau anims kad butum wyinibiej 2r19–21 = švẹisî·bẹ kr·n davê· mnệi davâu anîms 
kad‿bú· tû·m vẹiní·bîe ‘Šviesybę, kurią davei man, daviau jiems, kad būtų vieny-
bėje’ (-y = -ẹ < nekirč. *- ← *-en, -·n < kirč. *-  ← *-eñ, -ẹi ~ bk -ie < *-,   
-tum = -tu·m – tariamosios nuosakos 3 a. afiksas);
lltib rs: F 11–356
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b) -e [e] < *-’: dydes 21v10 = ddès ~ didžiàs, kojes 58r4 = kûojès ~ kójas, kores 
118v12 = k rès ~ kuriàs, Myszes 2v8 = mšs ~ mišiàs, naujes 45v18 = n.u. jès ~ nau jàs, 
pynkies 248v11 = p·qkès ~ penkiàs, Saldiauses 12r11 = saâu sès ~ sal džiáusias, szeszes 
245v15 = šèšès ~ šešiàs, wysokies 29v17 = vẹsûo kès ~ visó kias; šiuo atveju gana dažnos 
ir absoliučiosios galūnės (diachroniškai kalbant – atvirieji kamiengaliai), pvz.: 
dusze 5v6 = d·šè ~ dūšià ‘siela’, Dwase 101r29 = dva se ~ dvasià, Gimditoje 36r14 = gimdí·-
tûojè ~ gimdýtoja, Koznadyie 62v24 = kúoznadjè ~ koznadijà ‘pamokslininkas’, lelyie 
170v14 = lèljè ~ lelijà, tokie 36v27 = túokè ~ tokià, wale 240r26 = vàlè ~ valià. 

tikroji padėtis, žinoma, nėra tokia ideali, kaip galėtų atrodyti iš ką tik ap-
žvelgtų faktų. deja, ne vienam paminėtajam pavyzdžiui galima rasti atitikmenį 
su -y, -ys (tiesa, daugeliu atvejų retesnį), pvz.: a) biauribys 102v3 = bjaurî·-
bs ~ bjaurýbes, obagisty 98v2 = bag·st ~ ubagystè, rożys 74r22 = ro žs ~ ro žès, 
tom sibys 127r26 = tmsî·bs ~ tamsýbes; b) dydys 259v8 = d ds ~ didžiàs, duszy 
108v9 = d· š ~ dūšià, korys 9r11 = k rs ~ ku riàs, Myszys 204v10 = mšs ~ Mišiàs, 
naujys 154r25 = n.u.js ~ naujàs, pynkiys 290r3 = p·q ks ~ penkiàs, szeszys 184v14 = šè-
šs ~ šešiàs, tokiy 143v2 = túok ~ tokià, waly 134r19 = vàl ~ valià (tegoł stojes waly 
Diewa so moni 134r19 ‘tegul būna valia dievo su manimi’), wysokiys 275v12 = vẹ-
sûo ks ~ visókias.

§ 15. retkarčiais -e parašomas ir buvusiose cirkumfleksinėse galūnėse (ant-
ruoju – b – atveju paste bi mai dažniau):

a) -e [e] < *-ç: łajkie 10v20 = lãike ~ laĩkė, prijeme 7r6 = prìjîeme ~ prìėmė, Saule 
7r15 = sâulẹ ~ sáulė, małones 21r6 = malûonẹs ~ (gen. sg.) malónės, palejsto wistes 
21v23 = paleistọvĩ·stẹs ~ (nom. pl.) paleistuvỹstės, Paneles 18r21 = pa n. les ~ (gen. sg.) 
panẽlės;

b) -e [e] < *-’â: iszeje 3r11 = ẹš.je ~ išẽjo ‘išėjo’, pradieje 66r5 = pra dîe je ~ pradjo, 
regieje 2v8 = regîeje ~ regjo, Bażniczes 13v3 = banî· čes ~ (gen. sg.) bažnýčios, milau-
ses 17r20 = mi·âuses ~ (gen. sg.) myliáusios ‘mie liausios’, wales 40v3 = v.les ~ 
(gen. sg.) vãlios.

Kadangi abiem šiais atvejais dažniau (išskyrus veiksmažodžius su -je ~ -jo) 
rašoma -y [ẹ], galima manyti, kad čia labiau atsispindi raštijos tradicija negu tik-
roji padėtis. bet be specialaus tyrimo sunku ką tvirčiau pasakyti – susimąstyti 
verčia tai, kad -e pasitaiko net ten, kur tarmė neabejotinai turėjo galūnę -ẹ < *- 
arba *-’, pvz.: garbe 8v20 = gã·rbẹ20 ~ gabę (meldies pri Pona Diewa kad anam […] 
apiowitum  g a r b e  Donguw 8v18–21 ‘viešpačiui dievui meldėsi, kad jam parodytų 
garbę danguje’) (žr. 2 pav.), grieszninkie 81r17 = grĩenĩqkẹ ~ griẽšninkę ‘nusidėjėlę’ 
(kaip tas ożgiedyn ąnt Suda Diewa moni  g r i e s z n i n k i e  81r16–17 ‘kaip tas sugėdino 
dievo teisme mane, nusidėjėlę’), panele 21r7 = pa n. lẹ ~ pa nẽ lę (Szwęncziause Pana 
teip milieje tąn  p a n e l e  21v6–7 ‘Švenčiausia pana taip mylėjo tą panelę’), Bażnicze 

20  Formaliai reikėtų transkribuoti gã·rbe ir 
t. t., bet tai būtų gryna fikcija: Purpuros 
tarmėje tikrai taip negalėjo būti tariama.
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2 pav. Purpura 8v. vokalizmas: To wyns nagrado mona busi 8v5 = 
t vệns nàgràd m.na bû·si ‘tu vienas atlyginimu mano būsi’ 
(wyns = vệns ← *nas ‘vienas’, - < *-, -i < *-ī [veiksmažodžių 
2 a.]); szwyity dyina ir nakti żwaizdie kajp sauly ajszki 8v11–12 = švi-
tẹ dina ẹr‿n.kti žv.idĩe kap‿sâulẹ âikì ‘Švietė dieną ir naktį 
žvaigždė kaip saulė aiški’ (-yi- = -ẹi- ~ bk -ie- < *--, -y = -ẹ ~   
bk -ė < *-ē, -a < nekirč. *- < *-an,  -i < *- < *-in, -ie ~ bk -ė <  
*-ē, -i < *-); Dyina wyina pasyrody anam dwy wysupoj kiausy Asaby 
8v21–23 = dina vệina pasẹrûodẹ anâm dv vẹsu‿pọi âu s àsàb ‘die -
ną vieną pasirodė jam du visų gražiausi asmenys’  (-y- = -ẹ- ~ 
bk -i-, nom. du. -y = -ẹ ~ bk -i < *-);
lltib rs: F 11–356
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25r21 = ba nî·čẹ ~ bažnýčią (at bie goses i  B a ż n i c z e  ir pamatioses kas stojos 25r21–22 
‘atbėgusios į bažnyčią ir pamačiusios, kas įvyko’), dusze 10v4 = dũ·šẹ ~ dšią ‘sie-
lą’  (d u s z e  żmogaus tejsinga pripyłda 10v4–5 ‘sielą žmogaus teisingo pripildo’), ko-
kie 81r10 = kûo kẹ ~ kókią (giyrdieje  k o k i e  tas pakuta dary 81r10 ‘girdėjo, kokią tas 
atgailą darė’). tai skatintų manyti, kad ši -e (kaip ir kurie ne kurie kiti akivaizdūs 
nenuoseklumai) gali būti atsiradusi pirminio teksto nuoraše – ypač jeigu nuraši-
nėjo kitos šnektos žmogus.

§ 16. atskirai minėtinas -e [e] < *-ĕ/ — si: meldes21 300v3 = mẽ des ~ me džias(i), 
stojes 5v2 = stûojes ~ stójas(i), stotumes 39r6 = stûotọ mes ~ stótu mias(i) ‘stotųsi’. Kaip 
rodytų tariamosios nuosakos trečiasis asmuo, atvirasis balsis šiais atvejais nebe-
buvo stabilus, nes tas asmuo rašomas ne tik su -e(s), bet ir su -y(s), pvz.: lyitomys 
26v14 = lệitọmẹs ~ líetumias(i) ‘lietųsi’, storotumys 168r16 = stuorûotọmẹs ~ storótumias(i) 
‘stengtųsi’, torietomys 211r27 = tọrîetọ mẹs ~ turė tu mias(i) ‘turėtųsi, laikytųsi’. pana-
šiai svyruoja daugiskaitos antrojo asmens lytys su -et || -ẹt, pvz.:  g a r b i n k i e t 
pona wysas giymynys g a r b i n k i y t  aną wysy źmonis 308v15–16 ‘Garbinkit viešpatį 
visos giminės, garbinkit jį visi žmonės’ – tame pačiame sakinyje parašyta ir gar-
binkiet = gá·ȓbîqket ~ gárbinkiat ‘garbinkite’, ir garbinkiyt = gá·ȓbîqkẹt. plg. dar paro-
diset 120r26 = parúo dî· set ~ paródysiat ‘paro dy  site’ ir busyt 132r6 = bû·sẹt ~ bsiat 
‘būsite’, ejkiet 233r7 = ẽiket (ẽ·kẹt [?]) ~ eĩkiat ‘eikite’ ir atejkiyt 192r12 = atẽikẹt (atẽ·kẹt 
[?]) ~ ateĩkiat ‘ateikite’. susidaro įspūdis, kad dominuoja variantai su -yt, bet tvir-
tesnei nuomonei reikėtų statistinės analizės – čia norima tik atkreipti dėmesį į 
patį svyravimų buvimą.

§ 17. Galūnėse ir, kiek rečiau, žodžių kamiene <e> retkarčiais parašoma vie-
toj [e·] ~ ei, pvz.: Nepadarisem kriwidas tam  K o z n a d y i e  kad Anu ożmuszem 62v15–17 
‘nepadarysim skriaudos tam pamokslininkui, kad jį užmušim’. Kaip ir [a·] ~ ai, 
dažniausiai jis pasitaiko „nestandartinėse“ naudininko (kartais ir įnagininko) 
prie linksninėse kon struk cijose, pvz.: isz Anglyie 276r24 = iš‿ãq glẹjê· ~ iš Añglijai ‘iš 
anglijos’ (Nekoryi isz  A n g l y i e  […] bus sukapoty 276r24–25 ‘Kai kurie iš anglijos 
bus sukapoti’), isz Tiewyszkie 123r16–17 = i‿tíevẹ kê· ~ iš tviškei ‘iš tėviškės’ (iszgin-
ty  i s z  T i e w y s z k i e  123r16–17 ‘išgintì iš tėviškės’), pri Komonyie 245v13 = pri‿kuo-
mnẹjê· ‘prie Komunijos’  (p r i  K o m o n y i e  tykta iszejy 245v13 ‘prie Komunijos 
tiktai išėjo’), oż Bażnicze 27v14 = ọž‿baní·čê· ~ už bažnýčiai ‘už bažnyčios’ (kunus 
anu  o ż  B a ż n i c z e  pałaidoje 27v13–14 ‘kūnus jų už bažnyčios palaidojo’). Gana 
dažnai rašoma tep = tẽ·p ~ teĩp ‘taip’, pvz.: t e p  atsyszaukiau ąnt ożmyrszielu griesz-
niku 88v10–13 ‘taip atsiliepiau užmiršėliams nusidėjėliams’,  Te p  patieszits griesz-
ninks links maj numyry 229v30–230r1 ‘taip paguostas, nusidėjėlis linksmai numirė’, 
t e p  pati Kriziawojes 238r13–14 ‘taip pati save kryžiuoja’. 

21  dažniau pasitaiko naujesnė forma mełdas 
(199v8 ir kt.) – žr. § 6 d.
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Žodžio viduje -e- = [e·] ~ -ei toks retas, kad net po kruopščiausių ieškojimų 
pavyko rasti vos vieną kitą tokį pavyzdį: negretaj 96r23–34 = negrẽ·tâ· ~ negreĩtai, 
pa lestowingaj 296v14 = pale·stọvíqgâ· ~ paleistuvìngai, palestowisty 124r20–21 = pà le·s tọ-
v·s t ~ paleistuvystè, palestowistys 125v12–13 = pale·stọvĩ·stẹs ~ pa leistu vỹstės (Niewyns 
isz muso tegoł neiszsyłonczyi nu  p a l e s t o w i s t y s  muso 125v12–13 ‘nė vienas iš mūsų 
tegul neišsisuka nuo paleistuvystės mūsų’). Kad vienabalsių šioje pozicijoje tikrai 
būta ne taip jau retai, rodo minėto tipo hiper korekcija – -ej- ← -e- = [e·] įvar-
džiuotinių žodžių vyriškosios giminės viena skaitos var di ninko lytyse: Dydejsis 
89r13, dydejsis 291r27 = ddẽ·sis ~ dìdžiasis ‘didysis’.

§ 18. vietoj tikėtino -e [e·] (maždaug kaip ir 1759 metų Žyvate) galūnėse beveik 
visada rašoma dvibalsė (tik ne -ey, bet -ej arba -ei), pvz.: Brolej 27r31 = brúolê· ~ bró-
liai (tris tykryie  B r o l e j  Lynkaj 27r31 ‘trys tikrieji broliai lenkai’), Panelej 91r10 = 
panèlê· ~ panẽlei (dawej erszkietiu Karuna taj  P a n e l e j  91r9–10 ‘davei erškėčių vai-
niką tai panelei’), Praszej 133r26 = prašê· ~ prašéi  (P r a  s z e j  Diewa idąnt paroditum, 
kou żmonis wysodydiausej apibrozyi Diewa 133r26–28 ‘prašei dievo, idant parodytų, 
kuo žmonės labiausiai įžeidžia dievą’), tokiei 191r17 = túokê· (tuokê· [?]) ~ tókiai 
(iszsydiwity  t o k i e j  ano gaspadoristej negaliejy 191r16–19 ‘nusistebėti tokiu jo šeimi-
ninkavimu negalėjo’), zemej 254v18 = žè mê· ~ žẽmei (Iezau mona Gieriausis kors  z e -
m e j  drebiety lyipe 254v17–18 ‘jėzau mano geriausias, kurs žemei drebėti liepei’) – bet 
plg. Erszkietes 84v20 = e·ȓkĩetê·s ~ erškčiais ( Pons Iezus  E r s z k i e t e s  Apkarunawots 
84v20 ‘viešpats jėzus erškėčiais apvainikuotas’), Koznadyie 62v16 = kuozna d-
jê· ~ koznadìjai ‘pamokslininkui’, lyipe 254v18 = lẹipê· ~ liepéi (zemej drebiety  l y i p e 
254v18 ‘žemei drebėti liepei’), tare 32r23 = tarê· ~ taréi (kiyik zodiu tosztiu  t a r e  tyik 
monyi akrutnas ronas ożdawej 32r23–25 ‘kiek žodžių tuščių tarei, tiek man sunkių 
žaizdų uždavei’), tykryie 27r21 = tẹ kr·jê· ~ tikríejai ‘tikrieji’ (tris  t y k r y i e  Brolej 
27r21 ‘trys tikrieji broliai’), żodes 35v12 = žũo dê·s ~ žõdžiais (kad neatwertio lupu mona 
[…] kaip tyktai par małda su tawi Swęntais  ż o d e s  su żmonymis 35v11–13 ‘kad neat-
verčiau lūpų savo kaip tik malda su tavimi, šventais žodžiais su žmonėmis’). 

su -e [e·] kiek dažniau pasitaiko prieveiksmiai, pvz.: apie ko se 109r15= ap jkọ-
sê· ~ apjãkusiai ‘aklai’ (kaip  a p i e k o s e  bieg żmogos pri to szpetni Barabosziaus    
109r15–16 ‘Kaip aklai bėga žmonės prie to bjauraus barabo!’), dyde 194r22 = d-
dẽ· ~ didžiaĩ (wyina karta  d y d e  bowa isztroszkiys 194r22–23 ‘vieną kartą didžiai buvo 
ištroškęs’), ne gadne 23r7–8 = ne gàd‿nê· ~ negãdniai ‘netinkamai’ (kad mon  n e g a d n e 
pasy rie ditomi 23r7–8 ‘kad man netinkamai apsirengtum!’), sene 125v19 = sènẽ· ~ seniaĩ 
(sergiekiemos żmoniu nu  s e n e  prażylosiu 125v18–19 ‘saugokimės žmonių, nuo seniai 
pražilusių’), sragie 200r15 = sràgẽ· ~ sragiaĩ ‘žiauriai’ (publicznej  s r a  g i e  pakarota 
200r15 ‘viešai žiauriai nubausta’), ożmy gose 88r13 = ọž  mgosê· ~ užmìgusiai  (o ż m y -
g o s e  ir osza losej monyi służientis 88r13–14 ‘užmigusiai ir užšalusiai man tarnaujan-
tys’), tąnkie 5r9 = tqkê· ~ tánkiai ‘dažnai’ (pri Diewa ejk  t ą n k i e  5r9 ‘prie dievo 
eik dažnai’), żemiause 20v10 = že áusê· ~ žemiáusiai (wysu  ż e m i a u  s e  kłoniojos SS. 
Sak ramyntou 20v9–11 ‘visų žemiausiai lenkėsi prieš švenčiausią sakramentą’).
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§ 19. Ę ę <ę>. Žodžių kamiene raidė Ę ę (sutartinė grafema <ę>) be gretimo 
nosinio sonanto neabejotinai reiškė [·] < *, pvz.: atgręszty 59v20 = atgr·š-
tẹ ~ atgržti, ysztęs 167r3 = š t·s ~ ìštęsa ‘ištęsia, iš  tem  pia’, neatgręszczio 64v12 = ne-
at gr· ûo ~ ne at gržčio ‘ne atgręžčiau’, nutęse 88v6 = nùt·sẹ ~ nùtęsė. aiškių kaitų 
su dvigarse pastebėta tik tokiose sangrąžinių dalyvių lytyse kaip siedęs 72r2 = 
síed·s ‘sėdęsis’ – plg. radyns 62v1 = ràd·(n)s ‘radęsis’22 ir skoliniuose nobażęstwa 
9r19–20 || no bażynstwa 37r10 = núobaž·stvà23 ‘dievobai min gu mas’ ir pan. 

beveik visi dvigarsį reiškiančių ęn, ęm parašymai svyruoja – greta jų pasitaiko 
yn, ym, pvz.: isztęmpta 211r15 = štmpta (ìštmpta [?]) ~ ìš temp tą || ištymts 10r15 = š-
tmts (ìštmts [?]) ~ ìštemptas, kięntiety 68r16 || kiyntiety 34r4 = ktîetẹ ~ kentti. 
Galimi net trejopi svyravimai – vietoj tikėtinos dvigarsės ęn ar yn parašoma ir 
paprasta balsė: korę 2r19 || ko ręn 13v23 || ko ryn 13r13 = kr·(n) ~ kuri, szwętu 
16r20 || Szwęntu 20v21 || Szwyn tu 26v23 = šv·n    tũ· ~ švent. 

Kita vertus, kai kurių žodžių šaknyse ištisai rašoma yn = [ẹn] ar [n], – tokie 
yra, pavyzdžiui, veiksmažodžiai kentù ‘kenčiu’ ir pàbengė ‘pabaigė’ – rãsta tik 
kiynto 40r23, 142v23, 181v6, 255r6, 273v17 = k·nt (k·nt) ~ kentù, pabyngiy 72v16, 
110r29, 117v20, 149r27, 185r19, 213r23, 240v14 = pàbệqgẹ (pàbq gẹ) ~ pà bengė. plg. nepa-
bynkts 9vr2 = ne pàbệqkts ~ nepà bengtas ‘nepabaig tas, nepabai giamas’, nepabynkta 
30r24 = nepàbệqk ta ~ ne pà beng to, nepabynk tos 16r9 = nèpa bẹ.qktũos || nepàbẹ.qktũos ~ 
nepabengtõs ‘nepa baig  tos’. prie jų šlyja prieveiksmis ten, irgi rašomas tiktai su yn: 
tyn 60v7, 63r2, 65v15, 70r22, 105r4, 8…, Tyn 58r13, 75v9, 147v22, 171r4, 266r14… = tn 
(tn [?]) – nė karto neparašyta *tęn ar *Tęn. taip pat nė apsirikus digrafu ęn ne-
parašomas hete ro si la binių ẹ-n kilmės junginys, pvz.: garbyn 64r26, 73v20, 235r16, 
242r12 = gá·rbện ~ gárbina, giwenyms 21v15, 16, 19, 22r11, 64r24, 121v23, 124r7… = gi·vè-
nệms ~ gyvẽnimas, wyns 8v4 (žr. 2 pav.), 9r3, 18v15, 38r14, 53r9… = vệns24 ~ víe nas, – 
nė karto nepasitaikė *gar bęn, *giwenęms nei *węns. 

visa tai rodytų, kad stiprų nosinį rezonansą bus turėjęs tiktai vienabalsis 
[·] – dvigarsiuose būta tik silpnos nazalizacijos; įvardžių galūnėse [·] turbūt 
fakultatyviai kaitaliojosi su dvigarsiu [n], neretai realizuojamu su visai silpnu 

22  sprendžiant iš dabartinių žemaičių dzūkų 
šnektų, sangrąžiniuose veiksmažodžiuose 
nosinis dvigarsis galėjo labai ilgai išlikti 
nepakitęs: pavyzdžiui, judrėnų šnektoje ir 
dabar sakoma ràd·(n)s ‘radęsis’, stúojệns 
‘stojęsis’, nors žodžių kamiene tariama tik 
gr·štẹ ~ gržti, štệ·sẹ ~ ìštęsė, k·st ~ 
sksta (taip pat, žinoma, ir dr·ss ~ drąsùs, 
gr·šts ~ gržtas, kọ·s nûo tẹ ~ kąsnóti ‘kram-
tyti’). Žr. aleksas Girdenis, Žemaičių dzū-
kai: Tekstai su komentarais, vilnius: mokslo 
ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, 
47 (išn. 73 ir min. lit.), 51, 104, 107 ir kt.

23  dėl rekonstrukcijos plg. dabartinių sediš-
kių ar tirkšliškių vênẹ pàdab·stvà ~ vélnio 
padabęstvà ‘baisybė’.

24  veikiausiai vệns < *nas ‘vienas’ ir pan. ži-
loje senovėje yra sakę visi šiaurės žemai -
čiai – dabar daug kur paplitęs variantas 
vệins yra atsiradęs dėl paradigmos spaudi-
mo: visos kitos lytys turėjo reguliariai iš-
riedėjusią šaknį vệin- : vệina ~ víeno, -ą, vẹi-
nâm ~ vienám, vệin ~ víenu, v.inà m ~ vie-
namè, v.inà ~ vienà… pažymėtina, kad 
prieveiksmis vện ~ víen ‘vien, nuolatos, išti-
sai’, kilęs turbūt iš bevardės giminės *na, 
žinomas ir tolokai už vệns ploto ribų.
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anusvariniu antruoju sandu ([·n] ar net [·(n)]). ir dabar daugelyje šiaurės žemai-
čių šnektų, žodžių kamiene turinčių [ọ· ẹ·] ←	 [·(n) ·(n)] < *-, *-, tebesakoma 
kr·(n) || krn ~ kuri, š·(n) || šn ~ ši. 

§ 20. i i <i>. Žodžių kamiene ir šalutinį kirtį turinčioje galūnėje <i> reiškia 
dvejopos kilmės [i·]:

a) -i- [i·] < *-ī-: giwa 31r4 = gî·va ~ gývą, giwy 64v4 = gí·v ~ gyvì, giwos 
17r17 = gí·vũos ~ gyvõs, giwenty 7r8 = gi·vêntẹ ~ gyvénti, klidau 12r15 = klí· dâu ~ klý-
dau, nebklistio 30r1 = neklí·ûo ‘nebeklysčiau’, żidie jy 221v6 = ži·dîe jẹ ~ žydjo; atmaj-
nik 137r1 = atmainî·k ~ atmainýk ‘pakeisk, atšauk’, moki tos 136v20 = múo ki·tûos ~ 
mókytojas, prisakima 147r7 = prisàkĩ·ma ~ prisãkymą ‘įsakymą’; 

b) -i [i·] < *-ī: sopolis 54r18, 79v21 (2x), 84r4… = súopọlĩ·s ~ sopulỹs, spindolis 
43v8 = p·ndọlĩ·s ~ spindulỹs, żaltis 114v20 = žá.tĩ·s ~ žaltỹs; dżiauk to mis 17v21 = 
ãuk tomî·s ‘džiaugtumeisi’, joukontis 19r6 = juktî·s ‘juokiantis, be sijuokiant’, teik-
tomis 17v21 = tẽiktomî·s ‘teiktumeisi’.

c) -i- [i·] < *--: drisau 11r10, 12r2 = dri·sâu ~ drįsáu, griszk 101v13 = grĩ·šk ~ gržk, 
pagriża 84r11 = pagrĩ·ža ~ pagržo ‘pargrįžo, sugrįžo’.

§ 21. su grafema <i> kamiene visada rašomi dvigarsiai [in im], pvz.: iszrink-
tus 6r10 = rîqktùs (ì- [?]) ~ ìšrinktus, nuwargintas 7v5 = nu vá·ȓ gîn tas ~ nu  vár gintos, 
pabodink 7v2 = pabdîqk ~ pabùdink, pażinty 15v22 = pa žîn tẹ ~ pa žìnti, Slinkis 109v2 = 
lĩqkis ~ sliñkis ‘tinginys’ (žr. 3 pav.), deszimtis 147v2 = dèšîm tis ~ dẽšimtis, imts 
159r18 = ()ĩmts ~ itas, prigimtus 147r9 = prìgîm tùs ~ prì gimtus, szimta 148r2 = šĩm-
ta ~ šitą. parašoma taip ir kirčiuotoje galūnėje, pavyzdžiui, korin 19v20, 59r10 = 
krĩ·n (kr·n [?]) ~ kur. Čia priskirtinas ir prielinksnis int ‘ant25’, mūsų dienomis 
Žemaičiuose pastebėtas tik Klaipėdos krašte ir darbėnų, palangos bei Kretingos 
apylinkėse26, pvz.: i n t  pykta padiejau 61v11 ‘piktam padėjau’, i żmonis diwoiyntius 
i n t  tokios anu atmainas tary 103v11 ‘žmonėms, kurie stebėjosi tokiu jų pasikeitimu, 
tarė’ (daugiau pavyzdžių žr. Girdenis 2005, 41).

§ 22. Galūnėse <i> dažniausiai reiškia trumpąjį balsį [i].
a) -i [i] < *-: akis 4r7 = àkìs ~ akìs, szyrdis 28r2 = šệ·ȓdìs ~ šìrdis, Kriżiomi 17v3 = 

krĩ·ọmì ~ krỹžiumi, moni 3v11 = mnì ‘mane’, Tawi 7r13 = tàvì ~ tavì ‘tave’; 
b) -i [i] < *-ī: ausis 132v9 = ãusis ~ aũsys, ąndynis 137v16 = ()n dẹ nis ~ ván denys, 

szyrdis 249r17 = šệ·ȓdis ~ šìrdys, Awynelis 12v10 = avẹn.lis ~ avinẽlis27 ‘avi nė lis’, ku-
lis 9r3 = kũ·lis ~ klis ‘akmuo’, ożmygielis 223v22 = ọž mgĩelis ~ už mìgėlis;

25  reikšmė nusakyta, kaip sakoma, iš akies. 
Kai kurie pavyzdžiai rodytų, kad ji galėjo 
būti lyg kompromisinė tarp ‘į’ ir ‘ant’.

26  Žr. Zigmas Zinkevičius, Lietuvių dialektolo-
gija, vilnius: mintis, 1966, 417.

27  visai korektiška transpozicija būtų avinẽlys 
(taip pat klys, užmìgėlys), nes šiokiais 
atvejais neabejotinai -is = bk -ys. Čia trans-
ponuojama laikantis tradicijos.
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3 pav. Purpura 109v. vokalizmas: Slinkis nenoriedams atsyspyrty czertou, nakti wyina pawogiys 
raktus 109v2–3  =  lĩqkis nenuoríedâms acẹspệrtẹ črtộu n.kti vệina paũogẹs ràktùs ‘tinginys, 
nenorėdamas atsispirti velniui, naktį vieną pavogęs raktus’ (-in- = bk -in-, -is < nekirč. *-īs, 
dat. sg. -ou = -ọu ~ -uo < *-ō, -[i]ys = -ẹs ~ bk -ęs < *-s < *-ens,  -o- = -uo- < *-ā-, acc. pl. -us 
< *-ṓs/-s [?]);  atrada Kriżio ąnt tospatios wyitas, ąnt korios bowa palykiys 109v10–11  =  atr.da 
krĩ·ọ nt‿tuos‿pàũos vitas .nt‿kọȓũo b.va pal.kẹs ‘atrado kryžių toje pačioje vietoje, 
kurioje buvo palikęs’ (-o = -ọ ~ bk -ų < nekirč. *-, ąn = n ~ bk an, -o- = -ọ- ~ bk -u-, -y- = 
-ẹ- ~ bk -i-); palynkiys gałwa po rąnkas Kriżiaus, broma adaryis norieiy iszejty 109v17–19 = pa lq-
kẹs gâlva po‿r·qkàs krĩ·âus / brũoma adàrệis / nuorîejẹ ẹšẽ·(i)tẹ ‘palenkęs galvą po kryžiaus 
skersiniu, vartus atsidaręs norėjo išeiti’ (-yn- = -ẹn- ~ bk -en-, -yis = -ẹis  ← -ęsis [sangr. 
dalyviuose], -ąn- = -n- ~ bk -an-,  -y = -ẹ < *-’ā);
lltib rs: F 11–356
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c) -i [i] < *-: doktyri 101r14 = d.ktẹri ~ dùkterį, nakti 4r11 = n.kti ~ nãktį, szyrdi 
3r13 = šệ·ȓdi ~ šìrdį, Awyneli 78r10 = avẹn.li ~ avinẽlį ‘avinėlį’, broli 34r10 = brûoli ~ 
brólį, neożsytoris 11v26 = ne ọ(š)sẹt.ris ~ neužsitùrįs.

§ 23. dviem atvejais galinis -i [i] paaiškinamas tiktai šiaurės žemaičių tarmės 
ar net tos tarmės  k o n k r e č i o s  š n e k t o s  specifika.

pirma, veiksmažodžių antrojo asmens galūnė yra ne -y [ẹ], bet -i [i], pvz.: esi 
9v1, 16v14, 19v19… = èsì ~ esì, degi 20r2 = dègì ~ degì, mili 25v20 = mî·lì ~ mýli, najkiy-
ni 12v11 = ná.iknì ~ naikinì, regi 15r1 = règì ~ regì, busi 8v5 = bû·si ~ bsi, priejsi 
14r18 = pri-ẽisi (pri-ẽ·si [?]) ~ prieĩsi, soryszi 29v15 = sọr.ši ~ surìši, butomi 20v1 = 
bû·tọmì ‘būtumei’, netorietomi 15r5 = netọrîetọmì ‘neturėtumei’, parkieł to mi 28r11 = 
pâ·ȓkæltmì ‘perkeltumei’. Šios galūnės balsio tikrumą paliudija ir negausios san-
grąžinės lytys: jos visos yra ne su -yi- = -ẹi-, o su -i- = -i·-, pvz.: [r]ustynis 
308r1 = rú·tẹnî·s ‘rūstiniesi’, stosis 181v17, 302v12 = stúosî·s ‘stosiesi’, dżiauktomis 
17v21 = ãuktọmî·s ‘džiaugtumeisi’, mełstomis 119r11 = mẽlstọmî·s ‘melstumeisi’, tejk-
tomis 43v14–15 = tẽiktọmî·s ‘teiktumeisi’ (žr. § 20 b). tai seniai žinoma, bet iki šiol 
deramai nepaaiškinta šiaurės žemaičių morfologijos ypatybė.

antra, su -i [i] labai dažnai rašomas a (ŏ) ka mie no vardažodžių vienaskaitos 
kilmininkas, pvz.: ąt  s z a l t i  yr ąt żemys guliejy 4r12 ‘ant šalčio ir ant žemės gu-
lėjo’, welns asaboj  s t r o s z n i  moryna piukło gielzyis dontis anam iszmuszy 296r6–8 
‘baisaus negro išvaizdos velnias geležies pjūklu dantis jam išmušė’ (daugiau pa-
vyzdžių žr. Girdenis 2005, 41). skolinio smertis ‘mirtis’ vienaskaitos kilmininkas 
labai dažnas, bet tik vieną kartą pasitaikė smerty 40r18 – visais kitais atvejais yra 
smerti (179v14 ir kt.). Gen. sg. szalti, stroszni, smerti ir kt. rašybos svyravimais 
nepaaiškinamas: Purpuros galūnėse uždarasis -i [i] puikiai skiriamas nuo atvirojo 
-y [ẹ], plg.: nom. sg. Asztri 210v28 = àrì ~ aštrì : nom. pl. asztry 173r18 = àštr ~ 
aštrì ‘aštrūs’, acc. sg. m. dydi 46r23 = d. di ~ dìdį : acc. sg. f. dydy 155r17 = d.dẹ ~ dì-
džią, acc. pl. naktis 86v3 = nàk tìs ~ nak tìs : nom. sg. Naktys 129v15 = nàkts ~ naktìs, 
nom. pl. ognis 190r13 = .gnis ~ ùgnys : gen. sg. og nys 13v1 = .gnẹs ~ ùgnies. 

iš visų kretingiškių a ka mie no vardažodžių vienaskaitos kilmininko galūnę -i 
(pvz.: gãidi ‘gaidžio’, pẽili ‘peilio’, vîeji ‘vėjo’)28 turi tik negaũsios Kretingos zonos 
šnektos (pavyzdžiui, daktarų ir dupulčių k.). senesnė galūnė -ẹ < -e < *-‘ā29, 
randamà visose kitose šiaurės žemaičių šnektose – net daugelyje tų, kurias juo-
zas aleksan dra vičius neatsargiai buvo priskyręs savajai plačiai suprantamai Kre-
tin  gos tarmei30. 

28  Žr. juozas aleksandravičius, „Kretingos 
tarmės daiktavardžio kaity bos ypatybės ir 
galūnių raida“, Klb 9, 1963, 105.

29  Kad kilmininko galūnė nėra fonetinės kil-
mės, aiškiausiai rodo kad ir skirtingas ga-
lūnės balsis tokiais atvejais kaip praet. 3 
dîejẹ ~ djo ir gen. sg. vîeji ‘vėjo’ balsis 
(smulkesnį aiškinimą žr. aleksas Girdenis, 
„baltiškųjų *tj, *dj refleksai 1759 m. ‘Žy-
vate’“ [1972b], KD 1, 243 [išn. 27]).

30  pavyzdžiui, ne gãidi, pẽili, vîeji, o gãidẹ ~ gaĩ-
džio, pẽilẹ ~ peĩlio, vîejẹ ~ vjo tikrai sakoma 
palangos, darbėnų, laukžemio, Kartenos 
apylinkėse (dėl jų priskyrimo Kretingos 
tarmei žr. aleksandravičius 1963, 101, taip 
pat juozas aleksandravičius, „Kretingos 
tarmės veiks ma žodis“, Vilniaus valstybi- 
nio pedagoginio instituto mokslo darbai 8, 
1959, 107). 
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§ 24. tik visai sporadiškai <i> parašoma vietoj labai tvarkingai vartojamos 
grafemos <y> [ẹ], pvz.: oz Bażniczis 118r21 = ọž‿banî·čẹs ~ už bažnýčios, giwenims 
22r3 (daug dažniau – giwenyms 22r12 = gi·vènệms ~ gyvẽnimas), iaunisti 27r1 = jaunĩ·s-
tẹ ~ jaunỹstė, soplieszi 66r37 = sọplîešẹ ~ suplšė.

§ 25. skaitant Purpurą krinta į akis priešdėlis ir prielinksnis iš(-), daug dažniau 
rašomi ne su <y>, o su <i>. pirmuosiuose 10 rankraščio puslapių pasitaikė, ne-
skaitant prielinksnių, 29 žodžiai su isz-, pvz.: iszeje 3r11 = iš.jẹ31 ~ išẽjo ‘išėjo’, 
Iszganitos 2r9 = ižganí·tûos ~ Išganýtojas (žr. 1 pav.), isznika 8v13 = inĩ·ka ~ išnỹko 
(žr. 2 pav.), iszpouly 4r4–5 = išpộulẹ ~ išpúolė, iszsyżadiety 6r2–3 = isža dîetẹ ‘išsižadė-
ti’, isz tymts 10r24 = ìštệmts ~ ištemptas, iszwesk 7v1 = ìš vèsk ~ išvèsk. su ysz- net iš-
nagrinėjus 50 puslapių rasti tik 6 atvejai: yszimta 44v12 = š·mtà ~ išimtà, yszkłau-
sis 16v8 = ẹšklausî·s ~ išklausýs, yszn ika 34r23 = ẹ nĩ· ka ~ išnỹko, yszpraszy 36r1 = ẹš - 
pr.šẹ ~ išprãšė, yszrinktyisyms 34r2–3 = ẹriqk tisệms ~ išrinktíesiems, ysz   to riety 21r15 = 
ẹštọrîetẹ ~ išturti; prie link snis apskritai beveik ištisai yra isz, pvz.: isz Ano 2v13 = 
ìš‿anũo ~ iš anõ ‘iš jo’, isz koriun 3r12 = ìš‿kọȓ·n ~ iš kurių, isz pakalnes 6r16 = iš‿pakâ-
nẹs ~ iš pakálnės, isz ronu 5r18 = ìš‿ruonũ· ~ iš ron ‘iš žaizdų’, isz szwyisibys 3r25 = 
i(š)‿švẹi sî·bẹs ~ iš šviesýbės, isz tomsibiu 7r23 = iš‿tm sî·u ~ iš tamsýbių, isz Żemes 
8v16 = i(š)‿ž.mẹs ~ iš žẽmės. tik į knygos pabaigą pasirodo kelios konstrukcijos 
su ysz: ysz gieribiu 207r18 = ẹ‿gerî·u ~ iš gerýbių, Ysz małonys 271v12 = ẹš‿ma lûo-
nẹs ~ iš malónės, ysz ronu 195r27 = š‿ruonũ· ~ iš ron ‘iš žaizdų’, ysz szłowys 264r8 = 
ẹ(š)‿šlûo vẹs ~ iš šlóvės. visa tai turėtų rodyti, kad kalbamosios morfemos buvo 
tariamos su uždaruoju balsiu [i], bet kategoriška išvada būtų per drąsi: visai 
galimas daiktas, kad pradinės grafemos <y> vengta tiesiog todėl, kad absoliučio-
je žodžio pradžioje tokios balsės neturi lenkų kalba. dabartinėje tra dicinėje Kre-
tingos šnektoje ir apskritai vakarinių kretingiškių tarmėje bent jau stipriosiose 
pozicijose (ypač sakant atskirą žodį) ištisai tariama ẹš(-) – nelengva patikėti, kad 
Purpuros laikais galėjo būti kitaip.

§ 26. Purpuroje, kaip ir dabartinėje bendrinėje lietuvių kalboje, <i> var to ja ma 
ne tik kaip tikra balsė, bet ir kaip priebalsių minkštumo ženklas, pvz.: opiu 
192r14 = .u ~ ùpių, ryibio 81r27 = r.i. ~ riebiù32, krimtontius 24v19 = krĩm t-
ùs ~ kritančius ‘krintančius’, dydios 31r8 = dũos ~ didžiõs, pynkiu 3v19 = p·q-
ũ· ~ penki, ligio 20v10 = lî· ~ lýgiu, pyrmusiusy omżiusy 2r3–4 = pẹ·rmũ·û·s 

31  Purpuros isz- ir isz čia (ir tik čia) transpo-
nuojami su [i] tiktai vaizdumo sumeti-
mais: kaip matysime toliau, nėra jokio tik-
rumo, kad tokie parašymai fiksuoja tikrus 
tarmės faktus. 

32  Šaknies pradžioje junginiai pi-, bi- prieš 
užpakalines balses, be abejo, skaitytini 
kaip j-, j-, pvz.: spiowys 109r10 = jûo-

vẹs ~ spjóvęs, biauribiemis 11v6 = jaur·bîe-
mìs ~ bjaurýbėmis. Kad tie junginiai tikrai 
buvo su [j], aiškiai rodo tokie parašymai, 
kur <p> ir <i> pridera skirtingoms morfe-
moms, pvz.: apiowyi 206v25 = apjúovệi ~ ap-
jó vija ‘skelbia, praneša’, apiowi tu 8r2 = ap-
júovî·tu ~ apjóvytų ‘paskélbtų, pranèštų’. 
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mû·s ‘pirmuosiuose amžiuose’ (žr. 1 pav.), Norio 19v10 = nûoȓ ~ nóriu, gielżynius 
22r8 = gé.žùs ~ gelžiniùs ‘grandines’, żemiau se 20v10 = žeáu sê· ~ žemiáusiai, szuwio 
45r1 = š· ~ šūviù, mażotelius33 24v10–11 = màžọ tèùs ~ mažuteliùs ‘mažutėlius’. prie-
balsių <k g> minkštumas žymimas ir prieš <e y>, pvz.: kiełs 62r20 = kls ~ kẽlias, 
kiytejp 63r3 = ktê·p ~ kìteip ‘kitaip’, gieriausis 5r24 = geȓâusis ~ geriáusis ‘geriausias’, 
giyntyi 10v23 = gntệi ~ geñtie ‘giminaičiui’.

§ 27. Y y <y>. apskritai grafema <y> reiškia įvairios kilmės balsį [ẹ ẹ.].

§ 28. Žodžių kamiene <y> visada reiškia [ẹ ẹ.], kilusius iš *-i-, pvz.: basytoris 
13v18 = basẹt.ris ~ besitùrįs, Dydis 2v6 = d. dis ~ dìdis, dydyly 3r20 = d.dẹ l ~ dì de le, 
styprios 68v3 = stpȓũos ~ stipriõs, tykros 7v23, 24 = t.krọs ~ tìkras, wysos 39v11 = v. - 
sọs ~ vìsas; kaip užsiminta § 26 pabaigoje, po <k g> vietoj <y> beveik visada ra-
šoma <iy>: giylausys 106r19 = gẹâusẹs ~ giliáusios, giyłos 162v2 = g ls ~ gilùs, kiyta 
27r3 = k.ta ~ kì to, kiytims 2r6 = kẹtîms ‘kitiems’ (žr. 1 pav.). pabrėžtina, kad <y> [ẹ] 
rašoma ir nelabai senuose skoliniuose, pvz.: Cecylyie 177r21 = ce c.lẹjè ~ Cecìlija, 
famylyje 155r11–12 = pa m.lẹj ~ famìlija ‘giminė, šeima’, Habyto 80r8 = àb t ~ a bitù. 
tokios retos išimtys kaip mizeryjes 39v21, mizerna 8r20 veikiausiai buvo tariamos 
su ilguoju [i·] – mi·z.rẹjẹs (-es [?]) ~ myzẽrijos ‘vargo, vargšo’, mi·zẽ·rna ~ myzeno 
‘menko, vargingo’.

§ 29. Purpuroje nėra jokių balsių asimiliacijos34 – reguliariõs ẹ : i po zicinės 
kaitos – pėdsakų. pavyzdžiui, būdvardis d.dis ~ dìdis linksniuojamas taip:

 sg.  pl.
nom.  dydis 68v18 = d.dis ~ dìdis dydy 212v6 = dd ~ didì
gen.   dydy 36r9 = d.dẹ ~ dìdžio ||  dydiu 75v17 = dũ· ~ didži
 dydi 17r12 
dat.  —  —
acc.   dydi 46r23 = d.di ~ dìdį dydius 68v13 = dùs ~ didžiùs
instr.  dydio 14v9 = d ~ dìdžiù dydeis 98v7 = ddẽ·s ~ didžiaĩs
loc.    Dydemyi35 27v3 —

33  toks parašymas laikytinas apsirikimu, atsi-
radusiu dėl „paradigmos spaudimo“, nes 
šiaip minkštasis [] žymimas monotipine 
grafema <l>, o kietasis [l] ([ł]) – grafema 
<ł>, plg. galo 158v2 =gà ~ galiù : gało 
226v13 = gàl ~ galù; įsidėmėtinas veiksma-
žodis żwyłkteriejej 25r3 = žvłkterejê· ~ 
žvìlg terėjai. dar keli pavyzdžiai su para-
dig mos „išprovokuotu“ -liu-: arkliu 82r21 = 
á·rkũ· ~ arkli, daleliu 75v3–4 = dal.u ~ da-
lẽlių, Ieruzoliu 50v6 = jerũ·zûo ọ ~ Jerzolių 
‘jeru za lę’, sopoliun 64r22 = súopọ·n ~ so-

puli. Kitais atvejais kalbamasis derinys 
pasitaiko tik kaip reta išimtis, pvz.: pasy-
szliubawojosi 175v17 = pasẹ u·ba vûojọsi ~ pa-
sišliūbavójusi ‘atsidavusi’, pa szliu bawoiy 
184r14–15, 185r8, 233v24, 270r1 = pa u·ba-
vûojẹ ~ pašliūbavójo ‘paskyrė’. 

34  apie ją žr., pavyzdžiui, aleksas Girdenis, 
„balsių asimiliacijos reiškiniai tirkšlių 
tarmėje“ (1962), KD 1, 16tt.

35  Įvardžiuotinė forma dẹdemệ·ẹ ~ didžiamje 
‘didžiajame’.
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jeigu Purpuros tarmėje būtų buvusi balsių asimiliacija, vietoj nom. sg. dy-
dis = d.dis, acc. sg. (ir gen.) dydi = d.di, gen. pl. dydiu = dũ·, acc. pl. dy-
dius = dus turėtumėm *didis, *didi, *didiu, *didius.

§ 30. Gana dažnai raide y žymimas ir balsis [ẹ] < -e- / — nmC: isztymts 10r15 = 
štệmts (ìštệmts [?]) ~ ìš temptas, kiyntiety 34r4 || kięntiety 69r16 = kẹ tîetẹ ~ ken tti, 
pa byngiy 72v16 = pà bệqgẹ ~ pàbengė ‘pabaigė’, paskiyn dosi 185r23 || paskięndosi 24r12 = 
paskn dọsi ~ paskeñdusi, pasybynks 34r4 = pà sẹ bqks (pasbệqks [?]) ~ pasibeñgs ‘pasi-
baigs’, szwynty 53r2 || Szwęnty 60r23 = švn tẹ ~ šveñtė (žr. dar § 19).

§ 31. Galūnėse -y [ẹ] būna vietoj labai įvairios kilmės balsių.
a) -y [ẹ] < *-ĭ: szyrdys 90r5 = š·rds ~ širdìs – plg. szyrdis 245r17 = šệ·ȓ dis ~ šìr dys, 

szyrdis 28r2 =šệ·ȓdìs ~ šìrdis; 
b) -y [ẹ] < *-ĕ: Tiewy 27v19 = tîev ~ Tve, Diewy36 29r19 = dev ~ Dievè;
c) -y [ẹ] < *-: kiyty 41r25 = kt ~ kitì, naujy 128v5 = n.u.j ~ naujì, wysy 54r3 = v-

s ~ visì, dwy waly 112r1 = dv vàl ~ dvì valì ‘dvi valias’;
d) -y [ẹ] < *-: ognys 6r5, 13v1 = .gnẹs ~ ùgnies, toriety 53v3 = tọrîetẹ ~ turti 

(plg. jodintyis 21v20 = jdintệis ~ jùdinties ‘judintis’ ← *ùdint si);
e) -y [ẹ] < *-: akiysy 26r26 ~ akisè ‘akyse’, galiby 209v25 = galî·b ~ galýbe, tamy gi-

wenymy 8r10–11 = tàm gi·v.nẹm ~ tame gyvenime, wargusy 1v6 = v·rg·s ‘var guo se’;
f) -y [ẹ] < *-: Galiby 2r1 = galî·bẹ ~ galýbę, poulys 80r8 = pộulẹs ~ púolęs;
g) -y [ẹ] < *-’: szyrdy 5r10 = šệ·rd ~ šìrdžia, ogny 5r8 = gn ~ ugnià;
h) -y [ẹ] < *-’: dwasy nekaltiausy 25v14–15 = dv.sẹ nekatâusẹ ~ dvãsią ne kal čiáusią37, 

naujy 266v18 = nãujẹ ~ naũją. 

§ 32. iš nekirčiuotų cirkumfleksinių galūnių kilęs [ẹ] < *-ē, *-’ā taip pat gana 
reguliariai rašomas -y:

-y [ẹ] < *-ē: nekaltiby 53r13 = nekaltî·bẹ ~ nekaltýbė, sauly 4v15 = sâu lẹ ~ sáulė, 
Saulys 140v13 = sâulẹs ~ sáulės, żemy 12v7 = ž.mẹ ~ žẽmė, żemys 78r8 = ž. mẹs ~ 
žẽmės;

-y [ẹ] < *-’ā: regiejy 107v25 = regîejẹ ~ regjo, pojkiys yr kwepontys 173v13–14 = pikẹs 
ẹr‿kvèpntẹs ~ puĩkios ir kvẽpančios ‘gražios ir kvepiančios’ (apie a kamieno var-
dažodžių vienaskaitos kilmininko galūnę -i žr. § 23).

Kaip jau minėta (§ 15), retkarčiais čia parašoma ir e, pvz.: Saule 7r15 = sâulẹ 
(sâule [?]) ~ sáulė, sunkies 215v19 = sũq kẹs (sũqkes [?]) ~ suñkios, Żemes 8v16 = ž.mẹs 
(ž.mes [?]) ~ že mės.

36  dėl šaknies vokalizmo plg. dyiwajty 164r21 ~ 
dieváitę ‘deivę’.

37  atstatyta tradiciškai: -- nėra fonetinės kil-
mės, todėl vargu ar korektiška jį transpo-

nuoti afrikata -č(i)-. bet, kita vertus, *ne-
kal tiáusią prieštarautų bendrinės kalbos 
morfonologijos ir net fonologijos prin-
cipams.
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§ 33. daug daugiau svyruoja buvusios akūtinės galūnės:
a) -y [ẹ] < *-ḗ: żwaizdys 104v6 = žv.i.zds ~ žvaizdès ‘žvaigždes’ : Rożes 141v22 = 

ro žès ~ rožès, żwaizdes 5v9 = žv.i.zdès ~ žvaizdès ‘žvaigždes’;
b) -y [ẹ] < *-’: waly 3v2 = vàl ~ valià, kartys 206v2–3 = k·rts ~ karčiàs, żalys 

74r23 = žàls ~ žaliàs, poikiys 104v7 = p.i.ks ~ puikiàs ‘gražias’ : wale 240r26 = và lè ~ 
valià, pojkies 162r3 = p.i.kès ~ puikiàs.

Šie „prieštaravimai“ didesnių abejonių nekelia: jie tikrai fiksuoja svyravimus, 
buvusius to meto gyvojoje kalboje ir, kaip rodo visai neseni stebėjimai, išsilaikiu-
sius iki pat XX amžiaus pradžios38.

§ 34. Purpuroje (skirtingai negu 1759 metų Žyvate) pokirtinėje niekada kirčio 
negaunančioje pozicijoje į -ẹ- jau beveik visuotinai yra išvirtęs -e-. 

labiausiai į akis krinta nekirčiuojamas -y- vietoj Žyvato balsės -e- prieš  n o -
s i n ę  priebalsę: Purpuroje randame, pavyzdžiui, gen. sg. dowynos 201r3 = dúo-
vẹnũos ~ dovenõs ‘dovanos’, acc. dowy na 53r19 = dûo  vẹna ~ dóveną ‘dovaną’. nė 
karto šio žodžio kamienas neparašytas dowen-; net atitinkamuose veiksmažo-
džiuose yra tik -y-, pvz.: dowynoty 131v19 = duovẹnûotẹ ~ dovenóti ‘dovanoti’, praes. 
1 sg. dowynojo 106r15 = duovẹnûoj ~ do ve nó ju ‘dovanoju’, praet. 3 dowynojy 230r2 = 
duovẹnûo jẹ ~ do  venójo ‘dovanojo’, imp. 1 sg. dowy nok 99r17 = duo vẹnûok ~ dovenók 
‘dovanok’.

tą patį matome žodyje pelenai (pelenas): acc. pl. pely nus 301v12 = p.lẹnus ~ 
pẽlenus, instr. pelynais 215r24 = pèlẹnã·s ~ pelenaĩs, nom. sg. pelyns 68v20 (smulkiau 
žr. Girdenis 2005, 27).

§ 35. Grafema <y> ištisai rašoma ir priebalsinio kamieno daiktavardžių deri-
nyje -en-, einančiame prieš galūnę, kur kai kas yra bandęs įžvelgti silpnojo balsių 
kaitos laipsnio pėdsakus arba iš kuršių paveldėtą -in- ← -en-39.

Štai visi žodžio vanduo netiesioginiai vienaskaitos linksniai Purpuroje randami 
tik su -y- [ẹ]:

38  Žr., pavyzdžiui, Chr[istian] s. stang, Die 
Sprache des litauischen Katechismus von 
Mažvydas, oslo : i Kommisjon hos jakob 
dybwad, 1929, 167, išn. 1; aleksas Girde-
nis, „atvirasis e varduviškių (kalvariškių) 
vardažodžio galūnėse“ (1972a), KD 1, 233–
236; teresė juškaitė, aleksas Girde-
nis, „tas pats ir nevarėnuose“ (1974), 
KD 1, 321–323.

39  plg. jānis endzelīns, Darbu izlase 3(1), rīga: 
Zinātne, 1979, 662; Kazimieras būga, Rink-
tiniai raštai 3, vilnius: valstybinė politinės 

ir mokslinės literatūros leidykla, 1961, 
203, 259 et passim. Žyvate kalbamuoju 
atveju -en- išlaikytas visiškai nuosekliai 
(žr. aleksas Girdenis, „dėl vienos šiaurės 
vakarų žemaičių ‘kur šiškos’ ypatybės“ 
[1984], KD 2, 355–356) – tai rodo, kad to 
derinio [ẹ] gali būti tik fonetinės raidos 
padarinys. Čia dar prisimintinà simono 
daukanto Būdo lytis medĩgaj ‘medžia-
gai’ < *me  dagai (žr. aleksas Girdenis, 
„neu trali zacijos vaidmuo žemaičių voka-
lizmo raidoje“ [1975], KD 2, 335–336).
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nom.  ąndou 210r9 / Ondou 233v22

gen.  ąndyns 226v1 / ondyns 233v22 / wondyns 194r18

dat.  — —
acc.  ąndyni 296v7 / ondyni 26v19 / wondyni 194r21

instr.  ąndynio 93v13 / ondynio 197r26 / wondynio 4r17

tas pats matyti ir šiose retose daugiskaitos lytyse: nom. wąndynis 85v14 = ôn-
dẹ nis ~ vánde nys, voc. ąndynis 137v16 = ndẹnis ~ (v)ándenys. 

Kiti pavyzdžiai: nom. sg. pyimou 135r18 = p.i mu ~ pie muõ, gen. pyimynyis 
135r9 = p.imẹnis ~ piemeniẽs ‘piemeñs’, dat. pyimynyi 134v17 = pimẹnệi ~ píe me-
nie ‘piemeniui’, acc. Pyimyni 59r20 = pệimẹni ~ píemenį, nom. pl. pyimynis 
135r26 = pệimẹnis ~ píe me nys, dat. pyimy nims 71r28 = pẹimẹ nîms ~ pie menìms, voc. 
pl. s[m]agiynis 240v17 = sm.gẹnis ~ smã ge nys ‘smegenys’, gen. Smagiynu 
124v3 = smàgẹ nũ· ~ sma ge n ‘smegenų’, acc. smagiynis 306r17 = sm.gẹnìs ~ smã-
ge nis ‘smegenis’.

§ 36. balsė <y> [ẹ] niekada nekirčiuojamose pozicijose rašoma vietoj <e> ne 
tik prieš <n>, bet ir prieš kitas priebalses.

§ 37. visi žodžio duktė netiesioginiai linksniai Purpuroje yra su -y- vietoj Žy-
vato -e-: 

 sg.  pl.
nom.  Doktie 98r22, 
voc.  Doktie 6v24 = dktĩe ~ dukt  Doktyris 163r10 = d.ktẹris ~ dùkterys
gen.  doktyryis 225v4 = dktẹris ~  doktyru 120v12 = dktẹrũ· ~ dukter
 dukteriẽs 
dat. —  doktyrims 44r13 =  dọktẹrîms ~ dukterims
acc.  doktyri 101r14 = d.ktẹri ~  doktyris 296v11 = d.ktẹrìs ~ dùkteris
 dùkterį 
instr.  Doktyry 165v15 = d.ktẹr ~  —
 dùkteria 

taip pat pakitusi dauginių skaitvardžių priesaga -er-  →  -ẹr-, pvz.: kietwyriu 
metu 81v25–26 ‘ketverių metų’, po pyn kiyriu metu 151r11 ‘po penkerių metų’, kiet wy-
rius 245v16 ‘ketverius’, po pynkiyrius po te rus 308v20 ‘po penkerius poterius’.

§ 38. pagaliau su -y- [ẹ] vietoj -e- rašomi visi būdvardžio didelis pavartojimai: 
instr. sg. m. dydylu 12r16 = d.dẹ ~ dìdeliu, nom. pl. dydyly 16r1 = d dl ~ didelì, 
nom. sg. f. dydyly 13r11–12 = d.dẹlẹ ~ dìdelė, instr. dydyly 2r21 = d.dẹl ~ dìdele. tai 
pasakytina ir apie -e- → -ẹ- žodyje debesis (nom. sg. debysys 3r10, 113r2–3 = dè bẹss ~ 
debesìs, instr. debysiu 4r16 = d.bẹ ~ dẽ besiu, dat. pl. [oż] Debysims 258v9 = [ọž] 
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debẹsîms ~ [už] debesìms40), net sko li nyje karczy mo sy 8v3 = k·ȓčẹmos ~ karčemosè 
‘smuklėse’.

§ 39. tiktai daiktavardžio sesuo netiesioginių links nių -y- / -e- prieš kamien galį 
svyruoja: rašoma ne tik gen. sg. se sy  ryis 82v2, 244v10 = sèsẹris ~ seseriẽs ‘sesers’, 
nom. pl. sesyris 82v4 = s.sẹris ~ sẽserys, instr. Sesyrymis 67v2 = sè sẹrmìs ~ sese ri mìs, 
bet ir gen. sg. seseryis 66v17 = sèse ris ~ seseriẽs ‘sesers’, dat. Seseryi 114v21 = sèse-
rệi ~ sẽ se rie ‘seseriai’, instr. Sesery 149r6 = s.se r ~ sẽseria, nom. pl. seseris 3r3 = s.-
se ris ~ sẽserys, gen. Seseru 18v11 = sèse rũ· ~ seser, instr. Seserymis 69v9 = sèse r-
mìs ~ sese ri mìs (plačiau žr. Girdenis 2005, 30t.).

§ 40. o o <o>. Kaip ir ankstesniuose žemaičių raštijos paminkluose, <o> pir-
miausia reiškia tarmės dvibalsį (tiksliau sakant, poliftongą) [uo] < *ā (> bk o). 
skirtini du jo vartojimo atvejai:

a) žodžių kamienas, pvz.: apszoka 33r1 = apšûoka ~ apšóko, mokiejy 203v22 = muokîe-
jẹ ~ mokjo, toks 306r15 = tûoks ~ tóks, żmoniu mokitos 136v19–20 = žmúoũ· múoki· tûos ~ 
žmoni móky tojas, żodius 152v20 = žo ùs ~ žodžiùs; 

b) galūnė, turinti šalutinį kirtį: Ano 3r13 = ànũo ~ anõ ‘jo’, gał wos 306r14–15 = gá.l- 
vũos ~ galvõs, Nu lygos 6v7 = nù‿lẹgũos ‘nuo ligos’, tosztios 11r14 = t ũos ~ tuš čiõs, 
artynos 13v2 = á·rtẹnûos ~ ártinos(i), meldontios 18r18 = mẽl dọ.ûos ~ medan čios(i) 
‘be si  mel džiančios’, toriejos 7v11 = tọríe jûos ~ turjos(i) ‘turėjosi, laikėsi’, wyito 51r2 = 
vitûo ~ viẽto(je). 

atskirai minėtina tariamosios nuosakos pirmojo asmens baigmė, kuri yra -tio ~ 
-ûo ~  čio ir sangrąžinėse, ir paprastosiose formose, pvz.: linksmitios 16r14 =  líqk-
mi·ûos ~ lìnksmyčios(i) ‘linksminčiausi’, mokitios 76v23 = múo ki·ûos ~ mókyčios(i) 
‘mokyčiausi’, negajlietios 57v2 = negailíe ûos ~ negail čios(i) ‘nesigailėčiau’, atydoutio 
5v24 = atẹduûo ~ atidúočio ‘atiduočiau’, ejtio 272v17 = ẽi ûo (ẽ·ûo [?]) ~ eĩčio ‘eičiau’, 
regietio 15v18 = regíeûo ~ regčio ‘regė čiau, matyčiau’, ożkrystio 12v8 = ọškrûo ~ 
užkrìsčio ‘užkrisčiau’.

§ 41. Purpura labai skiriasi nuo 1759 metų Žyvato ir kitų senųjų žemaitiškų 
raštijos paminklų tuo, kad čia raidėmis O o žymimas ir balsis [ọ] ≈ bk u ir kt. 
Žodžių kamiene ši grafema gali reikšti trejopos kilmės [ọ]:

a) -o- [ọ ọ.] < -u-: doris 154r28 = drìs ~ durìs, kriosza 11r7 = kȓ.ša ~ kriùšo ‘traiš-
kė, laužė’, lyiżowiu 7r5 = lẹiž.u ~ lie žù vių, ognys 6r5 = gns ~ ugnìs, Ożginy 
4r1 = ọgî·nẹ ~ užgýnė ‘uždraudė’, pamatiosi 19r6 = pam. ọsì ~ pa mãčiusi, so szoka 
19r7 = sọsz.ka ~ sušùko, tosztios 11v14 = t  ũos ~ tuš  čiõs, oszałosy 7v2 = ọš. lọsẹ ~ 
užšãlusią;

40  bet plg. gen. pl. debesu 39v5, 266v8, 302r28 =  
dèbesũ· ~ debes.
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b) -o- [ọ] || [] < -a- / — nmC: Dongaus 36r15 || Dąngaus 6r10 = d·q gãus ~ dan gaũs, 
kondiu 83r24 = k u ~ kándžių, neprilejdontius 24v9 = nepri léid ùs ~ ne priléidančius 
‘neprilei džian čius’, ne sopronti 18r7 = nèsọ pr·ì ~ ne suprantì, Om ży noj 7r19 =  
mžẹnũoẹ ~ ámžinojo, pabongos 236r21 = pà b.q gũos ~ pa  bangõs ‘pa baigõs’, paromtis 
140r3 = pàrmtis ~ pãramtis ‘ramstis’, paskon dyna 221r5 = pa skn d.na ~ pa skandìno, 
słonkiodams 80v14 = slquo dâms ~ slán kiodamas; 

c) -o- [ọ] vietoj bk a tarp dviejų nosinių sonantų; geriausiai tai rodo pirmojo 
asmens įvardžio paradigma: 

nom.  asz 9r7 = àš
gen.  monys 6r5 = m.nẹs ‘manęs’, mona 6r7 = m.na ‘màno’
dat.  monyi 2r19 = mnệi || mon 6r2, mąn 17r12 = mộn ‘man’
acc.  moni 6r15–16 = mnì ‘mane’
instr.  monymi 89r7 = mnmì ‘manimi’, so moni 105v13 = s‿mnì ‘su ma nim’
loc.  moniejy 57r14 = mnej41 ‘manyje’

plg. dar: nomu 53r22 = nmũ· ‘namų’, nomus 40r7 = nmùs ‘namus’, nomusy 
58r10 = nm·s ‘namuose’, nomyi 94r11 = nmi ‘namie, namo’ (pavyzdžiui, Pane-
ly parejy  n o m y i  94r10–11 = pan.lẹ par.jẹ nmi ‘panelė parėjo namo’).

§ 42. Kaip ir Y y atveju (žr. § 29), čia nėra balsių asimiliacijos (reguliariõs ọ : 
u kaitos) užuominų – kamieno balsė o visada stabili. tai puikiai matyti kad ir iš 
daiktavardžio ognys = gns ~ ugnìs paradigmos.

 sg. pl.
nom.  ognys 6v3 = gns ~ ugnìs  ognis190r13 = .gnis ~ ùgnys 
gen.   ognys 13v1 = .gnẹs ~ ùgnies  ogniu 109r14 = .gu ~ ùgnių 
dat. — ognims 122v21 = gnîms ~ ùgnims  
acc. ogni 6v1 = .gni ~ ùgnį  ognis 217v10 = gnìs ~ ugnìs 
instr.  ogny 5r8 = gn ~ ugnià  —
loc.  ognie 6r7 = gnîe ~ ùgnė(je)  ogniesy 304v10 = gnîes ~ ùgnėse 

tarmėje, turinčioje balsių asimiliaciją, būtų acc. sg. *ugni = ùgni, loc. sg. 
*ugnie = ùgnîe, nom. pl. *ugnis = ùgnis, gen. pl. *ugniu = ùgu ir t. t. 

§ 43. Galūnėse -o [ọ] vartojamas vietoj labai įvairios kilmės balsių.
a) -o [ọ] < *-u: Sunos 3v6 = sú·ns ~ sūnùs, żmogos 8r10 = žmo gs ~ žmogùs, sałdos 

45v17 = s.l.ds ~ saldùs, tyisos 62r20 = t.i.ss ~ tiesùs;

41  iš tikrųjų turbūt vartota forma mnĩe, nes 
-jẹ ir čia, ir kitur veikiausiai pridėtas nusi-
žiūrėjus į kitus tekstus. net gryna fonetinė 
raida mnej turėjo paversti į mnĩe, nes 
intervokalinis -j- čia būtų anksti susilpnė-
jęs į -- ir išnykęs, o naujai atsiradęs hiati-
nis junginys sutrauktas (kontrahuotas) į 

vieną fonemą (plg. aleksas Girdenis, „in-
tervokalinių j, v [<*, *] silpnėjimas lietu-
vių kalbos tarmėse ir jo morfologiniai pa-
dariniai“, Jono Kazlausko diena. Istorinės gra-
matikos dalykai: Tarptautinės konferencijos 
programa ir tezės, vilnius: vu, 2002, 11t.).
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b) -o [ọ] < *-ṓ: pyino yr medo 6r11–12 = pệin ẹr‿mèd ~ píenu ir medù ‘pienu ir 
medumi’, sztołpo ognyszko 6r9 = št.l.p .gnẹšk ~ štulpù ùgnišku ‘ugnies stulpu’, 
do kielyko 6v22 = d kĩelẹk ~ dù kiẽliku ‘dvi taures’, do szimto 4r24 = d š·mt ~ dù 
šimtù, kiynto 41r23 = k·nt ~ kentù ‘kenčiu’; 

c) -o [ọ] < *-: ąnt gałwo 100v24–25 = nt‿gâlv ~ ant gálva ‘ant galvos’42, Ious-
to 62v4 = jộust ~ (instr. sg.) júosta, karszto małdo 7v25–8r1 = kâ·ršt m.l. d ~ kár šta 
maldà, so zbrajny ronko 171r12 = s‿zbr.i.n r·qk ~ su zbrainià rankà ‘su ginklu 
rankoje’; 

d) -o [ọ] < *-: (tik dalyvių formantas!) ejnos 2v15 = ẽinọs ~ eĩnąs, sakos 3v1 = s.-
kọs ~ sãkąs, ożpraszos 196v11 = ọšpr.šọs ~ užprãšąs;

e) -o [ọ] < *-: juso 120r8,12 = jû·sọ ~ jsų, muso 10r8, 33r16, 44v8… = mû·sọ ~ 
msų43, galieto 7v15 = galîetọ ~ galtų, Karalo ąnt Karalu 225r13 = kar.ọ nt‿kar.lu ~ 
karãlių (acc. sg.) ant karãlių (gen. pl.), giyrd suno 206v11 = g·rd sû·nọ ~ gida snų 
‘girdi sūnų’, imk oż Suno 207v25 = ()ĩmk ọ(ž)‿sû·nọ ~ ik už snų, i Suno 205v7 = 
i.‿sû·nọ ~ į snų; 

f) -o [ọ] ← *-a (?)44: basos 45v14–15 = b.sọs ‘basas’, kożnos 10v17 = kũožnọs ‘kiek-
vienas’, mażos 162v1 = m.žọs ‘mažas’, mieszłos 74v8 = mîešlọs ‘mėšlas’, paweiksłos 
305r20–21 = pavêikslọs ‘paveikslas, pavyzdys’, sausos 162v7 = sãusọs ‘sausas’, tykros 
7v23,24 = t.krọs ‘tikras’, wysos 39v11 = v.sọs ‘visas’. 

turėtų egzistuoti ir dar vienas atvejis – -o [ọ] < *-ō, bet jo tiesioginių pavyzdžių 
nėra nei Purpuroje, nei dabartinėje šiaurės žemaičių tarmėje45: visur, kur jis būtų 
tikėtinas, yra dvibalsė -ou [ọu] ar koks kitas retas jos atitikmuo, pvz.: Mienou 
206r7 = míenộu ~ mnuo, nekałtam Awynelou 47v8–9 = nekaltâm avẹnèộu ‘nekaltam 
avinėliui’, Petrou 53v5 = pètrộu ‘petrui’, Wejdou 60r15 = véidộu ‘veidui’, Wyingiymiou 
Sunou 39v2 = vin  gẹộu sú·nộu ‘vieninteliam sūnui’46. Kadangi nekirčiuotos galū-

42  prisimintina, kad šiaurės žemaičių vietos 
reikšmės konstrukcijose prielinksnis ant 
eina su įnagininku (žr., pavyzdžiui, anta-
nas salys, Raštai 4. Lietuvių kalbos tarmės, 
roma: lietuvių Katalikų mokslo akade-
mija, 1992, 74; Zinkevičius LD, 416).

43  labai dažnai Purpuroje pasitaikančios lytys 
juso, muso vertos ypatingo dėmesio. pir-
ma, jų neberandame nė vienoje dabartinė-
je šnektoje ir, antra, jos akivaizdžiai rodo, 
kad dabartinė baritoninė daugiskaitos kil-
mininko galūnė -u (pvz.: šâ·rku ~ šárkų, 
š.u ~ šùkių, vî·ru ~ výrų) yra antrinė – atsi-
radusi derinant kirčiuoto ir nekirčiuoto 
balsio kokybę. Įvardžiuose jû·sọ, mû·sọ už-
sikonservavusią ir iš sistemos iškritusią -ọ 
vėliau pakeitė vienaskaitos galūnė -a (jû·sa, 
mû·sa) arba „standartinė“ -u (jû·su, mû·su).

44  Klaustukas neatsitiktinis: yra didelė tiki-
mybė, kad šiais atvejais galūnė pasiskolin-
ta iš u kamieno (žr.  salys 1992, 47; plg. 
Zinkevičius LD, 116). dėl fonetinių skoli-
nimo (ar, tikriau sakant, poveikio) sąlygų 

plg. aleksas Girdenis, „Žemaičių savaran-
kiškos raidos pradžia“ (1994), KD 3, 175.

45  bet plg. pietų aukštaičių pagramančio 
šnektos en ‘mėnuo’ – petras jonikas, 
Pagramančio tarmė, Kaunas: Švietimo mi-
nisterijos knygų leidimo komisijos leidi-
nys nr. 500, 1939, 48 (7 pastaba).

46  tokią pat galūnę turi ()u kamieno daikta-
vardžių vienaskaitos vietininkas, pvz.: 
Dąngou 76v25 = d.qgu ~ danguo(jè) ‘dan-
guje’, Pariziou budams 7v25 = parĩ·ộu 
bú·dâms ~ Parỹžiuo(je) bdamas ‘paryžiuje 
būdamas’, wydou palyka 84r5 = vdu pal.-
ka ~ viduo(jè) palìko ‘viduje paliko’. pami-
nėtinas ir toks įvardžiuotinių žodžių nau-
dininkas kaip Wiresnioujou 66v12 = vi·rè-
u  jộu ~ vyrèsniuojuo ‘vyresniajam’.

atskirai dėmesys atkreiptinas į Žemaičiuose 
kur ne kur pasitaikantį nom. sg. mîena ‘mė-
nuo’ (žr., pavyzdžiui, aleksand ravičius 
1963, 115, § 92), kuri, rodos, gali būti per-
dirbta tik iš *mîenọ < *mḗnō (plg. išn. 43).
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nės ilgasis balsis būtinai turėjo sutrumpėti anksčiau negu *ō virto į ọu, visus šiuos 
atvejus reikia, matyt, aiškinti kaip kirčiuotųjų alomorfų apibendrinimo padarinį: 
normalios raidos rezultatas turėjo būti -ọ, – deja, jis niekur nepaliudytas. 

panašiai yra atsitikę su atvirųjų galūnių *-: jos raidos galimas rezultatas -ẹ 
taip pat niekur neužfiksuotas.

§ 44. apie <u>, fakultatyviai parašomą vietoj laukiamos <o>, žr. § 52. 

§ 45. u u <u>. Žodžių kamiene pagrindinė <u> reikšmė yra dvejopos         
kil mės [u·]:

a) -u- [u·] < *-ū-: dumais 260r11 = dú·mâ·s ~ dmais, krutyny 43v24 = kru·t.nẹ ~ 
krūtìnę, kulis 9r3 = kũ·lis ~ klis ‘akmuo’, kuns 3v24 = kû·ns ~ knas, kuna 2r15 = kû·-
na ~ kno (žr. 1 pav.), perkunais 54v12 = pe·rkú·nâ·s ~ perknais, Sunos 3v6, 10 = sú·-
ns ~ sūnùs, sunaus 10v1 = sú·nãus ~ sūnaũs;

b) -u- [u·] < *--: atsiusts 19r11 = àt û·sts ~ àtsiųstas, atsiusta 238v8 = àt ·s-
tà ~ atsiųstà, nusiustu 64v15 = nuũ·stu (nuũ·stọ [?]) ~ nusistų, apskusta 66r7–8 = 
ap skû·sta ~ apskstą.

§ 46. ne visai aišku, iš ko kildintinas ()a kamieno daugiskaitos vietininko 
galūnės balsis [u·], visada rašomas <u>, pvz.: Metusy 177r26 = mètû·s ‘metuose’, 
syłkusy 172v3 = s.lk·s ‘šilkuose’, sopulusy 185r23 = súopọ·s ‘so pu liuose’. bene 
patikimiausia manyti, kad jis yra fonetiškai išriedėjęs iš *-ō- niekada nekirčiuoja-
moje pozicijoje47. 

§ 47. Kirčiuotoje daugiskaitos kilmininko galūnėje grafema <u> fakulta tyviai 
kaitaliojasi su digrafu <un>, plg.: dowynu 37r12 || dowynun 212r10 ~ dove n ‘dovanų’, 
dwyiu 8v1 (žr. 2 pav.)	 || dwyiun 34v11 ~ dvij ‘dviejų’, gieru darbu 250r12 || gierun 
darbun 14r23 ~ ger darb, isz grabu 302v2 || isz grabun 28v13–14 ~ iš grab, isz ko-
riu 9r2 || iszkoriun 3r12 ~ iš kuri, iszwysu 41v9 || iszwysun 37r23 ~ iš vis, kałbu 
34r22 || kałbun 35v10–11 ~ kalb, kokiu 70v23 || kokiun 35v10 ~ koki, lygu 234v22 || lygun 
31r21 ~ lig, po Mysziu 10r1 || po Mysziun 18r3 ~ po Miši, tu 76r10 || tun 28r3 ~ t. 
susidaro įspūdis, kad Purpuros tarmėje ši galūnė galėjo būti ir be nosinio elemen-
to, ir su juo – arba -ũ· (dúovẹnũ·, grũ· dá·rbũ·), arba -·n (dúovẹ n·n, gr·n dá·rb·n). 
bet veikiausiai pagrindinis galūnės variantas bus buvęs nosinis balsis su nežymiu 
anusvariniu priegarsiu -·(n) (dúovẹn·(n), gr·(n) dá·rb·(n)), kurio turimomis raidė-
mis nebuvo kaip užrašyti48. todėl tada, kai nosinis elementas atrodydavo nežymus, 
rašyta -u (dowynu, gieru darbu), o kai jis labiau krisdavo į ausį, – -un (dowynun, 
gierun darbun). vienintelį kartą pasitaikęs -um (tun tryjum Rożiu 175r21 ~ tų trijų 
rožių) turbūt laikytinas korektūros klaida arba nurašinėtojo šnektos pėdsaku.

47  Žr. Girdenis 1975, 336.
48  paprastumo ir patogumo sumetimais lytys, 

neturinčios -n, rekonstruojamos be nosinio 

elemento: dowynu = dúovẹnũ·, gieru darbu = 
grũ· dá·rbũ·, isz grabu = ž‿gra bũ· ir pan.
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dabartinėje Kretingos šnektoje (taip pat Kurmaičiuose, darbėnuose, palan-
goje) nagrinėjamosios galūnės nosinumas yra išnykęs be pėdsako49 – sako ma 
dúovẹnũ· ~ doven, grũ· dá·rbũ· ~ ger darb, ž‿gra bũ· ~ iš grab, p‿mẹ ũ· ~ 
po Miši ir pan.

§ 48. Grafema <u> = [u u.] beveik visada rašoma veiksmažodžio mùšti bei jo 
vedinių šaknyje, pvz.: imusziet 41r2 = ìmušîet ‘įmušėte’, musz 50v3 = mùš ~ mùša, 
muszies 4v3 = mùšîes ~ mùšės(i), muszty 86r10 = m.štẹ ~ mùšti (Nyndry  l o u b  m u s z -
t y  nekumet trejokius pyktadieius ir łatrus 271v12–13 ‘nendre mušdavo kadaise trejo-
pus piktadarius ir galvažudžius’), ożmusz 27v20 = .žmuš ~ ùžmuša, ożmuszta 10r1 = 
.žmuš ta ~ ùž muštą, taip pat visose kelissyk pasitaikiusiose žodžio drabùžiai lyty-
se: drabużej 83r4 = drabùžê· ~ drabùžiai, drabużius 270v5 = dràbùùs ~ drabužiùs, dra-
bużeis 100v17, 170v22, drabużejs 224r10 = drabùžê·s ~ drabùžiais, net klaidingai para-
šytoje drabużiasy 126v10 (naujes  d r a b u ż i a s y  yr apdaru koju 126v10–11 ‘naujais 
drabužiais ir kojų apavu’)50. tai vakariniams kre tin giškiams ir dabar būdingi va-
riantai (dar plg. p.pas ~ pùpos, p.t pelẹ ~ pùtpelė arba pùtpẹl.kẹ ~ pùtpelekė51). vaiz-
dą šiek tiek gadina tik Purpuroje porą kartų pasitaikiusi šaknis mọš-: moszies 271r12 = 
m šîes ~ mù šės(i) (m o  s z i e s  i krutyny połkaj żidu kumstiemis 271r12–13 ‘mušėsi į 
krūtinę pulkai žydų kumščiais’), somoszty 60v17 = sọm.štẹ ~ sumùšti. 

§ 49. Galūnėse <u> = [u] neabejotina dviem atvejais: 
a) -u [u] < *- baritoninių žodžių daugiskaitos kilmininko galūnėje: aszaru        

5r10 = .šaru ~ ãšarų, garbingiausiu 5r18–19 = gaȓbiqâuu ~ garbingiáusių, lyiżoviu        
7r5 = lẹiž.u ~ liežùvių, łupu 7r12 = lû·pu ~ lpų, syinu 6v8 = sệinu ~ síenų, srienu 
4r10 = rîenu ~ srnų ‘strėnų’, tomsibiu 7r17–18 = tmsî·u ~ tamsýbių;

b) -us [us] < *-s ([]a kamieno linksniuojamųjų žodžių daugiskaitos galininko 
galūnėje [?]52): erszkietius 10r9 = é·ȓkeùs ~ erškėčiùs, kierpontius 10v24 = k·rp-

49  Žr. aleksandravičius 1963, 104tt. variantai 
su -un ar -um tvirtai nurodomi tik iš bu-
drių ir Kartenos apylinkių (tik, deja, visai 
be pavyzdžių). iš savo įrašų bei užrašų ga-
liu pateikti kad ir tokių Kartenos šnektos 
pasakymų: kúokẹ6‿ˌtn / lĩelẹ4 padệ·rps(i) 
(š)‿skar·m / ẹ(š)‿skdọr·m6 kúo·m ‘Ko-
kią ten lėlę padirbsi iš skarų, iš skudurų 
kokių’, ·bâ·m6 ® apsẹgûopsm(a)4 bìkûokẹ / 
a‿p4‿pla.uk·m ẽ·sê·m / bì7‿k· ‘apsigobda-
vom bet kokią [skarelę] ar po plaukų 
(= vienplaukės) eidavom – kaip išeidavo’, 
s·mplieš.nẹ6 sẹjũonâ·4 nmnê· — š‿lẹ-
n·m ‘samplėšiniai sijonai naminiai – iš 
linų’. jie rodo, kad ten iš tikrųjų pagrindi-
nis kirčiuotos daugiskaitos kilmininko ga-
lūnės variantas yra -·m. sprendžiant iš 
bendros arealinės situacijos, taip turėtų 
būti ir budriuose: -·n plotas yra toliau į 

rytus ir pietus, – pavyzdžiui, jam priklau-
so beveik visi buvusieji žemaičių dzūkai. 

50  matyt, parašyta žemaitiškai drabużias = dra-
bùžê·s ~ drabùžiais ir neatsargiai prikergtas 
tolesnio žodžio yr = ẹr ~ ir pirmasis balsis. 

51  plg. apolonija Kalniūtė, Darbėnų šnektos 
prozodija ir vokalizmas (diplominis darbas), 
vilnius: vu, 1978, 115 (§ 144).

52  Klaustuku pabrėžiama, kad galūnės kilmė 
problemiška. veikiausiai ji atsirado susi-
kryžminus dviejų skirtingų linksniuočių 
galūnėms: ()a kamieno baritoninei -us ← 
*-ōs (pvz., vr-us ← *r-ōs) ir ()u kamie-
no oksitoninei -ùs < *-s (pvz., pel-ùs < 
*pel-s). tradicinį kalbamosios galūnės 
kildinimą -us < *-ṓns savaime paneigia 
toks paprastas gerai žinomas faktas kaip 
àštnts < *aštōn-tas, rodąs, kad iš *-ōns tu-
rėjo išriedėti *-ọs. 
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ùs ~ kepančius, nomus 4v1 = nmùs ‘namus’, rasztus 8r18 = ràš tùs ~ raštùs, Sakramyn-
tus 8r22 = sàkram·ntùs ~ sakramentùs, spindolius 6v6 = spĩndọùs ~ spiñdulius, wysus 
4v15 = vsùs ~ visùs.

apie -u ([u] ar [u·]) tariamosios nuosakos trečiojo asmens formose žr. § 51.

§ 50. su grafema <u> kamiene be išimčių rašomi dvigarsiai [un um], pvz.: 
brungzdy 210v22–23 = brũngzdẹ ~ bruñgzdė ‘gaũdė, brūzgė’, brungzdyms 223r15–16 =  
brungzdệms ~ brungzdìmas, brunzgiyma 161r2 = brunzg.ma ~ brųz gìmo, brunzgiyn 
161r1 = brũgện ~ brzgina, juntąnti 111r8 = jũntti ~ juñtantį, nejunt 167r5 = nè-
jũnt ~ nejunta, siunty 202v28 = ũntẹ ~ siuñtė, sunkiej 12v23 = sũq kê· ~ suñkiai, sunkos 
54r10 = s·qks ~ sunkùs, kumstiemis 59v10 = kúm tîemìs ~ kùmstėmis ‘kumščiais’, 
nustumts 274v16 = nu stûmts ~ nustùmtas, pa stumts 148r14 = pastûmts ~ pastùmtas, 
stumdityis 57r9 = stùmdi· tệis ~ stùm dyties ‘stumdytis’. 

atskirai minėtina vieną kartą pasitaikiusi forma jumso 204v18 ‘jūsų’ (miliekiyt 
neprietelus juso, gieraj darikiet tims, koryi  j u m s o  neozkiynt 204v17–19 ‘mylėkit savo 
priešus, gera darykit tiems, kurie jūsų nekenčia’). sunku pasa kyti, ar čia atsitik-
tinis apsirikimas (pavyzdžiui, labai dažno naudininko jums suge stija), ar tikras, 
nors ir retas, faktas. manyti, kad čia gali būti užfiksuota reali lytis leistų tai, kad 
forma jûmsa / jûmsu ‘jūsų’ žemaičių šnektose pasitaiko53.

§ 51. Žodžio gale -um nuosekliai rašomas tariamosios nuosakos 3 asmens for-
moje, pvz.: adoutum 71v11 ‘atiduotų’, apdowynotum 102r23 ‘apdovanotų’, butum 2r20 
‘būtų’ (žr. 1 pav.), galietum 42v19 ‘galėtų’, neożmusztum 59v20 ‘neužmuštų’, nepra-
połtum 57v11–12 ‘neprapultų’, newejzietum 93v20 ‘nežiūrėtų’, numyrtum 57v10 ‘numir-
tų’, padietum 39v16–17 ‘padėtų’, paejtum 45r16 ‘paeitų’, zybietum 33v22 ‘žibėtų’. nė 
apsirikus neparašoma adoutom, butom ar pan., nors daugelis šiaurės žemaičių kaip 
tik taria adutộm ‘atiduotų’, bú·tộm ‘būtų’ arba (su metatonija) adutộm, bũ·tộm. 
tai negali būti atsitiktinumas: beveik nėra abejonės, kad kalbamosios lytys buvo 
ne su formantu -tộm, bet su -tm/-t·m, – vadi na si, arba adutm, bú·tm, galíetm, 
ne ọžmùštm, num·rtm, arba adut·m, bú·t·m, galíet·m, ne ọžmùšt·m, num·rt·m. 
dabartinėse šiaurės žemaičių šnektose tai nors ir nelabai paplitę, bet visai galimi 
variantai54. Ypač dažnai juos vartoja vadinamieji žemaičių dzūkai – plg. kelis pa-
vyzdžius iš įrašų, darytų 1974 metais: nabú·tm (endriejavas) ‘nebūtų’, na-u kú·-
tûm (veiviržėnai) ‘neužkliūtų’, naprikált·m (vėžaičiai) ‘neprikaltų’55. veikiausiai ir 
be -m šis asmuo Purpuros tarmėje bus turėjęs -[u] arba atitinkamą ilgąjį balsį, nes 

53  Žr., pavyzdžiui, Zinkevičius LD, 196t. 
(§ 249). 

54  Žr. Zinkevičius LD, 78. veikiausiai jie bus 
susidarę senovinėse oksitoninėse lytyse 
prie formanto -tų pridėjus kituose asme-
nyse susidariusį -m. 

55  Žr., pavyzdžiui, Girdenis 2008, 228, 330, 
397. labai dažna ši galūnė skuodo zonos 
šnektose (plg. mosėdiškių kad‿aš‿ne pra-
šĩ·ûo4 / ka‿pabũ·tû·m5 // padĩetû·(m)4 mộn / 
pabû·tẹ5 ‘Kad aš neprašyčiau, kad pabūtų, 
[kad] padėtų man pabūti’).
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ištisai rašomas su galine grafema <u>, pvz.: galietu 45r20 = galîetu (galíetû· [?]) ~ 
galtų, nebutu 35v16 = nebû·tu (nebú·tû· [?]) ~ nebtų, nuejtu 44r20 = nu-ẽitu (nuẽitû· 
[?]) ~ nu eĩtų, ozmusztu 35r14 = ọžm.štu (ọžmùštû· [?]) ~ užmùštų, pabynktu 44r17 = 
pabqktu (pabqktû· [?]) ~ pabeñgtų ‘pabaigtų’, pagautu 37v1 = pagâutu (pagáutû· 
[?]) ~ pagáutų, praritu 37v12, 19 = prarî·tu (prarí·tû· [?]) ~ prarýtų, prispaustu 35r13 = 
prispâustu (prispáustû· [?]) ~ prispáustų, torietu 22v6 = tọrîetu (tọríetû· [?]) ~ turtų, 
żynotu 10v7–8 = žẹnûotu (žẹnúotû· [?]) ~ žinótų. vieną kartą pasitaikiusi lytis galieto 
7v16 = galîetọ [?] ~ galtų veikiausiai laikytina apsirikimu. 

§ 52. Kadangi tradicinis žemaičių balsio [ọ] žymėjimas buvo <u>, jo pėdsakų 
pasitaiko ir Purpuroje – ypač galūnėse, pvz.: Dongus 29r28 = d·q gs ~ dangùs, Sunus 
33r24 = sú·ns ~ sūnùs, żmogus 41v1 = žmogs ~ žmo gùs, Dongu 84v22 = dq gọ ~ dañgų, 
sunu 76v16 = sû·nọ ~ snų, żmogu 2v2 = žmũo gọ ~ žmõ gų, Don giszku 18r14–15 = dqgẹš-
k ~ dañgišku, gajlesiu 6r13 = gãile  ~ gaĩ lesiu, so Diewu Tiewu 5r25 = s‿devò tîevò ~ 
su Dievù Tvu, wyinu 2v22 = vệi n ~ víenu. vis dėlto galūnių rašmuo <u> gali būti 
ir ne visai atsitiktinis, nes dabartiniai kretingiškiai čia taria gana neapibrėžtos ko-
kybės balsį, nelengvai skiriamą nuo [u], – veikiau [] negu aiškų [ọ]. 

§ 53. d v i b a l s Ė s .  Purpuroje randame dvibalses, žyminčias visus atitinka-
mus šiaurės žemaičių tarmės garsus: Ai ai <ai> ir aj <aj>, Au au <au> ir aw <aw>, 
Ei ei <ei> ir Ej ej <ej>, Yi yi <yi>56, Ie ie <ie> ir je <je>, Oi oi <oi> ir Oj oj <oj>, Ou 
ou <ou>, uu <uu>, uw <uw>; vieną kartą pasitaikė ąu.

§ 54. Ai ai <ai> ir aj <aj> tautosilabinėse pozicijose reiškia tą patį dvibalsį [ai] 
(kaip minėta § 7, jis neretai būna įsivestas ir vietoj šiaurės žemaičių vienabalsio 
[a·]), pvz.: Ainoszius 53v23 = ainũoọs ~ Ainõšius57 ‘anas’, baimys 35v5 = bâimẹs ~ 
báimės, maiszus 107v7 = m.i. šùs ~ maišùs, paskaity 73r20 = paskãitẹ ~ paskaĩtė (paskai-
ty tąn osz sapna 73r20–21 ‘palaikė tai sapnu’), prakaits 41v6 = pràkâits ~ prãkaitas, 
prakaito 41r20–21 = pràkâit ~ prãkaitu; plg. keletą pavyzdžių, kur <ai> eina vietoj 
tarmės neabejotino [a·]: daikto 166v22 = dâ·kt ~ dáiktu, daiktus 68v1 = dâ·k tùs ~ 
dáiktus, Waiks 183r13 = vã·ks ~ vaĩkas, waikszczio 68v12 = vá·k ûo58 ~ váik š čioja. pluoš-
telis pavyzdžių su <aj>: bajmes 50r5 = bâimẹs ~ báimės, majszelis 167r20 = maiš.-
lis ~ maišẽlis, paskajty 53r8 = pa  skãitẹ ~ paskaĩtė, prakajto 42v1 = pràkâit ~ prãkaitu, 
dajkto 111v9 = dâ·k t ~ dáiktu, wajkun 75v19 = v·k·n ~ vaik, wajkszcziojy 118v22 = 
vá·k  ûo jẹ ~ váik ščiojo rodo, kad <ai> ir <aj> gali laisvai keisti vienas kitą net tose 
pačiose šaknyse.

56  variantas su <j> pasitaikė tik vieną kartą: 
A n y j  szwęntyiej ysznika 294r23 ‘anie šven-
tieji išny ko’ – rašyti tą raidę čia bus paska-
tinęs gretimas žodis. 

57  plg. tirkšliškių frazeologizmą: i‿varinîe 
nu‿einũoâus pri‿kaipũoâus ‘beprasmiškai 

va ri nė ja iš vienos vietos į kitą, nuo vieno 
asmens prie kito’.

58  dabartiniai vakariniai pajūrio žemaičiai 
sako vá·kûo ‘t. p.’.
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dvibalsis [ai] niekada nerašomas digrafu <ay>; tai pasakytina ir apie toliau          
(§ 56 ir 59) nagrinėjamus [ei], [ọi]59.

§ 55. Au au <au> ir aw <aw> reiškia [au]. tai nelygiavertės dvibalsės: šiaip 
ištisai rašoma <au>, o <aw> pasitaiko, galima sakyti, tik atsitiktinai vieno kito 
žodžio gale arba ties žodžių kėlimo riba: kaip minėta § 2, antraštiniame lape su 
<aw> yra pavardė DAWGİALY = daug.lẹ ~ Daugẽlio, o pagrindiniame tekste, pavyz-
džiui, 90,6% įvardžio tu vienaskaitos naudininko parašymų yra tau, o variantas 
taw sudaro tik 9,4% (pavyzdžiui, Neskani taw douna so drosko 110r4–5 ‘neskani tau 
duona su druska’). nuosekliausiai taip rašoma keliant žodžius iš vienos eilutės į 
kitą: apsia-wty 4v6–7 = àpâutẹ ~ àpsiautė, bia-wribes 275r12–13 = jau  rî· bès ~ bjau rýbes, 
kła-wsitoju 287v14–15 = klau sí·tûo ju ~ klau sý to  jų, prigła-wsto mi 17v20–21 = pri glãustọmi 
‘priglaustumei’, sza-wkontims 16v5–6 = šãu  k tîms ‘šaukiantiems’ (plg. § 60).

digrafas <au> vartojamas itin gausiai, pvz.: Augos tyns 9r6 = augọ stệns ~ Au-
gustìnas, auksztus 75r14 = âukštùs ~ áukštus, biau    ry 12r18 = jãurẹ ~ bjaũrią, łauż 167v5 = 
lâuž ~ láuža ‘laužia’, nekaltiau sis 50v12–13 = nekaâu sis ~ ne kal čiáusis ‘nekal čiausias’, 
sogauty 187v5 = sọgâu tẹ ~ su  gáuti, Waj siau 29v1 = vãi âu ~ vaĩ siau. 

dėl formos prikłapdama 234v10 ‘priklaupdama’ žr. § 7 pabaigoje.

§ 56. Ei ei <ei> ir Ej ej <ej> vartojami pramaišiui – kaip ir <ai aj>; abu reiškia 
tą patį dvibalsį [ei], kuriam gyvojoje tarmėje neretai atliepdavo ir [e·], plg.: Eik 
21v5 = ẽ·k (ẽik [?]) ~ eĩk, leida 106v27 = lê·da (lêida [?]) ~ léido, nepagieistio 29r26 =  
nepagẽiûo ‘nepageisčiau’, sweika 111r20 = sv·kà (sv.i.kà [?]) ~ sveikà, teikies 
93r8 = tẽikes ~ teĩkias ‘teikis’ – Ejkiet 301v8–9 = ẽ·ket (ẽiket [?]) ~ eĩkiat ‘eikite’, lejda 
197v28 = lê·da (lêida [?]) ~ léido, pagiejdymu 6v10 = pa geid.mu ~ pageidìmų, swejka 
67v9 = sv·kà (sv.i.kà [?]) ~ sveikà, tejkies 7r22 = tẽikes ~ teĩkias ‘teikis’.

§ 57. ie <ie> ir je <je> = [ie]; didžiosios raidės žodžio pradžioje kad ir pa si tai-
 ko, jos geriausiu atveju reiškia trigarsį [jie] || [ie] arba [je] tipo junginį (žr. toliau). 
pagrindinis simbolis, be jokios abejonės, yra <ie>, pvz.: bieda 30v7 = bedà ~ bėdà 
‘bėda, vargas’, giedings 122r15 = giedîqs ~ gėdìngas, kalbiedamos 72v20 = kabíeda-
mûos ~ kal bdamos60 ‘kalbėdamasis’, siediety 76v5 = siedîe tẹ ~ sėdti, Tiews 85r16 =tîes ~ 
t vas, toriejy 98v27 = tọrîejẹ ~ turjo, żemie 39v2 = žèmîe ~ žẽmė(je). digrafas <je> [ie] 
ypač dažnas ties žodžių kėlimo žyme, pvz.: atsykje-lyma 264r25–26 = acẹkíe l.ma ~ 
atsiklimo ‘atsikėlìmo’, erszkje-tejs 226r15–16 = e·ȓkĩe tê·s ~ erš k čiais, kje-li 307r26–27 = k.-

59  plg. regina venckutė, Giedrius subačius, 
[rec.:] „aleksas Girdenis, danutė Girde-
nienė, 1759 metų ‘Ziwato’ indeksas, vilnius: 
mokslo ir enci k lo pe di jų leidybos institu-
tas, 1997, 462 p.; 1759 metų ‘Ziwatas’, faksi-
milinis leidimas, parengė aleksas Girdenis, 

petras skirmantas, vilnius: mokslo ir        
en ci k lo pedijų lei dybos institutas, 1998, 
336 p.“,  ALt 1, 1999, 196t.

60  nekaitomas sangrąžinis pusdalyvis – gali 
reikšti ir ‘kalbėdamasi’, ir ‘kalbėdamiesi’.
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li ~ kẽlį ‘kelią’, kje-tory 277r25–26 = kt r ~ ke turì, ożmokje-je 56r16–17 = ọžmuokîejẹ ~ 
užmokjo, so-grje szyjau 12v12–13 = sọ grĩe šẹjâu ~ su griẽ šijau ‘nusidėjau’ (Sogrieszyiau 
ach sunkiej  s o - g r j e s z y i a u  12v12–13 ‘nusidėjau, ak, sunkiai nusidėjau’), żalnje-rios 
188r19–20 = ža nĩe ȓọs ~ žalniẽrius61 ‘karei vis’; žinoma, pasitaiko jis ir kitais atvejais, 
tik daug rečiau negu <ie>, pvz.: cjełos 20r11 = celũos ~ cielõs ‘sveikos, visos’, ersz-
kjetejs 85r23 = e·ȓkĩetê·s ~ erškčiais, grjekus 267r15 = grekùs ~ grie kùs ‘nuodėmes’, 
tiljety 65r16 = ti·lîetẹ ~ tylti, wjer nos 263r29 = vĩernọs ~ viẽrnas ‘ištikimas’. Žo džio ir 
šaknies pradžioje po at virosios sandūros ar balsio <je>, kaip jau užsiminta, reiškia 
trigarsį [jie] || [ie], pvz.: jemy 159r7 = jĩemė ~ mė (Łatra nu Kriżiaus  j e m y  i Rojo 
159r7–8 ‘Galvažudį nuo kryžiaus ėmė į rojų’), jestu 179r9–10 = jîestu (jíestû· [?]) ~ stų, 
pajemys 40v15 = paĩemẹs ~ pamęs, parjemy 139v23 = pâ·ȓ-jîemẹ ‘perėmė’ (deszyny 
rąnka  p a r j e m e  Zokanikas 139v22–24 ‘dešinę ran ką perėmė vienuolis’), prijeme 
4v12 = prìîemẹ ~ prìėmė. ir šiais, ir kai kuriais kitais atvejais digrafas <je> kiek 
dviprasmiškas, nes gali reikšti ir junginį [je je.] ([jæ jæ.]) ar net dviskiemenį de-
rinį [ie ie.] ar [i]-[e e.], pvz.: apjekiyn 131v22 = ap-jèkện ~ apjãkina ‘apakina’, jej 
45r8 = jê· ~ jéi (Tiewy  j e j  gał tegoł nu monys atsytolyn tas Kielyks 45r8–9 ‘tėve, jei 
galima, tegul nuo manęs atsitolina ta taurė’), jeje 71r8, 118r20 = i.jẹ (i-.jẹ [?]) ~ įẽjo 
‘įėjo’ (kad ana  j e j e  i Bażniczy, o wyłkaj oz Bażniczis palyka 118r19–21 ‘kai ji įėjo į 
bažnyčią, o vilkai už bažnyčios paliko’)62.

§ 58. Yi yi [ẹi] < * (> bk ie) rašoma labai reguliariai – tiek žodžių kamiene, 
tiek galūnėse, pvz.: Artyi 16v5 = ·rti ~ artiẽ ‘artì’, dyina 4v21 = dina ~ diẽną, 
dyiwajty 164r21 = dẹivâ·tẹ ~ dieváitę ‘deivę’, gielżyis 7r9 (2x) = gé.žis ~ gelžiẽs 
‘geležies’, Yiszkojau 159r12–13 = ẹiškúojâu ~ ieškójau, jodintyis 20v21 = jdin tệis ~ jù-
din ties ‘judintis’, kiyito 188v25 = kệit ~ kíetu, szyrdyi 11v2 = šrdệi ~ šìrdie ‘širdžiai’. 
digrafas <yi> gali reikšti ir antrinės kilmės [ẹi], susidariusį iš *-iă nykstant 
galiniam balsiui, pvz.: myslyi 34r9 = mslệi ~ mìslija ‘galvoja, mąsto’, ronyi 31v5 = 
rúonệi ~ rónija ‘žeidžia’, znoczyi 9r11 = znũočệi ~ znõčija ‘reiškia, žymi’. labai 
įdomūs išimtiniai atvejai, kur <yi> [ẹi] pavartota sangrąžiniuose dalyviuose vie-
toj lauktinos <ę> ar <ęn> = [·(n)]: adaryis 109v18 = adàrệis ~ atdãręs(is) (broma ada-
ryis norieiy iszeity 109v18–19 ‘vartus atsidaręs, norėjo išeiti’), kłaupyis 100r23 = klãu-
pệis ~ klaũpęs(is), meldyis 109v7 = mẽ dệis ~ medęs(is), stojyis 162v6 = stúojẹis ~ 
stójęs(is), szokiyis 80r25–26 = šúo kệis ~ šókęs(is) – formaliai tai sy klingesni variantai 
radyns 62v1 = ràd·(n)s ~ rã dęs(is), siedęs 72r2 = síe d·(n)s ~ s dęs(is) ir pan. pasitai-
ko kur kas rečiau.

61  dabartinėje tarmėje šio žodžio tiesioginė 
reikšmė pamiršta – jis bepasakomas tik 
palyginimuose. pvz., bûobà ka‿žanĩeȓọs 
(tirkšliai) ‘boba kaip žalnierius – t. y. la-
bai smarki, labai energinga’.

62  deriniai <je jy> per apsirikimą retkarčiais 
parašomi ir vietoj tokių <ie iy>, kurių <i> 
yra tik perteklinis minkštumo ženklas, 
pvz.: grieszninkje 63v21 = grĩenĩqkẹ ~ griẽš-
ninkė ‘nusidėjėlė’, paszaukjy 278r15 =  pàšâu-
kẹ ~ pàšaukė.
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pagaliau pridurtina, kad tautosilabinis derinys <yj> gali pasitaikyti tik kaip 
elementarus riktas, – pavyzdžiui, iszejyj 231v25 vietoj iszejy = ẹš.jẹ ~ išẽjo ‘išėjo’ 
(ąns joudwarnis koris sakioj,  y s z e j y j  isz Sziepi yr daugiau nebsogriża 231v24–26 ‘anas 
juodvarnis, kuris sekiojo, išėjo iš laivo ir daugiau nebesugrįžo’)63. 

§ 59. Oi oi <oi> ir Oj oj <oj> žymi tą patį dvibalsį [ọi]. „didieji“ variantai 
pasitaiko tiktai jaustuke Oi 140v9, Oj 272r1, kuris, matyt, bus skambėjęs kaip ir 
dabartinėje šiaurės žemaičių tarmėje – .i; abu „mažieji“ variantai gana dažni, 
bet rastì tik būdvardžio puikùs, -ì ‘gražus’ ir jo lyčių bei vedinių šaknyje, pvz.: 
poikos 108r14 = p.i.ks ~ puikùs ‘gražus’, poiki 100r21 = p.i.kì ~ puikì ‘graži’, poi-
kiemy 100r24 = p.ikèm ~ puikiamè ‘gražiame’, poikiausis 79r8 = pọiâu sis ~ puikiáusis 
‘gražiausias’, poikiby 63v5 = pọikî·bẹ ~ puikýbė ‘grožis, gražumas’, taip pat (su <oj>) 
pojkos 104v4 = p.i.ks ~ puikùs ‘gražus’, pojki 31r24 = pi ki ~ puĩkį ‘gražų’, pojkiau-
si 12r5 = pọiâu si ~ puikiausį ‘gražiausią’, pojkiby 11v13 = pọikî·bẹ ~ puikýbę ‘grožį, 
puikybę’.

§ 60. dvibalsė Ou ou <ou> beveik be išimčių rašoma šiaurės žemaičių dvibal-
sio [ọu] (< *ō > bk uo) reikšme, pvz.: Dongou 9v15 = d·q gu ~ dan guo(jè) ‘danguje’, 
douna 15v12 = dộunà ~ dúona, goustyis 154v1 = gu stệis ~ gúos ties ‘guostis’, Oułas 
253r10 = ulas ~ uõlos, pajoudousi 81v3 = paju dộu sì ~ pajuõ duosi ‘pajuõsi’, pas kou 
7v15 = pàsku ‘paskui’, Sunou 39v2 = sú· nộu ‘sūnui’. teoriškai galimas variantas ow 
<ow> nagrinėjamąja reikšme pasi taikė tik kitos rankos įraše pačioje rankraščio 
pradžioje – būtent dejowk (6 eil.) = de jộuk ~ dejúok (Tu patsaj duksawk, Tu patsaj 
d e j o w k ‘tu pats dūsauk, tu pats dejuok’) ir ties žodžių kėlimo riba, pvz.: asz-
to-wnys 147v1–2 = aštộunẹs ~ aštúonios, do-wdams 296v24–25 = du dams ~ dúo damas, 
do-wnas 106v12–13 = dộunas ~ dúonos (plg. § 55).

vieną kartą ou žodžio gale parašytas kaip antrinės kilmės dvibalsis -ọu ← 
*-uă: apdynktous 83r23 = abdẹqktộus ~ apdengtùvas ‘apdangalas’. tai, kad tokių 
pavyzdžių nepasitaikė daugiau, turbūt aiškintina tiesiog tuo, kad panašiõs dary-
bos žodžių verčiant neprireikė: tarmėje tokios kilmės -ọu ne taip jau retas.

§ 61. dvibalsės uu ir uw pasitaiko tik sporadiškai – abi reiškia tą patį dvibal-
sį [ọu], pvz.: iszpuuly 72r7 = ẹšpộulẹ ~ išpúolė, nuugoma 186r3 = nọu g. ma ~ nuo gùmą, 
paskuu 110v14–15 = pàsku ‘paskui’ (lyip moni Dongus pakaroj ejty  p a s k u u  tawys 
110v14–15 ‘liepia man dangus nuolankiai eiti paskui tave’), Rojuu 246v10 = rũojộu ~ 
rõjuo(je) ‘rojuje’ (tegoł nuwarginta kajpo  R o j u u  atsyyłso 246v10–11 ‘tegul nuvargin-
ta kaip rojuje atsiilsiu’), Donguw 8v21 = d·q gu ~ danguo(jè) ‘danguje’, pokoriuw 
28r25 = p‿kọȓõu ~ po kuriuõ (stojos ąt kuli  p o k o r i u w  kunaj tun sługu Diewa ylsie-

63  Žr. dar išn. 56.
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je 28r25–26 ‘stojosi ant akmens,  po kuriuo kūnai tų diewo tarnų ilsėjosi’), Ponuw 
Diewuw 9r16 = pũonộu dĩe vôu ‘viešpačiui dievui’. tai lyg ir koks Žyvato rašybos 
atgarsis. Žyvatą prisiminti skatina ir atsitiktinis digrafas ąu64, pasitaikęs žodyje 
adąudąn tis 104r3= adu d tis ~ at dúodantys ‘atiduodantys’65.

§ 62. b a i G i a m o s i o s  p a s t a b o s .  v i e n a b a l s i ų  tyrimo rezultatai 
glaustai apibendrinami 1 lentele, į kurią neįtraukta tik „turkiška“ didžioji raidė 
İ, porą kartų parašyta antraštiniame lape. 

eil. nr. raidės sutartinės grafemos Grafemų garsinė reikšmė

1. a a <a> [a a.], [a·]

2. Ą ą <ą> [· || ·(n)], [] 

3. e e <e> [e e.], [e·]

4. Ę ę <ę> [· ||	·(n)], []

5. i i <i> [i·], [i]

6. Y y <y> [ẹ ẹ.]

7. o o <o> [uo], [ọ ọ.]

8. u u <u> [u·], [u u.], [] (?)

1 lentelė: Purpuros balsinės raidės ir grafemos

p a s t a b o s .  1. Purpuroje vartojami visi lenkų kalbos balsiniai rašmenys, iš-
skyrus Ó ó (vad. <o> kreskowane).

2. Grafemos <a>, <e> reiškia ilguosius [a· e·] tik išimtiniais atvejais – vietoj jų 
daž niausiai rašomi iš aukštaičių nužiūrėti tradiciniai dvibalsių digrafai <ai>, <ei> 
arba <aj>, <ej>; įvardžiuotinėse lytyse gana dažna hiperkorekcija [a· e·] → <aj>, 
<ej> ir pan. 

3. rašmenimis <ą>, <ę> žymimi arba nosiniai ilgieji vidutinio pakilimo balsiai, 
kilę iš *, * (← *an, *en ne prieš sprogstamąjį priebalsį), arba fonemų /ọ ẹ/ fa-
kultatyvūs nosiniai alofonai. Fonemų /· ·/ denazalizacija – labai vėlyvas pokytis; 
jį bus lėmę tai, kad tų balsių nosinumas, išnykus šiam aukštutinių balsių požy-
miui, tapo perteklinis, savaime plaukiąs iš ilgumo (įtempimo) ir vidutinio paki-
limo požymių.

4. Galūnėse <i>, reiškianti aukštutinį balsį [i], puikiai skiriama nuo <y>, kuria 
tradiciškai žymimas vidutinio pakilimo [ẹ]. bet absoliučioje žodžio pradžioje vie-
toj tikėtinos <y>, išskyrus labai retàs išimtis, rašoma <i> – įvyksta lyg ir grafinė 

64  tikriausiai jis išprovokuotas gretimo nosi-
nio dvi garsio.

65  plg. kad ir 1759 metų Ziwato antraštinio 
puslapio loc. sg. WILNIĄW ~ Vìlniuo(je) 

‘vilniuje’ arba itin dažną (41x) įvardžio  
instr. sg. anąw 3213 = ànu ~ anuõ ‘juo, 
anuo’. 
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neutralizacija <y>↔ <i> → <i> / #— 6 6 , veikiausiai aiškin ti na tuo, kad šioje pozi-
cijoje balsės <y> neturi lenkų kalba. 

5. niekada nekirčiuojamose vidinėse pozicijose bei nekirčiuotose galūnėse <y> 
[ẹ] būna ir ten, kur 1759 metų Žyvate visai nuosekliai rašoma <e> [e]67.

6. daugiafunkcinė 1759 metų Žyvato ir daugelio kitų šiaurės žemaičių tekstų 
grafema <u> Purpuroje vykusiai suskaidyta į dvi: <u> ir <o>. papildomos naujõs 
garsinės vertės suteikimas grafemai <o> (greta pagrindinės <o> [uo]) įgalino vi-
dutinio pakilimo balsius [ọ ọ.] skirti nuo aukštutinių [u u.], žymimų tradiciniu 
simboliu <u>. Grafemą <u>, pasitai kančią galūnėse vietoj tikėtinos <o> [ọ], galima 
aiškinti ir tradicijos įveikimo sunkumais, ir galbūt ne itin ryškia fonemų /u/ : /ọ/ 
priešprieša šioje pozicijoje: dabartinės kretingiškių šnẽktos galūnių fonemą /ọ/ 
neretai taria kaip palyginti uždarą [] tipo balsį, gana artimą atitinkamam fone-
mos /u/ alofonui.

§ 63. sudėtinių (dvifonemių)  d v i b a l s i ų  pagrindiniai rašmenys Purpuroje 
tokie (žr. 2 lentelę).

eil. nr. raidžių deriniai sutartinės grafemos Grafemų garsinė  reikšmė

1. ai ai <ai> [ai]

2. aj aj <aj> - ” - 

3. au au <au> [au]

4. ei ei <ei> [ei]

5. ej ej <ej> - ” - 

6. Yi yi <yi> [ẹi]

7. oi oi <oi> [ọi]

8. oj oj <oj> - ” - 

9. ou ou <ou> [ọu]

2 lentelė: Purpuros sudėtinių dvibalsių rašmenys

p a s t a b o s .  1. sutaptiniai (vienafonemiai) dvibalsiai, arba poliftongai, [ie] 
ir [uo] rašomi atitinkamai digrafu <ie> (retkarčiais <je>) ir, kaip jau minėta           
(žr. 1 lentelę 7 eil.), vienabalsine grafema <o>.

2. bendras svarbus sudėtinių dvibalsių rašybos bruožas yra tas, kad antrieji 
jų sandai žymimi ne grafemomis <w>, <y>, būdingomis, pavyzdžiui, 1759 metų 
Žyvatui: užpakalinės eilės sandas [], išskyrus retus išimtinius atvejus, rašomas 
<u>, priešakinis [] – tiktai <i> arba <j>.

66  simbolį „↔“ kaip opozicijos, arba priešprie-
šos, ženklą savo paskaitose 1960–1961 me-
tais yra teikęs akad. vytautas mažiulis. 

67  tai smulkiai išnagrinėta str. Girdenis   
2005, 27tt.
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3. dvibalsių [au ọu] antrasis sandas nuosekliausiai rašomas raide <w> tada, 
kai tarp jos ir digrafo pirmojo rašmens <a>, <o> eina žodžių kėlimo riba (pvz.: 
apsia-wty 4v6–7 = àpâutẹ ~ àpsiautė, do-wnas 106v12–13 = dộunas ~ dúonos). tik atsi-
tiktinai <w> [] pasitaiko žodžio gale.

4. nepastebėta nė vieno atvejo, kur dvibalsį [ọu] žymėtų vienabalsinė gra-
fema (tarkim, <u> ar <o>), – net rečiausi jo parašymai yra vienokie ar kitokie 
digrafai. 

§ 64. pagaliau lieka tik širdingai padėkoti valstybinei lietuvių kalbos komi-
sijai, parėmusiai šį tyrimą finansiškai ir morališkai. už iniciatyvą ir gerus pa-
tarimus ačiū prof. habil. dr. Giedriui s u b a č i u i,  už pasiaukojamą šriftų tvar-
kymą – mielam jaunam kolegai mindaugui  Š i n k ū n u i.

Literatūra ir šaltiniai:
a l e k s a n d r av i č i u s ,  j u o z a s ,  1959: „Kretingos tarmės veiks ma žodis“, Vilniaus valsty-

binio pedagoginio instituto mokslo darbai 8, 107–141.
a l e k s a n d r av i č i u s ,  j u o z a s ,  1963: „Kretingos tarmės daiktavardžio kaity bos ypatybės 

ir galūnių raida“, Klb 9, 101–116.
a l e k s a n d r av i č i u s ,  j u o z a s ,  1964: „Kretingos tarmės įvar dis“, Klb 10, 121–130. 
b ū g a ,  K a z i m i e r a s , 1961:  Rinktiniai raštai 3, vilnius: valstybinė politinės ir moks linės 

literatūros leidykla.
Č i u l d a ,  j u o z a s , 1993: Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles: LAIS 

6, parengė Giedrius subačius, vilnius: mokslo ir enciklo pe dijų leidykla.
e n d z e l ī n s ,  j ā n i s , 1979: Darbu izlase 3(1), rīga: Zinātne.
G i r d e n i s ,  a l e k s a s , 1962: „balsių asimiliacijos reiškiniai tirkšlių tarmėje“, KD 1,  

16–28.
G i r d e n i s ,  a l e k s a s , 1972a: „atvirasis e varduviškių (kalvariškių) vardažodžio galūnė-

se“, KD 1, 233–236.
G i r d e n i s ,  a l e k s a s , 1972b: „baltiškųjų *tj, *dj refleksai 1759 m. ‘Žy vate’“, KD 1,         

237–257. 
G i r d e n i s ,  a l e k s a s , 1975: „neu trali zacijos vaidmuo žemaičių voka lizmo raidoje“, KD 2, 

335–336.
G i r d e n i s ,  a l e k s a s , 1984: „dėl vienos šiaurės vakarų žemaičių ‘kur šiškos’ ypatybės“, 

KD 2, 355–356.
G i r d e n i s ,  a l e k s a s , 1991: „Žodžio galo priegaidžių kilmė ir raida lietuvių kalboje“, 

KD 3, 376–378. 
G i r d e n i s ,  a l e k s a s , 1994: „Žemaičių savarankiškos raidos pradžia“, KD 3, 170–181.
G i r d e n i s ,  a l e k s a s , 2002: „intervokalinių j, v (< *, *) silpnėjimas lietuvių kalbos tar-

mėse ir jo morfologiniai padariniai“, Jono Kazlausko diena. Istorinės gramatikos dalykai: 
Tarptautinės konferencijos programa ir tezės, vilnius: vu, 11–12.



Archivum Lithuanicum 1094

G i r d e n i s ,  a l e k s a s , 2005: „rankraštinės Purpuros chronologiniai santykiai su 1759 metų 
Žyvatu“, ALt 7, 17–44.

G i r d e n i s ,  a l e k s a s , 2008: Žemaičių dzūkai: Tekstai su komentarais, vilnius: mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas.

G i r d e n i s ,  a l e k s a s ;  d a n u t ė  G i r d e n i e n ė , 1997a: 1759 metų „Ziwato“ indeksas, vil-
nius: mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

G i r d e n i s ,  a l e k s a s ;  d a n u t ė  G i r d e n i e n ė , 1997b: „1759 metų ‘Ziwato’ grafika ir 
rašyba“, KD 3, 292–314.

j o n i k a s ,  p e t r a s , 1939: Pagramančio tarmė, Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo 
komisijos leidinys nr. 500.

j u š k a i t ė ,  t e r e s ė ;  a l e k s a s  G i r d e n i s , 1974: „tas pats ir nevarėnuose“, KD 1,            
321–323.

K a l n i ū t ė ,  a p o l o n i j a , 1978: Darbėnų šnektos prozodija ir vokalizmas (diplominis darbas, 
rankraštis), vilnius: vu. 

KD – aleksas Girdenis, Kalbotyros darbai 1–3, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 2000–2001. 

Purpura – purpura isZGanİma muKos ieZusa Ąnt dyinu deszimtyis iszdalita Yr 
pri Ąnt apmyslyiema o dwasyszkas wargusy patiekas, nobaźnam skaititojou metusy 
1707 nu W.i m X. aleKsandra daWGİalY s. th. l. Koznadyie ordynaryina Wyl-
niuj s. dwases Z K m. aFieraWota Ąnt wysodydiausi troszkiyma dusziu apmys-
lyiymy tos mukas milyntiu storony K. iuZapa GrYGalaus sZYmaKa s. thl: aklu-
alna bakalarza, topatyis Zoka[na] Kozn: so pazwaleny Wiresnibys pardroKaWota 
diel pazitka dwasyszka ir par[t]łumoczita isz lynkiyska ąt    Z¡emajty[szka]; lltib rs: 
F 11–356; rankraštis.

s a ly s ,  a n ta n a s , 1992: Raštai 4. Lietuvių kalbos tarmės, roma: lietuvių Katalikų mokslo 
akademija.

s ta n g ,  C h r [ i s t i a n ]  s ., 1929: Die Sprache des litauischen Katechismus von Mažvydas, oslo: 
i Kommisjon hos jakob dybwad.

s u b a č i u s ,  G i e d r i u s , 1998: Žemaičių bendrinės kalbos idėjos. XIX amžiaus pradžia, vilnius: 
mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 

s u b a č i u s ,  G i e d r i u s , 2003: „Xviii–XiX amžiaus lietuviškų tekstų gra fe mos <i>, <j>“, 
ALt 3, 227–262.

ve n c k u t ė ,  r e g i n a ;  G i e d r i u s  s u b a č i u s , 1999: [rec.:] „aleksas Girdenis, danutė 
Girdenienė, 1759 metų ‘Ziwato’ indeksas, vilnius: mokslo ir enci k lo pe dij ų leidybos ins-
titutas, 1997, 462 p.; 1759 metų ‘Ziwatas’, faksimilinis leidimas, parengė aleksas Girdenis, 
petras skirmantas, vilnius: mokslo ir en ci k lo pedijų lei dybos institutas, 1998, 336 p.“,  
ALt 1, 192–198.

Z i n k e v i č i u s  LD – Zigmas Zinkevičius, Lietuvių dialektologija, vilnius: mintis, 1966. 
Б О Д У Э Н  Д Е  К У Р Т Е Н Э ,  И В А Н А ., 1963: Избранные труды по общему языкознанию 2, Мос-

ква: Издательство Академии наук СССР.



Purpuros v o k a l i z m a s 95

Aleksas Girdenis
t H e  v o C a l i s m  o F  t H e  PURPURA 

s u m m a r y

in the Purpura manuscript (approximately the middle of the nineteenth century), writ-
ten in the north lowland (Žemaičiai) dialect, all polish vowel letters are used to denote 
monophthongs (except for Ó ó, so-called <o> kreskowane): A a [a a.], [a∙]; Ą ą [∙ || ∙(n)], 
[]; E e [e e.], [e∙]; Ę ę [∙|| ∙(n)], []; I i [i∙], [i]; Y y [ẹ ẹ.]; O o [uo], [ọ ọ.]; u u [u∙], [u u.], 
[] (?). turkish style capital İ was used several times on the title page. 

the graphemes A a, E e only occasionally express the long vowels [a∙], [e∙]: most 
often they are replaced by ai, ei or aj, ej type digraphs; hypercorrect forms are frequent 
in definite forms of adjectives: [a∙], [e∙] → aj, ej and so forth. the characters Ą ą, Ę ę 
mark both long nasal mid vowels, that originate from *, * (← *an, *en), and optional 
nasal allophones of /ọ/, /ẹ/ phonemes: denasalization of /∙/, /∙/ phonemes is a rather 
late alteration. 

I i that mark the high vowel [i] in flexion were well differentiated from Y y which 
denote the mid vowel [ẹ] according to the tradition. in absolute word initial position, 
however, the letters I i are written instead of expected Y y (with certain rare exceptions): 
apparently graphic neutralization of <y> ↔  <i> → <i> / #—  takes place; the lack of Y y 
in word initial position in polish orthography explains this. the letter y [ẹ] happens to be 
written also in unaccentable word medial position and in unaccented endings in cases 
where Žyvatas (Ziwatas, 1759) very consistently had e [e]. 

the phonetic value of the polyfunctional letter U u of Žyvatas and of many other north 
lowland dialect texts was successfully divided into two: U u and O o. the attribution of 
new additional phonetic value to the graphemes O o (along with the main value O o [uo]) 
enabled separation of the mid vowels [ọ], [ọ.] from the high vowels [u], [u.], that were 
marked by the traditional symbols U u. 

in Purpura the biphonemic diphthongs are expressed by the letters: Ai ai, Aj aj [ai]; Au 
au [au]; Ei ei, Ej ej [ei]; Yi yi [ẹi]; Oi oi, Oj oj [ọi]; Ou ou [ọu]. the monophonemic diph-
thongs or polyphthongs [ie] and [uo] were rendered as digraphs Ie ie (sometimes Je je) 
similarly to the above mentioned monophthong graphemes O o respectively. 

a common important feature of compound diphthongs is the fact that their second 
component is not expressed by the letters W w and Y y (which was typical, for instance, 
in Žyvatas): the back component [] is written U u (except for the rare deviations); the 
front component [] is rendered only as I i or j. the second component of the diphthongs 
[au ọu] is consistently written w when it is separated from the first characters A a, O o 
and hyphenated to the next line (e.g., apsia-wty 4v6–7 ~ àpsiautė ‘surrounded, enwrapped’, 
do-wnas 106v12–13 ~ dúonos ‘of bread’). and only accidentally may w [] occur in the word 



final position. it was noticed that there was no single case of the rendering of the diph-
thong [ọu] with the monophthong graphemes U u or the like. 

this article presents an especially detailed analysis of the word final vocalism with 
respect to the diachronic origin of the final vowel. 
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 0 ,  2 0 0 8

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  9 7 – 1 1 0

Aurimas Markevičius
vilniaus pedagoginis universitetas

Xvii amžiaus ukmergės teismų 
lietuviškos priesaikos ir jų kalbos santykis 
su dabartine širvintiškių patarme

Xvii–Xviii amžiuje teismai buvo viena iš nedaugelio pasaulietinio gyvenimo 
sričių, kur retkarčiais vartota lietuvių kalba. tai teismų priesaikos. dalis jų teks-
to buvo užrašoma tiesiogiai iš besibylinėjančių valstiečių ar kitų nekilmingų žmo-
nių, nes jie dažniausiai kalbėdavo tik lietuviškai. Yra publikuotos septynios Xvii 
amžiaus ukmergės teismų priesaikos.

1937 metais Konstantinas jablonskis Archivum Philologicum šeštame tome pa-
skelbė septynias rytų aukštaitijos teismų priesaikas1. Keturios jų yra iš ukmergės 
teismų sprendimų: 1634 metų gegužės 9 dienos iš ukmergės pilies teismo spren-
dimo (2 priesaika; toliau – j2), dvi iš 1669 metų kovo 20 dienos ukmergės kap-
tūrinio teismo2 sprendimo (5a ir 5b priesaikos; toliau – j5a ir j5b) ir iš 1675 metų 
lapkričio 29 dienos kaptūrinio teismo sprendimo (6 priesaika; toliau – j6). Kitos 
trys priesaikos (1, 3 ir 4; toliau – j1, j3 ir j4) yra iš upytės žemės teismo spren-
dimų. jablonskis straipsnyje glaustai aptarė priesaikų surašymo aplinkybes, ga-
limus kai kurių tekstų autorius, šiek tiek lygino įvairių priesaikų kalbos ypatybes. 
rašoma ir apie kitus trumpus lietuviškus įrašus Xvii amžiaus lietuvos didžiosios 
Kunigaikštystės aktuose. pabaigoje pateikti patys priesaikų tekstai.

2004 metais domininkas burba paskelbė penkias Xvii–Xviii amžiaus lietuviš-
kas teismų priesaikas su keturių originalų faksimilėmis. trys jų yra iš ukmergės 
teismų sprendimų: 1648 metų birželio 20 dienos išrašas iš ukmergės pilies teismo 
knygų (1 priesaika; toliau – b1), 1675 metų lapkričio 28 dienos priesaika iš ukmer-
gės kompromisinio teismo sprendimų (3 priesaika; toliau – b3) ir 1677 metų bir-

1  Konstantinas jablonskis, „Kelios Xvii am-
žiaus lietuviškos priesaikos ir kitos lietu-
vių kalbos liekanos didžiosios lietuvos 
Kunigaikštystės aktuose“, APh 6, 1937, 
142–148.

2  Kaptūriniai ( jablonskis rašo kaptūro) teis-
mai – 1587–1768 metais veikę tarpuvaldžio 
teismai, kai mirus valdovui būdavo palei-
džiami pilies ir žemės teismai ir iki naujo 
valdovo išrinkimo sudaromi laikini.
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želio 9 dienos priesaika iš ukmergės kompromisinio teismo bylų (4 priesaika; 
toliau – b4)3. priesaikų kalbos burba nenagrinėjo.

publikuotos ir dvi Xviii amžiaus ukmergės pilies teismo priesaikos. 1896 me-
tais ivanas sprogis publikavo 1750 metų priesaiką (žr. burba 2004, 289). 1961 
metais vladas abramavičius dar yra paskelbęs penkias įvairių lietuvos teismų 
priesaikas su faksimilėmis, tarp jų ir labai trumpą priesaiką iš 1704 metų sausio 
9 dienos ukmergės pilies teismo sprendimo4. Šioje priesaikoje rytų aukštaičių 
tarmės elementų labai nedaug, todėl ja plačiau nesidomėta, tik pažymėtina, kad 
1704 metais lenkų kalba rašytose ukmergės teismų bylose dažnai kartojamas lie-
tuviškas žodžių junginys Panas Deputatas.

Šiame straipsnyje nagrinėjamos jablonskio ir burbos paskelbtos septynios Xvii 
amžiaus ukmergės teismų priesaikos ir jų santykis su dabartine širvintiškių pa-
tarme. upytės žemės teismo priesaikos šiek tiek lyginamos su ukmergės teismų 
priesaikomis, bet plačiai nenagrinėjamos, nes šis miestelis priklauso pietų pane-
vėžiškiams5.

1. j a b l o n s K i o  p a s K e l b t Ų  p r i e s a i K Ų  t e K s t Ų  o r i G i n a l Ų  l i -

K i m a s. Kartu su šiuo straipsniu norėta pateikti ir priesaikų tekstų originalų 
faksimiles, nes jablonskio straipsnyje jų nėra. paaiškėjo, kad tai neįmanoma, nes 
visos aptariamos lietuviškos priesaikos iš to laikotarpio ukmergės teismų knygų 
yra išplėštos kartu su bylomis, kuriose jos buvo surašytos. Xvii amžiaus ukmer-
gės teismų knygos saugomos vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių sky-
riuje6. jablonskis straipsnyje nurodo lapus, kuriuose surašytos tos priesaikos, 
todėl jų ieškoti nebuvo sunku. 1629–1637 metų ukmergės pilies teismo knygoje 
trūksta 528–533 lapų. jablonskio straipsnyje nurodyta, kad j2 priesaika yra 533a 
lape. 1668–1669 metų ukmergės žemės teismo aktų knygoje išplėšti 330–335 lapai; 
j5a ir j5b priesaikos turėjo būti 333 lape. 1674–1675 metų ukmergės žemės kap-
tūrinio teismo aktų knygoje nėra 403–408 lapų; j6 priesaika nurodyta esanti 408a 
lape. tada pasidomėta ir jablonskio skelbtų upytės žemės teismo knygose buvu-
sių priesaikų likimu. deja, visos trys priesaikos taip pat išplėštos. 1623–1624 metų 
upytės žemės teismo knygoje išplėšti 36–37 lapai; j1 priesaika buvo 37a lape. 
vaclovas biržiška nurodo, kad tai pati seniausia žinoma lietuviška priesaika7. 
1642–1644 metų upytės žemės teismo knygoje nėra 221–226 lapų; j3 priesaika 

3  domininkas burba, „penkios neskelbtos 
Xvii–Xviii amžiaus lietuviškos ldK prie-
saikos“, ALt 6, 2004, 289–298.

4  v[ladas] abramavičius, „Xvii–Xviii amžių 
priesaikos lietuvių kalba“, Bibliotekininkys-
tė ir bibliografija 1, 1961, 332–343.

5  Xvii amžiaus teismų priesaikas ir jų kalbą 
labai trumpai yra aptaręs Zigmas Zinkevi-
čius. Žr. Zigmas Zinkevičius, Lietuvių kal-

bos istorija 3. Senųjų raštų kalba, vilnius: 
mokslas, 1988, 275.

6  prieš antrąjį pasaulinį karą ukmergės teis-
mų bylos buvo saugomos vytauto didžio-
jo universiteto bibliotekoje Kaune.

7  vaclovas biržiška, Senųjų lietuviškų knygų is-
torija 2, Chicago: Chicagos lietuvių litera-
tūros draugijos leidinys, 1957, 53.
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turėjo būti 221 lape. 1652–1655 metų upytės žemės teismo knygoje trūksta 326–
338 lapų, taigi ir j4 priesaikos, turėjusios būti 338a lape.

jablonskis yra palikęs nemaža įvairių teismų bylų ar jų fragmentų nuorašų, 
kurie saugomi lietuvos mokslų akademijos bibliotekos senųjų rankraščių skyriu-
je, Konstantino jablonskio fonde. nei šiame straipsnyje aptariamų priesaikų ori-
ginalų, nei jų nuorašų šio fondo kartotekoje nerasta. to meto teismų knygų frag-
mentų dar esama vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriaus Konstan-
tino jablonskio ir edmundo laucevičiaus fonduose, bet ir ten nei autentiškų šių 
priesaikų, nei jų nuorašų nėra. todėl dabar belieka remtis tik jablonskio paskelb-
tais priesaikų tekstais.

2 .  p r i e s a i K Ų  K a l b i n Ė  r e i K Š m Ė. ji keleriopa: 
1. Kalbininkams, tiriantiems širvintiškių patarmę, ukmergės teismų priesaikų 

tekstai yra labai vertingi, nes tarp Xvi–Xvii amžiuje išleistų knygų autorių ne-
buvo nė vieno, kilusio iš šios patarmės ploto. daugiausia galima remtis artimiau-
sio širvintiškių kaimyno Konstantino sirvydo raštais. Šio autoriaus darbuose ne-
rotininkuojama, todėl Punktų sakymų (ypač pirmosios dalies) kalba artimesnė ne 
anykštėnams, o širvintiškiams8; 

2. ir didieji to meto veikalai, ir smulkūs įrašai dažniausiai būdavo religinės 
tematikos, o šios priesaikos yra pasaulietinio turinio. tokių tekstų nėra daug; 

3. besibylinėjančių žmonių skundai surašyti lietuviškai kalbančių arba šią 
kalbą mokančių raštininkų tiesiogiai iš gyvos šnekamosios kalbos, o ne versti 
iš kitų kalbų; 

4. priesaikos labai vertingos lietuvių asmenvardžių tyrinėtojams, nes jose ir 
pavardės, ir vardai pateikiami lietuviška, nesuslavinta forma. net jei pavardės 
turi slaviškos kilmės priesagas -auskas, -inskas, jos linksniuojamos pagal lietuvių 
kalbos sistemą. ir upytės, ir ukmergės teismų priesaikose užrašyta daug vyriškų 
vardų ir pavardžių: Morkus Mikołaiunas, Węckus Iononis, Morkus Zalapurwis, Sta-
niulis Orenas, Matulis Grigonis (j1), Iono Purtikos (j3), Jozefas Kasperaytis (j4), Tom-
kus Iononis, Iakubas Akmenionas, Samuelis Szymaitis (j2), Kasperas Medziunas, Pawiłas 
Ławrynanis, Andreius Kiszkelis, Matulis Tałeykis, Mikulis Ławelis (j5a), Iurgis Ozenis, 
Tamaszius Azenis (j5b), Motieius Brazionis (j6); Walentas Jaraſławonis (b1), Jurgis 
Kaminſkas (b4) ir kt. Ypač svarbios moterų pavardės su lietuviškomis priesagomis: 
Adamaycia (j3), Micholienes Gambrenes (j4), Oziembłowskienes, Petkunenes (j2); Jonie-
nie Ałdoniene, maciukaycia ſtaſiene Vrkiene (b1), Puszycia Karweluniena (b3). labai 
nedaug moterų pavardžių su lietuviškomis priesagomis Xvii amžiaus adminis-
tracinio ir juridinio pobūdžio dokumentuose rado ir vitalija maciejauskienė9.

8  valdimantas markevičius, „K. sirvydo 
‘punktų sakymų’ i dalies tarminės ypaty-
bės ir jų santykis su dabartinėmis rytų 
aukštaičių tarmėmis“, Blt 37(2), 2002b, 
223–225.

9  vitalija maciejauskienė, Lietuvių pavardžių 
susidarymas. XIII–XVIII a., vilnius: moks-
las, 1991, 262.
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visuose septyniolikos jablonskio, abramavičiaus ir burbos paskelbtų priesaikų 
tekstuose užfiksuota 80 vyrų ir moterų pavardžių (neskaitant pasikartojančių, kai 
kalbama apie tą patį asmenį). Įdomu, kad tarp jų beveik nėra pavardžių su ne-
lietuviškomis priesagomis -avičius, -evičius. tokios tėra tik trys, bet tai ne valstie-
čių pavardės: urėdo – Mackiewicius (j4) ir dirvėnų dvaro (Žemaitijoje) ponų – 
Jaksztawicia (nom. sg.), Jaksztawicius (4 abramavičiaus paskelbta priesaika).

3. p r i e s a i K Ų  s t r u K t Ū r a  i r  j Ų  s u r a Š Y m o  a p l i n K Y b Ė s. visos 
septynios jablonskio ir burbos paskelbtos priesaikos labai trumpos, vienodos 
struktūros. pirmiausia būna įžanginė formulė, kurioje prisiekiama dievui, kad 
įvykis, dėl ko skundžiamasi teismui, tikras. toliau dėstomas pats skundas. pa-
baigos formulėje prašoma dievą padėti, jei žmogus prisiekia teisingai, arba už-
mušti jį, jeigu prisiekiama neteisingai. Įžanginė formulė turinio požiūriu identiš-
ka visose priesaikose. Kalbiniai skirtumai neryškūs, bet jų yra. pavyzdžiui, j2 ir 
j6 priesaikose rašoma anta to, j5a ant to, j5b an ta, b1 Antato, b3 vnt tu ‘dėl to’. 
Kiti skirtumai: prisiekieme (j2), prysiekieme (b3), prysiekiam (j5a ir j5b), Prysiekiam 
‘prisiekiame’ (b4), prisiekiu (j6); wienamu (j2), wienamuy (j5a ir j6), wienam ‘vienam’ 
(b1 ir b3). j5b priesaikoje šis žodis pakeistas Wisagalinciamuy ‘visagaliui’.

daug labiau skiriasi pabaigos formulės. j5a ir j5b priesaikose jos beveik iden-
tiškos, tik pirmojoje prielinksnis ant užrašytas rytų aukštaičių tarme vnt, kitoje 
vietoje viduriniu raštų kalbos variantu – ant. j5b priesaikoje rašoma an. variantai 
sprawedliway (j5a) ir sprawiedliway ‘sąžiningai’ (j5b) aiškintini tuo, kad nenuosek-
liai buvo žymimas priebalsių minkštumas prieš balsę <e>, plg. kiela ‘kelio’ ir ku-
meły ‘kumelę’ (j5b). nevienodai rašomas priešdėlis už-: uzmusk (j2 ir j5b), vz muszk 
(j5a) ir vzumuszk ‘užmušk’ (j6). skiriasi pabaigos formulių ilgis, žodynas. plg.: 
Dewe mus uzmusk ant dusios ir ant kuna (j2), Panie Diewie mus vzmuszk (j5a), Panie 
Diewe mus uzmusk (j5b), Pana Diewa mani vzumuszk (j6) ir Ponie dEwiem pakarok 
antaduszios ykona (b4).

iš skundų turinio matyti, kad visais atvejais bylinėjosi valstiečiai, bent jau 
dalis – baudžiauninkai. skundžiamasi, kad ponas juos be priežasties sumušė, 
atėmė turtą. j6 priesaikoje skundžiamasi, kad lovčius10 (rašoma łowczus, kitoje 
vietoje ławczus) sumušė valstietį. j2 priesaikoje valstiečiai įrodinėja, kad jie yra 
ponios petkūnienės, o ne ponios oziemblovskienės11 pavaldiniai. b3 priesaikoje 
iš savo šeimininko valdų ketinę bėgti valstiečiai gailisi dėl savo poelgio ir prisie-
kia ponui amžiną ištikimybę. valstiečiai nebuvo raštingi, todėl priesaikas iš anks-
to surašydavo teismo raštininkas, o perskaitydavo teismo antstolis12. lietuvos 

10  Konstantinas avižonis šį žodį verčia me-
džioklininkas, medžioklis. Žr. Konstantinas 
avižonis, Rinktiniai raštai 2, roma: lietu-
vių Katalikų mokslo akademija, 1978, 440.

11  Šią pavardę tikriausiai reikėtų skaityti 
Oz(i)emblauskienė, nes dėl balsio [a] ako-

modacijos dvibalsis [au] kartais rašomas 
<ow>, pavyzdžiui, Zurowskas ( j5a), dawiow 
‘daviau’, Mikołaiows ( j5b) ir kt.

12  taip šią procedūrą aprašo jablonskis (1937, 
144) ir burba (2004, 291).
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didžiosios Kunigaikštystės teismuose priesaikų pradžia ir pabaiga buvo rašoma 
ir skaitoma pagal nusistovėjusią lietuvišką formulę (jablonskis 1937, 144–145). 
tačiau formulių skirtumai (ypač baigiamõsios) rodo, kad raštininkai šias priesai-
kas surašydavo iš atminties. vieni jas užrašydavo beveik ištisai rytų aukštaičių 
tarme (j5a ir j5b), kituose užrašymuose šios tarmės elementų mažiau arba visai 
mažai. nesunku pastebėti, kad jei pats skundas surašytas rytų aukštaičių tarme, 
tai rytietiškos arba beveik rytietiškos būna ir formulės. bylinėjęsi valstiečiai tik-
riausiai kalbėdavo įvairiomis šnektomis, bet teismų raštininkai viską surašydavo 
arba vietine šnekta, arba tekstą suredaguodavo.

4. u K m e r G Ė s  Š n e K t o s  t a r m i n Ė  s i t u a C i j a  i r  s K i r i a m i e j i  Š i r -

v i n t i Š K i Ų  p a t a r m Ė s  b r u o Ž a i. Zinkevičius ukmergės šnektą laiko perei-
namąja tarp rytų aukštaičių panevėžiškių ir širvintiškių patarmių13. Širvintiškių 
ir panevėžiškių skiriamuoju kriterijumi dabartinėje lietuvių kalbos tarmių klasi-
fikacijoje laikoma trumpųjų balsių opozicijos [a] : [u] buvimas arba nebuvimas 
žodžio gale. Širvintiškiai šią opoziciją turi, pvz., šakὰ ‘šaka’ (nom. sg.) : takù ‘taku’ 
(instr. sg.). panevėžiškiai tokios opozicijos neturi: pietų panevėžiškiai abiem atve-
jais taria [u] arba nublukusį [υ]: šakὺ ‘šaka’ : takὺ ‘taku’14; šiaurės panevėžiškiai 
abiem atvejais taria labai silpnai murmamąjį balsį arba visai jo netaria: šàkъ ‘šaka’ : 
tàkъ ‘taku’. iš esmės širvintiškiai ir panevėžiškiai nevienodai taria ā kamieno var-
dažodžių vienaskaitos vardininko galūnę: šakὰ (širvintiškiai) ir šakὺ, šàkъ ‘šaka’ 
(panevėžiškiai).

pasiūlytas ir kitas šių patarmių skyrimo kriterijus: žalininkavimas15 ir nežali-
ninkavimas. Širvintiškiai yra žalininkai, t. y. nekirčiuotame skiemenyje išlaikė 
senąjį ilgąjį balsį [ā], tik jį sutrumpino, todėl nepavertė [o], pvz.: stav· ‘stovėti’, 
nar· ‘norėti’. panevėžiškiai nėra žalininkai. Šiaurės panevėžiškiai senąjį ilgąjį 
balsį [ā] nekirčiuotame skiemenyje pavertė neįtemptu trumpuoju [ọ] (pvz.: stọv· 
‘stovėti’, nọr· ‘norėti’), o pietų šį [ọ] dar labiau susiaurino ir taria [u] arba [υ]: 
stυv· ‘stovėti’, nυr· ‘norėti’16.

ukmergėje dabar dar palyginti dažnai galima girdėti tarmiškai kalbant senes-
nius žmones. Kaip minėta, šnekta yra pereinamoji, todėl tarminė situacija sudė-
tinga. bet daug dažniau sakoma šakὰ ‘šaka’ ir stav· ‘stovėti’ negu šakὺ ‘šaka’ ir 
stυv· ‘stovėti’. vadinasi, ukmergės šnekta priklauso labiau širvintiškiams negu 
panevėžiškiams.

13  Zigmas Zinkevičius, Lietuvių dialektologija, 
vilnius: mintis, 1966, 529.

14  aleksas Girdenis, Zigmas Zinkevičius, 
„dėl lietuvių kalbos tarmių klasifikaci-
jos“, Klb 14, 1966, 144–146.

15  Žadininkavimas ir žalininkavimas dialek-
tologinėje literatūroje suprantamas ne vi-
sai vienodai. Šiame straipsnyje žadininka-

vimu laikomas kirčiuoto ilgojo balsio [ā] 
išlaikymas (pvz., žãdis ‘žodis’), o žalinin-
kavimu – jo išlaikymas nekirčiuotame 
skiemenyje (pvz., žadẽlis ‘žodelis’).

16  valdimantas markevičius, „Kelios rytų 
aukštaičių širvintiškių ir pietų panevėžiš-
kių tarmių vokalizmo ypatybės“, Blt 37(1), 
2002a, 103–104.
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5. p r i e s a i K Ų  t e K s t Ų  K a l b o s  s a n t Y K i s  s u  d a b a r t i n e  Š i r -

v i n t i Š K i Ų  p a t a r m e. Kaip minėta, visų septynių priesaikų tekstai yra trum-
pi. ir jablonskio, ir burbos paskelbtos priesaikos tarminiu požiūriu nelygiavertės. 
iš seniausios 1634 metų ukmergės pilies teismo priesaikos (j2) labai nedaug ga-
lima spręsti apie to meto ukmergiškių tarmę. Čia nėra pagrindinio rytų aukštai-
čių bruožo – puntininkavimo: anta, ant ‘ant’, Swientey ‘Švenčiausiajai’. nežadinin-
kuojama: padonays ‘pavaldiniais’, to, Ponuy ‘viešpačiui’, ponios ‘poniõs’, prowey 
‘teisei’, Tomkus Iononis, Akmenionas, Oziembłowskienes. Žalininkavimo kamiene irgi 
nėra: Ioniene, Iononis, ponios ‘poniõs’. išimtis – tik asmenvardis Iakubas (galbūt dėl 
lenkiško vardo Jakób įtakos). Žodžio gale rašoma įvairiai: nebuwom ‘nebuvome’, 
milistas ir milistos ‘malonybės’, dusios ‘sielos’, kuna ‘kūno’ ir pan. Galima būtų 
manyti, kad jablonskis kai kuriose vietose priesaikų tekstus netiksliai perskaitė. 
bet aplink išplėštus lapus kitų bylų tekstus ukmergės teismų raštininkai rašė 
aiškia rašysena. net grafiškai panašios raidės <a>, <o> ir <e> aiškiai skiriamos, 
popierius geras, rašalas neišblukęs17.

labai panaši b1 priesaika. joje nesiaurinami dvigarsių [an], [am], [en], [em] 
balsiniai dėmenys (pvz.: ſʒwenta ‘Švenčiausiajai’, penki), nepakitę nosiniai balsiai 
[ą] ir [ę] (pvz.: Jona ‘joną’, Adoma ‘adomą’), nėra žadininkavimo, o kamiene – ir 
žalininkavimo (pvz.: ponu ‘viešpačiui’, apcʒerawoia ‘pakerėjo’, Jona ‘joną’, Adoma 
‘adomą’; potese ‘teisingai’, Jonienie Ałdoniene ir kt.). Yra tik trys rytų aukštaičių 
ypatybes atspindintys žodžiai: ſtaniſłowu ‘stanislovą’, runku ‘rankų’ ir netekėjusios 
moters pavardė maciukaycia.

menkai tarminę situaciją parodo ir 1675 metų (j6) priesaika. joje nėra rytietiš-
kų dvigarsių [an], [am], [en], [em] ir nosinių balsių [ą], [ę] refleksų: aranti ‘arian-
tį’, Szwentey ‘Švenčiausiajai’, anta ir Anta ‘ant’, atioias ‘atjojęs’, didzia drawgia ‘di-
dele draugija’ ir pan. Žodžio gale pasitaiko ir rytietiška galūnė -i: emis mani ‘ėmęs 
mane’, ti nuwedis ‘ten nuvedęs’. Žadininkavimas ir žalininkavimas čia atsitiktiniai: 
Pana ‘viešpatie!’18, ławczus ir łowczus ‘medžioklis’19, sumardawoia ‘prikankino’. pa-
prastai ir kirčiuotame, ir nekirčiuotame skiemenyje rašoma <o>: Ponu ‘viešpačiui’, 
atioias ‘atjojęs’, zmoniu ‘žmonių’, po sodzium ‘prie sodžiaus’ ir kt. Kirčiuotas balsis 
[ā] tuo metu gal jau galėjo būti pradėjęs virsti į [o], bet žalininkavimas išnykti 
negalėjo, nes jis ir dabar širvintiškių patarmėje išlikęs.

17  daug prastesnė upytės žemės teismo kny-
gų būklė. popierius blogos kokybės, lapai 
trupa, rašalas blankesnis. tuo, kad Xvii–
Xviii amžiaus pradžioje įvairių lietuvos 
teismų raštininkų rašysena buvo pakanka-
mai aiški, galima įsitikinti iš abramavi-
čiaus ir burbos paskelbtų kelių lietuviškų 
priesaikų faksimilių.

18  nelabai suprantama, kodėl šioje priesaiko-
je pavartotos tokios vienaskaitos šauksmi-
ninko formos: Pona Diewa ir Pana Diewa 

‘viešpatie dieve!’, nes kitos šioje priesai-
koje vartojamos žodžių formos yra taisyk-
lingos – jos parašytos arba rytų aukštaičių 
tarme, arba redaguotos. tokia forma pavar-
tota du kartus, todėl kažin ar galima įtarti, 
kad jablonskis ją netiksliai perskaitė.

19  daiktavardžiai łowczus ir ławczus, be abejo, 
kirčiuoti šaknyje, nes u kamieno daikta-
vardžių vienaskaitos vardininko linksnis 
niekada nekirčiuojamas galūnėje.



103 X v i i  a m ž i a u s  u k m e r g ė s  t e i s m ų 
l i e t u v i š k o s  p r i e s a i k o s  i r  j ų 
k a l b o s  s a n t y k i s  s u  d a b a r t i n e 
š i r v i n t i š k i ų  p a t a r m e

verta trumpai palyginti šių trijų ukmergės ir trijų upytės teismų priesaikų 
kalbą. visose upytės teismų priesaikose dvigarsiai [an], [am], [en], [em], nosiniai 
balsiai [ą], [ę] taip pat rašomi ne rytų aukštaičių tarme: Swiętai ‘Švenčiausiajai’, 
an ir ant ‘ant’, zielaboia ‘skunde’ (j1), piantimis ‘pentimis’, an ir ant ‘ant’, mane (j3), 
Swęntey ‘Švenčiausiajai’, esenti ‘esantį’, liepies ‘liepęs’, an ir ant ‘ant’ (j4). upytės 
teismų priesaikose nežadininkuojama ir nežalininkuojama: ponas, nupiowe ‘nupjo-
vė’, kaipo ‘kaip’ (j1), Ponie ‘viešpatie!’, Ponuy ‘viešpačiui’, padoniey ‘pavaldiniai’, 
iokios ‘jokios’, to, mano, dwaro ‘dvaro’, kirwio ‘kirvio’ (j3), ponios ‘poniõs’, padonas 
‘pavaldinys’, kaypo ‘kaip’, potamъ ‘po to’, to, jo (j4) ir kt. tik upytės j3 priesaiko-
je pasitaiko rytų aukštaičių tarme užrašytų galūnių: pona ‘pono’, wiesza kiala ‘vie-
šo kelio’, pona mana ‘mano pono’. balsė <a> vietoj vakarų aukštaičių <o> šioje 
priesaikoje rašoma ir asmenvardžiuose: Palanya Adamaycia ir Mateius. matyt, teis-
mo raštininkas vardus užrašė taip, kaip juos ištarė ieškovė.

Galimos dvi priežastys, kodėl minėtos trys ukmergės ir trys upytės teismų 
priesaikos taip surašytos: arba jų autoriai kilę iš kitų tarmių ploto, arba priesaikos 
redaguotos. pirmoji galimybė abejotina. visose šešiose priesaikose nėra rytietiškų 
[an], [am], [en], [em] refleksų (puntininkavimo). dažniausiai nerytietiški ir nosi-
niai balsiai [ą], [ę] žodžio gale (kamiene nėra pavyzdžių). tada reikėtų daryti 
išvadą, kad visų šešių priesaikų surašytojai buvo ne rytų aukštaičiai. bet rytie-
tiškų formų pavartojo visi. Žadininkavimas mažai ką pasako, nes ši ypatybė buvo 
būdinga įvairioms rytų aukštaičių šnektoms, o atskirų žadininkų salų (vilniškių, 
uteniškių, anykštėnų šnektų grupėse) esama ir dabar. tačiau informatyvus nekir-
čiuotų galūnių -os ir ypač -o rašymas. ukmergės teismų priesaikose rašoma mi-
listos ‘malonybės’ (j2), priczinios ‘priežasties’ (j6); upytės žemės teismo priesaiko-
se – małzonkos ‘žmonõs’ (j3), milistos ‘malonybės’ (j4). Įvairaus ilgumo ir kokybi-
nio atspalvio galūnės -os variantus iš aukštaičių patarmių turi kupiškėnai, šiaurės 
panevėžiškiai, kauniškiai, pietų aukštaičiai, vienur kitur vilniškiai. iš -os kilusi 
galūnė -us būdinga pietiniams šiauliškiams ir daliai kauniškių20. dar mažesnis 
plotas, kur įmanoma atvira nekirčiuota galūnė -o. Įvairius jos variantus taria ku-
piškėnai, šiek tiek vilniškių, dauguma kauniškių, pietų aukštaičiai. Kai kurių 
kauniškių ir pietinių šiauliškių šnektų galūnė -u kilusi iš -o. didžiojoje lietuvių 
kalbos tarmių (net žemaičių) dalyje tariamas įvairaus ilgumo -a (Zinkevičius 1966, 
472, žemėl. nr. 32; LKA ii, žemėl. nr. 38). tada reikėtų manyti, kad visų šešių 
priesaikų surašytojai yra atsikėlę iš tolimų vietų – kauniškių, pietų aukštaičių 
arba pietinių šiauliškių ploto. tuo sunku patikėti, ypač turint galvoje, kad visos 
šios priesaikos surašytos pagal labai panašius rašybos principus.

Įtikinamesnė būtų prielaida, kad priesaikos redaguotos pagal Xvi–Xvii am-
žiaus vidurinį raštų kalbos variantą – kaip mikalojaus daukšos, saliamono mo-

20  Žr. Zinkevičius 1966, 478, žemėl. nr. 33; 
Lietuvių kalbos atlasas 2, atsakingasis redak-

torius K[azys] morkūnas, vilnius: mokslas, 
1982, žemėl. nr. 40 (toliau – LKA ii).
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zerkos slavočinskio ir kitų to meto autorių raštuose. Šiuose šaltiniuose taip pat 
išlaikomi nepakitę dvigarsiai [an], [am], [en], [em] ir nosiniai balsiai [ą], [ę], 
pvz.: antra DP 20210, ant DP 20336, ßwéntas ‘šventas’ DP 5610, Dangiſżka ‘dangiš-
ka’ SlG i 88, tamſibes ‘tamsybes’ SlG i 259, dangaus SlG i 2821; tſia ‘tęsia’ DP 10043, 
búwę ‘buvę’ DP 5625, Adgręſzk ‘atgręžk’ SlG i 1517, vzwerta ‘uždarytą’ SlG I 2917, 
małonę ‘malonę’ SlG I 145 ir pan. Šių autorių raštuose visai nėra žadininkavimo, 
o kamiene – ir žalininkavimo, pvz.: dowanôio ‘dovanojo’ DP 2423, pirmóſios ‘pir-
mosios’ DP 20224, Ora ‘oro’ SlG I 4319, Motina SlG i 1519 ir pan. daukšos Posti-
lėje žalininkavimo apskritai nėra, slavočinskio giesmyne – tik žodžių kamiene, 
o galūnėje jis nenuoseklus, pvz.: wêido ‘veido’ DP 24720, Dwáſios ‘dvasios’ DP 
23213; Marios ‘marijos’ SlG I 3317, Statos ‘apsimeta’ SlG I 1921, werkdamas ‘verk-
damos’ SlG i 5214, motinas ‘motinos’ SlG i 5211 ir pan. minėtų ukmergės teismų 
priesaikų kalba labai artima slavočinskio giesmyno kalbai, ypač nesistemingu 
žalininkavimu žodžio gale. matyt, vidurinis raštų variantas laikytas prestižiš-
kesniu. rytietiškų formų pavartojimas kelia mintį, kad teismų raštininkai buvo 
rytų aukštaičiai, tik dėl labai negausios tarminės medžiagos sunku tiksliau nu-
statyti jų kilmės vietą.

atskirai reikėtų aptarti b4 priesaiką. joje rytų aukštaičių patarmės ypatybių 
beveik nėra, be vieno kito žalininkavimo atvejo: Pona ‘pono’, pruda ‘kūdros’. aps-
kritai atrodo, kad šią priesaiką surašęs žmogus prastai mokėjo lietuviškai arba 
buvo menkai raštingas. atskiri žodžiai suliejami į vieną (pvz.: antato ‘ant to’, 
irtie ‘ir tie’, antaduszios ~ ant dūšios ‘dvasiškai’, yrasz ‘ir aš’). Yra neaiškių, netai-
syklingų formų (pvz.: wenia ‘vieną’, Taypegi ‘taip pat’, dEwiem ‘dieve!’, ykona ‘ir 
kūno’, Troycy Szuientiy ‘Švenčiausiajai trejybei’). pabaigos formulėje praleisti kai 
kurie žodžiai, todėl ji tampa nelogiška. Čia labai daug polonizmų – daugiau negu 
kitose nagrinėtose ukmergės teismų priesaikose.

tarminiu požiūriu informatyviausios abi 1669 metų (j5a ir j5b) ir 1675-ųjų (b3) 
priesaikos, ypač j5a. jos rašytos rytiniu Xvi–Xvii amžiaus raštų variantu. Kalbos 
ir rašybos požiūriu j5a ir j5b priesaikos labai panašios į sirvydo Punktų sakymų 
pirmąją dalį. jose gerai išlaikyti ir žalininkavimas, ir žadininkavimas: Panuy ‘vieš-
pačiui’, panas ‘ponas’, paney ‘ponai’, ia ‘jo’, Pawiłas Ławrynanis; palepima ‘paliepi-
mo’, pasiuntima ‘pasiuntimo’, milistas ‘malonybės’, kiela ‘kelio’, dawima ‘davimo’, 
prycinias ‘priežasties’, Tałeykis (j5a), panas ‘ponas’, pana ‘pono’, asztonaliku ‘aštuo-
niolika’ (acc.), ta ‘to’, ia ‘jo’, Tamaszius, Tamaszaws; dawima ‘davimo’, mana ‘mano’ 
(j5b). išimtys tik trys: to (j5a), iok ‘jog’ ir Ozenis (ten pat rašoma ir Azenis) (j5b). 
beveik nuoseklus žadininkavimas išlaikytas daug geriau negu sirvydo Punktų 
sakymų pirmojoje dalyje. visai tikėtina, kad Xvii amžiuje ir ukmergėje buvo ža-
dininkuojama, nes ukmergės rajono lyduokių parapijoje (balninkų–lyduokių 
žadininkų sala), iš dalies Žemaitkiemio parapijoje žadininkuojama ir dabar. 
ukmergės ir lyduokių parapijos yra greta.
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b3 priesaikoje nežadininkuojama, pvz.: poniey ‘poniai’, zmones ‘žmonės’, io ‘jo’. 
aiškių žalininkavimo atvejų kamiene nėra, nes ne visada aišku, kaip kai kurie 
žodžiai buvo kirčiuojami, pvz.: pakołay ‘kol’, wisokiey ‘visokioje’ ir pan. Žodžio 
gale žalininkavimas nuoseklus, pvz.: Martyna ‘martyno’, czesa ‘laiko’, saua, sawa 
‘savo’, buwam ‘buvome’, milistas ‘malonybės’, kuna ‘kūno’ ir kt.

apie to meto ukmergės apylinkių žadininkavimą galima spręsti ne tik iš j5a 
ir j5b priesaikų, bet ir iš kai kurių lietuviškų žodžių bei sakinių, įrašytų kituose 
ukmergės teismų aktuose. pavyzdžiui, ukmergės pavieto žemės teismo knygos 
1675 metų rugsėjo 10 dienos bylos aprašyme yra lietuviškas sakinys: kuły tasza, 
a panas gramatu rasza (jablonskio nuorašas, saugomas lietuvos mokslų akademi-
jos bibliotekos senųjų rankraščių skyriuje).

abi 1669 metų ukmergės kaptūrinio teismo priesaikos rašytos tą pačią dieną, 
bet nėra visai vienodos. plg. žodžių junginius Panuy Diewuy Wisagalunciam ‘vieš-
pačiui dievui visagaliui’, ingi miszku ‘į mišką’ (j5a) ir Panu Diewu Wisagalinciamuy 
‘viešpačiui dievui visagaliui’, ing miszka ‘į mišką’ (j5b). nevienodai jose atsispin-
di pagrindinė rytų aukštaičių ypatybė – puntininkavimas ir nosinių balsių [ą], 
[ę] pakitimai. j5a priesaikos tekste puntininkavimas ir nosinių balsių [ą], [ę] siau-
rėjimas ryškūs: Wisagalunciam ‘visagaliui’, Szwintay ‘Švenčiausiajai’, wazioiuncio 
‘važiuojančius’21, ingi miszku ‘į mišką’, vnt ‘ant’. išimtys yra prielinksnis ant (įžan-
ginėje formulėje) ir asmenvardis Andreius. j5b priesaikoje nevienodumų daugiau. 
rašomos rytų aukštaičiams būdingos formos wazioiuncios ‘važiuojančius’, beru 
‘bėrą’, asztonaliku ‘aštuoniolika’ (acc.), treciu ‘trečią’, kumeły ‘kumelę’ ir sureda-
guotos ing miszka ‘į mišką’, wiena ‘vieną’, antra ‘antrą’, kuria ‘kurią’.

b3 priesaikoje puikiai atsispindi pagrindinė rytų aukštaičių ypatybė – dvi-
garsių [an], [am], [en], [em] ir nosinių balsių [ą], [ę] kitimas, pvz.: szwintey 
‘Švenčiausiajai’, vnt ‘ant’, tu ‘tą’, izbiegimu ‘išbėgimą’, piktu misłi ‘piktą mintį’, 
wienu ‘vieną’, gimi ‘gimę’ ir kt. tai viena geriausių rytų aukštaičių tarme užra-
šytų priesaikų.

()ā kamieno vardažodžių vienaskaitos vardininko formos rytų aukštaičių tar-
me užrašytose priesaikose yra tik trys – asmenvardžiai Krystyna Puszycia (b3) ir 
Pawsza (j5a). Šio kamieno vienaskaitos vardininko forma yra vienas iš širvintiškių 
ir pietų panevėžiškių skiriamųjų požymių. minėti asmenvardžiai užrašyti taip, 
kaip dabar tartų širvintiškiai – krist․nα puš·če, pá․užα. pietų panevėžiškiai taria 
krist․nυ puš·čι, pá․užυ. bet tikriausiai šio požymio skirtumas širvintiškių ir pietų 
panevėžiškių patarmėse atsirado vėlai.

21  arba priesaikoje yra klaida, arba jablons-
kis šį žodį netiksliai nurašė. j5b priesaiko-
je tas pats žodis rašomas wazioiuncios. Šią 
formą reikėtų transponuoti važiúojančiuos 
su galūne -uos iš sutrumpėjusios įvar-
džiuotinės formos važiuojančiuosius. tokio 

tipo formą dar ir dabar kartais pavartoja 
kupiškėnai. j6 priesaikoje užrašytas ir ki-
tas įvardžiuotinis dalyvis wadinamuiu ‘va-
dinamuoju’. tikriausiai tada įvardžiuoti-
nės formos vartotos dažniau. dabar šir-
vintiškiai jas vartoja labai retai.
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ir ukmergės rajone gyvenantys širvintiškiai (vidiškiai, ukmergė, pabaiskas), 
ir panevėžiškiai (taujėnai, Šaukuva, deltuva, siesikai), ir artimesni anykštėnai 
(lyduokiai) vyriškosios giminės vardažodžių vienaskaitos vardininko ir vyriško-
sios giminės vienaskaitos pusdalyvio galūnėje -as neišlaikė balsio [a]. jis čia labai 
įvairiai redukuojamas arba visai netariamas: vikus, vikыs, vikυs, vikъs, viks ‘vil-
kas’. nagrinėjamose priesaikose galūnė -as visais atvejais išlaikoma: panas ‘ponas’, 
Iozephas Kazławskas, Kasperas Medziunas, Petras Grygalunas (j5a), panas ‘ponas’, 
pirgdamas ‘pirkdamas’ (j5b), ponas, muszdamas ‘mušdamas’, mardawodamas ‘kan-
kindamas’, Ionas Paczabutas (j6), deuas ‘dievas’, vienas, Martynas, Petras (b3) ir kt. 
reikia manyti, kad galūnės -as balsis redukuotas vėlai, nes antano baranausko 
paskelbtuose tekstuose iš siesikų parapijos (siesikų ir ukmergės parapijos yra 
greta) dar rašoma dvejopai: apipintas, ãžeras ‘ežeras’, stiprũmas ‘stiprumas’ ir 
krũwinus ‘kruvinas’, negýwus ‘negyvas’22. Šiuose tekstuose labai gerai išlaikytos 
visos siesikų šnektai būdingos ypatybės, todėl tikėtina, kad ir vienaskaitos var-
dininko galūnės -as dvejopas užrašymas atspindi realią padėtį. Šiuo metu ir 
ukmergės, ir siesikų parapijose šioje pozicijoje tariama galūnė -us.

dabar ir širvintiškiai, ir visi kiti rytų aukštaičiai taria akomoduotą, „išblėsusį“ 
[α] arba [å] tvirtagaliuose ir nekirčiuotuose dvibalsiuose [ai], [au]: bαk ‘baigti’, 
vαikα ‘vaikai’, šåũk ‘šaukti’, låukα ‘laukai’. toks balsio [a] išblėsimas matomas 
ir priesaikų tekstuose: prowey ‘teisei’ (j2), Treycey ‘trejybei’, Keyp ‘kaip’, Zurowskas 
(j5a), Treycey ‘trejybei’, paney ‘ponai’, dawiow ‘daviau’ (j5b), Treycey ‘trejybei’, keyp 
‘kaip’, wezdeys ‘vėzdais’ (j6), szwintey ‘Švenčiausiajai’, Keip ‘kaip’ (b3).

iš morfologinių ypatybių paminėtinas daiktavardžių u kamieno išlaikymas: 
Andreius (j5a), Tamaszius, Mikołaiows, Tamaszaws (j5b), łowczus, ławczus ‘medžiok-
lis’, sodzium ‘sodžiumi’, Motieius (j6), walszcziu ‘valsčių’ (b3). dabartiniai širvin-
tiškiai šio neproduktyvaus kamieno nebeturi, nes jis yra perėjęs į a2 (baltiškąjį 
ia) kamieną: vienaskaitos vardininkas yra sõ·‰is ‘sodžius’, tamõ·šis, mikalõ·jis, vie-
naskaitos kilmininkas sõ·‰e ‘sodžiaus’, tamõ·še, mikalõ·je ir pan. Xvi–Xvii amžiuje 
daiktavardžių u kamienas dar buvo gajus. Gana dažnai buvo vartojama net ir jo 
daugiskaita23.

vyriškosios giminės vienaskaitos naudininko formos wienamu ‘vienam’ (j2), 
Panu Diewu ‘viešpačiui dievui’ (j5b), Ponu ‘viešpačiui’ (j6), ponu dewu ‘viešpačiui 
dievui’ (b3) leidžia spręsti, kad širvintiškių patarmėje senoji šio linksnio galūnė 
buvo -u < *-ṓ, o ne iš -ui, kuri turi pridėtinį balsį [i]24.

22  Franz specht, Litauische Mundarten, gesam-
melt von A. Baranowski 1, leipzig: 

 K. F. Koehler, 1920, 109–112.
23  j[onas] palionis, Lietuvių literatūrinė kalba 

XVI–XVII a., vilnius: mintis, 1967, 109–
110; jonas palionis, Lietuvių literatūrinės 
kalbos istorija, vilnius: mokslas, 1979, 44; 
jonas palionis, Lietuvių rašomosios kalbos 

istorija, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidykla, 1995, 51.

24  plg. vytautas mažiulis, Baltų ir kitų indoeu-
ropiečių kalbų santykiai, vilnius: mintis, 
1970, 106–119; albertas rosinas, Latvių kal-
bos daiktavardžio linksniavimo sistema: sin-
chronija ir diachronija, vilnius: mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos institutas, 2005, 163.
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minėtini dar keli morfologijos archaizmai: 
1. senesnė ilgoji daugiskaitos naudininko galūnė -mus, pvz.: mumus ‘mums’ 

(j5b ir b3); 
2. atributinių žodžių vienaskaitos naudininko ilgoji galūnė, pvz.: wienamuy 

‘vienam’ (j5a), Wisagalinciamuy ‘visagaliui’ (j5b); 
3. atematinis veiksmažodis esme ‘esame’ (j2).
vartojami senoviškesni prielinksniai anta ‘ant’ (j2 ir j6), ingi ‘į’, bez ‘be’ (j5a), 

plg. la. bez ‘be’.
nelengva tiksliai nustatyti j5a, j5b ir b3 priesaikų surašytojų kilmės vietą, bet 

nė vienas faktas neprieštarauja, kad jie galėjo būti iš ukmergės ar jos apylinkių. 
nuo dabartinės širvintiškių patarmės priesaikų kalba iš esmės skiriasi trimis fo-
netiniais požymiais: žadininkavimu (išskyrus b3 priesaiką), vienaskaitos vardi-
ninko galūne -as ir nesistemingu <ie> rašymu nekirčiuotame skiemenyje. Žadi-
ninkavimą dauguma rytų aukštaičių išlaikė labai ilgai, o dalis žadininkuoja ir 
dabar. apie galūnės -as neseną įsigalėjimą jau kalbėta, o dvibalsėje <ie> balsė <i> 
kartais reiškia ir priebalsio minkštumą, pvz.: prisiekieme ‘prisiekiame’ (j2), kiela 
‘kelio’ (j5a ir j5b), niesprawiedliway ‘nesąžiningai’ (j5b). nuo dabartinės širvintiš-
kių patarmės priesaikų kalbą dar skiria keli morfologijos archaizmai ir redagavi-
mo dalykai.

6 .  i Š v a d o s. Konstantino jablonskio ir domininko burbos paskelbtos septy-
nios Xvii amžiaus ukmergės teismų priesaikos yra reikšmingi to laikotarpio lie-
tuvių kalbos pavyzdžiai. lietuviški Xvi–Xvii amžiaus raštai dažniausiai religinio 
turinio, o dalis priesaikų teksto (be įžanginės ir baigiamosios formulės) yra pa-
saulietinio turinio. be to, jos užrašytos tiesiogiai iš valstiečių ar kitų nekilmingų 
žmonių pasakojimų apie jų patirtas skriaudas.

burba tris ukmergės teismų priesaikas paskelbė su faksimilėmis, o jablonskis 
faksimilių nepateikė. jablonskio skelbtų priesaikų originalų rasti nepavyko, nes 
visos bylos, kuriose šios priesaikos surašytos, iš Xvii amžiaus ukmergės teismų 
knygų išplėštos.

priesaikos labai reikšmingos rytų aukštaičių širvintiškių tyrėjams, nes tarp 
Xvi–Xvii amžiuje išleistų knygų autorių nebuvo nė vieno, kilusio iš šios patarmės 
ploto. pati ukmergės šnekta yra pereinamoji tarp širvintiškių ir panevėžiškių 
patarmių, bet širvintiškių elementų joje gerokai daugiau.

tarminės informacijos požiūriu priesaikos nelygiavertės. dalis jų rašytos iš 
esmės viduriniu to meto raštų kalbos variantu su negausiomis rytų aukštaičių 
tarmės priemaišomis. daugiausia medžiagos širvintiškių ir apskritai rytų aukš-
taičių tarmės istorijos tyrimui teikia dvi jablonskio (j5a ir j5b) ir viena burbos 
(b3) paskelbta priesaika. jos rašytos rytiniu to meto raštų kalbos variantu, todėl 
labai gerai parodo rytų aukštaičiams būdingą dvigarsių [an], [am], [en], [em] 
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virtimą į [un], [um], [in], [im], nosinių balsių [ą], [ę] – į [ų], [į] (ar [u], [i], bet to 
meto rašyba balsių ilgumo ir trumpumo paprastai nerodo). j5a ne taip nuosekliai 
ir j5b priesaikose išlaikytas senasis [ā] kirčiuotame skiemenyje (žadininkavimas). 
nekirčiuotame skiemenyje [ā] išlaikomas visose trijose aptariamose priesaikose 
(žalininkavimas). dvigarsių [an], [am], [en], [em], nosinių balsių [ą], [ę] kitimas 
ir žalininkavimas būdingi ir dabartiniams širvintiškiams.

j5a, j5b ir b3 priesaikos parodo tuo metu jau buvusį balsio [a] išblėsimą tvir-
tagaliuose ir nekirčiuotuose dvigarsiuose. dabar jis būdingas visiems rytų aukš-
taičiams.

priesaikose užfiksuota įvairių morfologinių archaizmų.
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Aurimas Markevičius
s e v e n t e e n t H  a n d  e i G H t e e n t H  C e n t u r Y 

l i t H u a n i a n  o at H s  o F  u K m e r G Ė  t o W n  C o u r t s 

a n d  t H e i r  r e l at i o n s H i p  W i t H  t H e  p r e s e n t 

Š i r v i n t i Š K i a i  d i a l e C t

s u m m a r y

in 1937 Konstantinas jablonskis published four lithuanian Court oaths of ukmergė 
(one oath had been written beforehand in 1634, two in 1669 and one in 1675) in the sixth 
volume of the journal Archivum Philologicum. the article also contains a public presenta-
tion of three oaths from the books of the upytė land Court (of 1624, 1642, and 1653). 
the files related to the court cases used to be stored in the manuscript department of 
the vilnius university library. unfortunately, full files containing all the aforementioned 
seven oaths have been torn out of the original ukmergė manuscript courtbooks. in 2004, 
domininkas burba published three more seventeenth century ukmergė Court oaths (dat-
ing 1648, 1675, and 1677) including facsimiles of the originals. 

the language of the ukmergė Court oaths is variegated. although ukmergė belongs 
to the territory of the east Highland (rytų aukštaitija) Širvintiškiai subdialect, only two 
of the 1669 oaths and one oath dating 1675 were written in the east Highland dialect. the 
aforementioned oaths reflect the transformation of the diphthongs [an], [am], [en], [em] 
into the diphthongs [un], [um], [in], [im], as well as the retention of the old vowel [ā] in 
unstressed syllables (both oaths of 1669 contain it also in stressed syllables) and other 
peculiarities typical of the aforementioned dialect.

the remaining four oaths have been edited according to the standards of the middle 
variant of the sixteenth and seventeenth century written language, which was created by 
mikalojus daukša and other authors of the period. the number of east Highland dialect-
al forms is very scarce in the latter writings.



both the long time periods separating the files investigated and the language differ-
ences found in the oaths indicate that they were written by more than one actuary. besides, 
some of them were written in different courts of ukmergė.

aurimas markevičius   Gauta 2008 m. liepos 9 d.

Vilniaus pedagoginis universitetas

Lietuvių kalbotyros katedra

T. Ševčenkos g. 31

LT-03111 Vilnius, Lietuva

el. p.: individuale@hotmail.com
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 0 ,  2 0 0 8

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  1 1 1 – 1 3 6

Aurelija Tamošiūnaitė
university of illinois at chicago 

asmeninė kalba: laiškai 
šiaurės panevėžiškių patarme1

Šiame straipsnyje analizuojama marijonos Krivickienės, kiek pramokusios ra-
šyti moters, gyvenusios vismantų kaime, pakruojo rajone (anksčiau šis kaimas 
priklausė radviliškio rajonui), laiškų kalba. nustatomi tarmės bruožai, bendrinės 
kalbos įtaka, aprašoma individuali šios moters rašyba ir jos raida. analizei pa-
sirinkti laiškai, rašyti iš lietuvos į jungtines amerikos valstijas trims adresatams: 
motinai, seseriai ir tetai. laiškai saugomi jameso bezy šeimos archyve2, o kopi-
jos – pasaulio lietuvių bendruomenės lituanistikos katedros su partneriais kuria-
moje Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazėje. iš viso turima 19 Krivic-
kienės rašytų laiškų, tačiau ne visi rašyti jos pačios ranka. vienas laiškas yra 
atspausdintas spausdinimo mašinėle, kitas – greičiausiai rašytas dukters, o 3 ra-
šyti anūkių. straipsnyje analizuojama tik 14 pačios moters tarp 1955 ir 1968 metų 
rašytų laiškų. dviejų laiškų (133 ir 14) tiksli data nėra žinoma, tačiau išsami ra-
šybos analizė gali padėti nustatyti bent apytikslį šių laiškų parašymo laiką. 

10 (apie 1967 metus) laiške Krivickienė pamini esanti 65 metų amžiaus, vadi-
nasi, ji turėjo būti gimusi apie 1900–1902 metus. autorė beveik visą savo gyve-
nimą išgyveno vismantų kaime, pakruojo rajone. maždaug nuo 1964 metų4 au-
torė žiemas leisdavo pas dukrą radviliškyje, o vasaroms sugrįždavo į vismantus. 
apie tai ji užsimena 14 laiške: aš uniti vasaros išvažoi i kaimo suvaikes isavo nama 
uzeamo tai measti giveanu (‘aš vasarai išvažiuoju į kaimą, su vaikais į savo namą, 
o žiemą tai mieste gyvenu’). autorė kalbėjo šiaurės panevėžiškių patarme. spren-
džiant iš bk normų neatitinkančios rašybos, manytina, jog ji buvo pramokyta 
pažinti didžiumą raidžių ir mokėjo skaityti. viename iš laiškų (9) seseriai mote-
ris pripažįsta: aš neamokit nekeaki ar tamisti suskaitai mano rašto (‘aš nemokyta nė 
kiek, ar tamsta suskaitai mano raštą’). tačiau nors ir nerašė bendrine kalba, ji 
savitai užrašė savosios – šiaurės panevėžiškių – patarmės ypatybes. 

1  nuoširdžiai dėkoju habil. dr. Genovaitei 
Kačiuškienei už patarimus rašant šį 
straipsnį ir violetai meiliūnaitei už įžval-
gias pastabas bei komentarus.

2  laiškais naudotasi šeimos leidimu.

3  skaičius čia ir toliau nurodo laiško numerį 
šaltinių sąraše.

4  iki 1964 metų vokai adresuoti iš vismantų 
kaimo, nuo 1964 metų – iš radviliškio.
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1. asmeninė korespondencija kalbiniu aspektu lietuvių kalbotyroje nedaug 
tirta. jurgis lebedys ir vincas urbutis analizavo žemaičių donininkų patarme 
rašytus prekybininko ernsto Šadevalto laiškus5. nustatę donininkiškas ypatybes, 
autoriai straipsnio pabaigoje pabrėžė, kad laiškai gali būti „gana patikimas ir 
vertingas“ tarmių šaltinis (1972, 199). iš XiX amžiuje rašiusių autorių kalbiniu 
aspektu yra aptarta antano Klemento ir dionizo poškos laiškų rašyba, jos raida, 
pasirinktos vartoti tarminės lytys6. petras jonikas 1909–1921 metais rašytuose Že-
maitės laiškuose tyrė bendrinės kalbos ir žemaitiškų lyčių santykį7. joniko teigi-
mu, taikymasis prie bendrinės kalbos „šiuose privačiuose Žemaitės laiškuose 
negalėjo būti toks rūpestingas, sąmoningas, kaip kad būtų buvęs tuos dalykus 
ruošiant spaudai“ (jonikas 1973, 140). jis nustatė, jog nors rašytoja pamažu „ar-
tėjo prie bendrinės kalbos normų“ (1973, 140), neretai laiškuose vis dar prasprūs-
davo žemaitiškų lyčių. 

nors žinomų istorijoje žmonių laiškai kartais patraukia tyrėjų dėmesį, tačiau 
paprastų žmonių asmeninė korespondencija beveik netirta. stephanas elspaßas 
pažymi, jog kalbininkai ir istorikai dažnai per mažai dėmesio skiria raštams že-
miausiųjų socialinių sluoksnių žmonių, kuriems „rašto kalba nebuvo kasdieninis 
poreikis“8. tačiau šalia rašytinių šaltinių tokie laiškai gali suteikti daugiau kalbos 
istorijos duomenų. 

privati rašomoji kalba padeda vertinti ir bendrinės kalbos (bk) priėmimo pro-
cesą. einaro Haugeno teigimu, visuomenės priėmimas yra vėliausiai užsibaigian-
tis bendrinės kalbos kūrimosi aspektas9, nors, jurgitos venckienės nuomone, lie-
tuvių bendrinės kalbos priėmimo užuominų galima užčiuopti jau nuo pat tarmės 
pasirinkimo10. išanalizavusi rytų aukštaičio kunigo povilo januševičiaus 1895–
1898 metais sau rašyto Dienoraščio kalbą, venckienė atkreipė dėmesį, jog tekste 
pasitaikančios vakarų aukštaičių (bendrinės kalbos) lytys rodo januševičiaus 
orientaciją į bk, pastangas ją priimti (2007, 153). tačiau, venckienės teigimu, di-
džiosios dalies visuomenės – mažai išsilavinusių kaimo žmonių – bk priėmimas 

5  straipsnis pirmą kartą išspausdintas Baltis-
ticoje 4(2), 1968, 293–306. Čia ir toliau ci-
tuojama iš jurgis lebedys, vincas urbutis, 
„du žemaitiški Xviii a. vidurio laiškai“, 
Jurgis Lebedys, Lituanistikos baruose 1, vil-
nius: vaga, 1972, 184–200.

6  Giedrius subačius, Žemaičių bendrinės kalbos 
idėjos. XIX amžiaus pradžia, vilnius: moks-
lo ir enciklopedijų leidybos institutas, 
1998, 95–113, 215–228. 

7  petras jonikas, ,,Žemaitė ir bendrinė kalba“, 
Lituanistikos darbai 3, red. vincas maciū-
nas, brooklyn: Franciscan Fathers press, 
1973, 135–142.

8  stephan elspaß, ,,standard German in the 
19th Century? (Counter)-evidence from 
the private Correspondence of ‘ordinary 
people’“, Standardization: Studies from the 
Germanic Languages, ed. andrew r. linn, 
nicola mclelland, amsterdam/philadel-
phia: john benjamins publishing Compa-
ny, 2002, 44.

9  einar Haugen, The Ecology of Language, stan-
ford, California: stanford university 
press, 1972, 252. 

10  jurgita venckienė, Lietuvių bendrinės kalbos 
pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901) 
(daktaro disertacija, rankraštis), vilnius, 
2007, 151. 
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dar tyrinėtina sritis (2007, 153). vienas iš galimų tokio tyrimo šaltinių galėtų būti 
asmeninė korespondencija bei dienoraščiai. 

bendrinės kalbos priėmimui svarbu skirti ne tik rašomąją ir šnekamąją bk, bet 
ir priėmimo lygmenis: gebėjimą skaityti ir suprasti šnekamąją bk ir gebėjimą ją 
pačiam ,,gaminti“, t. y. ja rašyti ir kalbėti. nors vėlesniame savo darbe Haugenas 
terminą „visuomenės priėmimas“ pakeičia „diegimu“11 (implementation), diegimas 
tarsi labiau implikuoja bendrinės kalbos (daugiausia rašomosios) platinimą per 
mokyklas, laikraščius, knygas, radiją, televiziją. tačiau tiek diegimas, tiek priė-
mimas iš esmės yra tas pats bk raidos aspektas, tik jo atskaitos taškas yra kitas: 
vienų diegiamą bk (per mokyklas, laikraščius, knygas, radiją, televiziją) kiti gau-
na, priima. 

tony Fairmanas, analizuodamas XiX amžiaus pradžios vargingiausių anglijos 
gyventojų laiškus, pagal raštingumą yra skyręs tris rašančiųjų grupes: išsimoks-
linusių (Schooled), iš dalies išsimokslinusių (Partly-Schooled) ir neišsimokslinusių 
(Vulgar)12. jo teigimu, raštingumas gali būti nustatytas pagal raidžių jungimą, 
skyrybos ženklų ir didžiųjų raidžių buvimą, sakinių formavimą, sintaksės ele-
mentus (Fairman 2000, 71). Kita vertus, mažai rašymo įgūdžių turintys žmonės 
priklauso šnekamajai kultūrai, todėl jų sąmonėje žodžiai yra fiksuoti garsais, o 
ne raidėmis (Fairman 2000, 72). Garsinės kalbos ypatybės prasismelkia į rašytinį 
tekstą: vieni žodžiai būna išskaidyti skiemenimis, kiti – be tarpelių sujungti, t. y. 
rašančiajam ne visada aiškios rašomų žodžių ribos. toks rašybos bruožas parodo 
rašymo įgūdžius ar jų stoką bei raštingumo lygį. maria F. García-bermejo Giner 
ir michaelis montgomery, tyrinėję anglų emigrantų laiškus, atkreipė dėmesį, jog 
tokių, tik pramokusių rašyti žmonių laiškai yra įdomesni analizuoti, nes „laiš-
kuose užfiksuoti keli to paties žodžio užrašymo būdai gali atskleisti įdomių fak-
tų apie rašančiojo tartį“13. 

2. r a Š Y b a

2.1. analizuojamų laiškų rašyba įvairi ir iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti 
visiškai nenuosekli. visų pirma nėra žymima balsių ilgumo ir trumpumo opozi-
cija ([i] ir [i∙], [u] ir [u∙]) – nėra grafemų <y> ir <ū>. autorė taip pat nevartoja 
nosinių raidžių <ą>, <ę>, <ų>, grafema <į> parašyta tik vieną kartą žodyje tetulįtis 
‘tetulytės’ 1. tėra tik du grafemos <ė> pavartojimo atvejai žodžiuose apileonikėti 

11  einar Haugen, Blessings of Babel. Bilingua-
lism and Language Planning, berlin, new 
York, amsterdam: mouton de Gruyter, 
1987, 61.

12  tony Fairman, „english pauper letters 
1800-34, and the english language“, Letter 
Writing as a Social Practice, ed. davis bar-
ton and nigel Hall, philadelphia: john 

benjamin publishing Company, 2000, 65.
13  maria F. García-bermejo Giner, michael 

montgomery, „british regional english in 
the nineteenth century: the evidence from 
emigrant letters“, Issues and Methods in  
Dialectology, ed. alan r. thomas, bangor: 
university of Wales bangor, department 
of linguistics, 1997, 170.



Archivum Lithuanicum 10114

‘aplankyti’ 3 ir mėleama ‘mylima’ 6. abiejose šiose pozicijose tiek bk, tiek šiaurės 
panevėžiškių patarmėje tariamas garsas [i∙], todėl <ė> čia greičiausiai parašyta 
atsitiktinai, plg. kitus tų pačių žodžių užrašymus be <ė>: apilonikiti 5, apilonikiti 
7, Mileama 6, Milima 7 ir kt. iš diakritinių raidžių autorė daugeliu atvejų vartoja 
<č>, <š>, <ž> raides. 

laiškuose nėra jokių skyrybos ženklų – nei taško, nei kablelio ar klaustuko, 
labai retai vartojamos didžiosios raidės (dažniausiai kreipiniuose ar minint reli-
ginių švenčių pavadinimus, tačiau nenuosekliai). ne visada laiškuose aiškios žo-
džių ribos, dažnai priešdėlis, taip pat dalelytė ne rašomi atskirai nuo šaknies (ati 
doakiti ‘atiduokite’ 2, ati sakima ‘atsakymą’ 3, nea padeadi ‘nepadeda’ 2, su gijo 
‘sugijo’ 4 ir kt.). Kadangi nežymėti jokie skyrybos ženklai, ne visada aiškios ir 
sakinių ar periodų ribos. pagal Fairmano išvardytus raštingumo bruožus, tokios 
ypatybės autorę rodytų esant tik pramokusią rašyti. dėl neįgudimo rašyti (bend-
rine kalba) autorė susikūrė savo pačios rašybos sistemą, kuri daugeliu atveju 
yra tam tikras jos gimtosios tarmės transkribavimas. plg. ketvirto laiško ištrau-
ką (žr. ir 1 pav.) su perrašu bendrine kalba.

laiško ištrauka perrašas bendrine kalba

mileama mano mamitea ir 
seasutea aš tamistos dukerealea 
bučoaju tamisete balitis ronikitis 
ir rukišileto veaideali žiuredama 
itamistos paveaikiseleli neagali 
nerašiti pagali vojis api tamistos 
širideales gearumo daugi (<u> įterpta          
viršuje – A.T.) nearašisi 
teaguli tiki tamiste deavis seveaiko=to 
už toki gearumo keaki mani padeje 
ilego i bido koli maži buvo vaike 
ir dabari mileama mametea abideve 
pa seanemi veanu siki presejo 
ziureti i kito ronikis kadi uždirpitu 
duneales ir doatu valigiti udiripiti 
neak nea begali tiki namis 
padaboji ati likomi deve su 
aliziute ji iš eini i kuluki tai 
leaki veani mani už ginita venaji 
buti 

mylima mano mamyte ir 
sesute, aš, tamstos dukrelė, 
bučiuoju tamstai baltas rankytes 
ir raukšlėtą veidelį. Žiūrėdama 
į tamstos paveikslėlį, negaliu 
nerašyti, pagalvojusi apie tamstos 
širdelės gerumą. daug 
nerašysiu, 
tegul tik tamstai dievas sveikatą 
už tokį gerumą, kiek man padėjai 
ir ligoje, ir bėdoje, kol maži buvo vaikai 
ir dabar. mylima mamyte, abidvi 
pasenome, vienusyk prisiėjo 
žiūrėti į kito rankas, kad uždirbtų 
duonelės ir duotų valgyti. o dirbti 
nieko nebegaliu, tik namus 
padaboju. atlikome dvi su 
alziute. ji išeina į kolūkį, tai 
lieku viena. man užginta vienai 
būti. 

1 lentelė: 4 laiško ištrauka (1956 metai)

2.2. išskirtinis laiškų autorės rašybos bruožas – įterptinių ir pridėtinių raidžių 
<i>, <e>, rečiau <a> rašymas tose pozicijose, kur neturėtų būti tariamas joks garsas. 
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14  Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija, sudarė 
rima bacevičiūtė, audra ivanauskienė, 
asta leskauskaitė, edmundas trumpa, 

Ypatybė įterpti balsį prieš sonantą yra būdinga panevėžiškiams, kai susidaro neiš-
tariamų garsų samplaikos, pavyzdžiui, .kǝls ‘aklas’14. tačiau analizuojamų laiškų 
autorė, kaip bus matyti iš pavyzdžių, raides <i>, <e> (rečiau <a>) įterpdavo (pridė-
davo) daug dažniau ir daug įvairesnėse pozicijose. Galima skirti du perteklinio <i> 
tipus: a) pridėjimas žodžio gale po priebalsio, b) įterpimas tarp priebalsių.

2.2.1. <i> pridėjimas žodžio gale po priebalsio:
a) grafema <i> dėsningai prirašoma prie vienskiemenių prieveiksmių, prielinks-

nių ir dalelyčių paskutinių priebalsių: ari 1, dari 1(5x), 3, daugi 2(2x) (žr. 2 pav.), 
deli 4, gali ‘gal’ 2(3x), 3, 4(5x), kadi 1(2x), 2(9x), 3(2x), 4(10x), kaipi 1(4x), 2(7x), 
3(2x), 4(2x), kami 2, koli 4, neti 4, pasi 4, teaipi 2(3x), 3, teaki 2, teapi 4, teipi 1, tiki 
2, 4(3x), uži 4. <i> prirašoma ir dviskiemenių prieveiksmių gale: dabari 1, 3, 4(4x), 
kodeli 2, 4, neakaipi 2, teaipati 2.

1 pav. 4 laiško ištrauka (1956 metai);
jameso bezy šeimos (jav) archyvas

vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2004, 
176 (toliau – LKTCh).
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2 pav. 2 laiško (1956 metai) ištrauka su formomis <sev> ir <eai>: seveaikini, 
seveaikatos, seveaikatele, taip pat įterptomis ir pridėtomis grafemomis <i>: binidere, 
viseami, daugi, kadi, deavis; <e>: ševenitomi;
jameso bezy šeimos (jav) archyvas

pasitaiko tokių pačių žodžių, parašytų ir be pridėtosios <i>: ar 1(2x), 2(5x), 5, 
dabar 1, 2(3x), 4, dar 2(3x), 3(2x), 4, 5(5x), ir 1(2x), 2, 5(2x), kaip 2(2x), 5, man 5, 
vis 5, tačiau jų daug mažiau. taip <i> autorė prirašinėjo turbūt vadovaudamasi 
savo susikurta taisykle „priebalsis + balsis“ (Cv). atrodo, kad autorė apskritai 
vengė žodžius užbaigti kita priebalsine grafema nei <s> (nors yra išimčių, žr. 
2.2.2). autorės rašybos taisyklė – žodžiai užbaigiami arba balsius žyminčiomis 
grafemomis, arba <s>; 

b) grafemą <i> autorė pridėdavo ir prie daugiaskiemenių žodžių galūnių (šiau-
rės panevėžiškiai nekirčiuotas galūnes redukuoja): asati ‘esat’ 1, atirašiti ‘atrašyt’ 
3, atisiusiti ‘atsiųst’ 2, diripiti ‘dirbt’ 2(2x), givenitumeti ‘gyventumėt’ 2, nea pame-
rišketi ‘nepamirškit’ 3, neanoreati ‘nenorėt’ 2, neasupiki ‘nesupyk’ 1, neatori ‘netur’ 
5, neaturi ‘netur’ 2, paliketi ‘palikit’ 3, parašiki ‘parašyk’ 1, paseveaikiti ‘pasveikint’ 
1, pasijilegomi ‘pasiilgom’ 1, su šealipiti ‘sušelpt’ 2, supearaližoati ‘suparaližuot’ 2, 
supiketi ‘supykot’ 2, turetomi ‘turėtum’ 5, už pikoti ‘užpykot’ 3 ir kt. neatmestina 
galimybė, jog grafema <i> autorė čia žymėjo priebalsių minkštumą, kuris išlaiky-
tas nukritus priešakinės eilės balsiui. tačiau, kaip rodo kiti pavyzdžiai (žr. 2.2.1.c 
ir 2.2.2. a ir b), <i> autorės dažnai prirašinėtas ir ne po palatalizuotų priebalsių;
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c) <i> pridėta šiose redukuotose galūnėse: praes. 1 sg. seveaikini ‘sveikinu’ 1, 
praes. 3 sg. eini ‘eina’ 4, giveani ‘gyvena’ 2(4x), iš eini ‘išeina’ 4, kalibi ‘kalba’ 1, 
4, neagauni ‘negauna’ 3(2x), seargi ‘serga’ 4, searigi ‘serga’ 1.

2.2.2. <i> įterpimas tarp priebalsių:
a) <i> įterpiamas tarp priebalsių, pavyzdžiui, šių redukuotų žodžių galūnėse: 

nom. sg.: balitis ‘baltas’ 1, 2, beroliukis ‘broliukas’ 4, cipirjonis ‘Ciprijonas’ 2, deavis 
‘dievas’ 2(2x), givis ‘gyvas’ 3, laiškis ‘laiškas’ 1, sekaistis ‘skaistus’ 4, skaistis ‘skais-
tus’ 1, ševogeariukis ‘švogeriukas’ 3, žeami ‘žiema’ 4; acc. pl.: laiškis ‘laiškus’ 3, 
namis ‘namus’ 4, potearelis ‘poterėlius’ 1, ronikis ‘rankas’ 4, šeaimis ‘šeimas’ 1 ir t. t. 
tokiose redukuotose pozicijose retai kada įterpiamas <e>, jis dažniausiai autorės 
įterpinėtas tik žodžio pradžioje ar viduryje (žr. 2.2.3). 

Kita vertus, pasitaiko ir neredukuotų galūnių: laikas 2, giveanimas ‘gyvenimas’ 
2, givas ‘gyvas’ 2(2x), 3, 5(2x), nesuveaikas ‘nesveikas’ 4, viskas 9(2x). sunkiau 
atpažinti žodžius su galūne -is, nes toks užrašymas gali žymėti tiek redukuotą, 
tiek neredukuotą galūnę: brolis 10, jurigis ‘jurgis’ 2, pavasaris 8, pilivealis ‘pilvelis’ 
5, rudenelis 13, seonitinelis ‘siuntinėlis’ 2, šoripolis ‘šiurpulys’ 5, veaidealis ‘veidelis’ 
1. tokios nesutrumpintos galūnės ir įterptinio <i> stoka aiškiai rodo bendrinės 
kalbos įtaką.

labai retai, redukuojant galūnes, nepridėtas joks rašmuo: neagal ‘negali’ 8, 
neagaun ‘negauna’ 2, neagav ‘negavau’ 3, neatijauč ‘neatjaučia’ 11, praleaidž ‘pra-
leidžiu’ 13, susiraš ‘susirašo’ 4, upirav ‘operavo’ 11, uži miriš ‘užmirš’ 6, virs ‘viras’ 
11. autorė ne visada nuosekliai laikėsi savos taisyklės žodžius užbaigti balsine 
grafema ar <s>. bet tokių pavyzdžių labai nedaug (jie čia suminėti visi);

b) raidė <i> įterpiama po priešdėlių 1) ap- ir 2) at-, pvz.: 
1) apidireaustis ‘apdraustus’ 3, apilonekiti ‘aplankyti’ 2, apilonikiti ‘aplankyti’ 4, 

5, 7, 10, 11 (žr. 3 pav.), apisidžeaugemi ‘apsidžiaugėme’ 5, apisilanikiti ‘apsilankyti’ 
11, apisireagis ‘apsirengus’ 9, apisivearikeo ‘apsiverkiau’ 10, apisiveas ‘apsives’ 14, 
apisižeanijo ‘apsiženijo’ 2, 12, apiveriki ‘apverkiu’ 8; 

2) ati likomi ‘atlikome’ 4, atileakami ‘atliekame’ 4, atirašitami ‘atrašytum’ 4, ati-
sakima ‘atsakymo’ 1, 2, atisiusiti ‘atsiųsti’ 2 ir kt. laiškų autorė čia galėjo vengti 
priebalsių samplaikos ir apibendrindama atviro skiemens tipą Cv įterpti <i>. Kita 
vertus, rytų aukštaičiai priešdėlių api- ir ati- kartais linkę netrumpinti15, tačiau 
tokios formos gana retos16. tad šiuose pavyzdžiuose <i> autorės įterpta greičiau-
siai apibendrinant atviro skiemens taisyklę;

15  pavyzdžius žr. Zigmas Zinkevičius, Lietu-
vių dialektologija, vilnius: mintis, 1966, 
129. 

16  pavyzdžiui, Kačiuškienės pateikiamuose 
transkribuotuose šiaurės panevėžiškių 

tekstuose užfiksuotos tik dvi formos: 
apìserga ir atãneša, žr. Genovaitė Kačiuš-
kienė, Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologi-
jos bruožai: Mokslinė monografija, vilnius: 
vilniaus universiteto leidykla, 2006, 143. 
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c) jei po dviejų ar trijų priebalsių eina <i>, tarp tų priebalsių taip pat linksta-
ma įterpti papildomą <i>: branigi ‘brangi’ 4, diripiti ‘dirbti’ 5, meriti ‘mirti’ 4, 
numerisimi ‘numirsime’ 4, pasilisti ‘paslysta’ 5, pasimatisimi ‘pasimatysime’ 4, pe-
niki ‘penki’ 4, serikiti ‘sirgti’ 5, sitipiribe ‘stiprybė’ 6, udiripiti ‘uždirbti’ 4, už me-
rišiti ‘užmiršti’ 4, valigiti ‘valgyti’ 4. Šie pavyzdžiai rodytų tam tikrą grafinę (bal-
sių) asimiliaciją. akivaizdu, kad autorė vengė priebalsių samplaikų ir rašydama 
žodžius grafiškai derino balsines grafemas, vadovaudamasi skiemenavimo tai-
sykle (C)v(C)v...(C)v. 

tokia įterpiamos raidės sąsaja su po to einančia ir balsį žyminčia grafema 
pastebima ir kitais atvejais, pavyzdžiui, įterpiant <a>: barangi ‘brangi’ 4, darabu-
ži (sic!) ‘drabužių’ 4, iš kalausisi ‘išklausys’ 6. pasitaikė atvejų, kai vieną kartą 
tame pačiame žodyje įterpiama <i>, kitą kartą – <e>, pvz.: sevenitomi 6, ševenitomi 
2, 6, ševenitu 6 ir šivinitis 6, šivinitomi 6(2x). toks nenuoseklumas pasitaikė tik 
žodyje šventas. parašymų su ševe- ir šivi- santykis visuose laiškuose 12:3. autorė 
tautosilabinį tarmės dvigarsį [ẹn] gana nuosekliai žymėjo <en> (žr. 3.8), pavyzdžių 
su <in> (išskyrus šiuos tris) laiškuose nerasta. todėl toks užrašymas (šivinitis, 
šivinitomi 6[2x]) greičiausiai prasprūdo nesąmoningai.

3 pav. 11 laiško (1968 metai) ištrauka su formomis <sv>: sveakinu, sveakatos, 
pasveikiti, sveaiki, taip pat įterptomis ir pridėtomis grafemomis <i>: ativažot, 
apisilanikiti, vergidami, leniki, prašomi, sudeavi, apilonikiti, laukisimo;
jameso bezy šeimos (jav) archyvas
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2.2.3. Grafema <e> autorės įterpiama tik tarp priebalsių: 
a) žodžio pradžioje: beroleuko ‘broliuką’ 1, sekaisto ‘skaistų’ 2, sepausdama 

‘spausdama’ 4, seveaikatela ‘sveikatėlė’ 1, seveaikini ‘sveikinu’ 1, seveaiko ‘sveiką’ 1, 
žemonis ‘žmones’ 2 ir kt.; 

b) žodžio viduryje: apilonekiti ‘aplankyti’ 2, balanidežeo ‘balandžio’ 5, benedre 
‘bendrai’ 2, duketeari ‘dukterį’ 1, ilege ‘ilgai’ 1, laipesene ‘laipsniai’ 4, pagal levojo 
‘pagalvojau’ 1, pasijilego ’pasiilgau’ 1, valonedele ‘valandėlę’ 2 ir kt. 

atkreiptinas dėmesys, jog toks įterptinis balsis atsiranda ne tik prieš sonantus 
([l], [r], [v], [m], [n]) (tai būdinga šiaurės panevėžiškiams [LKTCh 176]), bet ir 
prieš kitus priebalsius ([p], [t], [d], [k], [g], [s], [ž]). autorė tarsi apibendrino 
įterptinio garso taisyklę ir kitoms pozicijoms. Kita vertus, toks raidžių įterpinėji-
mas sietinas su jos rašymo įgūdžių stoka. Kaip jau minėta, atrodytų, jog autorė 
buvo susikūrusi taisyklę tarp priebalsių įterpinėti balsius žyminčias grafemas.

2.2.4. palyginus įterptinių <e> ir <i> rašybą, išryškėjo, jog tam tikruose žo-
džiuose pasirenkama įterpti arba viena, arba kita grafema. pastebėta, jog po <s> 
ar <š> žodžio pradžioje, jei tolesniame skiemenyje bus parašyta <e> ar <a>, links-
tama įterpti <e>, pvz.: isepeletusi ‘išsiplėtusi’ 4, sekaistis ‘skaistus’ 6, sepausdama 
‘spausdama’ 4, seveaikini ‘sveikinu’ 6, seveaikoto ‘sveikatą’ 4, seveatemi ‘svetimi’ 4, 
ševenitomi ‘šventomis’ 2, 6, ševenitu ‘šventų’ 6, už sepaude ‘užspaudė’ 5. apskritai 
<e> dažniausiai linkstama įterpti tarp priebalsių žodžių pradžioje: beranigoji ‘bran-
gioji’ 2, 4, 5, beroleuko ‘broliuką’ 1, teviriti ‘tvirta’ 5, žemonis ‘žmones’ 2. 

Kuo vėlesnis laiškas, tuo <e> įterpimų mažiau. pavyzdžiui, šaknies sveik- for-
mų distribucija rodo, jog maždaug nuo 1967 metų laiškuose pradeda vyrauti 
formos be įterptinės <e>: pasveikismi ‘pasveiksime’ 11, sveaikato ‘sveikatą’ 10, sveai-
kini ‘sveikinu’ 10, sveakatos ‘sveikatos’ 11, sveaiki ‘sveiki’ 11 (žr. 3 pav.) ir t. t., tuo 
tarpu laiškuose iki 1965 metų tokie užrašymai pasirodo tik sporadiškai. Žodžių, 
kurie prasideda <sv> (dažniausiai šaknies sveik- formos), distribuciją bei rašybos 
kaitą kiekviename laiške žr. 4 paveiksle.

matyti, jog iki 8 laiško (1965 metų) vyrauja formos <sev> su įterptiniu <e>, 
tačiau maždaug nuo 10 laiško (1967 metų) dažniau vartojamos formos su <sv>, 
t. y. be įterptinio <e>. Kita vertus, 13 ir 14 laiškų tiksli parašymo data nežinoma. 
sprendžiant iš <sev> ir <sv> rašybos, tikėtina, jog 13 laiškas buvo parašytas ne 
anksčiau kaip 1965–1967 metais, nes jame vyrauja formos be įterptinio <e>, o 14 
laiškas turėtų būti parašytas iki 1965 metų dėl jame vyraujančių formų su įterp-
tiniu <e>. tokį šių dviejų laiškų datavimą patvirtintų ir <ei> bei <eai> rašybos 
raida (žr. 3.6). Įterptinių <e> mažėjimas vėlesniuose laiškuose ir autorės rašybos 
raida rodo aiškų bendrinės kalbos poveikį.

Kokių nors chronologinių pakitimų dėl <i> įterpimų nepastebėta, t. y. vėles-
niuose laiškuose <i> įterpinėta taip pat dažnai, kaip ir ankstesniuose. <i> įterpia-
ma daug įvairesniuose žodžiuose ir įvairesnėse pozicijose nei <e>. ne visada 
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vienodai <i> įterpiamas ir tame pačiame žodyje, todėl sunku patikrinti chronolo-
ginę šių įterpinėjimų raidą. 

2.2.5. Įterptinių ir pridėtinių grafemų <i> ir <e> (rečiau – <a>) rašybą galbūt 
galima paaiškinti dažniausio skiemens tipo Cv apibendrinimu. atrodo, jog laiškų 
autorė vengė priebalsių samplaikų ir grafiškai žodžius rašė (C)v(C)v...(C)v prin-
cipu. alekso Girdenio teigimu, Cv yra universaliausias skiemens modelis, intui-
tyviai kalbančiojo suvokiamas lengviausiai17. tikėtina, jog dėl paprastumo ir daž-
numo (tai dažniausiai lietuvių kalboje pasitaikantis skiemens tipas, žr. DLKG¹ 37) 
laiškų autorė jį apibendrino. 

Kita vertus, tai, jog grafemos <i> ir <e> įterpiamos skirtingose pozicijose ir 
skirtinguose žodžiuose (nors yra išimčių), rodytų, jog autorė jas skyrė. Galbūt 
šiomis perteklinėmis grafemomis autorė žymėjo neutralų balsį [ǝ]. pastebėta ten-
dencija <e> dažniau įterpinėti tarp kietųjų priebalsių (pvz.: beroleuko ‘broliuką’ 1, 
sekaisto ‘skaistų’ 2 ir kt.), o <i> – tarp minkštųjų (pvz.: diripiti ‘dirbti’ 5, meriti 
‘mirti’ 4 ir kt.) (yra išimčių, pvz.: duketeari ‘dukterį’ 1, seveaikini ‘sveikinu’ 6, va-
lonedele ‘valandėlę’ 2 ir kt.). tarp kietųjų priebalsių autorė galėjo žymėti [ǝ], o 
tarp minkštųjų – [ẹ]. toks kokybinis įterptinio balsio skirtumas šiaurės panevė-
žiškių patarmėje egzistuoja fakultatyvinės anaptiksės atveju18. 

anaptikse galbūt galima būtų paaiškinti grafemų <i> ir <e> įterpimą kai ku-
riuose vrC tipo junginiuose. nors anaptiksė dažniausiai atsiranda po [r], ji ga-

17  aleksas Girdenis, Fonologija, vilnius: 
mokslas, 1981, 83–84.

18  Genovaitė Kačiuškienė, aleksas Girdenis, 
„‘Žiemgališkoji’ anaptiksė šiaurės panevė-

žiškių tarmėje ir jos kilmė“, Aleksas Girde-
nis, Kalbotyros darbai 2, vilnius: mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, 2000 
[1982], 269. 

4 pav. Žodžių, kurie prasideda <sev> ir <sv>, distribucija
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lima ir po kitų sonantų, pavyzdžiui, Kačiuškienės transkribuotuose šiaurės pa-
nevėžiškių tekstuose anaptiksė užfiksuota po tvirtagalio [l] (2006, 149, 180). todėl 
tikėtina, jog taip užrašytuose žodžiuose jurigis ‘jurgis’ 3, kalibi ‘kalbu’ 1, nerivu 
‘nervų’ 5, pasijilego ‘pasiilgau’ 1, searigi ‘serga’ 1, susearigi ‘susergu’ 11, šeridis 
‘širdis’ 5, varigis ‘vargus’ 8 ir kt., įterptiniai <i> ir <e> gali žymėti anaptiksę. vie-
na iš pagrindinių sąlygų anaptiksei atsirasti – stipri galūnių redukcija, tad atsi-
radęs įterptinis balsis savaip kompensuoja redukuotą balsį (Kačiuškienė, Girdenis 
2000 [1982], 269). Kita vertus, visų pateiktų <i> ir <e> įterpimo ir pridėjimo pa-
vyzdžių anaptikse paaiškinti negalima. Greičiausiai grafemos <i> ir <e> įterptos 
ir pridėtos tiek dėl anaptiksės, tiek dėl priebalsių minkštumo, tiek apibendrinus 
skiemens tipą Cv. 

3. F o n e t i K a

3.1. <o>. Grafema <o> rašančioji dažniausiai žymėjo savo tarmės [ọ] ir [o]. 
Šiaurės panevėžiškių patarmėje [ọ] esti keliose pozicijose: 

a) acc. sg. galūnėje, kur bk turima <ą> (LKTCh 174): aleano ‘aleną’ 8, bažiničeo 
‘bažnyčią’ 8, beroleuko ‘broliuką’ 1, deano ‘dieną’ 1, ideavo ‘į dievą’ 8, jo ‘ją’ 2, 
juriguko ‘jurgiuką’ 1, kapo ‘kapą’ 8, kealeto ‘keletą’ 1, kito ‘kitą’ 2, laisiko ‘laišką’ 
8, namiuko ‘namiuką’ 8, nugaro ‘nugarą’ 2, penicejo ‘penciją’ 8, seveaiko ‘sveiką’ 1, 
šeaimo ‘šeimą’ 2, 8, šimito ‘šimtą’ 2(4x), 8, vasaro ‘vasarą’ 2, zeamo ‘žiemą’ 8, ir 
kur bk turima <ų> (Zinkevičius 1966, 120): karito ‘kartų’ 7, sekaisto ‘skaistų’ 2, 5, 
7(2x), sekasto ‘skaistų’ 3, stipro ‘stiprų’ 12, suno ‘sūnų’ 11. 

pasitaikė ir užrašymų su <a>: broliuka ‘broliuką’ 6, deava ‘dievą’ 4, ka ‘ką’ 3, 
keativirita ‘ketvirtą’ 3, laiška ‘laišką’ 3, nama ‘namą’ 11, pora ‘porą’ 3, šemita ‘šim-
tą’ 4, veana ‘vieną’ 3, visa ‘visą’ 6, viska ‘viską’ 2, tačiau formos su <o> vyrauja. 
raidės <o> ir <a> autorės rašomos skirtingai: <o> brėžiama ovalo formos, <a> – 
visada greta ovalo turi užbaigiamąjį elementą, lenktą lazdelę (žr. 5 pav.). dėl to 
laiškuose nesunku atskirti, kur kuri grafema užrašyta. <o> ir <a> rašymo santykis 
šioje pozicijoje 157:16, tad <a> acc. sg. galūnėse pasitaiko gana sporadiškai. toks 
užrašymas rodo tam tikrą bendrinės kalbos įtaką.

vienu atveju <o> pažymėta ir gen. pl. galūnė [u∙]: muso ‘mūsų’ 11. tačiau šis 
žodis visais kitais atvejais rašytas su <u>: musu ‘mūsų’ 7, 10, 14, numusu ‘nuo 

5 pav. raidžių <a> ir <o> rašyba 1 laiške (1955 metai); 
jameso bezy šeimos (jav) archyvas



Archivum Lithuanicum 10122

mūsų’ 5, 8. tai rodytų, kad muso, matyt, rašančiajai prasprūdo atsitiktinai ir yra 
rašybos riktas;

b) galūnėje, kur bk turimas tvirtagalis arba nekirčiuotas [au] (LKTCh 178): buvo 
‘buvau’ 6, galivojio ‘galvojau’ 9, galivojo ‘galvojau’ 10(2x), gavo ‘gavau’ 5(3x), 6, gi-
ridejo ‘girdėjau’ 7, golejio ‘gulėjau’ 5, iš girido ‘išgirdau’ 5, jo ‘jau’ 10(2x), 11(2x), liko 
‘likau’ 10, nea žino ‘nežinau’ 10, nežino ‘nežinau’ 9, parašio ‘parašiau’ 5, pasakio 
‘pasakiau’ 9, paseano ‘pasenau’ 5, prašo ‘prašau’ 5(2x), 7, su mokejo ‘sumokėjau’ 9, 
turejo ‘turėjau’ 6, veaikišto ‘vaikštau’ 5, vearikio ‘verkiau’ 6, žino ‘žinau’ 6, 11 ir kt. 

aukštesniojo laipsnio prieveiksmių baigmenys [au] rašomi nemonoftongizuo-
ti: dageau ‘daugiau’ 4, daugeau ‘daugiau’ 1, 5, geareau ‘geriau’ 2, 4, graicau ‘grei-
čiau’ 2, lenikisimeau ‘linksmiau’ 5. toks nemonoftongizavimas yra būdingas va-
kariniam šiaurės panevėžiškių pakraščiui (Šeduva, pašvitinys) (Zinkevičius 1966, 
92), iš kurio ir yra kilusi laiškų autorė (vismantai yra už 22 km į šiaurės vakarus 
nuo Šeduvos ir už 51 km į pietvakarius nuo pašvitinio). prieveiksmių baigmenys 
-iai ir -iau nevienbalsinami ir pietų panevėžiškių patarmėje19. meiliūnaitės teigi-
mu, tokį baigmenų nevienbalsinimą galima sieti su tuo, jog „nekaitomų kalbos 
dalių atveju žodžio baigmuo turi silpnesnę distinktyvinę galią“ (2008, 54).

monoftongizuotos galūnės po minkštojo priebalsio greičiausiai žymėtos ir 
šiuose žodžiuose: apisivearikeo ‘apsiverkiau’ 10, mealideos ‘meldžiaus’ 6, paklauseo 
‘paklausiau’ 8, prašeo ‘prašiau’ 3, vearikeo ‘verkiau’ 6. digrafas <eo> šiais atvejais 
galėtų žymėti tiek dvibalsį [au], tiek balsį [ọ] po minkštojo priebalsio. tačiau 
aukštesniojo laipsnio būdvardžių baigmenys, kuriuose autorės šnektoje išlaiko-
mas dvibalsis [au], žymėtos digrafu <au>, o po minkštojo priebalsio – trigrafu 
<eau>, kur <e> žymi minkštumą. todėl tikėtina, jog ir junginyje <eo> šiuose pa-
vyzdžiuose <e> žymi minkštumą, o <o> – autorės tarmės [ọ]. tokį teiginį patvir-
tintų ir kitos pozicijos, kur <e> prieš <o> žymi minkštumą: balanidežeo ‘balandžio’ 
5, neasitipereos ‘nestiprios’ 5, neaturivaleos ‘neturi valios’ 2, penikeos ‘penkios’ 4, 
visokeo ‘visokio’ 2. 

laiškuose pasitaikė ir keletas nemonoftongizuotų praes. 1 sg. galūnių: nea 
žinau 1, 3, žinau 5, tačiau visur kitur gana nuosekliai ši galūnė rašyta su <o>. 
Kaip matyti, <au> žymėtas tik žodžio žinoti praes. 1 sg. galūnėje. Šio žodžio for-
mų su grafema <o> laiškuose rasta 4, o su <au> – 3; 

c) <o> žymėtas nekirčiuotas, turintis atitrauktinį kirtį, tvirtagalių dvigarsių 
pirmojo dėmens ar vienskiemenių žodžių šnektos [ọ] (LKTCh 177): dokireali ‘duk-
rele’ 3, dokiritea ‘dukrytė’ 6, golejemi ‘gulėjome’ 11, golejio ‘gulėjau’ 5, 11, gražos 
‘gražus’ 6, iš politu ‘išpultų’ 4, keatori ‘keturi’ 5, kor ‘kur’ 2, kores ‘kuriais’ 4, momi 
‘mumi’ 4, 11(2x), nodžeougino ‘nudžiugino’ 6, noliudosi ‘nuliūdusia’ 5, nosiramine-
mo ‘nusiraminimo’ 11, pagitomi ‘pagytume’ 5, pagiveanitomi ‘pagyventume’ 5, pa-

19  violeta meiliūnaitė, „netvirtapradžių žo-
džio galo dvibalsių vienbalsinimo tenden-

cijos pietų panevėžiškių patarmėje“,             
Lt 1(54), 2008, 54.
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sikalibejosi ‘pasikalbėjusi’ 7, paskotin ‘paskutinę’ 1, posanitra ‘pusantro’ 9, posonitra 
‘pusantro’ 8, šoripolis ‘šiurpulys’ 5, tori ‘turi’ 1;

d) uždaroje galūnėje, kur šiaurės panevėžiškiai tiek kirčiuotus, tiek nekirčiuo-
tus [o] siaurina į [ọ] (LKTCh 178): amerikos 8, ašaros 9, bagotos 8, gearos ‘geros’ 9, 
jaunos 5, kalibos ‘kalbos’ 8, ligos 2, lovos 5, marijos 8, motinos 9, neasitipereos ‘ne-
stiprios’ 5, sevaikatos ‘sveikatos’ 2, sveakatos ‘sveikatos’ 11 (žr. 3 pav.), šeimos ‘šei-
mos’ 1, 2, tamistos ‘tamstos’ 1, 2(6x), 8(5x), vasaros ‘vasaros’ 11, veanos ‘vienos’ 9, 
veatos ‘vietos’ 5, visos 2, 5(2x), žemonos ‘žmonos’ 9 ir kt.

Grafema <o> taip pat žymėtas ir tarmės kirčiuotas [o∙]: bagotos 8, broleane 
‘brolienė’ 10, brolis 10, kovo 5, motinos 9, neašoti ‘nešioti’ 2, su žinoči ‘sužinočiau’ 
1, suprositi ‘suprosyti’ 9, tokeo ‘tokio’ 5. 

nedaugeliu atvejų raide <o> pažymėtas dvibalsis [uo] (apie šio dvibalsio žy-
mėjimą plačiau žr. 3.3), pavyzdžiui, kirčiuotoje pozicijoje: ativažioti ‘atvažiuoti’ 
11, dokite ‘duokite’ 2, kareomenes ‘kariuomenės’ 420, kariomine ‘kariuomenė’ 1, 14, 
novažoij ‘nuvažiuoju’ 13, važiosi ‘važiuosi’ 13. pokirtiniame skiemenyje bendrinės 
kalbos [uo] šiaurės panevėžiškių patarmėje atitinka [ọ] (Zinkevičius 1966, 87), 
autorė čia taip pat vartojo grafemą <o>: preapole ‘priepuoliai’ 10, 12. 

neretai <o> rašyta ir atviroje nekirčiuotoje galūnėje, nors šiaurės panevėžiškių 
patarmėje šioje pozicijoje [o] trumpinamas į [a] (LKTCh 178; Zinkevičius 1966, 
119–120): anitrašo ‘antrašo’ 7, atisakimo ‘atsakymo’ 9, beadino ‘biedno’ 8, buvo 1(2x), 
3, 4(3x), 5(5x), 8(2x), gavo 9, gilumo 5, giveanimo ‘gyvenimo’ 4, jurigiuko ‘jurgiuko’ 
4, kainavo 9, kartuno ‘kartūno’ 9, kearišto ‘keršto’ 3, kovo 5, laiško 1, 7(2x), mano 
1(2x), 3, 4(10x), 5(7x), 8(4x), 9(5x), savo 1(2x), 4, 8(3x), seveato ‘svieto’ 4, supiko 
‘supyko’ 3, susirašo 2, susiriniko ‘susirinko’ 3, sužinojo 9, šaličo ‘šalčio’ 4, tavo 9, 
turejo ‘turėjo’ 5, užmokejo ‘užmokėjo’ 9, viro ‘vyro’ 4, viso 2 ir kt. tad čia autorė 
nerašė pagal savo tarmę, buvo paveikta bendrinės kalbos rašybos.

tarmės fonetikos atvejų, kai nekirčiuotoje atviroje galūnėje žymėtas trumpasis 
<a>, yra ne tiek daug: alkana ‘alkano’ 8, ati sakima ‘atsakymo’ 3, atisakima ‘atsa-
kymo’ 2, 5, balanidze ‘balandžio’ 6, brolea ‘brolio’ 9, diriba ‘dirbo’ 14, giditoje ‘gy-
dytojo’ 11, išgraba ‘iš grabo’ 6, ligone ‘ligonio’ 11, mana ‘mano’ 1, 2, 8(2x), 9(2x), 
miška ‘miško’ 14, pasiseakima ‘pasisekimo’ 2, prota ‘proto’ 9, švogearea ‘švogerio’ 
13, vasarea ‘vasario’ 5. priklausomai nuo prieš tai esančio priebalsio minkštumo, 
tokia galūnė gali būti žymėta <a> (po kietųjų priebalsių), <e> ar <ea> (po minkš-
tųjų priebalsių). Grafemų <o> ir <a>, <e>, <ea> rašymo galūnėse santykis 280:31. 
tad akivaizdžiai vyrauja rašymas su <o>.

atidžiau pažvelgus į pavyzdžius, matyti, kad tam tikros žodžių formos daž-
niausiai rašomos gana dėsningai, pasirinkus tik vieną variantą, pavyzdžiui, žodis 

20  LKA iii 126 žemėl. duomenimis, autorės 
gyventoje vietoje užfiksuota forma karuo-
menė. Žemėlapio komentaruose (139) taip 

pat neminima, kad autorės gyventose vie-
tose kariuomenė būtų tarta su balsiu [o] 
vietoj [uo].
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atsakymo dažniausiai parašytas su <a>, rečiau su <o> (su <a> – 7, o formų su <o> 
visuose laiškuose rasta 3), žodžio mano galūnė dažniausiai rašyta su <o> (iš viso 
45 atvejai), su <a> pasitaikė tik 7. toks nekirčiuotos atviros galūnės rašymas su 
<o> turbūt nulemtas bendrinės kalbos poveikio. iš dažniausiai su <o> rašomų žo-
džių išsiskiria veiksmažodis buvo (20 pavartojimo atvejų) ir įvardžiai mano (45 atve-
jai), savo (17 atvejų). Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno pagrindu sudarytame daž-
niausių žodžių sąraše buvo pagal dažnumą yra šeštoje, o savo – 15 pozicijoje (mano 
į dažniausių žodžių trisdešimtuką nepatenka)21. vadinasi, tai vieni dažniausių       
bk tekstuose (nepriklausomai nuo žanro) pasitaikančių žodžių. turbūt todėl ir 
laiškų autorė buvo geriausiai įsidėmėjusi tokias dažnas laikraščių ar knygų for-
mas, jas buvo pramokusi rašyti su <o> kaip bk (pagal analogiją galėjo išmokti ir 
kituose žodžiuose rašyti <o>).

3.2. <u>. raide <u> (po minkštojo priebalsio <iu> ar <eu>) autorė žymėjo 
šiaurės panevėžiškių patarmėje kirčiuotą [u] (jei trumpas, paprastai ilginamą): 
aližuti ‘alziutė’ 1, beroleuko ‘broliuką’ 1(2x), briuliukis ‘broliukas’ 6, buvo 2(2x), 
4(3x), duketeari ‘dukterį’ 1, gearumo ‘gerumo’ 4(2x), jurigis ‘jurgis’ 2, juriguko ‘jur-
giuką’ 1, laišikuti ‘laiškutį’ 5, neaturi ‘neturi’ 2, nugaro ‘nugarą’ 2, pasižiuri ‘pasi-
žiūri’ 2, rudeani ‘rudenį’ 2, seasute ‘sesute’ 1(2x), švogeariuko ‘švogeriuką’ 1(2x), 
ukiu ‘ūkių’ 6, vaikuče ‘vaikučiai’ 6, žiuri ‘žiūri’ 9 ir kt. 

Kai kur grafema <u> buvo žymimas [u] ir nekirčiuotoje pozicijoje. Čia šiaurės 
panevėžiškių patarmėje toks [u] prieškirtiniame skiemenyje kai kur išlieka svei-
kas, o kai kur išvirsta į [ọ] (plg. pavyzdžius 3.1.c) (Zinkevičius 1966, 66). Kaip 
matyti iš pavyzdžių, grafema <u> dažniausiai žymi [u], greičiausiai ir autorės 
tarmėje išlaikytą: buceaoji ‘bučiuoju’ 2(3x), bučeoji ‘bučiuoju’ 1(2x), 5, 7, mumi 3, 6, 
neanumires ‘nenumiręs’ 3, neasupiki ‘nesupyki’ 1, numerisimi ‘numirsime’ 4, nusi-
perki 9, suprositi ‘suprosyta’ 9, susinervoaji ‘susinervuoju’ 12, suskaitai 9, sutevariki-
ti ‘sutvarkyta’ 9, teatulites ‘tetulytės’ 1, tureati ‘turėti’ 4, turetomi ‘turėtume’ 5 ir kt. 
vienas iš dažniausiai taip rašomų žodžių – bučiuoti. užfiksuotas tik vienas šio 
žodžio pavyzdys su <o> – bočeoji 12. tad šiuo atveju aiškiai matyti, jog rašančio-
ji skyrė savo tarmės pozicijas, kuriose buvo išlaikytas [u] ir kuriose buvo papla-
tėjęs [ọ], kaip nurodyta pavyzdžiuose 3.1.c.

Kartais <u> parašomas ten, kur bk prieškirtinėje pozicijoje turimas ilgas [o] ar 
[uo] (šiaurės panevėžiškiai šioje pozicijoje taria trumpąjį [ọ] [LKTCh 176]): dunea-
les ‘duonelės’ 4, duvanelis ‘dovanėles’ 6, duvanoki ‘dovanoki’ 1, 8, kuluki ‘kolūkį’ 4, 
muketi ‘mokėti’ 9, zudealiu ‘žodelių’ 1. tačiau toks užrašymas nėra nuoseklus, 
parašoma ir <o>: dovanoti 3, dovanoki 9, mokejo ‘mokėjau’ 9, užmokejo ‘užmokėjau’ 

21  andrius utka, „labai dažnų lietuvių kal-
bos žodžių ir žodžių formų ypatybės“,      
Lt 1(61), 2005, 52. 
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9, žodealiu ‘žodelių’ 10. tokie parašymai galėjo atsirasti dėl garso [o] kirčiuotoje 
tų pačių šaknų pozicijoje. Grafema <u> kartais parašoma ir kirčiuotoje pozicijoje, 
kur [o] tarmėje turėtų būti tariamas kaip ir bk: kuki ‘kokia’ 7, tukeas ‘tokias’ 2, 
tukise ‘toks’ 2. Greičiausiai [ọ], [u] ir [o] tarmės sistemos grafiškai čia suvaldyti 
nepavyko. 

raidė <u> dar autorės vartojama a) gen. pl. galūnėje: balitiniu ‘baltinių’ 2, bi-
likokiu ‘bet kokių’ 2, drabužiu ‘drabužių’ 4, gimeneliu ‘giminėlių’ 3, giminu ‘giminių’ 
2, karitu ‘kartų’ 3(2x), kokiu ‘kokių’ 2, lenikejimu ‘linkėjimų’ 2(3x), 4(2x), teatuliču 
‘tetulyčių’ 4, zudealiu ‘žodelių’ 1, žodižu ‘žodžių’ 3 ir b) 3 cond. galūnėje: butu 
‘būtų’ 2, doatu ‘duotų’ 2, 3, 4, iš teaketu ‘ištekėtų’ 4, išpolitu ‘išpultų’ 2, pasitipire-
nitu ‘pasistiprintų’ 2, rupetu ‘rūpėtų’ 4 ir kt. 

vieną kartą grafema <u> pažymėtas dvibalsis [au]: dugi ‘daug’ 2, tačiau dau-
giau tokios vartosenos nepasitaikė, matyt, tai buvo rašybos riktas.

3.3. <oa>, <eo> <eoa>, <eao>. raidžių junginiais <oa>, <eo> <eoa>, <eao> au-
torė žymėjo kirčiuotą dvibalsį [uo]: atidoati ’atiduoti’ 2(2x), buceaoji ‘bučiuoju’ 
2(3x), bučeoaji ‘bučiuoju’ 3, doatu ‘duotų’ 3, groade ‘gruodžio’ 1, joakeasi ‘juokia-
si’ 6, joas ‘juos’ 8, joazapo ‘juozapą’ 8, naeišpoal ‘neišpuola’ 5, neabesigimeneosimi 
‘nebesigiminiuosime’ 10, neasi nerivoaki ‘nesinervuoki’ 6, saponoaji ‘sapnuoju’ 1, 
toaij ‘tuoj’ 5, vismunitoasi ‘vismantuose’ 2. digrafas <uo> pavartotas tik vieną 
kartą žodyje puos ‘pas’ 12, matyt, atsitiktinai. 

atrodo, jog <e> šiuose ir kituose junginiuose (išskyrus <ea>, žr. 3.5) prieš bal-
sį žymi minkštumą (plg. 3.1.b), pvz.: buceaoji ‘bučiuoju’ 2(3x), bučeoaji 3, bučeoji 
‘bučiuoju’ 3. tačiau taip ne visada rašyta nuosekliai, plg. bučoaji ‘bučiuoju’ 1, 4. 
Kartais <e> įterptas ten, kur minkštumas neturėtų būti žymimas, pvz.: atideoati 
‘atiduoti’ 4(2x), deoatu ‘duotų’ 6. iš visų laiškuose rastų žodžio bučiuoti formų 16 
buvo parašytos su <eo> ar <eoa>, 4 su <ea> ir <eao> ir 4 su <oa> (be minkštumo). 
tad formų su minkštumu ir be minkštumo santykis 5:1. iš visų žodžio duoti ir jo 
variantų formų 11 buvo parašyta su <oa> ir tik 3 su <eoa>. vadinasi, tiek žodžio 
bučiuoti formos su <oa>, tiek duoti su <eoa> greičiausiai yra atsitiktinės. 

autorės pasirinkimas šioje pozicijoje rašyti susikurtus digrafus (ar net trigra-
fus) rodo, kad ji nebuvo įsiminusi ir neturėjo įgūdžių rašyti bk <uo>, todėl žy-
menis dvibalsiui [uo] susikūrė pati pagal tarimą. 

3.4. <e>. raide <e> autorė žymėjo šiuos tarmės garsus:
a) [e]: benedre ‘bendrai’ 3, mes 11(2x), nerašiti ‘nerašyti’ 4, sesuti ‘sesute’ 4, 11, 

šešis 11, Velikomi ‘velykomis’ 11. Ši pozicija dažniau linkstama žymėti digrafu 
<ea> (žr. 3.5); 

b) kamieno kirčiuotą [ė]: dede ‘dėdė’ 1, galetomi ‘galėtume’ 2, gemeneles ‘gimi-
nėlės’ 2, iš teaketu ‘ištekėtų’ 4, išsipeletis ‘išsiplėtus’ 5, Kaledomi ‘Kalėdomis’ 1, le-
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nikejimu ‘linkėjimų’ 4, noreči ‘norėčiau’ 5(2x), padeti ‘padėti’ 5, po peareli ‘popierė-
lį’ 3, potearelis ‘poterėlius’ 1, seveaikatela ‘sveikatėlė’ 2(2x), turetomi ‘turėtume’ 5, 
valonedele ‘valandėlę’ 3 ir kt.;

c) tarmės monoftongus [ɛ] ir [ẹ] tose pozicijose, kuriose bk turimi tvirtagaliai 
ir nekirčiuoti galūnės dvibalsiai [ai], [ei] (LKTCh 178): labe ‘labai’ 2(4x), beloge 
‘blogai’ 2, binidere ‘bendrai’ 2, dede ‘dėdei’ 6, geare ‘gerai’ 4, labe ‘labai’ 1(2x), lai-
minege ‘laimingai’ 6, laipesene ‘laipsniai’ 4, lonike ‘lankei’ 8, meates ‘metais’ 1(2x), 
2, menike ‘menkai’ 4, metire ‘metrai’ 5(2x), naujes ‘naujais’ 1(2x), 2, pamalideže ‘pa-
maldžiai’ 8, paraše ‘parašei’ 8(2x), paukšče ‘paukščiai’ 6, seane ‘seniai’ 4, šaliče ‘šal-
čiai’ 4, te ‘tai’ 2(2x), 4(3x), 5(8x), 8(3x), vaike ‘vaikai’ 2, 4, vaikuče ‘vaikučiai’ 6, žine 
‘žinai’ 2 ir kt.

pasitaikė žodžių ir su nemonoftongizuotais tvirtagaliais ir nekirčiuotais dvi-
balsiais [ai] ar [ei], tačiau jų nėra daug: kai 3, 4, 5(2x), 7, komipelikoai ‘kompli-
kuotai’ 13, labai 3, 9, suskaitai 9, tai 3(2x), 4, 5(2x), 7, 11. neretai tame pačiame 
laiške parašoma ir monoftongizuota galūnė, ir nemonoftongizuota, pvz., labe 3 ir 
labai 3, te 3(4x) ir tai 3(2x), te 5(8x) ir tai 5(2x), tei 5, teai 5. dažnai laiškuose 
pasitaikančios dalelytės tai monoftongizuotų formų te visuose laiškuose rasta 35, 
o nemonoftongizuotų tai – 10. akivaizdžiai vyrauja monoftongizuotos. tokie at-
sitiktiniai parašymai su nemonoftongizuotu dvibalsiu [ai] buvo paveikti bendri-
nės rašomosios kalbos, pavyzdžiui, dalelytė tai pagal dažnumą Dabartinės lietuvių 
kalbos tekstyne yra aštuntoje pozicijoje (utka 2005, 52). dažno žodžio rašyba turė-
jo būti įprastesnė ir laiškų autorei. Kita vertus, Kačiuškienė yra atkreipusi dėme-
sį į gana dažnai šiaurės panevėžiškių šnekamojoje kalboje galūnėse pasitaikan-
čius silpnus dvibalsinius variantus (2006, 61). išanalizavusi duomenis, Kačiuš-
kienė nustatė, kad iš visų galimų dvibalsinių variantų 15,7 proc. realizuota su 
silpnu antruoju elementu. pagal dažnumą 10,8 proc. visų atvejų sudarė difton-
goidas [.(i)] ← [ai] (Kačiuškienė 2006, 61). Galbūt toks dvibalsinis variantas at-
spindėtas ir autorės laiškuose, kita vertus, tikėtinesnė bk įtaka;

d) gimtosios tarmės [ẹ]. Šiaurės panevėžiškiai [ẹ] taria įvairiose pozicijose, 
kurios atliepia vakarų aukštaičių:

1) uždaros galūnės kirčiuotą [ie] (LKA ii 65 žemėl.): iš dales ‘iš dalies’ 8, 
serdes ‘širdies’ 11, šerdes ‘širdies’ 11, šerides ‘širdies’ 13, širedes ‘širdies’ 12, širides 
‘širdies’ 8, 9;

2) nekirčiuotą kamieno [ie]: Meli ‘mieli’ 3, venami ‘vienam’ 5, venoji ‘vieno-
je’ 4. Formų su šia pozicija laiškuose nedaug. Kartais ji žymėta digrafu <ea>  
(žr. 3.5);

3) nekirčiuotą uždaros ir atviros galūnės [ė] (LKA ii 33–34 žemėl.): aliziutes 
‘alziutės’ 4(2x), dakitare ‘daktarė’ 4, dede ‘dėdė’ 1, dukereales ‘dukrelės’ 4, gimeneles 
‘giminėlės’ 1, gimines ‘giminės’ 4, inivalide ‘invalidė’ 2, kareomenes ‘kariuomenės’ 
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4, mire ‘mirė’ 9, paraše ‘parašė’ 10, paritine ‘partinė’ 8, rože ‘rožė’ 6, sake ‘sakė’ 9, 
seveaikeasne ‘sveikesnė’ 2, skarite ‘skarytė’ 9, sklerože ‘sklerozė’ 10, suleke ‘sulėkė’ 
6, valonedele ‘valandėlė’ 3, vasareles ‘vasarėlės’ 6 ir kt.;

4) kirčiuotą ir nekirčiuotą [i] (Zinkevičius 1966, 66): cepirijonis ‘Ciprijonas’ 3, 
deve ‘dvi’ 9, gimeneliu ‘giminėlių’ 3, lekimes ‘likimas’ 8, meriti ‘mirti’ 2, numerisimi 
‘numirsime’ 4, nuselipiste ‘nusilpsti’ 10, parašiketi ‘parašykite’ 7, pre moketi ‘primo-
kėti’ 9, presimeniti ‘prisiminti’ 7, selipinis ‘silpnas’ 12, šeridis ‘širdis’ 7, ženeos ‘ži-
nios’ 12, ženikisiniu ‘žingsnių’ 8; 

e) kamieno kirčiuotą [ie] (rastas tik vienas pavyzdys): mileameji ‘mylimieji’ 1. 
laiškuose matyti tendencija kirčiuotą [ie] žymėti digrafu <ea>, o ne grafema <e> 
(žr. 3.5).

3.5. <ea>. autorė susikurtu digrafu <ea> gana nuosekliai žymėjo kamieno kir-
čiuotą [ie], kuris šiaurės panevėžiškių patarmėje tariamas kaip ir bendrinėje kal-
boje: deava ‘dievą’ 4, deavis ‘dievas’ 2(2x), 4, ideano ‘į dieną’ 13, imeasito ‘į miestą’ 
13, keaki ‘kiek’ 4(2x), kiteami ‘kitiem’ 4, leakame ‘liekame’ 3, neako ‘nieko’ 2, 5(3x), 
neveano ‘nė vieno’ 3, seneago ‘sniego’ 5, seveato ‘svietą’ 4, sudeav ‘sudiev’ 3, teaki 
‘tiek’ 4, 5, tease ‘tiesiai’ 2, veanis ‘vienas’ 5, veatomi ‘vietomis’ 5(2x) ir kt. 

<ea> vartotas ir rašant kirčiuotą atviros galūnės [ie], kuris autorės tarmėje taip 
pat ištariamas [ie]: jea ‘jie’ 2(3x), 8, katerea ‘katrie’ 3, katirea ‘katrie’ 6, namea 
‘namie’ 14, tokea ‘tokie’ 4. pasitaikė keletas parašymų ir su grafema <e>: pre ‘prie’ 
9, 10, 11. prielinksnis apie gana nuosekliai rašomas su grafema <i> gale: api 2(2x), 
4, 10. Zinkevičiaus teigimu, toks variantas (api) pastebėtas tik kai kuriose aukš-
taičių šnektose (apie Šiaulius, Čekiškę, siesikus, raguvą, palomenę, Kaišiadoris, 
dusmenis) (1966, 417). autorės gyventoje vietoje tokių formų nėra užfiksuota. 
tačiau šiaurės vakarų panevėžiškių plote veikia visuotinis kirčio atitraukimo dės-
nis, tad sutrumpėjus tvirtagalei galūnei, dvibalsis išvirto į [ẹ] (LKTCh 179) ir 
pagal autorės rašybą dėsningai žymėtas <i>. 

nekirčiuotas kamieno [ie] autorės tarmėje gali būti tariamas [e] arba [ẹ∙] (LKA 
ii 64 žemėl.). Kaip jau užsiminta, kartais ši pozicija žymėta <e> (žr. 3.4.d.2), kar-
tais autorės susikurtu digrafu <ea>: po peareli ‘popierėlį’ 3, popeareli 12. Greičiau-
siai rašančioji aiškiausiai skyrė ir gana nuosekliai digrafu <ea> žymėjo tik kir-
čiuotą [ie] (tiek kamiene, tiek atviroje galūnėje), kadangi jis ir ištariamas skirtin-
gai. visais kitais atvejais šiaurės panevėžiškių patarmėje [ie] yra tariamas [e] ar 
[ẹ∙], todėl autorės kartais užrašytas <ea>, kartais <e>, t. y. aiškios diferenciacijos 
kurią grafemą kurioje pozicijoje rašyti nėra. 

digrafu <ea> autorė taip pat žymėjo garsą [e]. Garsui [e] žymėti, kaip jau 
minėta anksčiau, buvo vartojama ir raidė <e> (žr. 3.4.d.1). Kartais tas pats žodis 
parašytas ir su <ea>, ir su <e>, pavyzdžiui, seasute 1 ir sesute ‘sesute’ 1 arba gi-
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venitumeti ‘gyventumėte’ 2 ir giveaniti ‘gyventi’ 9. vis dėlto vyrauja tendencija 
garsą [e] (tiek vieną, tiek dvigarsyje [ei]) daug dažniau žymėti digrafu <ea>, o ne 
<e>. taip žymima kirčiuotose pozicijose: apisižeanijo ‘apsiženijo’ 2, dokireali ‘duk-
relė’ 3, dukerealea ‘dukrelė’ 2, giveanati ‘gyvenate’ 1, giveani ‘gyvena’ 2(2x), givea
nima ‘gyvenimo’ 2, kearišto ‘keršto’ 3, laiškeali ‘laiškelį’ 1, leaiškealea ‘laiškelio’ 2, 
meas ‘mes’ 3(3x), paseveaikiniti ‘pasveikinti’ 2, 3, reaike ‘reikia’ 2, seakas ‘sekas’ 2, 
searigi ‘serga’ 1, seveaikeasne ‘sveikesnė’ 2, su šealipiti ‘sušelpti’ 2, veaideali ‘vei-
delį’ 2(2x) ir kt. vadinasi, <e> parašymą tikriausiai lėmė bk poveikis, o <ea> – 
bandymas pačiai užrašyti savo šnektos garsus.

<ea> rašytas ir nekirčiuotose pozicijose: duketeari ‘dukterį’ 1, gearausi ‘geriau-
sia’ 2, iš teakejo ‘ištekėjo’ 2, meneasi ‘mėnesį’ 2, nea moki ‘nemoka’ 2, nea padeadi 
‘nepadeda’ 2, neabeagali ‘nebegali’ 1, neagali ‘negali’ 2(2x), nealaiminigs ‘nelaimin-
gas’ 2, neaparašoti ‘neparašote’ 2, neasupiki ‘nesupyki’ 1, neašoti ‘nešioti’ 2, pasisea
kima ‘pasisekimo’ 2, rudeani ‘rudenį’ 2, seapitiniu ‘septynių’ 2, seasute ‘sesute’ 
1(2x), švogeariuko ‘švogeriuką’ 1, teatulites ‘tetulytės’ 1 ir kt.

dėsningai <ea> rašomas dalelytėje ne: nea linikisimi ‘nelinksma’ 3, nea žinau 
‘nežinau’ 3, neabuva ‘nebuvo’ 5, neagali ‘negali’ 2, neagauni ‘negaunu’ 3, neanorea-
ti ‘nenorėti’ 2, neanumires ‘nenumiręs’ 3, neapaemisi ‘nepaimsi’ 2, neasupiki ‘nesu-
pyki’ 1, neatori ‘neturi’ 2, 5, neausigauki ‘neužsigauki’ 5 ir kt. tik kartais ne pa-
rašoma ir su <e>, pvz.: ne buvis ‘nebuvus’ 9, ne usigautome ‘neužsigautume’ 11, 
nežino ‘nežinau’ 9.

Kartais digrafas <ea> žymi ir [a], tačiau tokie parašymai sporadiški ir, matyt, 
atsitiktiniai: seavo ‘savo’ 2, aleanea ‘alena’ 3, atiseakima ‘atsakymo’ 4, teamisiti 
‘tamsta’ 5, vearikisti ‘vargsta’ 5.

3.6. <eai>. dvibalsis [ei] (tiek tvirtagalis, tiek tvirtapradis kirčiuotas ir nekir-
čiuotas) autorės žymėtas trijų raidžių junginiu <eai>: seveaikatos ‘sveikatos’ 6(2x), 
seveaikini ‘sveikinu’ 5(2x), šeaime ‘šeimai’ 6(3x), šeaimine ‘šeimynai’ 5(2x), veaidea-
lis ‘veidelis’ 6(2x) ir kt. nors pasitaikė užrašymų ir su <ei>, tačiau jie perpus 
retesni: kapeiku ‘kapeikų’ 9, pasveikino 8, seveikatos ‘sveikatos’ 8, seveikini ‘sveikinu’ 
8, sveiki ‘sveiki’ 11, šeimos 1 ir kt. Formų su <eai> ir <ei> santykis 98:44. dažniau-
siai dvigarsis [ei] pasitaikė šaknies sveik- žodžiuose. <eai> ir <ei> distribucija šak-
nies sveik- žodžiuose parodyta 6 paveiksle. 

užrašymai su <ei> šaknies sveik- žodžiuose atsiranda tik 8 laiške (1965 metais) 
ir jų vis dažniau pasitaiko vėlesniuosiuose (pavyzdžiui, 11 laiške [1968 metais] 
su <ei>užrašytos 4 šaknies sveik- formos, o su <eai> – 2). trigrafo <eai> vartosena 
gausiausia iki 6 laiško (1957 metų), vėliau tokia rašyba nors neišnyksta, tačiau 
jos mažiau (pramaišiui vartojamas tiek dvibalsis <ei>, tiek <eai>).

Kaip buvo minėta, dviejų autorės laiškų (13 ir 14) parašymo metai nėra ži-
nomi. išanalizavus įterptinio <e> rašybą šaknies sveik- žodžiuose (žr. 2.2.4) buvo 
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nustatyta, jog 13 laiškas turėtų būti parašytas ne anksčiau kaip 1965–1967 me-
tais, nes jame vyrauja formos be įterptinio <e>, o 14 laiškas turėtų būti parašy-
tas iki 1965 metų dėl jame vyraujančių formų su įterptiniu <e>. tokią išvadą 
patvirtintų ir digrafo <ei> rašyba. 13 laiškas greičiausiai bus parašytas ne anks-
čiau kaip 1965 metais, nes jame šaknies sveik- žodžiuose jau vartotas digrafas 
<ei>. turbūt šis laiškas parašytas 1967 metais, nes jame minimas sergantis, bet 
dar gyvas autorės sesers vyras, miręs 1968 metais. 14 laiške, kaip matyti iš 6 
pav., šaknies sveik- žodžiuose visiškai nevartojamas digrafas <ei>, atvirkščiai, 
vyrauja <eai> vartosena. vadinasi, 14 laiškas turėtų būti parašytas prieš 1964–
1965 metus. tai patvirtintų ir laiško turinys: laiškas rašytas autorės mamai, kuri 
mirė 1964 metais, vadinasi, jis negali būti vėlesnis nei 1964 metų. tad tiek laiš-
kų rašybos (įterptinio <e> retėjimas, dažnesnė dvibalsio <ei> vartosena), tiek 
turinio duomenys sutampa ir rodo panašų rašymo laiką. autorės rašybos raida 
bei didėjanti bendrinės kalbos įtaka šiuo atveju padeda tikslinti dviejų neda-
tuotų laiškų rašymo laiką. 

3.7. <i>. be jau anksčiau aptarto įterptinio vartojimo (žr. 2.2.1–2.2.2), raidė <i> 
rašoma ir garsui [i] žymėti. Kadangi ilgumo ir trumpumo opozicija laiškuose 
nežymėta, kuris <i> žymi ilgą [i∙], kuris trumpą, rašte ji neatsispindi: balitiniu 
‘baltinių’ 2, giveanimas ‘gyvenimas’ 2, ilege ‘ilgai’ 1, mileami ‘mylimi’ 2, padarisi 
‘padarysi’ 11, paliko ‘palikau’ 1, parašiki ‘parašyk’ 1, pasijilego ‘pasiilgau’ 1, pasni-
go ‘pasnigo’ 12, seapitiniu ‘septynių’ 2, sirgomi ‘sirgome’ 11, skaititi ‘skaityti’ 11, 
šimito ‘šimtą’ 2 ir kt. 

Šiaurės panevėžiškių plote nekirčiuoti, kirčiuoti nepailgėję, atitrauktinio kirčio 
ir žodžio gale esantys [i] yra platinami (Zinkevičius 1966, 66). tokia pozicija kartais 

6 pav. <eai> ir <ei> distribucija šaknies sveik- žodžiuose
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autorės yra žymima grafema <i>: giveanimi ‘gyvenime’ 2, žinoti ‘žinote’ 2, 4. tačiau 
daug dažniau paplatėjęs [i], resp. [ẹ], yra žymimas grafema <e> (žr. 3.4.d.4). 

3.8. <an>, <on>, <en>, <em>. Šiaurės panevėžiškių vakarinis kampas (į jį pa-
tenka ir autorės gyventa vieta – vismantai) tvirtapradžius ir nekirčiuotus dvigar-
sius išlaiko sveikus, į [ọn], [ọm], [ẹn], [ẹm] keičiami tik tvirtagaliai junginiai (Zin-
kevičius 1966, 99; LKTCh 174). iš pasitaikiusių formų dvigarsis [ọn] atitinkamai 
žymėtas <on>: apilonekiti ‘aplankyti’ 2, 4, 5, monidere ‘mandriai’ 9, pareinoniti ‘par-
einanti’ 4, posonitra ‘pusantro’ 8, ronikitis ‘rankytes’ 3, 5, ronikos ‘rankos’ 1, ron-
keli ‘rankelę’ 2, valonedele ‘valandėlę’ 3, valonidele ‘valandėlę’ 5 ir kt. Žodžių su 
dvigarsiais [ọn], [ọm], [ẹn], [ẹm] laiškuose nebuvo vartojama daug, dažniausiai, 
kaip rodo pavyzdžiai, tai tie patys trys žodžiai: ranka, valanda ir lankyti. vienu 
atveju žodyje ranka ir kitu atveju Vismantų kaimo pavadinime tautosilabinis jun-
ginys buvo parašytas ir su <un>: runikealis ‘rankeles’ 4, vismunitoasi ‘vismantuo-
se’ 2, bet toks užrašymas, matyt, prasprūdo atsitiktinai. 

pasitaikė formų ir su <an>, pvz.: anitiro ‘antrą’ 7, apisilanikiti ‘apsilankyti’ 11, 
ateainaniti ‘ateinantį’ 3, beranigoji ‘brangioji’ 2(2x), branigioji ‘brangioji’ 9, branigo-
ji ‘brangioji’ 1(2x), neakanitere ‘nekantriai’ 12, posanitra ‘pusantro’ 9, ranikis ‘ran-
kas’ 9. Žodžio brangus, -i formų su <on> laiškuose neaptikta, autorė dėsningai šį 
žodį rašė su <an>. tuo tarpu žodžiai antras, lankyti ir ranka dažniau parašyti su 
<on> nei su <an>. dėsningai sveikas junginys [an] išlaikomas ir iš bendrinės kal-
bos atėjusiame žodyje balandis (Zinkevičius 1966, 98): balandžeo 8, balandžo 8, ba-
lanidežeo 5, balanidžo 10.

junginys [ẹn] laiškuose dėsningai žymėtas digrafu <en>: penikeos ‘penkios’ 4, 
penikes ‘penkis’ 9, peniki ‘penki’ 4, 10, ševenitomi 1, 2, švenitomi ‘šventomis’ 2 ir 
kt. Kaip jau minėta anksčiau, pasitaikė tik trys [ẹn] užrašymo atvejai su <in> (žr. 
2.2.2.c), tačiau jie, matyt, atsitiktiniai. apibendrinant galima pasakyti, jog iš dalies 
junginių [ọn], [ọm], [ẹn], [ẹm] vartosena atitinka autorės tarmę. pasitaikantys 
parašymai su <an> greičiausiai rodytų bendrinės kalbos poveikį. 

Žodžių su junginiais [ọm], [ẹm] laiškuose nerasta.

3.9. p r i e b a l s i Ų  K i e t u m a s. nors vismantuose prieš e tipo vokalizmą 
kietinamas [l], tačiau jis tik kartais žymėtas rašant vieną žodį sveikatėlė: seveaika-
tela 1, 2(2x), seveakatela 6, sveaikatela 7, sveikatela 10. Kitais atvejais kietumas 
greičiausiai nežymėtas: seveaikatele 2, 4, seveakateles 5, bažnitele 8(2x). 

dėsningai laiškuose kietinamas [r] žodyje greitas ir jo vediniuose: graicau ‘grei-
čiau’ 2, graiceausi ‘greičiausia’ 2, graičeausi ‘greičiausiai’ 4, 7, graite ‘greitai’ 8, 11, 
kograičeausi ‘kuo greičiausiai’ 3. iš vietovių, kur užfiksuotas kietas [r] žodyje grei-
tas, LKA ii komentaruose (104) nurodomas ir dervelių punktas, kuriam taip pat 
priklauso netoli esantis vismantų kaimas.
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4. m o r F o l o G i j a 

4.1. išskirtinių panevėžiškių tarmės morfologinių ypatybių (daiktavardžių       
i ir iv linksniuotės suplakimas, par vartosena pas reikšme) nepastebėta. Kita ver-
tus, dėl redukcijos iv linksniuotės linksnių galūnės yra sutrumpintos, todėl nėra 
aišku (išskyrus kilmininką), ar jos perėjusios į i linksniuotę, ar ne. iš iv links-
niuotės daiktavardžių laiškuose dažniau vartotas tik žodis sūnus. pasitaikė tokie 
šio žodžio linksniai: nom. sg. Mana sunis ‘mano sūnus’ 12, geareas sunis ‘geras 
sūnus’ 12, gen. sg. jauesinio [sic!] sunos ‘jaunesnio sūnaus’ 7, acc. sg. pakavot suno 
‘pakavoti sūnų’ 11. vienaskaitos vardininko formos redukuotos, o i ir iv links-
niuotės daiktavardžių vienaskaitos galininko galūnė šiuo atveju šiaurės panevė-
žiškių patarmėje sutampa (sūnų ir vaiką turės tą pačią galūnę [ọ]) (Zinkevičius 
1966, 252). iv linksniuotės galūnė išlaikyta ir gen. sg. galūnėje sunos ‘sūnaus’. 
Zinkevičiaus teigimu, šiaurės panevėžiškiams gana būdinga išlaikyti iš iv links-
niuotės paradigmos gen. sg. galūnę su -aus, ji kai kuriais atvejais netgi dedama 
ir kitų kamienų vyriškosios giminės žodžiams (1966, 252).

4.2. nors laiškuose prielinksnis (ir priešdėlis) par vartojamas gana dažnai, jis, 
kaip ir būdinga šiaurės panevėžiškiams, nepakeičia prielinksnio pas, kurio netu-
ri kiti rytų aukštaičiai (Zinkevičius 1966, 423). Par ‘per’ (tiek prielinksnio, tiek 
priešdėlio) vartosena laiškuose vyrauja: aš ne laiško nea gauni par teaki dugi gimi-
nu ‘aš nė laiško negaunu per tiek daug giminių’ 2, aš par sukite kaipi buvo supea-
raližoati nugaro par lauže ‘aš persukta kaip buvau suparaližuota, nugarą perlaužė’ 
2, par to balito po peareli ‘per tą baltą popierėlį’ 3, nugarikaulis pari leauštis ‘nugar-
kaulis perlaužtas’ 5, par žeamo ‘per žiemą’ 10, te par šeašsdšemiti penikis meatis 
mani ‘tai per šešiasdešimt penkis metus man’ 10, daugi pargivean jis ‘daug pergy-
vena jis’ 12, par to balito popeareli ‘per tą baltą popierėlį’ 12, aš par vasaro ‘aš per 
vasarą’ 13, par vasaro ‘per vasarą’ 13. prielinksnio variantas per laiškuose pasitai-
kė tik vieną kartą: per laisiko ‘per laišką’ 8, o priešdėliuose kiek daugiau: pergi-
veanimo ‘pergyvenimą’ 10, visko per giveano ‘viską pergyvenau’ 10, pergiveanet 
‘pergyvenat’ 11. 

prielinksnis ant ypatingesne vartosena nepasižymi, tačiau dėsningai laiškuose 
rašomas rytų aukštaičiams būdinga forma unt (ar unti, uniti): neasupiki uniti musu 
‘nesupyki ant mūsų’ 1, uniti mani ‘ant mani’ 2, pasveikismi untevaseros ’pasveiksi-
me ant vasaros’ 11, unti žeamos ‘ant žiemos’ 13 ir kt. 

4.3. Kita gana dėsningai laiškuose žymėta morfologinė ypatybė – moteriškosios 
giminės ă ir ē kamienų vietininkas su galūnėmis <o> ir <e>. tokia vietininko var-
tosena būdinga dideliam žemaičių plotui ir visiems šiaurės panevėžiškiams (LKA 
iii 44 žemėl.). laiškuose sutrumpinta loc. sg. galūnė [o] žymima <o>, o [ẹ] – <e>: 
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arimijo ‘armijoje’ 2, 7, galivo ‘galvoje’ 10, ilego i bido ‘ir ligoje, ir bėdoje’ 4, ligoni-
ne ‘ligoninėje’ 8, 11, 12, seanative ‘senatvėje’ 8, 13, subato ‘subatoje’ 5(2x), valonido 
‘valandoje’ 10. du kartus įvardžio ši loc. sg. buvo parašytas ir su <oi>: šioi 10, 
11, tačiau kitur su <o>: šo ‘šioje’ 5, 14, šovalonido ‘šioje valandoje’ 7. 

4.4. laiškuose tariamosios nuosakos pirmojo asmens galūnė visur žymėta 
<či> ar <ci>: galeci 11, meriči 4, noreči 1, 3, 5(2x), 6, 9(2x), padeči 11, parašiči 1, 
prašiči 3(2x), 4, 14, su žinoči 1, žinoči 4. LKA iii 103 žemėl. duomenimis, autorės 
gyventoje vietoje (dervelių punktas) užfiksuota tariamosios nuosakos 1 asmens 
galūnė -čia. tačiau iš pateiktų pavyzdžių matyti, jog beveik visi žodžiai, išskyrus 
meriči ‘mirčiau’ 4, yra daugiaskiemeniai ir kirčiuoti ne šaknyje, vadinasi, tikėtina, 
kad galūnė bus redukuota, o gal ir visai sutrumpinta. tuomet <i> čia būtų įterp-
tinė raidė (plg. 2.2.1–2.2.2). tendencija trumpinti tariamosios nuosakos galūnes 
yra gana plačiai paplitusi tarmėse. Zinkevičiaus teigimu, tokių sutrumpintų for-
mų visai neturi tik žemaičiai ir pietų aukštaičiai (1966, 363–364). 

5. i Š v a d o s

1. išskirtinis analizuotų laiškų autorės rašybos bruožas – įterptinių ir pridėti-
nių grafemų <i>, <e> ir rečiau <a> rašyba tose žodžių pozicijose, kur netariamas 
joks garsas, pvz.: ronikis ‘rankas’ 4, beroleuko ‘broliuką’ 1, barangi ‘brangi’ 4. Įter-
pimas ir pridėjimas daugeliu atvejų gana dėsningas: 

a) raidė <i> pridedama vienskiemenių (kartais dviskiemenių) dalelyčių, jung-
tukų, prielinksnių ir prieveiksmių pabaigoje po priebalsio (pvz., dari 1), taip pat 
įterpinėta žodžio viduryje ir gale tarp priebalsių (givis ‘gyvas’ 3, meriti ‘mirti’ 4).

b) grafema <e> dažniausiai įterpinėta žodžio pradžioje prieš sonantus (pvz., 
seveaiko ‘sveiką’ 1), kiek rečiau prieš kitus priebalsius (pvz., ilege ‘ilgai’ 1). <e> 
niekada nepridėta žodžio pabaigoje, redukuotoje pozicijoje. 

2. laiškų autorė vengė priebalsių samplaikų ir žodžius grafiškai rašė                
(C)v(C)v...(C)v skiemenavimo principu. Įterptinių grafemų <i> ir <e> rašybą ga-
lima paaiškinti dažniausio skiemens tipo Cv apibendrinimu, priebalsių palatali-
zacija, taip pat anaptiksės reiškiniu.

3. autorė nemokėjo bendrinės kalbos, tad savitai užrašė savo tarmės ypatybes, 
kai kurioms jų pati pritaikiusi raidžių grupes (<ea>, <eai>, <oa>, <eao> ir kt.). 
laiškuose tarmės garsai fiksuoti gana dėsningai: 

a) [ọ] žymėtas raide <o> (beroleuko ‘broliuką’ 1, golejio ‘gulėjau’ 5, tori ‘turi’ 1); 
b) tarmės monoftongai [ɛ] ir [ẹ] rašyti grafema <e> (labe ‘labai’ 1); 
c) [ẹ] ženklintas grafema <e> (širides ‘širdies’ 8, meriti ‘mirti’ 2);
d) kirčiuotas [ie] aiškiai diferencijuotas nuo kitų pozicijų ir žymėtas beveik 

visada <ea> (tease ‘tiesiai’ 2);
e) tarmės dvigarsis [ọn] atitinkamai žymėtas <on> (ronikos ‘rankos’ 1). 
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4. iš morfologinių ypatybių dėsningai autorės vartojamos rytietiškos prielinks-
nių par ir unt formos, ă ir ē kamienų moteriškosios giminės trumposios vietinin-
ko (arimijo ‘armijoje’ 2, seanative ‘senatvėje’ 8) bei sutrumpintos tariamosios nuo-
sakos pirmojo asmens galūnės (prašiči 3).

5. autorės kalba buvo šiek tiek paveikta bendrinės kalbos; bk įtaka matyti 
šiais atvejais:

a) <o> rašymas vardažodžių gen. sg. (viro ‘vyro’ 4) ir veiksmažodžių praet. 3 
sg. galūnėse (susiriniko 3). abiejose pozicijose šiaurės panevėžiškiai turi redukuo-
tas galūnes (jos teužrašytos retkarčiais: mana ‘mano’ 1, diriba ‘dirbo’ 14). many-
tina, jog tokia gen. sg. ir praet. 3 galūnių rašyba nulemta tekstuose dažnai var-
tojamų žodžių mano ir buvo. jų vartoseną autorė, matyt, buvo išmokusi iš laikraš-
čių ar knygų;

b) nemonoftongizuoti dvibalsiai žodžio gale (žinau 5, tai 4); 
c) neredukuotos galūnės (laikas 2);
d) įterptinio <e> (seveaiko ‘sveiką’ 1) bei trigrafo <eai> (seveaikatos ‘sveikatos’ 

6) vartojimo retėjimas vėlesniuose laiškuose bei formų su <sv> (sveaikato ‘sveika-
tą’ 10) ir <ei> (sveiki ‘sveiki’ 11) įsigalėjimas; 

e) dvigarsio [an] žymėjimas <an> (branigioji ‘brangioji’ 9).
6. remiantis autorės rašybos raida (<eai> ir <ei>, <sev> ir <sv> vartosena) nu-

statyti apytikriai dviejų nedatuotų laiškų metai. lingvistinius argumentus parėmė 
ir laiškuose pateiktos šeimos gyvenimo detalės. 

Šaltiniai (laiškai):
1 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 1955 12 10: laiškas elzbietai Kunskienei į Gary, indiana, 

iš vismantų kaimo, radviliškio rajono.
2 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 1956 03 10: laiškas elzbietai Kunskienei į Gary, indiana, 

iš vismantų kaimo, radviliškio rajono.
3 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 1956 03 10 (2): laiškas motinai ir seseriai.
4 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 1956: laiškas motinai ir seseriai. 
5 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 1956 04 10: laiškas elzbietai Kunskienei į Gary, indiana, 

iš vismantų kaimo, radviliškio rajono. 
6 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 1957 04 01: laiškas elzbietai Kunskienei į Gary, indiana, 

iš vismantų kaimo, radviliškio rajono. 
7 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 1958 02 02: laiškas elzabetai males į Gary, indiana. 
l8 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 1965 04 19: laiškas m. norwoish į Gary, indiana, iš 

radviliškio.
9 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 1965 04 23: laiškas elizabeth malis į Gary, indiana, iš 

radviliškio. 
10 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 1967(?) 04 21: laiškas elzbietai malis į Gary, indiana, iš 

radviliškio. 
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11 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 1968 04 19: laiškas elzbietai malis į Gary, indiana, iš 
radviliškio.

12 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 1968 12 19: laiškas elzbietai malis į Gary, indiana, iš 
radviliškio. 

13 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 1967? 11 18: laiškas elzbietai malis į Gary, indiana, iš 
radviliškio.

14 – m a r i j o n a  K r i v i c k i e n ė , 19?? 02 07: laiškas elzbietai Kunskienei į Gary, indiana, 
iš vismantų kaimo, radviliškio rajono.

laiškai saugomi: jameso bezy šeimos (jav) archyvas.
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p r i vat e  l a n G u a G e :  p e r s o n a l  C o r r e s p o n d e n C e 

i n  t H e  n o r t H  p a n e v Ė Ž i Š K i a i  s u b d i a l e C t 

s u m m a r y

personal correspondence written by less educated or less literate people becomes a 
useful resource for dialect research, since it reveals usage of certain dialectal features 
and emerging influence of the standard language. therefore, in this article i analyze a 
set of 14 personal letters written by marijona Krivickienė between 1955 and 1968 and 
sent to the u.s. from lithuania. since the letters were written in the north panevėžiškiai 
subdialect, the main focus of this article was dialectal features of the writer’s language, 
possible impact of the standard language, and development of an individual ortho-
graphical system. 

the most salient and unique individual orthographical feature in the letters is the 
usage of the redundant graphemes <i> and <e> (rarely <a>) in consonant clusters to sep-
arate consonants by a vowel. usage of the redundant graphemes is systematic. For in-
stance, the grapheme <i> was inserted (1) in the middle of the word (2) in the word final 
position instead of reduced endings, and (3) in the end of one-syllable particles, conjunc-
tions, and adverbs after the consonants. on the other hand, the grapheme <e> was usu-
ally inserted in front of a sonorant in word initial position. in this article i propose three 
possible accounts for the redundant grapheme usage: (1) palatalization of consonants, 
(2) anaptyxis, and (3) generalization of the most common syllable type Cv to avoid con-
sonant clusters. 

since the author could not write in the standard language, she created her own ortho-
graphical system (combination of letters) for the dialect she spoke. although her letters 
were written in north panevėžiškiai dialect, i could trace down certain instances of stand-



ard language influence: (1) the appearance of <o> in gen. sg. and 3 praet. endings, (2) non-
monophtongized diphthongs in the endings, (3) non-reduced endings, and (4) diminishing 
usage of the redundant <e>. after i traced certain developments in the author’s individ ual 
orthography i could establish the approximate time writing of two undated letters, and 
the content of the letters supported the linguistic arguments. 
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Vitalija Maciejauskienė
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

dėl asmenvardžių su priesaga -(i)ūnas 
paplitimo Xvii amžiuje

apibūdinant įvairiais požiūriais skirtingus lietuvių istorinės antroponimijos 
tyrimus, be kita ko, jau buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad kai kurių jų išvados 
negali būti išsamios ar galutinės, nes yra pagrįstos tik tuo metu turėtų duomenų 
analize. taigi toliau skaitant šaltinius ir vertinant juose užfiksuotus asmenvar-
džius galima aptikti naujų faktų, papildančių ar pakoreguojančių anksčiau atlik-
tų tyrimų rezultatus1. dažniausiai tai pasitaiko plečiant turėtą istorinių asmen-
vardžių funkcionavimo kontekstą laiko ir vietos atžvilgiu. 

tiriant konkretaus laikotarpio, pavyzdžiui, vieno šimtmečio, antroponimiją 
visada svarbu, kad ji būtų surinkta iš kuo skirtingesnėse lietuvos vietose rašy-
tų šaltinių. mat tik taip galima pateikti kuo išsamesnį ir tikslesnį asmenvardžių 
darybos, kilmės polinkių ar kitų tirtų dalykų vaizdą. tačiau pripažįstant, kad 
istorinės antroponimijos rinkimas yra begalinis procesas (sunku realiai įvertin-
ti galimybę peržiūrėti visus šaltinius, kuriuose yra užfiksuoti nagrinėtini as-
menvardžiai), kartu reikia pripažinti ir kai kurių tyrimų apibendrinimų sąly-
giškumą bei poreikį pastaruosius tikslinti, pildyti ar pan., kai atsiranda naujų 
duomenų.

renkant duomenis lietuvių pavardžių susidarymo tyrimui buvo sukaupta 
daug įvairiose lietuvos vietose funkcionavusių Xv–Xviii amžiaus asmenvardžių, 
o Xvii amžiaus antroponimija, iš kurios formavosi pavardės, pasirodė esanti lie-
tuviškiausia darybos požiūriu2. Kaip tik pastarasis faktas paskatino pamėginti 
nustatyti dažniausias patronimines ir kitokias šio šimtmečio asmenvardžių prie-
sagas bei jų paplitimo arealus. tyrimas parodė, kad tarp sukauptų Xvii amžiaus 
asmenvardžių daugiausia yra sudarytų su priesaga -aitis, o toliau pagal dažnumą 
vardijami priesagų -(i)onis ir -(i)ūnas vediniai. taip pat buvo konstatuota, kad 

1  plačiau žr. vitalija maciejauskienė, „dėl 
vienos Xvii a. lietuvių asmenvardžių prie-
sagos“, ALL 51, 2004, 29–38.

2  plačiau žr. vitalija maciejauskienė, Lietuvių 
pavardžių susidarymas. XIII–XVIII a., vil-
nius: mokslas, 1991, 230–243.
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visos šios lietuviškos patroniminės priesagos šiuo laikotarpiu turėjo palyginti 
apibrėžtus didžiausios jų koncentracijos ir paplitimo plotus3.

pastarieji duomenys iki šiol yra iš esmės nepildyti ir nekoreguoti, nes vėliau 
panašių tyrimų nebuvo atlikta. Galimybė tai padaryti atsirado perskaičius vieną 
Xvii amžiaus bažnytinį šaltinį – lankeliškių parapijos (vilkaviškio r.) 1617–1692 
metų jungtuvių metrikų registracijos knygą – ir įvertinus jame užfiksuotų asmen-
vardžių darybą. Kaip matyti, šaltinio antroponimija reprezentuoja beveik visą 
Xvii šimtmetį, todėl tyrėjui gali būti įdomi ir vertinga ne vienu požiūriu.

Šio straipsnio tikslas – papildyti Xvii amžiaus lietuvių asmenvardžių, suda-
rytų su patronimine priesaga -(i)ūnas, funkcionavimo vietų duomenis. taigi dau-
giausia dėmesio jame bus skiriama šaltinio antroponimijos vertinimui darybos 
požiūriu ir asmenvardžių su priesaga -(i)ūnas pateikimui kitus duomenis prirei-
kus apibūdinant tik trumpai. siekiant realizuoti straipsnio tikslą toliau visi rei-
kalingi dalykai dėstomi tokia tvarka: 1) šaltinio apibūdinimas, 2) tiriamų asmen-
vardžių atrankos aptarimas, 3) bendroji asmenvardžių darybos charakteristika, 4) 
trumpa istorinių asmenvardžių ir dabartinių pavardžių su priesaga -(i)ūnas pa-
plitimo duomenų apžvalga, 5) šaltinio asmenvardžių su priesaga -(i)ūnas patei-
kimas, 6) apibendrinamosios pastabos. 

1. Š a l t i n i o  a p i b Ū d i n i m a s. Xvii amžiuje rašyta lankeliškių parapijos 
(vilkaviškio r.) bažnytinė knyga4 iš esmės niekuo nesiskiria nuo kitų tokio pobū-
džio rankraštinių šaltinių5. ji palyginti gerai išsilaikiusi, didžioji dalis jos teksto 
labiau įgudusiam skaitytojui gali būti nesunkiai perskaitoma. Knyga įrišta (tiesa, 
šiuo metu įrišimas gerokai apiręs), bet neturi jokių antraštinių lapų (puslapių), 
taigi yra be pavadinimo. ji tiesiog prasideda 1617 metų įrašais, kurių pirmajame 
yra parapijos vardas – Parochy Łankieliscen… (toliau lapo kampas yra nuplyšęs). 
parapijos vardo nuoroda pasikartoja ir kituose (žinoma, ne visuose, o tik kai 
kuriuose įrašuose). susiejus parapijos vardą su šiuo metu vilkaviškio r. esančiu 
kaimu Lankẽliškiai6, parapijos vieta galutinai buvo identifikuota pagal šaltinyje 

3  plačiau žr. vitalija maciejauskienė, „lietu-
vių asmenvardžių priesagų paplitimas 
Xvii a.“, LKK 17, 1977, 159–168.

4  Šiuo metu ji saugoma lietuvių kalbos insti-
tuto vardyno skyriuje. Knygą skyriui 2002 
metų rudenį padovanojo profesorius Zig-
mas Zinkevičius. jo teigimu, šaltinis gau-
tas Šiluvoje (raseinių r.) iš kapeliono pre-
lato edvardo simaškos 2002 metų rugsėjo 
21 dieną, o pastarajam ją perdavė pensi-
ninkė Končienė (vardas nežinomas) iš ty-
tuvėnų (Kelmės r.).

5  turimas omenyje tik šio straipsnio autorės 
peržiūrėtų įvairiu metu ir skirtingose lie-
tuvos vietose rašytų bažnytinių knygų 

vertinimo kontekstas; dar plg. Xvii am-
žiaus pradžios vilniaus šv. jonų bažnyčios 
santuokų ir krikšto registracijos knygos 
apibūdinimą – žr. Zigmas Zinkevičius, Lie-
tuvių antroponimika. Vilniaus lietuvių asmen-
vardžiai XVII a. pradžioje, vilnius: mokslas, 
1977, 38–43. 

6  Lietuvos TSR administracinio-teritorinio su-
skirstymo žinynas 2, parengė Zigmuntas 
noreika, vincentas stravinskas, vilnius: 
mintis, 1976, 152 (toliau – ATSŽ); Vietovar-
džių žodynas, rengė aldonas pupkis, mary-
tė razmukaitė, rita miliūnaitė, vilnius: 
mokslo ir enciklopedijų leidybos institu-
tas, 2002, 195 (toliau – VŽ).
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prie minimų asmenų beveik nuosekliai nurodomus kaimų, iš kurių jie kilę, ku-
riuose gyvena ar pan., vardus7. 

tiesa, pagal šias nuorodas nebuvo mėginta nustatyti tikslios Xvii amžiaus 
parapijos teritorijos, nes tikrai ne visi bažnytinėje knygoje minimi asmenys turė-
jo būtinai būti tik lankeliškių parapijiečiai. lankẽliškių kaimas, esantis kone vil-
kaviškio r. centre, administracine priklausomybe dabar siejamas su bartninkais. 
Kaip tik šios savivaldybės teritorijai šiandien priklauso ir dauguma bažnytinėje 
knygoje minimų kaimų. tačiau nemažos jų dalies priklausomybė yra kita – al-
vito, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, pajevonio, virbalio, vištyčio ir kt. savi-
valdybių teritorija (kaip matyti, dažniau tai vakarinė ir pietvakarinė rajono dalis 
iki vakarinio pasienio). 

Knygos lapai nenumeruoti. jų yra 127, ne visi vienodo formato (iki 113 lapo – 
19×31,5 cm, o paskutiniai 114–127 lapai mažesni, t. y. 16×20 cm). Kai kurie iš jų 
gerokai laiko apgadinti – sutrūniję, nuplyšusiais kampais (ypač apatinės dešinio-
sios lapų dalys). pasitaiko visiškai išblukusių ar skaitant vos vos įžiūrimų teksto 
vietų, tačiau jų nėra tiek daug, kad galėtų turėti reikšmingesnės įtakos šaltinyje 
užfiksuotos antroponimijos duomenų visumos vertinimui. 

palyginti ilgą laikotarpį (apie 75 metus) apimanti bažnytinė knyga negalėjo 
būti rašyta vieno asmens. skirtingos rašysenos akivaizdžiai liudija, kad įrašai 
šaltinyje daryti kelių asmenų. pastarieji yra keitęsi nebūtinai chronologine tvarka, 
nesunku pastebėti, kad ir tų pačių metų įrašų rašysenos skiriasi. suprantama, 
kad skirtingi asmenys rašė nevienodai įskaitomai ir tvarkingai, ne visada jie lai-
kėsi ir tos pačios įrašų teksto formulavimo tvarkos, skyrėsi kai kurie jų vartoti 
rašmenys8 ir pan. tai, žinoma, sunkino naudojimąsi šaltiniu. 

skaitant šaltinį patraukė dėmesį labai nevienodas per vienus metus padarytų 
įrašų skaičius, akivaizdu, kad kai kurių metų duomenys yra nepilni. Galima tik 
spėlioti – gal dalis lapų yra pamesti, neįrišti ar vėliau išplyšę, gal dalis įrašų buvo 
fiksuoti kur nors atskirai ir nepateko į šį šaltinį ar pan. pastarąją prielaidą pa-
remtų tai, kad kai kurių metų įrašų knygoje nėra nė vieno (tiesa, pastebėti tik 
treji praleisti metai – 1641, 1642 ir 1673). neįtikima, kad per juos parapijoje ne-
buvo įregistruota nė viena santuoka. 

7  profesorius Zinkevičius, perduodamas kny-
gą šio straipsnio autorei, jau buvo mėgi-
nęs nustatyti jos rašymo vietą, spėjo, kad 
tai greičiausiai ne Žemaitija, ir svarstė, 
kokiu būdu šaltinis galėjo atsidurti tytu-
vėnuose. tiksliai nustačius, kad knyga 
Xvii amžiuje rašyta lankeliškių parapijo-
je (vilkaviškio r.), iš tiesų yra akivaizdus 
tik jos nukeliavimo į tytuvėnus faktas, ta-
čiau tai, kaip, kodėl ir kada tai atsitiko, 
lieka nežinoma. 

už tai, kad ši bažnytinė knyga neliko užmirš-
ta dulkėti bažnyčios archyve ir kad joje už-

fiksuoti lietuvių istorinės antroponimijos 
duomenys pateks į mokslo apyvartą, reikia 
nuoširdžiai padėkoti kapelionui prelatui 
simaškai ir, žinoma, dar kartą – profeso-
riui Zinkevičiui.

8  detaliau apibūdinti šiame rankraštiniame 
šaltinyje vartotus rašmenis atrodė nereika-
linga dėl straipsnio pobūdžio, paskirties, 
tikslo ir, žinoma, apimties. juolab kad 
dauguma jų bus užfiksuoti originaliomis, 
t. y. šaltinyje užrašytomis, lytimis toliau 
pateikiamuose asmenvardžiuose. 
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bažnytinės knygos pagrindinis tekstas, kaip įprasta visiems tokio pobūdžio 
šaltiniams, rašytas lotynų kalba. asmenvardžiai – paprastai du asmenų įvardijimo 
nariai – rašomi nevienodai. vardai (jie be jokių išimčių yra krikščioniški) kano-
niškomis lytimis fiksuojami lotynų kalba. pavardės ar kiti jų funkcijas atliekantys 
asmenvardžiai užrašomi kitaip – gana tiksliai, dažnos jų lietuviškos lytys, o įpras-
tų tokiuose šaltiniuose šių asmenvardžių slavinimo požymių nėra daug. 

2. a s m e n v a r d Ž i Ų  a t r a n K a. bažnytinėje knygoje jungtuvių registracijos 
įrašuose dažniausiai minimi keturi asmenys – jaunikis, nuotaka ir du liudytojai. 
pastarieji lankeliškių parapijoje 1617–1692 metais, pasirodo, buvo tik vyrai. Kai 
kada, tiesa, labai nenuosekliai ir palyginti retai, įrašas pradedamas jungtuvių ce-
remoniją atlikusio dvasininko (ar įrašą dariusio asmens?) įvardijimu. taigi šaltinio 
antroponimijos visumą iš esmės sudaro visų minimų asmenų dvinariuose įvardiji-
muose funkcionuojantys asmenvardžiai. neišskiriant ir atskirai neskaičiuojant tokį 
įvardijimą sudarančių krikščioniškų vardų ir jo antrųjų asmenvardžių galima kons-
tatuoti, kad iš šios bažnytinės knygos iš viso yra išrašyta apie 12 tūkstančių asme-
nų įvardijimų. Kaip tik antrieji šių įvardijimų nariai (kaip minėta, Xvii amžiuje tai 
galėjo būti pavardės arba dar tik jų funkcijas atliekantys asmenvardžiai9) paliudija 
šio šimtmečio asmenvardžių darybos polinkius ir ypatumus. 

straipsnyje tiriama apie 2800 tokių asmenvardžių, taigi jie sudaro tik kiek 
mažiau nei ketvirtadalį visuose įvardijimuose užfiksuotų antroponimų. asmen-
vardžiai atrinkti paisant toliau dėstomų nuostatų.

2.1. Kaip minėta, kiekviename jungtuvių registracijos įraše yra užfiksuoti ke-
turių asmenų – vienos moters ir trijų vyrų – asmenvardžiai. iš jų pasirinkti tirti 
tik vieno asmens (vyro) – jaunikio – įvardijimų antrieji nariai. siekiant viso tyri-
mo ir ypač statistinio duomenų apdorojimo preciziškumo buvo atsisakyta vertin-
ti kitų dviejų vyrų – liudytojų – asmenvardžius. mat skaitant bažnytines knygas 
nesunku pastebėti, kad tie patys asmenys kaip liudytojai gali būti užrašyti ne 
vieną, bet daug kartų, taigi tiksliai identifikuoti ir suskaičiuoti tik skirtingus as-
menis įvardijančius asmenvardžius būtų tiesiog neįmanoma. situaciją sunkina dar 
ir tai, kad parapijoje funkcionuojantys asmenvardžiai gali įvardyti ne vieną, bet 
keletą ar net daugiau asmenų, o tie patys krikščioniški vardai taip pat labai daž-
nai kartojasi, taigi mažai tegali padėti identifikuojant skirtingus asmenis. Žinoma, 
turėta omenyje galimybė, kad kai kurie asmenys ir kaip jaunikiai šaltinyje buvo 
užrašyti ne vieną kartą (tapęs našliu vyras vėl galėjo tuoktis bažnyčioje). tačiau 
tokie atvejai tikrai nebuvo dažni, ir tai paliudija po asmens įvardijimo rašoma 
nuoroda, kad jis yra našlys10. todėl manyta, kad pasitaikantys jaunikių pakarto-
tinių užrašymų atvejai didesnės įtakos asmenvardžių priesagų vartosenos tyrimui 

9  dėl lietuvių pavardžių formavimosi situaci-
jos Xvii amžiuje plačiau žr. maciejauskie-
nė 1991, 68–100.

10  nuoroda, kad besituokianti moteris yra 
našlė, rašoma ir po nuotakų įvardijimų.
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padaryti tikrai negalėjo, taigi pateikiamų skaičiavimo duomenų paklaida galėtų 
būti tik labai neženkli. 

2.2. straipsnyje niekaip nevertinami ir moterų – nuotakų – asmenvardžiai. 
pastarųjų darybos pamatas dažniausiai buvo bet kuris tėvo asmenvardis, o tuo-
kiantis našlei – buvusio vyro asmenvardžiai. taigi iš moterų įvardijimų antrųjų 
narių prireikus galima rekonstruoti vyrų asmenvardžių, Xvii amžiuje funkciona-
vusių lankeliškių parapijoje, lytis. pripažįstant, kad tokie asmenvardžiai būtų 
susiję su šaltinyje neminimais asmenimis (nuotakų tėvu ar buvusiu vyru) vis 
dėlto buvo galvota tokius duomenis panaudoti kaip papildomą, rūpimos priesa-
gos vartoseną patvirtinančią, medžiagą. tačiau vėliau to buvo atsisakyta. mat 
paaiškėjo, kad ir vien jaunikių asmenvardžių darybos vertinimas leidžia pateikti 
pakankamai išsamų priesagų vartosenos vaizdą ir išdėstyti jas tokia dažnumo 
tvarka, kurios negalėtų iš esmės pakoreguoti jokie papildomi duomenys. 

2.3. siekiant, kad tyrimui imama jaunikių asmenvardžių visuma būtų kuo 
išsamesnė, į bendrą jų skaičių buvo įtraukti ir tokie, kurių pradžios, t. y. šaknies, 
dėl vienos ar kitos priežasties (sunkiai įskaitoma rašysena, išblukusi, sutrūnijusi 
ar nuplyšusi lapo dalis ir pan.) nepavyko tiksliai nustatyti (perskaityti). atrodė 
netikslinga atsisakyti asmenvardžių, kurių priesagą buvo galima tiksliai identifi-
kuoti, arba nustatyti, kad jie neturi nė vienos tyrimo tikslais išskirtos priesagos 
(apie jas bus kalbama toliau), net jeigu jų šaknis liko ne visai aiški. Kaip tik 
pastaroji duomenų atrankos nuostata lėmė, kad straipsnyje aptariamų ir bažny-
tinėje knygoje užfiksuotų jaunikių asmenvardžių visuma beveik sutampa. neper-
skaitytų ir į tiriamą kontekstą nepatekusių asmenvardžių liko labai nedaug, todėl 
manytina, kad jie tikrai negalėtų turėti bent kiek pastebimesnės įtakos duomenų 
statistinio apdorojimo ar kitiems svarbesniems tyrimo rezultatams.

2.4. atrodė svarbu iš tyrimo konteksto eliminuoti prielaidą, kad ne visi asme-
nys, kurie įvardyti asmenvardžiais, sudarytais su priesaga -(i)ūnas, galėjo būti 
dabartinio vilkaviškio r. gyventojai. turint omenyje tai, kad kaip tik šios patroni-
minės priesagos paplitimo Xvii amžiaus duomenis ketinama papildyti, kuo pre-
ciziškesnis šios priesagos vedinių funkcionavimo vietos nustatymas atrodė labai 
svarbus. todėl pagal kaimų vardus, kurie šaltinyje yra nurodomi iš karto po jau-
nikio įvardijimo arba po abiejų besituokiančiųjų paminėjimo11, buvo nustatyta as-
menų gyvenamoji (kilimo) vieta. paaiškėjo, kad tik du iš visų jaunikių, užrašytų 
asmenvardžiais su priesaga -(i)ūnas, buvo ne vilkaviškio r. gyventojai – vienas iš 
Kauno, kitas iš valkininkų (varėnos r.). jų asmenvardžiai neįtraukti į tiriamos an-
troponimijos kontekstą. tiesa, ne visus tyrimui atrinktus asmenvardžius buvo ga-

11  toks vietovardžių pateikimo būdas rodo, 
kad jaunikis ir nuotaka yra iš to pačio  
kaimo. 
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lima patikrinti šiuo požiūriu. mat šaltinyje pasitaikė įrašų, kuriuose besituokian-
čiųjų gyvenamosios (kilimo) vietos, t. y. kaimų vardų, nuorodų nebuvo. be to, dėl 
jau minėtų priežasčių kai kurių vietovardžių tiesiog nepavyko perskaityti, taigi ir 
identifikuoti. Gerai tai, kad tiek pirmieji, tiek antrieji atvejai yra reti, taigi, many-
tina, ženklesnės įtakos asmenvardžių atrankai padaryti negalėjo.

3. b e n d r o j i  a s m e n v a r d Ž i Ų  d a r Y b o s  C H a r a K t e r i s t i K a. dvi-
narių įvardijimų antrieji asmenvardžiai, kuriais šaltinyje užrašyti jaunikiai, da-
rybos požiūriu yra įvairūs, bet iš esmės paliudija tuos pačius bendruosius, anks-
tesniuose tyrimuose jau įvardytus, Xvii amžiaus asmenvardžių darybos (struk-
tūros) polinkius bei ypatumus (plačiau žr. maciejauskienė 1991, 230–243; 2004, 
30–31). taigi galima teigti, kad tarp tiriamų lankeliškių parapijos asmenvardžių 
taip pat vyrauja patronimai, kad jie dažniausiai sudaryti su lietuviškomis patro-
niminėmis priesagomis ir kad reti asmenvardžiai, turintys slaviškas patronimi-
nes ar kitokias priesagas. tačiau kaip parodė skirtingų lietuvos vietų antropo-
nimijos tyrimai, daugelį konkrečių duomenų, pavyzdžiui, vartojamų priesagų 
inventorių, jų dažnumo bei išsidėstymo pagal produktyvumą tvarkos ypatumus 
ir pan., iš esmės lemia asmenvardžių funkcionavimo vieta12. tą paliudija ir 
straipsnyje tiriama antroponimija. 

aptariami asmenvardžiai suskirstyti į 3 grupes: 1) lietuviškų patroniminių 
priesagų vediniai, 2) asmenvardžiai su slaviškomis patroniminėmis ar -sk- tipo 
priesagomis, 3) asmenvardžiai be dviejose pirmose grupėse išskirtų priesagų. at-
rodė, kad toks skirstymas net pripažįstant jo sąlygiškumą ir tam tikrą atsitiktinį 
pobūdį geriausiai padės atskleisti tiriamų asmenvardžių darybos bendrą vaizdą. 
tiesa, ankstesniuose darbuose panašiems tikslams realizuoti buvo pasirinkti ir 
kiek kitokie skirstymai – į patronimus ir asmenvardžius be patroniminių priesa-
gų (maciejauskienė 1991, 230; 2004, 30–31) arba į asmenvardžius su visomis iš-
skirtomis priesagomis ir asmenvardžius be šių priesagų (maciejauskienė 1993, 
40). Kaip matyti, buvo išskiriamos tik dvi asmenvardžių grupės. 

Kaip minėta, straipsnyje tiriama apie 2800 asmenvardžių. tai visuma, pamatas, 
kurio atžvilgiu toliau skaičiuojamas ir procentais nurodomas skirtingos darybos 
(struktūros) asmenvardžių kiekis.

3.1. lietuviškų patroniminių priesagų vediniai sudaro didžiausią tiriamos 
antroponimijos dalį – apie 72,46% visų asmenvardžių. 

3.1.1. tarp jų akivaizdžiai vyrauja priesagos -aitis (šaltinyje ji rašoma nevie-
nodai: -aitis, -aicis, -aytis, -aÿtis) vediniai, sudarantys apie 49,43% visų aptariamų 
asmenvardžių. aiškiai išsiskiria šių vedinių dviejų tipų pamatiniai asmenvar-

12  plg. vitalija maciejauskienė, „Kriaunų pa-
rapijos Xvii–Xviii a. asmenvardžiai“, LKK 
32, 1993, 40–48; maciejauskienė 2004, 31–
34; alma ragauskaitė, XVI–XVIII a. kaunie-

čių asmenvardžiai, vilnius: lietuvių kalbos 
instituto leidykla, 2005, 101–104. nurody-
tos tyrimų vietos, kuriose aptariami Xvii 
amžiaus asmenvardžių darybos polinkiai.



143 D ė l  a s m e n v a r d ž i ų  s u  p r i e s a g a  -(i)ūnas 
p a p l i t i m o  X v i i  a m ž i u j e

džiai. tai krikščioniškų vardų lytys, pvz.: Blaзaitis13, Iurgiełaitis, Grigałaitis, Lukai-
tis, Łuksaitis, Maciułaÿtis, Martinaitis, Pawiłaytis, Petraicis, Simonaitis, Stasaÿtis, 
Stasiułaytis, Stepanaitis, Wałaytis, Walentaÿtis, bei dažniausiai pravardiniais vadin-
tini lietuviškos ar kitokios kilmės asmenvardžiai, pvz.: Bebraitis, Berękaitis, Ber-
naitis, Degutaytis, Gaigałaitis, Gowienaitis, Kirkułaitis, Kupstaÿtis, Łapinaitis, Maзu-
tai tis, Purwinaitis, Sidabrinaytis, Swirkaitis, Sзakiʃзkaytis, Sзiksзnaitis, Sзłotaitis, Wir-
bo łaitis, Ƶiemaÿtaytis. 

3.1.2. antrieji pagal dažnumą minėtini priesagos -(i)ūnas vediniai (šaltinyje 
priesaga rašoma -[i]un, -[i]unas, -[i]unos), sudarantys apie 14,93% visų tiriamų 
asmenvardžių. jie taip pat sudaryti iš krikščioniškų vardų įvairių lyčių, pvz.: 
Andreiunas, Baltrunos, Grigalunos, Jankun, Mackielunos (plg. 2 pav.), Mikolaiunos, 
Wincunos, arba iš kitokių lietuviškos ir svetimos kilmės asmenvardžių, pvz.: Akie-
lunas, Akmeniunos, Kołdʒiun, Kubilunos, Skłoniunas, Trainiunas14.

3.1.3. toliau minėtini priesagos -(i)onis vediniai (priesaga dažniausiai yra 
rašoma -[i]anis, -[i]onis), kurių yra kur kas mažiau – jie sudaro apie 5,92% visų 
asmenvardžių. Kaip ir jau aptartais atvejais, priesaga dedama prie krikščioniškų 
vardų įvairių lyčių, pvz.: Adomonis, Andrukonis, Baltrusзanis, Jakubonis, Jononis, 
Jurgelonis, Kasperanis, Martinionis, Matulanis, Paulukonis, Pawilanis, Petrulanis, Pie-
tranis, Pietrucianis, Staniulonis, Tomulonis, ir prie kitokių asmenvardžių, pvz.: Auxe-
lonis, Bambikonis, Bendoronis, Buzonis, Dudanis, Gawienanis, Genionis, Maƶulanis, 
Nowokonis, Rudonis, Rukscionis, Stelmakanis, Sзunielianis, Wigrelonis, Ƶiemaycзionis. 

3.1.4. Kitų lietuviškų patroniminių priesagų vediniai šaltinyje pasitaikė retai 
arba labai retai. apie 1,98% visų asmenvardžių galima priskirti prie priesagos 
-ynas vedinių (ji rašoma -in, -inas, -inos, -yn, -ynos, -ÿnas), pvz.: Iakubin, Juselinos, 
Kasperynos, Pietrelinas, Urbialinas ir Galininas, Gieguзinas, Kiaulupinas, Kreywinos, 
Norukinos, Paprudÿnas, Płowszynas, Popeczkinas, Popelwinos, Raciukinos, ʃзurkinos, 
Totorynos, Triputyn. atrodo, šaltinyje užfiksuota ir priesagos -ėnas (rašoma -ienas, 

13  pateikiamos originalios asmenvardžių ly-
tys stengiantis pagal galimybes perteikti ir 
kuo autentiškesnę įrašus dariusių asmenų 
rašyseną. suvienodinti tik du dalykai. pir-
ma, visi asmenvardžiai rašomi didžiąja 
raide, nors šaltinyje pasitaiko ir jų užrašy-
mo mažąją raide atvejų, o neretai apskritai 
sunku įvertinti – didžioji tai raidė ar ma-
žoji. antra, neperteikiamas atkreipęs dė-
mesį nevienodo dydžio (paprastai dides-
nių nei visos kitos) kai kurių raidžių rašy-
mas viduryje žodžio, t. y. asmenvardžio, 
ar jo pabaigoje visas raides po pirmos di-
džiosios rašant kaip mažąsias. manytina, 
kad tai niekaip nesusiję su būtinybe pa-

teikti kuo tikslesnes šaltinyje užfiksuotų 
asmenvardžių lytis. juk jas rekonstruojant 
ar identifikuojant, t. y. lyginant, pavyz-
džiui, su dabartinėmis pavardėmis, rai-
džių, kuriomis asmenvardis užrašytas 
rankraštiniame šaltinyje, dydžio skirtumai 
negali turėti jokios reikšmės. 

14  Čia pateiktų priesagos -(i)ūnas vedinių už-
tenka pailiustruoti teiginiams, susijusiems 
su asmenvardžių darybos polinkių apibū-
dinimu. tačiau turint omenyje tai, kad kaip 
tik šios priesagos vartosenos ir paplitimo 
Xvii amžiaus duomenis siekiama papildy-
ti, toliau bus pateikti beveik visi su šia 
priesaga sudaryti asmenvardžiai.
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-ienos) vedinių – apie 0,17% visų asmenvardžių: Agonienos, Lenienas, Smolstenos, 
Sзyksзnienos, Pupienas. Kaip nors kitaip vertinti šių penkių asmenvardžių darybą 
lyg ir nebūtų pakankamo pagrindo. 

3.1.5. taigi šaltinio antroponimija paliudija penkių lietuviškų patroniminių 
priesagų vartoseną. pagal produktyvumą jos išdėstytinos tokia tvarka: -aitis,      
-(i)ūnas, -(i)onis, -ynas ir -ėnas. pateikti asmenvardžiai rodo, kad labiausiai įvairuo-
ja galūnių rašymas – asmenvardžiai fiksuojami su lietuviškomis galūnėmis (paste-
bimai dažniau) ir be jų, labai dažnas galūnės -as variantas -os. priesagose slavinant 
o pakeičiama į a, vietoje y neretai rašoma i, o ė dvibalsinama rašant ie. tai įprasti 
lietuvių asmenvardžių rašymo nelietuvių kalba požymiai, būdingi daugeliui Xvii 
amžiaus šaltinių (plačiau žr. Zinkevičius 1977, 98–101; maciejauskienė 1991, 215–
240). išsiskiria tik itin dažnas šiame šaltinyje galūnių -as ir -os varijavimas. 

išskiriant lietuviškų patroniminių priesagų vedinius į sudarytus iš krikščio-
niškų vardų įvairių lyčių ir kitokių, neretai galimų vadinti pravardiniais, asmen-
vardžių kartu buvo stengtasi atkreipti dėmesį ir į šaltinyje užfiksuotą asmenų 
įvardijimo situaciją. vediniai, kurių pamatas yra krikščioniškų vardų lytys, be 
jokių abejonių, yra tikrieji tėvavardžiai. tuo tarpu iš įvairių kitokių asmenvardžių 
sudaryti patronimai paliudija tendenciją užrašant sūnų antruosius jo dvinario 
įvardijimo narius su patroniminėmis priesagomis daryti iš tėvo įvardijime užfik-
suoto antrojo asmenvardžio. tai, kad tarp patroniminių priesagų vedinių tokių 
asmenvardžių yra netgi daugiau nei sudarytų iš krikščioniškų vardų, be kita ko, 
paliudija, kad dauguma šaltinyje užrašytų asmenų (šiuo atveju – tik jaunikių) dar 
tikrai neturėjo pavardžių, t. y. bendrų visiems šeimos nariams asmenvardžių.

3.2. slaviškas patronimines arba -sk- tipo priesagas turi tik apie 9,88% visų 
tiriamų asmenvardžių. tai paliudija šaltinio antroponimijos darybos (struktūros) 
lietuviškumą (plg. 72,46% sudarančių lietuviškų patroniminių priesagų vedinių 
kiekį). priesagas -avičius ir -evičius lietuvių antroponimikos darbuose įprasta va-
dinti patroniminėmis, nors yra atkreiptas dėmesys ir į kitokias jų atsiradimo as-
menvardžiuose galimybes15.

3.2.1. slaviškos priesagos -avičius ir -evičius yra apie 4,49% sudarančiuose 
asmenvardžiuose. pažymėtina, kad knygos pradžios įrašuose jie labai reti. Štai 
pirmasis asmenvardis su priesaga -evičius užrašytas tik 1640 metais, o ir vėliau 
pasitaiko anaiptol ne visų iš eilės metų įrašuose. iki 1640 metų ir asmenvardžių 
su priesaga -avičius yra vos pavienių. 

priesagos rašomos nevienodai, dažnesni grafiniai variantai -owic, -owić, -owicz, 
-owicз ir -ewicz, -ewicз, -iewicz, -iewicз. jas turintys asmenvardžiai Xvii amžiaus 
šaltiniuose paprastai buvo fiksuojami be galūnių. Keletas šios struktūros asmen-

15  Žr. vitalija maciejauskienė, „dėl lietuvių 
pavardžių su priesagomis -avičius, -evičius 
vertinimo“, LKK 36, 1996, 60.
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vardžių šaltinyje užrašyti su lietuviškomis galūnėmis: Philipawicзus (1647), Pe-
trawicius (1676), Filipawicзos (1681), Dabulawicзos (1689), Mitowicзos (1691) ir Szen-
kiawicios (1682), Iuszkiawicзos (1690). Kaip matyti, yra adaptuotos, t. y. rašomos 
lietuviškai, ir daugumos šių asmenvardžių priesagos.

nesunku pastebėti, kad asmenvardžių su šiomis priesagomis darybos pamatas 
dažniausiai yra įvairios krikščioniškų vardų lytys, pvz.: Adamowicз, Antonowicƶ, 
Borÿsowic, Fiedorowicз, Hawrÿłowicz, Ianowicз, Marcinowicз, Mikołaiowicz, Pawłowicz, 
Piotrowicз, Sebestianowicз, Stanislawowicz, Stephanowicз, Sзymanowicз; Andrulewicз, 
Bartoszkiewicз, Janoзewicz, Iasiulewicз, Iurgiewicз, Iuriewicз, Marciʃзewicз, Markiewicз, 
Mickiewicз, Mikołaiewicз, Stankiewicз, Wasilewicz, Woitkiewicз. taigi iš kitokių as-
menvardžių su šiomis priesagomis sudaryti patronimai yra kur kas retesni, pvz.: 
Armentowicз, Bobrowicз, Bułatowicz, Cзebotarowicз, Rombowicz, Roʃołowicз; Bal cзiu kie-
wicз, Buiniewicз, Gudzieliewicз, Karewic, Szelengiewicз.

3.2.2. slaviškas -sk- tipo priesagas turi apie 5,39% visų aptariamų asmenvar-
džių. dažniausiai tai priesaga -(i)auskas, šaltinyje rašoma -owski. Kiti grafiniai 
variantai (pvz., -owsky, -owskÿ, -owʃkÿ) pasitaiko retai. tik vieną kitą šios struktū-
ros asmenvardį galima kildinti iš krikščioniškų vardų, pvz.: Danowski, Jakubowski, 
Simanowski. Šiaip vyraujantis tokių asmenvardžių pamatas yra slaviškos apelia-
tyvinės kilmės, pvz.: Bikowsky, Dombrowsky, Grochowskÿ, Lisowski, Rogowsky, Soko-
lowʃkÿ, Ƶukowski. Žinoma, pasitaiko ir lietuviškos kilmės asmenvardžių, pvz.: 
Giedrowski, galbūt dar Sulowsky, Tworkowski ir pan. trijų asmenvardžių lytys pa-
liudija šios priesagos lietuviškus (ar lietuviškesnius) variantus: Czernauʃkas, Saba-
lawskis16, Strociauskos. 

Kaip -owski variantą galima vertinti ir priesagą -ewski (rašoma ir -ewʃki, -ewsky), 
kurią turi keletas asmenvardžių, pvz.: Damaʃзewsky, Kraʃзewʃki, Lisewski. Kitokios -sk- 
tipo priesagos yra retos ir pasitaiko tik pavieniuose asmenvardžiuose, pvz.: Goto-
wicky, Gurskÿ, Kucзÿnski, Mosinski, Niedзwiedзki, Podlinskÿ, Sielskÿ, Swolinskÿ, Wiʃcзulski, 
Ƶaleski. vienas asmenvardis užrašytas su lietuviška galūne – Prenskis (1691).

asmenvardžiai su -sk- tipo priesagomis maždaug tolygiai pasiskirstę visame 
šaltinyje. pirmasis užfiksuotas 1617 metais, tačiau vėliau jų pasitaiko anaiptol ne 
visų metų įrašuose. Kokios nors didesnės tokių asmenvardžių santalkos vienais 
ar kitais metais ar, pavyzdžiui, antrojoje knygos pusėje (t. y. arčiau Xviii šimt-
mečio) nepavyko rasti. 

3.3. asmenvardžiai, neturintys pirmose dviejose jų grupėse išskirtų priesagų, 
sudaro apie 17,63% visų aptariamų asmenvardžių. Ši šaltinio antroponimijos da-
lis apibūdintina taip pat kaip ir Xvii amžiaus tokios struktūros asmenvardžių 
bendroji visuma (plačiau žr. maciejauskienė 1991, 237–240). abejonių nekelia dau-
gumos tokių šaltinio asmenvardžių lietuviška (neretai – ir aiškiai pravardinė) 

16  prie šio asmens esanti kaimo vardo nuoro-
da (Werʃupie, t. y. Veršupiaĩ) liudija, kad jis 
yra ne iš lankeliškių parapijos, o iš Kidu-

lių ar pan. tai paaiškina galūnės -is varto-
seną. mat vilkaviškio r. įprastesnė šios 
struktūros pavardžių galūnė -as.
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kilmė, nors, žinoma, pasitaiko ir slaviškos ar kitokios svetimos kilmės antropo-
nimų. atkreipia dėmesį jų sąsajos su profesijos (amato) pavadinimais, nuorodo-
mis į asmens šeiminę padėtį (pavyzdžiui, sudurtiniai asmenvardžiai su antruoju 
sandu iš liet. žéntas17) ar pan. akivaizdžiai labai reti yra senieji dvikamieniai 
asmenvardžiai. visa tai matyti iš toliau pateikiamų šios struktūros asmenvardžių 
pavyzdžių18: Budnikos, Bukaзantis, Cimbał, Cзebotarus, Cзupas, Darзinikas, Daubor, 
Der na, Didpieniegis (ir Didpinigis), Domeiko, Dulbis, Gudos, Gudзentis, Jurborkiʃkis, 
Kai ris, Kałwazientis, Kalwinis, Kiekstos, Kierdзius, Kierutis, Kolesnik, Kubilius, Kulwie-
tis, Kunigayksзtis, Kunigielis, Kuprÿs, Łapienie, Lesnikas, Likmalis, Litwinikas, Łupcius, 
Maciulзantis, Meskaзantis, Montwit, Narbut, Narmont, Niesзukotis, Nowikas, Pawaʃariʃ, 
Plikзientis, Pusbelcзis, Racзius, Roglis, Rogołskaзantis, Rudis, Ruiзis, Saldota, Sauso-
galwis, Skalandis, Sklaustautis, Skrзypka, Smaleziukas, ʃзakis, Sзymtukapis, Sзłaitinis, 
Sзłak зentis, ʃznekutys, ʃзukis, Szwiłpa, Taruзantis, Wakietis, Warnagalis, Wilkas, Wilkope-
dis (ir Wiłkopedys), Zaliawornis, Ƶialtis, Ƶiemadientis. 

3.4. apibendrinant galima dar kartą teigti, kad šio konkrečioje vietoje rašyto 
Xvii amžiaus šaltinio asmenvardžiai darybos požiūriu tikrai niekuo neišsiskiria 
iš bendro šio šimtmečio antroponimijos, surinktos iš daugelio įvairiose vietose 
rašytų šaltinių, konteksto. pastarojo analizės paliudytą lietuviškų patroniminių 
priesagų produktyvumą akivaizdžiai patvirtino ir lankeliškių parapijoje funkcio-
navusių asmenvardžių daryba. Kaip tik patronimų gausa padėjo pastebėti ir vi-
siškai naują faktą – iki šiol istorinės antroponimijos tyrimuose neužfiksuotą dide-
lį lietuviškos patroniminės priesagos -(i)ūnas vedinių kiekį šioje lietuvos vietoje 
rašytame šaltinyje. tai negalėjo neatkreipti dėmesio turint Xvii amžiaus asmen-
vardžių priesagų paplitimo duomenis ir dabartinių lietuvių pavardžių su lietuviš-
komis patroniminėmis priesagomis funkcionavimo vietų bendriausią kontekstą. 

4. i s t o r i n i Ų  a s m e n v a r d Ž i Ų  i r  d a b a r t i n i Ų  p a v a r d Ž i Ų  s u 
p r i e s a G a  -(I)ŪNAS p a p l i t i m o  d u o m e n Ų  a p Ž v a l G a .  tokių duomenų 
nėra daug, mat lietuvių asmenvardžių darybos (struktūros) arealiniai tyrimai kol 
kas yra reti. tačiau jau esantys leidžia pateikti bendriausią vaizdą. 

4.1. jau minėtame Xvii amžiaus asmenvardžių priesagų paplitimo tyrime 
buvo nustatyta, kad priesagos -(i)ūnas vediniai plačiausiai paplitę į rytus nuo 
linijos Žeimelis, linkuva, Šeduva, josvainiai, Kaunas19. Čia pat nurodytos ir di-

17  Šaltinyje šis sandas rašomas nevienodai – 
bene dažniausiai -зant-, rečiau -зent-, 
-zient-, -зient- ar pan.; dėl tokių asmenvar-
džių susidarymo plačiau žr. maciejauskie-
nė 1991, 27–31. 

18  asmenvardžiai pateikiami pagal abėcėlę,  
detaliau jie neskirstomi ir neapibūdinami.

19  Žr. maciejauskienė 1977, 162. pagal dažnu-
mą jie buvo trečioje vietoje po priesagų 

-aitis ir -(i)onis vedinių ir sudarė apie 13% 
visų tirtų asmenvardžių. tačiau turint 
omenyje tai, kad antroponimijos duome-
nys buvo surinkti iš įvairiose lietuvos vie-
tose rašytų šaltinių, bendras šios priesa-
gos vedinių kiekis negali būti lyginamas 
su jų kiekiu viename, konkrečioje vietoje 
rašytame, šaltinyje.
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džiausios jų koncentracijos vietos keturkampyje tarp linkuvos, nemunėlio rad-
viliškio, rokiškio ir ukmergės bei punktai, kur asmenvardžių su šia priesaga 
pasitaikė rečiau (daugailiai, adutiškis, dubingiai, maišiagala, nemenčinė). be to, 
yra konstatuotas priesagos -(i)ūnas vartosenos pietų lietuvoje (Kapčiamiestis, lei-
palingis, Šventežeris, veisiejai) ir abipus nemuno (jurbarkas, Gelgaudiškis, Kriū-
kai, plokščiai, raudondvaris, seredžius, vilkija) faktas (žr. maciejauskienė 1977, 
163). Šio tyrimo duomenys, žinoma, vertintini kaip tam tikru požiūriu sąlygiški 
ir vadintini pradiniais. mat remtasi tik tuo metu turėtais Xvii amžiaus antropo-
nimijos duomenimis. juos ženkliai papildžius kiekio ir ypač asmenvardžių funk-
cionavimo, t. y. šaltinių rašymo, vietų atžvilgiu20 tyrimo rezultatus buvo galima 
patikrinti ir galbūt papildyti. tačiau to nebuvo imtasi.

labai negausūs vėlesni istorinės antroponimijos tyrimai tų pradiniais vadinti-
nų Xvii amžiaus asmenvardžių priesagų paplitimo duomenų taip pat iš esmės 
nepapildė. juose aptariami konkrečių lietuvos vietų asmenvardžiai yra paliudiję 
ir priesagos -(i)ūnas vartoseną. jos vedinių rasta tarp Xvii amžiaus pradžios vil-
niečių asmenvardžių (Zinkevičius 1977, 58) ir tarp to pačio laikotarpio joniškio 
miesto gyventojus įvardijusių asmenvardžių21. tokie vediniai sudaro apie 2,36% 
tirtų Xvii amžiaus kauniečių asmenvardžių (ragauskaitė 2005, 102). Kriaunų pa-
rapijos (rokiškio r.) bažnytinės knygos (joje įrišti 1678–1691 metų krikšto ir 1679–
1693 metų jungtuvių registracijos įrašai) antroponimija, vertinta ir darybos požiū-
riu, parodė, kad su priesaga -(i)ūnas sudaryta apie 8,81% visų šaltinio dvinarių 
įvardijimų skirtingų antrųjų asmenvardžių (maciejauskienė 1993, 40–41). Kad tik 
apie 1,4% šios priesagos vediniai sudaro tarp Gruzdžių parapijos (Šiaulių r.) 1619–
1690 metų jungtuvių registracijos knygoje užfiksuotų asmenvardžių, paaiškėjo 
aptarus jų darybą22. Štai, atrodo, ir viskas. taigi priesagos -(i)ūnas vedinių funk-
cionavimo Xvii amžiuje vilkaviškio rajone faktas iki šiol nebuvo paliudytas.

4.2. ar šiose vietose Xvii amžiuje patronimų darybai buvo vartojama prie-
saga -(i)ūnas, netiesiogiai gali paliudyti dabartinės pavardės, kurių dauguma yra 
susidariusios iš Xvii amžiaus asmenvardžių, tarp kurių vyravo patronimai. tam 
gali padėti labai autentiški, praeito šimtmečio ketvirtojo dešimtmečio situaciją 
paliudijantys, lietuvių pavardžių paplitimo duomenys23.

tačiau publikuotų tyrimų, susijusių su skirtingose lietuvos vietose funkcio-
nuojančių dabartinių pavardžių struktūros vertinimu, nėra. tokia pavardžių ana-

20  rašant straipsnį (maciejauskienė 1977) tu-
rėta apie 5 tūkst. asmenvardžių, o Xvii 
amžiaus pavardžių susidarymo situacija, 
asmenvardžių darybos ir kilmės polinkiai 
tirti (žr. maciejauskienė 1991, 68–100, 230–
243) remiantis apie 40 tūkst. vienetų isto-
rinės antroponimijos sankaupa.

21  alma ragauskaitė, „Xvi–Xvii a. joniškie-
čių asmenvardžiai“, Istoriniai tekstai ir vie-
tos kultūra, Šiauliai, ryga: lucilijus, 2004, 
10. abiem atvejais tikslus tokių asmenvar-

džių kiekis ir jo santykis su aptariamos 
antroponimijos visuma nėra nurodytas, 
tačiau bendras šių tyrimų kontekstas 
rodo, kad asmenvardžių su priesaga        
-(i)ūnas rasta nedaug. 

22  Žr. maciejauskienė 2004, 32. 
23  a[leksandras] vanagas, „Įvadas“, Lietuvių 

pavardžių žodynas. A–K, ats. redaktorius  
a. vanagas, vilnius: mokslas, 1985, 19–20 
(toliau žodyno santrumpa – LPŽ).
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lizė iki šiol buvo atliekama tik vilniaus pedagoginio universiteto lituanistų ba-
kalauro ir lietuvių kalbotyros magistrantų magistro darbuose24. juose buvo ištir-
ta daugiau kaip 30 skirtingų lietuvos vietų pavardžių struktūra. tai darant dau-
giausia dėmesio buvo skirta asmenvardžių priesagų inventoriui ir konkrečias 
priesagas turinčių pavardžių dažnumui. viename darbe aptariant dviejų ar trijų 
vietų pavardes jų struktūros tyrimo rezultatus čia pat buvo galima palyginti, o 
didėjant tokių darbų skaičiui pamažu aiškėjo bendriausi skirtingose lietuvos vie-
tose funkcionuojančių dabartinių pavardžių struktūros bruožai. bendrasis kon-
tekstas buvo pildomas ir tikslinamas kuo kryptingiau ir tikslingiau parenkant 
tiriamų pavardžių funkcionavimo vietas. 

Kaip tik šis kontekstas paliudija ir pavardžių su priesaga -(i)ūnas dažnumo 
skirtingose lietuvos vietose duomenis. iš esmės jie labai nesiskiria nuo Xvii am-
žiaus funkcionavusių šios priesagos vedinių paplitimo duomenų. 

dėliojant tirtas vietas iš eilės pagal jose esančių pavardžių su priesaga -(i)ūnas 
dažnumą matyti, kad pasvalyje25 tokios pavardės sudaro apie 9,5% visų šioje 
vietoje funkcionuojančių pavardžių, pandėlyje (rokiškio r.) – 7,57%, Želvoje 
(ukmergės r.) – 6,39%, ramygaloje (panevėžio r.) – 6,22%, utenoje – 5,49%, tau-
ragnuose (utenos r.) – 5,3%, molėtuose – 4,9%, Širvintose – 4,52%. Kaip matyti, 
visi punktai taip pat yra į rytus nuo apibūdinant Xvii amžiuje priesagos -(i)ūnas 
vedinių paplitimą nubrėžtos ribos Žeimelis, linkuva (abu punktai pakruojo r.), 
Šeduva (radviliškio r.), josvainiai (Kėdainių r.), Kaunas. tirtose pietų lietuvos 
vietose pavardžių su šia priesaga yra mažiau – seirijuose (lazdijų r.) jos sudaro 
apie 3,18% visų vietos pavardžių, druskininkuose (varėnos r.) – apie 2,9%, aly-
tuje – 2,66%, merkinėje (varėnos r.) – 2,54%. Čia dar galima paminėti prienus, 
kur tokios pavardės sudaro apie 2,67%. panašus kiekis tokių pavardžių yra už-
fiksuotas Šakiuose – apie 3%, nors kituose tirtuose punktuose abipus nemuno jų 
yra mažiau – vilkijoje (Kauno r.) apie 2,71%, o Gelgaudiškyje (Šakių r.) ir jurbar-
ke po 1,8%. retos pavardės su priesaga -(i)ūnas tirtose Žemaitijos vietose – ma-
žeikiuose, plungėje, skuode ir tytuvėnuose (Kelmės r.) jos sudaro po apie 0,9% 
visų asmenvardžių, Gargžduose (Klaipėdos r.) vos 0,44%, o Klaipėdoje apie 0,32%. 
Kiek daugiau jų užfiksuota tik Kelmėje – čia jos sudaro apie 1,9%.

buvo ištirta ir keturių vilkaviškio rajono vietų pavardžių struktūra. paaiškėjo, 
kad Kybartuose pavardės su priesaga -(i)ūnas sudaro apie 3,7%, virbalyje – apie 
3%, vištytyje – apie 2,89%, o bartninkuose – apie 2,6% visų šiose vietose funkcio-
nuojančių pavardžių. 

dabartinių pavardžių priesagų paplitimas dar yra trumpai apibūdintas        
Lietuvių kalbos rašybos žodyne, kur konstatuota, kad „-(i)ūnas labiausia paplitusi 
į vakarus nuo nevėžio iki pat raseinių, Šiaulių mišrai su -aitis, taip pat dzū-
kuose“, ir pridurta apie Žemaitijos vakaruose pasitaikantį priesagos variantą               

24  visiems jiems vadovavo šio straipsnio auto-
rė. plačiau žr. vitalija maciejauskienė, „dėl 
lietuvių pavardžių tyrimo struktūros ir kil-
mės požiūriu“, Žmogus ir žodis 1, 2003, 35.

25  ir čia, ir visais kitais atvejais turimos ome-
nyje visos konkrečiomis lokalizacijos nuo-
rodomis (vietovardžių sutrumpinimais) 
LPŽ pažymėtos pavardės.
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-(i)ūna26. Kaip matyti, apie pavardžių su priesaga -(i)ūnas funkcionavimą vilka-
viškio rajone nėra užsiminta. taip pat lieka neaišku, kokiais duomenimis čia buvo 
remtasi nustatant šios priesagos paplitimą. tačiau akivaizdu, kad nurodytas di-
džiausios pavardžių su priesaga -(i)ūnas koncentracijos plotas gerokai skiriasi nuo 
to, kurį paliudijo minėti Xvii amžiaus asmenvardžių priesagų paplitimo ir da-
bartinių pavardžių struktūros tyrimų duomenys27. suprantama, kad atsiradusį 
neaiškumą galėtų išsklaidyti tik tolesni išsamūs istorinių asmenvardžių ir dabar-
tinių pavardžių priesagų paplitimo tyrimai. 

4.3. apibendrinant galima teigti, kad iki šiol atliktuose istorinės antroponi-
mijos tyrimuose nebuvo paliudytas lietuviškos patroniminės priesagos -(i)ūnas 
vartosenos vilkaviškio rajone faktas. jis nebuvo patvirtintas ir apibūdinant skir-
tingas priesagas turinčių dabartinių pavardžių paplitimą norminamojo pobūdžio 
šaltinyje – LKRŽ. 

Keturių vilkaviškio rajono vietų pavardžių struktūros tyrimas paliudijo pa-
troniminės priesagos -(i)ūnas vartoseną ir tai, kad ją turinčios pavardės čia yra 
palyginti retos (sudaro tik nuo 3,7% iki 2,6% visų vietos pavardžių). taigi šiame 
kontekste Xvii amžiaus lankeliškių parapijos bažnytinėje knygoje užfiksuoti 
priesagos -(i)ūnas vediniai, sudarantys apie 14,93% visų pasirinktų tirti asmen-
vardžių, yra naujas, ankstesnių tyrimų duomenis ir rezultatus papildantis antro-
ponimijos faktas.

5. a s m e n v a r d Ž i a i  s u  p r i e s a G a  -(I)ŪNAS. priesagos -(i)ūnas vediniai 
yra užfiksuoti 422 dvinariuose jaunikių įvardijimuose, vadinasi, tiek pat kartų yra 
paliudyta skirtingus asmenis įvardijančių šios darybos asmenvardžių vartosena. 
jie tolygiai pasiskirstę visame šaltinyje. pirmasis užrašytas pirmaisiais – 1617 – 
įrašų metais, o paskutinis – paskutiniaisiais, t. y. 1692, knygos rašymo metais. 
pastebėta, kad asmenvardžių su priesaga -(i)ūnas nepasitaikė tik 1626 ir 1674 metų 
įrašuose, kurių knygoje apskritai yra labai nedaug. tarp 422 šios priesagos vedi-
nių yra pasikartojančių ne vieno asmens įvardijime. dar pasakytina, kad daugu-
mos asmenvardžių lytys šaltinyje buvo užrašytos aiškiai ir kokių nors identifika-
vimo sunkumų nekėlė. nepavyko nustatyti, t. y. perskaityti, tik keliolikos jų šak-
nų (priežastys jau minėtos). tokie asmenvardžiai čia nepateikiami. 

priesagos -(i)ūnas vediniai toliau dėstomi pagal abėcėlę28: 

26  Lietuvių kalbos rašybos žodynas, atsak. red.  
j. lazauskas, Kaunas: valstybinė enciklo-
pedijų, žodynų ir mokslo literatūros lei-
dykla, 1948, 133 (toliau – LKRŽ).

27  pateiktus pastarųjų tyrimų duomenis dar 
galima papildyti nurodant, kad radviliš-
kyje pavardės su priesaga -(i)ūnas sudaro 
apie 4%, o Krakėse (Kėdainių r.) – apie 
2,21% visų šių vietų pavardžių. abi šios 
vietos yra LKRŽ nurodytame didžiausios 

tokių pavardžių koncentracijos plote, to-
dėl dar plg. pateiktus kai kurių rytų lie-
tuvos vietų duomenis. 

28  po visų asmenvardžių skliaustuose chrono-
logine tvarka nurodomi jų užrašymo šalti-
nyje metai, o po pasikartojančių prieš 
metų nuorodas skaičius, rodantis jų daž-
numą. asmenvardžių lyčių grafiniai, fone-
tiniai, morfologiniai ar kitokie variantai 
pateikiami atskirai ir niekaip nesusiejami.
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Akielunas (1687), Akmeniunos (1692), Ambroźieiunas (1634), Andreiunas (1634), 
Andreiunos (1645), Andreśunos (1647), Andrunos (2; 1638), Askierikunas (1650), Aste-
runos (1665), Asзerunos (1661), Augulunas (1672), Balciunas (1669), Balciunos (3; 
1653, 1658), Balniunas (1635), Bałtrunos (2; 1640), Bałtuʃзunas (1636), Balunas (2; 
1657, 1671), Balunos (1686), Bandziunas (1668), Baniunas (1651), Bartaskunas (1669), 
Bartaszkunas (1664), Bedwarunas (1654), Bekunos (1628), Bertaycзunas (1618), Bianku-
nos (1662), Biczun (1666), Biksзunos (1657), Błaзeiunos (1638), Błaзunos (1665),        
Blu dziunas (2; 1668, 1679), Bludзiunas (1638), Bludзiunaʃ (1675), Bludʒiunas (1630) 
(žr. 1 pav.), Bludзiunos (5; 1618, 1639, 1645, 1646, 1657), Bogdʒiunos (1625), Boiaru-
nos (1665), Bondarun (1689), Borakunos (1658), Bridziun (1668), Brÿdзiunos (1644), 
Budkunos (1639), Bulciunas (1620), Bulunas (1652), Cobotorunos (1644), Czebatarunas 
(1680), Cзyplunos (1665), Dagiunas (1637), Dauƶiunas (1630) (žr. 1 pav.), Dawitkunos 
(1684), Diksзiunos (1658), Dilgunos (1628), Diliunos (1620), Dilunas (1617), Dilunos 
(2; 1652, 1653), Dopkiunos (1685), Dopkunos (1635), Dowolunos (1627), Dublunas 
(1649), Galiniunaʃ (1679), Garbunos (1656), Gawieniunas (1634), Geldзiunas (1633), 
Geldziunos (1632), Geraiun (1624), Giedziunas (1634), Giełaзunas (1670), Gieleзunos 
(1657), Giernunos (1689), Giniunos (1643), Girniunas (3; 1634, 1635, 1668), Girniunos 
(3; 1644, 1653, 1689), Girnunas (1628), Głaudзiunaʃ (1676), Gławdзiunos (1632), 
Graзialunas (1669), Grigalunos (1659), Grigielunas (1650), Griniunas (1672), Grÿniunas 
(1649), Grÿniunos (1644), Griskielunos (1654), Jaciun (1621), Ianiunas (1652), Jankie-
lunas (1677), Jankun (1620), Jankunas (2; 1632, 1648), Iankunos (2; 1657), Jaʃialunas 
(1672), Iokielunos (1684), Ioselunos (1654), Iurełunas (1658), Iusielunas (1661), Juszku-
nos (3; 1643, 1684), Kacielunas (1650), Kaciukaiunos (1654), Kaciunos (1685), Kacзer-
gu nas (1650), Kailunos (5; 1654, 1656, 1657, 1658), Kaylunos (1639), Kaÿlunos (4; 
1618, 1633, 1646), Kaliʃzunas (1676), Kalsзunos (1658), Kalwiunas (1675), Karaliunos 
(1619), Karalunas (1667), Karalunos (4; 1656, 1657, 1683, 1686), Karliunos (1618), 
Katilunos (1654), Kausiunas (1632), Kialunas (1671), Kibrunos (1640), Kielunos (2; 
1655, 1663), Kierdʒiun (1631), Kiłiunas (1637), Kilniunas (1623), Kilunos (2; 1638, 
1656), Klisзunas (1652), Klisзunos (1654), Kloniunos (2; 1619, 1631), Kneybunas (1634), 
Koł dʒiun (1630), Koledзiunos (1656), Krauciunas (1683), Krauciunaʃ (1678), Krawciunas 
(1690), Krawcзunos (4; 1652, 1655, 1657), Krisciunas (2; 1632), Krisciunos (2; 1631, 
1659), Krÿstopunos (1643), Kriʃcʒiunos (1624), Krisdзielunos (1640), Kubiliunas (1650), 
Kubiliunos (1619), Kubilun (2; 1666, 1686), Kubilunas (4; 1617, 1625, 1634, 1637), 
Kubilunos (11; 1630, 1633, 1640, 1643, 1652, 1655, 1666), Kubiłunos (1631), Kucialu-
nas (1672), Kudзiunos (2; 1640, 1656), Kuÿlunos (1643), Kuyзunas (1636), Kulniunos 
(1624), Kulunas (1686), Kumulunas (1650), Kupćiunas (1636), Kupcзunos (1663), Kur-
piun (1668), Kurpiunas (1637), Kwarenciunos (1640), Łapiunas (1658), Łauciunos 
(1644), Łaurunas (1664), Leзniunos (1644), Lidekiunas (1638), Łukaʃiunas (1670), Łu-
ka sзunos (1657), Łukosiunos (1647) (žr. 2 pav.), Lukoʃзiunas (1636), Łupciunos (2; 1634, 
1638), Łupcziun (1666), Łupcзiunas (1617), Łupcзiunos (1656), Łupcзunos (1660), Mac-
kielun (1679), Mackielunaʃ (1676), Mackielunos (4; 1640, 1643, 1656), Mackunas (1651), 
Mackunos (2; 1657, 1658), Markielunos (1681), Markunos (1663), Martinaʃcun (1620), 
Masaliunas (1635), Maʃʒiunos (1621), Matelunos (1640), Mazieykunos (1635), Me зiey-
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kiu naʃ (1676), Miciunas (1633), Mikailunos (1628), Mikieliunas (1691), Mikolaiunos 
(1625), Mikołaiunos (3; 1634, 1635, 1655), Mikołoiunos (4; 1638, 1640, 1643, 1645), 
Mikulunos (1658), Miłaʃзunos (1689), Milciunas (1655), Milciunos (1620), Milkunas 
(1690), Milunos (1663), Misiunas (1637), Misiunos (1634), Monʃkunas (1671), Moska-
lunos (1680), Mulkiunas (1671), Nareliunos (1620), Narelunos (1634), Narkunas (3; 
1633, 1666), Narkunaʃ (1625), Narkunos (3; 1634, 1656, 1660), Narulun (1689), Nauian-
ciunas (1633), Nestoriunas (1666), Nieciunos (2; 1652, 1653), Nieplunos (1644), Nor-
kunas (1637), Norkunos (1690), Noskunos (1645), Nowiancʒiunos (1628), Nowlunas 
(1617), Obolunos (1658), Pacзunos (3; 1656, 1657, 1658), Padзiunos (1662), Papeckunas 

1 pav. lankeliškių parapijos Xvii amžiaus bažnytinės knygos lapo fragmentas: 
asmenvardžiai su priesaga -(i)ūnas: Popecʒkun, Dauƶiunas, Wenciunos, Bludʒiunas;
lKi vardyno skyriaus fondas
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(1682), Peckunas (1672), Petraʃзiunos (1628), Pieckunos (1654), Pikunos (1639), Pira-
giunas (1669), Piworoiunos (1645), Plikiunos (1685), Ploplunos (1690), Pociunos (1683), 
Podзiun (2; 1681, 1689), Podziunas (2; 1634, 1672), Podziunaʃ (3; 1675, 1676, 1679), 
Podƶiunas (1664), Podзiunas (1632), Podziunos (1644), Podзiunos (3; 1646, 1654, 1664), 
Podʒiunos (2; 1619, 1621), Pokładziunas (1633), Popeckunos (1640), Popecзun (1632), 
Pranckunos (1681), Prÿdзiunos (1618), Pulunos (1686), Pusbelcзiunas (1670), Raciunas 
(2; 1633, 1648), Raćiunas (1636), Raciunos (3; 1631, 1640, 1660), Racзiunos (1639), 
Ra cʒiunos (1622), Racзkunos (1660), Randziunas (1638), Randziunos (1643), Rapiunos 
(1652), Raukciunos (1653), Rogaisзunos (1662), Rukʃзtelunos (1681), Saldзiunas (1638), 
Saukstiunos (1654), Seÿpun (1620), Symolunos (1687), Skawradзiunas (1658), Skieldu-
nos (1647), Skierdziunas (1667), Skiersunas (1638), Skieudunas (1633), Skloriunas 
(1637), Skriblunos (1659), Skroblunos (1645), Skowrodziunos (1646), Skuśćiunas (1636), 

2 pav. lankeliškių parapijos Xvii amžiaus bažnytinės knygos lapo fragmentas: 
asmenvardžiai su priesaga -(i)ūnas: Mackielunos, Łukosiunos;
lKi vardyno skyriaus fondas
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Słoniunas (1686), Stalgiunas (1668), Stamarkiunas (1640), Stankialunas (1671), Stas-
kunas (1668), Stepaniun (1691), Steponiunas (1664), Stryiunos (1687), Strÿзiunos 
(1646), ʃzakalunos (1685), Sзalskunos (1665), Sзatirunos (1655), Sзÿksзniunos (1656), 
Sзymelunas (1633), Szymkunas (1649), ʃзymkunos (1628), ʃziurkiunas (1667), Szklarun 
(1683), Tamkunas (1648), Tatarunas (2; 1669, 1670), Tauciunos (1680), Tauckunas 
(1637), Tawciunas (1631), Tolocзkunos (1666), Tomaʃзun (1683), Tomasзunos (1658), 
Tom kunos (1638), Toniunos (1633), Totorunas (1636), Trayniunas (1672), Treiniun (1630), 
Treiniunas (1669), Treiniunos (1631), Tumkun (1631), Tumosunas (1635), Vkielun (1684), 
Vkielunos (2; 1653, 1679), Waicziun (1669), Walancзunos (1654), Wedegiunos (1659), 
Wenciunas (1631), Węnciunos (1620), Wesun (1631), Widrunas (1651), Wieluskunos 
(1665), Wieprunos (1661), Wigielunas (1651), Wigiunos (1658), Wÿgrunaʃ (1679), Wil-
kunos (1653), Wilnunos (1629), Wincunos (1630), Woitkun (1650), Woskunos (1625), 
Woʃkunos (1634), Ƶaborowskiunos (1654), Załadarun (1666), Ƶebrunas (1650), Ƶiendзiunos 
(1645), Ƶindelunos (1659), Ƶitkunas (1637), Ƶitkunos (1656), Ƶulunas (1636). 

Kaip matyti, asmenvardžiai yra įvairūs kilmės požiūriu. akivaizdžiai vyrauja 
ne iš krikščioniškų vardų lyčių sudaryti vediniai, kurie sudaro tik apie ketvirta-
dalį šią priesagą turinčių asmenvardžių (skaičiuojant buvo atmestos neaiškios 
arba ne visai aiškios, matyt, užrašant iškreiptos jų lytys). tai rodo, kad dažniau-
siai jaunikių įvardijimuose yra užfiksuoti iš jų tėvo antrojo asmenvardžio su prie-
saga -(i)ūnas sudaryti patronimai, vertintini kaip laikini, dar nesusidariusias pa-
vardes pavadavę antrieji dvinario įvardijimo nariai. lyginant šiuos asmenvardžius 
su dabartinėmis pavardėmis būtų įdomu pasekti, kiek ir kurie jų virto pavardė-
mis, kokios jų lytys galutinai nusistovėjo ir pan. bet tai jau kito straipsnio tema, 
o šiame svarbiausia buvo konstatuoti priesagos -(i)ūnas vartosenos dabartinio vil-
kaviškio r. teritorijoje Xvii amžiuje faktą. 

6. a p i b e n d r i n a m o s i o s  p a s t a b o s 

6.1. aptarta lankeliškių parapijos (vilkaviškio r.) 1617–1692 metų jungtuvių 
metrikų registracijos knygos antroponimijos dalis – jaunikių įvardijimų antrieji 
asmenvardžiai – darybos požiūriu iš esmės neišsiskiria iš iki šiol buvusios su-
kauptos ir ištirtos antroponimijos konteksto. tarp jų taip pat vyrauja patronimai, 
dažniausiai sudaryti su lietuviškomis priesagomis, ir reti asmenvardžiai, turintys 
slaviškas priesagas. suskirsčius tirtus asmenvardžius į 3 grupes – lietuviškų pa-
troniminių priesagų vedinius, asmenvardžius su slaviškomis patroniminėmis ar 
-sk- tipo priesagomis ir asmenvardžius be pirmose dviejose grupėse išskirtų prie-
sagų – paaiškėjo, kad pirmosios grupės asmenvardžiai sudaro apie 72,46%, an-
trosios – apie 9,9%, o trečiosios – apie 17,63% visų asmenvardžių.

6.2. pirmosios grupės asmenvardžiai paliudijo penkių lietuviškų patronimi-
nių priesagų vartoseną. pagal produktyvumą jos išsidėsčiusios tokia tvarka: -aitis 
(jos vediniai sudaro apie 49,43% visų tirtų asmenvardžių), -(i)ūnas (apie 14,93%), 
-(i)onis (apie 5,92%), -ynas (apie 1,98%) ir -ėnas (0,17%). Kaip tik patronimų gau-
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sa ir lietuviškų patroniminių priesagų dažnumas padėjo atkreipti dėmesį į dide-
lį priesagos -(i)ūnas vedinių kiekį šioje lietuvos vietoje (dabartiniame vilkaviškio 
r.) rašytame šaltinyje.

6.3. anksčiau atliktuose Xvii amžiaus asmenvardžių priesagų paplitimo ar jų 
vartosenos tyrimuose duomenų apie priesagos -(i)ūnas vedinių funkcionavimą da-
bartinio vilkaviškio r. teritorijoje nebuvo pateikta. Kai kuriose šio rajono vietose 
funkcionuojančių dabartinių pavardžių struktūra rodo, kad patronimų darybai čia 
buvo vartota priesaga -(i)ūnas. mat kaip tik iš pastarosios vedinių yra susidariusios 
šią priesagą turinčios pavardės. tiesa, tokių pavardžių tirtose rajono vietose yra 
nedaug – Kybartuose jos sudaro tik apie 3,7%, virbalyje – apie 3%, vištytyje – apie 
2,89%, o bartninkuose – apie 2,6% visų šių vietų pavardžių. 

6.4. ištyrus apie 30 skirtingų lietuvos vietų funkcionuojančių dabartinių pa-
vardžių struktūrą didžiausia asmenvardžių su priesaga -(i)ūnas sankaupa buvo 
nustatyta pasvalyje (čia tokios pavardės sudaro apie 9,5% visų vietos pavardžių), 
pandėlyje (rokiškio r.) – apie 7,57%, Želvoje (ukmergės r.) – apie 6,39%, ramy-
galoje (panevėžio r.) – 6,22%, utenoje – apie 5,49%, tauragnuose (utenos r.) – apie 
5,3%, molėtuose – apie 4,9%. Kitose tirtose vietose tokių pavardžių yra mažiau. 
Šie duomenys iš esmės sutampa su Xvii amžiaus šaltiniuose užfiksuotų asmen-
vardžių, sudarytų su priesaga -(i)ūnas, paplitimo duomenimis.

6.5. visame pateiktame istorinių ir dabartinių asmenvardžių su priesaga       
-(i)ūnas paplitimo ir dažnumo duomenų kontekste Xvii amžiaus lankeliškių pa-
rapijos bažnytinėje knygoje užfiksuoti šios priesagos vediniai, sudarantys apie 
14,93% visų tirtų šio šaltinio asmenvardžių, vertintini kaip naujas, ankstesnių 
antroponimijos tyrimų rezultatus papildantis faktas. jo paliudyta ne tik Xvii am-
žiuje asmenvardžių priesagos -(i)ūnas vartosena dabartinio vilkaviškio r. teritori-
joje, bet ir tai, kad su šia priesaga sudaryti istoriniai asmenvardžiai tuo metu čia 
buvo kur kas dažnesni nei dabar šiose vietose funkcionuojančios šią priesagą 
turinčios pavardės (plg. 14,93% ir 3,7%–2,6%). tai, kad tokios didelės dabartinių 
pavardžių su priesaga -(i)ūnas santalkos nenustatyta nė vienoje iš tirtų vietų (plg. 
14,93% visų tirtų asmenvardžių sudarančių Xvii amžiaus priesagos -[i]ūnas ve-
dinių ir apie 9,5% šią priesagą turinčių pasvalio pavardžių kiekį). 
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s u m m a r y

the object of this article is to supplement the seventeenth century data on the distribu-
tion of personal names with the patronymic suffix -(i)ūnas. such a possibility emerged 
after the surnames in one church source were investigated—the book of the wedding 
records of lankeliškės parish in 1617–1692. 

after describing the source and explaining the principles of personal name selection 
(an attempt to make the analysis and especially the statistical treatment as precise as pos-
sible) i note that this article covers around 2800 historical personal names. they name one 
party in wedding records of the source—the grooms. 

the personal names under investigation in regard to word formation do not stand out 
in the context of the seventeenth century surnames. patronymics formed mostly with the 



lithuanian patronymic suffixes predominate. the personal names under investigation were 
divided into three groups: (1) derivatives of lithuanian patronymic suffixes, (2) names 
with slavic patronymic or -sk- type suffixes, and (3) names without the suffixes mentioned 
in the first two groups. i conclude that the personal names of the first group constitute 
about 72.46%, the second group about 9.9%, and the third one about 17.63% of all per-
sonal names. 

personal names of the first group (derivatives with lithuanian patronymic suffixes) 
have five lithuanian patronymic suffixes. they can be listed in the following order ac-
cording to productivity: -aitis (its derivatives constitute about 49.43% of all analyzed per-
sonal names), -(i)ūnas (about 14.93%), -(i)onis (about 5.92%), -ynas (about 1.98%), and -ėnas 
(0.17%). the abundance of patronymics and frequency of lithuanian suffixes have helped 
to trace a great number of derivatives with the suffix -(i)ūnas in this part of lithuania—in 
today’s vilkaviškis district. 

so far research on the personal name distribution and usage in the seventeenth cen-
tury did not yield any data about derivatives with the suffix -(i)ūnas in the territory of 
today‘s vilkaviškis district. the structure of the recent surnames in the area attests that 
the suffix -(i)ūnas was used for the derivation of patronymics there; it is because the sur-
names with this suffix are derived from the derivatives with it. still, such surnames are 
scarce in the locations of this district that were researched: in Kybartai only about 3.7%, 
in virbalis about 3%, in vištytis about 2.89%, and in bartninkai about 2.6% of all surnames 
in those places. 

there were around 30 different localities in lithuania researched and the results dem-
onstrated that the highest concentration of personal names with the suffix -(i)ūnas is in 
pasvalys (there such surnames constitute about 9.5% of all local surnames), in pandėlys 
(rokiškis district) about 7.57%, in Želva (ukmergė district) about 6.39%, in ramygala 
(panevėžys district) 6.22%, in utena about 5.49%, in tauragnai (utena district) about 5.3%, 
and in molėtai about 4.9%. other locations that were researched have even fewer such 
surnames. these results agree with the conclusions of an earlier research on the seven-
teenth century personal names with the suffix -(i)ūnas. 

in this article the derivatives with the suffix -(i)ūnas, that constitute 14.93% of all re-
searched surnames in the seventeenth century book of lankeliškės parish, were evaluated 
as new, supplementing results of earlier surname research. this article not only demon-
strates seventeenth century usage of personal names with the suffix -(i)ūnas in the present 
territory of the vilkaviškis district, but also shows that the historical personal names with 
this suffix were much more frequent than today’s surnames with the same suffix (cf. 14.93% 
and 3.7%–2.6%). 

vitalija maciejauskienė  Gauta 2008 m. birželio 5 d.
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: vitalijam@lki.lt 
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William R. Schmalstieg 
Pennsylvania State university,  State college

a similar phonological development 
in the lithuanian optative 
and the latin supine
 

in an earlier article i proposed a scenario to explain the origin of the *-o stem 
dative, accusative and instrumental singular cases.1 sandhi variation depending 
originally on whether the following word began with a vowel (v) or a consonant 
(C) created for an etymological single case different realizations which in the course 
of history adopted different functions, viz. -om + V > -om + V (i.e., no change), but 
-om + C > -ō + C. For the most part -om was generalized as the accusative singular 
and -ō was generalized as the dative and instrumental singular.

similarly i now propose that the indo-european *-u stem accusative and in-
strumental singular cases both derive from a single morpheme *-um. sandhi 
variation depending originally on whether the following word began with a 
vowel (v) or a consonant (C) created from an etymological single case different 
realizations, viz. **-um + V > *-um + V (i.e., no change), but **-um + C > *-ū + C. 
the form *-um is attested in the accusative singular, cf., e.g., old indic sūn-um, 
lith. sn-ų, slavic сын-ъ ‘son,’ Goth. sun-u , lat. trib-um ‘tribe,’ Gk. πἣχ-υν ‘fore-
arm,’ Hittite pa-an-ku-un ‘all,’ etc. the form *-um is also attested in the balto-slavic 
instrumental forms which have been extended in the singular by *-i, thus lith. 
sūn-um-, slavic сын-ъм-ь. the balto-slavic dative and instrumental plural forms 
also show the element *-um with various additional particles, thus lith. dat. pl. 
sūn-ùm-s, slavic сын-ъм-ь, and instr. pl. lith. sūn-um-s, and slavic сын-ъм-и.

the baltic and latin dative singular cases derive from **-um but in the variant 
*-ū to which the particle *-i has been added to produce -ui (with shortening of 
the *-ū as a result of the addition of *-i). most other branches of indo-european, 
however, have replaced the equivalents of the baltic and latin endings with forms 
derived with suffix *-(e/o)u- plus locative marker *-(e/o)i, as in the dat. sg. old 
indic masc. sūn-áve ‘son,’ fem. dhen-áve, dhen-vái ‘cow,’ Gk. πήχ-ει ‘fore-arm,’ 

1  William r. schmalstieg, “the common ori-
gin of the *-o stem dative, accusative and 
instrumental cases”, Blt 39(1), 2004, 5—6.
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slavic сын-ови ‘son,’ Goth. sun-áu ‘son.’ sturtevant considers the Hittite u-stem 
dat. sg. a-aš-ša-u-i ‘good’ a lengthened grade form, but considers the also attested 
u-stem dat. sg. a-aš-šu-u-i a full or zero grade form.2 it would seem to me, how-
ever, that the dat. sg. a-aš-ša-u-i could correspond to the slavic, old indic, etc. 
forms, whereas a-aš-šu-u-i could correspond to the latin and baltic forms. the Hit-
tite evidence leads to the speculation that the *-u stem dat. sg. endings *-ūi and 
*-(e/o)u-(e/o)i existed side-by-side in indo-european and that baltic and latin chose 
one variant and that most other indo-european languages chose the other.

indo-iranian has three possible *-u stem instrumental singular endings: 1. -ū, 
2. -(u)vā, 3. -un-ā.3 in my view type no. 1 -ū represents the etymological *-ū < 
**-um and is attested in avestan xrat-ū ‘understanding, will.’ type no. 2 attested 
in old indic krát-vā ‘understanding, will’ (= avestan xraθ-wā) derives from the 
addition of the etymological *-o stem ending -ā (attested in vedic yajñ ‘sacrifice’) 
to the stem vowel *-u-.4 type no. 3, represented in the old indic masculine *-u 
stem instr. sg. sūn-ún-ā ‘son,’ derives from a contamination of the ending *-um- 
(attested in the acc. sg. sūn-um) plus the etymological *-o stem ending -ā men-
tioned above. the bilabial nasal of *-um-ā was then replaced by the dental nasal 
of the attested -un-ā under the influence of the pronominal masc. instr. sg. ending 
-ena ‘that’ (which was replacing the *-o stem instrumental singular ending -ā as 
in, e.g., dev-ena ‘god’).

the armenian *-u stem dat.-instr.-loc. sg. ending encountered in, e.g., zard-u 
‘ornament’ probably reflects the indo-european etymological *-ū < **-um as op-
posed to the acc. sg. (z)zard where the lack of an ending may reflect the phono-
logical result of the alternative ending *-um. the gen. sg. ending -u may, how-
ever, derive from *-e/ous.5

oswald szemerényi writes that Gaulish brātū is an adverbial form of the ad-
jective *brātos ‘grateful.’6 He believes that the form cannot be the old dative in -ū 
from *-ūi < indo-european *-ōi. in my view, however, the final -i of the *-o stem 
dative singular encountered, e.g. in Gk. -ῳ, lith. -ui is a later addition and not 
part of the original *-o stem dative singular ending. therefore i would derive the 
Gaulish form from a *u-stem dative-instrumental *-ū.7 such a *-ū would then have 
derived from *-um in original preconsonantal sandhi position.

2  edgar sturtevant, A comparative grammar of 
the Hittite language, new Haven: Yale uni-
versity press, 1951, 94.

3  jakob Wackernagel, albert debrunner, Alt-
indische Grammatik 3. Nominalflexion, Zahl-
wort, Pronomen, Göttingen: vandenhoeck 
& ruprecht, 1975, 145.

4  albert thumb, richard Hauschild, Hand-
buch des Sanskrit 2. Formenlehre, Heidel-
berg: Carl Winter, 1959, 32.

5  Э. Г. Туманян, Древнеармянский язык, 
Москва: Наука, 1971, 210.

6  oswald szemerényi, “a Gaulish dedicatory 
formula”, Zeitschrift für vergleichende 
Sprachforschung 88(2), 1974, 264.

7  Henry lewis, Holger pedersen, A concise 
comparative Celtic grammar, Göttingen: 
vandenhoeck & ruprecht, 1961, 171.
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the form *-ū is also attested in the latin ablative (= instrumental), cf., e.g., 
fruct-ū ‘by fruit’ and man-ū ‘by hand.’8 according to philip baldi ‘an alternative 
dative ending -ū, which is normal for neuters like cornū ‘to the horn’, genū ‘to 
the knee’, often appears in masculine and feminine forms as well: cf., e.g., ūsū 
‘to the use’ (plautus), vestῑtū ‘to the attire’ (terence), adspectū ‘to the sight’ (vergil) 
etc. it appears to be the result of the strong mutual influence between the abla-
tive and the dative, apparent in all plurals, in o-stems, and in some forms of 
consonantal stems’ (baldi 1999, 331). i would go even further, however, and sug-
gest that ablative and the dative were originally the same case (-ū) and that the 
dative singular in -uῑ, as i have suggested above, derives from *-ū- + -ῑ from 
other stems, thus dat. sg. *manūῑ > manuῑ ‘hand’ (with shortening of the stem 
vowel as in 5th declension, cf. dat. sg. fideῑ ‘to faith’ < fidēῑ) (baldi 1999, 335).

according to baldi the latin supine is based on the formative *-tu- in either 
the accusative or ablative case (baldi 1999, 409). i assume, of course, an etymo-
logical *-tum with the original automatic alternant *-tū both of which forms to a 
certain extant still reflect the original dative meaning, although each one has 
developed its own specialized semantic sphere.

the supine in -tum shows clearly the etymological object of motion meaning 
which is essentially a continuation of the etymological dative meaning of the 
accusative case, and, indeed, in the older indo-european languages the same 
meaning can often be expressed by either case, cf., e.g., old indic grāmaṃ (acc.) 
gacchati vs. grāmāya (dat.) gacchati ‘he goes to the village.’9 thus such a locution 
as ire dormitum ‘to go (some place) to sleep’ shows merely the etymological goal 
of motion meaning of the accusative case. the supine in -tū, originally merely 
an  automatic phonological variant of -tum, came to be used primarily with ad-
jectives denoting ‘good, worthy, easy, useful’ etc., e.g., res facilis dictu ‘a thing easy 
to say.’10 the complete assimilation to the new dative is encountered in later 
forms such as istaec lepida sunt memoratui ‘these things are pleasant to recall’ 
(ernout, thomas 1953, 262).

Commenting on the baltic use of the supine Christian stang hypothesizes that 
various semantic changes and shifts led to the use of the old supine as an opta-
tive, thus lith. jis atėjo valgytų ‘he came to eat’ was contaminated with other 
constructions leading to *jeib valgytų, idant, kad valgytų ‘so that he might eat.’11 it 
is interesting to note that within the history of lithuanian the etymological supine 
*-um has passed to phonemic -ū in word-final position (as in the 3rd person suktų 
‘he, she, they would turn’), partially repeating the proposed earlier indo-euro-

8  philip baldi, The foundations of Latin = Trends 
in linguistics. Studies and monographs 117, 
berlin, new York: de Gruyter, 1999, 332.

9  Karl brugmann, berthold delbrück, Grund-
riss der vergleichenden Grammatik der indo-
germanischen Sprachen 3, 1, strassburg: 
Karl j. trübner, 1893, 177.

10  alfred ernout, François thomas, Syntaxe 
latine, paris: libraire Klincksieck, 1953, 
261.

11  Christian stang, Vergleichende Grammatik 
der Baltischen Sprachen, oslo, bergen, 
tromsö: universitetsforlaget, 1966, 431.
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pean development. differently from the proposed indo-european development 
according to which all short vowels plus nasal in preconsonantal position were 
lengthened accompanied by loss of the nasal, in lithuanian the loss of nasal and 
compensatory lengthening of the preceding vowel only took place before spirants 
and in word-final position. in lithuanian, however, the phonemic sequence -um 
was re-established in word-final position by the loss of a following segment, 
thus 2nd sg. pres. sùktum ‘you (sg.) would turn’ as opposed to earlier sùktumbei, 
sùktumbi (mažvydas) or more modern sùktumei, sùktumi12. thus the contrast be-
tween the two latin supines dictū vs. dictum has a phonological parallel in suktų 
vs. sùktum. the lithuanian situation is much later and arose under different 
circumstances, but the parallelism is striking. essentially the same phonemic 
contrast noted in latin (from indo-european times) has arisen again in lithua-
nian, but with a completely different morphemic burden. it is interesting to note 
also that the long vowel of suktų created in word-final position could then ap-
parently be analogically substituted in word medial position, cf., e.g., (1st pl.) 
sùktūme, (2nd pl.) sùktūte (Zinkevičius 1966, 366).
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indoeuropiečių prokalbėje žodžio gale **-um prieš tuoj po jos einantį kito žodžio balsį 
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i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  1 6 5 – 1 9 4

Ilja Lemeškin
univerzita Karlova v Praze

prahos universiteto profesoriai 
prieš lietuvių spaudos draudimą: 
josefo Zubato straipsnis Die Litauer in Russland 
(1895) ir tomašas Garrigue masarykas

proč litvinky a polky milé, i ty srbky lužické
Z routy si vínky vijí, písně o routě pějí? 
Šťastní národové se nehlásí k routě zahořklé,
ji v podobenství vzal lid si jen uhnětený.
 František Ladislav Čelakovský

1. algirdo sabaliausko 1979 metais išleista Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 
aprėpė svarbiausius mokslo tyrimus iki 1940 metų, glaustai, bet nuodugniai su-
pažindino su žymiausiais lietuvių kalbos tyrėjais lietuvoje ir už jos ribų. prahos 
baltistikai čia atstovavo trys ryškios asmenybės: augustas Šleicheris (1821–1868), 
leopoldas Geitleris (1847–1885), josefas Zubatas (Josef Zubatý; 1855–1931). 

sabaliausko lituanistikos metraštis suvaidino ypač reikšmingą vaidmenį, – ir 
ne vien kalbotyroje. Čia ne mažiau svarus buvo ir visuotinis aspektas. Knyga visu 
pilnumu atskleidė vientisą, senas tradicijas turinčią lietuvių kalba domėjimosi 
gairę, tuo pabrėždama lietuvių kalbos vietą ir reikšmę europos kontekste, jos 
gyvavimo būtinumą, amžinumą nepriklausomai nuo laikinų istorinių negandų. 
Ypač aštriai ezopiškai tais sunkiais kalbos rezistencijos metais suskambėjo žodžiai 
(autoriaus apiforminti kaip citata be tikslios nuorodos į šaltinį, iš kurio ji paimta) 
dėl motyvų, kurie paskatino Zubatą imtis lituanistinių studijų: „buvo čia simpa-
tija čeko, pavergtos tautos sūnaus, dar labiau pavergtai tautai“1. Šiuolaikiškai 
įprasminti šie žodžiai įstrigo galvoje, tuometinių lietuvos ir užsienio skaitytojų 
buvo atitinkamai suprasti. 

1  a[lgirdas] sabaliauskas, Lietuvių kalbos tyri-
nėjimo istorija: Iki 1940 m., vilnius: moks-
las, 1979, 146.
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natūralu, kad trims dešimtmečiams praslinkus nuo istoriografinio sąvado pa-
rašymo kai kuriuos jo pametinius užrašus galima praplėsti, pagrįsti naujais fak-
tais. Čia, remiantis per pastaruosius penkerius metus aptikta archyvine medžiaga, 
pažiūrėsime, kuo ta simpatija pasireiškė. pagvildensime, kaip čekų pavergtos tau-
tos sūnūs atėjo į pagalbą tuomet dar labiau pavergtiems lietuviams, konkrečiai, 
kaip 1895 metais prof. Zubatas ir būsimas Čekoslovakijos prezidentas prof. toma-
šas Garrigue masarykas prisidėjo prie lietuvių spaudos draudimo panaikinimo. 

Šiuo straipsniu, artėjant gražiai aštuoniasdešimtmečio sukakčiai, norima pa-
gerbti mūsų lituanistikos nestorą – sabaliauską. 

1.1. lituanistikos atsiradimas jano Huso šalyje yra glaudžiai susijęs su čekų 
tautiniu atgimimu. siekdamas praplėsti ir sustiprinti bendrą kultūrinį frontą prieš 
vokiečius, čekų baltistikos pradininkas Františekas ladislavas Čelakovskis (Fran-
tišek Ladislav Čelakovský; 1799–1852) ėmėsi remtis slavams artimiausiais baltais. 
Šiais sumetimais jis kaip poetas verčia lietuvių dainas į čekų kalbą (Litewské 
Národnj Pjesně, praha, 1827), kai kurias iš jų (pilypo ruigio) įtraukia į savo gar-
sųjį rinkinį Slowanské národnj pjsně (i–iii, praha, 1822–1827), o kaip filologas – 
svarsto baltų–slavų kalbų santykį2, rankraštiniame žodyne Litevský slovník3 bando 
atskleisti priešistorinę kaimynystę, kai čekų ir lietuvių prabočiai itin glaudžiai ir 
sėkmingai bendravo. 

Yra pagrindo manyti, jog Čelakovskis, rusijos mokslų akademijos 1830 metais 
pakviestas, planavo net aplankyti – pakeliui į jam siūlomą darbą sankt peterbur-
ge – didžiąją lietuvą, apie kurią 1829 metų liepą prahoje sėmėsi žinių iš adomo 
mickevičiaus. 1831 metų sukilimas, deja, sužlugdė planus: dėl caro politikos ir 
savo pasibaisėjusios reakcijos (kaip valstybinio laikraščio Pražské Nowiny redak-
toriaus) į ją Čelakovskis ne tik negavo pelningos vietos rusijoje, bet ir prarado 
nuolatinius pragyvenimo šaltinius namie, t. y. prahos universitete bei laikraščiuo-
se. toliau užsiimti lituanistika susiklosčiusiomis aplinkybėmis buvo sudėtinga. 
savo smalsumą apie lietuvių padėtį Čelakovskis buvo priverstas ir toliau tenkin-
ti iš kitų, dažnai iškraipytų liudijimų.

XiX amžiaus pirmosios pusės lietuviai tautinio išsivadavimo idėjai dar nebu-
vo pribrendę, todėl ir Čelakovskio gestas, jo pastangos įtraukti baltus į tuometi-
nį slavų tautinio atgimimo sąjūdį neturėjo atgarsio. tačiau mums svarbu, kad 
tarp čekų gyvuojantį lietuvių, kaip pavergtos tautos, įvaizdį sukūrė jau Čelakovs-
kis. antai vienoje „botanikos epigramoje“ iš eilėraščių ciklo „Kvítí“ poetas reto-
riškai klausia, kodėl lietuvaitės dainuoja apie rūtą? taip atsitinka todėl, kad kar-
čią rūtą pasirenka pavergtos tautos (lid uhnětený)4. taigi prof. Zubatas, kuriam, 

2  Čtení o počátcích dějin vzdělanosti a literatury 
národův slovanských jež na vysokých školách 
pražských měl Frant. Lad. Čelakovský, v pra-
ze v kommissí u Františka Řivnáče, 1877, 
64–66; spisů musejních číslo CXl.

3  oddělení rukopisů a starých tisků národní-
ho musea (Čekijos nacionalinio muziejaus 
retų spaudinių ir rankraščių skyrius):        
iv a 11.

4  F[rantišek] l[adislav] Čelakovský, „Kvítí“, 
Časopis Musea království českého, 1850, 102. 
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jo paties žodžiais tariant, „seno, sąžiningo Čelakovskio“5 karta buvo pavyzdys, 
nebus pirmasis čekas, simpatizuojantis skriaudžiamiems lietuviams. toks supra-
timas, skatinantis domėtis lituanistika, čekų baltistams buvo būdingas nuo pat 
pradžių iki sąjūdžio6. 

1.2. panašiai mąstė ir Čekų akademijos bei prahos universiteto Čelakovskio 
kolega (1849–1852 metais) schleicheris. Yra plačiai žinoma, kad 1865 metais jo 
išleista Kristijono donelaičio poema Metai tapo sunkaus aiškinimosi tarp caro 
valdžios ir rusijos mokslų akademijos priežastimi. pačioje spaudos draudimo 
pradžioje precizišku, moksliškai pagrįstu Metų leidiniu buvo iškovota akademinė 
lengvata, tačiau gal vertėtų turėti omenyje, kad šis schleicherio sumanymas yra 
gerokai ankstesnis. Metų leidinys išaugo, praaugo7 1857 metų prahoje jo išleistą 
chrestomatiją Litauisches Lesebuch und Glossar. ateityje, radus daugiau dokumen-
tinės medžiagos, gal bus įdomu pasvarstyti, patikrinti, ar tik nebus „lenkiškąja“ 
rašyba Metai sankt peterburge (caro valdžios panosėje, o ne kur nors prahoje ar 
jenoje) išleisti specialiai? Žinant schleicherio visuomenines bei politines pažiūras, 
tai atrodo visai įmanoma.

1.3. Šiaip ar taip, pirmas prahos universiteto lituanistas, asmeniškai vietoje 
susidūręs su lietuvių spaudos draudimu, buvo Zubato mokytojas Geitleris. Ke-
lionė pas rusijos lietuvius jam buvo neišvengiama, kadangi pagal užsibrėžtą tiks-
lą jis tęsė schleicherio iki rytų prūsijos nuvarytą vagą. pradėjęs nuo schleicherio 
jau nagrinėtos klaipėdiškių tarmės, Geitleris tyrė Šiaulių, utenos, Zarasų, ukmer-
gės, panevėžio, radviliškio, telšių apskričių kaimų šnektas. 

1873 metais važiuodamas į ilgą, aštuoniolikos savaičių mokslinę kelionę Geit-
leris buvo gerai aprūpintas. iš šešių šimtų zlotų, gautų iš čekų tautinės draugijos 
„svatobor“, kalbininkas dengdavo įvairias „buitines“ išlaidas, be to, įsigydavo 
reikalingų knygų. tačiau per tilžę atvykęs į Kauną, jis čia staiga susidūrė su 
nelaukta kliūtimi – lietuvių spausdintinės kalbos trūkumu. Ši visiškai nenuma-

5  literární archiv památníku národního 
písemnictví (toliau – la pnp): f. v.v. 
Zelený, dėž. i 7/33.

6  Kaip pavyzdį iš mūsų laikų čia galima pa-
teikti sakinį apie lietuvių kalbos ateitį, ku-
riuo prof. jiržis marvanas kadaise baigė 
savo Dabartinės lietuvių kalbos linksniavimą: 
„moreover, since diachrony is not only  
retrospection, but generally the inherent 
dynamic component of a language, this 
approach is also the basis for generating a 
dynamic model of lithuanian, i.e., for the 
(obviously purely linguistic) prediction of 
the future of this language“ (jiří marvan, 

Modern Lithuanian Declension: A Study of 
its Infrastructure, ann arbor: university of 
michigan, 1978, 270). 

7  apie pirminį planą, pagal kurį į chrestoma-
tiją turėjo būti įtraukti ne tik tautosakos, 
bet ir literatūros tekstai, tarp jų ir Metai 
(die jahreszeiten von důnaleîtis, vollstän-
dig), žr.: august schleicher, „briefe an den 
secretär, über die erfolge einer nach li-
tauen unternommenen wissenschaftlichen 
reise“, Sitzungsberichte der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-
historische Classe 9, Wien, 1853, 527.
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tyta problema labai apsunkino jo tikslų įgyvendinimą, todėl Geitleris iš Kauno 
tuoj impulsyviai rašė8 į prahą: 

příčiny skutečně nepřekonatelné nedůvěřivosti netřeba vyličovati. litevskou knihu 
vytisknouti – nemožné. ani bibli ne, leda cyrilskými literami. Kdo ji pak má číst? 
litevskou knihu lze koupit jenom od kontrabandity. toto řemeslo vynáší dotyč-
ným pruským pánům více než pašování cigar.

Kdo mi uvěří, že nemám politických cílů? já musím nutně navštivit zdejšího gu-
bernatora, jako to svého času Kurschat učinil, říci mu co chci, abych předešel 
nevyhnutelnému raportu obskurního žandarma, že какой то человѣкъ волочится 
по деревнямъ безъ всякихъ цѣлей. avšak nahlídnete, že to musím učinit s něja-
kým listém отъ влiятельного, aby mi uvěřil. 

Vertimas

neverta daug aiškinti neįveikiamo įtartinumo priežasčių. lietuviškai knygą iš-
spausdinti – neįmanoma. net biblijos, tik jei būtų kirilika. Kas gi ją turi skaityti? 
lietuvišką knygą galima nusipirkti tik iš kontrabandininkų. Šis amatas minėtiems 
prūsų ponams atneša daugiau pelno negu cigarečių kontrabanda. 

Kas manimi patikės, kad neturiu politinių tikslų? aš privalau aplankyti vietinį 
gubernatorių, kaip tai kitados padarė Kuršaitis, pasakyti jam, ko noriu, kad išveng-
čiau kitaip neišvengiamų žandarpalaikių raportų, kad kažkoks žmogus be jokių tikslų 
bastosi po kaimus. tačiau atsižvelkite į tai, kad tai turiu padaryti turėdamas kokią 
nors įtakingojo9 rekomendaciją, kad manimi (gubernatorius. – i. l.) patikėtų.

2. pažymėtinas laiško gavėjas. „svatobor“ sekretorius vaclavas Zelenas (Václav 
Zelený; 1825–1875) tada vadovavo prahos realinei gimnazijai. tuo pačiu metu, kai 
Geitleris iš lietuvos, dalydamasis įspūdžiais ir prašydamas pagalbos, aktyviai su 
juo susirašinėjo, pas Zeleną geografijos ir istorijos kaip tik mokėsi Zubatas10. maža 
to, gimnazijos direktoriaus sūnus vaclavas vladimiras Zelenas (Vaclav Vladimír 
Zelený; 1858–1892) iki pat mirties buvo artimiausias, lituanistika Zubato nuolat 
gundomas draugas. dėl bičiulio ypatingo susidomėjimo 1873 metų lituanistine 
kelione Zelenas jaunesnysis vėliau net padovanojo jam laiškus11, Geitlerio iš lie-
tuvos rašytus tėvui. visos šios aplinkybės leido daryti pagrįstą prielaidą, jog Zu-

8  Šis iki šiol nežinotas Geitlerio 1873 05 30 
laiškas saugomas: la pnp: f. v. v. Zelený. 
archyve laiškas nurodytas su klaidingai 
išskaityta adresanto pavarde: Gertler. Kar-
tu su kitomis geitleriškomis archyvalijo-
mis rengiamas spaudai. 

9  tokį rekomendacinį raštą Geitleris Zeleno ir 
Františeko palackio pastangomis gavo iš 
vladimiro ivanovičiaus lamanskio.

10  paskutinių 1873 mokslo metų antrojo se-
mestro Zubato pažymiai (nuo 1873 07 31) 
ir brandos atestatas (1873 07 15) pasirašyti 
Zeleno; archiv akademie věd České re pub-
liky (toliau – aav Čr): f. josef Zubatý, i.a, 
dėž. 1. 

11  saugomi aav Čr: f. josef Zubatý, ii.b1, 
inv. nr. 142, dėž. 3.



169 P r a h o s  u n i v e r s i t e t o  p r o f e s o r i a i 
p r i e š  l i e t u v i ų  s p a u d o s  d r a u d i m ą : 
J o s e f o  Z u b a t o  s t r a i p s n i s 
Die Litauer in Russland ( 1 8 9 5 ) 
i r  To m a š a s  G a r r i g u e  m a s a r y k a s

batas apie Geitlerio kelionę ir jos sunkumus, susijusius su lietuvių spaudos drau-
dimu, knygų trūkumu, pirmą kartą išgirdo jau gimnazijos suole. 

Geitleriui rugsėjį grįžus į prahą, į universitetą įstojęs Zubatas (1 pav.) tuoj pat, 
jau spalio mėnesį, pateko į kupino įspūdžių docento paskaitas – lankė 1873 metų 
žiemos semestro „lietuvių kalbos gramatiką“. pradedantysis lituanistas čia turė-
jo progos iš pirmųjų lūpų plačiau išgirsti apie lietuviškos spaudos draudimo 
priežastis, vykdymą, padarinius. Ką konkrečiau sužinojo jaunasis Zubatas, iš da-
lies galima nustatyti remiantis Geitlerio ataskaitomis bei straipsniais, kur, siekiant 
supažindinti čekų visuomenę su lietuviams daroma skriauda, vis grįžtama prie 
neteisėto rusų valdžios įstatymo. 

2.1. jų autorius vaizduoja lietuvą labai nukentėjusią, jau negrįžtamai paki-
tusią. antai ataskaitoje12, adresuotoje draugijos „svatobor“ valdybai, rašoma: 

převraty posledního desetiletí, vyzdvižení křepostného práva, povstání, následu-
jící dvouletý hlad změnily prostou a pověrčivou mysl litvína na dobro.

12  aav Čr: f. svatobor, inv. nr. 120, dėž. 24. 

1 pav. josefas Zubatas (Josef Zubatý; 1855–1931); 
aav Čr: f. josef Zubatý, v.a, inv. nr. 935, dėž. 41
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Vertimas

pastarojo dešimtmečio permainos, baudžiavinės santvarkos iškilimas, sukilimas, 
sekantis dvejų metų badas visam laikui pakeitė paprastą ir prietaringą [turimas 
mintyje tikėjimas mitinėmis būtybėmis. – i. l.] lietuvio mąstyseną.

daug vilties teikė šeštojo dešimtmečio pradžia, kai vyskupas motiejus valan-
čius stengėsi suburti literatūrai ir mokslui gabius lietuvius, tačiau visa tai pra-
gaišino nesėkmingas kirilikos raidynu nubaustas sukilimas:

Wolonczewski v skutku největší litvín, který kdysi sám doufal, že litevskou ná-
rodnosť a literaturu vzkřísí, až povstání poslední všechny snahy podobné napros-
to překazilo, byl z mého příchodu velice potěšen. u něho jsem uviděl sbírku všech 
litevských knih, jakou jsem nikde nespatřil… […] svůj 14 denní pobyt v Kovně 
jsem vyplnil denními návštěvami biskupa, baranowského a semináře litevského. 
večer pak jsem četl knihy, jež mi Wolonczewski půjčil. v Kovně jsem také někte-
ré knihy litevské dostal, jichž nyní již koupiti nelze, jelikož tisk a prodej latinkou 
tištěných knih litevských jest v rusku naprosto zapovězen. 

Vertimas

valančius iš tikrųjų yra didžiausias lietuvis, kuris kažkada tikėjosi pats lietuvių tau-
tiškumą bei literatūrą prikelsiąs. tačiau paskutinis sukilimas visas panašias pastangas 
visiškai sužlugdė. labai džiaugėsi mano atvykimu. pas jį pamačiau visų lietuviškų 
knygų rinkinį, kurio niekur kitur nebeišvydau… […] savo keturiolikos dienų buvimą 
Kaune užpildžiau dieniniais apsilankymais pas vyskupą, baranauską ir lietuvių se-
minare. vakarais skaičiau knygas, kurias man skolino valančius. Kaune taip pat 
gavau kai kurias knygas, kurių dabar nusipirkti nebegalima, kadangi leidyba ir lo-
tynų raidėmis leistų knygų pardavimas rusijoje yra visiškai uždraustas.

prie tos pačios minties Geitleris grįžta savo 1874 metų straipsnyje „litva i 
litvané“13: 

téhož roku odhodlal se jmenovaný biskup sebrati roztříštěné bez cíle společného 
pracující síly literarní a spojiti je v jeden celek. Chtěl vydati slovník litevský, se-
brati ústní literaturu, vydávati časopis, vůbec utvořiti cosi na spůsob naší matice: 
když pojednou nešťastné povstání všemu tomu snažení – snad na vždy! – učinilo 
konec. běželo o to, aby se lid litevský vyrval z vlivu latinského kněžstva, i zapo-
vězeno latinkou tisknouti knihy litevské. jelikož produkování těchto bylo a jest 
v rukou polského katolického kněžstva, které cyrilici nechce, netiskne se nyní nic, 
ani kalendář. Knihy litevské, hlavně modlitebni se v prusku tisknou, podloudně 

13  l[eopold] Geitler, „litva i litvané“, Osvěta. 
Listy pro rozhled v umění, vědě a politice 7, 
1874, 477–489; 8, 568–581.
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dovážejí přes hranice a dobře se prý věc vyplácí pruským obchodníkům a tiskařům 
v tilsitě (Geitler 1874, 8, 580–581).

Vertimas

tais pačiais [1860. – i. l.] metais minėtas vyskupas pasiryžo suburti ir suvie-
nyti išsisklaidžiusias ir be bendro tikslo besidarbuojančias literatūrines pajėgas. 
norėjo išleisti lietuvių žodyną, surinkti žodinę literatūrą, leisti žurnalą, apskri-
tai sukurti ką nors panašaus į mūsų Matice14, tačiau staiga nepavykęs sukilimas 
visoms šioms pastangoms – gal ir amžiams! – padarė galą. norint, kad lietuviai 
išsivaduotų iš lotynų kunigų įtakos, buvo uždrausta lotynų raidėmis leisti kny-
gas. Kadangi jų leidyba buvo ir yra rankose lenkų katalikų kunigų, kurie kiri-
likos nenori, tai dabar nieko nepublikuojama, nė kalendorių. lietuviškos kny-
gos, daugiausia maldaknygės, spausdinamos prūsijoje, slaptai vežamos per 
sieną, ir šis užsiėmimas, sako, tilžėje labai apsimoka prūsų prekybininkams ir 
leidėjams.

akademinę mokslo bendruomenę su spaudos draudimu Geitleris turėjo supa-
žindinti 1873 metų spalio 13 dieną Karališkosios čekų mokslų draugijos posėdy-
je, skaitydamas pranešimą apie lietuvių tarmes „o nářečích litevčiny“. prieš dvi-
dešimt metų, 1852 metais birželio 6 dieną, tokiame pačiame posėdyje schleicheris, 
taip pat ką tik grįžęs iš kelionės, skaitė pranešimą apie lietuvių kalbą „o jazyku 
litevském, zvláště ohledem na slovanský“. jame schleicheris atsakė į seną, jau 
1825 metais Čelakovskio suformuluotą15 klausimą apie slavų ir baltų kalbų tar-
pusavio santykį. skirtingai negu Čelakovskis, Geitleris svarsto ne apie bendro 
vystymosi epochą, o apie vieną tautą, kurią sudaro, tiksliau – kadaise sudarė, 
slavai ir baltai, apie baltų–slavų prokalbę: 

není druhého národa, který by nám slovanům co do jazyka a povahy tak blízek 
byl, jako národ litevský. uvnitř všeobecného pokrevenství národů indoevropského 
plemene tvoří či vlastně tvořil kdysi litvín a slovan zvlášťní čeleď. náš jazyk 
slovanský pojat i co prvotný jednotný celek se netáhne přímo k společné kolébce 
asijské; nejsme synové pramáteře indoevropské, jsme vnuci. obzvláště těsná pří-
buznost litevštiny a slovanštiny, jisté oběma větvím společné charakteristické 
známky odličují je ode všech ostatních, třeba příbuzných jazyků. a tyto společné 

14  Matice česká – specialus fondas, įkurtas 
1831 metais nacionaliniame muziejuje 
prahoje, skirtas remti čekų literatūrą.  
nuo 1832 metų Matice perėmė Čekų mu-
ziejaus žurnalą Časopis Národního musea, 
kuris leidžiamas iki šių dienų. spren-
džiant iš Geit lerio taip plačiai apibrėžtos 
paskirties, valančiaus sumanymas – tam 

tikras vėlesnės lietuvių mokslo draugijos 
atitikmuo. plačiau apie Matice kaip apie 
pavyzdį lietuviams žr. a[ntanas] Kriscziu-
kaitis, „Czeku mocziutēs“, Auszra 7–8, 
1885, 184–190.

15  Slowanské národnj pjsně sebrané Frant. Ladisl. 
Čelakowským 2, praha: pjsmem j. owd.  
vetterlowé z vildenbrunu, 1825, 220–222.
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známky lze jenom pochopiti a vysvětliti, předpokládámeli jeden pramen, z něhož 
vyšli, jeden jazyk, který nebyl ani litevský ani slovanský, ale otcem obou, jeden 
národ, který z asie vyšed teprv později se rozdělil v litevský a slovanský (Geitler 
1874, 7, 477).

Vertimas 

nėra kitos tautos, kuri mums, slavams, kalba ir būdo savybėmis būtų tokia artima, 
kaip lietuvių tauta. indoeuropiečių šakos bendros giminystės atžvilgiu lietuviai ir 
slavai sudaro, tiksliau – kadaise sudarė, atskirą tautą. mūsų slavų kalba, dar kaip 
pradinis, visiems slavams bendras vienetas, nėra tiesiogiai kilęs iš azijos lopšio; 
nesame indoeuropiečių prokalbės sūnūs, bet anūkai. Ypač glaudi giminystė yra 
tarp lietuvių ir slavų kalbų, tam tikri abiem atšakoms būdingi požymiai skiria jas 
nuo visų kitų, kad ir giminingų kalbų. Šiuos bendrus požymius galima suvokti ir 
paaiškinti tik padarius prielaidą apie vieną kilmės šaltinį, vieną kalbą, kuri nebu-
vo nei lietuvių, nei slavų, bet jų abiejų tėvas, vieną tautą, kuri išėjusi iš azijos tik 
paskui suskilo į lietuvius ir slavus.

Šiuo jo požiūriai sutampa su schleicherio ir pagrindinė intencija lieka ta pati – 
lietuviai slavams yra artimiausi, todėl kaip priešistorinių laikų kaimynais (Čela-
kovskio supratimu) arba artimiausiais giminaičiais, viengenčiais jais reikia domė-
tis, juos tirti ir palaikyti. taip rūpestis, Geitlerio keliamas dėl rusijos valdžios 
daromų kalbos suvaržymų, didėja, o lietuvių spaudos draudimas čekų tautinio 
atgimimo kontekste natūraliai smerkiamas. tai, kad Geitlerio mąstysena iš tikrų-
jų nedaug kuo tesiskyrė nuo prahos lituanistikos pirmtakų, savo ruožtu patvir-
tina jį taip pat „globojanti“ austrijos-vengrijos policija16. 

2.2. taigi Geitleris, 1873 metais pats dėl spaudos draudimo moksliškai „nu-
kentėjęs“, parengė dirvą Zubato 1895 metų protestui. iš savo universitetinio dės-
tytojo Zubatas perėmė požiūrį į spaudos draudimą, kaip į žiaurų ir žalingą reiš-
kinį, iš Geitlerio turėjo patikimos, autentiškos informacijos (gautos iš valančiaus, 
antano baranausko, Kazimiero jauniaus ir kitų) apie rusijoje vykdomą politiką, 
jos poveikį lietuviams. Kaip situacija klostėsi po 1873 metų, Zubatas žinojo iš 
savo korespondentų lietuvoje, iš per prahą arba į prahą vykstančių lietuvių, 
pavyzdžiui, tokių kaip jonas basanavičius. pas baltus čekų kalbininkas bandė 
nuvykti 1883–1884 ir 1896 metais, tačiau, kad ir kaip norėjo, to padaryti jam 
nepavyko. jeigu tokia kelionė būtų įvykusi, manyčiau, kad lietuvoje jis nebūtų 
pernelyg ilgai užtrukęs, o tęsdamas schleicherio bei Geitlerio darbą, būtų žengęs 
naują žingsnį į priekį – daugiausia tirtų latvių tarmes. 

16  1869 metų vasario 6 dienos šnipo praneši-
mas ir panašaus pobūdžio dokumentai; 
národní archiv: f. policejní ředitelství  

praha i – prezidium 1882–1887, G4/4,   
dėž. 920.
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lyginant mokytojo ir mokinio veiklą, nukreiptą prieš spaudos draudimą, ga-
lima iškart pastebėti vieną esminį skirtumą. „tikras prietelius nuvargintos musu 
tautos ir musu dailios kalbos“17, t. y. Geitleris, visų pirma kėlė aliarmą tarp čekų 
mokslinės bei plačiosios visuomenės, o prof. Zubatas stengėsi iškelti šią problemą 
į kokybiškai aukštesnį, europinį lygmenį (priešinimasis rusų spaudoje, uždarame 
čekų tarpe ir pan., vargu ar galėjo turėti pageidautino poveikio). tuo, kad gėdin-
ga lietuvių atžvilgiu rusijos politika būtų aptarta tinkamoje spaudoje, pasirūpino 
Zubato bendradarbis prof. masarykas. bet pradėkime iš eilės. 

3. tai, kad ir Zubatas prisidėjo prie kovos dėl lotyniškojo raidyno atgavimo, 
pavyko nustatyti remiantis jo korespondencija su juozu angrabaičiu (1859–
1935). daugiau kaip dvidešimt šio knygnešio laiškų, rašytų 1895–1899 metais, 
saugoma Čekijos respublikos mokslų akademijos archyve18. didoką (5,08 metro) 
Zubato fondą seniai šiek tiek tyrė ir mokslininkai iš lietuvos, minimaliai ar-
noldas piročkinas, bet angrabaičio laiškų jie lyg ir nematė. taip, ko gero, atsi-
tiko todėl, kad palikimo sudėtyje laiškai paties Zubato buvo įtraukti ne į ko-
respondencijos dalį, o į kaupiamą paruošiamąją kalbinę medžiagą. Kadangi 
buvo susirašinėjama lietuviškai (savo atsakymuose angrabaitis noriai taisė Zu-
bato padarytas klaidas), laiškai adresatui turėjo lingvistinės vertės, kaip lietuvių 
kalbos vartojimo pavyzdžiai. taip jie tikriausiai ir atsidūrė ten (iki tol, kol fon-
das nebuvo sutvarkytas19), kur jų neieškota, nes nesitikėta ko nors panašaus 
rasti20. Kitaip paaiškinti, kodėl čia aptariamieji Zubato nuopelnai iki šiol nebu-
vo atskleisti, būtų sunku. 

Čekų kalbininkui angrabaitis buvo retas, ilgesnį laiką net vienintelis lengvai 
pasiekiamas lietuvių kalbos informantas. pietinių vakarų aukštaičių tarmės atsto-
vas, gimęs pervaznikų kaime, Kidulių valsčiuje, naumiesčio (vladislavovo) apy-
linkėje, bendradarbiavo su prahos smichove esančia „Wilhelm pick a söhne“ 
leidykla, kurioje buvo užsisakęs 30 tūkstančių „abrozėlių“. darbo reikalais atvy-
kęs į prahą, jis užeidavo pas Zubatus, kurie gyveno tame pačiame rajone (šiuo 
metu – Zubato g.). ryšiui su leidykla laikinai nutrūkus, sunerimęs knygnešys 

17  bs. [ jonas basanavičius], „leopoldas 
Geitler ’is †“, Auszra 7–8, 1885, 211–214 
[nekrologas].

18  aav Čr: f. josef Zubatý, ii.b1, inv. nr. 32, 
dėž. 1. toliau cituojant angrabaičio, arba 
angrabo, laiškus, saugojimo vieta nenuro-
doma. 

19  Šį sudėtingą darbą tik 1998 metais atliko 
istorikė jaroslava Hoffmannova: 
j[aroslava] Hoffmannová, „osobní fond 
josefa Zubatého“, Inventář, praha: archiv 
akademie věd České republiky, 1998. Ka-
dangi aprašymo autorė neturėjo tinkamo 

lingvistinio išsimokslinimo, aprašyme, 
ypač baltistikos, suprantama, pasitaiko 
spragų. 

20  tokių fonde „paklydusių“ archyvalijų pasi-
taiko ir dabar. pavyzdžiui, latvių kalbos 
medžiagoje pastebėtas vienas į mokslinę 
apyvartą kol kas neįtrauktas Karlio mü-
len bacho laiškas Zubatui (aav Čr: f. josef 
Zubatý, iii. g, inv. nr. 846, dėž. 14). Kiti 
mülenbacho laiškai jau sudėti į korespon-
denciją (aav Čr: f. josef Zubatý, ii.b1, 
inv. nr. 366, dėž. 5).
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1895 metų liepos 11 dieną rašytame laiške net prašo Zubatą pranešti, kaip ponams 
pickams sekasi: 

Širdingai meldžiu man pranešti (důti žinią) ar ponai „Wilhelm pick a söhne“ 
tebevaro savo amatą, ar mažo subankrutavo? jeigu būtų subankrutavoję tai tik 
būtumėte patyrę…

tiems ponams (pickiams) meldžiu apie tą nepasakyti, nes galėtų supykti. bet aš 
turiu priežastį (przyszyną) mislyti, jog jie subankrutavojo; kadangi po du sykiu 
rašiau jiems laiškus (gromatas) prašydamas atsakymo, o nei ant vieno mano laiš-
ko neatsakė.

mat, aš prie jų užstelevau 30,000 paveikslėlių (abrozėlių), o kaip jie man atsakymo 
nedůda, priverstas esmu mislyti, jog kas-turėjo atsitikti su jais.

Kartais Zubatas buvo naudingas kaip leidybos projektų garantas, užtarėjas. 
apie tokį jo vaidmenį liudija 1896 metų kovo 29 dienos angrabaičio laiškas: 

vieno daikto aš jùs’ melsiu. del nekurių savo lietuvių norių užsteliůti geresnių 
didelių abrozų (paveikslų) isz Fabrikos Frankfurt a. M. nů E. G. May Söhne. o 
toki fabrikantai, kol nera persitikrinę (kol nepažysta) žmogų ar teisus, kartais nori 
dasižinoti (pasiterauti) nů kitų žmonių. taigi aš tai fabrikai rašiau, jei norite, sa-
kiau, pasitirti apie manę, jog nésu tokiu žmogum, kur’s misličiau vieną apgauti, 
tai pasiklauskite prag-smichow pono prof. daktoro jos. Zubatý, o jis jums, sakiau, 
důs liudijimą, kad aš nésu iš tokių valkatų (prastų žmonių), kur’s mislyčiau jùs 
arba kitą ką apgauti. o velei mano toks búdas, jei turiu pinigus tai perku, o jei 
neturiu į tą tarpą, tai důdu „pakajų“ tam daiktui. 

už tokią paramą angrabaitis skalsiai atsidėkodavo: dideliais kiekiais lietuvių 
kontrafakcinius leidinius gabendavo į vakarus – šiuo atveju mokslo sumetimais – 
prahos universiteto profesoriui. 

Zubato ir angrabaičio santykiai – plati ir dar visai netirta tema. antai iki šiol 
nebuvo žinoma, kad Zubatas kartu su josefu Chlumskiu (Josef Chlumský; 1871–
1939) prisidėjo prie vertingo 1897 metų bibliografinio leidinio Suskaita arba statis-
tika visų lietuviszkų knigų atspaustų Prusuose nuo 1864 metų iki pabaigai 1896 metų 
parengimo spaudai. Tautosakos darbuose plačiau atskleistas21 kitas aspektas – Zu-
bato harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, paskelbtos angrabaičio redaguo-
toje Apžvalgoje. ten pateikta papildomų žinių, tačiau apie šių asmenų glaudų 
bendradarbiavimą, sukaupus daugiau informacijos, teks kalbėti atskirai ir kur 
kas platesniame kontekste, kuris aprėptų dar bendresnę temą „Knygnešiai ir 
praha“. Čia apsiribosime tuo, kas tiesiogiai susiję su Zubato straipsniu „die 
litauer in russland“.

21  ilja lemeškin, „josefas Zubatas – tautosaki-
ninkas“, Tautosakos darbai 25, 2008, 273–292.
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3.1. lemiamas susitikimas su angrabaičiu turėjo įvykti Čekoslovakų etnogra-
finėje parodoje (Národopisná výstava českoslovanská). Zubatas buvo vienas iš jos 
rengėjų, dirbo literatūros sekcijoje22, be to, tvarkė muzikos tematiką, pavyzdžiui, 
pasirūpino, kad parodoje būtų eksponuojamos jo draugo, kompozitoriaus anto-
nino dvořáko natos, asmeniniai daiktai ir pan. Zubato dėka angrabaitis apžiū-
rėjo parodą dar nevisiškai parengtą, neatidarytą, t. y. prieš 1895 metų gegužės 15 
dieną. 1895 metų liepos 7 dienos laiške Zubatui Apžvalgos redaktorius apgailes-
tauja: „skaitant tas trumpas žineles apie jusų puikiausią parodą šeme mete, man 
net ašaros į akis veržesi, kad negalējau jos matyti nei pusę, nes tada buvo tikt 
pats suirimas.“ pasinaudojęs minėtomis iš Zubato gautomis trumpomis žinutė-
mis, angrabaitis 1895 metų rugsėjo 1 dieną skelbia „porą žodelių apie Czekų 
parodą pragoje“23, kur, be kita ko, rašo: 

szį-metą iszstatė Czekai kodidžiausią ir gražiausią parodą visokių iszdarbių, ir 
visokių iszmislų fabrikůse ir namůse padirbtų nů paczių czekų tautos. ta czekų 
sziometini paroda, galima pasakyti, yra gražiausia visoje europoje, pats savo aki-
mis macziau dar nepilnai iszstatytą parodą, o jau reikėjo su pasidyvijimu nusiste-
beti jos grožybei ir turtingumui. vos tapo užbaigtas parodos darbas (iszstatymas), 
o sziteip jau paraszė man privatiszkame savo laiszke vienas pragos universiteto 
profesorius: „Gailu man (sako), jog tamista negalejei pamatyti visos parodos pil-
nybeje, dabar visiszkai kitokia iszžiuri savo iszstatyme“.

prahos „kodidžiausi ir gražiausi“ paroda turėjo didelį atgarsį. Zubato pade-
dami, pagal čekų pavyzdį latviai tuoj pat, jau 1896 metais, įsteigė latvių etno-
grafinę parodą (Latviešu etnogrāfiskā izstāde)24. lietuvoje nieko panašaus, žinoma, 
tuomet negalėjo būti. tai buvo dar vienas impulsas, motyvuojantis Zubatą plunks-
na priešintis spaudos draudimui.

angrabaičio 1895 metų gegužės 30 dienos laiške aptinkame pirmą užuominą 
apie numatomą čekų „prieteliaus“ viešąjį užtarimą „už visus persekiojamos tau-
tos žmonis“:

teipogi širdingai dekavoju už rūpestį apie mūsų persekiojimus. man rodos teip-
pat, kad į vienos laikraščius didesnią įskvarbą padarys ant skaitytojų ir plačiau 
dasitirs sviet’s. 

mylimas pone, jus sakote: „nežiną per ką tiek meilingumo“ prie jusų aš turiu 
[…]. suspaustas ir persekiojamas žmogus, jei atrandi tokį prietelį, kurs žada ne 

22  Národopisná výstava českoslovanská v Praze 
1895, vydali výkonný výbor národopisné 
výstavy českoslovanské a národopisná 
společnost českoslovanská, praha: j. otto 
v praze, XXXv.

23  [ juozas angrabaitis,] „pora žodelių apie 
Czekų parodą pragoje“, Žemaiczių ir Lietu-
vos apžvałga 17 (1895 09 01), metai vi,  
129–131.

24  išliko du (1895 01 03 ir 1896 08 06) padėkos 
laiškai Zubatui už suteiktą pagalbą, para-
šyti latvių etnografinės parodos komiteto 
vardu (Latweeschu etnografiskas isstahdes 
komiteja) (aav Čr: f. josef Zubatý, ii.b5, 
inv. nr. 669, dėž. 8; ii.b3, inv. nr. 626,  
dėž. 8). 
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tik už vieną, bet ir už visus persekiojamos tautos žmonis užtarti, rodos pats savę 
atiduotum tokiam didem ir paguodotam ponui. aš mielai ka daugiaus siųsčiau 
del atsigerinimo už jusų mylistos tokią gerą širdį, bet nelaime, kad da mūsų mažą 
literaturą, nelabai kas daug randama naudingo.

iš pateikto fragmento gerai matyti, jog Zubatas iš pat pradžių buvo tvirtai 
apsisprendęs dėl vietos, kur, kad prakalbintų platų skaitytojų pasaulį, turi pasi-
rodyti jo straipsnis. „die litauer in russland“ publikavimo istoriją gerokai pra-
plečia jau šiek tiek paliestas angrabaičio 1895 metų liepos 23 dienos laiškas (prie 
jo dar bus grįžta): 

nors laukiau žinios nů to žinomojo straipsnio patirti, vienok niekados nemisliau, 
kad jo m. tai neištesētų, ką prižadējo! pilnai tikējau, jog ar pirmiaus ar veliaus 
vis išsipildys jo m. žodžiai ir darbe […]. ant galo kad ponas prof. masar. iš jo 
m. paliecevojimo da nepatalpino, tai gal patalpins […]. o jeigu tikt ne, tai gerai 
bus ir pragoje.

pagaliau angrabaičio naujametis laiškas, datuotas 1896 metų sausio 6 diena, 
atneša ilgai lauktą žinią apie straipsnio pasirodymą. matome, kad knygnešiui šis 
klausimas rūpėjo labiau, todėl situaciją vienoje, palyginti su straipsnio autoriumi, 
jis stebėjo atidžiau: 

„die Zeit.“ no. 65 nů 28 grůdžio 95 m. patalpino jo mylistos straipsnį po vardu: 
„Die Litauer in Rußland“, kurį jau turiu savo rankose. acziu jums po tukstanti 
kartų, jog buvote teip malonus platesnem svietui praneszti apie musų nelaimingą 
padėjimą ir 19 amžio vergija […].

labai gerai, jog yra priminimas isz tilžiszkės abelnos „Zeitungos“ ans barbariszka-
sis štatrato pasielgimais su vargszais lietuviais. isz to bus naudingai tą visą straips-
nį velei tilžes „algemeine Zeitung“ patalpins, tai žinau, kaip tik nusiųsiu. – tiktai 
likosi storas apsirikimas, butent: į vietą dowkont, sustate dowton ir iszeina isz 
to žodžio kaip nulio vertybė, nes tiktai žinantieji apie didijį lietuvos literatą dau-
kantą skaitydami tesupras.

 jei jo mylista negavai tą numorį, tai asz galesiu jums prisiųsti, nes rasziau (už-
stelevau) kelis egzempliorius isz vienos, idant atsiųstu, o tikiu, jog turesiu gauti, 
jeib sakycziau nebut visai daugiaus tų numorių gaunama.

3.2. nurodytame vienos laikraštyje randame Zubato straipsnį25. ar jis tikrai 
buvo perspausdintas, dar teks išsiaiškinti. 

nors angrabaitis vardu neminimas, tekste yra į jį netiesioginė nuoroda. 
straipsnį Zubatas pradeda konstatavimu, jog ne per seniausiai pasirodė lietuvių 

25  e. d. [ josef Zubatý], „die litauer in 
ruſsland“, Die Zeit 65, bd. v, 28 december 
1895, 194–195; oddělení časopisů Knihov-

ny národního musea (nacionalinio mu-
ziejaus bibliotekos periodikos skyrius): 
museum regni bohemiae: Z 49 C 8.
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kalbos žodynas, kurį rusų cenzūra leido platinti. autorius kaip nevietinis apsi-
meta nesuprantąs ir naiviai klausia, kas čia gali būti pavojingo, kodėl cenzūra 
turėtų drausti žodyną? Kas skaito lietuviškai, o skelbimas apie naują leksiko-
grafinį leidinį pasirodo lietuvių laikraštyje, deja, toliau rašo Zubatas, nesistebi, 
nes žino apie trisdešimt metų galiojantį žiaurų draudimą, ir čia pat priduria, 
kad žmogus laikraštyje pranešęs apie naują žodyną kaip ir kiti laukia, kol bus 
savaime suprantama, kad ir lietuvis gali savo kalba laisvai rašyti, spausdinti ir 
skaityti knygas. Zubatas kalba apie mykolo miežinio Lietuviškai–latviškai–lenkiš-
kai–rusišką žodyną išleistą tilžėje 1894 metais, o pranešimu laikraštyje gali būti 
skelbimas angrabaičio Apžvalgoje26: „Cenzura leidžia ! / ŽodYnas / Kunigo 
mikoło miežinio / jau iszėjo isz spaudos, keturiose kałbose: lietuviszkai, / łat-
viszkai, lenkiszkai ir maskoliszkai in 8°, pusłapių / 292. su prisiuntimu par 
žįgunę 2,50 kapeikų. / adresas del iszsiraszimo: / m. noveski, / tilsit (ostpreus-
sen). Germania.“

angrabaičio pėdsaką aptinkame ir toje straipsnio dalyje, kur kalbama apie 
tragišką įvykį, kai vokiečių policija perdavė savo kolegoms kazokams pagautus 
knygnešius: „Kas norėtų apie tai pasiskaityti, gali rasti sukrečiančių aprašymų, 
pavyzdžiui, v o k i š k o  tilžės laikraščio Allg[emeine] Zeitung šių metų balandžio 
20 ir 21 dienos numeriuose. ten rasite tragišką istoriją apie tai, kaip tilžės poli-
cijos viršininkas (apie jį pasakojama tokių dalykų, už kuriuos jį galima pasodin-
ti į teisiamųjų suolą) kaimyninės rusijos valdžios įstaigoms išdavė pora tokių 
‘kontrabandininkų’ ir kaip atvykę suimti kazokai vieną iš jų tampė po mėšlą ir 
kelio purvą ir iki kraujo sumušė, ir kaip jis šaukė, tegu verčiau sušaudo negu 
baudžia tokiomis vadinamomis ‘bausmėmis’ ir t. t.“ Šalia spausdinto šaltinio 
(Allgemeine Zeitung) minimas sakytinis („pasakojama“). spaudoje paskelbtas ži-
nias gabeno bei susitikęs pasakojo, žinoma, angrabaitis. apie šį įvykį jis Zubatą 
informavo27 ir vėliau, kai policijos viršininkas tikrai atsidūrė teisiamųjų suole: 

noredams jums praneszti, kad an’s tilžes nelabasis „Štatratas“, kuris pernai ne-
laimingus lietuvius suaresztavojęs iszdavė su knygoms į gudų rankas, dabar pats 
sedi Kalinyje t. y. p. Witschelis, ką isz pono v. mauderodes laiszkelio galesite 
persitikrinti skaitydami, nes cze jį pridedu.

remdamasis skelbta bei iš tiesioginių liudininkų gauta informacija Zubatas 
parašė iškalbingą, dalykišką, kartu ir emocionalų straipsnį. specialiai kalbėti apie 
turinį nėra prasmės. vertimas į lietuvių kalbą pridėtas šios publikacijos pabaigo-
je prie originalo teksto. sustokime tik prie dviejų įdomesnių dalykų. 

3.3. visų pirma pažymėtina Zubato pozicija, konkrečiai jo požiūris į tai, kaip 
situacija plėtosis toliau. jis nesitiki, jog rusija staiga atsisakys savo imperiškojo 

26  Žemaiczių ir Lietuvos apžvałga 12 (1894 06 15),  
metai v, 96.

27  juozo angrabaičio 1896 03 19 laiškas jose-
fui Zubatui.
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elgesio, tradicinio požiūrio į lietuvius kaip į nereikšmingus, todėl skirtingai negu 
amžininkai idealistai nesišaukia sąžinės, teisybės, garbės ir panašių sąvokų. iš 
įtakingo laikraščio Die Zeit autorius stengiasi nusiųsti signalą, jog tiek daug žalos 
abiem pusėms pridaręs draudimas yra beprasmiškas, nenaudingas ir net nuosto-
lingas pačiai rusijai. savo viltis jis deda į pragmatinį visuotinį egoizmą: „lietuvių 
padėtis taptų, ko gero, beviltiška, jeigu šiuo atveju būtų galima pasikliauti tik 
humanizmu ir garbe. tačiau ji tikrai pasikeis į gẽra todėl, kad politinis egoizmas 
anksčiau ar vėliau privers vyriausybę ją pagerinti.“ 

3.4. dar bent trumpai paminėtina viena lietuvių–čekų istorinė paralelė, kuri 
išryškėjo kur kas vėliau, prieš antrąjį pasaulinį karą. „die litauer in russland“ 
su tam tikru nerimu kalbama apie didėjančią emigraciją: „maža lietuvių tauta 
šiandien turi įspūdingą emigrantų skaičių. daugiausia lietuvių išvyksta į ameri-
ką […]. ne taip seniai Auszroje buvo išspausdintas straipsnis, kuriame visai rim-
tai siūloma XiX amžiaus pabaigoje europą paversti tautų kraustymosi arena. 
avantiūristiškas, bet tipiškas planas buvo toks: visa lietuvių tauta turi palikti savo 
senąją tėvynę ir laisvoje amerikoje įkurti naują.“ Čia tikriausiai turimos omeny-
je jono Šliūpo mintys, išdėstytos cikle Gromatos isz Amērikos28. Zubatas – vienas 
iš nedaugelio nuolatinių prenumeratorių užsieniečių29 – su „aušra“ buvo puikiai 
susipažinęs, tačiau, ko gero, jis pasirėmė dar ir kitu šaltiniu. rašydamas apie 
„avantiūristišką, bet tipišką planą“ Zubatas nenutuokė, kad ateis laikai, kada bus 
rimtai ieškoma ir čekų „madagaskaro“. tokį planą sukūrė ir su Hermannu Görin-
gu net derino čekų batų magnatas janas batia (Jan Baťa; 1898–1965). pagal jį, 
Čekoslovakija turėtų persikraustyti į patagoniją. tai, jo apskaičiavimu, truktų 10 
metų (kiekvienais metais 500 laivų po milijoną gyventojų), tam reikėtų 40 mili-
jardų reichsmarkių, bet užtat tauta išsaugotų savo savitumą. Zubatas mirė nesu-
laukęs šių avantiūristiškų 1939–1940 metų.

3.5. savo straipsnį Zubatas pasirašė inicialais: E. D. (D. = Dantytas ‘zuba tý’ ?). 
Kodėl nepasirašė vardu ir pavarde, aiškėja iš to paties susirašinėjimo su angra-
baičiu30:

Kaip žadėjote, gal važiuosite į lietuvą ir į latviją, tai meldžiu jo mylistą niekam 
apie manę neįsimyti, jog ir aš priguliu prie lietuviškos literatūros. jo mylista, ži-
noma, gal gana teisingam ir geram žmogui tą išsitartumete, bet iš teisingų lupų 
gali kartais pakliuti į neteisingas ausis, o tai but negerai. aš iki šiolei da neaptu-

28  j[onas] szliupas, „Gromatos isz amērikos“, 
Auszra 10–11, 1884, 359–366; 12, 401–406; 
1, 1885, 25–29; 2–3, 75–88; 10–11, 339–340.

29  apie tai liudija pranešimai skyreliuose 
„Gromatu skardinē“. pvz.: „D-rui J. 
Zubat’ui. pinįgai ant auszros 1885 m. 
atējo“ (Auszra 4–5, 1885, 140); „D-rui J. Zu-

bat., Cziakijoje. jusu atvirasis rasztelis atējo 
į musu rankas. auszra tapē prirupįta“ 
(Auszra 9, 1885, 287); „D-rui Zubaty’ui. 
Kortelē ir prēnumeracija ant ‘auszros‘ 
1886 m. atējo“ (Auszra 1, 1886, 30).

30  raminantis juozo angrabaičio 1896 07 11 
laiškas josefui Zubatui.
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rėjau austrijos padonystę (abywatelstwo) o del to misliju, gal iš galybes suteikto 
„manifesto“ mikalajaus ii galėsiu ir aš sugryšti į savo tėvynę. per tai reikia apsi-
saugoti iš visų pusių ir daryti teip, idant nieks nežinotu ką dirbome už rubežiaus 
budami. ten žinoma, teip drąsei nelysiu, pirmiaus neišsityręs gerai, ką jie (mas-
kolei) ten del manes turi per paslaptis…

už jo mylistos rašyta straipsnį į „Zeit“, bukite visai ramus ir pakajimgi apie tai 
nieks nežino, ir nežinos! ant rašto, kur nera tikros pavardes pasirašyta, maskalei, 
nors kas ir skųstų vieną, tai neprisikabintu.

taigi, kaip tik 1896 metais kalbininkas ketino važiuoti pas baltus, o žinodamas 
(dar iš Geitlerio), kad tam būtinai prireiks „įtakingųjų“ raštų bei valdžios palan-
kaus leidimo, savo būsimą mokslinę kelionę nusprendė apsaugoti nuo visų ga-
limų nemalonumų. Kai paaiškėjo, kad planas nebus įgyvendintas, dingo ir po-
reikis slėpti savo autorystę. jau 1900 metais garsioje jano otto mokslo enciklo-
pedijoje (Ottův slovník naučný) Zubatas skelbia išsamų straipsnį „litvané“31, 
kuriame (p. 192) jau atvirai išdėsto savo nuomonę šiuo klausimu: 

největší význam z těchto spisovatelů měl Š i m o n  d o w k o n t  († 1864, v. t.), his-
torik a spis. nejrozličnějších knížek populárních. též a n t .  j u s z k e w i c z  († 1880) 
patří k této generaci spisovatelské; byl horlivým sběratelem lidových písní a ma-
teriálu lexikálného (tento počala vydávati petrohradská akademie 1897). Zatím 
stihla však písemnictví litevské na rusi r. 1864 pohroma žalostná tím, že vláda 
ruská zakázala trestem za účastenství L-nů v polském povstání vydávati knihy 
litevské písmem latinským. Zdálo se, že písemnictví litevskému zasazena tímto 
zákazem rána smrtelná; ale záhy L. polští přeložili vydavatelskou činnost do prus-
ka (zejm. do tylže) a šíří odtud litevské knihy do své vlasti podloudně s horli-
vostí stále rostoucí; v posledních letech i vystěhovalci v americe pilně účastní se 
této práce. Knih v cizině vydáno zejm. v posledních 2 desítiletích veliké množství. 
vydávány nejvíce knihy náboženské, mimo to i slabikáře a jiné knížky počátečné 
pro děti, spisy populárně poučné, povídky, otisky spisů starších (zvl. dowkonto-
vých historických) a j.; i něco spisů básnických vydáno. význam této literatury 
leží hlavně v poučování lidu a v probouzení i udržování národního uvědomění; 
v tomto směru s velikým zdarem působí zejm. několik časopisů (nejstarší „ausz-
ra“ [jitřenka], 1883–86; po ní několik časopisů jiných, vydávaných v prusku i 
v americe; od r. 1898 vydávána i revue „dirva“ [role] v shenandoahu). Z účast-
níků této práce zasluhuje zmínky zejména j .  b a s a n o v i č , zakladatel „auszry“ 
a badatel v národopise; spisovatelé ostatní větším dílem se skrývají pod pseudo-
nymy úzkostlivě chráněnými. soustřední literární práce v posledních letech způ-
sobilo zejména též, že vyvíjí se užívání jednotného jazyka spisovného. 

vědomostí 16, praha: vydavatel a naklada-
tel j. otto, 1900, 189–194.

31  josef Zubatý, „litvané“, Ottův slovník 
naučný. Illustrovaná encyklopadie obecných 
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Vertimas

iš šių rašytojų didžiausios reikšmės turėjo s i m o n a s  d a u k a n t a s  († 1864), 
istorikas ir įvairiausių populiarių knygų autorius. taip pat prie šios rašytojų kar-
tos priklauso a n t [ a n a s ]  j u š k a  († 1880), kuris buvo veiklus liaudies dainų ir 
leksikografinės medžiagos (šią pradėjo leisti peterburgo akademija 1897 metais) 
rinkėjas. tačiau kaip tik tada, 1864 metais, lietuvių raštiją rusijoje ištiko katastro-
fa, apgailėtina dėl to, kad rusų vyriausybė už lietuvių dalyvavimą lenkų sukilime 
grasindama bausmėmis uždraudė lietuvių knygas leisti lotyniškomis raidėmis. 
atrodė, jog šiuo draudimu lietuvių raštijai buvo suduotas mirtinas smūgis, bet 
netrukus lietuviai leidybą perkėlė į prūsiją (daugiausia į tilžę), iš kur su vis di-
dėjančiu ryžtu lietuvių knygos nelegaliai platinamos po savo tėvynę. pastaruoju 
metu šiame darbe aktyviai dalyvauja ir lietuviai emigrantai amerikoje. užsienyje, 
ypač per pastaruosius du dešimtmečius, išleista daugybė knygų. daugiausia lei-
džiamos religinio turinio knygos, be to, elementoriai ir kiti vaikų mokymui skirti 
leidiniai, taip pat populiarūs, lavinimosi pobūdžio raštai, apysakos, senesnių kū-
rinių perleidimai (ypač daukanto istoriniai) ir t. t.; šiek tiek leidžiama ir poezijos. 
Šios literatūros reikšmė visų pirma šviesti liaudį, žadinti tautinę savimonę bei ją 
palaikyti. Šia kryptimi labai sėkmingai darbuojasi keletas laikraščių (seniausias 
Auszra, 1883–[18]86, keletas kitų laikraščių, leidžiamų prūsijoje ir amerikoje; nuo 
1898 Dirva shenandoahe). iš šio darbo dalyvių ypatingo paminėjimo vertas 
j [ o n a s ]  b a s a n a v i č i u s , Auszros įkūrėjas ir etnografijos tyrėjas; dauguma kitų 
rašytojų slepiasi po slapyvardžiais, kuriuos atidžiai saugoja. sistemingas literatū-
rinis darbas pastaraisiais metais, be kita ko, lemia vienodos rašomosios kalbos 
vartojimą.

4. iš visų anksčiau pateiktų ištraukų, ko gero, labiausiai dėmesį atkreipia 
vieta, kur angrabaitis užsimena apie paslaptingą „prof. masar.“, nuo kurio pri-
klauso, pasirodys Zubato „die litauer in russland“ vienoje ar ne. savaime su-
prantama, kad į galvą iškart ateina masarykas. Šią prielaidą remia tai, kad jo 
vardas pasitaiko autorių, kurie netrukus čia skelbs savo darbus, sąrašuose (kartu, 
pavyzdžiui, su levo tolstojaus, Fiodoro dostojevskio, marko tveno ir pan.). be to, 
yra žinoma, kad masarykas tikrai bendradarbiavo su Die Zeit: 1894 metais (band 
i, nr. 7, 8, 9) šiame savaitraštyje išleido studiją Fortschrittliche Bewegung, Fortschrittspar-
tei und Omladina in Böhmen, 1896 metais (band iX, nr. 106, 107, 108) – straipsnį 
„die böhmische Krise“32. 

neginčytiną įrodymą, kad masarykas tikrai prisidėjo prie „lietuviškojo“ 
straipsnio paskelbimo, pavyko aptikti t. G. masaryko instituto archyve. dėl šios 
archyvalijos33 svarbos taip pat pateikiame jos faksimilę. 

32  t[omaš] G[arrigue] masaryk, „die böhmi-
sche Krise / Česká krize“, parengė ir įva-
dinį straipsnį parašė H[elena] Kokešová, 
s[tanislav] polák, Masarykův sborník XI– 
Xii (1999–2003), praha: masarykův ústav 

av Čr, Ústav t. G. masaryka, o.p.s., 2004, 
336–383. 

33  j[sidoro] singerio 1895 10 29 laiškas toma-
šui Garrigue masarykui; archivní soubor 
Ústavu t. G. masaryka, kn. i–22–21.
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„die Ʒeit” Wien, den 29. oktober 1895
Wiener Wochenſchrift. iX/3, Günthergaſſe 1.
Herausgeber:
profeſſor dr. j. singer,
Hermann bahr, dr. Heinrich Kanner.
____

telephon nr. 6415. 

Hochverehrter Herr College!

infolge der für 5–6 monate geplanten reiſe meines Freundes dr. Kanner laſten 
jetʒt auf mir auch die pflichten des politiſchen reſſorts, wodurch ich völlig 
abſorbiert bin. ich hätte ihnen […]34 ſonſt ſchon früher geſchrieben und sie gebe-
ten, mir die in ausſicht geſtellte umarbeitung ihres artikels über die slovaken in 
ungarn ehemöglichst einʒuſchicken. bei dieſer Gelegenheit erlaube ich mir, sie ʒu 
bitten, die bei uns heute eingelangte revue „la nation tchèque von Hipman be-
ſpre chen ʒu wollen. im bejahungsfalle werde ich ihnen das Heft ſofort ʒuſchicken-
den durch ihre gütige vermittlung uns ʒugekommenen artikel über die litauer 
werde ich demnächſt bringen, nur bitte mir gefälligſt ʒum Ʒwecke der Honorie-
rung die adreſſe des autors bekannt ʒu geben. das manuskript des erſten ent-
wurfes ihres artikels über die slovaken ſende ich ihnen beiliegend.

mit dem ausdrucke wärmſter Hochachtung und aufrichtigſter verehrung

ihr ergebenſter
j. singer

Herrn prof. thomas G. masaryk   
prag

iš pateikto laiško, kuriame dėkojama už mielą masaryko tarpininkavimą ir 
prašoma padėti užmegzti kontaktą su autoriumi, kuris parašė straipsnį apie lie-
tuvius, t. y. Zubatą, taip pat sužinome, dėl ko atsirado dvejonių (išreikštų tame 
pačiame liepos 23 dienos angrabaičio laiške), susijusių su straipsnio publikavimu 
vienoje. mat dėl leidėjo Heinricho Kannerio išvykimo masarykas, neturėdamas 
reikiamos informacijos, net iki spalio 29 dienos pats nebuvo tikras, kada Die Zeit’e 
pagaliau pasirodys Zubato straipsnis. 

5. taigi tokiu būdu, padėjęs įtakingame laikraštyje paskelbti lietuviams svar-
bų straipsnį, masarykas prisidėjo prie kovos dėl lotyniškojo raidyno. Zubato ir 
jo lituanistinio talkininko masaryko likimai ilgainiui klostėsi šiek tiek panašiai: 
pirmasis profesorius tapo mokslų akademijos, o antrasis tik Čekoslovakijos res-
publikos prezidentu. 1925 metais Zubato septyniasdešimtmečio proga masarykas 
senam bendraminčiui atsiuntė ranka rašytą sveikinimą, kuriame konstatavo, jog 

34  Žodis neįskaitomas. 
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„senoji profesorių gvardija, tiksliau pasakius, gvardija senių“, kuriai abu priklau-
so, nors ir labai praretėjo, tačiau laikosi neblogai35. Šios „senosios gvardijos“ pa-
galba rusijos imperijoje dar labiau pavergtiems lietuviams buvo suvokiama kaip 
savaime suprantamas dalykas. jai, išauklėtai Čelakovskio dvasia, nekilo nė abe-
jonių dėl paramos suteikimo ar nesuteikimo. Kalbų, didžiavimosi nebuvo ir vė-
liau, kai profesoriai tapo seniais, todėl apie šį Zubato ir masaryko lituanistinį 
nuopelną (jie nesutiktų su tokiu apibūdinimu) sužinome tik dabar, praslinkus 
daugiau negu šimtui metų. 

ilja lemeškin  Gauta 2008 m. gegužės 16 d. 
Ústav slavistických a východoevropských studií
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Nám. Jana Palacha 2
CZ-116 38 Praha 1, Čekija

el. p.: ilja.lemeskin@ff.cuni.cz

35  tomašo Garrigue masaryko 1925 04 18 laiš-
kas josefui Zubatui: „[...] mám dojem, že 
naše professorská stará garda, nebo lépe: 

garda starých, dobře se drží a udržuje, 
třeba že se její řady prořídly“; aav Čr: 
ii.b6, inv. nr. 741, dėž. 9. 
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josefo Zubato straipsnis „die litauer in ruſsland“, Die Zeit 65, bd. v, 28 de-
cember 1895, 194–195; oddělení časopisů Knihovny národního musea: museum 
regni bohemiae: Z 49 C 8

die litauer in ruſsland.

etwa vor einem jahre waren in litauiſchen Ʒeitſchriften Аnkündigungen eines neu 
erſchienenen litauiſchen Wörterbuchs ʒu leſen, die unter anderem in auffallender 
schrift bemerkungen, wie „von der Cenſur erlaubt“, „darf in ruſsland verkauft 
werden“ u. dgl. enthielten. ein uneingeweihter leſer hätte wohl unter Kopfſchütteln 
gefragt, ʒu was man dergleichen erſt hervorʒuheben, und ʒwar mit ſolchem nach-
druck hervorʒuheben brauche? Warum ſollte die Cenſur ein W ö r t e r b u c h  un-
terdrücken? und wo ſoll ein litauiſches buch im buchhandel curſieren dürfen, 
wenn nicht in ruſsland? in ruſsland lebt doch der Grundſtock des heute etwa 
drei millionen seelen ʒählenden litauiſchen volkes? Ʒum Glück leſen litauiſche 
Ʒeitungen faſt nur litauer allein: und ein litauiſcher leſer, weit entfernt, ſich ſolche 
Fragen vorʒulegen, ſucht mit Wehmuth in ſeinen erinnerungen nach, er erinnert 
ſich, daſs unter litauiſchen, im verlauf der leꜩten dreißig jahre herausgegeben 
büchern es kaum ein halbes duꜩend ſolche gibt, die ſich jenes vortheils rühmen 
dürfen, gar mancher hat in jenen notiʒen wohl vorboten der heißerſehnten Ʒeit 
gegrüßt, in welcher es auch für einen litauer ſelbſtverſtändlich ſein wird, daſs er 
ungeſtört in ſeiner sprache dinge ſchreiben, drucken und leſen darf, die nieman-
den auf der Welt beeinträchtigen, dafür aber tauſenden lang vermiſste geiſtige 
nahrung bringen könnten.

ja, es iſt unglaublich und doch wahr. es gibt in europa an der neige des 19. 
jahrhunderts ein ſtrebſames, reich begabtes, friedliches volk, welchem es ſeit mehr 
als drei decennien verſagt iſt, ſeine eigene literatur beſiꜩen und pflegen ʒu dür-
fen. es iſt ihm dies verſagt, nicht weil es ihm an männern mangelte, die fähig und 
bereit wären, der literatur ihre Kräfte ʒu widmen: den litauern verbietet ein 
machtwort jener regierung, die über ihre Geſchicke ʒu wachen berufen iſt, eine 
eigene literatur ʒu haben. Wenn doch die litauer wenigſtens ſo glücklich wären, 
die Wucht dieſes machtworts nicht ʒu empfinden! 

es iſt allerdings nicht lange her, daſs ſie das bedürfnis einer eigenen literatur 
fühlen. noch der ebenſo geiſtreiche wie von liebe ʒu ſeinem volk und deſſen 
sprache durchdrungene d o w t o n t 36 (†1864), ein literat, welcher neben ſeinen 
hiſtoriſchen, der vergangenheit ſeines volkes gewidmeten arbeiten immer noch 
Ʒeit hatte, alles mögliche ʒu ſchreiben, was er in der damals ſo armen litauiſchen 
literatur vermiſste, fand unter ſeinen Ʒeitgenoſſen nur vereinʒelte Köpfe, die ſein 
thun und streben ʒu würdigen wuſsten. der große adel litauens war längſt 
poloniſiert, der kleine adel ſah mit geringen ausnahmen in ſeiner mutterſprache 
nur das mittel, ſich mit den niederen volksſchichten verſtändigen ʒu können, und 

36  teksto rinkėjo klaida.
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wenn einem manne aus dem volk höhere Ʒiele vorſchweben mochten, ſo war in 
der regel ſein erſter schritt, ʒu vergeſſen, daſs er ein litauer ſei, und ſich für 
einen polen ausʒugeben und ʒu halten. solcher art litauer verſahen bis unlängſt 
ʒ. b. die dem litauer ſo heiligen bedürfniſſe der Kirche; und noch im jahre 1861 
konnte ein litauer ſeinem volke ʒurufen: „ich ſage es euch gerade heraus, daſs 
ihr heuꜩutage ohne die polniſche sprache in der Welt ganʒ blind und ſtumm 
daſteht.“ aber dowtonts saat begann doch allmählich ʒu keimen. es fanden ſich 
litauer, die ſich bewuſst ʒu ſein anfiengen, daſs ſie und ihr volk litauer ſind, daſs 
die existenʒ eines volkes ʒugleich das recht und die pflicht involviere, weiter ʒu 
leben und ſich weiter ʒu entwickeln, männer, die das anfangs ſchier widerſinnig 
ſcheinende Werk aufnahmen, ihr volk ʒu ſelbſtändigem Culturleben aufʒurütteln. 
als verkünderin dieſer beſtrebungen war vor ʒwölf jahren eine unanſehnliche, 
aber von begeiſterten und ʒielbewuſsten männern geleitete monatsſchrift ins le-
ben getreten, die den namen „auszra“ („morgenroth“) trug. 

die thätigkeit der „auszra“ und der nach deren untergang ſpäter in ihre 
Fußſtapfen tretenden Ʒeitſchriften war eine fruchtbare: es beʒeugt dies der 
oberflächlichſte blick auf den heutigen stand der litauiſchen verhältniſſe. der 
litauiſche Clerus iſt ʒum großen theile auch ſchon in ſeinem Herʒen litauiſch, es 
gibt ſchon manchen „bajoren“ (adeligen), der es nicht ſcheut, ſich als litauer ʒu 
bekennen, und noch nie hat es ſoviel leſer und schriftſteller unter den litauern 
gegeben, wie jeꜩt. 

noch nie aber hatten auch die litauer ihr trauriges Geſchick ſo bitter empfunden, 
wie jeꜩt. von verſchiedenen politiſchen, ſocialen, religiöſen und anderen 
miſsſtänden, unter welchen die litauer ʒu leiden haben, wollen wir diesmal ab-
ſehen – ſie ſtehen ja in dieſer richtung nicht vereinſamt; aber in ruſsland iſt es 
ſtreng verboten, litauiſche bücher ʒu drucken, oder anderswo gedruckte ʒu ver-
kaufen. es wird viel geſchrieben und viel gedruckt, aber theils in dem an ruſsland 
angrenʒenden streifen von oſtpreußen, wo noch etwa 120.000 litauer leben, 
theils in amerika, wo bisher etwa 400.000 litauer ein beſſeres los ʒu ſuchen ſich 
entſchloſſen hatten. die meiſten schriftſteller ſchreiben unter pſeudonymen, die 
ʒum größten theil nicht einmal den Genoſſen durchſichtig ſind: ſie thun es ja 
nicht aus Caprice, ſondern – aus Furcht. die im ausland gedruckten bücher und 
Ʒeitungen werden nach ruſsland g e ſ c h m u g g e l t  und dort an bewährte ver-
trauensmänner abgegeben. es ſind fürwahr muthige, ʒu allem entſchloſſene Hel-
den, die nicht die mit dieſem opferwilligen thun verbundenen Gefahren ſcheuen, 
um ihre nach geiſtiger anregung und belehrung dürſtenden landsleute nicht 
verſchmachten ʒu laſſen. Wer gerne von aufregenden scenen liest, findet ʒ. b. in 
der d e u t ſ c h e n  tilſiter allg. Ʒeitung vom 20. und 21. april d. j. erbauliche 
schilderungen darüber, wie der tilſiter poliʒeiverwalter (welchem unumwunden 
dinge nachgeſagt werden, die ihn unter umſtänden auf die anklagebank bringen 
könnten) den benachbarten ruſſiſchen behörden ein paar ſolche „schmuggler“ aus-
lieferte; wie einer darunter von den ʒu ſeinem empfang erſchienenen Koſaken 
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durch Koth und straßenſchmuꜩ geſchleift und blutig geſchlagen wurde; wie er 
ſchrie, man möge ihn lieber erſchießen, als ferneren ſogenannten „strafen“ preis-
geben u. ſ. w. auch fin de siècle! 

litauiſche schulen, oder ſolche, wo auch nur ein theilweiſer unterricht in litaui-
ſcher sprache ertheilt würde, gibt es in ruſsland nicht; und da in ruſsland kein 
eigentlicher schulʒwang beſteht und die litauiſche bevölkerung von ruſſiſchen 
schulen nichts hören will, wachſen die litauiſchen Kinder ʒum großen theil 
ohne eigentlichen schulunterricht auf. Früher gab es wenigſtens ein eigenes sur-
rogat dafür: opferwillige männer ʒogen als Wanderlehrer von dorf ʒu dorf und 
ſuchten den Kleinen ſo gut es gieng das nöthigſte beiʒubringen. auch dies hat 
aufgehört: über dieſen „unfug“ haben die ſorgſamen behörden Geldbußen von 
einer für den durchſchnittslitauer faſt unerſchwinglichen Höhe (300 rubel, 
wenn wir nicht irren), reſp. entſprechende Freiheitſtrafen verhängt. ein Wunder, 
daſs es noch der mutter freiſteht, ihrem liebling unterricht ʒu ertheilen: aber 
wie viele Kinder gibt es, deren mutter beim beſten Willen nicht imſtande iſt, 
dies ʒu thun?

es iſt ſomit erklärlich, daſs das kleine litauiſche volk heute eine ungemein gro-
ße emigrantengemeinde aufweist. amerika iſt das gewöhnliche Ʒiel dieſer emi-
gration (von männern abgeſehen, die ſich im preußiſchen Gebiete litauens 
anſiedeln, um von hier ihren landsleuten Culturdienſte leiſten ʒu können). ja, 
es iſt nicht lange her, daſs in der „auszra“ allen ernſtes der vorſchlag gemacht 
wurde, europa am schluſs des 19. jahrhunderts eine völkerwanderungsſcene 
vorʒuführen. der an und für ſich abenteuerliche, aber gewiſs charakteriſtiſche 
plan lautete dahin, das ganʒe litauiſche volk möge ſeine alte Heimat verlaſſen 
und im freien amerika ein neues Heim gründen. 

und warum das alles? iſt das litauiſche volksthum ein ſo gefährlich ding, daſs 
dieſelbe regierung, welche ſelbſt den auerochſen in litauiſchen Forſten mit 
peinlichſter sorgfalt den kommenden Geſchlechtern ʒu erhalten ſucht, dieſes 
volksthum dem verderben preisʒugeben ſich bemüſſigt erachtet? iſt die litauiſche 
literatur von einem ſo verderblichen Charakter, daſs alle mittel in bewegung 
kommen müſſen, um deren entwicklung ʒu vereiteln? Wir glauben, ſelbſt der 
erbittertſte Feind der litauer wird es nicht wagen, dieſe Fragen ʒu bejahen. man 
braucht nur einen blick darauf ʒu werfen, was vor allem gedruckt wird, um 
auf den beſtimmungsort – geſchmuggelt werden ʒu müſſen: Kalender, Gebet-
bücher, religiöſe erbauungsſchriften, Fibeln, lehrbücher der elementarſten 
Wiſſensʒweige, belehrungen für den landwirt, hie und da kleine, ʒahme 
erʒählungen, volkslieder, märchen u. dgl. bilden den Grundſtock der heutigen 
litauiſchen literatur. bücher und Ʒeitſchriften von höheren aſpirationen tauchen 
nur ſelten auf und können nur mit ſchweren materiellen opfern gewagt werden. 
es iſt wahr, in den Ʒeitungen ſteht nicht ſelten ein unſanftes Wort über die 
ruſſiſche regierung ʒu leſen. soll aber ein in dieſer Weiſe gemaßregeltes volk 
ſich etwa in lobhudeleien ergehen?
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Warum alſo ſolche maßregeln? sie ſind die bittere Frucht des unſeligen „polen-
jahres“ 1863. die polen revoltierten gegen ruſsland, und die litauer, das volk, 
welches ſeit jahrhunderten gewohnt war, ſich in Freud und leib mit den polen 
eins ʒu fühlen, folgten auch damals den altererbten sympathien. sie ſind in dieſem 
unglücksjahr ihrem alten Kriegsruhm nicht untreu geworden; und ſo kam man 
in ruſsland auf den Gedanken, für alle möglichen Fälle die alten verbindungen 
ʒwiſchen den beiden völkern ʒu löſen. der ſicherſte Weg ʒu dieſem Ʒiele wäre 
ſchon damals deutlich genug ʒu ſehen geweſen, und es gereicht den damaligen 
leitenden Kreiſen ruſslands nicht ſonderlich ʒur ehre, daſs man ihn nicht gleich 
eingeſchlagen. ohne Ʒuthun der regierung haben ſich die dinge in litauen ſo 
entwickelt, daſs im Falle eines neuerlichen polniſchen auſſtandes das litauiſche 
volk ſchwerlich abermals den polen ʒur seite ſtehen würde. ohne Ʒuthun der 
regierung haben die litauer ſich ſelbſt gefunden, ſind ʒur Kenntnis gelangt, daſs 
auch ſie berechtigt ſind, ihre eigenen Culturwege ʒu gehen; ſie haben erkannt, 
was für schäden d a s  j a h r h u n d e r t e  l a n g e  b ü n d n i s  m i t  d e n  polen 
ihrem eigenem volksthume gebracht hatte; etwas ſpät, aber doch nicht ʒu ſpät 
haben ſie eingeſehen, daſs ihr eigenes Weſen in dem polniſchen beinahe gänʒlich 
aufgegangen wäre, daſs ein großer theil ihrer eigenen brüder, in deren adern 
echtes litauiſches blut rollt, für immer ſich ihnen entfremdet hat. in dieſe richtung 
hätte vor 30 jahren die regierung die ſo unbequeme litauiſche Frage lenken ſollen: 
es kam jedoch anders. nicht litauer hat man aus den litauern machen wollen, 
ſondern ruſſen. die sprache, die religion, ſelbſt die lateiniſche schrift hätten die 
litauer ablegen ſollen. das konnten ſie nicht. Hätte man es aber nicht von ihnen 
gefordert, ſo wären ſie treue söhne des reiches geworden, und die ruſſiſchen aka-
demien und universitäten hätten der glorreichen vergangenheit, vowie der für die 
Wiſſenſchaft ſo höchſt wichtigen sprache der ehemaligen litauer ihre aufmerkſamkeit 
ʒuwenden können. Hielt man damals vielleicht das litauiſche element für ʒu un-
bedeutend, um für die Ʒukunft mit ihm als ſolchem rechnen ʒu wollen?

die peinliche lage, welche die ruſſiſche regierung durch ihren in der Folge ſo 
miſslungenen verſuch vor 30 jahren vorbereitet hatte, iſt für die dauer unhaltbar 
geworden. in europa iſt es heutʒutage nicht möglich, einem volke die Wege ʒu 
ſeiner entwicklung ʒu verlegen, wenn es ſelbſt entſchloſſen iſt, ſie ʒu wandeln. 
die litauer haben es nicht an verſuchen fehlen laſſen, ihren gerechten Forderun-
gen Gehör ʒu verſchaffen, ihre Hoffnungen, die während der verfloſſenen jahre 
einigemale ʒiemlich hoch geſtiegen waren (es iſt rührend, in den spalten der 
litauiſchen Ʒeitungen von den erwartungen und – enttäuſchungen ʒu leſen, die 
der thronbeſteigung des verſtorbenen, ſowie des jeꜩigen Kaiſers gefolgt waren), 
ſcheinen ʒwar jeꜩt ſehr tief geſunken ʒu ſein: aber wie die dinge nun einmal 
ſtehen, die jeꜩige lage iſt nicht auf die dauer ʒu halten. selbſt ruſſiſche Ʒeitungen 
(ſo ʒ. v. unlängſt die „novoje vremja“ nr. 6866) fangen ſchon an, dies einʒuſehen, 
und die erfolge, mit welchen es durch freundliche behandlung der l e t t i ſc h e n 
unterthanen (abgeſehen von den katholiſchen letten, die ehemals unterthanen 
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des polniſchen reiches waren) der regierung gelungen iſt, in ihnen nicht bloß 
treue unterthanen, ſondern ſogar ein Gegengewicht gegen die deutſchen der 
baltiſchen provinʒen ʒu gewinnen, werden mit der Ʒeit auch den leitenden Kreiſen 
ruſslands die augen öffnen. die lage der litauer wäre vielleicht untröſtlich, wenn 
in dergleichen Fragen die Humanität und ehre allein das Wort führen würden; 
ſie wird ſich aber ſicherlich ʒum beſſeren wenden, weil der politiſche egoismus 
ſelbſt die regierung früher oder ſpäter daʒu bringen muſs.    

e. d. [josef Zubatý]

Vertimas37 

lietuviai rusijoje

maždaug prieš metus lietuvos spaudoje pasirodė pranešimas apie ką tik išleistą 
lietuvių kalbos žodyną. straipsnyje išskirtiniu šriftu išspausdintos tokios frazės: 
„cenzūros leista“, „leidžiama pardavinėti rusijoje“ ir pan. naivesnis skaitytojas 
pakraipytų galvą ir paklaustų, kam rašomi tokie dalykai, juo labiau, kodėl taip 
pabrėžtinai akcentuojami? Kodėl cenzūra turėtų drausti ž o d y n ą ? juk rusijoje 
šiuo metu gyvena didžiausia šiandien apie tris milijonus gyventojų turinčios lie-
tuvių tautos dalis. laimė, lietuviškus laikraščius skaito beveik tik lietuviai, o lie-
tuviui skaitytojui tokie klausimai nekyla. jis skausmingai prisimena, kad iš visų 
per pastaruosius trisdešimt metų pasirodžiusių lietuviškų knygų vos keletas yra 
tokių, kurios nebuvo uždraustos; net minėto pranešimo autorius vylėsi ateisiant 
ilgesingai laukiamą laiką, kai bus savaime suprantama, kad ir lietuvis gali savo 
kalba laisvai rašyti, spausdinti ir skaityti knygas, kurios tikrai nėra žalingos, tačiau 
galėtų suteikti dvasinio peno tūkstančiams jo jau seniai trokštančių žmonių.

neįtikėtina, tačiau faktas. XiX amžiaus pabaigoje europoje gyvena veržli, talen-
tinga ir taiki tauta, kuriai daugiau negu tris dešimtmečius draudžiama turėti savo 
raštiją ir ją puoselėti. ir taip yra ne todėl, kad tautai stigtų vyrų, sugebančių ir 
norinčių visomis jėgomis pasišvęsti literatūrai. lietuviams turėti savo spaudą 
draudžia valdžia, kurios tikrasis pašaukimas yra rūpintis savo valdiniais. Kokie 
laimingi būtų lietuviai, jeigu jų nevaržytų tas žiaurus draudimas!

tiesą sakant, tauta poreikį savo literatūrai pajuto dar visai neseniai. juk apsišvie-
tęs ir meile savo kalbai ir tautai degantis literatas d a u k a n t a s  († 1864), rašęs 
istorinius savo tautos praeičiai skirtus veikalus ir dar radęs laiko kurti visokiausius 
kitokius tekstus, kurių matė stingant anuomet skurdžiai lietuvių literatūrai, tarp 
savo laikmečio žmonių rado tik vieną kitą šviesuolį, sugebėjusį įvertinti jo pastan-
gas ir ketinimus. lietuvos kilmingieji buvo seniai sulenkėję, o smulkieji bajorai su 
nedidelėmis išimtimis savo gimtąją kalbą laikė tik bendravimo su prastuomene 

37  Kad vertimas išsaugotų originalo stilių, į 
talką mielai atėjo patyrusi vertėja liucija 
Citavičiūtė. 
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priemone, ir jeigu iš valstiečių kilęs asmuo norėjo siekti aukštesnių tikslų, tai 
paprastai pirmas žingsnis būdavo pamiršti, kad lietuvis esąs, dėtis lenku ir elgtis 
kaip lenkas. tokie lietuviai iki pastarųjų laikų dažniausiai rinkdavosi šventą ku-
nigo tarnybą. dar 1861 metais lietuvis galėjo pareikšti savo tautai: „sakau jums 
tiesiai, kad šiandien be lenkų kalbos būtume šiame pasaulyje akli ir kurti.“ tačiau 
daukanto pasėta sėkla pamažu sudygo. atsirado lietuvių, kurie sąmoningai susi-
vokė esą lietuviai, kad jų tauta yra lietuviai, kad tautos egzistavimas savaime 
suteikia teises ir pareigą jai toliau augti ir vystytis. Šie vyrai ėmėsi iš pirmo žvilgs-
nio atrodančio beveik beviltiško darbo – prikelti savo tautą savarankiškam kultū-
riniam gyvenimui. siekiant šio tikslo, pirmiausia prieš dvylika metų pradėtas 
leisti neišvaizdus, tačiau atsidavusių ir atkaklių vyrų rengiamas mėnraštis, pava-
dintas Auszra (‘aušra’).

Auszros, o po jos uždarymo jos pėdomis žengusių ir kitų laikraščių veikla buvo 
vaisinga. tai akivaizdžiai rodo šiandienių lietuvių laikysena politinėje, socialinėje, 
religinėje ir kitose srityse. daugelis lietuvių valdininkų susiprato esą lietuviai, 
atsiranda ir bajorų, nebijančių prisipažinti esančiais lietuviškos kilmės, ir dar nie-
kada nebuvo tiek lietuvių skaitytojų ir rašytojų kaip dabar.

iki šiol lietuviai dar nebuvo iki galo suvokę savo liūdno likimo. nuo įvairių po-
litinių, socialinių, religinių ir kitokių vargų, dėl kurių jie kenčia, šį kartą atsiribo-
sime, nes tai kita tema. rusijoje griežtai draudžiama spausdinti lietuviškas knygas 
arba pardavinėti išspausdintas kur nors kitur. lietuviškai daug rašoma ir spaus-
dinama, tačiau tik su rusija besiribojančiame rytprūsių ruože, kur dar gyvena 
apie 120 000 lietuvių, ir amerikoje, kur iki šiol glaudžiasi apie 400 000 lietuvių, 
išvykusių ieškoti geresnio gyvenimo. dauguma rašytojų prisidengę slapyvardžiais, 
kuriuos sekliai dažnai iššifruoja, jie [rašytojai. – i. l.] tai daro ne dėl kaprizo, o 
iš baimės. užsienyje išspausdintos knygos ir laikraščiai k o n t r a b a n d a  gabena-
mi į rusiją ir ten perduodami patikimiems platintojams. tai iš tiesų drąsūs, pa-
siaukoję didvyriai, nepaisydami jiems gresiančio pavojaus, jie neleidžia užguiti 
dvasinio peno ir žinių trokštančių savo tautiečių. Kas norėtų apie tai pasiskaityti, 
gali rasti sukrečiančių aprašymų, pavyzdžiui, v o k i š k o  tilžės laikraščio Allg[e-
meine] Zeitung šių metų balandžio 20 ir 21 dienos numeriuose. ten rasite tragišką 
istoriją apie tai, kaip tilžės policijos viršininkas (apie jį pasakojama tokių dalykų, 
už kuriuos jį galima pasodinti į teisiamųjų suolą) kaimyninės rusijos valdžios 
įstaigoms išdavė pora tokių „kontrabandininkų“ ir kaip atvykę suimti kazokai 
vieną iš jų tampė po mėšlą ir kelio purvą ir iki kraujo sumušė, ir kaip jis šaukė, 
tegu verčiau sušaudo negu baudžia tokiomis vadinamomis „bausmėmis“ ir t. t. 
taip pat fin de siècle!

lietuviškų mokyklų ar bent tokių, kuriose būtų dėstoma lietuviškai, rusijoje nėra. 
Kadangi rusijoje mokytis nėra griežtai privaloma, o lietuviai apie rusiškas mokyk-
las nenori nė girdėti, dauguma lietuvių vaikų auga bemoksliai. anksčiau juos 
pamokydavo bent jau savamoksliai mokytojai. tai buvo pasiaukojantys vyrai, ke-
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liavę iš kaimo į kaimą ir kaip sugebėdami stengęsi išmokyti mažuosius svarbiau-
sių dalykų. dabar ir to nebėra. už tokį „nusižengimą“ rūpestingos valdžios įstai-
gos skiria tokias baudas, kokių paprastas lietuvis neįstengia sumokėti (300 rublių, 
jei neklystame) arba įkalina. belieka stebėtis, kad dar nedraudžiama motinoms 
pačioms mokyti savo vaikus, tačiau juk daugelis motinų net ir labai norėdamos 
nesugeba pamokyti vaikų!

tuo paaiškinamas faktas, kad maža lietuvių tauta šiandien turi įspūdingą emig-
rantų skaičių. daugiausia lietuvių išvyksta į ameriką (tiesa, kai kurie vyrai apsi-
gyvena prūsiškoje lietuvos dalyje, kad iš čia galėtų teikti savo kraštiečiams kul-
tūrinę pagalbą). ne taip seniai Auszroje buvo išspausdintas straipsnis, kuriame 
visai rimtai siūloma XiX amžiaus pabaigoje europą paversti tautų kraustymosi 
arena. avantiūristiškas, bet tipiškas planas buvo toks: visa lietuvių tauta turi pa-
likti savo senąją tėvynę ir laisvoje amerikoje įkurti naują.

Kodėl vyksta šitokie dalykai? ar lietuvybė tokia pavojinga, kad valdžia, kuri deda 
nemaža pastangų išsaugoti lietuviškų girių stumbrus ateinančioms kartoms, ramiai 
leidžia išnykti tautai? ar lietuvių literatūra yra tokia nemorali, kad visomis prie-
monėmis reikia slopinti jos vystymąsi? mes manome, kad net pikčiausias lietuvos 
priešas neišdrįstų atsakyti į tuos klausimus teigiamai. tereikia pažvelgti, kokio po-
būdžio raštai yra spausdinami ir kontrabanda vežami į paskirties vietą. tai kalen-
doriai, maldaknygės, tikėjimą ugdančios religinės knygelės, elementoriai, svarbiau-
sių mokslo šakų vadovėliai, patarimai ūkininkams, retsykiais trumpi kuklūs apsa-
kymėliai, liaudies dainos, pasakos ir panašaus pobūdžio lietuviški raštai. didesnio 
išsilavinimo žmonėms skirtos knygos ir laikraščiai pasirodo retai, juos leisti yra 
labai nuostolinga. tiesa, laikraščiuose neretai galima perskaityti aštresnį žodį apie 
rusų valdžią, tačiau argi beteise laikoma tauta turėtų tokią valdžią šlovinti?

taigi, kokios tokių draudimų priežastys? tai kartūs 1863 metų „lenkmečio“ vaisiai. 
lenkai sukilo prieš rusiją, o lietuvių tauta, kuri šimtmečius buvo įpratusi džiaugs-
mu ir vargu dalytis su lenkija, ir šį kartą pasidavė istorinėms simpatijoms. Šiais 
nelaimingais metais jie vėl pateisino savo seną karinę šlovę. tada rusijoje subren-
do mintis visais įmanomais būdais sutraukyti šių tautų senus ryšius. Geriausias 
būdas tai pasiekti jau tada buvo gana aiškiai matomas, ir tuometinei rusijos va-
dovybei nedaro garbės, kad juo nenueita iš karto. reikalai lietuvoje ir be jokių 
valdžios pastangų būtų pakrypę taip, kad naujo lenkų sukilimo atveju lietuvių 
tauta vargu ar bebūtų stojusi lenkų pusėn. be valdžios įsikišimo lietuviai surado 
savo identitetą, suvokė, kad ir jie turi teisę turėti savo kultūrą, suprato, kokią žalą 
jų pačių tautai padarė š i m t m e č i a i s  t r u k u s i  s ą j u n g a  s u  lenkija. vėliau, 
bet dar ne per vėlai, jie pamatė, kad patys beveik ištirpo lenkų nacijoje, kad di-
džioji jų brolių dalis, kurių kūnu teka grynas lietuviškas kraujas, visam laikui 
nusigręžė nuo savo šaknų. Šita kryptimi reikėjo eiti rusijos valdžiai prieš 30 metų 
sprendžiant lietuvių klausimą, tačiau atsitiko kitaip. lietuvius buvo bandoma pa-
versti rusais. Kalba, religija, net lotyniškas raidynas turėjo būti iš jų atimti. bet jie 



negalėjo išsižadėti tų dalykų. jeigu nebūtų buvę tokių varžymų, lietuviai būtų 
tapę ištikimais imperijos sūnumis, o rusų akademijos ir universitetai galėtų atei-
tyje didžiuotis, kad buvo dėmesingi tuometinei lietuvių kalbai, tokiai reikšmingai 
mokslui. Gal tada lietuviškas elementas buvo laikomas visai nereikšmingu, kad 
ateityje su juo būtų skaitomasi?

Kebli situacija, į kurią rusų valdžia pateko dėl savo nevykusių priemonių, panau-
dotų prieš 30 metų, pagaliau tampa nebepakenčiama. Šiandien europoje jau ne-
galima užkirsti kelio jokios tautos vystymuisi, jei ji pati nusprendė tuo keliu eiti. 
lietuviai ne kartą prašė išklausyti teisėtus skundus. jų viltys, pastaraisiais metais 
net keletą kartų atgijusios, dabar atrodo jau visiškai palaidotos (jaudina lietuvių 
spaudoje pasirodę lūkesčiai, virtę nusivylimu, kai į sostą žengė nūnai jau miręs 
caras, o po to dabartinis valdovas), tačiau tokia padėtis, kokia yra dabar, turės 
pasikeisti. net rusijos laikraščiai pradėjo tai įžvelgti (pavyzdžiui, neseniai Novoje 
Vremja, nr. 6866 išspausdintas straipsnis). rezultatas, kurį rusijos valdžiai pavyko 
pasiekti nuosaikiu elgesiu su l a t v i a i s  (išskyrus latvius katalikus, buvusius len-
kijos valdiniais), tai yra – paversti juos ištikimais pavaldiniais ir tuo pačiu susilp-
ninti vokiečių įtaką baltiškose provincijose – ilgainiui privers ir dabartinius vado-
vus atmerkti akis. lietuvių padėtis taptų, ko gero, beviltiška, jeigu šiuo atveju 
būtų galima pasikliauti tik humanizmu ir garbe. tačiau ji tikrai pasikeis į gẽra 
todėl, kad politinis egoizmas anksčiau ar vėliau privers vyriausybę ją pagerinti.

e. d. [josef Zubatý]
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Arvydas Pacevičius
vilniaus universitetas

vincento vilmiko iš valmusų 1827 metų 
„pranešimas“ apie dovanojamas 
vilniaus universiteto bibliotekai 
Kantyczkas žemaytyszkas (1826)* 

1827 metų liepos 6 dieną kunigas vincentas martinijonas vilmikas1 (1780 03 202–
1836 08 21), nuo 1826-ųjų pasirašinėjęs ir vilniaus vyskupystės rubricelėse3 vadi-
namas Vilmiku iš Valmusų4, vilniaus katedros vikaras ir pakantoris, mažesniosios 
kapitulos viceprelatas5, imperatoriškojo vilniaus universiteto bibliotekai dovano-

*  straipsnio rengimą rėmė lietuvos valstybi-
nis mokslo ir studijų fondas pagal projek-
tą „lietuvos Krikšto įprasminimas ir ref-
leksija: europėjimo šaltinių kritika, siste-
minimas, istoriografinis vaidmuo“ (elKa).

1  daugiau apie vilmiką žr.: liudvikas jucevi-
čius, Mokyti žemaičiai, vilnius: vaga, 1975, 
180; vaclovas biržiška, Aleksandrynas 2, vil-
nius: sietynas, 21990 (11963), 357–363 (to-
liau – BržA ii); v[ytautas] vanagas, Antanas 
Strazdas, vilnius: vaga, 1968, 151, išn. 1; 
Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos 
lietuvių kalba 1. 1547–1861, vilnius: mintis, 
1969, 439 (toliau – LB I); Lietuvos TSR biblio-
grafija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 
1547–1861. Papildymai, vilnius: mintis, 1990, 
75; Lietuvių literatūros enciklopedija, red. vy-
tautas Kubilius, vytautas rakauskas, vy-
tautas vanagas, vilnius: lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institutas, 2001 (e-versija). 

2  vilmiko gimimo data patikslinta remiantis 
tytuvėnų bernardinų vienuolyno vienuo-
lių įšventinimo metrikų knyga: LIBER 
MET RICAE / In quo Nomina et Cognomina 
Professorum Clericorum / ac etiam Tertiario-
rum in Conventu / S. MARIAE Angelorum 
Citovianensi Ordinis / Minorum Observan-
tium S. P. Francisci specificantur. / Inchoatus 
describi / Ab Anno 1792 / Mense Augusto /

Sub Provincialatu A. R. P. Antonij Monkie-
wicz / S. T. L. J. / Sub Magisterio A. V. P. Hy-
acinthi Szuryłło / Ad M. D. Gloriam; lietu-
vos nacionalinės martyno mažvydo biblio-
tekos retų knygų ir rankraščių skyrius 
(toliau – lnb rKrs): f. 90, b. 419, l. 28v.

3  Directorium Horarum canonicarum et Missa-
rum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Dni 
MDCCCXXVI, vilnae: typis dioec. ad 
ecclesiam s. Casimiri, [1825], be pag.; Di-
rectorium Horarum canonicarum et Missarum 
Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Dni 
MDCCCXXVII, vilnae: typis dioec. ad 
ecclesiam s. Casimiri, [1826], be pag.

4  1825 metų rubricelėse teikiama Vilmiko pa-
vardės forma (Wilmik Vincentius vice Can-
tor Cath[edralis] Viln[ensis]), 1826 ir 1827 
metų – Vilmiko iš Valmusų (Wilmik de 
Walmss [?] Vincentius Martinianus vice Can-
tor Cath[edralis] Vilnen[sis]; de Walmis Wil-
mik Vincentius Martinianus vice Cantor 
Cath[ed ralis] Vilnen[sis]).

5  nors biržiška abejojo (žr. BržA ii 357), 1827 
metų vilniaus vyskupystės rubricelė (žr. 
išn. 3) patvirtina vilmiką buvus mažesnio-
sios kapitulos viceprelatu: Minus Capitu-
lum Ecclesiae Cathedralis Vilnensis, Vice 
prae lati: [...] Vice Cantor Vincentius Marti-
nianus de Walmis Wilmik.  
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jo Kantyczkų žemaytyszkų (toliau – Kantyczkų) knygą, išleistą 1826 metais vilniaus 
misionierių (diecezijos) spaustuvėje6. išliko minėtosios knygos dovanojimą patvir-
tinantis ir čia publikuojamas vilmiko 1827 metų „pranešimas“ vilniaus universi-
teto bibliotekos vadovybei, saugomas lietuvos valstybės istorijos archyve7. Kan-
tyczkos, kurių pagrindą sudarė vilmiko perredaguotas, žymiai išplėstas ir kiek 
pataisytas pranciškaus Šrubauskio giesmynas Balsas širdies (63 giesmės ir 23 psal-
mės), taip pat giesmės iš kitų lietuviškų giesmynėlių (pavyzdžiui, Giesmes nabaž-
nas), bonaventūros Gailevičiaus giesmė (po ja liko šio kunigo parašas) (BržA II 
360), antano strazdo „pulkiem ant kelių“, „Giesme apie varda marias“, pirmą 
kartą buvo išleistos 1820 metais8 ir gali būti laikomos autoriniu vilmiko darbu. 
mat šis kunigas ne tik parengė knygą, bet įdėjo „labai daug ir savo kūrybos gies-
mių“ (jucevičius 1975, 180), o po viena iš jų – giesme šv. vincentui – padėjo savo 
parašą (BržA ii 360). taigi neabejotina, kad šis pagiedoynikas (žr. išn. 6), anot ofi-
cialių vilniaus kapitulos dokumentų, „giedojęs ypatingu bosu“ (śpiewający szcze-
gólniejszym basem)9, pasak biržiškos, turėjęs fenomenalų balsą (basso profundo) 
(BržA ii 357), tokia dovana populiarino garbingą bei turtingą giedojimo lietuvo-
je tradiciją ir siekė atkreipti vilniaus universiteto bendruomenės dėmesį tiek į 
savo autorinį darbą, tiek į asmenį. Kita vertus, kontraversiškai vertinama, nera-
maus būdo, ekscentriška, linkusi konfliktuoti vilmiko asmenybė, nuolatiniai by-
linėjimaisi teismuose, ginčai su cenzūra10, skundai11, verčia į minėtą dovanojimo 

6  Kantyczkos žemaytyszkos arba Giedojmay Die-
wa garbing[y]. Surinkty iż wysokiu knigielu 
yr Iżraszu, par rupesten yr inkrowan, kunigo 
Wincento Martinionio iz Walmusu Walmiko 
arba Wilmiko, ziemaycio, Pusprakieluno Pa-
giedoyniko yr Wietyniko, Bazniczios Sostin-
gos, Wyskupiios Wilniaus, su Giminizmiu ing 
iz spaudima ira paduoty. O su pazwalijmu 
Wiresnibes kietwirta karta iż spausty. Metuo-
se 1826. Wilniuje pri Bazniczes S: Kazimiera 
(LB i 440). 

7  do bibliotekarza jego jmperatorskiéy mości 
uniwersytetu Wilen[skiego] W[ielebnego] 
j[ego mości] pana ludwika sobołewskiego 
od vice prałata Kapituły mnieyszéy, pod-
kantora i Wikaryusza Katedry Wi len[skiey] 
X[iądza] Wincentego martyniana janowi-
cza z Walmusow Walmika Kommunikacya; 
lvia: f. 721, ap. 2, b. 75, l. 46v (toliau – 
„Kommunikacya“; „pranešimas“).

8  mikas vaicekauskas, „motiejaus valančiaus 
draudimas perspausdinti Bromą (1864)“, 
ALt 7, 2005, 185; Lietuvių literatūros enci-
klopedija (e-versija).

9  Kościół zamkowy czyli katedra wileńska w jej 
dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i 
ekonomicznym rozwoju 3. Streszczenie aktów 

kapituly wileńskiej, opracował X. jan Kur-
czewski, Wilno: drukarnia józefa Zawadz-
kiego, 1916, 453.

10  a[na] Kaupuž, i[ngė] lukšaitė, „a. butke-
vičiaus gramatikos byla“, Klb 5, 1962, 122–
161; vanagas 1968, 151–153.

11  Zita medišauskienė, „lietuviška knyga ca-
rinės cenzūros brūzgynuose (XiX amžiaus 
pirmoji pusė)“, Knygotyra 25(32), 1998, 
312–313. anot autorės, 1824 metų balan-
džio mėnesį vilniaus cenzūros komitetui 
įteiktą aleksandro butkevičiaus lietuvių 
kalbos gramatikos rankraštį, kuriame 
buvo nepadorių pavyzdžių, paimtų iš len-
kiškos onufryjaus Kopczyńskio gramati-
kos, išgelbėti galėjo tik autoriaus ir vilmi-
ko nuolaidos ir pataisymai, tačiau šis užsi-
spyręs reikalavo leisti spausdinti gramati-
ką „su priedais“. panašiai atsitikę ir su 
antano strazdo poezijos rinkinėliu Gies-
mes swietiszkas, uždraustu „dėl išsireiški-
mų, priešingų kalbos grynumui, skoniui  
ir prasmei“, o konfliktą pagilinę teisiškai 
neraštingi 1826 metų vilmiko skundai, 
ypač paskutinis, kuris ir nulėmė jo auto-
riaus ištrėmimą iš vilniaus (medišauskie-
nė 1998, 312).
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atvejį pažvelgti atidžiau ir platesniame kontekste. mat 1827-ųjų vasarą prasidėjo 
paskutinis vilmiko ir strazdo biurokratinio karo dėl cenzūros sulaikytų Giesmių 
svietiškų ir šventų antrojo leidimo etapas, pasibaigęs ne tik vilmiko „ištrėmimu“ 
iš vilniaus, o strazdo – į pažaislį, bet ir pripažinimu, kad cenzoriai persistengė 
(vanagas 1968, 150–153). publikacijos tikslas – aptarti vilmiko „pranešimą“ kaip 
dovanojimo lydraštį mecenatystės kontekste ir, siekiant nustatyti galimas įtakas, 
panagrinėti jame reiškiamas mintis apie lietuvių kalbos senovę ir lietuvių tautos 
kilmę. publikacijoje dėl jos apimties ir žanro atsiribojama nuo vilmiko biografijos 
„slėpinių“ (daugelis jų susiję su vienuolyste, taip pat bajoryste12), aplenkiama ir 
Kantyczkų turinio analizė, juolab kad aptariamojo ketvirtojo leidimo išlikęs eg-
zempliorius yra defektinis, be antraštinio lapo, jo tapatumu 1826 metų leidimui 
abejojama (LB i 440), o ankstesniųjų leidimų egzempliorių nėra išlikusių (biblio-
grafijose jie aprašyti remiantis antriniais šaltiniais). 

1. labdara, fundacijos, įvairių kultūros vertybių, tarp jų ir knygų dovanojimas 
Xviii–XiX amžiaus lietuvos visuomenėje buvo įprastas reiškinys13, o mecenavimo 
procesas dokumentuojamas. Yra žinoma, kad knygos dovanojimui įamžinti buvo 
užsakomos, spausdinamos ir platinamos prakalbos, pavyzdžiui, vilniaus univer-
siteto (tuo metu – lietuvos vyriausiosios mokyklos) rektoriaus Hieronimo stroy-
nowskio Prakalba 1797 metais įteikiant karaliaus stanislovo augusto bibliotekai 
savo veikalą14. tad nenuostabu, kad apie vilmiko dovaną išliko įrašas Dovanų 
Vilniaus universiteto bibliotekai knygoje15, dar vadintoje Aukso knyga16: „liepos 7 [die-
ną] kunigas vincentas martinijonas janovičius iš valmusų valmikas atidavė paties 
išleistų lietuviškai-žemaitiškų Kantyczkų egzempliorių: Kantyczkos żemaytyszkos 
Wilniuje, 1826 [in] 12[m]o dov[ana]“ („7 lipca Xiądz Wincenty martynian jano-
wicz z Walmusów Walmik dał exzemplarz Kantyczki litewsko-żmudzkiej przez 
się wydaney: Kantyczkos żemaytyszkos Wilniuje, 1826 [in] 12[m]o obl[atio]“) 
(Księga darów, l. 21v). stebina kitkas: vilmiko „pranešimas“ („Kommunikacya“) 
vilniaus universiteto bibliotekos prefektui ludwikui sobolewskiui apie minėto-

12  esminis yra klausimas dėl pavardės užra-
šymo formos: Vilmikas ar Valmikas? Kol 
nėra išaiškėjusi bajorystės vilmikui sutei-
kimo istorija ir jos baigtis, nors publikuo-
jamame dokumente aiškiai matoma Valmi-
ko pavardė, čia teikiama Vilmiko pavardės 
forma.

13  plačiau apie knygų dovanojimus ir knyginę 
mecenatystę kaip reiškinį žr. arvydas pa-
cevičius, Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 
1795–1864: dingęs knygos pasaulis, vilnius: 
versus aureus, 2005, 131–140.

14  Mowa Hieronima Stroynowskiego, prałata ka-
tedry Wileńskiey i prof. emeryta, a teraz rek-
tora Akademii Wileńskiey, przy ofiarowaniu 
dzieła swojego pod tytułem Nauka prawa 

przy rodzonego do biblioteki nayjaśniejszemu 
królowi Stanisławowi Augustowi, odwiedzaią-
cemu Akademią w Wilnie d. 20 miesiąca lute-
go 1797 roku, Wilno: druk. akad., 1802.

15  Księga darów uczynionych do biblioteki akade-
mickiej Wileńskiej, 1792–1832; lvia: f. 721, 
ap. 2, b. 68, l. 1–27 (toliau – Księga darów). 

16  lenk. Księga złota, lot. Liber auraeus; anot 
prof. levo vladimirovo, Auksinė knyga, į 
kurią buvo įrašomi vilniaus universiteto 
bibliotekos aukotojų vardai amžinam atmi-
nimui, žr. levas vladimirovas, „400 metų 
kultūros, švietimo ir mokslo tarnyboje“, 
Levas Vladimirovas, Apie knygas ir bibliote-
kas, vilnius: vilniaus universiteto leidyk-
la, 2002, 77. 
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sios knygos dovanojimą, saugomas lietuvos valstybės istorijos archyve, „vilniaus 
universiteto bibliotekos administravimo 1827–1832 metais“ byloje17. apie šį „pra-
nešimą“, vadinamą „raštu“ („pismo“), išliko ir 1827 metų liepos 7 dienos įrašas 
„vilniaus universiteto bibliotekos dienyne“, nurodant, kad gautas „vilniaus Ka-
tedros pakantorio kun. vinc[ento] martin[ijono] janovičiaus iš valmusų valmiko 
raštas su pridedamu jo paties išleistu lietuviškų-žemaitiškų kantičkų egzemplio-
riumi: Kantyczkos żemaytyszkos etc. Wilniuje 1826. in 12o dov[ana]“ („pismo 
podkantora katedry Wileńskiej X. Winc[enta] martyn[iana] janowicza z Walmu-
sów Walmika z dołączeniem exemplarza Kantyczki litewsko-żmudzkiej przez się 
wydanej: Kantyczkos żemaytyszkos etc. Wilniuje 1826. in 12o obl.“)18. Galiausiai 
pažymėtina, kad, kaip buvo prašoma „pranešime“, Kantyczkos buvo įtrauktos į 
bendrą vilniaus universiteto knygų katalogą, nuolankiai prašant reverso. mat 
„vilniaus universiteto bibliotekos abėcėliniame kataloge“ liko toks įrašas: „Kan-
tyczkos żemaytyszkos arba Giedojmay diewa Garbingi. surinkty iż wysokiu kni-
gielu ir iżraszu, par rupesten yr inkrowan, kunigo Wincento martinionio iż Wal-
musu Wal miko arba Wilmiko. Wilniuje, 1826“19.

2. dokumentų, pasiekusių mūsų dienas ir forma bei turiniu primenančių „pra-
nešimą“, nėra daug. dovanotojai dažniausiai apsiribodavo atitinkamu donaciniu 
įrašu perduodamoje bibliotekai knygoje. taigi „pranešimas“ ne tik atskleidžia ir 
patvirtina dovanojimo faktą, bet yra įdomus ir retas tarp tokio pobūdžio dalykinės 
raštijos dovanojimo „apiforminimu“ (beje, reikalaujant reverso, t. y. pažymos apie 
gautą dovaną20). Kita vertus, kontekstinė „pranešimo“ informacija daug pasako apie 
dovanotojo intencijas ir vertybines nuostatas. Šiuo požiūriu „pranešimą“ įvardin-
tume kaip donacinį lydraštį. prisimintina, kad marcelinas ročka siūlė poetinio lydraš-
čio terminą21, apibūdinančio petro roizijaus eiles, lydėjusias gausiai dovanojamas 
Xvi amžiuje knygas lietuvos valdovams (karalienei elzbietai, karaliui Žygimantui 
augustui), vyskupams (valerijonui protasevičiui) ir didikams (jonui Chodkevičiui, 
mikalojui radvilai, stanislovui Kiškai)22. tiesa, poetiniuose lydraščiuose ryškus 
dvaro poeto sindromas, vertęs nuolat priminti apie save siekiant gauti atlygį, pa-
žadėtus „rytoj“ ir neišmokėtus pinigus. poetiniai lydraščiai eiliuoti, tačiau intenci-
ja, tikslais, netgi forma panašūs į donacinius (tiek vilmiko, tiek roizijaus tekstai 
sukurti pažymint dovanojimo faktą, tačiau sklido ne tik kartu su dovanojimo objek-

17  „Kommunikacya“; lvia: f. 721, ap. 2, b. 75,  
l. 46v.

18  Dzieńnik rozmaitych Czynności BIBLIOTEKI 
Uniwersytetu Imperatorskiego Wileńskiego. 
Xięga 2ga. Od dnia 31 marca 1823 roku; 
lvia: f. 721, ap. 2, b. 74, l. 27, nr. 49 (to-
liau – Dzieńnik).

19  Librorum Academiae Caesareae Vilnenesis       
Indices Ad Elementorum Ordinem dispositi  
et confecti 2, 1810; vub rs: f. 3, b. 290,        
l. 978r; panašų knygos bibliografinį aprašą 
žr. LB i 440, taip pat plg. 6 išn.

20  antano strazdo skunde vilniaus universite-
to vadovybei dėl neargumentuotos knygų 
cenzūros, rašytame 1824 metų birželio 19 
dieną vilmiko bute nr. 460, be kita ko, pra-
šoma „priimamiems į Cenzūrą veikalams 
išduoti reversus“, žr. vanagas 1968, 324.  

21  marcelinas ročka, Rinktiniai raštai, sudarė 
ir parengė mikas vaicekauskas, vilnius: 
llti, 2002, 160–162.

22  petras roizijus, Rinktiniai eilėraščiai, sudarė, 
pratarmę parašė sigitas narbutas, vilnius: 
llti, 2008, 174, 246, 264, 274, 281, 291. 
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tu – knyga, bet ir atskirai nuo jos). atskirai galima svarstyti apie dedikacijos meną 
ir raišką netepliojant knygų, t. y. nerašinėjant jose adresatui galbūt nepriimtinų 
tekstų. bibliofilijos, knygos kultūros aspektas čia irgi svarbus23. Kita vertus, išlikę 
XiX amžiaus pirmosios pusės donaciniai įrašai tiek forma, tiek stilistika ir netgi 
turiniu primena vilmiko „pranešimą“, pavyzdžiui, istoriko ignoto onacevičiaus 
1842 metų dovanojimo įrašas vyskupui nominatui hebraistui jonui Krizostomui 
Gintilai pauliaus Krosniečio rankraštinėje knygoje Panegyrici ad. D. Ladislaum et 
s. Stanislaum (viena, 1509). jame „Žegota iš mažosios bžotovicos, reikšdamas pa-
garbą ir draugiškumą“, įrašė istorinį intarpą apie narsią žemaičių tautą, kurią su 
kita garbinga lenkų tauta suvienijo krikštas, nebeleidęs niekam pralenkti žemaičio 
„krikščioniškojo tikėjimo teisingume“24. 

3. vilmiko Kantyczkų dovanojimo motyvai gali būti aiškinami jau aptartosios ir 
visokeriopai skatinamos mecenatystės, turėjusios neabejotiną idėjų sklaidos, netgi 
propagandinę potekstę, požiūriu. paprastai tariant, vilmikui rūpėjo, kad su žemai-
tiškomis giesmėmis susipažintų universiteto profesūra (tarp jų, prisimintina, buvo 
lietuvių kalba domėjęsis, skatinęs kraštotyros studijas ivanas lobojka). vilmikas 
buvo veiklus ir tarp vilniaus lietuvių studentų, palaikė santykius su lietuviais ra-
šytojais. taigi padovanota bibliotekai knyga galėjo tapti potencialiu lituanistinio 
sąjūdžio pasekėjų skaitymo objektu, giedojimo priemone. Kantyczkų dovanojimas 
sietinas ir su vilmiko skaitymo pomėgiais, ryšiais su vilniaus universiteto biblio-
tekos darbuotojais. mat vilmikas buvo vilniaus universiteto bibliotekos skaitytojas, 
knygų skolinimo knygoje 1825 metų rugsėjo 29 dieną pasirašęs prelatu (BržA II 
357). beje, vilmikas skolinosi fundamentalų prancūzo pranciškono pierre’o Hippo-
lyte’o Helyot (1660–1716) veikalą Histoire des ordres religieux et militaires (paryžius, 
21792)25 (11714–1721); pirmuosius 2 tomus pasiskolino 1825 metų rugsėjo 29 dieną, 
grąžino 1826-ųjų vasario 4-ąją ir paėmė 3, 7, 8 tomus, juos grąžino gegužės 27-ąją26. 
taigi vilmikas bibliotekoje skaitė ir knygą grąžino Kantyczkų išleidimo metais. jo 
skaitymo vilniaus universiteto bib liotekoje faktas svarbus ir aptariamo „pranešimo“ 
pasirodymo kontekste, mat dovanoti Kantyczkas galėjo apsispręsti susipažinęs su 

23  plačiau apie donacinius įrašus ir knygų   
tepliones žr.: daiva narbutienė, „užrašas 
autoriaus dovanotoje knygoje: autografas 
ar donacinis įrašas?“, Knygotyra 42, 2004, 
105–112; arvydas pacevičius, „senųjų 
knygos nuosavybės ženklų tipologija“, 
Knygotyra 43, 2004, 50–57.

24  arvydas pacevičius, „bibliofilo jono Kri-
zostomo Gintilos biblioteka: pobūdis ir 
komplektavimo šaltiniai“, Knygotyra 38, 
2002, 198.

25  Histoire des Ordres Religieux et Militaires, 
Ainsi que des Congrégations séculières de 
l´un et de l´autre sexe, qui ont été établies 
jusqu´à présent; contenant leur origine, leur 

fondations, leur progrès, les évenements les 
plus considerables qui y sont arrivés; la déca-
dence des uns et leur suppression, l´agran-
disse ment des autres par le moyen des diffe-
rantes Réformes qui y ont été introduites, les 
vies de leurs Fondateurs et de leurs Réforma-
teurs, Par le P. H. Helyot Nouvelle Édition re-
vue et corrigéé; ornée de 812 figures, qui re-
présentent d‘une maniere parfaite les différens 
Costumes de ces Ordres et de ces Congréga-
tions 1–8, a paris: Chez louis, libraire, 
rue saint-severin, no 29, 1792.

26  Dziennik pożycznia ksiąg; vub rs: f. 2 dC 
491, l. 151v, 167v.
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biblioteka, jos darbuotojais ir darbo specifika, nes žinojo apie abėcėlinį katalogą, 
kurį vadina bendruoju ir prašo įtraukti dovanojamą knygą. prisimintini ir vilmi-
ko skaitymo pomėgiai: antano savickio (apie 1782–1836) 1825 metais išverstos 
iš lotynų kalbos tomo Kempiečio knygos Apie sekimą Kristaus (išleista vilniuje 
1828 metais) vilmikas užsisakė net 10 egzempliorių27 (kartu su motiejumi va-
lančiumi, simonu stanevičiumi28). leidybinė, organizacinė vilmiko veikla yra 
gerai žinoma – jis reklamavo dar neišleistas strazdo, butkevičiaus knygas (Kaupuž, 
lukšaitė 1962, 129). pagaliau prisimintina, kad vilmikas mynė vilniaus cenzūros 
komiteto, kurį sudarė universiteto profesūra, slenksčius, taigi akademinė aplinka 
jam nebuvo svetima, o Kantyczkos bibliotekos fondus papildė kaip cenzūros apro-
buotas kūrinys, turintis teisę būti skaitomas.

4. „pranešime“, be neišvengiamo knygos dovanojimo paminėjimo, išsiskiria 
plati prakalba apie lietuvių kalbos senovę, ja kalbėjusius garbingus žmones, gi-
mines, dinastijas ir tautas. remdamasis populiaria anuomet lietuvių kilmės iš 
herulių teorija, vilmikas tokiu būdu atkreipia „valstiečių kalbą“ linkusių igno-
ruoti universiteto profesorių, cenzorių, administracijos dėmesį į savo „kuklų“ 
darbelį. Šiuo požiūriu „pranešimas“ atskleidžia atmosferą, tvyrojusią anuometi-
niame vilniuje ir akademinėje bendruomenėje, ypač kritiškai žemaičių kultūrinio 
sąjūdžio atžvilgiu nusiteikusioje jos dalyje (pavyzdžiui, šubravcų ir jiems prijau-
čiančiųjų draugijoje). ją taikliai yra apibūdinęs vincas trumpa: „iš tikrųjų tie 
keletas lietuvių arba žemaičių bendroje ano meto vilniaus universiteto atmosfe-
roje turėjo atrodyti baisūs keistuoliai, tikri disidentai, kurie kažkodėl nenorėjo 
pritilpti prie bendro puošnaus ir turtingai padengto stalo. su jais turėjo būti kaž-
kas netvarkoje, jų protas iš tikrųjų turėjo būti aptemęs. dabar pasakytume, jų 
vieta buvo tik psichiatrinėje ligoninėje“29. prisimenant vilmiko ir strazdo likimus 
(pirmasis pašalintas iš vilniaus vyskupijos, antrasis ištremtas į pažaislio vienuo-
lyną atgailauti), trumpa iš esmės buvo teisus. mat viešoji nuomonė, bendra 
atmosfera universitete, pereinančiame nuo akademinės lotynų kalbos prie lenkų 
kalbos, daugeliu atvejų nebuvo palanki lituanistinei veiklai, nors šiuo klausimu 
esama ir kitokių nuomonių (medišauskienė 1998, 312–313). retrospektyviai žvel-
giant, šitokie draudimai skatino netradicinę lietuviškos raštijos, XiX amžiaus ant-
rojoje pusėje nuvarytos į pogrindį („katakombų“ knygos kultūra), sklaidą30.

27  Lietuvių bibliografija 4, 1, sudarė vaclovas 
biržiška, Kaunas: Švietimo ministerija, 
1935, CClvi; jurgis lebedys, Simonas Sta-
nevičius, vilnius: valstybinė grožinės lite-
ratūros leidykla, 1955, 156; Lietuvių litera-
tūros istorija. XIX amžius, sudarytojas ir 
vyriausiasis redaktorius juozas Girdzi-
jauskas, vilnius: llti, 2001, 336.

28  vincas maciūnas, Lituanistinis sąjūdis XIX 
amžiaus pradžioje, vilnius: petro ofsetas, 
1997, 67, išn. 132.

29  vincas trumpa, „Šubravcai ir senasis vil-
niaus universitetas“, Lietuva XIX amžiuje, 
Chicago: algimanto mackaus knygų leidi-
mo fondas, 1989, 93.

30  antai valkininkuose, vidiškiuose, Giedrai-
čiuose kunigavęs silvestras Gimžauskas 
(1844–1897), ne kartą skųstas žandarams, 
ne tik platino draudžiamą lietuvišką spau-
dą, bet ir „rašinėjo savo lietuviškas eiles 
net ant koplyčios sienų, ant šventoriaus 
mūro, prie šulinio ir kitur, kur žmonės jį 
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5. norint geriau suvokti „pranešimo“ atsiradimo aplinkybes, teks grįžti į 1827 
metų vasarą, kada prasidėjo paskutinis strazdo ir vilmiko biurokratinio karo dėl 
cenzūros sulaikytų Giesmių svietiškų ir šventų antrojo leidimo bei butkevičiaus 
Gramatikos bylų etapas, pasibaigęs ne tik vilmiko „ištrėmimu“ iš vilniaus, o 
strazdo – į pažaislį, bet ir pripažinimu, kad cenzoriai persistengė. mat 1826 
metais cenzūros komitetai rusijos imperijoje tapo pavaldūs nebe universitetams, 
o Švietimo ministerijai, todėl atsirado galimybė apeliuoti į aukštesnes instancijas. 
vilmikas šią galimybę išnaudojo ir 1827 metų rugpjūčio 15 dieną, gindamas 
strazdo cenzūrai įteiktą kūrinių rinkinį, surašė ne tik panašios formos ir turinio 
skundą31, bet netgi (pirmojoje dalyje) identišką aptariamajam „pranešimui“. vy-
tautas vanagas manė, kad čia ne vilmikas, bet strazdas „argumentavo, remda-
masis lietuvių tautos ir kalbos istoriniais faktais, pasitelktais iš visai ano meto 
lietuvių šviesuomenei žinomo K. bogušo veikalo ‘apie lietuvių tautos ir kalbos 
pradžią’“ (vanagas 1968, 121). palyginus vilmiko „pranešimą“ ir minėtą strazdo 
skundą, abejonių nekyla: abiejų tekstų autorius buvo vilmikas, nors neatmestina 
ir strazdo korektūra ar idėjiniai akcentai. beje, jurgis lebedys monografijoje apie 
simoną stanevičių rašė: „jau Ks. bohušas, aukštindamas lietuvių kalbą, rašė, kad 
ja kalbėjo ‘odoakras, Kęstutis, mindaugas, vytautas, vladislovas ir visa saldaus 
atminimo jogailaičių giminė’. Šį posakį vėliau daugelis kartojo kaip istorinį ar-
gumentą lietuvių kalbos teisėms pagrįsti (d. poška, s. valiūnas, Kaj. nezabitaus-
kis, K. Kasakauskis ir kt.). bet nors tuo posakiu daugelis ir naudojosi, jo turinys 
keitėsi, nes ne tie patys vardai buvo įdedami (tiesa, s. stanevičius odėje ‘Šlovė 
žemaičių’ [1823] kreipėsi tik į senosios ‘ikiunijinės’ lietuvos valdovus)“32. plačią 
Ksavero bohušo minėto posakio, tapusio vos ne sentencija, sklaidos analizę yra 
pateikęs vincas maciūnas, nurodęs modifikuotus (silvestro valiūno, Kajetono 
nezabitauskio, ambraziejaus Kašarauskio, kun. pranciškaus viksvos, michało 
Wisz niewskio) ir beveik pažodinius (Kaliksto Kasakauskio) kartojimus (maciū-
nas 1997, 136–137). antai dionizas poška taip rašė eilėraštyje „pas kunigą Ksa-
verą bogušą, lietuvį, ir jokimą lelevelį, mozūrą“: „tykrai sakau odoakrs, Kiey-
stuts yr olgierda / sveciopey nekalbieje, nebęt Kur iszgirda / teypogi mendogs, 
Witolds, jogiełs Władysława, Wysados lietuwiszku lieżuwiu biława“ (cit. iš: 
maciūnas 1997, 136). laisvame valiūno vertime šis tekstas toks: „odoakr, Kiejs-
tut, olgierd, waleczni przodkowie, / nie w obcej smakowali, tylko w ojców 
mowie; / mendog, Witold, jagiełło, zwyciężce wspaniali, / po litewsku szeregom 
rozkazy dawali“33. 

galėjo paskaityti“. plačiau žr. vincas ma-
ciūnas, „Kovotojas dėl vilniaus krašto lie-
tuvybės“, Vincas Maciūnas, Rinktiniai raš-
tai, vilnius: llti, 2003, 559.

31  „a. strazdo 1827 m. rugpjūčio 15 d. skun-
das vilniaus cenzūros komitetui“, LiK 5, 
1961, 443–444.

32  jurgis lebedys, Simonas Stanevičius, vil-
nius: vaga, 1957, 214.

33  silvestras valiūnas, Ant marių krantelio, vil-
nius: vaga, 1976, 215. 
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6. Kaip matyti iš pateiktos lentelės, pirmojoje „pranešimo“ dalyje vilmikas 
beveik žodis žodin atkartoja bohušo veikalo34 įvadinės pastraipos sentencija ta-
pusį tekstą apie „saldžios atminties jogailaičius“, kurį pamėgo ir kartojo amži-
ninkai. tiesa, padaryta nežymių, tačiau reikšmingų lituanistiniu požiūriu pakei-
timų. visų pirma, vilmikas demonstruoja istorijos išmanymą ir koreguoja netei-
singai bohušo nurodytą lietuvos valdovų chronologiją: mindaugas–Kęstutis, o 
ne Kęstutis–mindaugas. antra svarbi pataisa: vilmikas šalia bohušo minimų lie-
tuvių prideda ir žemaičius, sudariusius vieną tautą, kuri „daugelį kartų netek-
dama savo viešpatavimo ir jį atgaudama, iš tikrųjų neprarado savo vardo“. svar-
bus ir prasminis akcentas keičiant bohušo vartojamą sąvoką samowładność ‘vien-
valdiškumas’ į panowanie ’viešpatavimas, karaliavimas‘.

vincento vilmiko 
„pranešimas“

antano strazdo 
skundas

Ksavero bohušo O począt kach 
narodu i języka Litewskiego

[1.] narod litewſki i 
Ƶmudzki, wielekrotne tra-
cąc i odzyskuiąc panowanie 
swoie, niestracił wprawdzie 
jmienia swego. lecz język 
którym mawiał odoakr, 
mendok, Kieysztut, Witold, 
Władysław i cała słodkiéy 
pamięci Familia jagiełów, 
coraz drobnieie i gasnie.

[2.] nakonieć mendog 
Kieysztut Witold i Wła-
dysław jegiełło, który 
nawracaiąć do wiary 
Xaňskiej litwę – i 
mudz calą tymże języ-
kiem mawiał i artyku-
low wiary ste nauczał.

narod litewski tylekrotnie 
tracąc, i odzyskuiąc samo-
władność swoię, nie stracił 
wprawdzie imienia swego, 
ale ięzyk, którym mówił 
odoakr, Kieystut, mendog, 
Witołd, Władysław, i cała 
słodkiey pamięci familia 
jagiellonów, codzień drob-
nieie, i gaśnie.

[2.] lubo ięzyk litewſki był 
znany ieszcze przed naro-
dzeniem X[rystu]sa pana 
2.500 lat, i po narodzeniu 
jego w 259 roku letowie 
czyli Herulowie i agatyrsi, 
tegoż ięzyka używali i ma-
wiali, iednak i odoakr wa-
leczny wodz litewſki który 
całe Włochy podbił i pano-
wał lat 14 w rzymie w 470 
r[oku] również oyczystego 
języka używał.

[1.] Gdy narod litewski 
i Żmudzki był znanym 
przed narodzeniem Xsa 
pana 2, 500 lat: i po na-
ro dzeniu jego w 259 ro-
ku, lettowie i Herulowie 
oraz agatyrsy uży wali i 
mawiali litewskim języ-
kiem; obok tego gdy i 
odoakr wa leczny wodz 
litewski, który podbił 
całe Włochy i panował w 
rzymie lat 14: 470 r: 
rownież uży wał oyczy-
stego języka.

Herulowie [...] roku 259 po 
narodzeniu Chrystusa pa-
na [...] wpadli do państwa 
Wschodnio-rzymskiego.[...] 
roku 470 Odoakras (paryš-
kinta mano. – a. p.) wodz 
waleczny zebrawszy w ied-
no wszystkich Herulów, 
lettów scirrów, turcilin-
gów [...], prowincye rzym-
skie naieżdza [...], panuie 
przez lat 14 w rzymie ([bo-
hušas] 1808, 2, 45–47).

34  [Ksaveras bohušas,] O początkach narodu i 
języka Litewskiego rozprawa przez Xawiera 
Bohusza Imperyalnego Wileńskiego Uniwersy-
tetu, członka honorowego [...] napisana, a na 

publicznym posiedzeniu tegoż Towarzystwa 
Warszawskiego Roku 1806. d. 12 Grudnia, 
czytana, [...] W Warszawie: w drukarni 
Gazety Warszawskiej, 1808, 2, 45–47.
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[3.] Czego są dowodem różni 
autorowie i narod litewſki 
do dzis-dnia exystuiący. 
przeto chcąc zachować dla 
wiecznéy pamiątki dawnego 
narodu i języka litewſko-
Ƶmudzkiego, choc z niedo-
ſkonałey pracy moiey ofia-
ruię Kantyczkę litewſko 
Ƶmudzką do biblioteki uni-
wersytetu Cesarsko Wilen-
skiego. a poprzyięciu i Za-
ciągnieniu do ogulnego re-
gestru Xiąg; upraszam nay-
pokorniéy o rewers („Kom-
munikacya“; lvia: f. 721,  
ap. 2, b. 75, l. 46v).

[3.] Czego są dowodem 
różni autorowie i narod 
litewski z Żmudzkim do 
dziś dnia existuiący – 
przeto chciąć zachować 
pamiątkę tak dawnego 
narodu i języka litto-
Żmudzkiego, choć znie-
doskonałey pracy moiey 
ułożyłem moralne spie-
wy litewskie, i arye pa-
sterskie w języku pol-
skim, które 1824 r. w 
perwszych dniach maja 
podałem do Cenzury Ko-
mitetu Wilenskiego, na 
które dotąd gdy nie mia-
łem żadney rezolucyi, 
więć przybyłem osobiscie 
i upraszam nakorney   
o dozwolenie druku   
(„a. strazdo 1827 m. 
rugpjūčio 15 d. skundas 
vilniaus cenzūros komi-
tetui“, LiK 5, 1961, 443 
[perrašas]).

1 lentelė: vincento vilmiko, antano strazdo ir Ksavero bohušo tekstai

antrojoje „pranešimo“ dalyje vilmikas konspektyviai atpasakoja bohušo vei-
kalo mintis, išdėstytas aptariant agatyrsių (Agathyrsi, Agazziri) ir herulių (Hirri, 
Heruli) kilmę ir tapatumą su lietuviais. pirmieji buvę lietuviai, nes, anot iX am-
žiuje gyvenusio ravenos geografo, „Agazzirių kraštu teka upės Lela-Upe ir Anger-
Upe. Upe yra lietuviškas vardas, reiškiantis upę. Lela neabejotinai reiškia Meme-
la, dabartinį nemuną, o Anger upę Neris, kurią lenkiškai vadiname vilija [...]. 
jei šias upeles omeny turėjo autorius, agazziriai tuomet buvo labai smulki savo 
protėvių skeveldra, bet jų pagrindas visuomet yra tarp lietuvių genčių“ ([bohu-
šas] 1808, 44). tačiau ypatingą vietą bohušo tautų klasifikacijoje ir hierarchijoje 
užima heruliai: „nebuvo tai kažkokia atskira tauta, nei lietuvių tautos atšaka 
kaip estai, bet pats kamienas, tai yra jie buvo savo esybe lietuviai [...], pavadin-

vincento vilmiko 
„pranešimas“

antano strazdo 
skundas

Ksavero bohušo O począt kach 
narodu i języka Litewskiego



Archivum Lithuanicum 10204

ti savo brolių letų Giras, Girulis pagal lietuvišką žodį Giria miškas, Girulis miš-
kingas, ūksmingas. tai yra tie, kuriuos lotyniškai pavadino Hirrus, Herulus“ 
([bohu šas] 1808, 44–45). bohušo argumentacija vilmikui (pa)tiko, o ypač, matyt, 
neatsitiktinai paliktas vardo Odoakras lietuviškas variantas, todėl šis karvedys 
vilmiko „pranešime“ tapo narsiu lietuviu. lyginant vilmiko „pranešimo“ ir straz-
do skundo tekstus, abejonių nekyla: skundas surašytas vilmiko ankstesniojo 
teksto pagrindu, skiriasi tik detalės, pastraipų išdėstymas: skundas prasideda 
nuo svarstymų apie lietuvių ir žemaičių tautų senovę, o „pranešimas“ – apie šių 
tautų gyvybingumą.

7. i Š v a d o s. 1. vincento vilmiko „pranešimas“ XiX amžiaus pirmojoje pu-
sėje plitusios mecenatystės kontekste laikytinas knygos, t. y. Kantyczkų, dovanoji-
mo lydraščiu, turinčiu tiek biurokratinio dokumento, tiek dalykinės ir netgi meni-
nės raštijos, siekiančios petro roizijaus poetinių lydraščių laikus, bruožų. vilmi-
kas rašydamas „pranešimą“ norėjo apsidrausti nuo vilniaus universiteto admi-
nistracijos darbuotojų savivalės, kurią patyrė gindamas antaną strazdą ir kitus 
lietuvių rašytojus nuo tariamo ar tikro cenzūros persekiojimo. Kita vertus, „pra-
nešimu“ siekta paskleisti žinias, informuoti akademinę bendruomenę apie atliktą 
darbą, supažindinti su žemaitiškomis giesmėmis. dovanoti Kantyczkas galėjo pa-
skatinti ir vilniaus universiteto bibliotekos, kurios skaitytoju vilmikas buvo, dar-
buotojai. Kantyczkų dovanojimas buvo užfiksuotas visuose vilniaus universiteto 
bibliotekos veiklą atspindinčiuose kanceliarinės veiklos dokumentuose (Dovanų 
knygoje, Veiklos dienyne, Abėcėliniame kataloge).

2. aiškindamas tiek dovanojamų Kantyczkų, tiek cenzūrai teikiamų lietuviškai 
žemaitiškų knygų reikšmę, vilmikas naudojo žinomus, jau XIX amžiaus pradžio-
je Ksavero bohušo paskleistus, dažnai moksliškai nepagrįstus, bet lietuviams 
naudingus teiginius apie jų tautos ir kalbos senovę, sąsajas su heruliais ir su 
narsiu lietuvių protėviu karžygiu tapatinamu odoakru. panašią argumentaciją 
vilmikas taikė atstovaudamas antanui strazdui byloje su vilniaus cenzūra ir ra-
šydamas už jį skundus. vilmiko „pranešimo“ ir strazdo skundo tekstų palygini-
mas rodo, kad skundas surašytas vilmiko ankstesniojo teksto, t. y. „pranešimo“ 
pagrindu, skiriasi tik detalės, pastraipų išdėstymas: skundas prasideda nuo svars-
tymų apie lietuvių ir žemaičių tautų senovę, o „pranešimas“ – apie prarastą ir 
atgautą minėtų tautų viešpatavimą. lyginant vilmiko „pranešimą“ ir ignoto ona-
cevičiaus dovanojimo įrašą pažymėtinas romantizmo elementų turintis požiūris 
į lietuvos senovę. 

3. vilmiką, apdairiai ir tinkamai pritaikiusį bohušo teiginius apie lietuvių kal-
bos ir tautos senovę, lietuviškai kalbėjusius odoakrą, Kęstutį, mindaugą, vytau-
tą, vladislovą ir visą jogailaičių giminę, gynusį lietuviškus leidinius ir jų autorius 
nuo cenzūros persekiojimo, galima įrašyti tarp ankstyvojo lituanistinio sąjūdžio 



dalyvių, ypač pabrėžiant organizacinius, taip pat ankstyvosios tautinės savimo-
nės ugdymo nuopelnus. vilmiko įnašą į lietuvių raštiją, giesmių kūrimą ir jų 
propagavimą galėtų atskleisti intensyvesnės pirmųjų Kantyczkų leidimų egzemp-
liorių paieškos lietuvos ir užsienio lituanistinės medžiagos telkiniuose, taip pat 
nuosek lesnė ir išsamesnė išlikusių egzempliorių analizė. neužpildytus biografi-
jos, ypač veiklos bernardinų vienuolijoje, epizodus galėtų išryškinti vienuoliškų-
jų šaltinių studijos. 

arvydas pacevičius  Gauta 2008 m. spalio 20 d.

Vilniaus universitetas

Komunikacijos fakulteto

Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas

Saulėtekio al. 9

LT-10222 Vilnius, Lietuva

el. p.: arvydas.pacevicius@kf.vu.lt
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vincento vilmiko „pranešimas“ imperatoriškojo vilniaus universiteto biblio-
tekininkui ludwikui sobolewskiui; lvia: f. 721, ap. 2, b. 75, l. 46v.

d[ziennik] b[iblioteczny] r[oku] 1827. lipca 7. no 49.

do
bibliotekarza jego jmperatorskiéy mości uni=
wersytetu Wilen[skiego] W[ielebnego] j[ego mości] pana ludwika sobołewskiego.

od 
vice prałata Kapituły mnieyszéy, podkantora i Wikaryusza 
Katedry Wilen[skiey] X[iądza] Wincentego martyniana janowicza 
z Walmusow Walmika 

Kommunikacya

narod litewſki i Ƶmudzki, wielekrotnie tracąc i odzyskuiąc 
panowanie swoie, niestracił wprawdzie jmienia swego. lecz 
język którym mawiał odoakr, mendok, Kieysztut, Witold, Wła=
dysław i cała słodkiéy pamięci Familia jagiełów, coraz drobnieie
i gasnie. lubo ięzyk litewſki był znany ieszcze przed narodzeniem 
X[rystu]sa pana 2.500 lat, i po narodzeniu jego w 259 roku le=
towie czyli Herulowie i agatyrsi, tegoż ięzyka używali i ma=
wiali; iednak i odoakr waleczny wodz litewſki który całe 
Włochy podbił i panował lat 14 w rzymie w 470 r[oku] 
również oyczystego języka używał. Czego są dowodem różni 
autorowie i narod litewſki do dzis-dnia exystuiący. przeto 
chcąc zachować dla wiecznéy pamiątki dawnego narodu 
i języka litewſko-Ƶmudzkiego, choc z niedoſkonałey pracy 
moiey ofiaruię Kantyczkę litewſko Ƶmudzką do bibliote=
ki uniwersytetu Cesarsko Wilenskiego. a poprzyięciu 
i Zaciągnieniu do ogulnego regestru Xiąg; upraszam naypo=
korniéy o rewers. –

X[iądz] Walmik ut supra mp.

n. 103.
1827 r.
lipca 6 d.
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Vertimas

b[ibliotekos] d[ienynas], 1827 m[etų] liepos 7 d., nr. 4935

jo imperatoriškosios didenybės viln[iaus] universiteto bibliotekininkui jo mylis-
tai ponui ludwikui sobolewskiui36

mažesniosios Kapitulos viceprelato, viln[iaus] Katedros pakantorio ir vikaro 
K[unigo] vincento martinijono janovičiaus iš valmusų valmiko

pranešimas

lietuvių ir Žemaičių tauta, daugelį kartų netekdama savo viešpatavimo ir jį at-
gaudama, iš tikrųjų neprarado savo vardo. tačiau kalba, kuria kalbėjo odoakras37, 
mindaugas, Kęstutis, vytautas, vladislovas ir visa saldžios atminties jogailaičių 
giminė, vis smulkėja ir blanksta. nors lietuvių kalba buvo žinoma jau 2500 metų 
prieš viešpaties Kristaus gimimą, o po jo gimimo 259 metais letai38 arba Heruliai39 
ir agatyrsiai40 tą pačią kalbą vartojo ir kalbėjo, tačiau ir odoakras, narsus lietuvių 
karvedys, kuris visą italiją sumušė ir 14 metų valdė romoje 470 m[etais], taip pat 
Gimtąją kalbą vartojo. visa tai įrodo įvairūs autoriai ir iki šiol gyvuojanti lietuvių 
tauta. tad norėdamas išsaugoti amžiną senosios lietuvių-žemaičių tautos ir kalbos 
atminimą, nors ir iš netobulo mano triūso, dovanoju lietuviškai žemaitiškas Kan-
tyczkas vilniaus imperatoriškojo universiteto bibliotekai. o priėmus ir įtraukus į 
bendrą knygų katalogą, prašau nuolankiai reverso.

K[unigas] valmikas mp.

nr. 103
1827 m.
liepos 6 d.

35  skaičius „49“ reiškia atitinkamą įrašą apie 
dovanojimą vilniaus universiteto „biblio-
tekos dienyne“, žr. Dzieńnik; lvia: f. 721, 
ap. 2, b. 74, l. 27, nr. 49.

36  ludwikas sobolewskis (1791–1830) – vil-
nietis, bibliografas ir bibliotekininkas, 
paskirtas vilniaus universiteto bibliote-
kos prefektu 1826 metų gegužės 6 dieną 
vietoj laikinai ėjusio pareigas simono Źu-
kowskio. 

37  odoakras (apie 434–493) – germanų, tapa-
tinamų su heruliais, karvedys romos im-
perijoje, 476 metais nuvertęs romulą au-
gustą ir užgrobęs valdžią italijoje, paskui, 
įsiveržus vakarų gotams, nužudytas teo-
doriko. 

38  Letai – latvių pavadinimas germaniškose 
kalbose; minimi ėję karo tarnybą Karolio 
didžiojo dvare. 

39  Heruliai – germanų gentis, rašytiniuose šal-
tiniuose minimi nuo iii amžiaus, gyveno 
skandinavijos pietuose, vėliau išplito iki 
reino, vieni iš romos imperijos užkariau-
tojų. XiX amžiuje buvo populiari teorija 
apie lietuvių ir herulių giminystę.

40  Agatyrai, Agatyrsi, Agathyrsi, Herodoto    
tapatinti su skitais ir trakais, gyvenusiais 
dabartinės transilvanijos (rumunija) ir  
kitose teritorijose. pirmaisiais amžiais po 
Kristaus rašytiniuose šaltiniuose imti    
vadinti sarmatais.
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according to jolanta Gelumbeckaitė (p. iX) this unique anonymous manu-
script, Codex unicus, is the first extensive manuscript example of the written lan-
guage and one of the most extensive lithuanian texts of entire 16th century. there-
fore this collection of lutheran sermons is one of the most important sources for 
the history of the lithuanian language, church and culture with respect to the 
spread of reformation writing and thought in the lithuanian speaking area. this 
Codex, which has been kept in the duke august (of braunschweig) library since 
1648/1649, is a linguistic document of unparalleled worth and is here for the first 
time presented in a critical edition. the book is dedicated to our common bene-
factor and friend, prof. vytautas ambrazas (p. viii).

the Codex has 299 folio leaves (= 598 folio pages) and consists of two parts, 
the first of which includes 1 recto — 150 verso and the second 151 recto — 295 
verso pages. the two parts are characterized by being written on different kinds 
of paper each with its own different watermark.

the title page of the manuscript serves also as the title page of the first part: 
isCHGvldimas ‖ evanGeliv per Wisvs met=‖tvs, svrinKtas dalimis 
isCH ‖ davGia pastillṿ , tai est ‖ isCH pastillas niCvlai He=‖minGY, 
antonY Corvini, io=‖annis spanGenberGi, mar=‖tini lvtHeri, pHi-
lip pi ‖ melantHonis, ioannis ‖ brentY, arsatY, sCHo=‖per, leo-
nar di KvlmĀ=‖ni iodoCY WiliCHi ‖ ir isCH Kit=‖ tṿ  •ϕ•. ‖ pirma dal-
lis. ‘an explanation of the gospels throughout the whole year collected in parts 
from many postillas, that is, from the postilla of niculai Hemingy, antony Cor-
vini, ioannis spangenbergi, martini lutheri, philippi melanthonis, ioannis brenty, 
arsaty schoper, leonardi Kulmanni, iodocy Wilichi and from others. First part.’

the second part has its own title page (fol. 151r): trvmpi a prasti ‖ isCH-
Gvl dimai evan=‖Geliv sCHWen=‖tv noG Weli=‖Kv iK adven=‖ta. 
ϕ ϕ . ‖ antra dallis. ‘short or simple explanations of the holy gospels from 
easter to advent. second part.’
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Gelumbeckaitė (pp. Xvii—XXvi) discusses in detail the myriad problems con-
nected with the transcription of the text. many letters are easily confused with 
other letters, e.g., <a>, <n> and <u>. various factors must be taken into consider-
ation in deciding which letter is to be read, e.g., a comparison with other gram-
matically identical words where the writing is unambiguous, etc. in some cases 
the difference in writing could result from differences in dialect or ideolect, but 
it must be kept in mind that the text is the copy of some other manuscript, so 
the supposed interpretations in each case (p. XiX) must be checked against their 
graphic consistency or lack thereof. such graphic inconsistencies could be the 
result of the illegibility of the original text, the copyist may have misread the 
original text or discrepancies may have arisen as a result of the speed of copying 
the original text. 

in all the postilla has 72 sermons 29 of which belong to the first part (advent 
to easter) and 41 to the second part (easter to advent) (pp. XXXi—XXXii). at 
the end of the second part there are two additional sermons. the first (fol. 
285v16–290r13), concerning the birth of Christ, is for a missing day around epiph-
any or after trinity. the second (fol. 290r14–295v32) is for the day of the Holy 
archangel michael (29 september). of the total of 72 sermons 55 are for sundays 
and 17 are for movable or fixed church holidays. the postilla contains the fol-
lowing saints’ day sermons: st. stephen’s day (26 december); st. john the evan-
gelist’s day (27 december); the purification of mary (2 February); the annun-
ciation of mary (25 march); the above mentioned st. michael’s day. Gelum bec-
kai tė (pp. XXXiii—XXXiv) writes that the word ‘perikope’ (english ‘pericope’) as 
a specialty term is a construct of the lutheran liturgy of the second half of the 
l6th century and is connected with a sermon collection of johannes brenz (1499–
1570), Pericopae Euangeliorum (1556). the roman Catholic pericope system was 
borrowed from lutheran homiletics. although Gelumbeckaitė doesn’t say so spe-
cifically her footnote sources undoubtedly make it clear that in early Christian 
times Gk. περικοπή meant ‘passage of scripture.’1 

Gelumbeckaitė notes also that the word postilla comes from the latin expres-
sion post illa verba textus (literally) ‘text after these words’ and denotes that after 
the pericope text a sermon explaining the text follows.

although nine postillas are named on the title page of the Wolfenbütteler 
postille the primary sources are three latin collections of sermons by the theo-
logians niels Hemmingsen, johannes spangenberg and daniel Greser. niels Hem-
mingsen was the most important danish theologian of the time, sometimes 
dubbed ‘the danish luther.’ He taught Greek, Hebrew, dialectics and theology 
at the university of Copenhagen, but in 1579 he was relieved of his position there 
on suspicion of ‘crypto-Calvinism’ (p. XXXvii). (i suppose that in the 16th cen-
tury the charge of crypto-Calvinism might have been as serious as the charge of 
crypto-communism might be today.)

1  G.W.H. lampe, A patristic Greek lexicon, ox-
ford: Clarendon press, 1961, 1066.



213 D i e  l i t a u i s c h e  Wo l f e n b ü t t e l e r 
P o s t i l l e  v o n  1 5 7 3 .  F a k s i m i l e ,  k r i t i s c h e 
E d i t i o n  u n d  t e x t k r i t i s c h e r  A p p a r a t  1 , 
E i n l e i t u n g ,  K o m m e n t a r  u n d  r e g i s t e r  2

the translation is mostly directly from latin (not by way of German) and in 
general sticks close to the original, although sometimes reworked, commented 
on, supplemented or shortened and paraphrased. For example, in the sermon for 
st. stephen’s day, translated from the Hemmingsen postilla, the beginning of the 
latin original with an explanation of saints’ days and st. stephen himself is omit-
ted. such individual cases should not, however, create the impression that the 
postilla was simplified for an uneducated audience (pp. Xliii, 35).

Gelumbeckaitė (p. Xlvi) writes that there can be no doubt that johannes bie-
lauk is the author of the copy, the Wolfenbütteler Postille. she gives five reasons 
(p. l) why it is clearly a copy: (1) the comments of the copyist himself; (2) char-
acteristic features of a copy; (3) uncorrected errors or copying mistakes; (4) cor-
rections made by the copyist himself (1st correction level, immediate corrections); 
(5) partially also corrections by contemporary readers (2nd correction level).

For example (p. liv) one of bielauk’s specific mistakes along with its immedi-
ate correction was in the writing of the sequences <ir> and <ri>. in word initial 
position he would mostly write <r> and then put the letter <i> in front of it. 
mostly this occurs with the conjunction ir ‘and’ and the verb form ira ‘is’. the 
initial letter <i> can also occur as a shortened line above the letter <r>. in word 
medial position this manner of writing leads to the correction, e.g., of Mara to 
Maria. the possibility of a writing mistake requires the very careful evaluation of 
supposed morphological forms (p. lv) especially when it could be the case of the 
repetition of a preceding letter. this is particularly the case with regard to the 
present passive participles in which the formant -inam- appears to occur in the 
shape -inim-, e.g., occurring nekinim ‘disdained’ probably stands for nekinama.

although the name patroclus Welver (ca. 1550/1555—1598) is encountered no-
where in the Wolfenbütteler postille his corrections make up the majority in the 
manuscript (p. lvii). there are more than 700 corrections or groups of corrections 
(e.g., groups of commas in a line or in a sentence) to be attributed to him and 
an additional 47 possibly produced by him, although they might have been made 
by others. Welver’s corrections were made at different times (as the use of dif-
ferent kinds of ink show) and not on the spur of the moment but with care and 
thought. His corrections relate mainly to copying errors, emendations of bible 
quotations, references and questions of punctuation (p. liX). in Gelumbeckaitė’s 
explanation of the critical apparatus (p. XXXiX) i noticed that the phrase a bijakites 
‘fear’ corresponded to Hemmingsen’s postilla editions as nolite timere ‘do not fear.’ 
there is no explanation of this discrepancy on p. XXXiX, but if one goes to p. 17 
of the full commentary one can find Welver’s correction of bijakites to nebijakites 
‘don’t fear, fear not.’

the only indication of the provenience of the manuscript is the entry michael 
sappun barten.‖ſteinenſis on the title page, which shows clearly the owner (p. lX). 
the latter introduced 75 corrections, commentaries and explanations and there are 
16 other cases which most likely should be ascribed to him, but which are not 
certain (p. lXii). sappuhn added primarily supplements to texts. He did not correct 
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in the strict sense of the word, but noted sources of the texts and wrote possible 
translation variants in the margins or interlinear glosses below (p. lXii). 

the manuscript copy of the Wolfenbütteler lithuanian lutheran postilla has 
its origin in the lithuanian-speaking area of the prussian duchy. the place of 
origin is not mentioned a single time in the manuscript itself, although it is clear 
from the structure of the text itself. in order to locate the text historically 
Gelumbeckaitė (pp. lXiii—lXviii) gives a brief, but useful, outline history of the 
lithuanian writings in the prussian duchy beginning with mažvydas’s 1547 Cat-
echism and ending in 1600 with (1) Żemczuga Theologischka, simonas vaišnoras’s 
lithuanian translation of adam Francisci’s Margarita Theologica, (2) Apie dusches 
the lithuanian translation of the chapter “de statu animarum” from the Compen-
dium Theologiae by jakob Heerbrand and (3) Apie popieszischkaie missche a lithu-
anian translation of the chapter “de missa pontifica” of Articulus sive Locus de 
Sacrimentis Veteris et Novi Testamenti by aegidius Hunnius.

the history of the Wolfenbütteler Postille begins in 1648 or 1649 when it was 
first entered into duke august’s catalogue. the fate of the manuscript from the 
date of its origin (1573—1574) up until this date is unknown and whether the 
library acquired this volume as a gift, purchase or inheritance from an estate 
remains unknown also. unfortunately sometime in the 17th century it was mis-
takenly labeled as a Böhmische Postilla and only in 1890 was it listed as a Pos-
tilla Lithuanica. in 1896 the then university of Chicago professor, a specialist in 
baltic and Germanic languages, Hans schmidt-Wartenberg2 (p. lXiX) found the 

2  For me personally it was interesting to learn 
from algirdas sabaliauskas, “schmidt-
Wartenberg, a forgotten balticist”, Studies 
in Baltic and Indo-European Linguistics in 
honor of William R. Schmalstieg, eds. philip 
baldi and pietro u. dini, amsterdam/phila-
delphia: john benjamins, 2004, 153—155, 
that prof. schmidt-Wartenberg had spent 
the academic year of 1890—1891 at the 
university of south dakota, which is in 
vermillion, south dakota, a tiny town in 
the very southeastern tip of the state and 
with a population of several thousand  
residents in 1936—1942 when i lived there 
as a child. (i assume it was even smaller in 
the 19th century.) i contacted the special 
collections librarian of the university of 
south dakota, dr. Gayla Koerting (to 
whom i grateful for help in this matter), to 
find out if she could tell me anything 
about prof. schmidt-Wartenberg’s year at 
the university of south dakota. unfortu-
nately in 1893 the main university admin-
istrative building (old main) burned 
down, destroying many of the university 

records, but dr. Koerting was able to pro-
vide me from the university catalogue a 
list of nine courses which prof. schmidt-
Wartenberg would have taught: 1. Study of 
Prose masterpieces with references to German 
syntax and idioms. 2. Dramatic Poetry: Less-
ing, Goethe, Schiller. 3. Lyric Poetry: Buch-
heim’s “Deutsche Lyrik”. 4. Life and Works of 
Goethe. 5. German Composition and Conver-
sation. 6. German Seminary: Study of critical 
writings of Lessing. 7. History of German Lit-
erature: 8. Das Nibelungenlied. Die Minne-
saenger-translation from Medieval German to 
Modern German. 9. Beginners course. This is 
designed for students who are admitted to the 
Collegiate Department without German.

it is frequently thought in the united states 
that when a faculty member stays only 
one academic year at a university, there 
may be some problem and it appears that 
this is no exception. on jan. 2, 1890, the 
reverend Howard b. Grose assumed the 
office of president of the university of 
south dakota, but he soon incurred the 
displeasure of both students and faculty 
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book in the library and called the existence of the volume to the attention of 
prof. adalbert bezzenberger of the university of Königsberg, who requested it 
on loan twice, during which times Wilhelm Gaigalat (vilius Gaigalaitis) had the 
opportunity to study it. Gaigalat’s dissertation “die Wolfenbütteler litauische pos-
tillen handschrift aus dem jahre 1573” (published in three parts) must be consid-
ered the first scientific work devoted to it and in fact the first linguistic disserta-
tion ever defended by a lithuanian. this work is concerned with the phonology, 
word-formation, declension, conjugation and some aspects of the lexicon and 
syntax. Gaigalat also included a few of the first examples of texts, viz., the sermon 
for the first sunday in advent, the annunciation of the virgin mary and several 
other selections (p. lXXi). 

Gelumbeckaitė (pp. lXXiii—lXXv) gives a complete bibliography of works 
having to do with the Wolfenbütteler Postille beginning with number 1. the entry 
in duke august’s bücherradkatalog in 1648/1649 and running to number 77. Ge-
lum bec kaitė jolanta, “die Handschrift der litauischen Wolfenbütteler Postille von 
1573 — eine kodikologishe untersuchung”, Wolfenbütteler Notizen zur Buchge-
schichte (WNB) 30(2), 2005, 117—128. more complete bibliographical information 
about each of these entries is found in the Gedruckte Quellen und literatur         
(pp. 381—408).

Gelumbeckaitė writes (pp. lXXv—lXXvi) that the most important goal of this 
edition of the Wolfenbütteler Postille is to establish a critical text and thereby to 
make this in many respects unique lithuanian document accessible for future 
research. For the reader this will be a facsimile of the original with a two-level 
text-critical apparatus and a commentary along with various indexes. the fac-
simile was prepared on the basis of a digital copy produced (in color with a 
resolution of 300dpi) in the duke august Wolfenbüttel library. the entire corpus 
of the digital version of the manuscript (including the empty pages) consists of 
602 photos.

the text is a diplomatically accurate transcription without editorial emenda-
tions and in order to make the transcription as exact as possible the historically 
accurate lithuanian fonts ALt and ALtt created by prof. Giedrius subačius were 
used. the text for editing is the final version which the copyist himself, i.e., jo-
hannes bielauk, with his own corrections and additions, produced. the correc-
tions and changes introduced by others are noted and documented in the critical 

and less than a year and a half later, he re-
signed under pressure. on may 29—30 of 
1891 the university board of regents elimi-
nated all those associated with the contro-
versy which Grose had engendered. 
twelve faculty members were dismissed, 
but according to Cedric Cummins, The 
University of South Dakota 1862—1966, ver-
million, south dakota: dakota press, 1975, 
39—40, identification of those dismissed is 

difficult. in any case we know that prof. 
Hans schmidt-Wartenberg did not return 
for the following academic year. Whether 
he was dismissed or whether he left of his 
own accord is not known, but in either 
case the fact that he did not return is com-
pletely understandable in view of the fact 
that this year was undoubtedly the most 
turbulent year in the entire history of the 
university of south dakota.
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apparatus. in general it seems to me that inasmuch as possible an effort has been 
made to maintain the form of the original manuscript. 

there is a very detailed explanation of the rather complex and in my opinion 
extremely thoroughgoing critical apparatus used in the text (pp. lXXvii—lXXX). 
the critical edition contains five indexes: (1) abbreviations including contractions 
and contracted suspensions and notae tironianae (pp. 269—274), (2) sources of 
sermons (pp. 275—279), (3) biblical and mythological persons (with an indication 
of their contemporary German and lithuanian forms) and other persons and works 
along with a short biography of persons mentioned in the text or commentary        
(pp. 280—304), (4) the folio and line where reference to a bible verse is made       
(pp. 305—359), (5) pericopes (pp. 360—375). the manuscript sources are listed on 
pp. 379—380 and the Gedrückte Quellen und Literatur are given on pp. 381—408.

the critical commentary supplies information relevant to each page. For ex-
ample, in the commentary on folio 1r which contains a sermon for the First 
sunday in advent we learn that the sermon is translated from the Hemmingsen 
postille dominiCa prima adventvs, Matth. 21. From HP 1562, 1, Ge lum bec-
kaitė quotes: CVM approprinquassent Hierosolymis, et uenissent Betphage ‘and when 
they were nigh unto jerusalem, and were come to beth’-pha-ge…’ (King james 
translation); from the vulgate: Et cum approprinquassent Hierosolymis et venissent 
Bethfage; from luther’s new testament: DA sie nu nahe bey Ierusalem kamen              
gen Bethphage; from bretkūnas’s new testament (BNT): Kaip (corrected from  
Kap] tada arti Jeruſalem ataĳo ‖ Bethphoiop, from vilentas’s Gospels and epistles 
(EE 1579, 117—18): AKaip priſiartinoia Ieruſaleſp / jr ‖ ataia Betphieſp; from bretkūnas’s 
Postilla (BP 1591, i 14—6): KAip priſiartinoia Ieſus su Apaſch=‖talais Ieruſaleſp / ir 
ataia Bet pha=‖geſp (p. 3).

the six questions to be considered during the First sunday in advent are 
(folio 1r22—26): Pirmiauſei kas ira taſsai kurſai ataiti, ‖ Antra iſch kur attaiti, Trecʒia 
kur at=‖aiti, kietwirta ant ka attaiti, Penkta ‖ kada, ſcheſta kurio kielliu‖ ‘First, who 
is the one who is coming; second, where is he coming from; third, where is he 
going; Fourth, what is he coming for; Fifth, when; sixth, what way’… Gelumbeckaitė 
(p. 3) gives the Hemmingsen postilla origin (HP 1562, 4): Sex circumstantias cum 
diuo Bernardo pensandas in eo proponamus, quae sunt: Quis sit qui ueniat: Vnde: quò: 
ad quid: quando: & qua. Hemmingsen quoted here st. bernhard von Clairvaux and 
Gelumbeckaitė is to be applauded for thoroughness, since she has gone to the 
trouble to provide a brief biography in which we learn that st. bernhard von 
Clairvaux (bernardus Claraevallensis, ca. 1090—1153) was a Cistercian monk, ab-
bot of Clairvaux, and was chiefly interested in dogma and asceticism. 

With regard to doctrine we read (folio 1r28 […] 1v1—2): Dewa ſunus, ‖ ligus De-
wui tikrai deiwiſtei […] maſʒesnis tewu tikrai ſʒma=‖gistei kaip Attanaſius iſchraſcha. 
in Hemmingsen’s postilla (HP 1562, 4) we read that God’s son is: aequalis altißimo 
patri in uera diuinitate […] minor patre in uera humanitate. Gelumbeckaitė gives the 
symbolum athanasium, which we know in english as the athanasian Creed: 
Aequalis patri secundum divinitatem, minor Patre secundum humanitatem usually 
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translated into english as ‘equal to the Father as touching his Godhead, and 
inferior to the Father as touching his manhood.’ the German version has: Gleich 
ist er dem Vater nach der Gottheit, kleiner ist er, denn der Vater, nach der Menschheit. 
bretkūnas’s Postilla (BP 1591, ii 1886—7) has: Ligus ghis ira Tiewui / pagal Deiwiſte / 
maáeſnis ‖ ghis ira nei Tiewas pagal ámogiſte. 

Gelumbeckaitė (p. 3) gives a four-line biography of athanasius (ca. 295—373) 
who was ordained as bishop of alexandria in 328 ad and was a strong sup-
porter of the orthodox position at the Council of nicaea (325). athanasius’ arch-
enemy and heretic arius thought that jesus was a being created by God ‘out of 
nothing’ (ἐξ οὐκ ὄντων), but this position (the so-called ‘arian heresy’) was re-
jected at the Council of nicaea and as a result we have the athanasian creed, 
which affirms the traditional doctrine of the trinity. 

i had the advantage of an american Christian childhood instead of a sci entific 
atheistic childhood like that of many of my friends and colleagues. i was also 
witness to numerous theological debates (since my father was a protestant clergy-
man), but i have still failed to understand fully the doctrine of the trinity and 
it all remains to me as incomprehensible as the ‘dark matter’ and ‘dark energy’ 
that astronomers tell us about. 

although it is surely of great interest to theologians and clergy in general, 
and for cultural history it is of vast importance, my guess is that disputes about 
the doctrine of the trinity do not excite most contemporary linguists very much. 
it is interesting to note that people of different epochs find different issues to 
be important. i can imagine that a 16th century theologian would find it odd 
that the 21st century linguist would be more interested in the theologian’s dia-
lect than in the theologian’s message, the understanding of which in principle 
could save the linguist’s eternal soul, whereas the establishment of the theolo-
gian’s dialect would merely be of scientific interest to a small group of linguists 
and cultural historians. 

the amount of pure labor and the detailed research that has gone into the 
production of these two volumes is truly prodigious and even mind boggling. in 
fact it is hard to imagine that one person could have produced such a thor-
oughly researched and impressive work, which, in my view, must be labeled as 
authoritative. 

these two volumes are, however, not only intellectually imposing, but also 
physically impressive. the pages are approximately 8 and 3/4 inches wide by 13 
and 1/4 inches long, are of high quality glossy paper and the binding is excellent. 
on our home bathroom scale, however, the volumes together weighed slightly 
over 20 pounds and for an old man such as myself they were heavy to carry 
around. since the critical apparatus is in the first volume and the text itself is in 
the second volume, in order to use them one must have both volumes open at 
the same time, all of which takes up quite a bit of space. then if one wishes to 
use also a computer keyboard one needs even more space. i personally found it 
necessary to put the books on a mobile table next to my desk.
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i found only one misprint, viz. Frankfurt am Maim for am Main (p. iX). one 
insignificant, but curious apparent inconsistency is that the empty pages are for 
the most part labeled vacat with the latin spelling, but 135v and 136r are labeled 
vakat with the German spelling. 

it probably sounds ungrateful to ask for even more when we have been pres-
ented with so much, but it would be helpful to have an index similar to the one 
produced by Czesław Kudzinowski for Chylinski’s new testament.3 i have found 
Kudzinowski’s index extraordinarily helpful over the years and i might point out 
that now Gina Kavaliūnaitė promises a similar carefully prepared and exhaustive 
word and form index for Chylinski’s newly published old testament.4 

one can say only positive things about Gelumbeckaitė’s extraordinary achieve-
ment in producing this beautiful and scholarly volume and one could certainly 
say that she has done enough already, but if she won’t do it, perhaps some 
other careful and painstaking young scholar would undertake the task of prepar-
ing an index to this volume with an analysis of the language.

References:
BNT – [johannes bretke,] navias testamentas. ing lietuwiſchkạ lieſʒuwị perraſchitas. 

per ianạ bretkunạ labguwos plebona. 1580.
BP 1591, ii – [johannes bretke,] postilla ‖ tatai eſti ‖ trumpas ir praſtas iſchguldimas ‖ 

euangeliu / ſakamuiu baßnicʒoie ‖ Krikſchcʒioniſchkoie / nůg Wæliku ‖ ik aduento. ‖ 
per ‖ iana bretkuna lietuwos plebona ‖ Karaliaucʒiuie pruſůſu. ‖ iſſpauſta Kara liau-
cʒiuie / ‖ iurgio oſterbergero. ‖ mæta pono 1591. 

EE 1579 – [bartholomäus Willent,] euangelias bei ‖ epiſtolas / nedeliu ir ſchwen-‖tuju die-
noſu ſkaitomoſias baßnicʒo-‖ſu Chrikſcʒoniſchkoſu / pilnai ir wiernai per-‖gulditas ant 
lietuwiſchka sʒodʒia / per ‖ baltramieju Willenta / plebo-‖na Karalaucʒui ant ‖ schtein-
dama […]. iſchſpauſtas Karalaucʒui per iurgi ‖ oſterbergera / metu ‖ m. d. lXXiX.

HP 1562 – [niels Hemmingsen,] POSTILLA ‖ sev ‖ enarratio ‖ ev-‖anGeliorvm 
Qvae in ‖ dominicis diebus et in Feſtis Sanctorum uſitatè in ‖ Ecclesĳs Dei proponuntur 
[…] per ‖ niColavm HemminGivm […] lipsiæ, anno m.d.lXii. 

William R. Schmalstieg

William r. schmalstieg  Gauta 2008 m. rugpjūčio 25 d.
814 Cornwall Road
State College PA 16803, U.S.A.
el. p.: emily@leanonemily.com

3  Czesław Kudzinowski, Biblia litewska 
Chylińskiego. Nowy Testament 3. Indeks, 
poznań: państwowe Wydawnictwo nau-
kowe, 1964.

4  Gina Kavaliūnaitė, ed., Samuelio Boguslavo 
Chylinskio Biblija. Senasis Testamentas 1. 
Lietuviško vertimo ir olandiško originalo 
faksimilės, vilnius: lietuvių kalbos institu-
tas, 2008, xx, lxxvj.
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 0 ,  2 0 0 8

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  2 1 9 – 2 2 4

Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. 
Senasis Testamentas, I tomas: Lietuviško vertimo 
ir olandiško originalo faksimilės,
parengė Gina Kavaliūnaitė

vilnius: lietuvių kalbos institutas, 

2008, cxliii j ,  763 p. isbn 978-9955-704-38-6 

Gina Kavaliūnaitė parengė pirmąjį samuelio boguslavo Chylinskio senojo tes-
tamento į lietuvių kalbą vertimo tomą: studiją apie Chylinskį, senojo testamento 
lietuviško vertimo dviejų išlikusių spaudinių, olandiškos biblijos 1637 metų lei-
dimo atitinkamų teksto dalių leidinio, dviejų Chylinskio parengtų knygelių apie 
biblijos vertimo į lietuvių kalbą svarbą faksimiles, anglijos karaliaus įsaką pra-
dėti rinkliavą lietuviškosios biblijos spausdinimui, išsamią mokslo darbų apie 
Chylinskį bibliografiją. tekstas iliustruotas stilingomis Šarūno leonavičiaus iliust-
racijomis, kurios suteikia leidiniui tauraus švytėjimo.

išleistoji knyga parengta taip, kad tampa gausybę informacijos teikiančiu lie-
tuvos kultūros, kalbos istorijos ir mokslo istorijos šaltiniu. Kartu ji kelia daugybę 
skaudžių klausimų mūsų mokslui ir teikia žinių gausą tiems klausimams tirti ir 
ieškoti atsakymų. Kodėl beveik prieš 350 metų išverstu ir įpusėtu spausdinti bib-
lijos tekstu negalėjo pasinaudoti lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios bend-
rija ir, plačiau imant, lietuvos visuomenė? Chylinskio biblijos vertimas buvo 
pirmasis pradėtas spausdinti Šventasis raštas lietuvių kalba lietuvos raštijos, 
kultūros istorijoje, bet kodėl net vertėjo vardas buvo užmirštas ir daugiau kaip 
šimtą metų buvo abejojama vertimo autoryste? mokslo akiratyje „sugebėta“ pra-
rasti pradėtos spausdinti biblijos senojo testamento dalies tris skirtingus spau-
dinio egzempliorius beveik porai šimtų metų.

XX amžiaus pradžioje anglijos bibliotekininkams suradus Chylinskio biblijos 
naujojo testamento vertimo rankraštį, o lenkų kultūros istorikui stanisławui Kotui 
atpažinus veikalą ir įvardijus rankraščio autorių, buvo suteiktas impulsas vėl ieš-
koti tų užmirštų senojo testamento spaudinio fragmentų: lenkų ir anglų moksli-
ninkų dėka XX amžiaus viduryje du jų buvo vėl prisiminti ir surasti. po antrojo 
pasaulinio karo lietuvos lituanistikos mokslas vėl neturėjo žinių apie juos, o apie 
trečiąjį – ilgiausią – žinių ir iki šiol neturime. 1958 metais poznanės mokslininkų 
jano otrębskio, Czesławo Kudzinowskio išleistas Chylinskio naujojo testamento 
rankraščio perrašas, o vėliau ir indeksas bei faksimilės (1964, 1984) buvo akstinas 
ir lietuvos kalbininkams kiek dažniau prabilti apie biblijos vertimo kalbą.
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Kavaliūnaitės parengta bibliografija1 apie Chylinskį atskleidžia vaizdą, kaip 
kelis šimtus metų žinios apie jį moksle funkcionavo pavienių mokslininkų pa-
rengtose bibliografijose, straipsniuose ir straipsneliuose, tačiau nebuvo imtasi 
sistemingai pažinti milžiniško užmojo darbą atlikusios kultūros asmenybės ir jo 
nuveikto darbo. Chylinskio biblijos vertimo spausdinimo istorija ir jos pažinimas 
moksle kaip kristalo briauna išskleidžia mokslo istorijos faktų kultūrinę prasmę 
ir savistabai pateikia mūsų kultūros raidos praeities ir vakardienos negalios ženk-
lus, brandos stoką kai kuriais laikotarpiais, o naujausiais laikais – lituanistinių 
mokslo tyrimų fragmentiškumą, nenuoseklumą, t. y. jo nepajėgumo simptomus. 

pripažinkime, kad faktas, jog pirmojo pradėto spausdinti biblijos vertimo lie-
tuvių kalba tyrimai platesniu mastu pradėti lietuvoje tik XX amžiaus pačioje pa-
baigoje, yra nenormalios mokslo raidos ženklas. Galima dalį kaltės suversti išori-
nėms politinėms gyvenimo aplinkybėms. lietuvos visuomenė per XiX amžių ne-
turėjo net minimalių sąlygų lituanistiniams tyrimams, o antrą kartą praradus 
valstybę politinio ir kultūrinio gyvenimo sąlygos trukdė susiformuoti pilnavertei 
lituanistinių tyrimų problematikai, tačiau turėtume pripažinti, kad esama ir vidaus 
raidos nelemties, mūsų mokslo bendruomenės nesubrendimo atsidėti tokio masto 
darbui, kurio buvo vertas Chylinskio nuveiktasis.

ilgametė lietuvos kultūros raidos tyrimo patirtis duoda pagrindo teigti, kad 
menko dėmesio pirmajam spausdintam Šventojo rašto vertimui į lietuvių kalbą 
priežastys buvo ir porą šimtų metų konfesinių pozicijų moksle laikymasis, ir 
partinio mokslo principų diegimas; dalis mokslininkų kalbininkų pažinimo ribų 
neplėtė į istorikų, kultūros istorikų ar bibliografų tyrimus ir tenkinosi tik kalbos 
analize. visa tai kūrė tokias skirtis, kurios stūmė Chylinskio darbo tyrimus litu-
anistikoje į mokslo paraštes. 

Kavaliūnaitės atlikti Chylinskio darbų, biografijos, darbo aplinkybių tyrimai 
ir recenzuojamasis jos parengtas biblijos leidimo pirmasis tomas liudija, kad li-
tuanistika jau peržengė tas skirtis, kad jau yra pasiekta tokia mokslo branda, kuri 
suteikia mokslininkui ryžto imtis didelio užmojo darbų. o be tokio darbo sunku 
tikėtis, kad būtų žengtas naujas lietuvos kultūros, kalbos istorijos pažinimo 
žingsnis. Kavaliūnaitės darbas yra užsimotas be nuolaidų sau dėl jo komplikuo-
tumo, yra sunkiai įvykdomas, bet įvykdytas, patikimai ir kvalifikuotai atliktas.

išleistojo tomo konstrukciją padiktavo pačios Kavaliūnaitės biblijos vertimo 
teksto tyrimai, kuriuose pirmiausia ji siekė atsakyti į klausimą, iš kokios kalbos 
vertė Chylinskis, o kartu tai buvo ir siekis atsakyti į žymiai didesnės problemos 
diktuojamą klausimą: kodėl buvo sustabdytas Chylinskio jau atlikto darbo spaus-
dinimas. Šis klausimas arba buvo keliamas, arba tvyrojo numanomas beveik vi-
suose tekstuose apie Chylinskį nuo pat 1663 metų spalio 10 dienos evangelikų 
reformatų sinodo sprendimo nutraukti biblijos spausdinimą londone. jo esmę 
nusakė mus pasiekusi ginčo tarp jono božymovskio ir teodoro skrodskio (už-
draudimo šalininkų) ir Chylinskio nuotrupa: pirmieji tvirtino, kad vertime esą 

1  „bibliografija“ [sudarė Gina Kavaliūnaitė], 
Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Sena-
sis Testamentas 1. Lietuviško vertimo ir olan-

diško originalo faksimilės, parengė Gina Ka-
valiūnaitė, vilnius: lietuvių kalbos institu-
tas, 2008, cxxix–cxxxvij.
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pilna klaidų, o antrasis atsakęs, kad vertintojai esą caecos colorum iudices2, kitaip 
tariant, abi pusės viena kitą kaltino nekompetencija. dauguma rašiusių apie Chy-
linskį iki pat Kudzinowskio ir otrębskio straipsnio 1958 metais, o ir vėliau pa-
laikė božymovskio pusę, kartojo žinią apie klaidas ir prastus atitikmenis vertimo 
tekste. Kudzinowskis iškėlė hipotezę, kad tų klaidų konstatavimas gali būti kilęs 
dėl to, jog lyginimui buvo imtas ne tas pats biblijos tekstas, iš kurio buvo versta, 
ir spėjo, kad Chylinskis vertė iš olandiškosios. tačiau tai buvo tik hipotezė. Ka-
valiūnaitė atsidėjo vertimo šaltinio paieškoms, lygino tekstus, struktūrą, spaudi-
nių maketavimo ypatumus ir priėjo pagrįstą išvadą, kad Chylinskio vertimo pa-
grindas buvo olandiškoji biblija – 1637 metų Statenbijbel leidimas, o pagalbinis 
buvo vertimas į lenkų kalbą – Gdansko biblija (1632). todėl sudarytoja pagrįstai 
šalia Chylinskio vertimo teksto teikia Statenbijbel originalo faksimilę.

visa knygos struktūra ir joje skelbiami tekstai yra Kavaliūnaitės darbo užmojo 
padiktuoti, jos, kaip kultūros istorikės, kalbos istorikės, knygotyrininkės, kompe-
tencijos ženklas. pirmąjį tomą ji užsibrėžė parengti kaip maksimaliai informatyvų 
kultūros ir kalbos istorijos šaltinių tomą, t. y. surasti visus kiek įmanoma Chylins-
kio rašytus, spausdintus tekstus, ir tai realizavo. visų pirma ji sukomplektavo į šį 
tomą ir šiuo metu žinomas spausdintas senojo testamento dalis: skelbiamas ver-
timo tekstas iš londono egzemplioriaus ir beveik antra tiek iš jos pačios surastų 
XX amžiaus viduryje otrębskio užsakytų berlyno egzemplioriaus kopijų; ji teikia 
Chylinskio parašytas anglijos ir lietuvos didžiosios Kunigaikštystės visuomenei 
knygeles (viena jų jau yra unikatas, tad lengvai prarandama) apie reikalą turėti 
bibliją lietuvių kalba; susirinko ji ir lietuvos evangelikų reformatų sinodo ar pa-
vienių asmenų laiškus, liečiančius biblijos vertimo, jos spausdinimo ir sustabdymo 
istoriją: Chylinskio 1659 metų vasario mėnesio oksfordo profesoriui Henriui Wil-
kinsonui, 1662 metų spalio 4 dienos to paties universiteto profesoriui matematikui 
johnui Wallisui, 1664 metų spalio 19 dienos profesoriui robertui boyle′ui, 1664 
metų kovo 3 dienos slaptajai tarybai, lietuvos evangelikų reformatų sinodo 1663 
metų rugsėjo 6 dienos į angliją, Krainskio 1664 metų birželio 22 dienos lietuvos 
reformatų sinodui, anglijos slaptosios tarybos sprendimus.

nuosekliai surinkta informacija iš esmės papildė žinias apie biblijos spausdinimo 
ir sustabdymo aplinkybes. o tie tekstai ir laiškai yra pasklidę po anglijos, olandi-
jos, Švedijos bibliotekas. mokslininkė pasitelkė istorikams būdingus šaltinių ieško-
jimo metodus, neužsisklendė tik kalbos analizės rate ir toks daugiadisciplininis 
požiūris jos darbui suteikė mokslinio pagrįstumo pagrindus. Kavaliūnaitė atsisklei-
dė esanti geriausiais šaltinių „medžiotojo“ bruožais apdovanota tyrėja, kuri nepa-
būgusi darbo gausos, nuotolių, kalbų, kurias reikia mokėti tokiam darbui, visa tai 
surado, surinko. Kas tokį darbą dirba, žino, kiek pastangų kainuoja šaltinių paieškų 
sėkmė. dabar tik nekantriai galime laukti, kada ji parengs kitus tomus, kuriuose 
galėtume perskaityti jos surinktus įvairių autorių tekstus apie Chylinskio bibliją.

2  „akli spalvų žinovai.“ jono Kristupo Krains-
kio, rinkliavos anglijoje lietuvos reforma-
tų bažnyčiai įgaliotinio, ataskaita 1663 
metais lietuvos evangelikų reformatų 
provinciniam sinodui vilniuje; lmab rs: 

f. 40, b. 586, dok. 124, l. 3v. skelbta i[ngė] 
lukšaitė, „lietuviškos s. b. Chylinskio 
bib lijos spausdinimo aplinkybės“, Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos darbai, A serija, 
1(35), 1971, 103.
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didelio užmojo pasirengimas tyrimo darbui davė pagrindą parašyti autorei visą 
studiją apie Chylinskį, jo biografiją, veiklą, atliktą darbą, įvertinti istoriografiją apie 
jį, apibendrinti jos pačios atliktus Chylinskio vertimo šaltinių tyrimus, spausdintų 
egzempliorių likimą ir paieškų istoriją, apibūdinti du šiuo metu iš žinomų trijų 
spausdintus senojo testamento egzempliorius. Ši studija skelbiama kaip šaltinių 
tomo įvadas. ji šiuo metu yra geriausias tyrimas apie Chylinskio veiklą ir darbus.

Galima tarti, kad ir visa tomo struktūra, ir studija, skelbimo ir tyrimų kokybė, 
patikimumas, šaltinių skelbimo lygis liudija, kad lituanistika subrendo ir jau gali 
deramai imtis savo pirmojo pradėtos spausdinti biblijos vertėjo darbo pažinimo. 
vėlai, bet subrendo. tos brandos ženklas yra Kavaliūnaitės, jai padėjusių žmonių 
bendro darbo rezultatas – pirmasis Chylinskio biblijos vertimo tomas. pirmojo 
tomo pasirodymą galima būtų apibūdinti ir kartu pasveikinti Kavaliūnaitę paties 
Chylinskio laiško žodžiais, kuriuos studijos autorė ir tomo sudarytoja pasirinko 
epigrafui: „jeigu yra toks laikas, kada iš tiesų galima patirti, kas yra dievobai-
mingumas, kas ištikimybė, kas kantrumas ir galiausiai kas yra pats mokslas, tai, 
be abejo, tas laikas yra dabar.“3 

pasitelkus skelbiamų šaltinių visumą, kai kurių Xvii amžiaus pirmosios pusės 
vykusių procesų kultūros istorijos tyrimus, galima kelti dar plačiau klausimą, 
kodėl lietuvos visuomenė nesugebėjo pasinaudoti jos labui dirbusio asmens at-
liktu milžinišku darbu ir anglijos mokslo elito parama. po Kavaliūnaitės tyrimų 
akivaizdu, kad spausdinti uždrausta pirmiausia dėl to, jog vertinimui ir lyginimui 
buvo paimtas kitas vertimas ir vertinimas buvo neigiamas. tačiau po šio teiginio 
kyla kitas klausimas: kodėl sinodo vertintojai nesiėmė aiškintis, iš kurio teksto 
versta? akivaizdu, kad vien kalbos ir vertimo kokybės argumentų šiam reiškiniui 
paaiškinti nepakanka. tenka kreipti žvilgsnį į lietuvos reformatų bendrijos bū-
seną, padėtį lietuvos visuomenėje, to meto kultūros raidos ypatybes. pabandy-
sime pasvarstyti kai kuriuos galimus paaiškinimus, kodėl Chylinskio biblija tuo 
metu nepasitarnavo lietuvos visuomenei. 

ar galima paaiškinti sinodo sprendimą nežinojimu, kad gali būti kiti vertimo 
šaltiniai? jei lietuvos reformatų sinodo sprendimą aiškintume neapdairumu, su-
interesuotų asmenų ambicija, negeranoriškumu, tada kiltų klausimas, ar visa tai 
galima laikyti lietuvos kalvinistų bendruomenės būsenos ženklu? lietuvos refor-
macijos istorijoje Xvi amžiuje jau būta laikotarpio, kai buvo pradėta eiti biblijos 
teksto ir jo vertimų kritinės analizės keliu. visų krypčių lietuvos evangelikų dva-
sininkams nebuvo naujiena, kad europoje esama Šventojo rašto vertimų į dau-
gelį europos kalbų. Kaip rodo evangelikų Xvii amžiuje (jonušo radvilos, bogus-
lavo radvilos, bajoro saliamono rysinskio) sukauptų knygų kolekcijos, jose buvo 
ne vienas biblijos vertimas, jie turėjo žinoti ir to teksto kritikos principus, ir kai 
kurių vertimų prasminius skirtumus. Kėdainiuose iki pat 1655 metų kunigaikščio 
jonušo radvilos bibliotekoje buvo saugoma sebastiano Castelliono (1515–1563) 
biblija, toje bibliotekoje iš viso būta apie 14 biblijos tekstus skelbiančių ar nagri-
nėjančių knygų.

3  Chylinskio laiškas profesoriui Henriui Wil-
kinsonui, cituota iš: Gina Kavaliūnaitė, 
„pratarmė“, Samuelio Boguslavo Chylinskio 

Biblija. Senasis Testamentas 1. Lietuviško 
vertimo ir olandiško originalo faksimilės, vii. 
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jau Xvi amžiaus viduryje simonas budnas rašė apie vertėjų klaidas, kurios 
keitė Šventojo rašto prasmę. (beje, budną vadinti sociniečiu yra netikslu.) todėl 
arba sprendėjai jau nemąstė tokiomis kategorijomis, jų netaikė vertindami, arba į 
visa tai tiesiog nekreipė dėmesio. vienas iš Chylinskio vertimo vertintojų jonas 
božymovskis aukštąjį mokslą ėjo trumpai 1632 metais utrechto, nuo 1636-ųjų ru-
dens leideno ir galbūt 1637 metais Franekerio universitetuose4. vėl pradėjo jis 
dirbti lietuvoje 1638-aisiais, t. y. tik ką išėjus iš spaudos 1637 metų Statenbijbel 
leidimui. todėl sunku įsivaizduoti, jog jis galėjo nenuvokti, kad tokios esama ir 
kad ją galėjęs pasirinkti Chylinskis vertimo šaltiniu, kadangi sinodas žinojo apie 
vertėjo studijas nyderlanduose ir pats ten siuntė Chylinskį. iš esmės abu – ir bo-
žymovskis, ir Chylinskis – aukštąjį mokslą įgijo nyderlanduose, jų studijas skyrė 
apie 20 metų. tad neįtikėtina, kad božymovskis būtų nesuvokęs biblijos spausdi-
nimo svarbos, antra, kad vertimas yra kartu ir interpretacija, trečia, kad vertimams 
gali būti imamas ne vienas pagrindas (nors teoriškai buvo reikalaujama versti iš 
hebrajų ir graikų kalbų), ketvirta, jis turėjo žinoti apie Šventąjį raštą olandų kalba. 
tad božymovskio ir skrodskio sprendimo siaurumą taip pat galime laikyti lietu-
vos kalvinistų to meto bendruomenės intelekto būsenos ženklu.

vos ne visą dešimtmetį lietuvos evangelikų reformatų sinoduose buvo svarsto-
mas danieliaus mikołajewskio biblijos vertimas ir galimybės jį išleisti (pagal išlei-
dimo vietą vadinama 1632 metų Gdansko Biblija). božymovskiui pateisinti galima 
prisiminti tą faktą, kad lietuvos evangelikų reformatų sinodas ketino tą vertimą 
paskelbti norminiu tekstu abiejų tautų respublikos evangelikų reformatų bažny-
čiose. tačiau galimybė naudotis kitu tekstu vertimui į lietuvių kalbą oficialiai nebu-
vo užkirsta. be to, tuojau po to, kai Gdansko biblija pasiekė lietuvos didžiąją Ku-
nigaikštystę, lietuvos sinodai 1633 ir 1634 metais reikalavo vertimą taisyti. tad 
božymovskis teikdamas neigiamą Chylinskio vertimo vertinimą galėjo prisiminti 
sinodų nepasitenkinimą dėl Gdansko biblijos vertimo į lenkų kalbą ir kelti Chylins-
kio vertimui didžiausius reikalavimus, tačiau akivaizdu, kad šiuo sprendimu visai 
nekreipta dėmesio į tai, kokios buvo lietuviškos biblijos spausdinimo aplinkybės ir 
kad lietuvos reformatų bendruomenė dar neturėjo Šventojo rašto lietuvių kalba. 

Kavaliūnaitė, remdamasi biblijos vertimų tyrinėjimų istoriografija, supažindi-
na mūsų skaitytoją ir tyrėjus su Statenbijbel; ji vertinama kaip vienas geriausių 
vertimų į gimtąsias kalbas, patogi skaitytojui: prieš skirsnius pateikiamos trum-
pos santraukos, būta ir kitų jos privalumų. jos struktūra, teksto kokybė lėmė jo 
ilgaamžiškumą. tad Chylinskis pasirinko vieną geriausių vertimų europoje. rei-
kia pritarti Kavaliūnaitei, kad ir Chylinskio vertimas galėjo toks tapti, jei kitaip 
būtų pažvelgta į jo darbą ir kitaip būtų susiklosčiusios aplinkybės. 

visa tai apžvelgus, akivaizdu, kad 1663 metais, kai Kėdainiuose buvo spren-
džiamas tolesnis Chylinskio vertimo spausdinimo londone likimas, lietuvos re-
formatų bendruomenei naujovių nebereikėjo; dvasios vadovai nebebuvo linkę 
žvalgytis, kas nauja ir kas vertinga sukurta kitur, nors tai ir buvo prieinama, kaip 
tai buvo daryta Xvi amžiaus antrojoje pusėje. lietuva ir kalvinistų bendruomenė 

4  vaclovas biržiška, Lietuvos studentai užsienio 
universitetuose XIV–XVIII amžiais, redaga-
vo ir papildė mykolas biržiška, su adolfo 

Šapokos įvadu, Chicago: lituanistikos ins-
tituto leidykla, 1987, 67, 97.
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5  „et certe, si grata olim fuit deo, templorum 
materialium structura, quanto gratior cen-
senda est, architectura domus spiritualis, 
cujus lapis angularis est Christus“ („ir tik-
rai, jeigu kadaise dievui buvo maloni ma-
terialių šventovių statyba, reikia manyti, 

kad dar brangesnis bus dvasios namų kū-
rimas, kurių kertinis akmuo yra Kristus“) 
(ingė lukšaitė, „samuelio boguslavo Chi-
linskio ‘biblijos vertimo į lietuvių kalbą 
pagrindimas’“, Knygotyra 36, 2000, 258, 
265).

buvo tik ką ištvėrusi du viską griaunančius karus, išliko labai sumažėjusi, vis 
siaurėjant jos gyvavimo valstybėje teisiniams pagrindams, netekusi daugelio baž-
nyčių ir bendruomenės narių. matyt, mentalitete buvo prarastas pradėjęs lietuvos 
dK formuotis Xvi amžiuje biblijos teksto kritinės analizės pagrindų suvokimas. 
sinodo sprendimai, jo atstovų ir pasiuntinių į angliją požiūris stebina savo ap-
rėžtumu, palyginti su Chylinskio parašytu. Knygelėse jis pabrėžtinai aiškino, kad 
savo biblijos vertimu „kuria dvasios namus“5, Krainskis ir jam pritarusieji kalbė-
jo apie tai, kad būtų gerai paimti tuos anglijos žmonių surinktus pinigus, kurie 
liktų nuo spausdinimo. potekstėje buvo gerai girdima, kad nutraukus spausdini-
mą tų pinigų liktų daugiau (bet ir tai nepavyko).

daug reikšmės turėjo ir to meto sinodo požiūris į knygas lietuvių kalba. ir čia 
galima įžvelgti žingsnį atgal: tai, kas jau buvo subrendę Knygą nobažnystės krikš-
čioniškos rengiant spaudai ir ją išleidus (1653, Kėdainiai), kada jau buvo atsiradęs 
suvokimas, kad knygos lietuvių kalba esančios bendruomenės tvarumo laidas, 
praūžus dešimčiai karo metų, vėl buvo letos nuplukdytas. sinode vyravo lenkų 
kalbos pozicijas palaikantieji ir nebesvarstantys strategijų, kaip atkurti lietuvoje 
tvarias bendruomenes. bendruomenės vadovų požiūris sklendėsi siaurame rate: 
geriau kasdienėms reikmėms tuos pinigus sunaudoti, nei juos skirti reikšmingam 
darbui, kurio vaisius galima būtų pajusti tik po kurio laiko, t. y. buvo nebejau-
čiama perspektyva. didieji darbai neatliekami ir nerealizuojami tokioje visuome-
nėje, kuri nebegyvena su perspektyva, o rūpinasi tik šia diena.

visi šie lietuvos reformatų bendruomenės laikysenos, mąstymo bruožai buvo 
ženklai, kad reformacija kaip kultūrinis, visuomeninis ir net tikybinis judėjimas 
baigiasi, užsisklendžia ištvėrimo rutinoje. už tai sumokėjo Chylinskis savo gyve-
nimo darbu. Chylinskis nežuvo, kaip jo tėvai ir brolis su seserimi karų metu, bet 
žuvo kitaip – mirė neištvėręs ateities perspektyvos praradimo, pajutęs savo dar-
bo nereikalingumą, suvokęs, kad darbas, kurį pats apibūdino, kaip „milžiniškos 
vertės“ ir kurį atliko savo krašto visuomenei, buvo nepriimtas; jo mirtis 1668 
metais buvo kartu ilgo lietuvos kultūros istorijos laikotarpio pabaiga.

paguodai galime tarti, kad Kavaliūnaitės tyrimai ir dirbamas darbas iš dalies 
grąžina lietuvos kultūros žmonių įsisenėjusią skolą Chylinskiui ir yra deramas 
kultūros atminties ženklas. 

Ingė Lukšaitė
ingė lukšaitė   Gauta 2008 m. birželio 11 d.
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5
LT-01108 Vilnius, Lietuva
el. p.: luksaite@gmail.com
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dainora pociūtė, 
Maištininkų katedros. Ankstyvoji Reformacija 
ir lietuvių–italų evangelikų ryšiai
vilnius: versus aureus, 

2008, 600 p. isbn 978-9955-34-104-8

1. nepraėjus nė dešimčiai metų nuo fundamentalios ingės lukšaitės mono-
grafijos, skirtos reformacijos lietuvoje genezei bei raidai1, sulaukėme ne mažiau 
reikšmingos ir originalios knygos, kurios autorė dainora pociūtė tą pačią proble-
matiką gilina, papildo naujais šaltiniais ir įžvalgia jų analize. nėra būtina lygin-
ti ar juo labiau priešinti šių dviejų reikšmingų mokslinių publikacijų. trumpai 
galima pasakyti, jog lukšaitės monografija – tai panoraminė 80-ies metų laiko-
tarpį apimanti reformacijos atsiradimo lietuvoje apžvalga, kurioje aptariama jos 
vieta europiniame kontekste, taip pat vietiniai savitumai, reikšmė lietuviškosios 
raštijos formavimuisi. Į reformaciją čia žiūrima daugiau kaip į visuomeninį, so-
cialinį, kultūrinį reiškinį.

pociūtės monografija apima vos porą dešimtmečių, tačiau joje žvilgsnis koncen-
truojamas gilyn, į pasaulėžiūrines reformacijos ištakas, į jos religinių doktrinų kil-
mę, evangelinės sąmonės formavimąsi, ypač į visiškai ligi šiol netyrinėtus lietuvių 
ir italų evangelikų ryšius. monografijoje išskiriamos dvi pagrindinės figūros – ab-
rao mas Kulvietis ir mikalojus radvila juodasis ir du tekstai: Kulviečio 
Tikėjimo išpažinimas (1543) ir radvilos juodojo Atsakymas popiežiaus nuncijui Aloi-
sijui Lippomanui (1556). visi kiti klausimai vienaip ar kitaip susiję su šiomis as-
menybėmis, jų veikla, kūryba, tikėjimo deklaracijomis.

Knygoje aptariamų problemų pobūdį gerai nusako jos dalių pavadinimai:              
„i. ab raomas Kulvietis: maišto ir sąžinės anatomija“; „ii. ldK evangelikų iden-
titetas: nuo simuliacijos iki konversijos“; „iii. ldK evangelikų bažnyčios įkūrimo 
manifestas ir jo religinė aplinka: aloisijus lippomanas ir pieras paolo vergerijus 
lietuvoje“; „iv. trinitoristinės polemikos iššūkiai ankstyvajai ldK evangelikų 
bažnyčiai ir žlugusios liuteroniškosios konfesijos įtvirtinimo viltys“.

1  ingė lukšaitė, Reformacija Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. 

trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimt-
metis, vilnius: baltos lankos, 1999, 648 p.
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1.1. ligi šiol reformacijos ištakos lietuvoje buvo siejamos su vokietijos (ypač 
vitenbergo), Šveicarijos, anglijos, Šiaurės europos kraštuose vykusiais Katalikų 
bažnyčios reformos ir tikėjimo atnaujinimo procesais. pociūtė nurodo visai kitą 
kryptį: „pirmieji lietuvių protestantiškosios minties laimėjimai yra lietuvos ir 
italijos evangelikų kultūrinių susitikimų vaisiai“ (p. 22). iš pirmo žvilgsnio sunku 
patikėti, kad italija – krikščionybės lopšys ir katalikybės bastionas kartu yra ir 
Katalikų bažnyčios reformatorių židinys.

lietuvių ir italų ryšius Xvi amžiaus lietuvių istoriografijoje ligi šiol bene ryš-
kiausiai įprasmino lietuvių kilmės iš romėnų legenda. dar šiek tiek karalienės 
bonos sforzos asmenybė, ženkliai prisidėjusi prie italų literatūros, kultūros, mu-
zikos, meno naujovių įtvirtinimo lietuvoje. pociūtės knygoje atsiskleidžia nauja 
ir gana netikėta bonos sforzos asmenybės pusė: jos filoprotestantiškos pažiūros, 
ryšiai su italų evangelikais (konkrečiai – su bernardinu ochinu), globėjiškas vaid-
muo abraomo Kulviečio pasmerkimo „byloje“.

iš tiesų ne vienam Xvi amžiaus lietuvių literatūros ir kultūros istorikui galė-
jo kilti klausimas, kodėl Kulvietis savo Tikėjimo išpažinimą skiria bonai sforzai2, 
kodėl, priverstas išvykti į Karaliaučių, jai skundžiasi, kad „trokšdami dirbti sa-
viesiems, dabar dirbame svetimiesiems“3. iš monografijoje pateiktos medžiagos 
aiškėja, jog Kulvietis skundėsi bonai sforzai ne tik kaip karalienei, bet ir kaip 
„tyliai italijos evangelikų prijautėjai“ bei savo paties „globėjai“. atrodo, jog pati 
bona sforza liepė Kulviečiui bėgti iš lietuvos, nes manė nebegalinti jo apsaugo-
ti: „jis mano liepimu pasitraukė į prūsiją“ (p. 101).

2. itin reikšmingi monografijoje yra Kulviečio biografijos papildymai ir pa-
tikslinimai. dokumentaliai įrodytas (ligi šiol buvęs ginčytinas) Kulviečio studijų 
liuveno universitete faktas 1533 metais, aptarta tų studijų reikšmė Kulviečio 
išsilavinimui ir būsimai veiklai. sienos arkivyskupijos archyve suradusi Kulvie-
čio teisės doktorato gynimo sienos universitete 1540 metų lapkričio 28–29 dienos 
protokolus4, monografijos autorė patikslino Kulviečio mokyklos vilniuje įkūrimo 
ir uždarymo datą: ne anksčiau kaip 1541-ųjų pradžia – ne vėliau kaip 1542-ųjų 

2  pavyzdžiui, janas seklucjanas pirmąjį len-
kišką liuteronų katekizmą, išleistą 1545 
metais, dedikavo Žygimantui senajam.

3  tiek monografijoje, tiek šioje recenzijoje 
Kulviečio Tikėjimo išpažinimas cituojamas 
iš: Lietuvių literatūros chrestomatija. Feoda-
lizmo epocha, vilnius: valstybinė grožinės 
literatūros leidykla, 1957, 476–478. many-
čiau, jog pats laikas parengti naują, tiks-
lesnį šio Kulviečio teksto vertimą, taip pat 
publikuoti visą johanno Hoppijaus laido-
tuvių kalbą mirus abraomui Kulviečiui, 

remiantis vieninteliu šiuo metu žinomu 
šios knygos egzemplioriumi, saugomu da-
ramo (durham) universitete (anglija). už 
šią nuorodą monografijos autorė dėkoja 
habil. dr. jolantai Gelumbeckaitei.

4  dainora pociūtė, „abraomas Kulvietis itali-
joje ir lietuvoje“, Darbai ir dienos 44, 2005, 
3–32; pietro u. dini, „sienoje atrasti ab-
rao mo Kulviečio daktaro laipsnio įgijimo 
1540 m. protokolai“, Kultūros barai 3, 2006, 
82–84.
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pavasaris5. pirmoji susijusi su Kulviečio galimybėmis iš italijos grįžti į lietuvą, 
antroji – su 1542 metų gegužės 19 dieną Žygimanto senojo išleistu ediktu, kuris 
privertė Kulvietį netrukus išvykti į Karaliaučių.

2.1. Šie faktai verčia permąstyti ir patį Kulviečio mokyklos pobūdį, įkūrimo 
tikslus ir mokymo turinį. monografijos autorė tvirtina, jog tai buvo „pirmoji lie-
tuvoje pasaulietinė kolegijos arba aukštesniojo tipo mokykla, įkurta liuveno Tri-
jų kalbų kolegijos pavyzdžiu“ (p. 99). 

liuvene 1517 metais įkurta Trijų kalbų kolegija – Collegium trilingue – buvo 
skirta lotynų, graikų, hebrajų kalbų mokymui, kaip būtinam humanitariniam pa-
grindui tolesnėms teologijos studijoms ir Šventojo rašto egzegezei. vienu iš ko-
legijos steigimo iniciatorių buvo erazmas roterdamietis. nors Kulviečio studijų 
liuveno universitete metais erazmas čia jau nebedirbo, pati mokymo sistema ir 
jos lygis neabejotinai padarė Kulviečiui didelį poveikį. tačiau ar galėjo tą patį 
Collegium trilingue modelį Kulvietis pritaikyti ir vilniuje? juk tokios programos 
realizavimui turėjo būti mokyklai skirtos patalpos, sukaupti vadovėliai, turėjo 
dirbti bent keli lotynų, graikų, hebrajų kalbų mokytojai6. vargu ar tai galėjo per 
vos vienus metus būti realizuota. nors Kulvietis Tikėjimo išpažinime iš tiesų kalba 
apie mokinius, kuriuos vilniuje mokė, o kituose šaltiniuose netgi nurodomas jų 
skaičius (apie 60), mokyklos pobūdis, man regis, geriausiai apibūdintas bonos 
sforzos laiške jostui liudvikui decijui: „jis ėmė lankytis pas mane dažnai, apie 
save sutelkė ir ėmė globoti daug kilmingų sūnų, tačiau kalbėjo ir skelbė tai, ko 
tuo metu negalima buvo kalbėti. tada aš jį įspėjau taip nesielgti, nes nuolat 
blogai kalbėdamas apie kunigus ir dvasininkus jis užsitraukė daugelio pyktį, o 
ypatingą neapykantą jam rodė ponas vilniaus vyskupas“ (p. 96; išskirta – e. u.). 
taigi galima spėti, jog Kulvietis savo mokykloje siekė ne mokyti kalbų, o aiškin-
ti Šventąjį raštą ir evangeliškojo tikėjimo nuostatas, dėl to ir užsitraukė vilniaus 
vyskupo nemalonę.

3. pociūtė Kulvietį laiko ne tik reformacijos lietuvoje pradininku, bet ir sie-
ja su juo naujų, ligi tol ldK intelektualiojoje erdvėje neegzistavusių sąvokų „maiš-
tas“ ir „sąžinė“ atsiradimą. Kulvietis įvardijamas kaip „pirmasis lietuvių maišti-
ninkas“ (p. 27) ir „sąžinės lietuvoje atradėjas“ (p. 153). ar tokie tvirtinimai pa-
grįsti ir pakankamai moksliškai argumentuoti? ar ne „maištininkai“ buvo trys 
stačiatikių vienuoliai – antanas, jonas ir eustatijas, 1347 metais kunigaikščio al-

5  mūsų istoriografijoje dažniausiai buvo nu-
rodoma 1539 metų pabaiga – 1540 metų 
pradžia: BržA i 45; jurgis lebedys, Senoji 
lietuvių literatūra, vilnius: mokslas, 1977, 
39; Stanislovas Rapolionis, sudarė eugenija 
ulčinaitė ir juozas tumelis, vilnius: moks-
las, 1986, 41; lukšaitė 1999, 136. 

6  spėjimai, jog Kulviečio mokykloje galėjo 
dirbti stanislovas rapolionis, martynas 
mažvydas, jurgis Zablockis, jurgis eišiš-
kietis, deja, nepasitvirtino (žr. ulčinaitė, 
tumelis 1986, 41).
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girdo nužudyti, nes nepakluso jo įsakymui, nevalgė penktadienį mėsos, nepabū-
go kankinimų ir neišsižadėjo krikščionių tikėjimo?7 ar nevadintinas „maištinin-
ku“ šventasis Kazimieras, nesutikęs prarasti skaistybės dėl sveikatos, „net ragi-
namas artimųjų, net mirties akivaizdoje“?8

3.1. Čia reikėtų prisiminti ir kitus Xvi amžiaus įvykius europoje, sudarančius 
kontekstą Kulviečio Tikėjimo išpažinimo (Confessio fidei, 1543) pasirodymui. tais 
pačiais metais buvo išleistas mikalojaus Koperniko veikalas Apie dangaus kūnų 
sukimąsi (De revoliutionibus orbium coelestium), kuriame pagrįsta heliocentrinė teo-
rija padarė perversmą to meto pasaulio sampratoje. paduvos universiteto profe-
sorius andreas vesalijus 1543 metais išleido veikalą Apie žmogaus kūno sandarą 
(De humani corporis fabrica), kuriame aprašė medicininius žmogaus kūno tyrimus 
ieškant gyvybės paslapties. Ši knyga Xvi–Xvii amžiuje buvo žinoma ir vilniaus 
universiteto dėstytojams.

Įspūdingas ir vieno žymiausių europos humanistų erazmo roterdamiečio 
(1469–1536) ieškojimų kelias nuo martino lutherio šalininkų iki jo priešininkų ir 
galiausiai visiško atsiribojimo nuo reformacijos, atsidedant vien filologinei veik-
lai. taigi galima sakyti, jog visa europa Xvi amžiuje buvo apimta įvairiausių 
„maišto“ židinių ir individualių „tikėjimo išpažinimų“. Kulviečio „maištas“ prieš 
Katalikų bažnyčią parodo, jog tai nebuvo koks nors unikalus, išimtinis atvejis. 
atvirkščiai, jis liudija, jog lietuvoje vykę procesai buvo integrali Xvi amžiuje 
europoje vykusių religinių ir kultūrinių pokyčių dalis.

3.2. Kitatikis, kitaip mąstantis, maištininkas (homo seditiosus, rebellis), ereti-
kas (haereticus) – taip buvo apibūdinamas Kulvietis ir kiti reformacijos atstovai. 
Kas jiems grėsė Xvi amžiuje lietuvoje ir europoje? Kaip žinoma, reformacijos 
sąjūdžio pagrindėjai – lutheris, philippas melanchthonas, jeanas Calvinas, ul-
richas Zwinglis – nenukentėjo, mirė savo mirtimi, tačiau kai kurie jų sekėjai 
buvo sudeginti. Įsidėmėtinas faktas, jog 1542 metais buvo atnaujinta inkvizici-
jos, pavaldžios Katalikų bažnyčiai, veikla. tačiau ne mažiau įspūdinga, kad 
mirčiai savo šalininkus pasmerkė ir patys protestantai, pavyzdžiui, dėl griežtų 
Calvino pozicijų 1553 metais buvo gyvas sudegintas vos trisdešimties metų is-
panas michele servetas.

iš pociūtės monografijoje pateiktos medžiagos aiškėja, jog Kulviečiui irgi rea-
liai grėsė sudeginimas arba įkalinimas, todėl bona sforza įspėjo kunigaikštį al-
brechtą, kad neišleistų jo iš Karaliaučiaus, nes vilniuje „jis bus sudegintas ant 
laužo arba įkalintas anksčiau, nei karalienė jam galės padėti“ (Nam certe illum 
comburerent vel suspenderent, antequam ego rescirem, p. 103).

7  Žr. darius baronas, Trys Vilniaus kankiniai. 
Gyvenimas ir istorija, vilnius: aidai, 2000, 
18 ir passim.

8  Žr. Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, su-
darė, įvadą ir paaiškinimus parašė min-
tautas Čiurinskas, vilnius: aidai, 2004, 15.
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4. Kartu su Kulviečio Tikėjimo išpažinimu (1543), anot pociūtės, „prasideda lie-
tuvos evangeliškosios minties istorija“ (p. 121). individualaus tikėjimo išpažinimo 
deklaravimas buvo svarbi europos reformacinio sąjūdžio raiškos dalis. su ja glau-
džiai susijusi „sąžinės“ samprata kaip „privataus ir bendruomeninio žinojimo są-
junga“ (p. 159). vis dėlto sunku sutikti su autorės tvirtinimu, jog su Kulviečiu 
sietinas „sąžinės atradimas lietuvoje“. „sąžinė“ (lot. conscientia, gr. συνείδησις) 
nėra evangelikų ar protestantų atradimas. tai pamatinė krikščionybės ir apskritai 
tikėjimo problema. tai gebėjimo skirti gėrį ir blogį bei tikinčiojo atsakomybės 
prieš dievą problema. dažniausiai ši sąvoka vartojama šv. pauliaus laiškuose. 
pirmame laiške timotiejui sakoma: „pamokymo tikslas yra meilė iš tyros širdies, 
geros sąžinės ir nuoširdaus tikėjimo“ (Finis autem praecepti est caritas de corde puro 
et conscientia bona et fide non ficta, 1 tim 1,5)9.

vargu ar opozicija „sąžinei“ yra „godumas“ (avaritia). tiesa, būtent „atsidavi-
mu šlykščiam godumui“ Kulvietis kaltina savo teisėjus, Katalikų bažnyčios atsto-
vus, tačiau paulius godumą ir pinigų troškimą laiko „bet kokio blogio pradžia“ 
(1 tim 6,10). pasidavęs šiam blogiui, žmogus išsižada tikrojo dievo, pasmerkia 
save kančioms ir pražūčiai.

pociūtė pirmą kartą įveda „sąžinės“ kategoriją į lietuvių literatūros istoriją, 
ieško jos atitikmenų ankstyvojoje lietuvos raštijoje. reikia tikėtis, jog ši problema 
susilauks ir kitų lietuvių literatūros ir kultūros tyrėjų dėmesio, bažnytinės teolo-
gijos žinovų komentarų.

5. daug dėmesio monografijoje skiriama mikalojaus radvilos juodojo (1515–
1565) asmenybei, veiklai, jo vaidmeniui įtvirtinant lietuvoje evangelikų bažny-
čią bei polemikai su popiežiaus nuncijumi aloisijumi lippomanu. Šią polemiką 
ir jos pagrindu išleistą knygą Du laiškai (Duae epistulae, 1556), kaip epistolinės 
ir poleminės kūrybos pavyzdį, buvo tyręs marcelinas ročka10. pociūtė į šią po-
lemiką žvelgia ne iš literatūrinės, o iš religinės pusės, radvilos juodojo atsaky-
mą lippomanui vertindama kaip „manifestinę evangeliško tikėjimo išpažinimo 
formą“ (p. 318).

pociūtės monografija yra reikšminga publikacija senosios lietuvių literatūros 
tyrimuose. ji imponuoja ne tik savo apimtimi, nauja informacija, nauja jau žino-
mų tekstų interpretacija, bet ir labai patrauklia pasakojimo forma, asmenišku 
autorės santykiu su aptariamais dalykais. nors protestantai labiau akcentavo in-

9  Cit. iš: Naujasis Testamentas, iš graikų k. ver-
tė Česlovas Kavaliauskas, salzburg: lietu-
vos vyskupų Konferencija, 1989; Biblia 
Sac ra iuxta Vulgatam versionem, recensuit 
robertus Weber, stuttgart: Würtembergi-
sche bibelanstalt, 1975.

10  marcelinas ročka, „poleminis mikalojaus 
radvilos juodojo laiškas ir jo literatūrinė 
aplinka“, Marcelinas Ročka, Rinktiniai raš-
tai, vilnius: lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institutas, 2002, 191–204.



telektinę ir didaktinę retorikos paskirtį, manau, jog šioje monografijoje autorė 
realizavo visus tris antikinės retorikos tikslus – docere, delectare, movere. neabejo-
ju, jog ši knyga susilauks dar ne vienos recenzijos, išsamių aptarimų, galbūt ir 
polemikos, o šioje, rašytoje, kaip sakoma, in flagranti, recenzentė pabandė aptar-
ti tik tas problemas, kurios jai asmeniškai pasirodė svarbios.

Eugenija Ulčinaitė

eugenija ulčinaitė     Gauta 2008 m. spalio 27 d.
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Lietuva
el. p.: eugenija.ulcinaite@flf.vu.lt
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 0 ,  2 0 0 8

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  2 3 1 – 2 3 6

Das Baltikum im sprachgeschichtlichen 
Kontext der europäischen Reformation. 
Internationales Arbeitsgespräch. 
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 21.–23. Mai 2003 
Bibliotheca Archivi Lithuanici 4, 
herausgegeben von Jolanta Gelumbeckaitė, Jost Gippert 

vilnius: lietuvių kalbos institutas, 

2005, 140 p. issn 1648-3294, isbn 9986-668-83-2

Kaip matyti iš leidinio pavadinimo, tai yra tarptautinio seminaro „baltijos ša-
lys kalbiniame europos reformacijos kontekste“, vykusio Wolfenbüttelio Hercogo 
augusto bibliotekoje 2003 metų gegužės 21–23 dienomis, pranešimų rinkinys. 
sprendžiant iš informacijos, kalbamajame renginyje perskaityta 12 pranešimų1, 
tuo tarpu leidinyje, sudarytame jolantos Gelumbeckaitės ir josto Gipperto (Frank-
furtas), spausdinami aštuonių seminaro dalyvių tekstai. taigi išeitų, kad keturi 
pranešėjai recenzuojamajam leidiniui straipsnių neparašė. tačiau cituotoje infor-
macijoje tokių pranešėjų aptikau tik tris: tai jochenas d. rangė (Greifswaldas), 
kėlęs klausimą apie lietuviškus nt tekstus, galėjusius egzistuoti prieš jono bret-
kūno vertimo rankraščio pradžią (1579), Wolfas d. syringas (Greifswaldas), se-
minare supažindinęs su programa „Quest 2“, skirta bretkūno verstojo nt teks-
tologiniams tyrimams, ir Wojciechas smoczyńskis (Krokuva), aptaręs vokiečių 
kalbos įtaką verstinei prūsų raštijai (pakerys 2003, 421). tad arba vienas prane-
šėjas informacijoje praleistas, arba seminare perskaityta 11 pranešimų.

recenzuojamajame leidinyje vyrauja tiriamojo pobūdžio publikacijos, bet yra 
ir informacinių ar apžvalginių, pastabų pobūdžio; penki darbai parašyti vokiškai, 
trys – angliškai; nevienodas publikacijų dydis – nuo 6 iki 26 puslapių. leidinį 
gana vientisą daro tematika – autoriai, išskyrus Giedrių subačių, apžvelgiantį, 
kaip europos bendrinių kalbų istorijoje renesanso ir romantizmo laikais pasi-
renkami simboliniai kodifikaciniai veikalai (gramatikos ar žodynai), gvildena bal-

1  Žr. jurgis pakerys, „lietuvos kultūros isto-
rija Hercogo augusto bibliotekoje Wolfen-

büttelyje: 2002–2003 metų renginiai“,       
ALt 5, 2003, 420tt.



Archivum Lithuanicum 10232

tų kraštų (beveik išimtinai lietuvių ar lietuvos) raštijos problemas – tiek filolo-
gines, tiek ekstrafilologines, kuo nors susijusias su reformacija. aukšta filologine 
kultūra, pavyzdiniu įsigilinimu į Xvi amžiaus rankraštinio paminklo tekstologi-
nius niuansus ir jo istoriją išsiskiria jolantos Gelumbeckaitės straipsnis apie Wol-
fenbüttelio Postilę (WP) Xvi amžiaus lietuvių raštijos kontekste („die Wolfenbütteler 
Postile [1573] im Kontext des litauischen schrifttums des 16. jahrhunderts“, p. 51–
76). autorė, tarsi apibendrindama savo kelerių metų sistemiško ir itin kruopščiai 
atlikto filologinio tyrimo rezultatus, konspektyviai aptaria rankraščio istoriją, lei-
dimus, įskaitant ir jos pačios rengiamą kritinį komentuotą leidimą2. toliau straips-
nyje glaustai aptarti išoriniai WP ypatumai: signatūra, įrišimas, apimtis ir sanda-
ra, popierius, vandenženkliai, rašalas, paginacija (p. 55–58). Kiek detalesnis yra 
vidinis WP aprašas: aptarti šaltiniai, vertimo strategijos, nuorašo požymiai3 (nu-
rašyta tiksliai pažodžiui, vokiškai gotikiniu greitraščiu pakomentuojant klaidin-
gas pirminio teksto formas ir antikva įrašant siūlomas formas; pasitaiko mecha-
ninių teksto praleidimų, pridėjimų, pakartojimų, raidžių sukeitimų ir pan.) (p. 
58–67). autorė dėmesio skiria ir nuorašo autorystės klausimui bei rankraščio tai-
symams (p. 67–70). jau viktoras Falkenhahnas 1941 metais yra nustatęs, kad WP 
tekstą nurašė jurbarko prie Įsruties kunigas jonas bylaukis, kurio vardas įspaus-
tas WP kietviršyje (straipsnyje minimi dar du žinomi bylaukio autografai). be 
bylaukio pagrindinio teksto, nuoraše identifikuojami dviejų korektorių kunigų 
(patroklo velverio ir mykolo sapūno) braižai. straipsnis baigiamas WP pirminio 
teksto datavimo klausimu, kuris sprendžiamas remiantis vertimo šaltinių pirmai-
siais leidimais, nevienodu pamokslų išdėstymu ir kitais požymiais. Įtikinama 
išvada: WP prototipas atsirado per keletą etapų ir metų, ne anksčiau negu 1561–
1567 metais. baigiant argumentuoto ir grakščiai parašyto Gelumbeckaitės straips-
nio aptarimą dera pridurti, kad ši publikacija parengta pagal autorės anksčiau 
paskelbtą didelės apimties straipsnį lietuvių kalba4, – tad tai daugiau vokiškai 
skaitančiai auditorijai skirtas darbas.

2  nepaprastai malonu skaitytojams pranešti, 
kad 2001 metais pradėtas darbas jau išvy-
do dienos šviesą ir pasiekė lietuvą dar 
prieš imantis rašyti šias eilutes: Die litaui-
sche Wolfenbütteler postile von 1573 1. 
Faksimile, kritische Edition und textkritischer 
Apparat, 2. Einleitung, Kommentar und Re-
gistre, herausgegeben von jolanta Gelum-
beckaitė, Wiesbaden: Harrassowitz verlag 
in Kommission, 2008. tai išties įspūdingas 
dviejų tomų veikalas: pirmajame tome 
skelbiama WP faksimilė ir transliteruotas 
tekstas su kritiniu aparatu, antrajame – 
įvadas, išsamūs komentarai ir registras. 
neabejoju, kad šis Gelumbeckaitės opus 
magnum, sulauksiantis kompetentingų re-

cenzijų, gali būti keliamas pavyzdžiu, 
kaip turi būti rengiami ir publikuojami se-
nosios raštijos paminklai (į faksimilių lei-
dimą su gražiais kritinio leidimo pažadais 
esu linkęs žiūrėti rezervuotai).

3  Kad WP nėra pirminis originalus tekstas, 
nurodyta ankstesnių tyrėjų – viliaus Gai-
galaičio ir kt.

4  Žr. jolanta Gelumbeckaitė, „pirmas lietuviš-
kas pamokslų rinkinys – Wolfenbüttelio 
Postilė (1573). rankraščio kritinio komen-
tuoto leidimo principai ir tyrimo strategi-
ja“, ALt 5, 2003, 51–96 (dėl santykio su ap-
žvelgtojo straipsnio vokiškuoju tekstu plg. 
p. 55–79).
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pietro u. dini, išleidęs 1719 metų rankraštinio katekizmo, vadinamo jo inicia-
toriaus Heinricho johannno lysijaus vardu (LyK), kritinį leidimą5, straipsnyje 
„engelis als Herausgeber von lysius. ein beitrag zur ausgabe des litauischen 
Katechismus von 1722“ (p. 17–33) parodo, kad Gabrielius engelis, rengdamas LyK 
spaudai, rankraščio tekstą yra tvarkęs: 1) įterpęs naujų elementų arba 2) atskiras 
vietas redagavęs, atsisakęs sinoniminių dubletų. Kadangi rašomosios kalbos spe-
cialistai abiejų katekizmų santykį vertina nevienodai (vieni mano, kad engelis 
LyK tekstą taisęs gerokai, perdirbęs, kiti – kad keitęs nežymiai, šiek tiek taisinė-
jęs, žr. p. 18), būtinas išsamus paminklų tekstologinis lyginimas. aptariamuoju 
straipsniu autorius į tokį tyrimą nepretenduoja, tačiau vien iš paminklų sandaros 
lyginimo, pateikto lentele (p. 31t.), tarp rankraščio ir publikuotojo katekizmo aki-
vaizdžiai matyti žymių skirtumų. Kaip galėtų atrodyti būsimasis tyrimas, dini 
pademonstruoja dviejų Credo vietų lyginamąja analize. vienu atveju engelis iš-
meta formą žmogum (LyK 153), kitu – į tekstą įterpia skaitvardį vieną (LyK 1615)6. 
norėdamas išsiaiškinti, kodėl tekstas buvo keičiamas, ar čia nėra kokios nors 
„antrinės tradicijos“, dini rūpimas vietas palygina su vokišku šaltiniu, keliais 
martino lutherio katekizmo leidimais ir prūsų, latvių bei lietuvių pirmaisiais 
liuteronų katekizmais. analizei pasitelkiamas ne tik paties Credo tekstas, bet ir tą 
tekstą aiškinantys klausimai bei atsakymai (rūpimas elementas gali pasitaikyti ne 
pagrindiniame katekizmų tekste, o klausimų ir atsakymų dalyje arba atvirkščiai). 
tikslinamoji forma žmogum ar žmogus Credo tekste aptikta tik pietisto lysijaus ir 
kalvinisto merkelio petkevičiaus katekizmuose (įdomus sutapimas, vargiai rodan-
tis tiesioginę įtaką), o Mensch – tik lutherio 1529 metų giesmėje. lyginimo rezul-
tatai gerai matyti vaizdžiose schemose (p. 22tt., 27t., 30). 

Gertrud bense straipsnyje „litauische versionen der ‘preußischen litanei’“  
(p. 40–50) rašo apie jurgio Zablockio iš vokiečių kalbos verstą giesmę „litanija 
nauiey ſuguldyta“. jos tekstai, paskelbti martyno mažvydo katekizme (1547) ir 
giesmių knygoje (1570), yra beveik identiški. vienintelis ryškus skirtumas – 1570 
metų variante trūksta 13 posmo, kuriame linkima sveikatos ir susilaukti šeimos 
kunigaikštienei, pirmajai albrechto žmonai dorotėjai. tad aptarusi galimus lie-

5  Žr. Heinrich johann lysius, Mažasis katekiz-
mas, pagal berlyno rankraštį parengė piet-
ro u. dini, vilnius: mokslo ir enciklopedi-
jų leidykla, 1993. beje, lysijaus vardus li-
teratūroje galima rasti sukeistus vietomis. 
Katekizme jis pats du kartus yra pasirašęs 
Henrich lysius d. (lysius 1993, 28, 141). 
tik šią vardo formą vartoja kitas vadina-
mojo lysijaus katekizmo leidėjas, žr.: bal-
dur panzer, Der Kleine Catechismus D. M. 
Lu theri. Máźas Katgismas D. Mertino Lut-
teraus. besorgt. von d. Henrich lysius til-
sitt 1719. deutscher und litauischer text 
nach der Handschrift ms. slav. Quart.4 

(berlin/Krakau). Herausgegeben sowie mit 
einem inhaltverzeichnis, einer Karte und 
einem litauisch-deutschen Wortindex ver-
sehen von baldur panzer, Frankfurt am 
main etc.: peter lang, 1993 (dėl dviejų lei-
dimų atsiradimo žr. bonifacas stundžia, 
„rankraščiai turi savo likimą“, Naujasis  
židinys 6, 1994, 90t.).

6  Į abu atvejus anksčiau yra atkreipęs dėmesį 
Zigmas Zinkevičius, žr.: Lietuvių poteriai: 
Kalbos mokslo studija, vilnius: mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, 2000, 
170t. (aptariamajame straipsnyje šis veika-
las neminimas).
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tuviškos litanijos šaltinius, bense sutelkia dėmesį į vadinamąsias kunigaikštišką-
sias strofas, leidžiančias kelti prielaidą, kad mažvydo katekizmas galėjęs būti 
išleistas ne 1547 metų pabaigoje, bet pradžioje, mat minimoji kunigaikštienė tų 
pačių metų balandžio 11-ąją mirė. Ši prielaida ne kartą svarstyta rašomosios kal-
bos istorijos tyrėjų, tad nėra kokia naujiena. o dėl šaltinių, tai remdamasi prūsi-
jos Kunigaikštijoje vartotų vokiškų liturginių tekstų analize, autorė mano, kad 
aptariamoji litanija atsirado ne pažodžiui verčiant vokišką giesmę, o adaptuojant 
vokiškos giesmės tekstą, randamą leidinyje Marburger Gesangbuch (1549) ir Kara-
liaučiuje atspaustose dviejose litanijose (1557). Šiuo teiginiu bense kiek papildo 
Christianą s. stangą, philippo Wackernagelio vokiškų bažnytinių giesmių rinki-
nyje (1894; jį autorė cituoja) suradusį aptariamosios litanijos tikslų atitikmenį, 
perspausdintą iš giesmynėlio (Eyn gesangbchlein), išleisto 1549 metais marburge7. 
stango nuomone, minimoji vokiška 21 posmo giesmė, Zablockio vertimo šaltinis, 
turėjusi egzistuoti prieš 1547 metus (panašiai mano ir bense).

ralfo-peterio ritterio straipsnelyje „luthers Katechismus als sprachdenkmal 
im baltikum“ (p. 34–39) rasime pastabų apie lutherio katekizmo vertimus į bal-
tų ir estų kalbas. remdamasis vienu kitu pavyzdžiu daugiausia iš prūsų katekiz-
mų, autorius parodo jų duomenų reikšmę diachroninei baltistikai, pabaltijo finų 
kalbų leksikos tyrimams ir indoeuropeistikai. daugiau dėmesio skiriama pasku-
tiniam aspektui: pasamprotauta apie o kamieno gen. sg. galūnę -as (deiwas), na-
zalinį prezensą (sindats) ir pan.

jurgis pakerys („elements of Hebrew in the First printed lithuanian Gram-
mars of daniel Klein [1653, 1654]. verbal morphology“, p. 77–87) gilinasi į beveik 
netirtą temą – rytų lingvistinės minties įtaką mūsų pirmųjų gramatikų autoriams. 
reformacijos laikais išplitęs trikalbis lavinimas (be lotynų ir graikų, dar buvo 
mokomasi hebrajų kalbos) buvo įdiegtas ir Karaliaučiaus universitete, kur pir-
muoju graikų kalbos profesoriumi, taip pat dėsčiusiu hebrajų kalbą, tapo abrao-
mas Kulvietis. Kadangi danielius Kleinas, Albertina auklėtinis, yra studijavęs 
heb rajų kalbą, jo gramatikose iškeltos kai kurios hebrajų ir lietuvių kalbų ben-
drybės nėra netikėtos. straipsnyje pakerys aptaria vieną tokią bendrybę iš veiks-
mažodžio morfologijos: lietuvių kauzatyviniai (Kleino terminologija – tranzity-
viniai) veiksmažodžiai lyginami su hebrajų hif’il, o refleksyviniai – su hitpa’el 
tipu (tokio gretinimo pasitaiko ir vėlesnėse gramatikose, p. 84t.). Šio įdomaus ir 
filologiškai pavyzdingai parengto straipsnio trumpą apžvalgą baigsiu pastaba, 
rodančia, kaip greitai gali pasenti biobibliografiniai duomenys. remdamasis 
ankstesniais autoriais pakerys mini Kulviečio 1537 metais sienoje gintą teisės 
daktaro disertaciją. nesenas dviejų mokslininkų atradimas sienos arkivyskupijos 

7  Žr. Chr[istian] s. stang, Die Sprache des li-
tauischen Katechismus von Mažvydas, oslo: i 
Kommisjon hos jacob dybwad, 1929, 43–
46. bense remiasi Guido michelini’o pa-

rengta knyga Martyno Mažvydo raštai ir    
jų šaltiniai (vilnius: mokslo ir enciklopedi-
jų leidybos institutas, 2000), o stango   
darbo kažkodėl nemini.
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archyvo bibliotekoje leidžia patikimai teigti, kad Kulvietis daktaro laipsnį gavo 
1540 metų lapkričio 28–29 dienomis, vadinasi, po aukštesniosios mokyklos įstei-
gimo vilniuje 1539-aisiais8. 

Įdomus gausiai iliustruotas josto Gipperto informacinis straipsnis apie baltų 
kalbų senuosius tekstus skaitmeninėje titus (thesaurus indogermanischer text- 
und sprachmaterialien; http://titus.uni-frankfurt.de/texte/texte2.htm#balt) duome-
nų bazėje („baltisches textmaterial in der titus-datenbank“, p. 88–110), paties 
autoriaus iniciatyva sukurtoje Frankfurto universitete. Į bazę sudėti visi prūsų 
kalbos tekstai. iš gyvųjų baltų kalbų įdėtas latvių 1586 metų katekizmas ir pluoš-
telis tekstų fragmentų; lietuvių kalbos paminklų yra daugiau: trys katekizmai 
(baltramiejaus vilento, mikalojaus daukšos ir lysijaus), Kristijono donelaičio Me-
tai ir mažvydo Gieſme S. Ambraßeijaus. Šia baze, įgalinančia ieškoti ne tik atskirų 
tekstų ar formų, bet ir ištisų formų ar tekstų kompleksų, ir juos lyginti, plačiai 
naudojasi indoeuropiečių kalbų tyrėjai. specifinis, su baltų tekstais susijęs daly-
kas, yra paieškos sistema, kuri atpažintų skirtingai užrašytas arba skirtingoms 
tarmėms priklausančias tas pačias formas. tokia vientisa „metareprezentacinė“ 
sistema dar kuriama, tačiau įvairių paieškos galimybių ir dabar yra, – autorius 
jas aptaria ir pailiustruoja konkrečiais pavyzdžiais. ateities uždavinys – visiškai 
anotuoti bazės tekstai, kuriais mokslininkai galės naudotis fonologijos, morfolo-
gijos ir sintaksės problemoms spręsti.

eugenijos ulčinaitės straipsnyje „rhetoric in lithuania in the 16th–18th Cen-
turies: the paradigms of Catholic and protestant didactics“ (p. 111–123) parody-
ta, kad ir protestantų, ir katalikų humanitarinėse mokyklose buvo remiamasi iš 
esmės tuo pačiu, antikos filologų ir filosofų darbais pagrįstu retorikos supratimu. 
skyrėsi tik iškalbos mokslo akcentai, prioritetai ir tikslai: protestantai plėtojo di-
daktinę retorikos funkciją, siejamą su Šventojo rašto ir svarbiausių krikščioniš-
kųjų tiesų aiškinimu, o jėzuitai daugiausia dėmesio skyrė estetinei ir emocinei 
retorikos funkcijai. 

rinkinys baigiamas jau minėtu Giedriaus subačiaus straipsniu „the Choice        
of a symbolic Codifying Work in the History of standard european languages“ 
(p. 124–133), kuriame konstatuojamas įdomus dėsningumas: anksčiau kodifikuo-
tų ar analitinių kalbų simboliniais kodifikaciniais veikalais paprastai pasirenka-
mi žodynai, o vėliau kodifikuotų ar sintetinių kalbų (tarp jų – ir lietuvių) – 
gramatikos.

leidinyje įdėta labai naudinga asmenvardžių rodyklė (p. 134–137), o pradžioje 
yra rengėjų padėka (p. 7) ir įvadas (p. 9–15), kuriame išryškinamas reformacijos 
indėlis į baltų raštiją ir pateikiamos rinkinio straipsnių santraukos vokiečių kalba. 

8  plačiau žr.: dainora pociūtė, „abraomas 
Kulvietis italijoje ir lietuvoje“, Darbai ir 
dienos 44, 2005, 248tt.; dainora pociūtė, 
Maištininkų katedros. Ankstyvoji Reformacija 
ir lietuvių–italų evangelikų ryšiai, vilnius: 

versus aureus, 2008, 78tt.; pietro u. dini, 
„sienoje atrasti abraomo Kulviečio dakta-
ro laipsnio įgijimo 1540 m. protokolai“, 
Kultūros barai 3, 2006, 82tt.



Kas yra rengęs leidinius senosios raštijos tematika, puikiai žino, kiek daug 
laiko reikia skirti jų korektūrai. juk susiduriama su daugybe specifinių raidžių, 
diakritikų, keliakalbiais tekstais... siekiamybė – palikti kuo mažiau klaidų, tačiau 
visiškai jų išvengti vargu įmanoma. ne išimtis ir aptariamasis leidinys – visokių 
riktų čia galėjo būti ir mažiau. vieną kitą neminėdamas straipsnių autorių nuro-
dysiu. apmaudus apsirikimas – a.a. vladimiro n. toporovo įvardijimas viačes-
lavu (p. 37, 39; kontaminacija su viačeslavu v. ivanovu?). ALt ir jo biblioteka iš 
kitų lituanistinių leidinių išsiskiria skrupulingu bibliografijos pateikimu: nurodo-
mi autorių vardai, parengėjai, sudarytojai, leidyklos ir pan. ir šiame leidinyje 
nusistatytų principų gražiai laikomasi, užkliuvo tik vytauto mažiulio keturtomio 
Prūsų kalbos etimologijos žodyno aprašymas – kaip leidykla nurodytas Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, nors iš tiesų šį žodyną pradėjo leisti Mokslas (t. 1), 
tęsė Mokslo ir enciklopedijų leidykla (t. 2–3) ir tik baigė Mokslo ir enciklopedijų leidy-
bos institutas. iš tiesų tai lyg ir ta pati leidykla, patyrusi pertvarkų ir pavadinimo 
keitimųsi. pabaigai – keletas korektūros klaidų su atitaisymais skliausteliuose: 
penkios dalis, p. 31, 5 eil. iš virš. (= dális); pirma dalis, antra dalis, Ketwirta 
dalis, p. 31, 7, 9, 13 eil. iš virš. (= dalìs); gieſtisy, p. 40, 18 eil. iš ap. (= gieſtiſy); 
dasss, p. 44, 20 eil. iš ap. (???); Kultûros, p. 49, 3 eil. iš ap. (= Kultūros); Etymo-
logisches, p. 45, išn. 12 ir p. 49, 22 eil. iš ap. (= etymologisches); Lituanicum, p. 50, 
3 eil. iš virš. (= Lithuanicum); tsr mokslų akademija, vilnius: lietuvių Kalbos ir 
literatūros institutas, p. 110, 13–17 eil. iš ap. (= lietuvos tsr mokslų akademija, 
lietuvių kalbos ir literatūros institutas, vilnius: vaga).

recenzuojamasis leidinys pravers visiems, kurie domisi senąja baltijos kraštų 
(ypač lietuviškąja) raštija, pirmiausia – neskaitantiems lietuvių kalba, nes rinki-
nyje diskutuojamais klausimais lietuviškai yra nemažai rašyta.

Bonifacas Stundžia

bonifacas stundžia   Gauta 2008 m. spalio 4 d.
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Lietuva
el. p.: bonifacas.stundzia@flf.vu.lt
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eglė bukantytė, 
Martino Lutherio Naujojo Testamento (1522–1546) 
įtaka Jono Bretkūno Naujojo Testamento vertimui 
(1579–1580) sintaksės aspektu

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 

2007, 260 (+4) p.,  isbn 978-9955-18-260-3

eglė bukantytė ėmėsi sudėtingos temos. nors jono bretkūno naujojo testa-
mento vertimas palyginti nemažai tirtas (tai atsispindi ir panaudotos literatūros 
sąraše), tačiau ankstesni tyrimai buvo arba tekstologinio pobūdžio, arba gana 
fragmentiški. ištirti martino lutherio naujojo testamento (toliau – LNT) įtaką 
bretkūno naujojo testamento (toliau – BNT) vertimui galima tik nustačius jo 
santykį su visais vertimo šaltiniais, todėl monografijos pavadinimas tik iš dalies 
atspindi tą didelį darbą, kurį teko atlikti autorei1. 

bukantytė išsikėlė daugialypį tikslą: „aprašyti m. lutherio naujojo testamen-
to paveiktas j. bretkūno naujojo testamento vertimo sintagmas, nustatyti to po-
veikio dėsningumus, atskleisti j. bretkūno naujojo testamento sintaksės ypatu-
mus ir j. bretkūno vertimo strategiją“ (p. 15). darbo tikslas vėl rodo didelius 
autorės užmojus, mokslinę drąsą ir atlikto darbo mastą bei sudėtingumą. 

Knygos įvade (p. 7–19) trumpai apibūdinama kultūrinė bretkūno vertimo 
aplinka ir darbo sąlygos, aptariamos galimos vertimo strategijos, biblijos vertimo 
specifika, apžvelgiami LNT sintaksės, bretkūno raštų kalbos ir senųjų lietuviškų 
raštų sintaksės tyrimai2. monografijoje siekta aprėpti visą BNT sintaksės sritį, 

1  Knyga parengta 2006 metais vilniaus uni-
versitete apgintos humanitarinių mokslų 
daktaro disertacijos pagrindu. apie ją žr. 
jolanta Gelumbeckaitė, [rec.:] „eglė bu-
kantytė, m. liuterio naujojo testamento 
(1522–1546) įtaka j. bretkūno naujojo tes-
tamento vertimui (1579–1580) sintaksės 
aspektu“, ALt 8, 2006, 353–358.

2  tarp minimų senųjų lietuviškų raštų sin-
taksės tyrimų (taip pat ir panaudotos lite-
ratūros sąraše) pasigedau eduardo Her-

manno studijų, ypač eduard Hermann, 
Über die Entwicklung der litauischen Kon-
junktionalsätze ( jena: Frommansche buch-
druckerei, 1912) ir leo nardo drotvino – 
vieno pirmųjų pokario lietuvoje tyrusių 
sudėtinio sakinio sintaksės istoriją – dar-
bų. autorė nespėjo pasinaudoti ir api-
bend rinamuoju vytauto ambrazo darbu 
(vytautas ambrazas, Lietuvių kalbos istori-
nė sintaksė, vilnius: lietuvių kalbos insti-
tutas, 2006).



Archivum Lithuanicum 10238

todėl aprašytos 44 konstrukcijos, kurias atrenkant „atsižvelgta į kitų tyrėjų nu-
statytus vokiškojo originalo interferencijos atvejus“ (p. 15). 

nurodyti metodiniai tyrimo principai didesnių abejonių nekelia: atsižvelgta 
ne tik į visus galimus BNT vertimo šaltinius, bet ir į kitų lietuviškų Xvi amžiaus 
rytų prūsijos tekstų kalbą, tarmių duomenis, galimą lenkų kalbos įtaką, net teo-
loginius ir tekstologinius verčiamo teksto ypatumus3.

Knygą, be įvado ir išvadų, sudaro trys skyriai. juose nagrinėjamos sintagmos 
suskirstytos pagal du kriterijus: visų pirma visos konstrukcijos skiriamos į savas, 
lietuvių kalbos sintaksinę sandarą atitinkančias, ir svetimas konstrukcijas (sintak-
sinius skolinius). savosios konstrukcijos toliau skirstomos į tas, kurios BNT var-
tojamos joms įprasta reikšme, ir tas, kurios BNT turi šiaip joms nebūdingų reikš-
mės atspalvių (sintaksinius semantizmus). Gaila, kad ši ne tokia jau savaime 
suprantama klasifikacija autorės visai neaptarta4. 

1. pirmajame knygos skyriuje aptariami tiesioginiai sintaksiniai bretkūno sko-
liniai. jų nustatyta 16 rūšių.

pradedama nuo kalbėjimo veiksmažodžių vartosenos su prielinksniu nuo ir 
kilmininku (p. 20–24). tokios vartosenos atvejų daugiausia evangelijoje pagal 
joną, jų visai nėra evangelijose pagal luką ir morkų. išnagrinėjusi šių junginių 
santykį su originalais bukantytė daro išvadą, kad jų vartoseną BNT „galėjo lem-
ti bet kuris iš šaltinių“ (p. 23). ją norėtųsi patikslinti: graikiško šaltinio poveikis 
atkrenta dėl prielinksnių reikšmių neatitikimo. 

neabejotinai vokiško originalo paveiktais laikomi veiksmažodžio dasilytėti jun-
giniai su daiktavardžių galininku (p. 25–28)5. veiksmažodžių duoti ir liepti varto-
jimas su galininku ir bendratimi greičiausiai nulemtas vertimo šaltinių – tokia 
išvada padaryta jocheno d. range′s tyrime6. Knygoje (p. 28–31) tokios vartosenos 
pavyzdžius dar kartą sugretinus su originalais ši išvada patvirtinta. 

tarp veiksmažodžio papildinių įsiterpia skaitvardžio dvylika vartojimas BNT. 
daugeliu atvejų jis, kaip ir dabartinėje kalboje, valdo daiktavardžių kilmininką. 
bukantytės dėmesį patraukė tie atvejai, kai skaitvardis modifikuoja veiksmažo-
džio valdomus daiktavardžius, t. y. kai jis yra ne pagrindinis, o priklausomasis 
sintaksinio junginio dėmuo. autorės teisingai nustatyta, kad tokią skaitvardžio 

3  prie tekstologinių (o ne, pavyzdžiui, psi cho-
loginių) vertimo aspektų nepagrįstai pri-
skiriamas ir „vertimas, atliktas skirtingo-
mis dienomis ir tos pačios darbo dienos 
pradžioje bei pabaigoje“ (p. 17).

4  nepaaiškintas jos santykis su skirtimis 
„šnekamosios kalbos : raštų kalbos konst-
rukcija“, „senoji, archainė : naujoji, inova-
cinė konstrukcija“ ir pan.

5  bukantytės nuomone, veiksmažodis dasi ly-
tėti prisijungia kilmininką dėl slaviško 
priešdėlio (p. 25). bet juk kilmininku žy-
mimas ir veiksmažodžio lytėtis (taip pat ir 
liestis) valdymas!

6  jochen d. range, Bausteine zur Bretke-For-
schung. Kommentarband zur Bretke-Edition 
(NT), paderborn etc.: Ferdinand schöningh, 
1992, 441.
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dvylika vartoseną galėjo lemti bet kuris iš originalų arba keli originalai kartu 
(p. 32). vis dėlto toliau nagrinėjamas ne tiek paties skaitvardžio, kiek veiksma-
žodžio valdomų daiktavardžių žymėjimas linksniu. todėl pro akis praslydo tai, 
kad nurodytais atvejais skaitvardis dvylika, kaip senovės graikų, lotynų ir vo-
kiečių kalbose, apskritai nekaitomas (plg. ypač mt 11,1 atvejį, kurio negalima 
paaiškinti vardininko ir galininko formų sutapimu) arba linksniu derinamas su 
daiktavardžiu (plg. BP ii 1355–6 ir BP i 35810; pastaruoju atveju skaitvardis gali 
būti ir nekaitomas). 

pavienis veiksmažodžio geisti vartosenos su kilmininku kartas evangelijoje 
pagal morkų (p. 34) priklausomybe nuo vertimo šaltinių aiškintas jau range′s 
(plg. 1992, 532). autorės nustatyta, kad galininko su veiksmažodžiu norėti atvejais 
vertimo šaltinis buvo LNT.

Galininko su veiksmažodžiu ieškoti atvejus (p. 36–39) bukantytė, kaip ir jolan-
ta Gelumbeckaitė7, aiškina tiesioginiu originalų poveikiu. abejonių nekelia vers-
tinis bretkūno dukart pavartotos konstrukcijos kalbėti ant ko pobūdis (p. 39–40). 
Gerai įrodyta, kad trys veiksmažodžio keikti su naudininku (p. 40–41) ir du veiks-
mažodžio pakentėti su prielinksnio su konstrukcija (p. 42) pavartojimai yra pa-
veikti vokiško originalo. bukantytės išvada, kad „veiksmažodžio klausyti varto-
seną lėmė originalai“ (p. 43), patvirtina ankstesnio Gelumbeckaitės tyrimo (plg. 
Gelumbeckaitė 2002, 35) rezultatus. ją formuluojant atsižvelgiama ir į vertimo 
aplinkybes – didelį vertėjo nuovargį.

junginiai laikyti už (tiksliau – užu) ką, laikyti per ką bukantytės, kaip ir jono 
palionio8, besąlygiškai laikomi paveiktais vokiškos konstrukcijos halten für + aku-
zatyvas (p. 47–49). dabar įprastas įnagininkas su veiksmažodžiu laikyti nei BNT 
pirminiame tekste, nei korektūrose nevartojamas. vis dėlto reikėtų atkreipti dė-
mesį į tai, kad su minėtomis prielinksnių konstrukcijomis veiksmažodis laikyti 
vartojamas ir kituose raštuose (ne tik mažosios lietuvos) bei dabartinėse tarmė-
se, vartotas Gimtosios kalbos ir juozo balčikonio (žr. LKŽ vii 38). nebūčiau linkęs 
tokios šio veiksmažodžio vartosenos kategoriškai laikyti tiesioginiu skoliniu iš 
LNT: ji galėjo būti vartojama šnekamojoje kalboje, ir ne tik dėl vokiečių, bet ir 
dėl lenkų kalbos poveikio.

bukantytės tyrimas Gelumbeckaitės išvadą apie vulgatos įtaką finityvą ar kon-
tentyvą reiškiančio galininko vartojimui su veiksmažodžiais melsti(s) ir prašyti 
evangelijoje pagal luką (plg. Gelumbeckaitė 2002, 35) papildo kitų evangelijų 
duomenimis. tuos pačius veiksmažodžius bretkūnas vartoja ir su prielinksnio 

7  jolanta Gelumbeckaitė, Linksnių ir prielinks-
ninių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno 
Biblijos Evangelijoje pagal Luką, vilnius: 
lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, 
34–35.

8  jonas palionis, Lietuvių literatūrinė kalba 
XVI–XVII a., vilnius: mintis, 1967, 187.
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nuo (tiksliau – nuog) konstrukcija, žyminčia patientą arba beneficientą (p. 53–55). 
nustačius, kad ši konstrukcija korektūrose nė karto nebuvo taisyta, spėjama ją 
buvus vartojamą ir gyvojoje Xvi amžiaus rytų prūsijos kalboje (p. 55). Šiuo atve-
ju būtų pravertęs platesnis žvilgsnis į raštų ir tarmių duomenis. Kita vertus, au-
torės išvada rodo, kad pastaroji veiksmažodžių melsti(s) ir prašyti vartosena turė-
jo būti nagrinėjama antrajame knygos skyriuje kaip lietuvių kalbai nesvetima, 
vertimo originalų tik skatinta.

veiksmažodžio rūpintis junglumo aprašymas (p. 55–57) remiasi Gelumbeckai-
tės atliktu tyrimu (plg. 2002, 215) ir jį kiek papildo. autorė perima ir patvirtina 
šiame tyrime išdėstytas interpretacijas. abi autorės sutaria ir dėl konstrukcijų 
nusitikėti ir pasitikėti ant + kilmininkas (p. 57–60) interpretacijos: tokia vartosena 
paveikta atitinkamų vokiškų veiksmažodžių su auf ir akuzatyvu (plg. Gelumbec-
kaitė 2002, 57).

Gelumbeckaitės ir bukantytės teikiamos veiksmažodžio veizdėti vartosenos su 
galininku interpretacijos šiek tiek skiriasi. abi autorės sutaria, kad tokia vartosena 
yra paveikta vertimo šaltinių, tačiau Gelumbeckaitė (2002, 58) labiau išryškina ir 
pabrėžia lotynų kalbos poveikį, o bukantytė pagrįstai atkreipia dėmesį į tai, kad 
ir graikų ὁράω, ir vokiečių sehen (p. 60) taip pat valdo akuzatyvą. truputį skirtin-
gai (nors ir viena kitai neprieštaraudamos) abi autorės aiškina sintagmos veizdėti 
ant ko vartojimą BNT. bukantytė spėja ją buvus paimtą iš gyvosios kalbos (p. 65), 
o Gelumbeckaitė (2002, 58) pabrėžia jos slavišką kilmę. tik kai kuriais atvejais šios 
sintagmos vartojimą galima paaiškinti lotynų ar vokiečių kalbų įtaka.

toliau monografijoje aptariami keli subjekto (ne veiksnio!) raiškos BNT atvejai. 
pavienės konstrukcijos pagaileio Jeſụ ‘jėzui pagailo’ (p. 66) ir apſieſtas ſu welinu 
‘velnio apsėstas’ (p. 67) pagrįstai laikomos LNT interferencijos padariniais. 

Knygoje nagrinėjami trys LNT tiesiogiai paveikti aplinkybių raiškos atvejai. 
Gelumbeckaitės tyrimu remiasi skyrelis apie būdo reikšme vartojamą prielinksnio 
iš + kilmininkas konstrukciją (p. 69–71). Knygoje išryškintas jos nuoseklus varto-
jimas iš LNT verstose evangelijose ir papildomai nurodyti keli tokios vartosenos 
pavyzdžiai. bukantytės teiginys, kad „prielinksninė konstrukcija [turima omeny 
iš + kilmininkas] bnt su vo. aus + datyvas sutampa visur“ (p. 69) netikslus: plg. 
Gelumbeckaitės nurodomus lk 6,44; 10,27; 24,35 pavyzdžius. išnagrinėjus turimą 
medžiagą daroma išvada, kad ši konstrukcija vartota ir gyvojoje kalboje. 

nagrinėdama prielinksnio in(g) vartoseną su tikrinių daiktavardžių Jeruzalė, 
Izraelis ir kai kurių asmenvardžių galininku (p. 71–82) bukantytė, skirtingai nei 
Gelumbeckaitė (2002, 241), remiasi ne tiek kiekvieno atvejo atitikmenų origina-
luose analize, kiek bendraisiais tikrinių vardų vartosenos lietuvių, graikų, loty-
nų ir vokiečių kalbose dėsningumais. ji iš esmės pakeičia tiriamąjį klausimą ir 
užuot nagrinėjusi sintaksinės konstrukcijos ir inesyvo santykį nukrypsta į tikri-
nių žodžių kaitymo (ar nekaitymo) problemos BNT svarstymus. Šios konstruk-
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cijos keitimas inesyvu korektūrų sluoksnyje vertinamas kaip nesisteminis, sku-
botas ir neatidus, nes „neatsižvelgiama į tai, kad tai yra sakralinis, o ne geo-
grafinis jeruzalės vardas“ (p. 77). vertinant teologiniu aspektu iš tikrųjų susi-
daro toks įspūdis, tačiau pasižiūrėjus funkciniu aspektu matyti labai aiški ir 
nuosekli taisymo strategija: inesyvu keistos kone visos vietos reikšmę pirminia-
me tekste turėjusios konstrukcijos ir, priešingai, netaisyta nė viena judėjimo 
galinį tašką reiškianti in(g) + galininkas konstrukcija (plg. 2 lentelę p. 75–76 ir 
3 lentelę9 p. 78). tad su skirsnio išvada, esą „Keičiant prielinksninę konstrukciją 
inesyvu redaguojant tekstą, suardyta ir taip nenuosekli bnt biblijos vietovardžių 
vartosenos sistema“ (p. 82) visiškai sutikti negalima.

pagrįstai skolinta laikoma vienintelė priežastį reiškianti konstrukcija ant su 
kilmininku (p. 82–83), išnagrinėta jau Gelumbeckaitės (2002, 221); jos interpreta-
cija abiejuose veikaluose sutampa. 

pirmasis knygos skyrius baigiamas savybinių ir participinių įvardžių vartose-
nos apžvalga. tyrimo išeities pozicijos – alberto rosino nuomonė, kad „partici-
pinių ir savybinių įvardžių refleksyvinė vartosena prūsinėje lietuvių kalbos raštų 
atšakoje yra vokiečių kalbos interferencijos rezultatas“10. Įvardžiu savo refleksy-
vumas BNT žymimas tik du kartus, visais kitais atvejais vartojami savybiniai 
pirmojo ir antrojo asmens įvardžiai. pateikusi visus surinktus duomenis autorė 
daro išvadą, kad „bnt medžiaga, deja, neatskleidžia jokių savybinių įvardžių 
refleksyvine reikšme ir refleksyvinių įvardžių vartosenos dėsningumų“ (p. 89). 
bet juk tai, kad pirminiame tekste savybiniai pirmojo ir antrojo asmens įvardžiai 
„visada [net 112 atvejų] atitinka originalų konstrukcijas“ (p. 84) ir yra tam tikras 
vartosenos dėsningumas!

2. antrajame knygos skyriuje nagrinėjamos lietuvių kalbai nesvetimos kons-
trukcijos, kurias LNT tik skatino rinktis. pradedama nuo veiksmažodžių ir įvar-
džių papildinių.

pirmieji aptariami kalbėjimo veiksmažodžiai su aliatyvu (p. 90–98). atlikus 
tyrimą nustatyta, kad su šiais veiksmažodžiais vartojamus aliatyvus atitinka ori-
ginalų prielinksninės konstrukcijos (p. 94)11. toliau šio klausimo nagrinėjimą kny-

9  pirminio teksto pavyzdys mk 15,32 Karalius 
ing Iſrael (→Karalius Iſraela) trečioje len-
telėje neteisingai įrašytas prie galininko (o 
ne inesyvo) funkcijos.

10  albertas rosinas, Baltų kalbų įvardžiai, vil-
nius: mokslas, 1988, 178.

11  bukantytė neteisingai referuoja rosino 
nuo monę: „lenkiškųjų šaltinių poveikio 
galimybę aliatyvo vartosenai m. daukšos 
tekstuose atmeta a. rosinas (2001: 140)“ 
(p. 90). nurodytoje vietoje skaitome: „Kal-

bant apie aliatyvo vartojimą daukšos teks-
tuose taip pat atsargiai būtų galima teigti, 
kad jį inspiravo lenkiško originalo prie-
linksninės konstrukcijos“ (žr. albertas ro-
sinas, Mikalojaus Daukšos tekstų įvardžių se-
mantinė ir morfologinė struktūra, vilnius: 
mokslo ir enciklopedijų leidybos institu-
tas, 2001, 140). taigi, originalas tokią var-
toseną vis dėlto skatino; kitas dalykas, 
kad vien tik svetimų kalbų įtaka negalima 
paaiškinti aliatyvo funkcijų kitimo.
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goje užgožia aliatyvo ir naudininko santykio BNT problema. tyrimas patvirtina 
Gelumbeckaitės nuomonę, kad aliatyvas yra stilistiškai žymėta forma (plg. Ge-
lumbeckaitė 2002, 75), tačiau bukantytės nustatyta, kad jo vartosena labiau pri-
klausanti nuo žodžio kalbos dalies ir reikšmės (p. 98).

Saugotis ir sergėtis nuo ko atvejais (p. 98–101) bukantytės parodyta, kad visi 
originalų atitikmenys taip pat eina su prielinksnių konstrukcijomis, o kilmininkas 
vertime retas (po vieną atvejį pirminiame tekste ir korektūrose). daroma išvada, 
kad šie veiksmažodžiai su prielinksnine konstrukcija galėjo būti vartojami ir gy-
vojoje kalboje (p. 101). vis dėlto evangelijoje pagal luką vertėjui renkantis prie-
linksninę konstrukciją įžvelgiama vulgatos įtaka (plg. ir Gelumbeckaitė 2002, 
52–53), o kitose evangelijose – LNT poveikis. pastaroji teiginio dalis gana aprio-
riška: juk graikų konstrukcija ἀπὸ su genityvu ar akuzatyvu, lotynų ab su ablia-
tyvu ir ypač (knygoje neminima) lenkų od su genityvu lietuviškam vertimui ar-
timesnės nei vokiečių für su datyvu ar akuzatyvu. 

apie veiksmažodžio tikėti ir jo vedinių nusitikėti, pasitikėti junglumą BNT taip 
pat rašyta Gelumbeckaitės (2002, 56–58). naũja bukantytės tyrime – dviejų tikėti 
reikšmių skyrimas ir jų vartojimo aptarimas (p. 101–105). skiriasi ir tyrimo rezul-
tatų interpretacija. Gelumbeckaitė pabrėžia indoeuropietišką naudininko su tikėti 
pobūdį ir išryškina lotyniškus šios konstrukcijos atitikmenis, o bukantytė daugiau 
remiasi vokiškais atitikmenimis ir daro išvadą, kad „bnt veiksmažodžio tikėti 
junglumas labiausiai atitinka vo. glauben junglumą lnt“ (p. 103). Šis apibendri-
nimas nepakankamai pagrįstas: 5-oje lentelėje (p. 104) neduota pavyzdžių, o tik 
apibendrinti įvairiakalbiai lietuviškų konstrukcijų atitikmenys, nepateikta statis-
tikos. originalai rodo, kad skiriasi tik su šiuo veiksmažodžiu vartojamos prie-
linksnio ing konstrukcijos lotyniškas (in + akuzatyvas / abliatyvas) ir vokiškas   
(an + akuzatyvas) atitikmuo. manyčiau, kad kai lotynų in vartojamas su akuza-
tyvu, būtent jis, o ne vokiečių an su akuzatyvu artimesnis lietuviškam vertimui. 
nederėtų pamiršti ir galimos lenkų kalbos įtakos.

išnagrinėjusi pavienius turėti ing ką ir turėti per ką atvejus (p. 105–107) nuo 
sprendimo dėl tokios vartosenos priežasčių autorė susilaiko. vis dėlto pirmąją 
konstrukciją būčiau linkęs laikyti aiškiu skoliniu, nebūdingu sintaksinei lietuvių 
kalbos sandarai, – ją būtų labiau tikę aptarti pirmajame knygos skyriuje.

nagrinėdama jau palionio (1967, 178) pastebėtą veiksmažodžio pavirsti varto-
seną su ing ir galininku bukantytė sprendžia klausimą, ar ji buvusi būdinga ano 
meto gyvajai kalbai (p. 107–108). remiantis šios sintagmos keitimu korektūrose 
daroma išvada, kad ji laikyta klaidinga.

Gana atsargiai sprendžiamas sudėtingas galininko su neigiamaisiais tranzity-
viniais veiksmažodžiais klausimas (p. 109–120). teisingai pripažįstama, kad vis 
dar nėra aišku, kokia linksnių vartosena su neigiamaisiais veiksmažodžiais laiky-
tina Xvi amžiaus raštų kalbos norma. nėra iki galo nusistovėjusi net dabartinės 
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bendrinės kalbos neiginio galininko ir kilmininko vartosena. pagirtina, kad autorė 
pasirėmė alano timberlake’o atliktais rusų kalbos neiginio kilmininko tyrimais ir 
vertindama bretkūno vertimo medžiagą atsižvelgė į daugelį veiksnių, darančių 
įtaką linksnio pasirinkimui. neiginio galininko priklausomybė nuo šaltinių (ne tik 
vokiško, bet ir lotyniško) įrodoma tik nedaugeliu jo pavartojimo atvejų.

taip pat atsargiai vertinamos konstrukcijos nekurie, tie nuo + kilmininkas          
(p. 121–124). manoma, kad jos galėjusios būti vartojamos ir ano meto šnekamo-
joje kalboje, vokiškos von + datyvas konstrukcijos tik parėmusios jų vartoseną.

pritartina išvadai, kad subjekto raišką konstrukcijomis nuo + kilmininkas su 
veiksmažodžiu krikštytis ir neveikiamuosiuose BNT sakiniuose (p. 124–130) galė-
jo skatinti vokiškos konstrukcijos von + datyvas, o to meto tarmėse – dar ir len-
kiškos konstrukcijos od + genityvas.

iš LNT skatintų vartoti aplinkybių nagrinėjami du atvejai. vietos raiškos prie-
linksnio ant konstrukcija su kilmininku analizė (p. 130–136), palyginti su Gelum-
beckaitės atliktu tyrimu, duoda nedaug ką nauja. priešingai, Gelumbeckaitės 
rasta ir išnagrinėta tokių su šiuo prielinksniu vartojamų konstrukcijų (ant aukšto, 
ant kelio, ant rankų, ant žmogaus), kurių bukantytė nemini (plg. Gelumbeckaitė 
2002, 99–100, 105–106). daugiausia dėmesio bukantytė skiria konstrukcijoms, var-
tojamoms su žodžiu žemė ‘dangaus kūnas, žmonių buveinė’. jos nustatyta, kad 
su šia leksema bretkūnas nuosekliai vartoja prielinksninę sintagmą, tačiau „ver-
timo šaltinius kiekvienu atveju reikėtų nustatyti atskirai“, nes sintagma ant žemės 
atitinka ne tik vokiečių auf Erden, bet ir graikų ἐπί γῆς, o kartais ir lotynų super 
terram konstrukcijas (p. 134). skyriaus išvada, kad LNT konstrukcija auf + datyvas 
galėjo inspiruoti prielinksninės konstrukcijos vartoseną su kai kuriomis leksemo-
mis, tačiau tokia vartosena galėjo būti skatinama ir slaviškų konstrukcijų per 
gyvąją kalbą (plg. p. 135–136), tik pakartoja atsargiau suformuluotas Gelumbec-
kaitės (2002, 246) tyrimo išvadas. 

prieveiksmio ten vartosena buvimo vietai ir judėjimo krypčiai reikšti nagrinė-
jama remiantis Gelumbeckaitės (2002, 104) išvadomis, kad keliais atvejais įvardžių 
inesyvo keitimą šiuo prieveiksmiu „galėjo skatinti vokiškas tekstas“ ir „didesnis 
vokiško teksto poveikis pastebimas blk taisymuose (tai ypač pasakytina apie 
adverbialines sintagmas)“ (ten pat, 246). Knygoje laikomasi Gelumbeckaitės nuo-
monės, naujų duomenų pateikiama nedaug. 

daiktavardžio kilmininko pozicija daiktavardiniuose junginiuose tiriama išei-
ties tašku pasirinkus virginijos vasiliauskienės teiginį, kad Xvi amžiaus lietuviš-
kų raštų kalboje kilmininku išreikšto daiktavardžio vieta šiuose junginiuose nėra 
griežtai apibrėžta12. bukantytės visų pirma nustatyta, kad visose BNT evangeli-

12  virginija vasiliauskienė, Atributinio jungi-
nio dėmenų tvarka senojoje lietuvių kalboje 

(daktaro disertacija, rankraštis), Kaunas, 
1995, 97.
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jose vyrauja daiktavardžių pažyminiu einančio kilmininko postpozicija (evange-
lijoje pagal luką jos yra net 95%, kitose evangelijose – apie 70% visų atvejų). 
atidžiau pagal vasiliauskienės tyrimų metodiką išnagrinėti tie iš LNT verstų 
evangelijų daiktavardžio kilmininko postpozicijos atvejai, kurie sutampa su ori-
ginalu. nustatyta, kad tada „kilmininko postpozicija daugiausiai nulemta vidinių 
priežasčių“ (p. 148). pavyzdžiui, nuosekliai postpoziciškai vartojami tikrinių daik-
tavardžių kilmininkai (p. 150). vokiško šaltinio poveikis (pasiremiant ir range’s 
tyrimų rezultatais) įžvelgiamas kilmininko prepozicijos atvejais sakralinėje baž-
nytinėje frazėje žmogaus sūnus (galbūt ir dangaus karalystė) (p. 151–153). savaran-
kiškai atlikusi tyrimą bukantytė gražiai papildė lietuvių kalbos žodžių tvarkos 
raidos tyrimų išvadas vertingais BNT duomenimis. 

antrojo skyriaus pabaigoje nagrinėjami prijungiamieji BNT sakiniai. iš pradžių 
aptariama accusativus cum participio konstrukcijų ir šalutinių aiškinamųjų sakinių 
konkurencija bretkūno vertime (p. 154–166). nustatyta, kad „aiškinamieji sakiniai 
bnt yra maždaug 3x dažnesni negu galininkas su dalyviu“ (p. 157) ir kad „bnt 
aiškinamieji sakiniai visais atvejais atitinka m. lutherio tekste vartotus prijungia-
muosius sakinius“ (p. 162). daroma išvada, kad „bnt aiškinamųjų sakinių var-
toseną skatino atitinkami prijungiamieji sakiniai lnt“ (ten pat), taip pat nusta-
tyta, kad aiškinamieji sakiniai, o ne accusativus cum participio konstrukcijos daž-
niau vartojami evangelijose pagal matą ir joną, rečiau – evangelijose pagal luką 
ir morkų (plg. p. 165). Šios išvados papildo vytauto ambrazo 7-ajame ir 8-ajame 
praėjusio amžiaus dešimtmetyje paskelbtus galininko su dalyviu vartosenos se-
nuosiuose lietuvių kalbos paminkluose tyrimų rezultatus13. 

absoliutinio naudininko konstrukcijų santykis su šalutiniais aplinkybiniais 
sakiniais knygoje aptartas gana trumpai, sakyčiau, fragmentiškai (p. 166–170). 
išvada „m. lutherio vartojami prijungiamieji sakiniai skatino vartoti aplinkybi-
nius sakinius bnt“ (p. 168) tik patvirtina ankstesnių, daugiausia ambrazo, ty-
rimų rezultatus ir, sakyčiau, yra iš anksto nuspėjama (plg. p. 166). Įdomesni 
tyrimo rezultatai, rodantys, kad šalutiniai sakiniai nevartojami šnekamajai kal-
bai artimesnėse teksto atkarpose – dialoguose (p. 170). toliau skyriuje atkrei-
piamas dėmesys į būtojo kartinio laiko dalyvių ir šalutinių sakinių varijavimą 
BNT (p. 170–177). deja, su originalais pateikiami tik keli vertimo šalutiniai saki-
niai, todėl tyrimas nėra nuodugnus. 

skyriaus pabaigoje apžvelgiamos tiesioginės kalbos įvadinės atsakė bylodamas po-
būdžio konstrukcijos. tyrimas čia taip pat neišsamus. nurodoma, kad lutherio ati-
tinkamose frazėse vartojami jungtuku und sujungti asmenuojamieji veiksmažodžiai, 

13  plg. vytautas ambrazas, „Galininkas su 
dalyviu Xvi–Xvii a. lietuvių kalbos pa-
minkluose“, LKK 9, 1969, 41–56; „Galinin-
ko su dalyviu (accusativus cum participio) 

struktūra ir vartosena senojoje lietuvių 
kalboje“, LKK 15, 1974, 195–275; Lietuvių 
kalbos dalyvių istorinė sintaksė, vilnius: 
mokslas, 1979, 140–165.
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tačiau iki galo vertimo santykis su LNT (ir kitais originalais) taip ir lieka neaiškus. 
plg. ambrazo išvadą: „sen. raštuose konstrukcijos su sakymo veiksmažodžių pus-
dalyviais, ypač bylodamas, -a, įvedančiais tiesioginę kalbą [...] beveik visos atitinka 
vokiškojo originalo veiksmažodžius su und“ (ambrazas 1979, 74 ir toliau).

3. trečiajame knygos skyriuje nagrinėjamos lietuvių kalbai nesvetimos kons-
trukcijos, kurių vartoseną tam tikromis reikšmėmis LNT tik skatino.

pirmoji aptariama veiksmažodžio duoti(s) konstrukcija su bendratimi (p. 181–
188). autorė verifikuoja range′s paskelbtą mintį, kad jų vartosena bretkūno verti-
me galinti būti paveikta LNT (plg. range 1992, 90). atidžiai ištyrusi lietuviškos 
konstrukcijos vartoseną bukantytė nustatė, kad vokiška konstrukcija (sich) lassen + 
bendratis ja verčiama toli gražu ne visada. autorė skiria ir atskirai aptaria dvi 
lie tu viškos konstrukcijos reikšmes – permisyvinę ir direktyvinę. tyrimą apibendri-
nant daroma išvada, kad permisyvinė konstrukcijos duoti(s) + bendratis vartosena 
„sutampa su lnt (sich) lassen + bendratis, bet nėra jos paveikta, nes tokia varto-
sena kalboje egzistavo. vokiškojo originalo konstrukcija (sich) lassen + bendratis 
įtakos galėjo turėti duoti(s) + bendratis vartosenai direktyvine reikšme“ (p. 188; 
paryškinta mano. – a. j.). antroji bukantytės išvados dalis nekelia abejonių, tačiau 
pirmoji atrodo nepamatuotai kategoriška. tai, kad lietuviška konstrukcija permi-
syvine reikšme gyvojoje kalboje, kaip teigia autorė, galėjo būti vartojama dėl len-
kų kalbos poveikio (p. 182), visai netrukdo manyti, kad ir atitinkama vokiška 
konstrukcija tokią vartoseną palaikė ir net skatino (taigi veikė ir bretkūno vertimą). 
nuodugniau konstrukcijos duoti(s) + bendratis santykis su originalais bukantytės 
išnagrinėtas specialiame straipsnyje14. jame išvada suformuluota atsargiau ir, ma-
nyčiau, yra tikslesnė, plg.: „duoti(s) su bendratimi su reikšme ‘leisti’ bretkūnas 
laikė tinkama sintaksine forma“ (bukantytė 2003, 76). Šią konstrukciją, vartojamą 
permisyvine reikšme, skirčiau prie nagrinėjamųjų antrajame knygos skyriuje.

autorės atidumą ir atsargumą rodo veiksmažodžių norėti ir turėti konstrukcijų 
su bendratimi tyrimas (p. 188–202). Šiame skyriuje daugiau klausimų negu atsaky-
mų, tačiau galimos interferencijos atvejų įžvalga ir mokamas probleminių klausimų 
formulavimas kalbos mokslui taip pat svarbūs dalykai. skaityti skyrių ypač įdomu, 
nes jame aptariami ne tik lingvistiniai, bet ir teologiniai gramatinių išraiškos prie-
monių pasirinkimo motyvai. manyčiau, kad vokiškos konstrukcijos wollen + ben-
dratis įtaką konstrukcijos norėti + bendratis vartosenai būsimojo laiko reikšme 
bret kūno vertime galima teigti tvirčiau (plg. p. 190). dėl konstrukcijos turėti + 
bendratis, šešis kartus, daugiausia dešimtyje dievo įsakymų, pavartotos griežtam 
draudimui reikšti, taip pat būčiau tikresnis (plg. p. 197, 202) – nepriklausomai nuo 

14  eglė bukantytė, „Konstrukcijos duoti(s) su 
bendratimi ir veiksmažodžio tikėti varto-
sena j. bretkūno naujajame testamente“, 

Tiltai 4, priedas nr. 14. Vakarų baltų kalbos 
ir kultūros reliktai, 2003, 74–80.
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to, ar šia reikšme ji buvo vartojama ir šnekamojoje kalboje, ar ne, bretkūno verti-
me aiškiai matyti jos vartojimą veikusios vokiškos konstrukcijos įtaka. svarbus šio 
bukantytės tyrimo rezultatas – atskleistas nuoseklus būsimojo laiko vartojimas 
šalutiniuose klausiamuosiuose episteminio modalumo sakiniuose (p. 202).

junginių su veiksmažodiniais daiktavardžiais duoti liudymą, daryti tarnavimą, 
duoti prisakymą ir padaryti susimylimą apžvalga (p. 202–205) remiasi palionio (1967, 
200–201) tyrimo rezultatais; beje, jo nurodyta daugiau tokių lietuviškuose Xvi–
Xvii amžiaus raštuose vartotų junginių. bukantytė nustatė, kad BNT šių junginių 
vartoseną, priklausomai nuo evangelijos, lemia atitinkamos lotyniškos (padaryti 
susimylimą), vokiškos (daryti tarnavimą) ir lotyniškos arba vokiškos (duoti prisaky-
mą, liudyti, duoti, kalbėti liudymą) konstrukcijos. jos tyrimas, žinoma, patvirtina 
palionio išvadas: tokios bretkūno vertimo konstrukcijos „sistemingai atitinka ori-
ginalų sintaksę“ (p. 205). 

toliau nagrinėjama jungtuko bet vartosena teksto junglumui užtikrinti. tokiais 
atvejais šis jungtukas eina sakinio pradžioje ir „signalizuoja naują mintį“ (p. 206). 
Kituose lietuviškuose raštuose šią funkciją paprastai atlieka žodeliai ir, o, teipajeg 
ir pan. bukantytės nustatyta, kad evangelijų pagal morkų ir matą pirminiame 
tekste kaip teksto junglumo priemonė vartojamas tik jungtukas bet, o evangelijo-
se pagal luką ir joną šią funkciją dar turi jungtukai o, ir. daroma išvada, kad 
„versdamas pirminį evangelijų pagal morkų ir matą tekstą, j. bretkūnas buvo 
jau apsisprendęs naują mintį žymėti sakinį pradėdamas jungtuku bet. Korektūrų 
sluoksnyje šis sprendimas pakeistas – naują mintį signalizuoja dalelytė o“ (p. 225). 
reikia pabrėžti, kad šiame skyriuje išnagrinėtas teksto junglumo raiškos atvejis, 
atrodo, dar nėra anksčiau aprašytas, todėl bukantytės tyrimo rezultatai yra nau-
ji ir šiuo atžvilgiu padidina mūsų senųjų lietuviškų raštų kalbos išmanymą.

adesyvo ir inesyvo vartosena BNT tirta range′s, Gelumbeckaitės, Ginos Ka-
valiūnaitės darbuose. vieni šių linksnių vartosenos nenuoseklumą aiškino dides-
ne ar mažesne originalo įtaka, kiti labiau pabrėžė vidines priežastis. Knygoje     
(p. 226–232) dar kartą nagrinėjama BNT adesyvo vartosena vietoj inesyvo. pirmi-
niame tekste pavartotus adesyvo atvejus įvertinus gyvumo kategorijos atžvilgiu 
gaunami prieštaringi rezultatai (kurie lyg ir paremtų Kavaliūnaitės nuomonę15). 
remiantis adesyvo ir inesyvo pavartojimo pirminiame tekste skaičiumi daroma 
išvada, kad „adesyvo vartosena pirminiame tekste nulemta išankstinio vertėjo 
sprendimo evangelijoje pagal luką ir ypač evangelijoje pagal joną vartoti inesy-
vą [...], vėliau šios nuomonės atsisakyta, ir evangelijose pagal morkų bei matą 
vartotas adesyvas“ (p. 230–231; paryškinta mano. – a. j.). nemanyčiau, kad ši 
išvada geriau paaiškina nagrinėjamų linksnių vartojimo variantiškumą nei anks-

15  Žr. Gina Kavaliūnaitė, „postpozicinių vieti-
ninkų sistema Chylinskio naujojo testa-
mento vertime“, ALL 49, 2003, 33–49.
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tesnės, priešingai, išankstinės vertėjo nuostatos yra sunkiai įrodomas veiksnys 
(remiamasi statistika), jų priežastis ir kitimą taip pat reikėtų paaiškinti. Korektū-
rų sluoksnyje inesyvas nenuosekliai keistas adesyvu. Keitimo motyvai neaiškūs. 
vokiško originalo poveikis adesyvo vartosenai, patvirtinantis range′s16 ir Gelum-
beckaitės (2002, 96–97) nuomones, nustatytas tik porą kartų (p. 232). 

 
4. atliktas tyrimas apibendrintas knygos išvadose (p. 233–238). jų sandara 

atitinka išnagrinėtųjų sintagmų klasifikaciją. aptariant BNT verstines konstrukci-
jas atkreipiamas dėmesys, kad dauguma jų (kaip, beje, ir lietuvių kalbai nesveti-
mos konstrukcijos) evangelijose vartotos nesistemingai. sistemingu vartojimu 
išsiskiria autochtoniška, bet originalus atitinkanti veiksmažodžio tikėti vartosena 
su naudininku arba prielinksnio ant konstrukcija, kurią LNT tik skatino rinktis. 
ano meto šnekamojoje rytų prūsijos kalboje vartotomis laikomos konstrukcijos 
dasilytėti + galininkas, klausyti + galininkas, veizdėti + ant su kilmininku, iš su 
kilmininku būdo aplinkybei reikšti ir melsti(s), prašyti + nuo su kilmininku. tei-
singai pabrėžta, kad kai kurių verstinių BNT sintagmų tyrimui dėl jų retos var-
tosenos tiesiog pritrūko duomenų. 

išvadose pagrįstai atsargiai vertinama išorinių aplinkybių įtaka vertimo sin-
taksinei sandarai. nenustatyta ir reikšmingesnės teologinių veiksnių įtakos ver-
timui. tekstologinis ir teologinis tyrimas apčiuopiamų rezultatų, autorės nuomo-
ne, davė tik konstrukcijos in(g) su nekaitomu sakraliniu Jeruzalės vietovardžiu, 
vartojamos vietoje inesyvo, atveju. išvada, kad korektūrose šią konstrukciją kei-
čiant inesyvu „suardyta ir taip nenuosekli j. bretkūno evangelijų biblijos vieto-
vardžių vartosenos sistema“ (p. 235), kaip minėta anksčiau, neatrodo pagrįsta. 

be reikalo išvadose, o ne knygos įvade pabrėžiama, kad „tyrime specialiai 
neieškota papildomų vidinių skirtingų sintagmų vartosenos priežasčių, o tik ban-
dyta atsižvelgti į jau nustatytas kitų tyrėjų“ (p. 236). 

lygindama tiriamų konstrukcijų vartojimo atskirose BNT evangelijose duome-
nis bukantytė nustatė tam tikrų vertimo strategijos pokyčių. pavyzdžiui, evange-
lijose netolygiai vartojami dalyviai, pusdalyviai ir absoliutinio naudininko kons-
trukcijos. tai vienas svarbiausių atlikto tyrimo rezultatų. 

Knygos pabaigoje įdėta išsami vokiška santrauka (p. 246–260) labai pravers 
užsienio skaitytojams.

5. recenziją baigdamas norėčiau pabrėžti, kad eglė bukantytė atliko dide-
lį darbą sistemindama lutherio naujojo testamento ir bretkūno jo vertimo 
sintaksinės interferencijos atvejus. dažnai jai ir pačiai teko imtis sudėtingo ty-

16  jochen d. range, „allativ und adessiv in 
altlitauischen texten des 16. jahrhun-
derts“, LgB 4, 1995, 93–102.



rimo. be to, knygoje yra ir naujų sintaksinės interferencijos reiškinių vertinimų. 
monografija parodė gerą kalbinį ir filologinį autorės pasirengimą. bukantytės 
atlikto darbo rezultatai svarbūs tiek tolesniems bretkūno naujojo testamento 
filologiniams ir kalbiniams tyrimams, tiek lietuvių kalbos sintaksės istorijos 
studijoms. 

       Artūras Judžentis
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Žavinta sidabraitė,
Kristijonas Gotlybas Milkus. 
Gyvenimas ir literatūrinė veikla. 
Senosios literatūros studijos

vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

2006, 228 p. issn 1392-4982, isbn 978-9955-698-28-9

Kristijonas Gotlybas milkus savo gyvenimu užbaigia apibrėžtą mažosios lie-
tuvos literatūros periodą – aštuonioliktąjį amžių. Šį periodą galima pavadinti 
mažosios lietuvos aukso amžiumi. taip jį pavadinti leistų naujų lietuvių raštijos 
žanrų užuomazgos, jų plėtojimasis, kalbiniai darbai, Kristijono donelaičio Metai. 
milkus buvo paskutinis, o po donelaičio ir vienas ryškiausių šio amžiaus lietuvių 
raštijos atstovų. tai nulemia ir Žavintos sidabraitės monografijos aktualumą.

Knygos skirstymas į dvi pagrindines dalis – „biografijos metmenys“ ir „lite-
ratūriniai darbai“ – yra pagrįstas, nes tiek viena, tiek kita dalis laukė tyrinėtojo. 
pagrįstai autorė pratarmėje kelia ir milkaus pavardės rašymo problemą: Mielcke 
ar Milkus? pateiksime keletą citatų: „Zigmas Zinkevičius pavardę milkus ar miel-
kus [...] kildina iš krikštavardžio, kuris ‘greičiausiai yra Melchioro [...] trumpinys’“; 
„ansas bruožis rašė mielkus, biržiška Aleksandryne visus tris vadina milkėmis“ 
(p. 8–9). reikia pažymėti, kad be sidabraitės nurodytųjų autorių, rašytoją Milke 
vadino ir vincas mykolaitis-putinas1. sidabraitė priima jurgio lebedžio įtvirtintą 
formą Milkus, tačiau pažymi, kad milkus savo verstame vadovėlyje Milkaus var-
dą suteikia girtuokliui ir išlaidautojui...

sidabraitės monografijos sutiktuvėse dalyvavęs literatūrologas marijus Šid-
lauskas pasakė, kad jei adomo mickevičiaus pavardės nerašome taip, kaip jis 
rašėsi, tai palikime ir lietuviškąjį milkų. Hipotetiškai būtų galima iškelti ir tokį 
milkaus (ar milkės) pavardės atsiradimo klausimą. vokiečių etnografas oskaras 
schlichtas savo knygoje Das westliche Samland (Vakarų Semba, 1922)2 rašė, kad sem-

1  vincas mykolaitis-putinas, „literatūriniai 
elementai mažvydo ir jo amžininkų raš-
tuose“, Senoji lietuviška knyga: pirmosios 
lietuviškos knygos sukakčiai paminėti, redak-
toriai Kostas Korsakas, vincas mykolaitis, 

vilnius: valstybinė enciklopedijų, žodynų 
ir mokslo literatūros leidykla, 1947, 156.

2  oskar schlicht, Das westliche Samland 2, 
dresden: Kolbe & schlicht, 1922, 98.



Archivum Lithuanicum 10250

boje esantis plinkių (Plinken) dvaras atiteko sūduviui mylko ir kad jis tą dvarą 
valdė iki 1562-ųjų. Šis sūduvio vardas siejasi savo skambėjimu su 1539 metais 
užrašytu senuoju mielkiemio pavadinimu Mylkeym. jį pateikė vilius pėteraitis 
savo knygoje Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai3. mielkiemis yra buvusios 
sūduvos ir nadruvos paribyje. visa tai leistų kalbėti apie milkų pavardės prū-
sišką kilmę. beje, prūsišką asmenvardį Mileke pateikęs ir reinholdas trautmannas 
knygoje Die altpreussischen Personennamen (Senovės prūsų asmenvardžiai)4.

prieš pradėdama rašyti monografiją, sidabraitė turėjo atlikti didžiulį „juodąjį“ 
darbą – surinkti medžiagą iš vokietijos archyvų. (Šios recenzijos autoriaus ribo-
tumą ir sudarys tai, kad jis tuose archyvuose nėra buvęs.) monografijos skirsty-
mas į dvi pagrindines dalis pagrįstas ypač dėl to, kad Kristijono Gotlybo milkaus 
gyvenime daug neaiškių vietų, reikalaujančių nuodugnių tyrimų.

Faktiškai sidabraitės darbas susideda iš trijų dalių, nes po „pabaigos žodžio“ 
pateiktoji medžiaga – kelių rūšių šaltiniai – ne tik apimtimi, bet ir turiniu, svari 
monografijos dalis. Štai „Giesmių sąrašas“ suskirstytas į du skyrius: „originalių 
ir verstinių Kristijono Gotlybo milkaus giesmių sąrašas“ (p. 177–180) ir „Kristi-
jono Gotlybo milkaus giesmyno giesmių sąrašas“ (p. 181–199). prie kiekvienos 
giesmės pateiktas išsamus bibliografinis kūrinio aprašas. to giesmių sąrašo ap-
imtis – daugiau kaip dvidešimt puslapių (šriftas smulkus). tai didelis palengvi-
nimas būsimiesiems senųjų giesmių tyrėjams. senąsias giesmes tyrė dainora po-
ciūtė knygoje XVI–XVII a. protestantų bažnytinės giesmės5 ir tarė naują žodį šioje 
tematikoje, tačiau sidabraitė yra pirmoji, pasirinkusi vieną autorių ir giesmės 
nagrinėjimą išplėtojusi nuo turinio iki eilėdaros.

„biografijos metmenyse“ autorė rėmėsi Xviii–XX amžiaus šaltiniais, ir, atrodo, 
viską pasakė, ką iki šiol milkaus biografijos tema galima pasakyti. Galima pada-
ryti tik vieną kitą pastabą ar kai ką pasiūlyti. Štai minint milkaus gimtąjį bažnyt-
kaimį – jurbarką, reikėtų bent pirmą kartą nurodyti, kad jis priklausė Įsruties ap-
skričiai. Žinoma, skaitytojui būtų malonu sužinoti, kaip „regina loiza didžiavosi 
savo vyro talentu“ (p. 17). ne pro šalį čia būtų buvę pateikti ir kokią citatą.

be reikalo autorė nuolaidos sakinio intonacija pradeda teiginį apie karaliui 
rašytą laišką: „nors nėra itin informatyvus biografijos prasme, mums jis vertingas 
ir kaip milkaus gyvenimo detalė, ir ypač kaip vienas iš dviejų jo paties ranka 
rašytų laiškų“ (p. 30). Šio laiško citavimas – tai ir pagarba jo autoriui, ir vertingas 
panašaus pobūdžio martyno mažvydo, jono bretkūno laiškų papildymas. tai liu-
dijimas, kad mažosios lietuvos dvasininkų gyvenimas nebuvo lengvas. taisytinas 
pasakymas „mielkiemis – tolimas provincijos užkampis, pats pasienis su lenkija“ 

3  vilius pėteraitis, Mažosios Lietuvos ir Tvanks-
tos vietovardžiai, vilnius: mažosios lietu-
vos fondas, mokslo ir enciklopedijų leidy-
bos institutas, 1997, 249.

4  reinhold trautmann, Die altpreussischen 
Personennamen, Göttingen: vandenhoeck 
und ruprecht, 1925, 59.

5  dainora pociūtė, XVI–XVII a. protestantų 
bažnytinės giesmės, vilnius: pradai, 1995.
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(p. 15). tada mielkiemis buvo pasienis su lietuvos didžiąja Kunigaikštyste (Ku-
nigaikštystę pavadinti lenkija galėjo paskatinti kai kurie vokiečių šaltiniai).

antroji monografijos dalis pagrįstai pradedama Pilkainio nagrinėjimu, nors iki 
šiol neaišku, kada poema parašyta ir kada pirmą kartą publikuota. vienas svar-
biausių šio skyriaus teiginių: 

aiškiai justi, kad ir Xviii amžiaus pabaigoje, ryškinant takoskyrą tarp katalikiško 
Kryžiuočių ordino ir kunigaikščio albrechto įkurtos kunigaikštystės, buvo siekia-
ma motyvuoti ir įteisinti naują protestantišką valstybę. Katalikybė iš esmės suvo-
kiama kaip tų pačių pagoniškų prietarų tąsa, mažai ką bendra turinti su krikščio-
nybe (p. 50).

autorė čia išplėtoja teiginį, kuriam ne visai šiuolaikiškus apmatus buvo davęs 
leonas Gineitis6. svarbus ir toks poetiką liečiantis teiginys: „Į priekį atkeltas iš-
plėtotas antrasis palyginimų narys poemos tekste ima funkcionuoti kaip gana 
savarankiškas meninis vienetas“ (p. 52).

Pilkainyje pavartota sąvoka Didžios Lietuvos (kilmininko linksnis, 161 eil.). nors 
šie žodžiai labai himniški ir ne į kiekvieną kūrinį gali organiškai įsilieti, vis dėl-
to juos paminėti monografijoje derėjo. mažosios lietuvos literatūroje milkus, ro-
dos, juos paminėjo pirmasis. johannas Ferdinandas Kelkis, po pusės šimtmečio 
poemoje Lietuvininkai savo vardu pateikęs ne vieną milkaus eilutę, didžiosios 
lietuvos nemini. Galima tik spėti, ar tai jis darė dėl žodžių himniškumo, ar dėl 
to, kad, stiprėjant germanizacijai, didžioji lietuva darėsi vis svetimesnė. spren-
džiant iš prūsijos valdžios įsakų ir kitų šaltinių, ldK tuo metu dažnai tapatinta 
su lenkija. 

Įdomiai sidabraitė nagrinėja Pilkainio kompoziciją, įžvelgdama „už tiesioginės 
reikšmės plano esant dar vieną, alegorinę, poemos prasmę“ (p. 53). tačiau dėl 
tam tikro eilučių skaičiaus poemose (poemos) dėsningumo, alegoriškumo galima 
ginčytis – ar čia nėra atsitiktinumo. bet tai nemažina autorės mokslinio mąstymo 
polėkio vertės. beje, poskyryje „poema Pilkainis“ esančiai iliustracijai „prūsų kai-
mas (Xiii a.)“ reikia tikslinančio papildymo: nurodymo, kad tai spėjamasis prūsų 
kaimas, ir rekonstrukcijos bei reprodukcijos autoriaus (p. 49). Kaip iš tikrųjų at-
rodė prūsų kaimas, duomenų neturime.

antrasis „literatūrinių darbų“ poskyris – „Kristiano Fiurchtegoto Gelerto pa-
sakėčios Kūlikas vertimas“ (p. 55–64). Šiame poskyryje sidabraitė teisingai pažymi, 
kad milkaus moralas barokiškas, tačiau dėl vokiškojo moralo prasmės galima ir 
suabejoti (p. 59). Kalbėdama apie pasakėčios eilėdarą, ji rašo, kad „rimavimo pa-
vadinti išradingu negalėtume: dažnai rimuojamos tos pačios kalbos dalys“ (p. 63). 
tačiau pateiktieji vokiškieji tekstai nerodo žymesnio Gelerto rimų pranašumo.

6  leonas Gineitis, Kristijonas Donelaitis ir jo 
epocha, vilnius: vaga, 1990, 190–200.
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poskyris „religinės giesmės“ (p. 64–73) pradeda didžiausiųjų, o gal ir sun-
kiausiųjų monografijos darbų grandinę. sunkiausiųjų dėl to, kad, kaip minėta, 
autorė palyginti nedaug teturėjo čia pirmtakų ir reikėjo perprasti senąsias kalbas. 
daug kruopštumo, įžvalgumo pareikalavo kẽlias kad ir prie tokios išvados: 

iš 99 giesmyne milkaus pateiktų vertimų 11 yra, sakytume, vertimai-dubleriai, t. y. 
nauji anksčiau kitų autorių atliktų vertimų variantai. toks kai kurių giesmių dub-
letiškumas buvo milkaus siekto kompromiso tarp giedotojų prisirišimo prie pa-
mėgtų senųjų giesmių ir paties aiškiai suvoktos būtinybės pateikti kokybiškai 
naują, epochos dvasią atitinkančią giesmę rezultatas (p. 65).

tačiau ne su visais autorės teiginiais galima besąlygiškai sutikti. pavyzdžiui, 
„atsižvelgiant į to meto estetines nuostatas, manytume, tikslinga visus milkaus 
pavarde pateiktus giesmių vertimo variantus laikyti savarankiškais darbais, ne-
keliant jų originalumo problemos“ (p. 66). tiesa, milkaus amžininkas johannas 
Wolfgangas Goethe, rašydamas liudviko rėzos lietuvių liaudies dainų rinkinio 
recenziją, irgi „skolinosi“ didelį pluoštą sakinių iš rėzos, tačiau tyrėjai šito fakto 
nenutyli.

sidabraitė teisingai pabrėžia, kad johanno andreaso Cramerio giesmės „Kommt, 
kommt den Herrn“ vertimą galėtume laikyti milkaus bandymu kurti epinį vaiz-
dą (p. 67). bet čia šalia vertimo reikėtų pateikti ir originalo posmą – tada būtų 
matyti, kiek milkus originalus ir kūrybingas. beje, vokiškų originalų reikėtų ir 
prie kitų nagrinėjamųjų posmų.

Įdomiai ir išradingai sidabraitė nagrinėja joachimo justuso breithaupto gies-
mę, kurios vertimą linkusi laikyti milkaus „perliuku“ (p. 68–69). Čia autorė, be 
kita ko, barokinį temos dramatiškumą susieja ir su kūrinio fonika. Kalbėdama 
apie kitas giesmes, autorė atranda „dvejopą cezūrinį vidinį rimą“, įdomius re-
torinius sprendimus (p. 69–70). paskutiniuoju skyriaus sakiniu priekaištaudama 
milkaus verstų giesmių formai, ji turėjo pasakyti, ar daug ta forma skyrėsi nuo 
originalo. 

„Giesmyno rengimas“ – vienas didžiausių monografijos skyrių (p. 74–113). taip 
ir turėjo būti, nes milkaus polemika su Gotfrydu ostermejeriu, jos rezultatai – vi-
sos lietuvių filologijos dalykas. sidabraitė bene pirmoji parodė, kad tos giesmynų 
leidimo problemos, kurios kilo mažojoje lietuvoje, buvo panašios į visos prūsijos 
Karalystės giesmynų leidimo problemas. Įdomūs autorės spėjimai dėl milkaus 
konflikto su ostermejeriu priežasčių, dėl pietizmo vaidmens šiame konflikte         
(p. 76–77). beje, sidabraitė bene pirmoji susiejo milkaus raštus su pietizmu. ap-
tardama milkaus giesmyno nesėkmes, ji turi liūdnai konstatuoti:

atitolęs nuo kultūrinių centrų, įnikęs į darbą bei, matyt, per daug pasitikėjęs savo 
jėgomis, milkus nebepajėgė adekvačiai reaguoti į jau prasidėjusią kultūrinių epo-
chų kaitą (p. 81). 
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bet čia galima ir ginčytis: kažin ar tik milkus buvo kaltas dėl išleidimo nesėk-
mių. juk panašus likimas ištiko ir ostermejerio giesmyną. be to, vyko prūsijos 
karas su prancūzija.

Kalbėdama apie milkaus siekimą išsaugoti senojo giesmyno struktūrą, sidab-
raitė pateikia įdomų, hipotetišką, bet visai įtikinamą ir paprastą teiginį: „tokį mil-
kaus apsisprendimą greičiausiai bus lėmusi praktinė kantoriaus patirtis“ (p. 82). 
nagrinėdama poetinio giesmių redagavimo ypatybes, autorė pabrėžia, kad

Švietimas, iškėlęs pažintines žmogaus proto galias, sumenkinęs teologinę apreiš-
kimo svarbą, siekė giesmę padaryti ne tik tikėjimą skelbiančiu, bet, svarbiausia, 
tikrą krikščionį ugdančiu religinių apeigų elementu. pagrindinė giesmės funkcija 
tapo mokymas (p. 96).

toliau gvildenami tokie klausimai: kaip, keičiantis epochai, keičiasi nuodėmės 
samprata (p. 97), kokiais atvejais milkus redaguodamas nusileidžia ostermejeriui 
(p. 97), kas kuriam autoriui svarbiau – kalbos logizavimas ar meninė raiška           
(p. 97), kuris atidesnis teologijos dogmoms ir kuris kalbos dalykams (p. 98), kaip 
jie sprendė minties aiškumo ir minties painumo klausimą (p. 98).

sidabraitė parodė, kad minties aiškumo siekimas atėjo iš vokiečių Švietimo 
(p. 99). Kartais teiginiams reikėtų citatų, ypač žinant, kad senieji giesmynai ne 
visiems lengvai prieinami. pavyzdžiui, ne vienas skaitytojas norėtų matyti pavyz-
dį prie teiginio, kad milkus „barokiška ekspresija išsiskiriančias Švobos giesmes 
taisė gana stipriai“ (p. 100). pavyzdys būtų reikalingas ir ten, kur autorė kalba 
apie pastangas leksiką taurinti (p. 100). 

Įžvalgių autorės pastebėjimų, susijusių su poetikos ir gramatikos ryšio pajau-
timu, rasime kiekviename tolesniame skyriaus puslapyje (p. 100–113). tiesa, Ši-
melpenigio ir milkaus posmų sugretinimas (p. 104), manytume, nepakankamai 
iliustruoja pastarojo pranašumą. 

skyrius „skaitinių vadovėlis Kūdikių prietelius“ (p. 114–135) bene labiausiai 
nutolęs nuo sidabraitės (ir jos recenzento) specialybės. Knygos vertimo autorys-
tė nustatyta tik šio amžiaus pradžioje ir monografijos autorė yra pirmoji, apžvel-
gusi šią knygą milkaus raštų gretoje. sidabraitė kruopščiai aprašo knygos auto-
riaus Friedricho ebenhardo von rochowo pedagoginę veiklą. puslapių skaičius, 
skirtas jam, yra pateisinamas, nes jo pedagoginė mintis ugdė ir mažosios lietuvos 
skaitytoją, formavo milkaus auditoriją, prie kurios kantorius turėjo taikytis. au-
torė konstatuoja, kad pirmoji vadovėlio dalis yra dviejų dalių rochowo vadovė-
lio laisvas vertimas (p. 118), kad milkus neverčia nė vienos iš vokiškame origi-
nale pateiktų dešimties giesmių, keičia savo nuožiūra pasirinktomis lietuviškomis 
ir prideda dvi papildomas (p. 119).

Šiame skyriuje sidabraitė nemažai cituoja. Citatų čia galėtų būti ir daugiau, nes 
kol kas tik iš jų galime susidaryti pilnesnį vaizdą apie milkaus laikų pasaulietinių 
raštų kalbos kultūrą. be reikalo autorė kaltina milkų „gremėzdiškumu“ dėl saki-
nio „waigʒdes ne iß ſawês ßwieſojancʒias“ (p. 132). vokiškame originale yra 



„andere haben kein eigenes licht“. taigi skirtumas nedidelis. Kitame puslapyje 
vietoj „milkus nusižengia“ (p. 133) gal būtų geriau tikę „milkus nesilaiko“.

paskutinis monografijos skyrius – „pamokslų rinkinys Mißknygos“ (p. 136–171). 
tai irgi vienas iš didžiausių monografijos skyrių – ir ne vienas iš lengviausių, 
nes autorei reikėjo vėl susidurti su vokiečių kalba rašyta teologine ir filosofine 
literatūra. matyti, kad sidabraitė tam pasirengusi. vėl reikėjo imtis „juodojo dar-
bo“ – ji konstatuoja, jog „milkaus atsisakyta 20 originalo pamokslų“ (p. 139). 

autorė būna kartais per daug kategoriška – ji be jokių išlygų palaiko milkaus 
ir domo Kauno teiginius dėl bretkūno Postilės trūkumų (p. 136–137). beje, užsi-
minus apie bretkūną, reikėtų pasakyti, kad milkaus Mišknygos savo paskirtimi, 
žanru susisieja su bretkūno Postile, ir sąsajų buvo galima monografijoje paieško-
ti; vien dėl to, kad lietuvininkų giesmynai, pasirodę iki milkaus, yra sulaukę 
daugiau dėmesio (mykolaičio-putino straipsnis apie mažvydo katekizmą, 
Gertrud’os bense’s straipsniai, dainoros pociūtės monografija). tai būtų supona-
vę ir tam tikrą klausimų subordinaciją. Yra šiame skyriuje ir neapsižiūrėjimas, 
kad immanuelis Kantas „pagrindė prieš šimtmetį“ johanno Gottfriedo Herderio 
iškeltą mintį (p. 145). iš tikrųjų Herderis ir Kantas buvo amžininkai.

poskyryje „Švietimo idėjų sklaida“ (p. 139–165) autorė įžvalgiai atranda para-
lelių tarp milkaus ir donelaičio (p. 159, 161, 162, 163). plečiant monografiją, ga-
lima būtų postilėje minimas pavaldinių pareigas, mokesčių mokėjimą susieti ir 
su prūsijos valdžios įsakais, kurių pradžioje dažnai šlovinamas karalius. juo la-
biau kad tėvas petras Gotlybas ir Kristijonas Gotlybas milkai kurį laiką buvo 
valdžios įsakų vertėjai.

baigiant šiuos pamąstymus apie monografiją, reikia paminėti ir puikiai pa-
rinktas iliustracijas – pradedant milkaus rankraščiais, baigiant milkaus laikų žy-
mių žmonių portretais. puiki, nors ir brangi, išnašų pateikimo tvarka: skaitytojas 
čia pat prie teksto mato šaltinį.

apibendrinant monografijos turinį, galima pažymėti, kad tai pirmas darbas, 
kuriame taip glaudžiai teologinė ir filosofinė mintis susiejama su mažosios lie-
tuvos aukso amžiaus literatūros – prozos ir poezijos – atstovu.

Jurgis Mališauskas 

jurgis mališauskas   Gauta 2008 m. balandžio 29 d.
Danės g. 33–2
LT-92108 Klaipėda, Lietuva 
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irena buckley,
Retorikos tradicija XIX amžiaus 
lietuvių literatūroje 

vilnius: versus aureus, 

2006, 272 p. isbn 9955-699-33-7

retorika, kaip seniausias mokslas apie žodį ir kalbą, teikiantis įtikinimui rei-
kalingų argumentų, iš esmės buvo svarbi visais laikais, išliko aktuali ir iki šių 
dienų. ilga retorikos gyvavimo tradicija lėmė tyrimų gausą. irena buckley mono-
grafijoje Retorikos tradicija XIX amžiaus lietuvių literatūroje pirmą kartą lietuvos 
skaitytojui taip plačiai pateikia prancūzų retorikos tyrėjų šaltinius. tarp literatū-
ros, kurią buckley nurodo, yra knygų, tiriančių retorikos istoriją, literatūros ir 
retorikos, retorikos ir istorijos, retorikos ir poetikos, retorikos ir lingvistikos są-
sajas, neoretorikos autorių darbų. 

monografiją Retorikos tradicija XIX amžiaus lietuvių literatūroje sudaro pratarmė 
(p. 7–10), įvadas (p. 11–30), toliau aptariama retorikos samprata XiX amžiaus 
lietuvoje (p. 31–54), tyrinėjamos retorinės kultūros apraiškos XiX amžiaus pra-
džios lietuvių poezijoje ir istorinėje prozoje (simonas daukantas) (p. 55–138). tre-
čia dalis yra skirta XiX amžiaus vidurio krikščioniškajai retorikai aptarti (p. 139–
212), čia analizės objektas – pamokslų tekstai. paskutinėje dalyje nagrinėjama 
retorikos recepcija XiX amžiaus pabaigos lietuvių literatūroje (p. 213–247).

Kadangi lietuvoje dar negausu antikinės tradicijos recepcijos lietuvių litera-
tūroje/raštijoje tyrimų (daugiausia tirta lotynų kalba rašyta literatūra), buckley 
knygos turinys sudomino ne vienos srities mokslininkus. Knygą savo recenzijose 
aptarė saulius pivoras1, brigita speičytė2. pivoras, nors pripažindamas savo kom-
petencijos ribotumą retorikos ir filologijos srityje, mano, kad buckley knygos me-
todologinės prielaidos adekvačios XiX amžiaus kultūros tyrimams, tačiau suabe-
joja tyrėjos nuomone apie retorikos universalumą ir galimybę tirti bet kurias 
kultūros dimensijas (pivoras 2006, 280). pivoras giria tyrėją dėl daukanto tekstų 

1  saulius pijoras, „su atsiprašymais, bet be 
nusižeminimo“, Darbai ir dienos 46, 2006, 
278–280.

2  brigita speičytė, „XiX a. lietuvių retorikos 
ir literatūros dermės“, Colloquia 19, 2007, 
160–167.
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retoriškumo analizės, suabejoja pamokslo ir retorikos santykio analizei pasirink-
tu šaltiniu, papriekaištauja dėl keleto kitų dalykų. speičytės recenzija išsamesnė. 
Čia taip pat polemizuojama su autore dėl neapsibrėžto, nesukonkretinto tekstų 
analizės metodo (speičytė 2007, 161). speičytė pagiria autorę už daukanto isto-
riografijos retorinę analizę, tačiau priekaištauja dėl tokio pat rakto taikymo poe-
zijos interpretacijai.

Šios recenzijos autorė domisi antikos recepcija XiX amžiaus literatūroje3, taip 
pat daukanto palikimu, todėl šioje recenzijoje daugiau susitelkiama ties retori-
kos samprata XiX amžiaus kultūroje ir daukanto tekstų analize, kuri buckley 
knygoje nėra tokia jau be priekaištų, kaip pasirodė ankstesniems jos knygos 
recenzentams.

Kadangi retorika visada buvo glaudžiai susijusi su kalba, o tyrimas taip pat 
paliečia kalbos dalykus, manytina, kad recenzija Archivum Lithuanicum leidiniui 
visai tinka. be to, norisi priminti, kad literatūrologams, ypač dirbantiems su 
senaisiais tekstais, pravartu pavartyti kalbininkų darbus, kad savo knygose 
nepaliktų klaidų. Štai Giedrius subačius 1996 metais paskelbė simono daukan-
to veikalo Istorija žemaitiška nuorašo autorių ir naują istorijos baigimo datą – 
1834 metai4, o buckley rašo senąją – 1838 metai (p. 97), nors daukanto darbų 
tyrinėjimas knygoje anaiptol ne antraeilis. Knygos autorė turbūt nemano, kad 
kalbant apie retorikos pobūdį XiX amžiuje itin svarbu chronologija, nes požiū-
ris į antiką, kaip autoritetą, po 1830-ųjų kito. todėl tiriant daukanto „sąsajas 
su retorine kultūra“ (p. 85) svarbu istorinius tekstus analizuoti pabrėžiant ne 
tik jų parašymo laiką, bet ir retorinių elementų pobūdį, jų modifikacijas, ko-
reliaciją su modernumu (pakitusiu požiūriu į žodžio vartojimą). daukanto Dar-
bai senųjų lietuvių ir žemaičių (1822) yra arčiausiai retorinės tradicijos, juose 
antikinės istoriografijos tradicija gajesnė, o Pasakojimas apie veikalus lietuvių 
tautos senovėje (1850/1854) – jau gerokai nutolęs nuo ankstesniųjų įtakų, todėl 
netikslu rašyti, pavyzdžiui: „toks yra Pasakojimo įžangos tikslas: autorius pa-
aiškina, kokiais vardais baltų gentys buvo vadinamos, kokios buvusios jų gy-

3  roma bončkutė, „simono daukanto justino 
istorijos vertimas“, Istorija Justinaus, vertė 
simonas daukantas, parengė, pratarmę, 
įvadinį straipsnį ir komentarus parašė 
roma bončkutė, vilnius: lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institutas, 2006, 9–26; 
„iškreipto pasaulio topas XiX amžiaus lie-
tuvių didaktinėje prozoje“, Acta litteraria 
comparativa 1, 2006, 145–153; „Garbės ir šlo-
vės samprata dionizo poškos kūryboje“, 
Žemalė – Dionizo Poškos gimtasis kraštas, 
vilnius: vda leidykla, 2006, 139–148; „is-
toriografijos ir literatūros paralelės: ma-

nieringosios iškalbos topai simono dau-
kanto veikale Darbai senųjų lietuvių ir že-
maičių“, Literatūros ir kitų menų sąveika, 
vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2005, 259–268; „antikiniai topai 
antano baranausko kūryboje“, LKMA met-
raštis 23, 2003, 423–428; „ar simono dau-
kanto istoriografijos moksliškos“, Tiltai 1, 
1998, 77–82. 

4  Giedrius subačius, „jurgio ambraziejaus 
pabrėžos žemaičių kalba“, LAIS 8. Asmuo: 
tarp tautos ir valstybės, vilnius: mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, 1996, 79.
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venamosios sritys, kokia teritorija. panašių paaiškinimų randama ir Būdo pra-
tarmėje“ (p. 108).

tad pirmasis įspūdis, kurį sukelia buckley knyga – išsprūstančios prasmės kny-
ga, čia kiekvienas sakinys reikalauja komentaro. nors ji skiriama ir studentams, 
tačiau dėl abejotino metodo, dėl terminų netikslaus vartojimo ar jų painiojimo, dėl 
pasitaikančių dalykinių netikslumų, dėl aptakaus minties formulavimo, kai atrodo, 
jog viskas tarsi gerai parašyta, bet įdėmiau paskaičius matyti klaidos (žr. toliau), 
šią knygą iš dalies gali dešifruoti (perrašyti) tik su retorika susidūręs skaitytojas. 
retorika ilgą laiką lyginta su dialektika. Klasikinės retorikos vadovėliai (lietuviškai 
galima pasiskaityti kad ir Žygimanto liauksmino5, antano baranausko6 vadovė-
lius) – tai tarsi logikos pratimų pavyzdžiai. todėl apsigauna skaitytojas, jei tikisi 
tekste, kur kalbama apie retorikos dalykus, rasti sustruktūrintą mintį, apsibrėžtus 
terminus, aiškų kalbėjimą. sunku pateisinti knygos netikslumus, klaidas, nepakan-
kamai nuoseklų konteksto pateikimą, pernelyg laisvą faktų perpasakojimą, kuris 
kartais atrodo kaip falsifikacija, siekiant pagrįsti savo mintį ir pan.

buckley, nors remiasi prancūzų retorikos tyrėjų darbais (gaila, kad tarp jų 
atsiduria ir vadovėliai studentams7), vis dėlto nagrinėjimo išeities tašku paima 
aleksejaus michailovo retorinės kultūros apibrėžimą8, ir, laikydamasi požiūrio, 
kad XiX amžiaus pradžioje lietuvoje vyravo retorinė kultūra, tai bando pagrįsti 
tekstų analize. tačiau manytina, kad knygoje ne visai tiksliai pagal michailovą 
nusakomas retorinės kultūros terminas: „Šioje knygoje terminas ‘retorinė kultūra’ 
bus vartojamas pabrėžiant XiX a. lietuvių literatūros ryšį su klasikine retorikos 
dėsnių nulemta tradicija“ (p. 24). autorė supaprastina michailovo idėją, nusako 
ją pernelyg apibendrintai ir labai plačiai vartoja „retorinės kultūros“ terminą. 
skaitytojui iš kai kurių knygos sakinių gali pasirodyti, kad retorinė kultūra – tai 
antikinės literatūros skaitymas, ja sekimas, retorikos paskaitų klausymasis, anti-
kinių kalbų mokymas(is) ir pan. dėl tokio plataus retorikos suvokimo parašomi 
netiksliai suformuluoti sakiniai: „retorinės kultūros sklaidai XiX a. lietuvoje va-
dovavo vilniaus universitetas“ (p. 40); „retorinė kultūra vilniaus universitete 
buvo dominuojantis kultūros tipas“ (p. 45); „G. e. Groddeckas savo autoritetu 
du dešimtmečius (1804–1825) smarkiai veikė humanitarinę mintį, propagavo an-
tikinio tipo kultūrą“ (p. 42). skaitytojui taip pat neaišku, ką tyrėja laiko „klasikine 
kalba“: „Klasikinė kalba buvo susijusi su išmanymu, ji natūraliai išreiškė daiktų 

5  Žygimantas liauksminas, Rinktiniai raštai, 
vilnius: mintis, 2004.

6  antanas baranauskas, Raštai 4. Homiletika, 
arba mokslas šventosios iškalbos, vilnius: 
lietuvių literatūros ir tautosakos institu-
tas, 2005.

7  tačiau dar labiau sutrinki, kada monografi-
joje randi pacituota iš seno verstinio, stu-

dentams skirto vadovėlio: „j. tronskis. 
Antikinės literatūros istorija. vilnius, 1961. 
p. 523“ (p. 69).

8  Алексей Михайлов, „Античность как 
идеал и культурная реальность Xviii–
XiX в. в.“, Античность как тип куль ту-
ры, Москва: Наука, 1988, 308–324.
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tvarką“ (p. 22). Kitoje vietoje – „Klasikinės kalbos, literatūra, retorika ir poetika 
universitete sudarė darnią visumą“ (p. 40). taigi tik skaitytojas, susipažinęs su 
michelio Foucault ir michailovo darbais, supras, ką buckley rašo, tačiau nepasi-
rengusiam skaitytojui tekstą adekvačiai suprasti nepavyks.

michailovas retorinės kultūros gyvastingumo apraiška laiko retorinio žodžio 
vartojimą. aiškiai michailovo sampratos traktuotę pateikia savo darbuose, pa-
vyzdžiui, dalia dilytė, kuri sako, kad retorikos tradicijos suformuotas žodis, 
michailovo vadinamas готовое слово, lietuviškai gali būti verčiamas „[p]asakytas 
žodis“, kuris „yra iš anksto duotas būdas išreikšti bet kokiai minčiai ar jausmui“9. 
buckley vieną iš pamatinių, retorinės kultūros tipą apibūdinančių michailovo 
terminų (слово, знание, мораль) знание verčia skirtingai. vieną kartą – „išmany-
mas“ (p. 21), kitą – „žinojimas“ (p. 82). Šis nenuoseklumas gali rodyti tik au-
torės pomėgį ieškoti sinonimų, tačiau gali reikšti klaidingą michailovo apibrė-
žimo traktavimą. Kad autorė ne visai suprato retorinį žodžio vartojimą, rodo 
daukanto tekstų interpretacija. remdamasi michailovu ji teigia, kad „[r]etorinės 
kultūros suformuota moralinė-retorinė žodžio sistema s. daukanto veikaluose 
išlaiko visus savo komponentus: žinojimą, žodį, moralę“ (p. 82), tačiau kitoje 
vietoje, prieštaraudama retorinio žodžio vartojimo esmei ir pati sau, rašo: „au-
toriui svarbu kalbėjimas, spontaniška raiška, jis vengia schematizuoti, formalaus 
dėstymo“ (p. 95). ne su retorine tradicija sietinas ir toks autorės pasažas apie 
daukanto žodžio vartojimą: „s. daukanto veikaluose gan dažnas etimologinis 
aiškinimas. jis pakankamai retoriškas, kadangi autorius nesitenkina dalykišku 
žodžio kilmės aiškinimu – jis mėgina interpretuoti, pateikti vaizdingus sampro-
tavimus. [...] autorius čia remiasi kalbos, folkloro duomenimis, tačiau tokiose 
interpretacijose dažniausiai lemia interpretatoriaus vaizduotė, jo tikslai ir išori-
niai fonetiniai žodžių panašumai“ (p. 118). pastaroji citata teisinga, nes plačią-
ja prasme daukantas etimologizavo retoriškai, jis netaikė etimologijos metodo-
logijos, kuri tuo metu tik formavosi. tačiau iš visų ankstesnių citatų paaiškėja, 
kad autorė prieštarauja sau. ji pateikia tezę, kad istorikas išlaiko retorinį žodžio 
vartojimą, tačiau pavyzdžiais parodo, kad daukantui buvo būdingas subjekty-
vusis žodžio vartojimas, t. y., kad jis laikosi savo meto kalbos vartojimo kūry-
boje idėjų, kai įprasta žodžio reikšmė gali būti keičiama priklausomai nuo ho-
rizontaliųjų ryšių, o ne vertikaliųjų, kaip retorinėje tradicijoje. iš tikrųjų, kartais 
istorikas laikosi retorinio, arba vertikaliojo, žodžio vartojimo (tada reikėtų nu-
statyti tuos atvejus), o kartais pereina į tiesioginį kalbėjimą, arba horizontalųjį 
žodžio vartojimą, ir tai jau reikėtų traktuoti kaip modernius elementus. nes ir 
pati buckley rašo: „s. daukanto darbai atskleidžia tą istorinės sąmonės tipą, 

9  dalia dilytė, Kristijonas Donelaitis ir antika, 
vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 
2005, 10.
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kuris susiformavo veikiamas klasikinės tradicijos ir XiX a. romantinės istorio-
grafijos“ (p. 81). Kalbėti apie daukanto tradicinį (retorinį) žodžio vartojimą rei-
kia labai atsargiai, nes ir jis pats savo laiškuose, kalbiniuose straipsneliuose, 
veikaluose rašė apie dirbtinį žodžio vartojimą10. daukanto tekstų atveju jau ten-
ka kalbėti apie stiliaus atsiradimą ir jo santykį su retorika. tad autorė, užuot 
rėmusis kontekstine medžiaga, prikuria nebūtų dalykų, pavyzdžiui, „s. dau-
kanto raštuose randama įvairių kalbinių klodų pavyzdžių: istoriko moksliško, 
rupaus buitinio, sakralaus vaidilų ir krivių, literato meninio žodžio“ (p. 84). 
jaunas skaitytojas gali pagalvoti, kad daukantas dar turėjo galimybės bendrau-
ti su vaidilomis ir kriviais arba matė jų sukurtus tekstus? 

buckley, kalbėdama apie daukanto tekstus, retai atsižvelgia į ankstesniųjų 
istorikų jam padarytą įtaką (gal tik kelios išimtys, pavyzdžiui, p. 89, 114). Štai 
tyrėja, kalbėdama apie istorijos rašymo tikslus, pamini, kad daukantas rėmėsi 
antikos autoriais (p. 89), tačiau išsamesnės intertekstinės analizės neatliko, todėl 
knygoje liko daug netikslumų. dažnai, kas knygoje yra priskiriama daukantui, 
laikytina tradicinės istoriografijos elementais ar net vertimo atvejais. todėl kai 
knygoje rašoma: „XiX a. portretas buvo susijęs su literatūros pasakojimo struk-
tūromis, žmogaus vaizdavimo principais, bet galima sakyti, kad retorika vis dar 
modeliavo jo kūrimą. istorijos veikale aprašyti garsių asmenybių moralines ir 
fizines savybes buvo įprasta. s. daukantas pateikia visų žymiausių lietuvos 
didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščių portretus. dažniausiai jie įkomponuo-
jami nusakius arba plačiau pavaizdavus kunigaikščio mirtį“ (p. 115) kyla klau-
simas, ar autorė patikrino, ar aptariamos teksto vietos nėra alberto vijūko-Ko-
jalavičiaus Lietuvos istorijos vertimas, ir vertėtų kalbėti apie citatos pobūdį, o ne 
istoriko sąmoningą klasikinės tradicijos tęstinumą. nors autorė skaitytojui yra 
pažadėjusi, kad „s. daukanto sąsajas su retorine kultūra padės atskleisti nuo-
dugnesnė jo istorinių tekstų analizė. ji bus grindžiama tais retorikos mokslo 
principais, kuriuos galėjo taikyti šių tekstų autorius. taigi tarsi bus mėginama 
grįžti nuo jau turimo teksto prie jo sumanymo, planavimo, rašymo, pereinant 
tris pagrindinius retorinės kalbos kūrimo etapus: invenciją, dispoziciją, eloku-
ciją“ (p. 85), tačiau nė karto nesiremiama daukanto užrašų knygomis, kurios 
pateikia duomenų apie teksto kūrimo pradžią, medžiagos rinkimą, nebuvo pa-
vartyti rankraščiai, kuriuose užfiksuotas kūrybos procesas, atsispindi autentiš-
ka, birutės vanagienės neredaguota žemaitiška kalba. Žinoma, toks daukanto 
tekstų analizės metodas yra sunkus, reikalaujantis mokėti lotynų ir kitas kalbas. 
o buckley knygoje pateiktas tyrimas, pakeitus tekstus kitais, taip pat galėtų 
egzistuoti. nagrinėjant bet kokio laikotarpio retorinės tradicijos tęstinumą lite-

Raštai 2, tekstą paruošė b[irutė] vanagie-
nė, vilnius: vaga, 1976, 788.

10  Žr.: simonas daukantas, Istorija žemaitiš-  
ka 1, parengė birutė vanagienė, vilnius: 
vaga, 1995, 118–119; simonas daukantas, 
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ratūroje, racionalu būtų atrasti, kokie tradicinės retorikos elementai išlieka ir 
kaip jie sąveikauja su naujais. be to, kalbėti apie lietuvių literatūros retorišku-
mą reikėtų pradėti nuo normos sampratos. autorė neužsimena, kas rašant XiX 
amžiuje lietuviškai buvo suvokiama kaip normatyvu, o kas ne. juk retorinės 
tradicijos tąsa pirmiausia reiškia normos vyravimą. Štai daukanto pirmosios 
istorijos nuorašuose perrašinėtojų taisymai, taip pat motiejaus valančiaus, jur-
gio ambraziejaus pabrėžos, antano baranausko jo darbų kritika rodytų, kad 
daukantiškoji kalba, siauriau leksika, nebuvo suvokiama kaip tinkanti, kaip nor-
matyvinė. tad autorės pasažas „s. daukantui visų pirma buvo svarbu rašyti 
taisyklinga gimtąja kalba. susirūpinus tautos grynumu, jos savitumu, XiX a. 
pirmiausia buvo imtasi gryninti kalbą. s. daukanto kalbos taisymai, jo pastangos 
kurti bendrinę lietuvių kalbą, atitaisyti visus senosios prokalbės iškraipymus 
rodo ne tik praktinius autoriaus tikslus, bet ir didžią pagarbą žodžiui“ (p. 127) 
greičiau paneigia jos visą tekstą, negu jam antrina. autorės romantinis pastebė-
jimas, kad daukantas turėjo žinių apie senąją prokalbę (taip pat p. 130), neatlaiko 
jokios kritikos. 

Knygoje neretai persiimama daukanto retorika ir moksleivišku stiliumi atpa-
sakojamas istoriko tekstas: „pats s. daukantas jaučia atsakomybę už žodį, jis 
mėgsta tiesosaką. jam svarbu atskleisti, ‘kaip buvo’, nors kartais istorinė tiesa 
atrodo skaudi“ (p. 84). Kalbėti apie daukanto „tiesosaką“ reikia atsargiai. auto-
rė patiki daukantu, kai rašo: „jis dažnai užsimena apie ‘netikrą’ tautos istoriją“ 
(p. 84). tačiau daukanto šaltinių analizė rodo, kad jis istorine medžiaga operavo 
laisvai, citavo netiksliai (pavyzdžiui, nikolajų Karamaziną). taigi tai, kuo dau-
kantas kaltino savo „praėjūnus“, kurie „netinkamai interpretuoja faktus“ (p. 84), 
tą ir pats darė. daukantas, remdamasis šaltiniais, ne visada tiksliai juos vertė. 
pavyzdžiui, vijūko-Kojalavičiaus teksto žodis „žygis“ (lot. res gesta) daukanto 
tekste virsta „žara“ – pulkas, būrys. tad jeigu jėzuitas rašo, kad vietovę užėmė 
dviem žygiais, daukanto tekste tas pats istorijos momentas tampa kitaip nupa-
sakotas: laimėta buvo vienu žygiu, bet su dviem pulkais. be išlygų negalima 
rašyti: „blaivi istoriko mintis reiškiama aiškia kalba. jis dėsto suprantamai, pri-
sitaiko prie adresato, vengia kalbėti dviprasmiškai, demonstruoti erudiciją, moks-
lingumą“ (p. 127). Štai knygos autorei galima pateikti sakinį, kuris vargu ar aiš-
kus be žodyno ir intertekstinės analizės: 

tomis dovanomis ir užrašais valsčiai kryžėjų susikišo su valsčiais dobrynės bros-
tvių, kurie, minavotą audrą perkentėję, vylės dar stipruoti ir iš vieno su kryžeiviais 
kariauti, kuriuos dar Konradas stiprindamas taip pat apdovanojęs valsčiais tarp 
upių Chomenicos iki netikėlių rubežiaus, o vyskupas mozūrijos perleido jiems 
taip pat vieną dalį savo dešimtinės, o kapitula polocko padidino jų liecybas, ža-
dėdama nė vieno jų žmogaus už  tinginiavime dievo ir apleidime atpuskų, šven-
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tų dienų ir posnykų ne nauda, arba piningais, bet kita kokia strope karoti“ (dau-
kantas 1995, 259).

vieną iš buckley knygos netikslumų priežasčių galima nurodyti dažną cita-
vimą iš antrinių šaltinių. niekaip nepateisinamas dalykas, kad lyginimo pagrin-
du klojant klasikinę retoriką, nesiremta nei aristotelio, nei Cicerono, nei Kvin-
tiliano retorikomis, asmenvardžių rodyklėje jie pateikiami, kaip galima spręsti 
iš kai kurių nuorodų, iš studentams skirto michelio patillono vadovėlio Éléments 
de rhétorique classique. nesiremiant pirminiais šaltiniais, kuriuos ir taip jau ly-
dėtų vertimo problema, paliekama daug netikslumų. Štai septintajame puslapy-
je rašoma: „modernioji XX a. retorikos samprata išsirutuliojo iš daugelio antikos 
laikų ir vėlesnių apibrėžimų: ‘įtikinimo menas’ – aristotelis, ‘gero kalbėjimo 
menas’ (lot. ars bene dicendi) – Kvintilianas“ (p. 7). tačiau jeigu būtų skaityta 
aristotelio Retorika, būtų formuluota tiksliau. aristotelis sako, kad retorikos 
tikslas „ne įtikinti, bet kiekvienam atvejui rasti tinkamus įtikinimo būdus“11. 
t. y. aristotelis kalba apie tai, kad tie, kurie tyrinėja kalbas akcentuodami jų 
meniškumą, retorikos teorijai neduoda nieko naujo, nes svarbiausia yra kalbėti 
apie argumentavimo būdus. toliau tekste ne kartą atpasakojamas aristotelis, 
tačiau be nuorodos, iš kur paimta: „meilės jausmas, pasak aristotelio, reiškia-
mas pateikiant egoizmo ir altruizmo kontrastus“ (p. 99); „Šios vietos, pasak 
aristotelio, nėra argumentai tiesiogine prasme, tai yra realybės pažinimo prie-
monės“ (p. 103). netiksliai rašoma ir pratarmėje, kad „graikų sukurta retorikos 
teorija yra labai pastovi. vėlesnėse epochose įvairios jos struktūrinės dalys buvo 
tik praturtintos“ (p. 7–8). Čia pirmiausia neaišku, kodėl atkreipiamas dėmesys 
į graikų retorikos vadovėlius, nes XiX amžiaus literatūrai daugiausia įtakos darė 
romėniškoji ir baroko retorika, kuriose daugiausia dėmesio skiriama stiliaus 
dalykams. neaišku, iš kur autorė atpasakoja žodžius: „Garsiojo antikos trakta-
to Rhetorica ad Herennium (apie 84 pr. Kr.) autorius teigė, kad įsiminti geriausiai 
padeda vaizdiniai“ (p. 17). skaitytojas negali patikrinti, ar autorė teisingai su-
prato šį autoriaus teiginį. 

Gana gausiai knygoje aptinkama ir kitų nuorodų iš antrinių šaltinių. manyti-
na, kad tais atvejais paliekama vertimo, teksto supratimo klaidų. pavyzdžiui, 
tyrėja, iš dominique12 Combe Les genres littéraires perpasakodama jeano François 
marmontelio traktuotę apie retorinių kalbų ir žanrų sąsają, vietoj retorinių kalbų 
rūšys rašo „retorikos rūšys“ (p. 17). Čia nepatyręs skaitytojas nesupras, ar apie 
vadovėlius, ar apie ką kita kalbama. literatūros perpasakojimo yra 35, 36, 39, 81, 
87, 106 ir kt. puslapiuose (kartais net po du kartus). terio eagletono nurodytas 
213 puslapis, tačiau iš tikrųjų cituota iš 212-ojo (p. 29).

11  Аристотель, Риторика. Поэтика, Москва: 
Лабиринт, 2000, 8.

12  Čia ir kitur autorių pilni vardai nustatyti 
recenzentės.
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tyrėjai nelengvai sekėsi užčiuopti tyrimo uždavinius, turbūt todėl tikslai, 
uždaviniai, metodas nusakomi tariamąja nuosaka, kas taip pat sukelia painia-
vos. pavyzdžiui: „istorinis literatūros ir retorikos santykių aspektas galėtų būti 
analizuojamas aptariant literatūros krypčių santykį su retorine norma“ (p. 24); 
„XiX a. lietuvių literatūros tyrimams galėtų būti svarbus jos sąsajos su retorika 
aspektas“ (p. 25); „būtų galima ieškoti retorikos suformuluotų taisyklių atspin-
džių šio laikotarpio literatūroje“ (p. 27); „XiX a. lietuvių literatūros analizei 
tiktų taikyti neoretorinius principus. tada retorika būtų vertinama kaip mokslas 
apie veiksmingos komunikacijos sąlygas ir formas – taip daro nemaža šiuolai-
kinių retorikos teoretikų. būtų galima apsiriboti retorine komunikacija [...]“           
(p. 27). taigi skaitytojas vis laukia, kas bus daroma, o ne ketinama daryti, deja, 
taip ir nesulaukia.

monografijoje vartojami terminai laisvai, pasigesta jų aptarimo. Kalbant apie 
retorinę tradiciją, pavyzdžiui, topo terminą ypač vertėtų tiksliai nusakyti. antai 
apie topus imama kalbėti 12 puslapyje, bet tik 103-iajame bandoma jį apibrėžti. 
Čia ir vėl remtasi aristoteliu ir Ciceronu, tačiau veikalų nuorodų nepateikiama. 
autorė trumpai ir netiksliai perteikia topo sampratą, todėl interpretuodama 
tekstus topais ji vadina ką tik nori. pavyzdžiui: „buvo atrasta nauja auklėjamo-
ji topika, kuriama iš nacionalinių tekstų“ (p. 33); „s. daukanto vartojama spe-
cialioji topika – tai istorijos mokslo tiesos, sakytiniai ir rašytiniai lietuvos isto-
rijos šaltiniai“ (p. 103); „todėl ji padeda istorikui atskleisti aisčių žemės mode-
lį, susijusį su antikine pradžios, namų tvirtovės, spartietiškos harmonijos topi-
ka“ (p. 125). 

Kad tyrėjai sunkiai sekėsi rašyti, rodytų gana gausus žodžių savas, savitas, 
savitumas ir pan. vartojimas ten, kur reikėtų konkretaus argumentavimo: „XiX a. 
retorika formavo savitą akademinį kalbėjimą, veikė rašytinio ir sakytinio diskur-
sų formas, elgseną“ (p. 9); „Yra prasmės juos papildyti religine retorika, nuo šv. 
augustino laikų turinčia savą tradiciją, kuri buvo svarbi XiX a. lietuvoje“ (p. 30); 
„taigi kai kurių XiX a. autorių tekstų retoriškumas, savitai aptartas, yra prielaida 
retorikos problematiką integruoti į platesnių kultūros tyrimų lauką“ (p. 30); „XiX 
a. vokiečių retorika buvo savita ir stipri [...]“ (p. 36); „s. daukantas remiasi anks-
tesnių istorikų pateiktais istorijos duomenimis, kurie XiX a. buvo prieinami, juos 
savitai interpretuoja“ (p. 115). Kartais minėtieji žodžiai pakeičiami žodžiu naujas, 
pavyzdžiui, „vilniaus romantikai skelbė naujas idėjas, pateikė naują idealisto, 
savo gyvenimą aukojančio tautai, koncepciją, pasirinko naują raišką. Ši estetika 
aiškiausiai reiškėsi [...]“ (p. 56). skaitytojas turi suprasti, kad įvardintoji „[š]i es-
tetika“ tai ir yra žodis nauja, kuri buvo „dar labai arti retorinės normos“ ir net 
veikė lietuvių literatūrą. 

nors knyga išleista 2006 metais, tačiau, atrodytų, labai taupant. Kaip sovieti-
nėje leidyboje, čia galima surasti tik vardo pirmąsias raides: tiek pirmą kartą rašant 



263 i r e n a  B u c k l e y ,  r e t o r i k o s  t r a d i c i j a 
X i X  a m ž i a u s  l i e t u v i ų  l i t e r a t ū r o j e

tekste, tiek išnašose, tiek literatūros sąraše, asmenvardžių rodyklėje. todėl skai-
tytojas, susidomėjęs kuriais nors autoriais, turi ieškoti vardo internete. pavyz-
džiui, autorė pateikia: „vienas iš retorikos istorikų, a. e. Chaignet, savo veikale 
La Rhétorique et son histoire („retorika ir jos istorija“, 1888) teigė […]“ (p. 35), o 
skaitytojas turi susirasti, kad tai anthelme Édouard Chaignet. Kitoje vietoje ci-
tuojama iš Christine planté ir Guy Fessier darbų, išnašoje rasime: „Ch. planté. 
L’epistolaire, un genre féminin? paris, 1998. p. 14“; „G. Fessier. L’epistolaire. paris, 
2003. p. 4“ (p. 70), kur galima ne tik pasigesti pilnų vardų, bet žodžiuose 
l’epistolaire ant raidės e trūksta diakritinio ženklo, nors šiaip jau é rašomas. Galbūt 
taupumo sumetimais autorė nesivargina būti nuosekli, atidi, dėmesinga skaityto-
jui. pavyzdžiui, vienur puslapiai rašomi ta pačia kalba, kaip knyga, kitur ne:      
„m. Korolko. Sztuka retoryki: przewodnik encyklopedyczny. p. 13“ (p. 100). arba, 
pavyzdžiui, pirmą kartą parašoma: „Cit. iš: j. oko. Seminarium filologiczne God-
fryda Ernesta Grodka. s. 25.“, tačiau toliau rašoma „ten pat. p. 50.“ (p. 42). taip 
pat nevienodai parašomos puslapių santrumpos („C.“ ir „p.“) cituojamų knygų 
rusų kalba (pavyzdžiui, p. 62, 90). apskritai norėtųsi išsamesnių išnašų. antai 
cituojant iš daukanto dvitomio Raštai (1976), niekada nenurodoma, koks istoriko 
kūrinys cituojamas, rašoma: „s. daukantas. Raštai. t. 1. p. 327.“ pastaruoju atve-
ju dar norėtųsi, kad būtų nurodomi ir tomo parengėjai. autorė ir kitur šykšti 
daug rašyti. pavyzdžiui, norėdama atkreipti skaitytojo dėmesį į daukanto darbų 
antraštes, vienu atveju parašo pilną pavadinimą, o kitu atveju nesivargina: „tai 
rodo ir jo veikalų pavadinimai, pvz., Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos seno-
vėje, kurį trumpai aprašė Jonas Einoras metuose 1850. Būdą autorius sako ‘išrašęs’ 
pagal senovės raštus“ (p. 113–114). tiesa, p. 86 yra pateiktas Būdo pavadinimas, 
bet nepilnas.

recenzijoje surašyta tik dalis netikslumų, nesuminėtos korektūros klaidos. be-
veik kiekvienas knygos sakinys reikalauja komentaro. Kyla klausimas, ar knygos 
recenzentai tikrai ją suprato? ar čia buvo daroma taip: pirma išleisti, po to tai-
syti, tada antras leidimas?

apibendrinant galima būtų pasakyti, kad knygos formalioji pusė (remtasi nau-
jausia užsienio teorine literatūra, kurios sąrašas ganėtinai įspūdingas, yra san-
trauka anglų kalba) atitinka monografijos reikalavimus, t. y. tekstas turi moksliš-
kumo žymių. tačiau mokslų daktaro tekstas, kuriame remiamasi studentams 
skirtais vadovėliais, negali nekelti abejonių! Galima papriekaištauti ir dėl per ma-
žos lietuvos tyrėjų tekstų recepcijos (pro forma keliolika neesminių citatų yra). 
todėl knyga, kaip pasakytų arūnas sverdiolas13, „gryna autotelika“, viskas (per-

13  arūnas sverdiolas, „mažaraštė kultūra. so-
ciokultūrinis etiudas“, Baltos lankos 27, 
2007, 63.



frazuojant filosofą) nusistatyta pačios autorės – ir darbo pobūdis, ir kokybė, ir 
kriterijus. tokio pobūdžio knygos nereikalauja nei adresato, nei pritarimo, nei 
pasipiktinimo.

Roma Bončkutė

roma bončkutė    Gauta 2008 m. gegužės 6 d.
Klaipėdos universitetas
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mathias niendorf,
Das Großfürstentum Litauen. 
Studien zur Nationsbildung in der 
Frühen Neuzeit (1569–1795)

Veröffentlichungen des Nordost-Instituts  3, 

Wiesbaden: Harrassowitz verlag,

2006, 329 s. isbn 978-3-447-05369-3

in der vorliegenden studie, die eine überarbeitete Fassung seiner Habilitati-
onsschrift darstellt, befasst sich der autor mit der Frage der nationsbildung auf 
dem territorium des Großfürstentums litauen unter folgenden aspekten: nach 
der schilderung der voraussetzungen und rahmenbedingungen (teil 1) analysiert 
er die protonationalen diskurse (teil 2), die trennenden und integrierenden Funk-
tionen von sprache (teil 3) sowie die rolle des religiösen (teil 4) und wendet 
sich abschließend der verhinderten nationsbildung im von ethnischen litauern 
bewohnten Žemaiten zu (teil 5). der untersuchung wird das modell des unga-
rischen mediävisten jenő szűcs zugrunde gelegt, der zwischen nationalität („na-
tio“) im sinne objektiver Gruppenmerkmale bzw. ethnischer Gruppe, politischer 
loyalität („fidelitas“) und politischem Gemeinwesen („communitas“) unterschei-
det und je nach dem verhältnis dieser elemente zueinander die Kontinuitäten 
und diskontinuitäten zwischen mittelalter und moderne aufzeigt. die an der ste-
reotypenforschung orientierte kulturwissenschaftliche systematik des amerikanis-
ten Klaus p. Hansen stellt die methodische richtschnur dar, entlang welcher der 
von dem modell szűcs’ vorgegebene raum gefüllt wird. indem der autor mit 
Hansen unter Kultur ganz allgemein „standardisierungen, die in Kollektiven gel-
ten“ versteht, und zu diesen standardisierungen insbesondere die die diversifi-
zierte Kommunikation betreffenden zählt, verschafft er sich einen, wie er selbst 
zugibt, etwas schematisch anmutenden, im Großen und Ganzen jedoch klar um-
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rissenen Zugang zur komplexen problematik der kollektiven identitätsbildung 
im Großfürstentum litauen. bei der durchführung der arbeit geht der autor 
bewusst nicht von einem ethnozentrischen ansatz, sondern vom großfürstlichen 
Herrschaftsgebiet als historisch-politischem Ganzen aus, und, da „nationsbil-
dung“ allgemein als ein integrations- und abgrenzungsprozess von Großgruppen 
und Kollektiven definiert wird, gilt sein augenmerk den Formen der vergemein-
schaftung, die auf den ebenen der ursprungs- und Herrschermythen, der selbst- 
und Fremdwahrnehmung, der sprachen und der Konfessionen herausgebildet 
wurden.

im verlauf der studie wird überzeugend nachgewiesen, dass die formale ei-
genständigkeit des Großfürstentums litauen auch nach der lubliner union von 
1569 eine subjektive Grundlage besaß, die aus drei Komponenten bestand: aus 
dem in den Zeiten der unionsverhandlungen des 16. jahrhunderts entstandenen 
mythos einer abstammung von den römern, aus der alten tradition litauischer 
Herrschergestalten mit der herausragenden Figur des litauischen Großfürsten vy-
tautas (gest. 1430) an der spitze und aus der berufung auf das litauische rechts-
system bzw. auf das dritte litauische statut (1588). diese drei Komponenten 
erfuhren je nach den umständen und bevölkerungsschichten eine unterschiedli-
che Gewichtung, wobei der Kult um vytautas als eine über den ethnien stehen-
de symbolfigur die größte Kontinuität aufwies. die sprache hingegen konnte in 
einem multiethnischen Gebilde wie dem litauischen Großfürstentum kaum eine 
herausragende rolle spielen: die vielfalt der sprachen blieb nach 1569 prinzipi-
ell erhalten, auch wenn sich im laufe der Zeit das polnische bei dem Hochadel 
und den städtischen oberschichten und die diglossie zwischen dem polnischen 
einerseits und dem litauischen und Weißrussischen andererseits in den anderen 
bevölkerungsschichten durchsetzten.

bei der untersuchung der rolle des religiösen streift der autor sowohl die 
reformation als auch die ansätze von Konfessionalisierung. dabei lässt er sich 
von der in der Forschung gelegentlich anzutreffenden these leiten, die Ge-
schichte des protestantismus im Großfürstentum litauen sei nicht die Geschich-
te herausragender theologen und Kirchenführer, sondern die Geschichte ihrer 
weltlichen schutzherren. Folgerichtig konzentriert sich der autor auf der be-
schreibung der letztgenannten, die jedoch nicht über eine skizze der reforma-
torischen Haltung und sozialdisziplinierung vor allem auf den Herrschaftsge-
bieten des calvinistischen Fürstenhauses radziwiłł von biržai und dubingiai 
hinausgeht, und blendet die erstgenannte aus. dies stellt eine doch etwas zu 
grobe vereinfachung der – zugegebenermaßen – immer noch relativ wenig er-
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forschten reformationsgeschichte im Großfürstentum dar: Hier hätte ein blick 
insbesondere in den zweiten band der alten, in bezug auf reformierte theolo-
gen, prediger und Kirchenführer sowie ihre veröffentlichungen aber immer 
noch sehr informativen Geschichte der reformirten Kirchen in Lithauen von joseph 
lukaszewicz1 nicht geschadet. diese simplifizierende these hat jedenfalls zur 
Folge, dass auch bei der schilderung der konfessionellen Kontroverstheologie 
die zahlreichen polemischen schriften, die seit den siebziger jahren des 16. jahr-
hunderts zwischen den reformierten und jesuiten ausgetauscht wurden, über-
gangen werden, und statt dessen lieber tatarische, jüdische, griechisch-orthodo-
xe u. a. literatur thematisiert wird. die dem marien- und Kasimirkult gewid-
mete analyse sowie die Herausarbeitung deren für das litauische eigenbewusst-
sein nicht zu unterschätzender integrierender Funktion sind hingegen differen-
ziert und einleuchtend.

besonders hervorzuheben an der vorliegenden studie ist die überaus akribi-
sche auswertung der modernen Forschungsliteratur. abgesehen von der reichen 
bibliographie im anhang, versteht es der autor stets, einen pointierten Über-
blick über die neueste diskussionslage in der litauischen, polnischen und weiß-
russischen Forschung bezüglich der von ihm thematisierten sachverhalte zu 
verschaffen. angesichts der in litauen, polen und Weißrussland z. t. stark di-
vergierenden Zugangsweisen zur Geschichte des Großfürstentums litauen stellt 
der fundiert geführte dialog mit den jeweils unterschiedlich justierten Konzep-
tionen der Forscher dieser länder eine bemerkenswerte leistung dar, an die 
die künftigen arbeiten zur Geschichte des litauischen Großfürstentums – zumal 
in Westeuropa – anknüpfen könnten. in inhaltlicher Hinsicht liefern vor allem 
die schlussfolgerung des autors, dass man im Fall des litauischen Großfürsten-
tums im untersuchten Zeitraum von unvollständiger bzw. abgebrochener nati-
onsbildung sprechen sollte, sowie sein vorschlag, den begriff der adelsnation 
für den litauischen teil des polnisch-litauischen Gemeinwesens nur mit ein-
schränkungen zu gebrauchen, interessante und diskussionswürdige beiträge für 
die Forschung. im endergebnis wird nüchtern festgehalten, dass sich zwar in 
polen-litauen bis zur dritten teilung der gemeinsamen rzeczpospolita eine art 
von „Zivilisations-“ bzw. „Kulturgemeinschaft“ herausbilden konnte, die beiden 

1  joseph lukaszewicz, Geschichte der reformir-
ten Kirchen in Lithauen 2, leipzig: verlag 
der dyk’schen buchhandlung, 1850. auf 
polnisch erschienen als: józef Łukasze-
wicz, Dzieje kościołów wyznania helweckiego 

2, poznan: w drukarni orędownika na 
Garbarach ner 45, 1843.



reichshälften aber nicht ohne Weiteres gleichzusetzen sind. ob das Großfürs-
tentum litauen tatsächlich ein fruchtbares Forschungsfeld für „transnationale 
Geschichte“ abgeben wird, wie von autor ausblickend formuliert wird, bleibt 
abzuwarten.

Kęstutis Daugirdas

Kęstutis daugirdas    Gauta 2008 m. liepos 2 d.
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Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Saarstr. 21
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Making Russians. Meaning and Practice 
of Russification in Lithuania and Belarus 
after 1863 

amsterdam, new York, nY: rodopi, 

2007, 465 p. isbn 978-90-420-2267-6

darius staliūnas’s new book Making Russians is a meticulously researched and 
well-written monograph. this was the main thought that lingered around as i 
immersed myself in its pages. 

Making Russians is about the nationality policy of imperial russia in lithuania 
and the north Western province of the empire (nWp, which primarily includes 
lithuania and belarus: the Kaunas, vilnius, minsk, mogilev, vitebsk, and Grod-
no gubernias) in the nineteenth century. the monograph consists of six parts of 
various length: “i. administrative boundaries and nationality policy” (p. 27–41); 
“ii. the search for a nationality policy strategy in the early 1860s” (p. 43–56); 
“iii. the meanings of russification” (p. 57–70); “iv. separating ‘them’ from ‘us.’ 
definitions of nationality in political practice” (p. 71–129); “v. Confessional ex-
periments” (p. 131–188); “vi. metamorphoses in language policy” (p. 189–305). 

i would separate the texts written so far on the prohibition of latin characters 
for lithuanian into at least two general categories: heroic and critical. Heroic texts 
include traditional lithuanian topics, which include the production of illegal 
lithuanian books and newspapers in latin letters; the heroism of book smugglers; 
clandestine lithuanian schools persecuted by the russian authorities; and clan-
destine organizations of illegal press distribution. such heroic texts do not pay 
much attention, however, to what was happening in the camp of “the enemy,” 
in the bowels of the russian empire. Heroic texts often interpret the empire as 
a more or less homogeneous other. 

staliūnas criticizes some of the traditional lithuanian research as teleological 
(p. 22). this does not mean, however, that his conclusions always contradict the 
traditional research. He only tries to be as unbiased as he can. 

i would label staliūnas’s book critical and interpretative. He attempts to grasp 
empire’s way of thinking, to analyze ideas of an imperial bureaucrat, and to 
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represent the diversity of the empire’s discourses. staliūnas is all ears to the 
polyphonic voice of the empire. 

Here i give an example of staliūnas’s writing about ideas, in which he dis-
cusses the planned re-opening of vilnius university—which never happened dur-
ing the rule of the empire: 

the claim that the governor general of vil’na intended to apply the measure to 
all nWp [north Western province] Catholics is likely to be correct. We can answer 
the question of whether murav’ev intended to apply the numerus clausus to lithua-
nians, after finding out what the governor general meant in this case by the term 
“person of polish descent,” which he used on this and other occasions, as when 
he set certain conditions for admitting poles to the higher education institution 
he planned to establish in vilnius. after studying more carefully the project draf-
ted on murav’ev’s initiative for opening a university in vilnius, we have grounds 
for doubting that the application of this prohibition to Catholic peasants (that is, 
first and foremost lithuanians) was in line with the governor general’s primary 
intentions (p. 104–105; bold typeface—G. s.).

i have emphasized certain keywords in this quote to better explicate the pre-
vailing tone of staliūnas’s discourse. 

staliūnas speaks to those who are already familiar with the events of the time 
period. the author himself declares merits of his book “first and foremost” as 
having “greater nuances”: 

the image of russian nationality policy presented in the book differs from the 
assessments usually offered by lithuanian, belarusian or polish historians first 
and foremost because we present a depiction of the aims of imperial nationality 
policy with greater nuances (p. 21). 

the main idea in the brains of the bureaucrats at the time was, as i deduct 
from staliūnas’s book, to depolonize nWp. moreover, the authorities tended to 
translate this deprivation of polonicity into russification. 

among other issues, staliūnas discusses the way the bureaucrats treated 
lithuanians at length. His conclusions uncover contradiction in their argu-
ments: 

the fact that anti-polish discriminatory policy was most often not applied to 
lithuanians [Catholic peasants] shows that the authorities believed that, even if 
they did not become russians, they would not become poles either and would 
remain lithuanian. However, [...] where officials applied discriminatory policy 
and regarded lithuanians also as poles or at least considered the possibility of 
their being poles, show that they did not much believe that lithuanians could 
become russians (p. 129). 

staliūnas gives convincing examples to demonstrate the inconsequence in bur-
eaucratic behavior. For instance, the Catholic peasant 
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ovchino-Kairuk could be allowed to work as a doctor in the shvenchiany [Šven-
čionys] Grammar school because he was the “son of a simple peasant and through 
his origin presents a sui generis guarantee of his political reliability” (p. 99). 

on the other hand, lithuanians were not allowed to be teachers in “people’s 
schools” because “the Catholic clergymen had great influence over them” 
(p. 99–100). 

staliūnas also elaborates on nationality issues. For instance, he discusses the 
notion “persons of polish descent” (also “persons of russian descent”, p. 72–84) 
as used by the authorities. after the uprising there was a decree issued “on 10 
december 1865 saying that ‘persons of polish descent’ were prohibited from ac-
quiring estates in the Western province” (p. 75). bureaucrats needed a definition 
of who was a person of polish descent: “the authorities regarded religion as the 
most important attribute of the nationality of a person from the Western prov-
ince” (p. 75). staliūnas quotes ivan aksakov, an influential journalist, who “when 
writing about the 10 december decree named Catholicism as the most important 
sign of polonicity” (p. 77). 

staliūnas analyzes cases where after switching from Catholicism to orthodoxy, 
certain landowners ceased being regarded persons of polish descent and were 
permitted to acquire new land: “a change of religion was tantamount to a change 
in nationality” (p. 78). However, four years later, in 1869, a new definition of who 
was considered a person of polish descent was formulated. this time, “descend-
ants of these converts to orthodoxy could be regarded as being russians only 
after they ‘have finally rejected their polish views and tendencies and the polish 
language itself’” (p. 78). i believe staliūnas grasps this turning point in language 
attitude among the bureaucrats. in the late 1860s, they added language as a crucial 
factor in deliberation of a person’s nationality. We know that lithuanian language 
as a primary token of nationality was understood by simonas daukantas and 
jurgis pliateris some decades earlier. From the late 1860s, the russian administra-
tion also began to grasp language as a criterion of national identity (along with 
religion). 

russian ethnographers also placed particular emphasis upon native language: 
“after the 1863–1864 uprising language was recognised most often as the most 
important denominator of nationality in ethnographic descriptions” (p. 113). so, 
if the late 1860s were a turning point in acclaiming language as pivotal token of 
nationality, then the engineering of a Cyrillic script for lithuanian was an attempt 
to russify one aspect of that token. 

staliūnas’s ability to demonstrate the lack of consistent policy toward the ino-
rodsy in various aspects of bureaucratic thought and his ability to track down 
turning points in the paradigms of bureaucratic reflection endows staliūnas’s 
book with a particular strength. i am certain i shall base my own future scholar-
ship on the results of staliūnas’s research. 
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* * *
now i shall mostly concentrate on language and linguistic issues. 
the third part of the book, “the meanings of russification,” is a direct 

projection of staliūnas’s monograph title: Making Russians. it is not only about 
languages, but about the meaning of certain words as well. the main question 
explored in this section of the book is what the word Russification meant at 
the time. 

staliūnas quotes the famous dictionary of russian language by vladimir dal’: 
“obrusit’ [russify] and obrusit’sia [become russian] as ‘to force someone to be-
come, or become russian (oneself)’ ” (p. 59–60). staliūnas continues: 

We might deduce that the verbs obrusit’sia and obrusit’ were presented in this 
concise manner not because what they meant was obvious to all but rather be-
cause in russian discourse at that time they had many meanings (p. 60). 

i would tend to think that if these words had many meanings, those meanings 
might have been reflected in the dictionary. 

Finally, after an elaborate analysis staliūnas infers that 

in the discourse of those days russification could be understood in various ways, 
as assimilation, acculturation or integration. this term had different meanings 
with regard to different national groups within the nWp. in the belarusian case 
it most often meant assimilation; in the case of the jews, acculturation and inte-
gration; in the polish case it meant most often political integration although some 
times this was more like assimilation. in the case of the lithuanians or latvians 
the term russification was used seldom (p. 70).

this conclusion is one of the most essential ones—it lays the foundation for 
the subtitle of the book: Meaning and Practice of Russification. staliūnas dissects 
the meaning of dal’s verb obrusit’ into the several meanings of the noun Rus-
sification. 

i try to imagine staliūnas adjusting dal’s dictionary. let’s say staliūnas in-
troduces the entry Russifikatsiia (‘russification’) and lists its meanings in this 
order: 

(1) ‘assimilation into a russian’
(2) ‘acculturation into russian culture’
(3) ‘integration into the russian state’
all of these meanings have a common seme of ‘making one more russian,’ 

so dal’s “concise” definition encompasses staliūnas’s meanings too. on the other 
hand, a modern lexicographer might picture these meanings as the content of an 
encyclopedic dictionary entry, or even an encyclopedia entry, rather than of a 
language dictionary, since they are related to concrete nations. 

Who were the people whose words staliūnas transformed into the meanings 
of Russification? mostly the same bureaucrats. it means that all three reconstructed 
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meanings were variations of one imperial perspective. and i am not certain that 
the lithuanian perspective was the same. i would guess that lithuanians under-
stood Russification primarily in its first meaning—‘assimilation into a russian’. 
the authorities were aware of this, otherwise, why would they try to avoid the 
word Russification in a lithuanian context (p. 267)? they rightly feared that the 
word would alienate lithuanians. 

limiting the meanings of Russification only to the language of authorities over-
shadows the possibility of exploring its specific usage by other groups. no doubt 
the lithuanian perspective was not among staliūnas’s objectives; he concentrated 
on imperial discourses. but this missed perspective makes it difficult to single 
out the voice of the independent scholar from the imperial chorus. 

the sixth part of staliūnas’s monograph is exclusively linguistic: “metamor-
phoses in language policy” (p. 189–296). it begins with the polish language: 
“the elimination of polish from public life.” the subtitles for this chapter fol-
low: “depolonising schools” (p. 192–194), and “policy towards polish books” 
(p. 194–199). 

staliūnas emphasizes evident efforts to eliminate polish from public life in 
the nWp: “in 1863 a drastic moves [sic!] began to eliminate polish from public 
life” (p. 189); “the local authorities [...] at once set about eliminating polish from 
the public arena” (p. 189); “polish libraries were to be closed down” (p. 189); 
“official institutions hung up signs saying it was ‘forbidden to speak polish’” 
(p. 190); “pro-russian Catholic priests like senchikovskii, even proposed forbid-
ding polish inscriptions on tombstones, but the authorities did not follow this 
through” (p. 190–191). these measures meant that the functions of polish had 
to be shrunk to the home usage in nWp, although in neighboring poland things 
were much different. 

shuvalov, head of the third department, criticized the instance, where it was 
possible to speak in polish in a railway carriage in central russia or the Kingdom 
of poland but not while the same train was in Kaunas (p. 191). 

i wonder how the authorities enforced the usage of russian in public spaces 
and on that train while crossing the Kaunas gubernia. did they have spies listen-
ing to the spoken languages and then fining those who were caught? nothing is 
said about the way oral usage of polish was punished. but it is said that the 
polish schools were persecuted and an “impressive fine of up to 900 rubles” was 
imposed (p. 193). 

in 1864 polish textbooks were forbidden for the peasantry (p. 194) and shop-
keepers could not sell polish books (except for the prayer books). but polish books 
flooded nWp from poland and “in 1869 publishers were allowed to have latin 
characters ‘to publish polish books’ ” (p. 194). 

aleksandr Hil’ferding and stanisław mikucki attempted to use Cyrillic for 
polish, but this measure was not popular even among the nWp authorities:
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only members of the upper classes in the nWp were to be regarded as being 
polish, while the common people were to be protected from polonisation. [...] 
polish textbooks, even those printed in Cyrillic, could only sustain knowledge of 
polish among peasants. russifiers in the nWp did not desire this at all. in other 
words, in the nWp the greater russif[i]ers were not those, who proposed distri-
buting polish books in Cyrillic, but those who opposed this proposal (p. 198). 

staliūnas helps the reader to develop an understanding of polish as the most 
unwanted language in the nWp by the authorities. 

the next language discussed in staliūnas’s book was Yiddish. the heading of 
this chapter reads “jews and the russian language” and the subtitles are: “rus-
sification à la murav’ev” (p. 200–209), “is there a Future for the ‘jargon’?” (p. 210–
215), “in What language should the jews pray?” (p. 215–223), and “the metamor-
phosis in the views of ivan Kornilov on the jewish Question” (p. 223–230). 

staliūnas quotes john doyle Klier: “murav’ev was too busy hanging poles to 
worry too much about the jews” (p. 200). still, staliūnas discusses the compul-
sory teaching of russian that was introduced for jewish boys. the intention was 
“to spread the russian language among the jewish population” (p. 209). 

local officials termed the Yiddish language a “jargon” (p. 210). staliūnas 
notes that 

in the 1860s, a period of almost wholesale Cyrillicisation of various languages in 
the western borderlands of the russian empire, not a single proposal was voiced, 
as far as we know, to introduce the russian alphabet in Yiddish writing (p. 210). 

to explain this difference in attitude between the polish, lithuanian, belaru-
sian, and ukrainian languages, staliūnas forwards several arguments: the other-
ness of Yiddish; the lack of a serious belief in the possibility of converting jews 
to Christianity; and that “there was no future whatsoever for this language, so 
that it was simply not worthy of Cyrillicisation” (p. 211). 

in 1866, governor general Konstantin Kaufman considered “ousting the jewish 
jargon from the press” (p. 212). but he was hesitant and never completed his 
intention. His successor eduard baranov was even milder, he merely ordered 
censors “to replace words lacking in the jargon [...] with russian words” (p. 213), 
instead of taking them from German. it sounds like a project of lexical engineer-
ing. still i believe it was easier for baranov to give instructions than for the cen-
sors to accomplish. today we would expect a linguistically educated person to 
receive the task to unearth word origins. but baranov did not demand linguistic 
preciseness. staliūnas says “he was evidently hoping to make the russian lan-
guage more comprehensible and familiar to the jews” (p. 213). in other words, 
baranov did not care about the genesis of words—any possible mistake by a 
censor in favor of a russian word must have been welcomed. 
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also, “interior minister valuev, did not uphold these prohibitive measures. 
the minister pointed out that it was impossible to interfere with the activities of 
a private society” (p. 214). so Yiddish was also allocated a different status because 
the jews were considered to be a separate society. 

among various considerations on the topic of alphabet change in 1866, alex-
andr Georgievskii (future chairman of the academic Committee of the ministry 
of education) pushed forward an interesting proposition, “namely to publish a 
russian translation of the bible for jews ‘in the jewish alphabet’ ” (p. 221). the 
bible was not actually translated in this alphabet into russian, unlike the lithua-
nian translation of the Catholic Catechism in a mixture of Hebrew and Yiddish 
alphabets by the Catholic bishop jonas Krizostomas Gintila in alsėdžiai in 1855 
and later (the manuscript is kept in the national martynas mažvydas library in 
vilnius).

the Lithuanian language forms one more chapter of this section. the title of 
the chapter reads: “the introduction of Cyrillic for Writing lithuanian” (p. 233). 
the first two subtitles are: “the origins of the ban on the latin alphabet” (p. 235–
241) and “the introduction of Cyrillic as lithuanian acculturation” (p. 241–249). 
staliūnas pays significant attention to the initial decision to ban latin letters for 
lithuanian. there are at least several candidates who might be considered the 
inventors of the idea: ivan Kornilov, vasilii Kulin, mikhail murav’ev... even an-
drius ugianskis, a lithuanian teacher and professor in Kazan. 

staliūnas contemplates why governor general mikhail murav’ev did not issue 
a written circular about the ban on latin characters for lithuanian. there are 
claims that murav’ev just gave oral orders to not publish lithuanian books: “it 
is more likely that murav’ev most probably no longer allowed such books through 
the system” (p. 240). staliūnas offers several possibilities: “perhaps there was no 
need to issue a written order because the censors were subjected directly to gov-
ernor general’s instructions”; another interpretation—murav’ev was irresolute, or 
the lithuanian issue was not a priority for him (p. 241). Finally, staliūnas does 
not say which of the possibilities he evaluates as the most reliable. 

the aims of the Cyrillization of lithuanian were expressed by the governor 
general Kaufman: 

Cyrillic would help “release the ordinary masses from polonisation, enlighten 
them, make them completely literate, and teach them to write in their own ethnic 
dialects and the russian language” (p. 242). 

Well, then, along with the cultural aspects—to make the masses completely 
literate—Kaufman (and interior minister petr valuev) had the goal of teaching 
the russian language. teaching russian was among the main goals of using 
Cyrillic letters for lithuanian. While reading their own language in Cyrillic, 
lithuanians would acquire the Cyrillic tool for mastering russian. 
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the next subtitle, “the Foundation of ‘people’s schools’ in the Kovno Guber-
nia” (p. 249–260) consists of a segment on the schools in part of lithuania. 

staliūnas writes about the search for teachers in the Kaunas gubernia:

[...] shul’gin, reported on 7 july 1864 to Kornilov that he had already found seven 
orthodox boys who were prepared to learn Žemaitijan. the same month murav’ev 
reported to education minister Golovnin that he had candidate teachers, who 
“spoke both russian and lithuanian” (p. 255). 

i wonder what their names were, since i guess they may have been the ones 
who edited the book Руководство къ изученію Русско-литовской грамоты (vilnius, 
1875). unfortunately, there probably is no way of tracing them down. staliūnas 
also mentions that inspector dmitrii “Kashirin at most may have spoken only a 
little lithuanian” (p. 259). i would like to know how staliūnas came to this con-
clusion, since i have also researched Kashirin’s ability to use written lithuanian. 

the next subchapter is about Cyrillic letters for lithuanian and is titled “the 
introduction of Cyrillic as an instrument to assimilate lithuanians” (p. 260–269). 
staliūnas attempts to find answer the question of why supporters of the alphabet 
change wanted or needed it. after finding inspector nikolai novikov’s words, 
that “it will be possible to create [...] Žemaitijan languages” (p. 260–261), staliūnas 
asks if novikov really intended to set about encouraging the standardization of 
the lithuanian language and to spread the public’s use of it? (p. 261). 

staliūnas gathers multiple examples that deny the intention to standardize 
lithuanian in Cyrillic. the same novikov claimed that “the aim of all this mat-
ter, i repeat, is for pupils to learn russian as quickly and as easily as possible” 
(p. 264–265). novikov “argued in similar vein about alphabet change [...]: ‘the 
new schools are bringing in their wake the russian alphabet and the alphabet 
will later pave the way for the russian language’ ” (p. 265). staliūnas finds that 
“local authorities did not even seek to make lithuanians more used to lithuanian 
books transliterated into Cyrillic” (p. 266). 

then comes staliūnas’s conclusion: 

the implementation of education policy and the deliberations of ved officials 
about the aims of alphabet change for written lithuanian permit us to assert that 
the local authorities sought to russify the lithuanians linguistically (p. 267). 

it seems that his conclusion supports what many lithuanian schoolchildren 
are being taught—that lithuanians suffered from attempts to efface their nation-
ality (linguistic russification is often taken as the only one needed to destroy 
ethnic identity). 

but i am confused by some earlier paragraphs. in the Kingdom of poland, 
which was another part of the russian empire, 

lithuanian was taught not only in primary schools but also in grammar schools 
and the teacher training college, and special scholarships were awarded for lithua-
nians to attend university (p. 249). 
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staliūnas concludes: 

this confirms once more the claim that the introduction of Cyrillic for written 
lithuanian not only could have been, but really was connected with the accultura-
tion of lithuanians and the restricted fostering of their ethnic culture, while at the 
same time increasing the influence of russian culture (p. 249; italics—G. s.). 

i am not persuaded the notion of “restricted fostering” works well here. the 
introduction of Cyrillic was immediately followed by the prohibition of the trad-
itional latin alphabet, so why is the suppression of a traditional way of culture 
to be seen as a kind of culture strengthening? Well, yes, there were some schol-
arships, there was some schooling in lithuanian, but this was not connected to 
the Cyrillic script as a fostering measure. on the contrary, Cyrillic letters helped 
foster russian imperial goals and make lithuanians loyal imperial citizens, with 
only some trifles of lithuanian culture along the way as a means to smooth the 
achievement of their objectives. 

after his meticulous examination of ample document corpus, staliūnas rein-
forces his conclusion about the aim of Cyrillization. He adds that 

the concept of political correctness existing at the time did not allow civil servants 
to describe their policy as russification ipso verbo. only on occasion, often in pri-
vate correspondence, did local nWp officials speak about their aim to russify the 
lithuanians (p. 267). 

staliūnas gives a convincing example from a private letter of the vde over-
seer Kornilov, who was dissatisfied with the future teachers in the Kaunas gu-
bernia coming from the inner provinces of russia: “do those dunderheads re-
ally think such scoundrels can russify anyone?” (p. 267). 

even if the linguistic assimilation in the late 1860s became an imperative part 
of nationality change, it was not the only one: 

as far as we know, a larger part of active supporters of the adaptation of Cyrillic 
for use in writing lithuanian [...] regarded religion as the most important denom-
inator of nationality (p. 267). 

and the authorities were searching for a way to destroy the dominance of 
Catholicism: “it is likely that vde officials treated the use of russian letters for 
writing lithuanian as a preparatory move towards making the people orthodox” 
(p. 267). novikov is quoted again: “we are printing these booklets [Catholic 
hymns in lithuanian in Cyrillic] against our will because the time for open con-
flict with Catholicism has not yet come” (p. 268; square brackets—d. s.). staliūnas 
demonstrates the intentions of the authorities to assimilate lithuanians not only 
via language, but via religion as well, just the supporters of russification did not 
feel strong enough to achieve these goals immediately. they saw the Cyrillic 
lithuanian texts as a burdensome transitory measure. From 1874 on there was 
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no censor for lithuanian books in vilnius, so new lithuanian books could not 
be printed there—even in Cyrillic. 

staliūnas observes about the lithuanian language written in Cyrillic that: 
“sometimes local officials even called their new creation a ‘russo-lithuanian 
dialect’ [russko-litovskoe narechie]” (p. 264). in a footnote, he also recognizes an-
other interpretation of the term: “However, this phrase by novikov could perhaps 
be ‘translated’ in a different way, with ‘russo’ referring to the alphabet and 
‘lithuanian,’ to the language itself” (p. 405). i would read the phrase differently: 
russko-litovskoe narechie does not imply any hint of the written language, it is 
solely about the spoken dialect. the word russko is not an alphabet indicator here, 
but a geographical or political segment of the compound term. there was a need 
to differentiate between the two branches of the lithuanian language: prussian-
lithuanian in prussia and russian-lithuanian in the russian empire. Having this 
opposition in mind, the term russko-litovskoe narechie yields the sense of a dialect 
of lithuanians in russia. 

the fifth subtitle is: “amendment of the methods of russian primary educa-
tion” (p. 269–277). among other topics we are informed about the teacher train-
ing College in Panevėžys. staliūnas observes that: “in 1868 the situation changed” 
(p. 271). aleksandr potapov took the office of governor general of vilnius. ac-
cording to potapov, “local people, that is, ‘belarussians, lithuanians, Žemaitijans 
or latvians’ could be employed as teachers so long as they had received the ap-
propriate education” (p. 271). the teacher training College was established in 
panevėžys in 1872, and lithuanian language began to be taught there (still in 
Cyrillic letters) in 1873. it was also “admitting Žemaitijan converts” to orthodoxy 
(p. 275). staliūnas does not find, however, any essential change in education 
policy strategy: 

However, this correction to nationality policy did not in essence change either 
education policy strategy or the status of the lithuanian language. teachers would 
learn lithuanian solely to be able to teach russian more efficiently, while lithua-
nian retained just an auxiliary role (p. 276–277). 

the last subchapter about the lithuanian language concerns its place in Prot-
estant parish schools: “the Fate of protestant parish schools” (p. 277–281). even 
if there were attempts to make protestant schools similar to the “people’s schools,” 
even if novikov reiterated that “the russian alphabet will be more useful to local 
inhabitants than all the rest because it will introduce and facilitate the learning 
of russian for the masses” (p. 279), the conditions in these schools remained 
unique. until 1874 “religious instruction for protestants was taught either in Ger-
man or ‘the local dialects,’ namely lithuanian or latvian” (p. 281). 

the last of the languages that staliūnas discusses is belarusian. “Cyrillic was 
an important sign of russianness” (p. 270). Curiously, this sign was not per-
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ceived in the same way for polish and lithuanian. local authorities did not 
want to allow Cyrillic letters to be used in polish primers, but they were used 
for lithuanian. authorities were afraid that the polish prayer books in Cyrillic 
might lure too many russians (orthodox believers) into the Catholic faith. in 
the lithuanian case the authorities did not fear this. they expected that lithua-
nians would be easier to lure into the sphere of russian culture and religion. 
it seems that the combination of the Cyrillic alphabet with the polish or lithua-
nian language was understood as constructed of two parts: one russian, an-
other polish or lithuanian. and the local authorities must have indirectly agreed 
that in case of the combination of Cyrillic and polish, the polish part was strong-
er and more influential; in case of Cyrillic and lithuanian, however, the russian 
segment was dominant. otherwise Cyrillic lithuanian would have been equal-
ly unacceptable. 

Cyrillic publications in belarusian were scarce, since the authorities were not 
fond of them: they considered belarusian a dialect of russian and interpreted its 
texts as an attempt to promote a separate nationality. also, “belarusian books in 
the latin alphabet posed a threat because, according to officials, they strength-
ened polish influence over belarusian peasants” (p. 285). since most of the officials 
did not want belarusians to be belarusians or to become poles, both the latin-
belarusian, and the Cyrillic-belarusian models were rejected. in eyes of the offi-
cials no graphemization for belarusians was needed; they had to write russian. 

authorities permitted the polish language to be written in the traditional latin 
alphabet since they were not able to compete with it in poland, but they tried to 
isolate other ethnic groups from the polish language and its latin characters (they 
called them “polish”). lithuanians were permitted their language to a very lim-
ited extent, but not in latin script, just Cyrillic. belarusians were denied both 
their language and any alphabet whatsoever. lithuanians appeared to present 
the least threat to the empire: their ability to attract potential russians into their 
nationality was less powerful than that of the poles and belarusians. 

the last paragraph of staliūnas’s monograph speaks about alternatives in 
history: 

thus an hypothesis naturally forms to the effect that the russian authorities could 
have achieved better results in adapting Cyrillic to written lithuanian if Hil’ferding’s 
more cautious policy had been followed, and, for a while at least, religious books 
had not been touched (p. 305).

staliūnas makes his prognosis: 

this, of course, does not mean that such a more subtle policy alone would have 
been enough to cause the rejection of the traditional alphabet. such a rejection 
would have been inconceivable for as long as lithuanians remained Catholic 
(p. 305).
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right. even if the poor quality of lithuanian texts in Cyrillic was another 
important factor for educated lithuanians to launch the counter production of 
books in latin alphabet, there is no doubt that the strongest motive for lithua-
nians to stick to the latin script was Catholicism: they were assured by their 
priests that latin characters were sacred for all Catholic nations on the planet. 

* * *
no doubt that staliūnas raised the bar for his narrative: his tone most often 

sounds neutral and unbiased. still sometimes evaluative words spring out and 
diminish the neutrality of his text. For instance: 

the policy of the russian authorities in the 1860s sought [...] to turn historical 
lithuania in all its senses into the nWp. [...] the optimistic strategy, which was 
typical particularly of murav’ev, sought to subject as large a territory as possible 
to the control of the governor general of vil’na (p. 41; italics—G. s.). 

the attribute optimistic means optimism only from murav’ev’s perspective. and 
since it is staliūnas’s who picks up the word, i hear his voice converging with 
empire’s discourse. 

in another instance, staliūnas retells the thoughts of Kulin: “ved inspector 
Kulin saw no need to set up a junior seminary, where the teaching [...] would 
take place in Žemaitijan” (p. 253). since staliūnas retells in his own words, i would 
expect him to use contemporary terms. but his term Žemaitijan has Kulin’s mean-
ing (many bureaucrats used terms Žemaitijan and Lithuanian interchangeably, as 
absolute synonyms, to denote the same ‘lithuanian language’). Further in the 
paragraph staliūnas elaborates on Kulin’s ideas: “He seemed not to oppose not 
only the fact that religion would be taught in lithuanian but also that lithuanian 
would be a separate subject on the curriculum” (p. 253). this time staliūnas uses 
Lithuanian with the modern meaning, even if he retells Kulin’s thoughts again 
(staliūnas gives other quotations that help form the idea that Kulin was used to 
the term Žemaitijan ‘lithuanian’). the reader can be certain that even in the cases 
where staliūnas writes Žemaitijan ‘lithuanian’ without quotation marks, he does 
not attach the modern sense to it (today Žemaitijan means ‘a dialect of lithuanian’). 
this is staliūnas’s slip of the tongue, which re-occurs on several occasions. 

i have spent some time analyzing the system staliūnas developed to write the 
names of cities. the same name is often given promiscuously in two different 
ways. For instance, the name of lithuanian capital city vilnius: 

(1) is often written Vil’na (e.g., Governor Ivan Shestakov of Vil’na, p. 40; Vil’na 
Gubernia, p. 314; Orthodox bishop of Vil’na, p. 28). staliūnas established a rule for 
his book to use Vil’na in the compound names of institutions that encompass the 
name of vilnius. the apostrophe evidently marks it as transcription from the 
Cyrillic script (as in many other cases; e.g.: Murav’ev, p. 30; Hil’ferding, p. 48; and 
Vil’komir, p. 259). 
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(2) elsewhere is written Vilnius (e.g., Vilnius, p. 30; Vilnius churches, p. 31; 
Vilnius Cathedral, p. 31), which is the recent lithuanian, as well as english, re-
ceived spelling of the name. 

thus, throughout the book staliūnas writes both Vil’na and Vilnius to denote 
the same reality. one of the paradoxes is that these compound names often did 
not contain the proper noun Vil’na (russian Вильна) at all in the russian Cyrillic 
original. For instance, staliūnas’s Vil’na Gubernia (p. 314) was Виленская Губернія 
in russian. Here Виленская was an adjective, deriving from the city name. thus, 
if staliūnas intended to keep at russian form, he should have transliterated *Vilen-
skaia. He used, however, the russian version of the city name in nominative 
singular even in the cases when russians themselves did not. and vice versa, 
staliūnas used the lithuanian (english) version of Vilnius as a separate proper 
name, and this was exactly where the russians had used Вильна, not Vilnius. 

moreover, staliūnas treated only lithuanian city names in this manner. For 
instance, he used only the english version of the name Warsaw, even in compound 
names, for instance, Grand Duchy of Warsaw, p. 315, Warsaw Public Library, 
p. 197. according to staliūnas’s system, i would have expected him to use trans-
literated form *Varshava in these compound names as well (russian Варшава). in 
the following sentence we have both Warsaw and Vil’na in same contexts: “to 
transfer them from the jurisdiction of the Warsaw governor general to that of the 
Vil’na governor general” (p. 314). also instead of Moscow University (p. 197) i 
would expect transliteration *University of Moskva (compare to University of Vil’na, 
p. 102). and the variation in the two following names is obviously something 
that had been overlooked: Orthodox bishop of Vil’na (p. 28) but [Catholic] bishop of 
Vilnius (p. 33; cf. also Orthodox bishop of Lithuania and Vilnius, p. 143). 

double spelling of the same names seems to be a cumbersome solution to a 
simple problem. unfortunately, it dominates the book and distracts reader’s at-
tention too often. and again, the choice of the russian names for lithuanian 
cities (even if only in compound names) endows staliūnas’s narrative with the 
tone of the imperial voice. 

* * *
the results of staliūnas’s research are convincing and hardly disputable. His 

monograph Making Russians uncovers the russian empire as a diverse, conten-
tious, and deliberating political entity. an empire with multiple brains that pon-
ders, evaluates the situation, hesitates, and occasionally makes decisions. through 
the figures of imperial bureaucrats, staliūnas attributes a human face to the sil-
houette of the russian empire itself. 

i enjoy learning what people were thinking. to read staliūnas’s book is to 
understand the way arguments were being constructed. staliūnas brings you a 
close proximity of authorities’ considerations. For the development of imperial 
ideology on nations the monograph is a magnifying lens. 



no doubt staliūnas’s Making Russians is a path-breaking monograph in under-
standing aspects of russification, the variety of attitudes and related policy to-
ward different languages, the shifts in nationality, linguistic and religious par-
ticularities, and marginal or forgotten ideas. all this is what makes staliūnas’s 
book a bible for a scholar—no serious scholarship in the field can escape consult-
ing it hereafter. 

* * *
i express my sincere gratitude to elizabeth novickas for editorial assistance. 
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austrijos istorijos tyrimų instituto (vok. Institut für Österreichische Geschichts-
forschung) 150-ajam jubiliejui skirtame tarptautiniame kongrese Apie leidybinio 
darbo naudą (vok. Vom Nutzen des Edierens) ir 2005 metais išleistoje jo medžiagoje 
pažvelgta į per daugelį metų susikaupusią ne tiek paties instituto, kiek tarptau-
tinę mokslinę teksto kritikos ir šaltinių ars edendi patirtį, aptarti nauji kritinio 
leidimo būdai, ypač internetinė leidyba, ir masinių dokumentų reprodukavimo 
galimybės. antra vertus, šitaip suformuluota kongreso tema ir knygos pavadini-
mas yra atsakas mokslo ir mokslo rėmimo politikos atstovams, kurių nuomone, 
leidybiniai, taigi dažniausiai ilgalaikiai, projektai nusipelno menkesnio įvertinimo 
nei kiti moksliniai darbai (p. 13). Klausimą, kokia nauda iš leidybinio darbo kaip 
ir apskritai iš istorinių tyrimų, kelia ir atsakymus pateikia patys istorikai ir filo-
logai, nelaukdami, kol už juos bus pakláusta ir atitinkamai atsakyta pinigine 
verte matuojančių instancijų. Kalbamasis tomas atstovauja istorijos moksluose 
sparčiai besivystančiai naujai autorefleksijos ir savianalizės kultūrai (Walther 
pohl, „von nutzen und methodik des edierens“, p. 349–354). daugiausia dėmesio 
knygoje skiriama medievistikai ir germanistikai. iš esmės čia samprotaujama tri-
mis temomis: kodėl leisti, ką leisti ir kaip leisti. apibendrintai šis kongreso lei-
dinys pateikia tokius atsakymus. metodiškai apibrėžtas šaltinio tyrimas ir leidi-
mas yra ne tik praeities išsaugojimas, bet ir diskusija su ja bei aiški pozicija jos 
atžvilgiu. Šaltinių leidimai sukuria istorijos ir filologijos mokslų identiteto bran-



Archivum Lithuanicum 10284

duolį bei yra svarbus tarpdiscipliniškumo elementas. nepriklausomai nuo isto-
riografinių madų sėkmingiausi būna tie leidimai, kurie įtraukia tekstą su jo kon-
tekstu į aktyvių mokslinių tyrimų lauką. editorinė technika ilgainiui sukūrė gau-
sų instrumentarijų – rankraščių aprašą, variantų ir taisymų aparatą, eksplicitinių 
ir implicitinių citatų nustatymą, teksto komentarą ir t. t., – kurio dėka editorinio 
darbo esmė yra nepriklausoma nuo medijos pobūdžio. vis dėlto spausdinto lei-
dimo dar ilgai nenukonkuruos jokios kitos dabar žinomos medijos. elektroninės 
edicijos galimybės, pavyzdžiui, internetas, leidžia teksto leidimą suprasti kaip 
nuolat tobulinti galimą procesą, tačiau kokybę gali garantuoti tik rimtų institu-
cijų kuruojami leidybiniai projektai, užtikrinantys ir visokeriopą duomenų sau-
gumą, ir jų atnaujinimą. Kompaktinėse plokštelėse išleisti antikos ir viduramžių 
tekstai yra įperkami tik didžiausioms bibliotekoms, taigi prie teksto sklaidos pri-
sideda nedaug. todėl kokybiškų leidimų, o ypač didelės apimties korpusų, skel-
bimas internete turėtų laikytis open-access [atviro kodo] politikos. Kuo geresnis ir 
patikimesnis leidimas, tuo jis turi būti prieinamesnis visiems, nes tik taip gali 
būti įgyvendinama visuomenės švietimo idėja, o ne didinamas atotrūkis tarp 
aukščiausios kokybės leidimais aprūpinamų „išrinktųjų“ ir abejotinais leidimais, 
kurių internete gausu, besinaudojančių likusiųjų.

Kongreso medžiagos tomą sudaro 34 istorikų ir filologų iš anglijos, austrijos, 
Čekijos, danijos, italijos, jav, olandijos, prancūzijos, Šveicarijos, vengrijos ir vo-
kietijos straipsniai bei apskritųjų stalų apibendrinamieji tekstai. pagal konferen-
cijos sekcijas ir straipsnių temos skirstytinos į šešias problemines grupes, kurios 
daugeliu atveju tarpusavyje susijusios:

1. „autentiško“ teksto parengimas (Edition des „authentischen“ Textes – Edition 
als authentischer Text) – pagrindinė klasikinės editorikos problema, kaip garantuo-
ti teksto istorinį autentiškumą, kaip parengtas tekstas ir kada įgyja kanoninio 
teksto, kuriuo galima pasitikėti, statusą.

2. masinių šaltinių leidyba (Massenquellen und Edition? Regest und Reperto-
rium) – kokie principai taikomi rengiant tokių šaltinių kaip dalykiniai raštai, kan-
celiarijos knygos, protokolai, sąskaitos, aktai ir pan. leidimus.

3. leidimai ir naujosios medijos (Edition und neue Medien) – ar leidyba inter-
nete ir kompaktinėse plokštelėse yra tik nauja prezentacijos forma, ar ji daro 
įtakos ir leidybos metodams.

4. taikomųjų ir vaizduojamųjų šaltinių leidyba (Dingliche und bildliche Quellen 
als Herausforderung für die Editionstechnik) – pagal kokius principus ir kokiomis 
techninėmis priemonėmis rengiami inskripcijų, herbų, žemėlapių, freskų ir pan. 
leidimai.
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5. leidimai ir nauji tyrimo būdai (Editionen und neue Wege der Forschung) – ar 
leidimai daro įtakos naujiems moksliniams tyrimo metodams, skatina ar varžo 
tarpdiscipliniškumą ir pačių šaltinių tyrimą.

6. leidimas ir skaitytojas (Die Edition und der Leser) – koks numanomo reci-
piento vaidmuo rengiant leidimą, kokia edukacinė leidimų reikšmė, kaip moko-
ma paleografijos, teksto kritikos ir editorikos technikos aukštosiose mokyklose.

daugiausia straipsnių skirta klasikiniams editorikos klausimams. robertas 
b. C. Huygensas („von texten und ihrem text“, p. 17–24) nagrinėja teksto šaltinių 
genealoginių medžių – stemų – metodiką, kurią taikant archetipinis tekstas kri-
tiškai (re)konstruojamas pagal kelis šaltinio variantus, „eben weil die perfekte 
Handschrift genauso wenig existiert wie der perfekte Herausgeber“ (p. 21). Huy-
gensas pasisako už editorinę askezę. Kritinis aparatas ir ypač teksto komentarai, 
kurie yra greičiausiai senstanti leidimo dalis, turėtų pateikti tik faktinę informa-
ciją, o diskursus palikti tiems, kurie leidimu naudosis. anne j. duggan („autor-
ship and authenticity in the becket Correspondence“, p. 25–44) aprašo vieną 
didžiausių brandžiųjų viduramžių epistolinių kolekcijų (598 laiškai) sudarančią 
Canterbury’o arkivyskupo thomo becketo (1118–1170) korespondenciją, kurios 
autorystės identifikavimą sunkina tai, kad Canterbury’o vienuolyno prioras (nuo 
1177) alanas laiškus suskirstė ne pagal adresatus, bet chronologine tvarka, ir tai, 
kad panašaus turinio bei stiliaus laiškų randama kitose kolekcijose. originalo ir 
variantų klausimo aktualumą tiriant antikos ir ypač viduramžių lotyniškus bei 
vokiškus rankraščius ir/ar jų humanistinę recepciją analizuoja Franzas römeris 
(„vom nutzen des edierens in der Klassischen philologie“, p. 45–47), pascale’is 
bourgainas („entre plusieurs fidélités: l’idéal, l’originel et les témoins, à propos 
de la tradition de Grégoire de tours“, p. 49–64), edith Wenzel („‘original’ oder 
Fassung? Zum aktuellen Forschungsstand in der germanistischen mediävistik“, 
p. 65–72), Wilfriedas Hartmannas („original und rekonstruktion eines archetyps 
bei den spätkarolingischen Konzilsakten“, p. 77–89), raineris berndtas sj („die 
Werke Hugos von sankt viktor [† 1141]: ist die erstausgabe durch abt Gilduin 
[† 1155] ein editorischer Glücksfall?“, p. 91–99) ir maximilianas lanzinneris („der 
authentische text und das editorisch mögliche: deutsche reichstagsakten. reichs-
versammlungen [1556–1662]“, p. 101–107). jeigu egzistuoja keli kartais smarkiai 
vienas nuo kito besiskiriantys populiarių tekstų variantai (pvz., vokiška nibelun-
gų giesmė, prancūziškas romanas apie lancelotą) ar kelios dokumentų redakcijos 
(pvz., bažnytinių sinodų kanonai ir aktai), neįmanoma nustatyti vieno autorinio 
textus receptus, nes tokio ir nebūta. visi sakytinės bei rašytinės tradicijos samplai-
koje atsiradę variantai traktuotini kaip paralelės versijos, taigi kaip keli originalai. 
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tokiais atvejais labiausiai pasiteisina literatūrinių tekstų hibridiniai leidimai, 
kada vieno šaltinio kritinį spausdintą leidimą papildo kompaktinėje plokštelėje 
skelbiami kitų versijų leidimai („eine Kombination aus buchausgabe mit kriti scher 
edition und einer oder mehreren parallelversionen in elektronischer verarbei-
tung, die einblicke in die beweglichkeit des textes im rahmen seiner Überlie-
ferung bieten wird“, Wenzel, p. 72). prieš du dešimtmečius paryžiuje pradėtas 
ir Frankfurte prie maino tęsiamas viduramžių filosofo ir teologo Hugono sen-
viktoriečio visų raštų leidimas yra milžiniško korpuso kritinio leidimo pavyzdys 
(neįskaitant į Patrologia Latina įtrauktų pseudo-Hugono raštų, žinoma per 3 000 
rankraščių). Corpus Victorinum leidėjai (Hugo von Sankt Viktor-Institut für Quellen-
kunde des Mittelalters) pasirinko dviejų modelių spausdintą kritinį leidimą. Textus 
historicus modelio leidime pagal Xii amžiuje sudarytą Hugono veikalų sąrašą ir 
perrašą pateikiamas autentiškas rankraštinio kodekso tekstas su teksto interven-
cijų ir eksplicitinių citatų aparatu (berndt, p. 94t.). Opera ad fidem codicum recol-
lecta modelis pateikia visų rankraštinių šaltinių ekstrapoliacinį variantą, kuris 
atspindi teksto sklaidos istoriją (berndt, p. 95t.). tokių ilgalaikių leidybinių pro-
jektų kaip opera omnia leidimai sėkmę lemia aiškių leidybos principų nustatymas 
ir jų laikymasis. martinas steineris („Zur authentizität der lateinischen texte in 
den J. A. Comenii Opera omnia“, p. 109–115) aprašo čekų humanisto, filosofo, 
teologo, kalbininko jano amoso Komenský’o (lot. Johannes Amos Commenius; 
1592–1670) raštų leidimą. pačių veikalų pobūdis lemia, kad raštų leidimas skir-
tas kelių sričių mokslininkams (filosofams, teologams, pedagogams, istorikams 
ir kt.), todėl leidėjai apsisprendė pateikti transkribuotą tekstą, „das heißt ihn auf 
solcher Weise (vereinfacht gesagt: mit einer solchen orthographie) wiederzuge-
ben, daß einerseits die sprachlichen eigenheiten des autors im vergleich mit 
dem heutigen sprachgebrauch nicht verwischt werdend, andererseits aber die 
orientierung im text für den nichtphilologen vereinfacht wird“ (p. 110). ren-
giant lotyniškus Commenijaus tekstus svarbu atsižvelgti į paties autoriaus gau-
siai vartojamus archaizmus bei neologizmus ir vengti nepagrįstų emendacijų, 
pavyzdžiui, nesupainioti antonimų Luciper (=qui lucem perdidit) ‘velnias’ ir Luci-
fer (=qui lucem fert) ‘aušrinė’ arba nesuvienodinti žodžių auctor ‘daugintojas’ ir 
author ‘autorius’ ortografijos (p. 112).

masinių šaltinių ir šaltinių masės leidybos problemoms skirti keturi straips-
niai. ludwigas schmugge („‘regestenschuster 2004’“, p. 117–129) aprašo Archivio 
Segreto Vaticano saugomų registrų knygų digitalizavimą ir leidybą – vokiečių 
istorijos instituto romoje kuruojamus Repertorium Germanicum (p. 118t.) ir Reper-
torium Poenitentiariae Germanicum (p. 119–127) leidimus („[...] die repertorien 
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auch in Zukunft als bücher gedruckt werden“, p. 128). Gausių normatyvinių 
teisės aktų, kvadratiniais kilometrais skaičiuojamų archyvinių dokumentų origi-
nalų bei mikrofilmų/-fišų skaitmeninimą ir aprašų bei repertorijų rengimo spe-
cifiką, internetinių duomenų bazių ir portalų kūrimą bei administravimą prista-
to ir aptaria Karlas Härteris („edition, repertorium oder datenbank? die 
erschließung frühneuzeitlicher policeygesetzgebung durch das repertorium der 
policeyordnungen“, p. 131–144), imre ressas („edieren oder elektronisch indi-
zieren? ungarische erfahrungen mit der Zugäng lich ma chung der massenquellen 
von der Frühneuzeit bis zum ende des staatssozialismus“, p. 145–155) ir Frankas 
m. bischoffas („Fachliche ansprüche und wirtschaftliche rahmenbedingungen 
im archiv: Wie können moderne massenakten der Forschung zugänglich ge-
macht werden?“, p. 157–169).

pačių dokumentų tekstų skaitmeninimas yra viena iš realiausių ir labiausiai 
taikomų alternatyvų vis brangstantiems kritiniams leidimams. internetinius digi-
talizavimo projektus pristato paulis bertrand’as („la numérisation des actes: évo-
lutions, révolutions. vers une nouvelle forme d’édition de textes diplomatiques?“, 
p. 171–175) ir annie dufour („la base des actes originaux antérieurs à 1220 de 
la série l des archives nationales“, p. 177–182). nora Gädeke („ein dinosaurier 
im internet – die historisch-kritische leibnizedition. vom nutzen der neuen me-
dien für ein editorisches langzeitunternehmen“, p. 183–196) aprašo didžiausią 
Xvii amžiaus vokiečių epistolikos ir vieną stambiausių rankraštinių veikalų rin-
kinį – gigantišką Gottfriedo Wilhelmo leibnizo (1646–1716) rašytinį palikimą, kurį 
paskelbti ragino jau denis diderot. visų raštų istorinė kritinė leidyba pradėta 
1923 metais, iki 2005 metų išleisti 42 tomai, kurie nesudaro nė pusės leibnizo 
raštų (p. 187). Šio universalaus mokslininko rankraščiai (baigti veikalai, juodraš-
čiai, konspektai, pastabos, politinė, istorinė bei asmeninė korespondencija ir kt.) 
leidybai rengiami taikant specialias programines įrangas (tustep, edmaC, teX), 
kurios leidžia ne tik visus leidybinio darbo procesus sujungti į vieną tinklą, bet 
ir atkurti kiekvieno leibnizo rankraščio kontekstą: „die leibnizedition bietet also 
faszinierende möglichkeiten: aber ihre Hauptaufgabe ist es, fertig zu werden“ 
(p. 191). internetinių leidimų – tiek šaltinių tekstų, kritinių leidimų, tiek mokslo 
žurnalų – prieinamumas visiems besidomintiems skaitytojams yra geresnės moks-
lo kokybės garantas (Klaus Graf, „edition und open access“, p. 197–203): „[...] 
der ‘nutzen des edierens’ erheblich größer wäre, wenn alle editionen nach den 
Grundsätzen des ‘open access’ frei im internet zugänglich wären“ (p. 200). 

pastaraisiais dešimtmečiais matyti perėjimas nuo pavienių internetinių faksi-
milinių bei kritinių leidimų prie sistematizuoto ištisų teksto blokų ir bibliotekų, 
archeologijos objektų ar vaizduojamojo meno artefaktų skaitmeninio publikavimo 
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(manfred thaller, „reproduktion, erschließung, edition, interpretation: ihre be-
ziehungen in einer digitalen Welt“, p. 205–227). thallerio nuomone, modernių 
skaitmeninių technologijų panaudojimas kartu turi keisti ir sampratą apie tipo-
grafinį kritiškai parengto teksto vaizdą: „Genau wie die ersten gedruckten bücher 
versuchten, wie Codices auszusehen, lag es nahe, die ersten digitalen publikati-
onen nach dem beispiel gedruckter bücher zu gestalten; genau wie gedruckte 
medien ihre eigene Form schließlich gefunden haben, sollten die digitalen medien 
ihre eigene suchen“ (p. 220). Kitaip tariant, dinaminės skaitmeninės priemonės 
naudotinos ten, kur baigiasi spaudos technikos galimybės, o teksto leidimas su-
prastinas ne kaip monolitinis vieno mokslininko opus magnum, bet kaip keliapa-
kopis kelių specialistų (bibliotekininko, šaltinio aprašytojo, leidimo parengėjo, 
teksto turinio interpretatoriaus ir skaitytojo) bendras darbas (p. 224).

su elektroniniais leidybos būdais susijusi ir taikomųjų bei vaizduojamųjų šal-
tinių leidyba. pusiaukelėje tarp tekstinių ir vaizduojamųjų šaltinių yra inskripci-
jos. Šiuos daugialypius įvairioms mokslo disciplinoms (paleografijai, epigrafikai, 
bažnyčios, meno, ekonomikos, teisės, diplomatikos bei visuomenės istorijai, ge-
nealogijai, heraldikai, filologijai) svarbius įrašus ir įvairių europoje veikiančių 
komisijų atliekamą leidybos darbą aprašo Walteris Kochas („epigraphische edi-
tionen europaweit – inschriften als Quellen verschiedenster art“, p. 229–254). 
ikonografijos, heraldikos ir kartografijos šaltinių digitalizavimo ir interpretavimo 
problemoms skirti axelio bolvigo („editing and publishing medieval Wall pain-
tings on the internet. is it us or our Forefathers who determine the subjects?“, 
p. 255–270, dvd-rom), rolfo nagelio („Zur Herausgabe von Wappenbüchern“, 
p. 271–275) ir vincenco rajšpo („die josephinische landesaufnahme als histori-
sche Quelle“, p. 277–284) straipsniai.

tiek spausdinta, tiek elektroninė kritinė šaltinių leidyba daro įtaką mokslui 
jau vien tuo, kad pateikia arba naujos, arba naujai įvertintos medžiagos tyrimams. 
theo Kölzeris („die edition der merowingischen Königsurkunden. voraussetzun-
gen und Folgen“, p. 285–296) visus istorikus plačiąja prasme vadina „šaltinių 
fetišistais“ (p. 288). Kiekvienas istorinių dokumentų kritinio leidimo rengėjas už-
siima tarpdisciplinine veikla, turi išmanyti ir paleografiją, ir filologiją, ir istorinę 
geografiją, ir onomastiką (p. 290). tačiau susidaro įspūdis, kad istorikai dažniau 
prašo filologų atlaidumo negu atvirkščiai: „aber interdisziplinarität kann nicht 
heißen, dass ich als editor merowingischer Königsurkunden auch noch die spe-
zifischen interessen etwa des philologen oder namenkundlers wahrnehmen müs-
ste! ich ediere als Historiker eine historische Quelle und bitte die philologen und 
namenkundler a priori um nachsicht!“ (p. 291). nuo XX amžiaus antros pusės 
kritinė istorinių šaltinių leidyba ne tik siekia sumažinti dar neskelbtų dokumen-
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tų skaičių, bet ir kokybiškai tobulėja. jau publikuotų šaltinių tyrimai leidžia at-
skirti tikrus dokumentus nuo falsifikatų ir parengti naujus bei patikimus kritinius 
leidimus. Šiuos klausimus nagrinėja peteris landau („Kanonistische editionsvor-
haben“, p. 301–302), olivier Guyotjeanninas („Éditions diplomatiques et recher-
che historique: quelques remarques sur le cas français [XiXe–XXe siècles]“, p. 303– 
312), maria pia alberzoni („Considerazioni su nuove proposte metodologiche 
nell’edizione delle fonti in ambito italiano“, p. 313–328), stefanas samerski’s („die 
edition der nuntiaturkorrespondenz: strukturprobleme und neue perspektiven“, 
p. 329–338). aptardamas leidybinės veiklos ir mokslinių tyrimų tarpusavio pri-
klausomybę naujųjų amžių studijose Winfriedas schulze („editionstätigkeit und 
Forschungsorientierung in der neueren Geschichte“, p. 339–348) reziumuoja, kad 
vienos ar kitos srities istoriniams tyrimams pradedama skirti daugiau dėmesio ir 
jie darosi nuodugnesni tada, kai pasirodo atitinkamų šaltinių kritiniai leidimai. 
tačiau iš esmės istorijos mokslui šaltinių leidimai nesą būtini: „nach meiner er-
fahrung spricht nichts für die annahme, dass die Geschichtswissenschaft unter-
gehen würde, wenn sie auf Quelleneditionen verzichten würde“ (p. 348).

vis dėlto tolesnėms filologinėms ir ypač lingvistinėms interpretacijoms geras 
ir objektyviai parengtas kritinis leidimas yra absoliuti būtinybė. leidybinio darbo 
nauda akivaizdžiai matyti ir akademiniame švietime. Klasikinės filologijos stu-
dentai, skaitydami tekstus turi žinoti, kaip jie parengti, kaip naudotis kritiniu 
aparatu, taip pat susipažinti su epigrafikos, papirologijos, paleografijos ir teksto 
kritikos metodais bei editorine technika, kad būtų pasirengę ir patys imtis kriti-
nių leidimų (danuta shanzer, „editions and editing in the Classroom: a report 
from the mines in america“, p. 355–368). aptardama popiežiaus inocento iii 
(1198–1216) pontifikato dokumentų leidimą brenda bolton („bringing the pope 
to the people: validity in the use of language“, p. 369–381) atkreipia dėmesį ne 
tik į viduramžių lotyniškų tekstų leidimo, bet ir į jų vertimo naudą: „[...] medi-
eval texts should be provided in dual language editions. this dual system has 
the advantage of allowing scholars who have good latin to query and check the 
translation, and those with little or none, to acquire an acquaintance with the 
essential form of the document or source which they are studying. they may 
even be tempted to take further steps towards understanding the original lan-
guage“ (p. 371). skaitytojų ratą išplėstų ir į mokyklines bei universitetines prog-
ramas įtraukti vietinės kultūros istorinių dokumentų ir šaltinių leidimai, kuriuos 
rengti būtų skatinami patys mokiniai ar studentai (rita voltmer, „Kontextualisie-
ren, exemplifizieren, popularisieren: Gedanken zur edition landes- und regional-
geschichtlicher Quellen für universitäre lehre, schulunterricht und Kulturbe-
trieb“, p. 383–396).



išskyrus leidimų rengimą didaktiniais sumetimais, aptariamosios knygos apie 
leidybinės veiklos naudą tikslas nėra į editorikos barus įtraukti kuo daugiau žmo-
nių. tai veikiau viena iš daugelio editorinės „savipagalbos“ knygų, kurioje 
straipsnių autoriai dalijasi savo patirtimi ir receptais, kaip išvengti skilos ir Cha-
ribdės patiriant kuo mažiau nuostolių.
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Clavis Germanico-lithvana genezė

daktaro disertacija, 

Kaunas, 2008, 238 [10] p.

2008 metų birželio 18 dieną lietuvių kalbos institute birutė triškaitė eksternu 
apgynė daktaro disertaciją. jos mokslinis konsultantas – prof. dr. vincentas drot-
vinas. tai fundamentalus veikalas. Čia nuodugniai ištirta rankraštinio žodyno 
Clavis Germanico-Lithvana (toliau – C) genezė. disertaciją sudaro 5 pagrindinės 
dalys: įvadas (p. 7–29), C rengimo etapai (p. 30–43), C šaltiniai (p. 44–159), C lek-
sikografinis metodas (p. 160–212), C prierašai (p. 213–224).

jau vinco urbučio1, Christiane’s schiller2 straipsniai parodė, kad Clavis Ger-
manico-Lithvana nėra paprastas vieno autoriaus darbas. o kaip buvo rašomas 
šis daugiasluoksnis dviejų tomų Xvii amžiaus pabaigos3 mažosios lietuvos rank-
raštinis žodynas4, atskleidžia triškaitės disertacijoje iš daugybės kruopščiai at-
rinktų ir prasminiais ryšiais tvirtai sujungtų detalių sudėliotas platus panora-
minis vaizdas. 

apie ilgą C istoriją leidžia spėti jau išorinė jo struktūra. Čia išsiskiria keli 
chronologiniai sluoksniai: 1) žodyno sudarytojo pagrindinis tekstas (p. 30–34);         

1  vincas urbutis, „1728 m. klaipėdiškių žody-
no leksikografiniai šaltiniai“, Blt 23(1), 
1987, 71tt.; v[incas] u[rbutis,] „Žodynų  
istorija“, Lietuvių kalbos enciklopedija, vil-
nius: mokslo ir enciklopedijų leidybos  
institutas, 22008, 622t.

2  Christiane schiller, „Clavis Germanico-Lith-
vana – ein Werk von Friedrich prätorius 
d.Ä.?“, LgB 10, 2002, 159–172; „Wie alt ist 
ein Wörterbuch? Überlegungen zur relati-
ven Chronologie von Wörterbüchern“, 
Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1, 
vilnius: lietuvių kalbos instituto leidykla, 
2005, 153–159; „der Psalter Davids (1625) 
von johann rehsa als Quelle für die 

preußisch-litauische lexikographie“,    
ALt 8, 2006, 43–66; „das Wörterbuch X. 
seine spuren in der Clavis Germanico-Lith-
vana und im. s.g. Richter-Wörterbuch“, ALt 
9, 2007, 39–56. 

3  vandenženkliai rodo, kad šis žodynas para-
šytas, matyt, po 1680 metų (žr. vincentas 
drotvinas, „dėl ‘Clavis Germanico-lithva-
na’ autoriaus“, LKK 26, 1987, 105t.).

4  vincentas drotvinas parengė jo fotografuo-
tinį leidimą (Clavis Germanico-Lithvana. 
Rankraštinis XVII amžiaus vokiečių–lietuvių 
kalbų žodynas 1–4, vilnius: mokslo ir en-
cik lopedijų leidybos institutas, 1995–
1997).
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2) jo paties ranka daryti įvairūs papildymai, atspindintys mažiausiai tris vėlesnius 
žodyno rengimo etapus (p. 34–43); 3) savininkų (Kristijono Frydricho Štimerio, 
vilhelmo teodoro Šimelpenigio) bei kelių skaitytojų prierašai, kurių rasta apie 
septynis šimtus (p. 213–224)5.

Clavis Germanico-Lithvana priklauso mažosios lietuvos rankraštinių vokiečių–
lietuvių kalbų žodynų šeimai (p. 44–74). triškaitės disertacija patvirtina jau anks-
čiau urbučio (1987, 71–74), schiller (2002, 159–171) keltas mintis, kad tiek C, tiek 
Lexicon Lithuanicum, tiek ir vadinamieji richterio bei Krause’s žodynai kilę iš vie-
no archetipo (*Lex). tik galbūt šiuo archetipu, rengiant C, remtasi ne tiesiogiai, 
bet per kitą neišlikusį žodyną (*KR), padėjusį pamatą vadinamiesiems richterio 
ir Krause’s žodynams. o pildydamas C tekstą, jo sudarytojas galėjo turėti po 
ranka ir patį Lexicon Lithuanicum. Žinoma, C priešistorė taps dar aiškesnė, kai bus 
išsamiai ištirti visi mūsų laikus pasiekę rankraštiniai vokiečių–lietuvių kalbų žo-
dynai, priklausantys pirmajam mažosios lietuvos leksikografijos laikotarpiui.

tačiau jau dabar akivaizdu, kad C gerokai pranašesnis už savo pirmtakus (plg. 
p. 160–212). jo sudarytojas žymiai išplėtė leksikografinę bazę, pagerino žodžių 
pateikimo metodiką, nors paties žodyno teksto iki galo ir nesuredagavo. be to, 
C nuo seno garsėja biblinėmis žodžių iliustracijomis6 bei žodyno gale pridėtu 
pirmuoju lietuviškos smulkiosios tautosakos rinkinėliu Proverbia qvædam Litvani-
ca. liaudiškų frazeologizmų ir net mįslių galima rasti ir kai kuriuose paties žo-
dyno straipsniuose (p. 198–200). prie vieno kito lietuviško žodžio jau esama tam 
tikrų tarminių (p. 204–205) bei norminamųjų (p. 205–206) pažymų. Šiuolaikiškas 
yra ir kitas C bruožas – panaudotų įvairiakalbių šaltinių gausa. 

Ypatingu triškaitės atradimu laikytina tai, kad ji, be jau anksčiau7 žinotų Con-
rado agricolos parengtų martino lutherio biblijos konkordansų (p. 75–105), prie 
tokių šaltinių pirmą kartą priskyrė ir johanno jacobo dentzlerio žodyną Clavis 
Linguæ Latinæ (p. 105–125)8. juo C sudarytojas daugiausia rėmėsi savo darbo pra-
džioje. tai, be kita ko, rodo net nagrinėjamojo žodyno pavadinimas ir pati C 
struktūra. be to, dentzlerio žodyne esantis lotyniškas priežodžių rinkinėlis Index 
Proverbiorum veikiausiai paskatino C sudarytoją parengti minėtąjį lietuviškos 

5  dar žr. birutė triškaitė, „prierašai rankraš-
tiniame žodyne Clavis Germanico-Lithva-
na“, Žmogus ir žodis 1, 2007, 47–57.

6  jose pavartota nemažai tokių lietuviškų žo-
džių, kurie neiškelti žodyno straipsnių 
pradžioje prie atitinkamų vokiškų lemų. 
apie tai triškaitė parašė specialų straips-
nį, kuris netrukus pasirodys leidinio Kal-
bos istorijos ir dialektologijos problemos ant-
rojoje dalyje. 

7  plg. vincentas drovinas, „dėl Fridricho 
pretorijaus ‘Clavis Germanico-lithvana’ 

vokiškojo registro šaltinių“, Žmogus ir žo-
dis 1, 1999, 8–13; schiller 2002, 162–163; 
lina plaušinaitytė, „die Quellen von Cla-
vis Germanico-Lithvana“, Klb 51(3), 2002, 
107–119; „die struktur des deutschen re-
gisters in der Grundschicht der Clavis Ger-
manico-Lithvana“, ALt 8, 2006, 67–96.

8  dar žr. birutė triškaitė, „johanno jacobo 
dentzlerio vokiečių–lotynų leksikografijos 
darbas Clavis Germanico-Latina – dar vie-
nas rankraštinio žodyno Clavis Germanico-
Lithvana šaltinis“, ALt 9, 2007, 9–38.
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smulkiosios tautosakos rinkinėlį, juolab kad kai kurie čia pateikti pavyzdžiai iš-
versti ne tik į vokiečių, bet ir į lotynų kalbą. 

C sudarytojas naudojosi ir pirmosiomis lietuvių kalbos gramatikomis (p. 155–
158). aiškindamas atskirų lietuviškų žodžių reikšmes ar vartosenos ypatybes, jis 
retkarčiais citavo danieliaus Kleino bei Kristupo sapūno–teofilio Gotlibo Šulco 
(theophylus Gottlieb schultz) gramatikas. be to, iš Kleino jis nuosekliai perėmė 
lietuviškų rašmenų sistemą (p. 157) ir akūto, gravio bei laužtinio cirkumflekso 
vartosenos tradiciją (p. 174–179).

C sudarytojas labai atsakingai rengė ir žodžių biblines iliustracijas. nepasiten-
kinta čia vien konkordansais, o gilintasi ir į paties lutherio tekstą, veikiausiai į 
lüneburge išleistą bibliją (p. 127–136). Galbūt turėtas po ranka ir erazmo roter-
damiečio parengtas graikiškas naujasis testamentas bei andrejo osianderio pa-
taisytas vulgatos leidimas (p. 149–154).

Kita vertus, triškaitės disertacijoje atlikta tekstologinė analizė leidžia dar tvir-
čiau teigti, kad daugumą lietuviškų biblijos ištraukėlių, matyt, vertė pats C su-
darytojas. tik kai kurios iš jų gali būti paimtos iš jono rėzos Psaltero Dovydo  
(p. 143–149). o ankstesniais baltramiejaus vilento (p. 136–140), jono bretkūno 
(p. 140–143) tekstais šiam reikalui nesinaudota. 

ir tai gali būti neatsitiktinis dalykas. mat Psalteras Dovydo9 žymi lūžio momen-
tą lietuvių raštijos istorijoje. juk būtent jonas rėza su savo bendradarbiais pir-
masis ėmė nuosekliai remtis pietine vakarų aukštaičių tarme, kurią po maždaug 
trisdešimt metų savo gramatikoje kanonizavo Kleinas10. Šiuo jo nužymėtu keliu 
iš esmės ėjo visa tolesnė mažosios lietuvos raštija, galiausiai padėjusi pamatą 
dabartinei bendrinei kalbai11. 

vien iš šios trumpos apžvalgos matyti, kad triškaitės darbas gerokai prašoka 
įprastinius daktaro disertacijos rėmus ir yra labai svarbus lietuvių raštijos, ypač 
leksikografijos, istorijai. jį tiesiog būtina nedelsiant leisti atskira knyga. tiesa, 
rengiant disertaciją spaudai, galima dar šiek tiek pamąstyti apie jos sandarą. pa-
vyzdžiui, siūlyčiau vienoje vietoje aptarti visą C išorinę struktūrą. dabar apie 
sudarytojo teksto chronologinius sluoksnius kalbama antrojoje (p. 30–43), o apie 
prierašus – paskutinėje, penktojoje, dalyje (p. 213–224). tačiau tai, aišku, mažmo-
žiai, nė kiek nemenkinantys gerai atlikto darbo. 

9  plačiau apie jį žr. vladas Žulys, Jono Rėzos 
leksika (filologijos mokslų kandidato diser-
tacija) 1–2, vilnius, 1970.

10  Žr. p[etras] jonikas, „Kleino gramatikų 
bendrinė kalba“, APh 7, 1938, 57–72; 
j[onas] palionis, Lietuvių literatūrinė kalba 
XVI–XVII a., vilnius: mintis, 1967, 65–67; 
Zigmas Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija 
3. Senųjų raštų kalba, vilnius: mokslas, 
1988, 82tt.

11  Žr. Zigmas Zinkevičius, Lietuvių kalbos isto-
rija 5. Bendrinės kalbos iškilimas, vilnius: 
mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992, 
82tt.; „dėl lietuvių bendrinės kalbos kil-
mės“, Blt 4 priedas, 1994, 144–148; „lietu-
vių bendrinės kalbos kilmės klausimu“, 
14-oji Jono Jablonskio konferencija. Bendrinė 
kalba ir jos atmainos. pranešimų tezės,      
vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2006, 
17–18.
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apžvelgtoji birutės triškaitės, 2007 metais apginta vilmos Zubaitienės12 diser-
tacijos, taip pat Christiane’s schiller, vincento drotvino darbai leidžia tikėtis, kad 
neilgai trukus turėsime išsamią mažosios lietuvos leksikografijos istoriją. 

 Saulius Ambrazas

saulius ambrazas    Gauta 2008 m. birželio 26 d.
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5 
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: saulambr@lki.lt

12  vilma Zubaitienė, Pilypo Ruigio žodynai (fi-
lologijos mokslų daktaro disertacija), vil-
nius, 2007. 
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 0 ,  2 0 0 8
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Ona Aleknavičienė
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

senoji lietuvių raštija internete

nuo 2008 metų sausio lietuvių kalbos instituto tinklalapyje pradėjo veikti 
svetainė „senieji raštai“1. Šiam žingsniui rengtasi ilgai. neformali mokslininkų 
grupė Xvi–Xviii amžiaus lietuviškiems raštams skaitmeninti ir duomenų bazei 
kurti lietuvių kalbos institute susibūrė 1996 metais. ją sudarė mokslininkai iš 
kelių mokslo ir mokymo institucijų: lietuvių kalbos instituto, vytauto didžiojo 
universiteto, vilniaus universiteto, Šiaulių universiteto. Grupė nebuvo ir nėra pa-
stovi – ji kinta ir atsinaujina priklausomai nuo skaitmenintinų šaltinių poreikio 
ir mokslininkų interesų.

mokslo visuomenė apie senųjų raštų tekstų perkėlimą į elektronines laikmenas 
ir išvestinių elektroninių produktų kūrimą, padedantį tirti rašytinį lietuvių kultū-
ros paveldą, informuota jau ne kartą2, tačiau vis dar esama tam tikro nesusikal-
bėjimo, kartais ir spekuliacijų, kylančių galbūt dėl informacijos stokos. todėl šios 
apžvalgos tikslas – įvertinti Xvi–Xviii amžiaus lietuviškų ir lituanistinių veikalų 
skaitmeninimo būklę, pristatyti lietuvių kalbos institute kuriamõs senųjų raštų 
duomenų bazės tikslus, uždavinius, metodiką, ateities perspektyvas. norisi at-
kreipti dėmesį ir į kai kuriuos nerimą keliančius dalykus, susijusius su rašytinio 
kalbos ir kultūros paveldo skaitmeninimo bei viešinimo strategija.

1  Žr. http://www.lki.lt/seniejirastai. svetainės 
turinio valdymo sistemą internete sukūrė 
nerijus Kliauba. visos apžvalgoje mini-
mos svetainės žiūrėtos 2008 11 07.

2  saulius ambrazas, ona aleknavičienė, vy-
tautas Zinkevičius, „istorinis lietuvių kal-
bos žodynas ir senųjų raštų kompiuteriza-
vimas“, LKK 39, 1998, 192–210; ona alek-
navičienė, vytautas Zinkevičius, „bretkū-
no Postilė, Giesmės Duchaunos ir Kolektos 
XXi amžiuje. elektroninės analizės pavyz-
džiai“, Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Bibli-
jos vertėjas Jonas Bretkūnas, sudarė ona 
aleknavičienė, jolanta Zabarskaitė, vil-
nius: lietuvos dailės muziejus, 2002, 146–

151; Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos 
vertėjas Jonas Bretkūnas (1536–1602), kom-
paktinė plokštelė, parengė ona aleknavi-
čienė, vilnius: lietuvių kalbos institutas, 
2003; ona aleknavičienė, „naujausi seno-
sios lietuvių raštijos tyrimai: problemos ir 
sprendimai“, Lietuva. Euro Languages Net 
projektas, 2006, http://www.euro-langua-
ges.net/lithuania/?action=one_rhistory& 
act=read_rhistory&rhistoryid=13; Lietuvos 
mokslininkų laimėjimai, parengė lietuvos 
respublikos švietimo ir mokslo ministerija 
bei studijų kokybės vertinimo cent ras,  
vilnius, 2007, 85–88.
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1. s K a i t m e n i n i m o  a K t u a l u m a s  i r  p r o b l e m o s. su senaisiais 
raštais dirbantiems filologams tebėra aktuali šaltinių prieinamumo problema. 
Kai kurių lietuviškų Xvi–Xviii amžiaus knygų išlikę tik po vieną kitą egzemp-
liorių. nemažai unikalių knygų ir rankraščių saugoma ne lietuvoje – jie išblaš-
kyti po įvairias europos bibliotekas (berlyne, londone, Hallėje, Wolfenbüttelyje, 
Gothoje, uppsaloje, Krokuvoje, maskvoje, sankt peterburge ir kitur). be to, dau-
gelis senųjų lietuviškų knygų susidėvėjusios, egzemplioriai defektiniai, taigi ne 
visi ir ne visais požiūriais tinka moksliniam darbui3. paveldo institucijos (biblio-
tekos, muziejai, archyvai) rūpinasi originalų tausojimu, todėl prieigos sąlygos gana 
griežtos. dėl kenksmingo šilumos ir šviesos poveikio senųjų spaudinių nebelei-
džiama kopijuoti, kai kurių rankraščių ir skenuoti. visi šie išoriniai veiksniai dar 
ir dabar sunkina filologinę, lingvistinę ir literatūrologinę senųjų raštų analizę. 

vienas iš būdų palengvinti prieigą prie retų šaltinių – faksimiliniai, dokumen-
tiniai ir kritiniai leidimai, tačiau jų išleista nepakankamai. XiX amžiaus pabaigos 
ir XX amžiaus pirmosios pusės perspaudai dažnai neatitinka šiuolaikinio mokslo 
reikalavimų. ne mažiau svarbus, kalbininkams šiuo metu gal netgi pats svarbiau-
sias, kitas poreikis: lingvistinei analizei reikia elektroninių tekstų, sudarančių 
sąlygas moderniems mokslo tiriamiesiems ir taikomiesiems darbams. mokslo vi-
suomenėje sparčiai didėja elektroninių tekstų paklausa, todėl aktualėja ir būtiny-
bė užtikrinti jų funkcionavimą viešojoje erdvėje. Žurnalistas vytautas strazdas, 
rengęs mokslo populiarinimo leidinį apie neformaliąsias mokslininkų grupes, se-
nųjų raštų skaitmeninimą ir prieigų kūrimą įvardijo kaip modernų taką prie se-
nųjų šaltinių4. 

atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, lietuvių kalbos institute, Kalbos istorijos ir 
dialektologijos skyriuje, pradėta kurti senųjų raštų duomenų bazė. nepalankūs 
išoriniai veiksniai bei šiuolaikinių tyrimų poreikis suformavo ir pagrindinius jos 
tikslus: 1) saugoti senuosiuose šaltiniuose esančią kalbinę, kultūrinę bei istorinę 
informaciją ir įvairiomis elektroninėmis formomis; 2) padaryti retus spaudinius ir 
rankraščius lengviau prieinamus mokslo visuomenei; 3) skatinti modernius Xvi–
Xviii amžiaus rašomosios lietuvių kalbos tyrimus ir jų sklaidą tiek tradicinėmis, 
tiek elektroninėmis formomis; 4) įtraukiant lietuvos ir užsienio mokslininkus į 
lietuvių kalbos paminklų skaitmeninimo darbus, sparčiau ir efektyviau tirti uni-
kalią senąją raštiją; 5) spartinti lituanistikos plėtrą ir padėti amortizuoti globaliza-
cijos sąlygomis vykstančius negatyvius tautinio identiteto pokyčius.

pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, kad skaitmeninimas (angl. digitisation, 
digitising, vok. Digitalisierung) dažniausiai suprantamas kaip tolydžiųjų (analogi-

3  pavyzdžiui, lietuvoje saugomo baltramie-
jaus vilento Enchiridiono (1579) ir antrojo 
jo leidimo – lozoriaus Zengštoko Enchiri-
diono (1612) – egzemplioriai defektiniai 
(trūksta pirmųjų keturių puslapių). iš de-

šimties lietuvoje žinomų bretkūno Postilės 
egzempliorių nedefektiniai tik du, nerasta 
nė vieno nedefektinio vad. Morkūno posti-
lės egzemplioriaus.

4  Žr. Lietuvos mokslininkų laimėjimai, 85.
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nių) objektų perkėlimas į skaitmeninį formatą5, t. y. skaitmeninių vaizdų (faksi-
milių) parengimas. taip jį apibrėžia ir vienas iš strateginių dokumentų – „lietu-
vos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija“, patvirtinta lietuvos respubli-
kos vyriausybės 2005 metų rugpjūčio 25 dienos nutarimu nr. 9336: 

Kultūros paveldo skaitmeninimas – rašytinės, vizualios, garsinės ar kitos kultūros 
paveldo išraiškos skaitmeninės kopijos sukūrimas ir informacijos apie jį pateikimas 
skaitmenine forma.

Ši koncepcija parengta atsižvelgiant į es kultūros paveldo skaitmeninimo po-
litiką apibrėžusius lundo principus (the lund principles. lund. 4 april 2001) ir 
lundo veiksmų planą (action plan on Coordination of digitisation programmes 
and policies: implemantation Framework for digitisation Coordination actions 
in europe. 23 july 2001)7, priimtą es valstybių susitarimu. lundo principuose 
iškeltos pagrindinės kultūros paveldo skaitmeninimo problemos: fragmentiškas 
ir nenuoseklus požiūris į skaitmeninimą, technologijų senėjimas, saugojimo tal-
pyklų ir bendrų prieigų stoka.

lietuvių kalbos instituto senųjų raštų duomenų bazės pagrindą sudaro ne 
skaitmeninės faksimilės, bet elektroniniai tekstai, surinkti kompiuteriu. skaitme-
ninimas čia suprantamas visų pirma kaip programiniam apdorojimui tinkamų 
elektroninių tekstų rengimas. pagal savo pobūdį tai senųjų tekstų adaptavimas 
elektroninei terpei, kad būtų galima: 1) atlikti kompiuterinę lingvistinę analizę; 
2) kurti įvairius išvestinius kūrinius; 3) publikuoti tradicinėmis ir elektroninėmis 
formomis. adaptavimas – visai kitas lygmuo nei skaitmeninių vaizdų rengimas. 
jis reikalauja didesnių darbo sąnaudų ir filologinės kvalifikacijos negu veikalo 
nu skenavimas ar nufotografavimas. skaitmenines faksimiles lietuvoje ir kitose 
europos valstybėse sėkmingai rengia ir prieigos sistemas kuria bibliotekos, ar-
chyvai bei kitos paveldo institucijos (apie jų projektus žr. 2). 

lietuvių kalbos instituto senųjų raštų duomenų bazėje saugomos, žinoma, ir 
skaitmeninės faksimilės. jos užsakomos spaudai tinkamõs rezoliucijos ir naudo-
jamos dviem tikslams: 1) tekstams atpažinti ir elektroniniams tekstams rengti;    
2) faksimiliniams, dokumentiniams ir kritiniams leidimams leisti. remiantis fak-
similėmis, 2005 metais publikuoti 2 šaltiniai kartu su kompaktinėmis plokštelė-
mis: jono jaknavičiaus Ewangelie Polskie y Litewskie (1647) ir jono bretkūno Posti-
lė (1591)8. 2008 metais turi pasirodyti Guido michelini’o parengtas kritinis danie-

5  skaitmeninimas (dar vartojamas ir terminas 
diskretinimas) – tolydžiojo (analoginio) dy-
džio pavertimas skaitmeniniu (Enciklopedi-
nis kompiuterijos žodynas, parengė valentina 
dagienė, Gintautas Grigas, tatjana jevsiko-
va, vilnius: tev, 2005; žr. ir http://aldona.
mii.lt/pms/terminai/term/z2odynas.html).

6  lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo 
koncepcija, Valstybės žinios 105-3877, 2005. 

7  Žr. ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/
digicult/lund_action_plan-en.pdf.

8  milda lučinskienė (par.), Jono Jaknavičiaus 
1647 metų ewangelie polskie y litewskie. 
Dokumentinis leidimas ir kompaktinė plokštelė 
su skaitmenine faksimile, vilnius: lietuvių 
kalbos instituto leidykla, 2005; ona alek-
navičienė (par.), Jono Bretkūno Postilė. Stu-
dija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė, vilnius: 
lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. 
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liaus Kleino giesmyno Naujos giesmių knygos (1666) ir maldyno Naujos maldų kny-
gelės (1666) leidimas su faksimilėmis, kurios taip pat saugomos senųjų raštų duo-
menų bazėje. 

rašytinio kultūros paveldo skaitmeninimas – palyginti nauja veiklos sritis. jos 
raidos kryptis ir sėkmę lemia ne tik informacinės visuomenės poreikiai, bet ir 
politiniai, ekonominiai, technologiniai bei socialiniai veiksniai. vienas iš svarbių 
veiksnių – technologinis. jau minėta, kad senuosius raštus lietuvių kalbos insti-
tute pradėta rinkti kompiuteriu, skenuoti ir atpažinti iš mikrofilmų ar faksimilių 
apie 1996-uosius. tuo metu taikyti 8 bitų individualaus kodavimo šriftai, sukurtì 
specialiai kiekvienam tekstui. sudarant šaltinių grafemas atitinkančius šriftų rin-
kinius, nesilaikyta standartų, jie nederinti vieni su kitais, kodai priskirti atsitik-
tinai. nestandartiniai šriftai komplikavo galimybes apdoroti tekstus moderniomis 
programomis, keistis elektroninėmis versijomis, skelbti internete. netrukus elek-
troninių tekstų funkcionavimo galimybes ėmė mažinti dar rimtesnė problema:         
8 bitų kodavimo šriftai tapo nebesuderinami su perspektyviomis 16 bitų kodavi-
mą remiančiomis programomis. plečiant senųjų raštų duomenų bazę ir galvojant 
apie perspektyvą, aktualėjo unikodinio šrifto poreikis. 

valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva lituanistikos reikmėms pagal 
Unikodo (Unicode) standartą 2005 metais sukurtas kompiuterinis šriftas Palemonas9. 
jį sudaro apie 4 000 lituanistikai reikalingų ženklų rinkinys, parengtas lotynų, 
graikų ir kirilikos abėcėlių pagrindu. didžiausią ženklų aibės dalį sudaro lietuvių 
filologijoje vartojami nestandartiniai rašmenys: 1) senųjų raštų; 2) tarmių fonetinės 
transkripcijos; 3) baltistikos ir indoeuropeistikos10. sukaũpti senųjų raštų specia-
liųjų ženklų inventorių iš dalies palengvino dešimties metų analizės rezultatai, 
gautì adaptuojant elektroninei terpei lietuviškus Xvi–Xviii amžiaus tekstus. uni-
kodinis šriftas sudaro prielaidas moderniomis priemonėmis analizuoti senųjų 
raštų ortografiją, istorinę ir dabartinę dialektologiją ir kartu užtikrinti rašytinio 
kultūros paveldo sklaidą viešojoje erdvėje.

sukūrus Palemoną, pradėta rūpintis programine įranga jau adaptuotiems teks-
tams konvertuoti. turimus Xvi–Xviii amžiaus tekstus nuosekliai konvertuoti 
imtasi 2007-aisiais. Konvertavimo programas kuria ir tekstus transformuoja vie-
nas iš Palemono kūrėjų – vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakul-

9  ona aleknavičienė, laima Grumadienė, al-
bertas Gurskas, petras skirmantas, min-
daugas strockis, vladas tumasonis, Litua-
nistinis šriftas Palemonas, vilnius: tautinių 
bendrijų namai, 2005 (elektroninė versija: 
http://www.vlkk.lt). Šriftą galima nemoka-
mai atsisiųsti iš: http://www.vlkk.lt/pale-
monas.html, ten pat yra TimesLT ir TimesLT 
Accented šriftų perkodavimo į Palemoną 
programa ir kirčiuotų lietuviškų raidžių 
tvarkyklės.

10  plačiau apie šio šrifto taikymo galimybes 
seniesiems raštams skaitmeninti žr. ona 
aleknavičienė, laima Grumadienė, 
„Kom piuterinis šriftas Palemonas filolo-
gams“, ALt 7, 2005, 303–326, žr. ir http://
www.lki.lt/index.php?test=207; ona alek-
navičienė, laima Grumadienė, „possibili-
ties of dissemination of lithuanian lin-
guistics using modern technologies“, 
American and European Studies. Yearbook 
2006–2007 1, edited by Yu. v. stulov, 
minsk: propilei, 2008, 55–71. 
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teto informatikos katedros doc. dr. vladas tumasonis. Į unikodinį šriftą konver-
tuotiems tekstams jau galima taikyti šiuolaikišką programinę įrangą: 16 bitų ko-
dus tiesiogiai remiančią operacinės sistemos Windows versiją (NT, 2000, 2003, XP) 
ir atitinkamas taikomąsias programas. suprantama, kad tik atlikus šiuos darbus, 
atsirado galimybių elektroninius bazės produktus publikuoti internete.

taigi viena technologinė problema išspręsta: išeitis iš „senėjimo“ rasta. Kitas 
svarbus veiksnys, lemiantis rašytinio kultūros paveldo skaitmeninimą ir sklaidą, 
ekonominis: skaitmeninių kalbos duomenų kaupimas ir tvarkymas iki šiol ne-
turi nuolatinio finansavimo. todėl lietuvių kalbos institutui, kalbos išteklių kau-
pimą ir saugojimą suprantančiam kaip vieną iš savo misijų, tenka dalyvauti įvai-
riuose projektuose ir programose. nors lietuvos respublikos valstybinės kalbos 
įstatymo pakeitimo įstatymo projekte (Xp-1320) tebesakoma, kad valstybė „pri-
pažįsta lituanistikos mokslo tyrimų prioritetą ir remia lietuvių kalbą tiriančias 
mokslo įstaigas“ (ii skyrius „lietuvių kalbos vartojimas“, 9 straipsnis „mokslas“)11, 
tačiau iii skyriaus „lietuvių kalbos apsauga“ 18 straipsnyje „lietuvių kalbos puo-
selėjimas“ nėra formuluotės, kad valstybė remia lituanistikos duomenų kaupimą 
bei apsaugą. nesant nuolatinio finansavimo, šaltinių skaitmeninimas tampa trū-
kinėjančiu procesu. tęstinumui užtikrinti vidinių išteklių paprastai nepakanka. 
tęstinumas – daugelio darbų, atliekamų pagal projektus, problema.

1996–2008 metais senųjų raštų duomenų bazės kūrimą rėmė valstybinė lietu-
vių kalbos komisija pagal 1.2 programą „valstybinės kalbos norminimas. visuo-
menės švietimas“ ir 1.9 programą „valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, 
ugdymas ir sklaida 2006–2015 m.“ darbai ypač paspartėjo nuo 2006-ųjų, kai lie-
tuvos respublikos vyriausybė patvirtino „lituanistikos mokslinių tyrimų priori-
teto įgyvendinimo 2007–2008 metų programą“ ir joje numatė veiką: „1.3. litua-
nistikos mokslinių tyrimų išteklių skaitmeninimas, infrastruktūros kūrimas, ge-
bėjimų tobulinimas“. nuo 2006-ųjų lietuviškų ir lituanistinių veikalų skaitmeni-
nimo darbai atliekami pagal lituanistinių tyrimų projektus „senųjų lietuviškų 
raštų skaitmeninimas ir duomenų bazės kūrimas“ (2006) ir „Fundamentinių litu-
anistikos šaltinių skaitmeninimas, kompiuterinė lingvistinė analizė ir duomenų 
bazės plėtra“ (2007–2008), remiamus lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo. 
projektų vadovė – dr. ona aleknavičienė.

pastaruosius du projektus lietuvių kalbos institutas vykdė kartu su partne-
riais: pirmąjį – su vytauto didžiojo universitetu, antrąjį – su lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutu, juose dalyvavo mokslininkų iš vilniaus universiteto. 2007 
metais dalinę paramą suteikė ir lietuvos respublikos kultūros ministerija pagal 
lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos patvirtintą projektą „ra-
šytinio lituanistikos paveldo skaitmeninimas ir duomenų bazės kūrimas“.

 lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojai įsitraukia ir į tarptautinius pro-
jektus. 2001–2005 metais lietuvių kalbos institutas, Wolfenbüttelio Hercogo au-

11  Žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies-
ka.showdoc_l?p_id=274470. 
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gusto biblioteka (Herzog august bibliothek Wolfenbüttel) ir Frankfurto prie mai-
no Goethe’s universiteto lyginamosios kalbotyros institutas (institut für verglei-
chende sprachwissenschaft, Goethe-universität Frankfurt am main) vykdė tarp-
tautinį mokslo projektą „Wolfenbüttelio postilės (1573) leidimas ir komentavimas“ 
(„edition und Kommentierung der litauischen Wolfenbütteler Postille von 1573“). 
pagrindinė vykdytoja – habil. dr. jolanta Gelumbeckaitė, rėmėjai – Fritzo thys-
seno fondas (stiftung Fritz thyssen stiftung, Köln), margos ir Kurto möllgaardų 
fondas (marga und Kurt möllgaard stiftung, Frankfurt am main), Gerdos Henkel 
fondas (Gerda Henkel stiftung, düsseldorf). projekto rezultatas – kritinis komen-
tuotas Wolfenbüttelio postilės (Hab: Cod. Guelf. 11. 2 aug 2°) leidimas (apie skait-
meninės faksimilės publikavimą internete žr. 2.13)12.

dviem šaltiniams – Kleino giesmynui Naujos giesmių knygos (1666) ir maldynui 
Naujos maldų knygelės (1666) – skaitmeninti lietuvių kalbos institutas ir berlyno 
Humboldtų universiteto vokiečių kalbos ir kalbotyros institutas (institut für deut-
sche sprache und linguistik, Humboldt-universität zu berlin) 2005–2006 metais 
vykdė tarptautinį projektą, remtą pagal europos sąjungos programą pHare 2003 
„bendradarbiavimo abipus sienos programa baltijos jūros regione“. pagrindiniai 
šio projekto vykdytojai – instituto doktorantas mindaugas Šinkūnas ir Humbold-
tų universiteto mokslo darbuotojas dr. reineris Fechtas. projekto rezultatai – abie-
jų Kleino knygų skaitmeninės faksimilės, parengtos iš torunės universiteto biblio-
tekoje saugomo egzemplioriaus (lietuvoje egzempliorių nėra), jų elektroniniai 
tekstai ir žodžių formų konkordancijos. jie saugomi senųjų raštų duomenų bazė-
je ir numatomi netrukus skelbti lKi svetainėje „senieji raštai“.

skaitmeninimo bei suskaitmenintų veikalų tolesnio funkcionavimo sėkmę 
lemia mokslo politika, priskirtinà taip pat socialiniam veiksniui. Filologai jau 
pajuto, kad lituanistika pastaraisiais metais iš tiesų tapo prioritetine mokslo šaka, 
tačiau pragmatiškėjanti mokslo visuomenė, deja, ne visada būna palanki senajai 
raštijai. nors be senųjų raštų ir tarmių duomenų sunkiai įsivaizduojamas bet koks 
rimtesnis mokslinis tyrimas, tačiau istorinės disciplinos sparčiai „tirpsta“ aukšto-
siose mokyklose. tai nesudaro prielaidų stiprinti pagarbą rašytiniam lietuvių 
kalbos ir kultūros paveldui, suvokti kalbos duomenų kaupimo reikšmę lituanis-
tikai, įsisąmoninti tarpdisciplininių tyrimų būtinybę. 

skaitmeninių kalbos duomenų kaupimas ir tvarkymas – nepalanki sritis ir 
mokslo produkcijos vertinimo požiūriu. dabartinis vertinimas orientuoja moksli-
ninkus rinktis greitą rezultatą duodančius mokslo tyrimus. Šių dienų siekis su-
komercinti mokslą lituanistikai vėl žada neaiškią ateitį. rašytinis kultūros pavel-
das, saugomas paveldo bei mokslo institucijose, neturi prekės bruožų, todėl vers-
lo modelis vargu ar bus kada pritaikytas. Humanitarinių mokslų indėlis į visuo-

gister (serie: Wolfenbütteler Forschungen 
118.1–2), Wiesbaden: Harrassowitz verlag 
in Kommission, 2008.

12  jolanta Gelumbeckaitė (Hrsg.), Die litaui-
sche Wolfenbütteler postille von 1573 1. 
Faksimile, kritische Edition und textkritischer 
Apparat, 2. Einleitung, Kommentar und Re-
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menės kultūrą, palyginti su kitais, didžiausias, bet sunkiausiai apskaičiuojamas 
ekonominiais rodikliais. 

tačiau šiuo metu mažiausiai problemų kelia būtent intelektualiosios pajėgos. 
Į lietuvių kalbos instituto senųjų raštų duomenų bazės kūrimo darbus noriai 
įsitraukia buvę ir esami profesorių Zigmo Zinkevičiaus, vytauto ambrazo, alek-
so Girdenio, alberto rosino, danguolės mikulėnienės, Giedriaus subačiaus dok-
torantai (dauguma jau tapę daktarais). partnerystės pagrindais vykdomi projektai 
sudaro sąlygas dalyvauti įvairių mokslo ir mokymo institucijų kalbos bei litera-
tūros istorikams, tiek lietuvos, tiek užsienio.

Kasmet su bazės kūrimo metodika ir perspektyvomis susipažįsta vilniaus uni-
versiteto Filologijos bei matematikos ir informatikos fakultetų studentai, atliekan-
tys mokslinę praktiką Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje pagal lietuvos 
mokslo tarybos ir lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos projektą, 
remiamą es struktūrinių fondų ir minėtosios ministerijos lėšomis13. 

norėtųsi tikėtis, kad senųjų tekstų pateikimas internete neužkirs kelio moks-
liniams kritiniams ir dokumentiniams leidimams. mat šaltinių tekstai esą bus jau 
prieinami. tačiau lietuvių kalbos institute jie kaupiami kitam tikslui – senõsios 
kalbos duomenų bankui ir istoriniam lietuvių kalbos žodynui rengti, todėl juose 
nėra filologinės analizės elementų, būdingų dokumentiniams ir kritiniams leidi-
mams. pagal projektus suskaitmenintus Xvi–Xviii amžiaus lietuviškus ir litua-
nistinius šaltinius ir toliau būtina publikuoti tradicinėmis formomis (pageidau-
tina su kompaktinėmis plokštelėmis), su reikiamu tekstologiniu aparatu, komen-
tarais, indeksais, rodyklėmis ir pan.

Kalbant apie tradicinės ir elektroninės knygos santykį, ne mažiau svarbus ir 
kitas aspektas: šaltinio, kaip fizinio objekto, patvarumas. pirmõsios lietuviškos kny-
gos amžius – per 460 metų, o šiuolaikinės elektroninės versijos technologiškai pa-
sensta per gerą dešimtmetį. todėl ir ateityje jas teks periodiškai atnaujinti atsižvel-
giant į naujos kartos informacines technologijas, programinės įrangos, saugojimo 
laikmenų ir formatų pokyčius. be to, svetainių funkcionavimas priklauso nuo jas 
administruojančių institucijų mokslo politikos. ne naujiena internete vietoj funkcio-
nuojančios svetainės gauti atsakymą „puslapis nerastas“, „svetainė pertvarkoma“ 
ar rasti ženklą „Kelio remontas“. todėl elektroninė publikacija negali būti vir-
šenybę turintis konkurentas tradicinei knygai. apie vienos, ir kitos pranašumus 
tektų kalbėti ilgai, tačiau paminėtini keturi svarbiausi internete paskelbtos elekt-
roninės teksto versijos pranašumai: 1) moderniõs analizės perspektyvos; 2) gali-
mybė atnaujinti ir pataisyti pastebėtas klaidas; 3) prieinamumas visame pasauly-
je; 4) dažniausiai nemokama prieiga. 

13  projektas vykdomas pagal lietuvos res-
pub likos švietimo ir mokslo ministro   
2007 metų gruodžio 3 dienos įsakymu   
nr. isaK-2335 patvirtintą „tyrėjų karjeros 
programą“, siekiančią įgyvendinti tikslus 
ir uždavinius, iškeltus „2007–2013 metų 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų pro-
gramoje“ bei „lietuvos 2007–2013 metų 
europos sąjungos struktūrinės paramos 
panaudojimo strategijoje“; apie studentų 
mokslinę praktiką žr. http://www.smprak-
tika.lt. 
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2. s K a i t m e n i n i m o  b Ū K l Ė  l i e t u v o j e  i r  p a s a u l Y j e. apžvelgiant 
senųjų lietuviškų ir lituanistinių veikalų skaitmeninimo būklę, daugiausia dėme-
sio skiriama Xvi–Xviii amžiaus raštijai: skaitmeninių faksimilių rengimui, tekstų 
adaptavimui elektroninei terpei, išvestinių kūrinių kūrimui bei prieigos problemų 
sprendimui. skaitmeninimo darbai jau įsibėgėję. norint sužinoti naujienas, reikia 
nuolat peržiūrėti lietuvos ir užsienio bibliotekų bei kitų paveldo institucijų tin-
klalapius14, todėl ši apžvalga nėra ir negali būti baigtinė.

pagrindiniai bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninimo tikslai paprastai 
būna išsaugojimas ir prieiga15. jų projektai atitinka šio tipo institucijų misiją: 
kaupti, saugoti ir skleisti visuomenei kultūros paveldą. tradicinės laĩkmenos am-
žiams bėgant nyksta, todėl šioms institucijoms perkelti saugomus objektus į skait-
meninį formatą ypač aktualu. tai leidžia ne tik tausoti originalus, bet ir supa-
prastinti pateikimą vartotojams. skaitmeninių išteklių kūrimas, komplektavimas 
ir naujų prieigos sistemų diegimas tampa neatsiejama paveldo institucijų veiklos 
dalimi. mokslo ir mokymo institucijos, be šių tikslų, turi įvairių į tiriamąjį darbą 
orientuotų uždavinių.

2.1. l i e t u v o s  n a C i o n a l i n Ė  m a r t Y n o  m a Ž v Y d o  b i b l i o t e -

K a. lietuvoje skaitmeninamų šaltinių apimtimi ir gausa išsiskiria lietuvos nacio-
nalinė martyno mažvydo biblioteka (lnb). 2005–2008 metais iš es struktūrinių 
fondų pagal bpd 3.3 priemonę „informacinių technologijų paslaugų ir infrastruk-
tūros plėtra“ skirtà parama jos projektui „integralios virtualios bibliotekų informa-
cinės sistemos sukūrimas“. pagrindinis šio projekto uždavinys – senųjų knygų, 
originalių rankraščių, laikraščių, metrikų, metraščių ir kitų dokumentų skaitmeni-
nių faksimilių rengimas ir skelbimas internete, t. y. virtualiõsios bibliotekos sukū-
rimas16. projekto vadovė – dr. regina varnienė. jis įgyvendinamas kartu su part-
neriais: lietuvos dailės muziejumi ir lietuvos archyvų departamentu. darbų ap-
imtis didžiulė: užsibrėžta sukurti bibliotekų, archyvų ir muziejų kultūros paveldo 
objektų elektroninių išteklių duomenų banką, turintį per 3 605 000 skaitmeninių 
faksimilių puslapių. iš viso lnb turi suskaitmeninti 3 327 654 puslapius17, lietuvos 

14  elektroniniai informacijos ištekliai huma-
nitarams – jų specifika, tipologijos proble-
mos, vertinimo kriterijai – pristatomi ir 
anotuotas išteklių registras pateikiamas: 
Žibutė petrauskienė, „elektroniniai ištek-
liai humanitarams“, Knygotyra 47, 2006, 
221–242; žr. ir http://www.leidykla.eu/
mokslo-darbai/knygotyra/isleisti-nume-
riai/knygotyra-2006-47-tomas. 

15  audronė Glosienė, Zinaida manžuch, 
„skaitmeninio ir skaitmeninto kultūros 
paveldo valdymo strategijos atminties ins-

titucijose“, Informacijos mokslai 25, 2003; 
žr. ir http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/
inf-mok/25/str3.html.

16  Žr. http://www.epaveldas.lt. 
17  skirmantė Kvietkauskienė, jolita steponai-

tienė, „projektas ‘integralios virtualios 
bib liotekų informacinės sistemos sukūri-
mas’ – skaitmeninamų objektų atranka“, 
Bibliografija, 2005/06, 97; žr. ir http://www.
epaveldas.lt/vbspi/content/docs/
publications/5_1.pdf.
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archyvų departamentas – apie 180 000 puslapių, muziejai – 98 000 kultūros pa-
veldo objektų18.

skaitmeninamų rinkinių sąraše daugiausia lnb fonduose turimų knygų ir 
dokumentų: tai sẽnosios lietuviškos knygos (iki 1863), spaudos draudimo laiko-
tarpio spauda (1864–1904), Xvi–Xvii amžiaus lietuvos lotyniškos knygos, Xvii–
Xviii amžiaus lietuvos lenkiškos knygos, lietuviška periodinė spauda (iki 1940), 
lietuvos respublikos teisės aktai ir kiti oficialieji dokumentai (1918–1940) (Kviet-
kauskas, varnienė 2005, 118; Kvietkauskienė, steponaitienė 2005/06, 97). lietuvos 
archyvų departamentas pagal šį projektą skaitmenina romos Katalikų bažnytines 
gimimo, santuokos ir mirties metrikų aktų knygas (1599–1907). 

istorinės bibliotekų formavimosi aplinkybės lietuvos nacionalinei bibliotekai 
lėmė vieną nepalankų faktą: ji įkurta vėlai (1919) ir turi palyginti nedaug Xvi–
Xviii amžiaus lietuviškų knygų. abėcėlinį sarašą „1547–1863 knygos lietuvių kal-
ba iš nacionalinės bibliotekos fondų“ sudaro 314 veikalų19. Kol kas į internetą 
sudėti dar ne visi (juos minint toliau bus nurodoma, ar jų faksimilės jau yra, ar 
dar ne). retų spaudinių ir rankraščių skyriaus vadovės jolitos steponaitienės duo-
menimis, netrukus bus sukelti ir kiti šaltiniai. be to, rengiamas naujas investicinis 
projektas, leisiantis tęsti rašytinio kultūros paveldo skaitmeninimą ir padėsiantis 
jam sparčiau integruotis į elektroninę europos kultūros paveldo erdvę. 

iš Xvi amžiaus lietuviškų spaudinių į sąrašą įtraukta mikalojaus daukšos 
Postilė (1599) ir vadinamoji Morkūno postilė (1600), bet internete šiuo metu yra 
tik pastarõsios faksimilė.

Kiek gausesnis Xvii amžius: sirvydo Punktai sakymų (vilnius, 1629, nėra; 1644, 
yra), Dictionarium trium lingvarum (vilnius, 1713, nėra), Knyga nobažnystės (Kara-
liaučius, 168420, įdėta tik viena jos dalis – Psolmai Dovydo). dėl Knygos nobažnystės 
čia kyla painiavos. Knyga susideda iš trijų knygų  – Psolmų Dovydo, Sumos evan-
gelijų ir Maldų krikščioniškų – ir turi bendrą antraštinį lapą Knyga nobažnystės. Šios 
knygos Lietuvos TSR bibliografijoje ir minėtame lnb sąraše pateikiamos ir kaip 
atskiros, ir bendru pavadinimu. tačiau Maldų krikščioniškų faksimilių internete 
nėra, vietoj jų ekrane atsiverčia Psolmai Dovydo. tie patys Psolmai Dovydo išnyra 
ir vietoj Sumos evangelijų. Įvedę paieškos lauke pavadinimą Knyga nobažnystės, 
taip pat gauname Psolmus Dovydo. taip yra todėl, kad pasirinktas nepilnas eg-
zempliorius (lnb: a 1/684), turintis tą bendrąjį antraštinį lapą, bet tik vieną kny-
gą – Psolmus Dovydo. skaitmeninti tinkamiausias visàs tris knygas turintis nede-
fektinis egzempliorius, kurio signatūra lnb: a 1/653.

palyginti daug lietuviškų ir lituanistinių spaudinių į sąrašą įtraukta iš Xviii 
amžiaus: Agenda (Karaliaučius, 1775, yra), Biblija (Karaliaučius, 1735, nėra; 1755, 

18  rolandas Kvietkauskas, regina varnienė, 
„Kultūros paveldo skaitmeninimo koordi-
navimas europoje: lietuvos perspektyva“, 
Knygotyra 45, 2005, 118–119; žr. ir http://
www.leidykla.vu.lt/inetleid/knygot/45/
straipsniai/str7.pdf. 

19  sąrašą žr. http://www.epaveldas.lt/vbspi/
content/docs/about/Knygos_1547-1864.pdf.

20  tai kontrafakcinis leidimas – jis išleistas 
Karaliaučiuje 1684 metais, bet antraštinia-
me lape nurodyta pirmojo leidimo vieta ir 
data. 
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yra), samuelio bitnerio Naujasis Testamentas (Karaliaučius, 1701, yra), Naujasis Tes-
tamentas (Karaliaučius, 1727, yra; 1749, nėra), bonaventūros Žiwatas (vilnius, 1759, 
nėra), jono domaševičiaus Spasabas (vilnius, po 1771, yra), jono jaknavičiaus 
Ewangelie polskie y litewskie (vilnius, prieš 1731, yra), Gaspadorius datirtas (vilnius, 
tarp 1771 ir 1781, yra), mykolo Cerausko Suma evangelijų (Karaliaučius, 1781, nėra), 
jono jaskaudo Krikščioniškas katalikiškas katekizmas (Karaliaučius, 1770, yra) ir jo 
Prastas pamokslas (Karaliaučius, 1797, yra), Kalvarija, arba keliai kryžiaus (vilnius, 
1797, nėra, bet yra 1848 ir 1855), mykolo Cerausko Kancionolas (Karaliaučius, 1781, 
nėra, bet yra 1845) ir jo Maldos krikščioniškos (Karaliaučius, 1781, nėra), Kazimiero 
Klimavičiaus Pavinastės krikščioniškos, arba katekizmas (vilnius, 1767, yra), Friedricho 
eberhardo rochowo Kūdikių prietelius (Karaliaučius, tarp 1776 ir 1795, nėra), pily-
po ruigio Litauisch–deutsches und deutsch–litauisches Lexicon (Karaliaučius, 1747, 
nėra), pranciškaus Šrubauskio Balsas širdies (vilnius, 1752, nėra; 1790, nėra; 1796, 
nėra); Knygelė, aprašanti broctvą pamokslo krikščioniško (vilnius, 1773, yra), Mokslas 
skaitymo rašto lenkiško dėl mažų vaikelių (vilnius, 1766, yra), Mokslas skaitymo rašto 
lietuviško dėl mažų vaikų (vilnius, 1790, yra; 1796, yra), Frydricho Zigmanto Šuste-
rio Naujos giesmių knygos ir jo Maldų knygelės (Karaliaučius, 1705, 1704, nėra), my-
kolo olševskio Broma (vilnius, 1759, yra), Prarakai (Karaliaučius, 1754, nėra), Kris-
tijono Gotlybo milkaus Litauisch–deutsches und deutsch–litaui sches Wörterbuch (Ka-
raliaučius, 1800, yra), jo Mišknygos (Karaliaučius, 1800, nėra) ir Anfangsgründe einer 
litauischen Sprachlehre (Karaliaučius, 1800, nėra).

nemažai į sąrašą įtraukta ir į internetą įdėta prūsijos valdžios įsakymų, iš-
spausdintų Karaliaučiuje 1722–1800 metais. tai keleto lapų apimties prūsijos ka-
ralių Frydricho vilhelmo i ir Frydricho ii įsakymai, rytų prūsijos karo ir dome-
nų rūmų įsakai ir pan.

labai gausi šioje svetainėje ir archyvų medžiaga – romos Katalikų bažnyčių 
metrikų aktų knygų, saugomų lietuvos valstybės istorijos archyve, faksimilės. Į 
skaitmeninį formatą jau perkeltos 536-ios aktų knygos iš 18 bažnyčių: jiezno, jo-
niškio, Kernavės, Krakių, Kražių, Kriukų, merkinės, musninkų, naujojo daugėliš-
kio, naujosios Žagarės, onuškio, pakruojo, sedos, skapiškio, smilgių, Šiluvos, 
Švėkšnos ir telšių21. autentiškos bažnyčių knygos – be galo svarbūs šaltiniai ne tik 
istorijos ir kultūros istorikams, bet ir onomastikos tyrėjams. nuo 1990-ųjų ypač 
domimasi metrikų aktų knygomis, todėl kyla grėsmė jų išlikimui. dėl blogos fizi-
nės būklės archyvas riboja kai kurių metrikų knygų išdavimą į skaityklą. pagirtina, 
kad archyvų parengtos faksimilės labai geros kokybės (lnb kiek per tamsios).

nors minėtoji lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija skaitme-
ninimą apibrėžia kaip kopijos sukūrimą, tačiau skaitmeninės faksimilės, palygin-
ti su elektroninei terpei adaptuotais tekstais, išsaugo daugiau autentiškos infor-
macijos, būdingos originalui. tekstuose atsispindi tik pirminė informacija, faksi-
milėse – pirminė ir dalis antrinės.

21  sąrašą žr. http://www.epaveldas.lt/vbspi/
content/docs/about/archyvai_portale.pdf.
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2.2. v i l n i a u s  u n i v e r s i t e t o  K o m u n i K a C i j o s  F a K u l t e t a s. be 
lnb, istorinių dokumentų skaitmenines faksimiles internete pradėjo skelbti vil-
niaus universiteto Komunikacijos fakultetas svetainėje „baris“, sukurtoje pagal 
projektus ,,vilniaus bažnytinės provincijos archyvų dokumentų ir knygų metaduo-
menų informacinė sistema“ (2006) ir ,,vilniaus bažnytinės provincijos archyvų 
dokumentų ir knygų metaduomenų informacinė sistema: plėtra, sklaida, prieiga“ 
(2007–2008). projektų vykdytojas – vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 
bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, partneriai – vilniaus arkivys-
kupijos kurija, lietuvos etnokosmologijos muziejus, vilniaus universiteto istorijos 
fakultetas; projekto vadovai – doc. dr. arvydas pacevičius ir dr. rimvydas lauži-
kas. projektus rėmė lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. 

projekto „baris“ paskirtis – bažnyčiose saugomų istorinių dokumentų skait-
meninimas siekiant juos išsaugoti ir įtraukti į mokslo apyvartą. strateginis pro-
jekto tikslas – sukurti bažnyčių archyvų ir bibliotekų informacinės sistemos kon-
cepciją ir veikiantį metaduomenų bazės modelį, užtikrinantį dokumentų apskai-
tą, saugojimą, istorinių šaltinių naudojimą elektroninėje aplinkoje. dokumentus 
skaitmeninti numatyta keturiais lygmenimis: metaduomenų, skaitmeninių faksi-
milių, transliteruoto ir į lietuvių kalbą išversto teksto. Šiuo metu svetainėje pa-
skelbtos istorinių dokumentų faksimilės iš tokių bažnyčių: 1) vilniaus arkivys-
kupijos – daugėliškio, palūšės (ignalinos dekanatas), adutiškio, Kaltanėnų, strū-
naičio, Švenčionių (Švenčionių dekanatas), trakų (trakų dekanatas); 2) Kaišia-
dorių vyskupijos – bijutiškio, Giedraičių, inturkės, Kuktiškių, labanoro, molėtų, 
videniškių (molėtų dekanatas); 3) panevėžio vyskupijos – pumpėnų (pasvalio 
dekanatas); 4) Kauno arkivyskupijos – balninkų (ukmergės dekanatas)22.

Ši svetainė išsiskiria gerai tvarkoma metaduomenų baze. Faksimiles ir meta-
duomenis leidžiama parsisiųsti. pacevičiaus duomenimis, svetainė bus pildoma 
nauja archyvine medžiaga. numatyta išleisti ir kompaktinę plokštelę apie molė-
tų dekanato bažnyčių archyvus.

2.3. v i l n i a u s  u n i v e r s i t e t o  F i l o l o G i j o s  F a K u l t e t a s. Kitos 
lietuvos aukštosios mokyklos iki šiol apsiribojo pavienių šaltinių skaitmeninimu. 
vilniaus universiteto Filologijos fakulteto baltistikos katedra turi keleto itin retų 
Xvii–Xviii amžiaus giesmynų ir maldynų skaitmenines faksimiles, parengtas 2004 
metais valstybinės lietuvių kalbos komisijos lėšomis: tai jono rikovijaus Naujos 
pagerintos giesmių knygos (1685; vub rss: lr 1377, išlikęs vienas egzempliorius) ir 
jo Maldų knygelės (1685; vub rss: lr 1378, išlikęs vienas egzempliorius), Frydricho 
Šusterio Naujos pagerintos giesmių knygos (1705; vub rss: lr 1383, žinomi du eg-
zemplioriai) ir jo Maldų knygelės (1704; vub rss: lr 1384, žinomi du egzemplio-
riai). tačiau jų skaitmeninės faksimilės visuomenei viešai dar neprieinamos.

22  informacija iš: http://www.kf.vu.lt/baris. 
svetainė prieinama registruotiems varto-
tojams.
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vilniaus universiteto Filologijos fakultetas kartu su lietuvos mokslų akade-
mijos biblioteka 2008 metais pradėjo projektą „lotyniškojo ir graikiškojo pavel-
do vertimų į lietuvių kalbą ir tyrinėjimų duomenų bazė“ („index lituanicum“) 
pagal „prioritetinių lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryp-
čių programą“, remiamą lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo. projekto 
vadovas – dr. mindaugas strockis.

2.4. v i l n i a u s  p e d a G o G i n i o  u n i v e r s i t e t o  l i t u a n i s t i K o s  F a -
K u l t e t a s. vilniaus pedagoginio universiteto lituanistikos fakulteto lietuvių 
kalbotyros katedra turi elektroninei terpei adaptuotą rankraštinio žodyno Clavis 
Germanico-Lithvana (lmab rs: f. 137 13–14) lietuvišką dalį ir elektronines žodžių 
formų konkordancijas. jos taip pat viešai neprieinamos.

2.5. K l a i p Ė d o s  u n i v e r s i t e t o  H u m a n i t a r i n i Ų  m o K s l Ų  F a -
K u l t e t a s. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto baltų kal-
botyros ir etnologijos katedros lektorė dalia jakulytė rengia Knygos nobažnystės 
(1653) reliacinę duomenų bazę23. Kompiuteriu surinktas dviejų Knygos nobažnystės 
dalių – Sumos evangelijų bei Maldų krikščioniškų – tekstas išskaidytas į žodžius ir 
susietas su įvairiomis kaitybą, struktūrą, kilmę, darybą ir pan. apibrėžiančių duo-
menų lentelėmis. 2004 metais paskelbtame straipsnyje jakulytė (2004, 1–13) nuro-
do, kad sudaryta morfologijos duomenų bazė yra tik įrankis, tik tarpinis žingsnis. 
joje gali būti kaupiami įvairūs esamų ir būsimų šios knygos tyrimų rezultatai. 
jakulytė pabrėžia, kad pati bazė gali būti publikuojama tik suvedus visus duo-
menis (ar dalį pagal kokį nors principą pasirinktų duomenų), tačiau tai ne vie-
no žmogaus darbas. straipsnyje informuojama, kad kaip įrankis Knygos nobaž-
nystės morfologijai tirti bazė prieinama viešai: pateikiama internete adresu http://
www.ik.ku.lt/~jakulyte/apie.htm. tačiau nurodytasis puslapis šiuo metu neatsi-
daro, todėl su baze tenka trumpai supažindinti remiantis minėtu straipsniu.

Kaupiamiems duomenims apdoroti, peržiūrai, atrankai daryti, spausdinti bei 
naujiems duomenims įvesti jakulytė taiko specializuotą programinę įrangą – duo-
menų bazių valdymo sistemas (dbvs). remiantis rengėjos sudaryta logine duome-
nų struktūra, senųjų raštų morfologijos duomenų bazė realizuota taikant Microsoft 
Access 2003 dbvs. joje duomenys saugomi lentelėse. sukurtos dvi pagrindinės len-
telės: 1) „Žodžiai“ (žodžių formoms); 2) „pagrindinės formos“ (leksemoms). pagal-
binėse lentelėse – atributų sąrašai. Kiekviena pagrindinės lentelės eilutė – atskiras 
įrašas (pagrindinis elementas ir jo atributai). pasikartojančių elementų (atributų) 
sąrašai saugomi pagalbinėse lentelėse. Į pagrindinę lentelę elementai įrašomi, o 
atributai parenkami iš pagalbinių lentelių. susiejus lenteles galima daryti užklausą, 

23  dalia jakulytė, „informacinių technologijų 
panaudojimo galimybės senųjų raštų kal-
bos tyrimams (‘Knygos nobažnystės’ mor-
fologijos duomenų bazė)“, Rakstu krājums 
5. Vārds un tā pētīšanas aspekti, liepāja, 

2001, 152–168; dalia jakulytė, „Knygos no-
bažnystės (1653) morfologijos tyrimo gali-
mybės naudojant reliacinę duomenų 
bazę“, ALL 51, 2004, 1–13.
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leidžiančią atrinkti informaciją iš vienos ar kelių lentelių. duomenis galima rūšiuo-
ti pagal bet kurį požymį didėjančia ar mažėjančia tvarka.

Giminės, skaičiaus, linksnio, laiko ir kiti identifikatoriai įrašomi rankiniu būdu 
(neautomatiškai) duomenų bazės lentelėje „Žodžiai“. jakulytė pagrįstai akcentuo-
ja, kad tik norminei kalbai galima kurti ir taikyti automatines kalbos gramatinių 
formų ar pan. atpažinimo programas, o senųjų raštų gramatiniai požymiai turi 
būti sužymėti rankiniu būdu. Kaip norminės kalbos kompiuterinės lingvistinės 
analizės pavyzdį ji nurodo vytauto didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų 
fakulteto Kompiuterinės lingvistikos centre parengtą 100 milijonų žodžių apimties 
lietuvių kalbos tekstyną24, kurį sudaro nepriklausomybės laikotarpio leidiniai. jie 
parinkti taip, kad kuo geriau atspindėtų dabartinę rašytinę lietuvių kalbą. Šio 
tekstyno paieškõs sistema leidžia ne tik atlikti žodžio paiešką, bet ir sužinoti jo 
statistinę informaciją, ieškoti konkrečios gramatinės formos ir pan. akivaizdu, 
kad jakulytės sudarytas duomenų bazės modelis įgalina senųjų raštų kalbą tirti 
sistemiškai ir kompleksiškai.

2.6. m o K s l i n i n K Ų  s Ą j u n G o s  i n s t i t u t a s. tai nevalstybinė mokslo 
įstaiga, registruota Švietimo ir mokslo ministerijos. jos svetainėje „Klasikinė lie-
tuvių literatūra: antologija“25 pateĩkiama elektroninių senųjų raštų tekstų. Ši sve-
tainė 1999–2006 metais kurta siekiant supažindinti pasaulio visuomenę su rašy-
tiniu lietuvos kultūros paveldu. ji yra klasikinės pasaulio literatūros virtualiõsios 
bibliotekos (virtual library of classic works of world literature26) dalis. projektą 
inicijavo ir rėmė unesCo norėdama palengvinti visuomenei prieigą prie kultū-
ros paveldo. lietuvių klasikinės literatūros antologija apima 64 lietuvių autorių 
kūrinius (kartais dedamos tik ištraukos) nuo seniausių dokumentų iki šiuolaiki-
nės literatūros. tačiau iš Xvi–Xviii amžiaus literatūros tėra tik mažvydo Katekiz-
mo prakalba „Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump“, daukšos 
Postilės lenkiškos prakalbos vertimas į lietuvių kalbą „prakalba į malonųjį skai-
tytoją“ ir Kristijono donelaičio Metai. 

svetainėje palyginti nemažai XiX–XX amžiaus lietuviškų ir lituanistinių veikalų 
tekstų (antano baranausko Anykščių šilelis, simono daukanto Būdas senovės lietuvių, 
kalnėnų ir žemaičių, dionizo poškos Mužikas Žemaičių ir Lietuvos, simono stanevičiaus 
Šešios pasakos, antano strazdo Giesmės svietiškos ir šventos, motiejaus valančiaus Pa-
langos Juzė ir kt.). pateikiama trumpa autorių biografija ir bibliografija. tekstai pu-
blikuojami dabartine rašyba. jų peržiūrai rekomenduojamas šriftas TimesLT. 

2.7. s v e t a i n Ė  „i n t r a t e X t  d i G i t a l  l i b r a r Y“. tai dar viena plačia-
jai visuomenei skirta svetainė. ji sukurta remiantis ir mokslininkų sąjungos ins-
tituto internetine svetaine „Klasikinė lietuvių literatūra: antologija“. svetainėje 

24  Žr. http://donelaitis.vdu.lt/main.
php?id=4&nr=1_1_2. 

25  Žr. http://anthology.lms.lt/lindex.html.

26  Žr. http://www.unesco.org/webworld/pub-
lic_domain/virt_lib_lit.html#2.
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„intratext digital library“ publikuojami tekstai 40-čia kalbų (iš viso 827 autoriai, 
7368 kūriniai – pradedant antikos veikalais, baigiant XXi amžiaus literatūra). tarp 
jų yra ir nemažai lietuviškų tekstų (iš viso 50). tačiau ir čia iš Xvi–Xviii amžiaus 
įdėti tik trys: mažvydo Katekizmo lietuviška prakalba, daukšos Postilės lenkiškos 
prakalbos vertimas į lietuvių kalbą ir donelaičio Metai. ir į šią svetainę pateko 
nemažai XiX–XX amžiaus lietuviškų ir lituanistinių veikalų (baranausko Anykščių 
šilelis, daukanto Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, poškos Mužikas Žemaičių 
ir Lietuvos, stanevičiaus Šešios pasakos, strazdo Giesmės svietiškos ir šventos, Žemaitės, 
lazdynų pelėdos, vinco Kudirkos ir kitų autorių kūrinių). tekstai pateikiami da-
bartine rašyba. Šios svetainės pranašumas – hiperaktyvūs tekstai: galimas išėjimas 
iš teksto prie žodžių formų konkordancijų su dažnumų nuorodomis27. 

abi svetainės – tiek „Klasikinė lietuvių literatūra: antologija“, tiek ja remiantis 
sukurta „intratext digital library“ – skirtos rašytiniam kultūros paveldui popu-
liarinti. mokslininkams, ypač kalbininkams, jose pateikta medžiaga gali būti tik 
orientacinė.

2.8. t o m o  b a r a n a u s K o  s v e t a i n Ė  „i s t o r i j a . n e t .  t o m o  b a -
r a n a u s K o  i s t o r i j o s  p u s l a p i a i“. informatyvi ir daugiaaspektė istoriko 
tomo baranausko svetainė „istorija.net. tomo baranausko istorijos puslapiai“. 
informacija pateikiama lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, lenkų, baltarusių kalbo-
mis. svetainėje yra skyrius „lituanistica. lietuviai ir lietuvių kalba ldK laikais“28, 
kuriame įdėta dvylika Xvi–Xviii amžiaus knygų ir dokumentų. jie pateikiami 
dvejopais lygmenimis: faksimiliniai ir tekstiniai (dabartiniais arba autentiškais 
rašmenimis). visur nurodomas šaltinio perspaudas, iš kurio imtos faksimilės ir 
perrašai.

skelbiami nedidelės apimties tekstai. pirmasis pateikiamas seniausias lietuviš-
kas rankraštinis tekstas: poteriai „viešpaties malda“, „angelo pasveikinimas“ ir 
„tikėjimo išpažinimas“ (apie 1503–1525), įrašyti lotyniškos knygos Tractatus sacer-
dotalis (1503) paskutiniajame puslapyje (knyga saugoma vub). nespalvota faksi-
milė, perrašas autentiškais rašmenimis ir lygiagrečiai dabartiniais išlaikant fone-
tines, morfologines ir sintaksines ypatybes imtas iš Zigmo Zinkevičiaus knygos 
Lietuvių poteriai29, o spalvota faksimilė – iš levo vladimirovo Knygos istorijos30.

martyno mažvydo Katekizmo įdėtas perrašas ir komentarai dabartiniais rašme-
nimis. jie parengti pagal marcelino ročkos knygą Martynas Mažvydas, Pirmoji lie-
tuviška knyga31. perrašas eina lygiagrečiai su faksimile (ji skenuota iš perspaudo, 
todėl sunkokai įskaitoma). transliteruotas tekstas, kaip ir ročkos knygoje, išlaiko 

27  Žr. http://www.intratext.com ir http://
www.intratext.com/y/lit.

28  Žr. http://lietuvos.istorija.net ir http://lie-
tuvos.istorija.net/lituanistica. 

29  Zigmas Zinkevičius, Lietuvių poteriai: kalbos 
mokslo studija, vilnius: mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos institutas, 2000, 71–73.

30  levas vladimirovas, Knygos istorija. Senovė. 
Viduramžiai. Renesansas. XVI–XVII amžius, 
vilnius: mokslas, 1979, 240–241.

31  martynas mažvydas, Pirmoji lietuviška kny-
ga, tekstą ir komentarus paruošė m[arce-
linas] ročka, vilnius: vaga, 1974, 84–241, 
335–342.
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fonetines, morfologines ir sintaksines originalo ypatybes, tačiau skyryba, didžiųjų 
ir mažųjų raidžių vartojimas, žodžių rašymas kartu ir atskirai yra dabartinis, iš-
taisytos spaudos klaidos. lotyniškų pratarmių duodamas ne perrašas, bet vertimas 
į lietuvių kalbą. Galimà paieška (per komandą Find), tačiau ją darant mažvydo 
kalbos tyrimo tikslams, ignoruotini žodžiai iš pratarmių vertimo.

panašiu principu pateikta ir Kristijono Gotlybo milkaus istorinė poema Pilkainis 
(sukurta apie 1795–1807, išspausdinta apie 1810–1825). ji imta iš knygos Kristijonas 
Gotlybas Milkus, Pilkainis32. svetainėje taip pat lygiagrečiai eina perrašas dabartiniais 
rašmenimis ir nespalvota spaudinio faksimilė (irgi sunkokai įskaitoma, nes ske-
nuota iš sumažinto neryškaus perspaudo). atskirai įdėta nespalvota, bet gana ge-
ros kokybės rankraščio faksimilė iš Lietuvių literatūros istorijos chrestomatijos33.

Kai kurių dokumentų duodama apskritai tik faksimilė: 1589 09 22 prūsijos 
kunigaikščio jurgio Frydricho įsako, draudžiančio škotams prekiauti „pabučiais 
ir pakiemiais“34, 1794 05 15 lietuvos vyriausiosios tautos tarybos aplinkraščio dėl 
tado Kosciuškos universalo apie lengvatas sukilėlių baudžiauninkų šeimoms, su-
kilimo valdžios įsakų skelbimo priežiūrą ir tėvynės gynėjų priesaiką, 1794 05 20 
mykolo pranciškaus Karpavičiaus gedulingo pamokslo. o štai 1639 03 22 lenki-
jos karaliaus ir lietuvos didžiojo kunigaikščio vladislovo iv vazos įsakas, drau-
džiantis medžioti prūsijos kunigaikščio giriose, svetainėje publikuojamas ir per-
rašytas (rašyba nenuosekli), ir faksimilinis. analogiškai dvejopais lygmenimis 
pateikiamas ir kitas įsakas: 1641 08 22 lenkijos karaliaus ir lietuvos didžiojo 
kunigaikščio vladislovo iv vazos įsakas savo valdiniams nesiveržti į prūsiją, ne-
traukti į lietuvos teismą prūsų valdinių ir sugrąžinti pabėgusius prūsų valstie-
čius. dar kitų dokumentų pateikiamas tik perrašas su faksimilės fragmentais 
(1791 05 03 Gegužės trečiosios Konstitucija) arba vien perrašas (1794 04 30 lie-
tuvos vyriausiosios tautos tarybos atsišaukimas į visus krašto gyventojus dėl tė-
vynės gynimo ir būrimosi į kariuomenę, 1794 04 23 lietuvos iždo deputacijos 
sprendimas dėl vilniaus vyskupui ignui jokūbui masalskiui priklausančios pa-
langos seniūnijos paėmimo valstybės iždo žinion).

tomo baranausko svetainė kuriama remiantis antriniais šaltiniais, t. y. perspau-
dais. tekstai skenuoti ir atpažinti atpažinimo programomis. Galimà paieška. per-
rašuose rašyba nenuosekli, ypač istorikų rengtų tekstų. svetainėje ji paprastai iš-
laikoma tokia, kokia buvo šaltinių publikacijose, todėl transliteravimo principų 
reikia ieškoti nurodytuose perspauduose. dėl tokio margo tiek knygų bei doku-
mentų pateikimo, tiek vienodų rašybos principų neišlaikymo kalbos mokslo rei-
kalams ja remtis galima gana ribotai, ypač perrašais. tačiau sveikintina privati 

32  Kristijonas Gotlybas milkus, Pilkainis: poe-
zija, proza, parengė liucija Citavičiūtė ir 
juozas Girdzijauskas, įvadą ir paaiškini-
mus parašė juozas Girdzijauskas, vilnius: 
vaga, 1990, 36–48, 421–430.

33  Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija. Feo-
dalizmo epocha, redagavo K[ostas] Korsakas 

ir j[urgis] lebedys, vilnius: valstybinė gro-
žinės literatūros leidykla, 1957, 210–217.

34  prūsijos valdžios įsakai iš: Prūsijos valdžios 
gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietu-
viams valstiečiams, sudarė p[ovilas] pa-
kark lis, vilnius: valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla, 1960.
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iniciatyva sukurti svetainę su daugybe nuorodų į šaltinius ir kitas svetaines. Kal-
bos istorikai čia ras nemažai naudingos informacijos, susijusios su didžiosios ir 
mažosios lietuvos kultūros istorija (kad ir skyriuje „istorijos centras. istorinės 
informacijos paieška“ ar autoriaus parengtame „lietuvos istorijos kalendoriuje“). 
tókios svetainės labai svarbios kultūros paveldo ir humanitarinių mokslų popu-
liarinimui.

2.9. s v e t a i n Ė  „li e t u v i Š K o s  K n Y G o s  m e t a i .  m a r t Y n o  m a Ž -
v Y d o  p i r m o s i o s  l i e t u v i Š K o s  K n Y G o s  4 5 0  m e t Ų  s u K a K t i s“. tai 
plačiajai visuomenei 1997 metais parengta proginė svetainė35. ji buvo lietuvos 
kultūros paveldo tūkstantmečio virtualios parodos dalis, sukurta pagal „pirmo-
sios lietuviškos knygos 450 metų sukakties valstybinę programą“. atsakomieji 
redaktoriai – prof. habil. dr. domas Kaunas ir prof. habil. dr. laimutis telksnys, 
projekto koordinatorė ir vadovė – dr. nerutė Kligienė, pagrindinė rėmėja – pir-
mosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija. sky-
riuje „mažvydo knygų puslapiai“ yra įdėta po keletą faksimilinių puslapių iš 
1993 metų leidimo36. prie Katekizmo galima pasiklausyti giesmių, atliekamų danie-
liaus sadausko. svetainėje yra informacijos apie jubiliejinius minėjimo renginius 
ir jų atspindžius žiniasklaidoje, bibliografinių duomenų, dokumentų. 1998 metais 
trimis kalbomis išleista ir interaktyvi kompaktinė plokštelė Lietuviškos knygos         
metai. Year of the Lithuanian Book. Jahr des litauishen Buches. tai pirmoji lietuviška 
multimedijos knyga.

2.10. F r a n K F u r t o  p r i e  m a i n o  G o e t H e ’ s  u n i v e r s i t e t o  l Y -
G i n a m o s i o s  K a l b o t Y r o s  i n s t i t u t a s. užsienio mokslo centruose į 
elektroninę terpę perkeltas tiktai vienas kitas lietuviškas šaltinis, dažniausiai ne-
didelės apimties tekstai. išskirtinas jau minėtas Frankfurto prie maino Goethe’s 
universiteto lyginamosios kalbotyros institutas (institut für vergleichende 
sprachwissenschaft, Goethe-universität Frankfurt am main), rengiantis į indoeu-
ropeistiką orientuotą projektą „thesaurus indogermanischer text- und sprachma-
terialien“ (titus)37. jo vadovas – prof. habil. dr. jostas Gippertas. 

Į šią bazę sudėti visi prūsų kalbos tekstai, latvių 1586 metų katekizmas ir šiek 
tiek kitų latviškų tekstų fragmentų, nemažai sanskrito, iranėnų, anatolų, tocharų, 
armėnų, slavų, germanų, graikų, italų, keltų, hebrajų ir kitų kalbų, daugiausia 
indoeuropiečių, tekstų. iš lietuviškų šaltinių jame šiuo metu yra 5 veikalai: maž-
vydo Giesmė šv. Ambraziejaus (pagal 1994 metų leidimą parengė prof. dr. pietro 

35  Žr. http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/index.
htm.

36  martynas mažvydas, Katekizmas ir kiti raš-
tai, vilnius: baltos lankos, 1993.

37  Žr. http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm 
ir http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/
balt/lit, taip pat jost Gippert, „baltisches 

textmaterial in der titus-datenbank“, 
Das Baltikum im sprachgeschichtlichen Kon-
text der europäischen Reformation (serie: Bi-
bliotheca archivi Lithuanici 4), hrsg. von jo-
lanta Gelumbeckaitė, jost Gippert, vil-
nius: lietuvių kalbos instituto leidykla, 
2005, 88–110.
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u. dini38), vilento Enchiridionas (pagal 1969 metų leidimą parengė prof. habil. dr. 
ralfas peteris ritteris39), daukšos Katekizmas (pagal 1995 metų leidimą parengė 
prof. habil. dr. stevenas Youngas40), Henricho lysijaus Mažasis katekizmas (pagal 
1993 metų leidimą parengė prof. dr. pietro u. dini41), donelaičio Metai (pagal 
1977 metų leidimą parengė habil. dr. Götzas Keydana42). seniesiems rašmenims 
perteikti vartojamas unikodinis šriftas (utF-8). skelbiami programiškai apdoroti 
tekstai, iš jų išeinama į konkordancijas, galimà įvairiapusė paieška. 

2.11. G r e i F s W a l d o  e r n s t o  m o r i t Z o  a r n d t o  u n i v e r s i t e t o 

b a l t i s t i K o s  i n s t i t u t a s. Greifswaldo ernsto moritzo arndto universiteto 
baltistikos institute (institut für baltistik, ernst-moritz-arndt-universität Greifs-
wald) 2000 metais pagal dFG (deutsche Forschungsgemeinschaft) projektą pra-
dėta taikyti kompiuterinę teksto analizę bretkūno biblijai tirti ir kritiniam nau-
jojo testamento leidimui rengti. jį rengia prof. dr. jochenas d. range43. Greifswal-
do universiteto mokslo darbuotojas dr. Wolfas dieteris syringas sukūrė programų 
sistemą Quest 2, kuria siekiama kompiuterinės lingvistinės ir tekstologinės ana-
lizės galimybes pritaikyti ir seniesiems lietuviškiems rankraštiniams tekstams44.

bretkūno biblijos rankraštyje ne tik įvairuoja rašyba, morfologija ir sintaksė, 
bet yra daugybė kitokių teksto ypatybių, nulemtų specifinio bretkūno darbo po-
būdžio: tekste ir paraštėse pateikta po keletą vertimo variantų, įvairiomis kalbo-
mis įrašyta glosų, be to, yra kitų asmenų ranka darytų taisymų bei įrašų. Greifs-
waldo universiteto baltistikos institute išplėtotos galimybės kompleksiškai ko-
duoti bretkūno biblijos rankraščio tekstą ir jį tirti. Šios programos versija įgalina 
šaltinį analizuoti gramatiškai ir greta pateikti kelis biblijos teksto variantus45.

38  L’Inno di S. Ambrogio di Martynas Mažvydas, 
studio filol.-ling. del testo antico lituano 
(1549) e delle sue fonti lat. e polacche pie-
tro u. dini, roma: la Fenice ed., 1994.

39  Old Lithuanian texts of the sixteenth and     
seventeenth centuries: with a glossary, edited 
by Gordon b. Ford jr., the Hague: mou-
ton, 1969.

40  mikalojus daukša, 1595 metų katekizmas, 
parengė vida jakštienė ir jonas palionis, 
vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
1995.

41  Heinrich johann lysius, Mažasis katekizmas, 
pagal berlyno rankraštį parengė pietro u. 
dini, vilnius: mokslo ir enciklopedijų lei-
dykla, 1993.

42  Kristijonas donelaitis, Raštai, redakcinė 
komisija: K[ostas] Korsakas (pirmininkas) 
ir kt., vilnius: vaga, 1977.

43  senųjų raštų tyrėjai šiuo metu remiasi kri-
tiniu leidimu, funkcionuojančiu rankraš-

čio teisėmis: jochen d. range, Kommentier-
te Edition des Bandes 7 der altlitauischen Bi-
belübersetzung (Evangelien und Apostelge-
schichte) von Joh. Bretke, Labiau 1580. Habi-
litationsschrift, vorgelegt dem Fachbereich 13 
Romanistik / Slavistik der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster, 1992. 

44  Quest 2 sukurtas hebrajiškam senajam   
testamentui tirti, žr. Wolf-dieter syring, 
„Quest 2 – Computergestützte philolo-
gie und exegese“, Zeitschrift für Althebrais-   
tik 11(1), 1998, 85–89, žr. taip pat http://
www.uni-greifswald.de/~compphil.

45  apie svarbiausius darbo etapus ir metodi-
ką, iliustruotą lentelėmis, žr. jochen d. 
range, „bretkūno biblija XXi amžiuje. die 
bretke-bibel im 21. jahrhundert“, Lietuviš-
kai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas 
Bretkūnas, 139–145, žr. taip pat http://
www.uni-greifswald.de/~baltist/comp-
bretke.htm. 
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Quest 2 programa taikoma ir rankraštiniam samuelio boguslavo Chylinskio 
biblijos vertimui (dr. Gina Holvoet) bei vadinamajam richterio žodynui Deutsch–
Litauisches Lexikon (1728), saugomam Francke’s įstaigų archyve Hallėje (aFrst:           
j 84; apie jį žr. toliau), tirti. internete pagal Quest 2 programą parengtų senųjų 
lietuviškų raštų elektroninių tekstų dar nėra.

2.12. H a l l Ė s  F r a n C K e ’ s  Į s t a i G Ų  b i b l i o t e K a. Francke’s įstaigų 
biblioteka (bibliothek der Franckeschen stiftungen zu Halle/saale) paskelbė uni-
kaliõs knygos Pienas mažiems vaikeliams (1735; žinomas tik vienas egzempliorius)46 
skaitmeninę faksimilę, perrašą ir vertimą į vokiečių kalbą. perrašą ir vertimą pa-
rengė, įvadinį straipsnį parašė dr. Gertrud bense47. perrašo principai paaiškinti 
įvadiniame straipsnyje. rengėjos komentarai pateikiami pačiame tekste laužti-
niuose skliaustuose.

perrašas paraidinis, tačiau išlaikomi ne visi autentiški šaltinio rašmenys: yra 
<ß>, <ſ>, <ů>, <á>, <é>, <ú>, <ė>, <û>, <ê>, <ô>, bet vietoj ilgųjų <ʒ>, <>, <Ʒ>, 
rašoma <z>, <ź>, <Z>, vietoj Xvi–Xviii amžiaus lietuviškiems prūsijos raštams 
įprastų nosinių raidžių su skersine šakele – dabartinės nosinės raidės. originalus 
eilučių ilgis neišlaikomas, bet nežymima ir jų pabaiga, nenurodomas numeris, 
tad cituojant reikės žiūrėti į faksimilę. Pieno mažiems vaikeliams tekstas ir greta jo 
einantis vertimas pateikti pdF formatu. nors toks formatas vartotojams nėra pa-
togus, bet bent minimali tekstinė paieška galimà. 

unikalių knygų publikavimas internete turėtų būti sektinas pavyzdys ir ki-
tiems Xvi–Xviii amžiaus lietuviškų bei lituanistinių veikalų, saugomų Francke’s 
įstaigų bibliotekoje ir archyve, publikacijų rengėjams. Ypač pageidautina vadina-
mojo richterio žodyno Deutsch–Litauisches Lexikon (1728) elektroninė versija. Šio 
rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno kritinį komentuotą leidimą rengia 
dr. Christiane schiller ir prof. habil dr. udo sträteris48. rankraščio faksimilė ir 
perrašas galėtų papildyti Francke’s įstaigų virtualiąją biblioteką. elektroninis teks-
tas, žinoma, praturtintų ir lKi senųjų raštų duomenų bazę.

2.13. W o l F e n b Ü t t e l i o  H e r C o G o  a u G u s t o  b i b l i o t e K a. jau 
minėta (žr. 1), kad 2001–2005 metais lietuvių kalbos institutas, Wolfenbüttelio 
Hercogo augusto biblioteka ir Frankfurto prie maino Goethe’s universiteto lygi-

46  pienas maėms Waikélems: arba trumpas 
ir gerray suprantomas mokſlas, kaipo 
Ʒmogus tikkru Krikßcʒonimi paſtoti, ir 
ikk mirßtant paſilikti gal, ne tiktay Wai-
kams, bet ir praſtėms ant Kėmû gywénan-
tiems Ʒmonėms ant naudôs iß gerrôs 
sʒirdiês ißdůtas. Karaláucʒuje, 1735. 
raßtais ißpáuſtas o pardůdamas pas ion 
endrik artung; bFst: 155 m 18.

47  Žr. http://www.francke-halle.de/main/in-
dex2.php?cf=3_1_3_3; Pieno mažiems vaike-
liams publikaciją žr. http://192.124.243.55/
digbib/quandt.htm.

48  Christiane schiller, udo sträter (Hrsg.), 
Das Hallesche deutsch-litauische Wörterbuch 
von 1728. Textkritische Edition der Hand-
schrift AFSt/H J 84 (serie: Die Geschichte des 
Deutschen als Fremdsprache 4), berlin: de 
Gruyter; numatyta išleisti 2010 metais.
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namosios kalbotyros institutas vykdė tarptautinį mokslo projektą „Wolfenbüttelio 
postilės (1573) leidimas ir komentavimas“ („edition und Kommentierung der li-
tauischen Wolfenbütteler Postille von 1573“). Šio unikalaus veikalo faksimilė publi-
kuojama ne tik Gelumbeckaitės parengtame kritiniame leidime, bet ir Wolfenbüt-
telio bibliotekos tinklalapyje49. elektroninį tekstą Gelumbeckaitė, atsižvelgdama į 
mokslinės analizės rezultatus bei lKi senųjų raštų duomenų bazės kūrimo me-
todiką, jau adaptavo tolesniam programiniam apdorojimui; šiais metais pagal 
projektą „Fundamentinių lituanistikos šaltinių skaitmeninimas, kompiuterinė lin-
gvistinė analizė ir duomenų bazės plėtra“ parengtos elektroninės žodžių formų 
konkordancijos ir įdėtos į lKi svetainę „senieji raštai“.

Wolfenbüttelio bibliotekos tinklalapyje yra dar vienas – lituanistinis – Xvi am-
žiaus lotyniškas rankraštinis veikalas, dokumentuojantis religinius ginčus, vyku-
sius 1585 metų birželio 14 dieną vilniuje: Colloquium habitum Vilnae die 14 Iunii, 
anno 1585, super articulo de Caena Domini (Religinis kolokviumas Vilniuje [1585 06 14] 
dėl straipsnio apie Viešpaties Vakarienę) (Hab: Cod. Guelf. 11.14 aug. 2°)50. Šis do-
kumentas svarbus lietuvos, lenkijos ir prūsijos bažnyčios istorijai. tinklalapyje 
pateikiamas rankraščio aprašas, publikavimo principai, transkribuotas tekstas, 
vertimas į vokiečių kalbą (abu su tekstologiniais ir dalykiniais komentarais) ir 
faksimilė. tekstai interaktyvūs. elektroninė versija internete paskelbta išleidus 
kritinį komentuotą leidimą, kurio pagrindinė rengėja taip pat Gelumbeckaitė51. 

2.14. v a l s t Y b i n Ė  b a v a r i j o s  b i b l i o t e K a  m Ü n C H e n e. valstybi-
nė bavarijos biblioteka münchene (bayerische staatsbibliothek in münchen) įdėjo 
jokūbo perkūno traktato Wohlge grün de tes Bedenken über die ins Litauische übersetz-
ten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift (1706; bsb münchen:         
4 a. gr. b. 80) skaitmeninę faksimilę52. lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
užsakymu ši knyga 2006 metais buvo nuskenuota kritiniam komentuotam leidi-
mui. Faksimilė jau publikuota kartu su perrašu ir vertimu į lietuvių kalbą53. elek-

49  Žr. http://www.hab.de/bibliothek/wdb; 
Wolfenbüttelio postilės faksimilę žr. http://
diglib.hab.de/mss/11-2-aug-2f/start.htm.

50  Protokoll des Religionskolloquiums in Vilnius 
am 14. Juni 1585. Elektronische Edition nach 
TEI P5, transkribiert und beschrieben von 
jolanta Gelumbeckaitė, übersetzt von jo-
lanta Gelumbeckaitė, Christian Heitz-
mann, thomas stäcker, in tei p5-Xml 
konvertiert von thomas stäcker, Editiones 
Electronicae Guelferbytanae 2, Wolfenbüttel: 
Herzog august bibliothek, 2006; žr. http://
diglib.hab.de/edoc/ed000004/start.htm.

51  jolanta Gelumbeckaitė, sigitas narbutas 
(par.), Colloquium habitum Vilnae die 14 Iu-
nii, anno 1585, super articulo de Caena Domi-
ni. Religinis kolokviumas Vilniuje (1585 06 14) 

dėl straipsnio apie Viešpaties Vakarienę. Reli-
gionskolloquium in Vilnius (14.06.1585) über 
den Artikel des Herrenmahls, vilnius: lietu-
vių literatūros ir tautosakos institutas, 
2006.

52  Žr. http://www.digitale-sammlungen.de/
index.html?c=suchen&l=de ir http://mdz1.
bib-bvb.de/~db/bsb00004730/images/in-
dex.html.

53  ona aleknavičienė, Chris tiane schiller 
(par.), Jokūbo Perkūno traktatas Wohlge-
grün de tes bedenken über die ins litaui-
sche übersetzten zehn Fabeln aesopi und 
derselben passionierte Zuschrift. Kritinis 
komentuotas leidimas ir studija, vilnius: lie-
tuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
2008.
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troninis tekstas, lietuviškų žodžių formų konkordancijos ir indeksas įdėti į lKi 
svetainę „senieji raštai“. neabejotina, kad skaitmeninė faksimilė, esanti valstybi-
nės bavarijos bibliotekos münchene tinklalapyje, irgi ras savo skaitytoją.

2.15. l i e t u v i Ų  K a l b o s  i n s t i t u t o  K a l b o s  i s t o r i j o s  i r  d i a -
l e K t o l o G i j o s  s K Y r i u s. lietuvių kalbos institute, Kalbos istorijos ir dialek-
tologijos skyriuje, į elektronines laikmenas jau perkelti 72 knygų ir rankraščių 
tekstai (apie 22 000 šaltinių puslapių, apie 2 300 000 žodžių formų), parengtos 
52 lietuviškų šaltinių žodžių formų konkordancijos (abėcėlinės, atvirkštinės ir 
aprašomosios; iš viso 96 vienetai). elektroniniai tekstai parengti arba baigiami reng-
ti didžiosios daugumos Xvi–Xvii amžiaus rašto paminklų, gerokai įžengta ir į 
Xviii amžių. jie pamažu bus skelbiami svetainėje „senieji raštai“. Šiuo metu sve-
tainėje yra 30 šaltinių. metaduomenų bazė kol kas minimali: autorius, šaltinis, me-
tai, santrumpa, originalo saugojimo vieta, signatūra, elektroninių dokumentų ren-
gėjai, metai, isbn, rėmėjai. ateityje ją numatoma plėsti papildoma informacija. 

iš dabar parengtų svarbesnių Xvi–Xviii amžiaus šaltinių minėtini: lozoriaus 
Zengštoko Enchiridionas (1612; dr. ona aleknavičienė), Konstantino sirvydo žo-
dynas Dictionarium trium linguarum, vadinamas ir Promptuarium dictionum Poloni-
carum Latinarum et Lituanicarum (~1620; milda lučinskienė), samuelio boguslavo 
Chylinskio Senasis Testamentas (1662; dr. Gina Holvoet), jurgio Kasakauskio Ro-
žančius švenčiausios Marijos (1681; dr. jurgita venckienė, mindaugas Šinkūnas), 
samuelio bitnerio Naujasis Testamentas (1701; dr. ona aleknavičienė, dr. jurgita 
venckienė), Frydricho Zigmanto Šusterio Naujos pagerintos giesmių knygos ir  
jo Maldų knygelės (1705, 1704; mindaugas Šinkūnas), pilypo ruigio Litauisch–
deutsches und deutsch–litauisches Lexicon (1747; dr. vilma Zubaitienė), povilo ruigio 
Anfangsgründe einer litauischen Grammatik (1747; dr. jurgita venckienė), samuelio 
minvydo ir jono božymovskio Suma arba trumpas išguldymas evangelijų, jų Maldos 
krikščioniškos (1684; veronika adamonytė) ir Katekizmas (1684; mindaugas Šinkū-
nas), stepono jaugelio telegos Psolmai Dovydo (1684; dr. ona aleknavičienė). pas-
tarieji keturi – tai kontrafakcinio Knygos nobažnystės leidimo dalys. parengta ir 
pirmojo leidimo (1653) elektroninė versija. 

didžiulį rūpestį šiuo metu kelia tai, kad elektroniniai tekstai neparengti dvie-
jų lituanistikai itin svarbių veikalų: bretkūno biblijos (1579–1590; Gsta pK: XX 
Ha, stub Königsberg, nr. 44–51) ir rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana 
(Xvii a. pab.; lmab rs: f. 137 13–14). pirmojo nesiimama dėl kelių priežasčių:   
1) nebaigtas leisti faksimilinis leidimas; 2) neatlikta senojo testamento filologinė 
analizė, 3) brangus skaitmeninės faksimilės parengimas. Šiam veikalui suskaitme-
ninti visais lygmenimis reikėtų ilgos trukmės tarptautinio projekto. elektroninis 
žodyno Clavis Germanico-Lithvana tekstas pradėtas rengti vpu, tačiau iki šiol su-
rinktas tik lietuviškas tekstas. jį reikėtų baigti iki galo. tokių fundamentinių vei-
kalų elektroninių tekstų nebuvimas – pagrindinis kliuvinys ne tik XVI–XVII am-
žiaus tekstų visumai sukaupti, bet ir istoriniam lietuvių kalbos žodynui rengti. 
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lygiagrečiai su šaltinių adaptavimu elektroninei terpei atliekami konkordan-
cijų generavimo ir indeksų rengimo darbai. Kalbos istorikams, dialektologams, 
leksikologams ir leksikografams senųjų raštų indeksai itin reikalingi. indeksų 
rengimas – vienas iš senosios raštijos paminklų analizės būdų ir mokslinio leidi-
mo sudedamųjų dalių. lingvistiškai išanalizuota ir sistemiškai suklasifikuota kal-
binė medžiaga sudaro palankias sąlygas tolesniems mokslo tiriamiesiems ir tai-
komiesiems darbams.

senųjų raštų indeksų rengimas reikalauja daug darbo ir lingvistinės kvalifika-
cijos, todėl iki šiol jų sudaryta ir tradicinėmis knygomis išleista palyginti nedaug. 
iš jų minėtini Czesławo Kudzinowskio Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy Testament 
3. Indeks ir jo Indeks-słownik do „Daukšos Postilė“54, antano jakulio „Knygos Nobaž-
nystės“ leksika55, jono Kabelkos Kristijono Donelaičio raštų leksika56, alekso Girdenio, 
danutės Girdenienės 1759 metų „Ziwato“ indeksas57, dominyko urbo Martyno Maž-
vydo raštų žodynas58, taip pat lietuviškų žodžių indeksai, pastaraisiais dešimtme-
čiais publikuojami kartu su kritiniais ir dokumentiniais leidimais59.

norint paspartinti mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus, būtina spar-
tinti ir senųjų raštų elektroninių indeksų rengimą (apie rengimo principus žr. 3). 
Šiuo metu rengiami 12 veikalų lietuviškų žodžių indeksai: bretkūno Postilės (1591; 
dr. ona aleknavičienė), vilento Evangelijų bei Epistolų (1579; doc. dr. jurgis pake-
rys), Enchiridiono (1579; dr. ona aleknavičienė), jaknavičiaus Evangelijų (1647; 
milda lučinskienė), sirvydo Punktų sakymų (1629–1640; doc. dr. virginija vasi-
liauskienė), Kiprijono lukauskio Pamokslų (Xviii a.; doc. dr. juozas Karaciejus), 
vad. Anoniminio katekizmo (1605; mindaugas Šinkūnas), roberto belarmino Kate-
kizmo (1677; dr. jurgita venckienė), pilypo ruigio Betrachtung der litauischen Spra-
che in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaften (1747; dr. jurgita venckienė), 
pilypo ruigio Meletema (1735; dr. jurgita venckienė), liudviko rėzos Ge schichte 
der litauischen Bibel (1816; dr. liucija Citavičiūtė) ir jo Anmerkungen zur litaui schen 
Bibel (1816; dr. liucija Citavičiūtė). visi jie galės būti paskelbti tiek tradicinėmis 
knygomis, tiek elektroninėmis formomis.

54  Czesław Kudzinowski, Biblia Litewska Chy-
lińskiego. Nowy Testament 3. Indeks, poznań: 
państwowe wydawnictwo – oddział w 
poznaniu, 1964; Czesław Kudzinowski, In-
deks-słownik do „Daukšos Postilė“ 1–2 , poz-
nań: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu 
im. adama mickiewicza, 1977. 

55  antanas jakulis, „Knygos Nobažnystės“ lek-
sika 1, Klaipėda: sauliaus jokužio leidy-
kla-spaustuvė 1995.

56  j[onas] Kabelka, Kristijono Donelaičio raštų 
leksika, vilnius: mintis, 1964.

57  aleksas Girdenis, danutė Girdenienė, 1759 
metų „Ziwato“ indeksas, vilnius: mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, 1997.

58  dominykas urbas, Martyno Mažvydo raštų 

žodynas, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 21998.

59  iš naujausių minėtini: Giedrius subačius 
(par.), X.D.K.P.S. lietuvių kalbos gramatika. 
XIX amžiaus pradžia, vilnius: mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos institutas, 2002, 334–
362; vincentas drotvinas (par.), Michaelio 
Mörlino traktatas principium primarium in 
lingva lithvanica. Dokumentinis leidimas ir 
studija, vilnius: lietuvių literatūros ir tau-
tosakos institutas, 2008, 157–160; liucija 
Citavičiūtė (par.), Jono Šulco ezopo pasa-
kėčios. Dokumentinis leidimas ir straipsniai, 
vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2008, 191–202; aleknavičienė, 
schiller 2008, 172–183. 
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pirmieji indeksų pavyzdžiai svetainėje „senieji raštai“ jau įdėti: tai lietuviškų 
žodžių indeksai, sudaryti rengiant spaudai trijų Xviii amžiaus pradžios filologi-
nės polemikos šaltinių (1706) dokumentinius ir kritinius leidimus: michaelio mör-
lino traktato Principium primarium in lingva Lithvanica (prof. dr. vincentas drotvi-
nas), jokūbo perkūno traktato Wohlge grün de tes Bedenken über die ins Litauische 
übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift (dr. ona alekna-
vičienė) ir jono Šulco Ezopo pasakėčių (dr. liucija Citavičiūtė). 

Žodžių formų konkordancijos ir jų pagrindu kuriami indeksai ne tik sudarys 
sąlygas tolesnei kompiuterinei lingvistinei analizei, bet bus reikalingi ir istoriniam 
lietuvių kalbos žodynui rengti. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad elektroniniai 
tekstai, konkordancijos, indeksai yra tarpiniai senųjų raštų duomenų bazės pro-
duktai. tolesnės jų taikymo kryptys ir formos kelios: 1) jungtinės visų Xvi–Xvii 
ar Xvi–Xviii amžiaus lietuviškų žodžių formų konkordancijos (internete, kom-
paktinėse plokštelėse); 2) jungtinis senosios lietuvių kalbos indeksas (internete, 
kompaktinėse plokštelėse); 3) senosios kalbos duomenų bankas (internete); 4) is-
torinis lietuvių kalbos žodynas (internete ir tradicinėmis knygomis). visos kryp-
tys galimos tik maksimaliai sukaupus rašytinės lietuvių kalbos šaltinius. 

remiantis elektroniniais senųjų raštų duomenų bazės produktais, jau paskelb-
ta apie 50 straipsnių ir monografijų, apginta apie 10 disertacijų. turint prieš akis 
mokslo visuomenės poreikius, į svetainę „senieji raštai“, kaip minėta, ir toliau 
bus dedami tekstai, tiesioginės bei atvirkštinės žodžių formų konkordancijos ir 
indeksai. senųjų raštų duomenų bazė turėtų išplėsti senųjų tekstų analizės gali-
mybes, būti naudinga rengiant mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus. vie-
nas iš jų – lietuvių kalbos institute parengto Lietuvių kalbos žodyno I–XX (1941–
2002) pildymas ir nauja elektroninės versijos redakcija60. 

3. l K i  s e n Ų j Ų  r a Š t Ų  d u o m e n Ų  b a Z Ė s  K Ū r i m o  m e t o d i K a. 
adaptuojant šaltinius elektroninei terpei 1996–2005 metais, pirmenybė teikta 
tiems Xvi–Xvii amžiaus lietuviškiems rankraščiams ir knygoms, kurių dar ne-
buvo parengta indeksų ir žodynų. 

Kad senųjų raštų duomenų bazė sudarytų sąlygas įvairiapusiškai mokslinei 
analizei ir moderniems tyrimo metodams, ji kuriama pagal specialią metodiką, 
sukurtą bendradarbiaujant kalbininkams ir informatikos specialistams (progra-
muotojas vytautas Zinkevičius). senųjų raštų duomenų bazę dabar sudaro 4 elek-
troninių dokumentų grupės: 

1) tekstai, 
2) konkordancijos, 
3) indeksai, 
4) skaitmeninės faksimilės.

60  LKŽe – Lietuvių kalbos žodynas I–XX, 1941–
2002. Elektroninis variantas, redaktorių ko-
legija: Gertrūda naktinienė (vyr. redakto-
rė), jonas paulauskas, ritutė petrokienė, 

vytautas vitkauskas, jolanta Zabarskaitė, 
vilnius: lietuvių kalbos institutas, 2005, 
http://www.lkz.lt.
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dar kartą pabrėžtina, kad senųjų raštų duomenų bazės pagrindą sudaro ne 
skaitmeninės faksimilės, bet elektroniniai tekstai. tokią struktūrą lėmė kalbos ty-
rėjų poreikiai ir pagrindinės lietuvių kalbos instituto veiklos kryptys: moksliniai 
kalbos istorijos, leksikos, gramatikos, kalbos kultūros, onomastikos, terminologi-
jos tyrimai bei eksperimentinė plėtra. 

3.1. t e K s t a i. tekstai renkami kompiuteriu, fotografuojami skaitmeniniu 
fotoaparatu arba skenuojami ir atpažįstami specialiai adaptuotomis atpažinimo 
programomis. siekiant darbų patikimumo, elektroninei terpei adaptuojami tekstai 
sulyginami su originalais, saugomais lietuvos ir europos bibliotekose.

daugiausia sunkumų, žinoma, kelia tie šaltiniai, kurių originalų lietuvoje 
nėra arba yra tik defektiniai egzemplioriai. jų elektroniniai tekstai rengiami pa-
gal kopijas, mikrofilmus, faksimilinius ir kritinius leidimus ir, atsiradus galimy-
bių, sutikrinami su originalais. iš tokių tepaminėsiu keturis, su originalais suly-
gintus pagal projektą „Fundamentinių lituanistikos šaltinių skaitmeninimas, 
kompiuterinė lingvistinė analizė ir duomenų bazės plėtra“ (2007–2008), remtą 
lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo. tai iš mikrofilmo rengtas lietuvo-
je neišlikęs Kasakauskio Rožančius švenčiausios Marijos (1681; sutikrintas jogailos 
bibliotekoje [biblioteka jagiellońska] Krokuvoje; bj: 311230 i st. dr.; mindaugas 
Šinkūnas), iš faksimilinio leidimo rengtas sirvydo Dictionarium trium linguarum, 
arba Promptuarium dictionum Polonicarum Latinarum et Lituanicarum61 (~1620; su-
tikrintas rusijos valstybiniame senųjų aktų archyve [Российский государст вен-
ный архив древних актов] maskvoje; РГАДА: 2691; milda lučinskienė), iš de-
fektinių egzemp liorių lietuvoje rengtì ir berlyne sutikrinti vilento Enchiridionas 
(1579; Gsta pK: XX stub Königsb., nr. 54) ir Zengštoko Enchiridionas (1612; Gsta 
pK: XX stub Königsb., nr. 55; ona aleknavičienė).

rengiant elektroninius tekstus, pagrindiniu šaltiniu pasirenkamas vienas, 
geriausiai išsilaikęs, nedefektinis (jei toks išlikęs), ryškios spaudos egzemplio-
rius. Kad skaitant korektūras kaitalioti egzempliorių negalima (tą tenka nuolat 
pabrėžti dirbant su naujai įsitraukusiais į skaitmeninimo procesą), aiškiai ilius-
truoja bretkūno Postilės pavyzdys. egzemplioriai kai kur nesutampa – jie pa-
prastai skiriasi klaidomis, plg. skirtumus penkių egzempliorių, saugomų lietu-
vių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekoje (lltib: b 1108), lietuvos 
mokslų akademijos bibliotekoje (lmab: lK–16/1), jogailos bibliotekoje (bj: Cim. 
Qu 5164) Krokuvoje, Krokuvos nacionalinio muziejaus emeryko Hutten-Czap-
skio muziejuje (muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-
Czapskiego; bCzap: Xvi 350) ir to paties muziejaus Kunigaikščių Czartoryskių 
bibliotekoje (muzeum narodowe w Krakowie, biblioteka XX. Czartoryskich; 
bCzart: 843 ii Cim):

61  Senasis Konstantino Sirvydo žodynas, paren-
gė, įvadinį straipsnį parašė ir žodžių ro-
dyklę sudarė Kazys pakalka, vilnius: 

mokslo ir enciklopedijų leidybos institu-
tas, 1997.
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BP I–II lltib lmab bj bCzap bCzart
BP i 40(44)16 Wiereſnieghi Wireſnieghi Wiereſnieghi Wireſnieghi Wireſnieghi
BP i 40(44)22 Wiereſnims Wireſnims Wiereſnims Wireſnims Wireſnims
BP i 44(40)18 atſokiti atſakiti atſokiti atſakiti atſakiti
BP i 8020 a preikſchtas apreikſchta s a preikſchtas a preikſchtas a preikſchtas
BP i 8115 milinti inilinti inilinti inilinti inilinti
BP i 94(64)10 triu daiktu triud aiktu triu daiktu triu daiktu triu daiktu
BP i 951 miegoti miegothi miegoti miegoti miegoti
BP i 9514 Ljdia Lijda Ljdia Ljdia Ljdia
BP i 2624 Kriſtus Kriſtns Kriſtus Kriſtus Kriſtus
BP i 3269 Kriſtus amßo Kriſtus iſch 

amßo
Kriſtus amßo Kriſtus iſch 

amßo 
Kriſtus amßo

BP I 3275 iuſtowedams iu ſtowedams iuſtowedams iu ſtowedams iuſtowedams
BP i 3301 paßodetoſpi paßadetoſpi paßodetoſpi paßadetoſpi paßodetoſpi
BP I 3311 ghi ghin ghi ghin ghi
BP I 3399 bila: bila. bila. bila. bila.
BP i 38021 gadink ta / ir 

paleiſk
padink ta / ir 
galeiſk

gadink ta / ir 
paleiſk

gadink ta / ir 
paleiſk 

gadink ta / ir 
paleiſk

BP II 49316 krikſchcʒionis krikſch cʒio-
nims

krikſch cʒio-
nims

krikſchcʒionis krikſch cʒio-
nims

BP ii 512 XXIIII. XXIII. XXIIII. XXIIII. XXIIII.

1 lentelė: Kai kurie skirtumai penkiuose jono bretkūno Postilės egzemplioriuose

nesutapimų yra ir daugiau. egzemplioriai skiriasi ir paginacijos bei įrišimo 
klaidomis. skirtumus lėmė senasis spaudos būdas – spausdinimas rankinėmis 
spausdinimo staklėmis (apie 1455–1830). pastebėjus klaidą, rinkinys būdavo pa-
taisomas ir toliau spausdinama be klaidos, bet jau išspausdinti lankai neišmetami. 
tad pirmasis žingsnis prieš pradedant rengti elektroninį tekstą – tinkamiausio 
egzemplioriaus paieškos.

esant reikalui, remiamasi ir dokumentiniais, faksimiliniais bei kritiniais leidi-
mais. antai adaptuojant senųjų raštų duomenų bazei daukšos Katekizmą62, tekstas 
lygintas ne tik su originalu (vub rss: lr 4165), bet neaiškiose vietose remtasi ir 
ankstesniais kritiniais leidimais63. pagrindinis daukšos Postilės adaptavimo elektro-

62  elektroninis tekstas gautas iš mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos instituto.

63  ernst sittig, Der polnische Katechismus des 
Ledesma und die litauischen Katechismen des 
Daugßa und des Anonymus vom Jahre 1605 
nach den Krakauer Originalen und Wolters 
Neudruck interlinear herausgegeben, Göttin-
gen: vandenhoeck & ruprecht, 1929; mika-
lojus daukša, 1595 metų katekizmas, 1995; 
Mikalojus Daugszas Kathechismas, prepared 

for the titus collection by steven Young, 
umbC, 2001; titus version by jost Gip-
pert, Frankfurt a/m, 11.5.2003, http://titus.
uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit; [Эдуapд 
Вольтер,] Литовскiй катехизисъ Н. Даук-
ши. По изданию 1595 года, вновь пе ре пе-
ча тан ный и снабженный объяс не ниями 
Э. Воль теромъ. Приложенiе къ liii-му 
тому Записокъ Имп. Академiи Наукъ 
№ 3. Санкт петер бургъ. 1886.
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ninei terpei šaltinis – buvęs simono stanevičiaus egzempliorius (vub rss: lr 1618). 
abejonių keliančiose vietose žiūrėta ir į dar vieną egzempliorių (vub rss: lr 1619), 
remtasi 1926 ir 2001 metų leidimais64.

adaptuojant senųjų šaltinių tekstus elektroninei terpei, laikomasi tarptautinė-
je tekstologijos praktikoje taikomų principų. perrašai paraidiniai, rengiami pagal 
dokumentinio senųjų tekstų leidimo principus.

pagrindiniame tekste išlaikoma originalo makrostruktūra: antraštės, pastrai-
pos, eilučių ilgis, puslapių ir lapų numeracija. išlaikoma didžiųjų ir mažųjų rai-
džių rašyba, skyryba, nosinės raidės su skersine šakele <>, <>, <>, <>, ilgosios 
<ſ> ir <ʒ>, ortografijos analizei reikšmingos ligatūros, raidės su įvairiais diakriti-
niais ženklais: taškais, kirčiais, brūkšniais, stogeliais, paukščiukais, mažosiomis 
<a>, <e>, <o> raidėmis viršuje (pvz., <>, <>, <ů>), taip pat įstrižosiomis perbrau-
komis (pvz., <>) ir pan. 

originalo mikrostruktūra neišlaikoma, t. y. neatspindimas raidžių aukštis, tar-
pai tarp eilučių ir raidžių, jei tai nesusiję su žodžių rašymu kartu ir atskirai, tar-
pai tarp žodžių ir skyrybos ženklų, dekoratyviniai elementai, nepaisoma teksto 
lygiavimo išilginės ir skersinės lapo ašies atžvilgiu. Kustodai ir puslapinės antraš-
tės nerenkamos. marginalijos pateikiamos puslapio apačioje pažymint kiekvienos 
iš jų pradžią ir pabaigą. tekste ir žodžių formų konkordancijose jos numeruojamos 
pagal atskirą ištisinę numeraciją (prie eilutės numerio žymint raidę <m>).

Fraktūra ir švabachu išspausdintas tekstas perteikiamas stačiu lotyniškuoju 
šriftu. Žodžiai, surinkti lotyniškąja antikva arba kursyvu, rašomi taip pat stačiu 
lotyniškuoju šriftu. spaudos klaidos pagrindiniame tekste netaisomos ir nekomen-
tuojamos, santrumpos – suspensijos ir omisijos – neišskleidžiamos, išskyrus <q;>, 
<qʒ> (=<q[ue]>), <&c.>, <rc> (=[et]c.), <ɡ> (=[us]).

antrasis senųjų tekstų adaptavimo elektroninei terpei etapas – ortografijos 
analizė: spaudmenų sistemos nustatymas. nors rašybos dalykai iš esmės aprašy-
ti rašomosios kalbos istorijai skirtuose darbuose, tačiau iki šiol nėra ištirta spaus-
tuvių istorija, nesudarytas kiekvienos spaustuvės kasų inventorius, nenustatyta 
jo kaita. atliekant analizę atrandamas ir vienas kitas rašmuo, literatūroje neuž-
fiksuotas kaip būdingas konkrečiam autoriui. iš tokių minėtinas <>, vartojamas 
lozoriaus Zengštoko Evangelijose bei Epistolose (1612), plg. i ZEE 642, 12220, 12822, 
apſts ZEE 10912. spaudmuo imtas iš lotyniškosios antikvos, taigi vartotas loty-
niškuose tekstuose, plg. 1 ir 2 pav.

dažname šaltinyje randama tik po vieną ar keletą kartų pavartotų raidžių, pvz., 
<†>: Baßnic†as ZE 4512 (1x); <ī>: Suſieduī ZE 3024, Dīewa ZE 445, īk ZE 4910, gīwata 
ZE 5622, ſchīrdiie ZE 5812, īſch ZE 7710, ghrīeku ZE 8317 (7x). periferiniai ženk lai pa-
prastai nebūna įtraukti į ankstesnes ortografiją analizuojančias publikacijas65.

64  Daukšos Postilė. Fotografuotinis leidimas, 
Kaunas: lietuvos universiteto leidinys, 
1926; Mikalojaus Daukšos 1599 metų „Posti-
lė“ ir jos šaltiniai, parengė jonas palionis, 
vilnius: baltos lankos, 2001.

65  apie kirčio žymėjimą žr. mindaugas stroc-
kis, Kirčio žymėjimas klasikinėse kalbose ir jo 
įtaka lietuvių kirčio žymėjimui (daktaro di-
sertacija), vilnius, 2007.
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1 pav. ZEE 122: rašmuo <> žodyje pron. gen. sg. i ZEE 12220;
lmab rss: lK–17/7



323 S e n o j i  l i e t u v i ų  r a š t i j a  i n t e r n e t e

2 pav. ZEE 128: rašmuo <> žodyje pron. gen. sg. i ZEE 12823;
lmab rss: lK–17/7
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daugelyje senųjų lietuviškų kirčiuotų knygų problemiškas spaudmens <i> ir 
<í> skyrimas. Fraktūriniame ir švabachiniame rinkinyje taškas ant <i> panašus į 
akūtą, uždėtą ant raidės šiek tiek dešiniau. apie kirčiavimo problemas yra rašęs 
stevenas Youngas66. daukšos Katekizmo perrašuose jie skiriami ne visada, rašoma 
nekirčiuota <i>, plg. rengėjų nuostatą 1995 metų Katekizmo leidime: „dėl to, kad iš 

66  steven Young, „the notation of stress in 
dauksa’s 1595 Katechism“, Blt 33(2), 1998, 
159–166; steven Young, „accentual du-

blets in dauksa’s works“, Blt 35(1), 2000, 
11–20. 

3 pav. DK 9: rašmuo <í> žodžiuose krikßcǯoníes 
DK 96 ir Chríſtaus DK 916; 
vub rss: lr 4165
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4 pav. DP 21: rašmuo <í> žodžiuose kríkßtitoiop DP 2118, nſmí DP 2122, Helías DP 2123, girioí 
DP 2126, tai= ſíkit DP 2126–27, kríkßtiii DP 2129, íiemus DP 2130, krík= ßtii DP 2130–31, pírm 
DP 2132, kríkßtiis DP 2135;  
vub rss: lr 1618

originalo dažnai sunku pasakyti, kur ant i raidės yra taškas, o kur akūto formos 
ženklas, visur čia rašomas taškas“67. rengiant Katekizmo ir Postilės tekstus senųjų 
raštų duomenų bazei, šių spaudmenų analizę atliko ir sistemą pateikė vilniaus 
universiteto baltistikos katedros doktorantė eglė Žilinskaitė (remdamasi prano 
skardžiaus68 ir steveno Youngo tyrimais). raidė kirčiuota laikoma tada, kai kirtis 
stovi tiesiai virš raidės, plg. 3 ir 4 pav.

pažymėtina, kad kiekvienos spaustuvės rinkinio tyrimas turi būti atliktas at-
skirai, nes skirtingose spaustuvėse išspausdintų tekstų raidžių ir diakritikų gra-
fika paprastai nesutampa.

67  jonas palionis, „1595 metų katekizmas ir jo 
leidimai“, Mikalojus Daukša, 1595 metų ka-
tekizmas, 34. 

68  pranas skardžius, Daukšos akcentologija, 
Kaunas: v. d. u. Humanitarinių mokslų 
Fakultetas, 1935.
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ortografijos ir grafikos analizės reikia ir kitiems diakritiniams ženklams dife-
rencijuoti. iš jų paminėtinas taškas ir akūtas ant <a>, t. y. <ȧ> ir <á>. Kai raidė 
neryškiai atsispaudusi, neretai sunku atskirti vieną nuo kito. bitnerio Naujajame 
Testamente (1701; toliau – BtNT) jos diferencijuotos pagal taško poziciją virš raidės 
(taškas šiek tiek kairiau išilginės ašies) ir pačios raidės <a> grafiką (lankas apa-
čioje dešinėje šiek tiek nusklembtas), plg. 5 pav.

adaptuojant tekstus elektroninei terpei, laikomasi vieno iš pagrindinių šiuo-
laikinės tekstologijos reikalavimų – aiškiai atskirti teksto faktus nuo rengėjų 
interpretacijos. dėl to neáiškios raidės rašomos riestiniuose <{}> skliaustuose, o 
visai neatsispaudusios, atstatomos rengėjo – laužtiniuose <[]>. rengėjo komenta-
rai, būtini pateikiant rankraščių tekstą, rašomi kampiniuose skliaustuose: <>.

svetainėje „senieji raštai“ skelbiami tekstai su programiškai pridėta metrika 
(santrumpa, puslapiu ir eilute). biblijos metrika skiriasi nuo kitų religinių raštų: 
ją sudaro knygos santrumpa, biblijos knygos santrumpa, skyrius ir eilutė, plg. 
fragmentus iš Knygos nobažnystės (1653; toliau – KN SE) ir jono rėzos Psaltero 
Dovydo (1625; toliau – RPs): 

Kn se 8,1    łełemis bá‡nićias muſu ápſtatit ir numárgint; bœtayg to
Kn se 8,2   ponœs diewás ne nor / tiktay gieyd‡ia jdánt dwaśioy ti=
Kn se 8,3    kroy / ir śirdija ne wilánćioi± ghi gárbintumbim ir meł=
Kn se 8,4    ſtumbim. págirtœs tœdá ir łábay łaymus / kurſay ne ſipi=
Kn se 8,5    ktiná Kryſtuſu ponu / nuog świeta padearktu ir ne ſi baydá
Kn se 8,6    jo bá‡nićia łeta ir pawarguśia.

rps 65,10    10 tu atlankai sʒæm² / ir padrekini j² / ir dar=
rps 65,10    rai j² diddei bagot± / diewo Wærsme tur âpſta
rps 65,10    Wandænio / tu důdi gærrai ußtikti jû jawâms / neſa
rps 65,10    tu teipo sʒæm² gærini.
rps 65,11    11. tu girdai jos Waggas / ir paſchlapini jos
rps 65,11    arimm± / lytumi tu t± paminkſchtini / ir sʒægno=
rps 65,11    ghi jos ûglj.
rps 65,12    12 tu apkarrunawoghi mæt± tawo lobiû /
rps 65,12    ir tawa pedos warwa riebumu.
rps 65,13    13 Giwænimai puſchꜩioj teipa jau ira riebus /
rps 65,13    jog warwa / ir kalnælei aplinkui ira linksmi.

3.2. K o n K o r d a n C i j o s. iš elektroninių tekstų rengiamos žodžių formų 
konkordancijos: tekstai apdorojami programinių modulių sistema (kiekvienam 
tekstui kuriamos atskiros programinių modulių modifikacijos), pagal jas sugene-
ruojamos tekstų konkordancijos. tai išvestiniai elektroniniai senųjų raštų duome-
nų bazės produktai. 
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5 pav. BtNT 200: rašmuo <ȧ> žodžiuose idȧnt jn 21,22; 21,23; apd 1,4; 
ȧnt apd 1,4; 1,8; instr. sg. ßwentȧ apd 1,5;
lltib: 58940



Archivum Lithuanicum 10328

Konkordancijose žodžių formos išdėstomos pagal abėcėlę, šalia nurodoma 
met rika (santrumpa, puslapis, eilutė) ir pateikiama teksto atkarpa, kur ta forma 
pavartota. Konkordancijos rengiamos 3 tipų: 

1) tiesioginės, 
2) atvirkštinės, 
3) aprašomosios. 
Konkordancijose žodžius rikiuojant pagal abėcėlę, raidės su diakritiniais ženk-

lais laikomos atskiromis abėcėlės raidėmis ir išdėstomos po pagrindinės raidės. 
abėcėlė svetainėje „senieji raštai“ pridedama. ji yra ir to šaltinio ženklų inven-
torius, naudingas tolesnei ortografijos analizei. atkreiptinas dėmesys į [š], [tš], 
[ž], [i] ir [j] garsus žyminčias raides. dėl nenuoseklios Xvi–Xvii amžiaus rašybos 
viena grafema gali žymėti kelis garsus, o vieną garsą – kelios grafemos. dėl to 
vertėtų abėcėlėje pažiūrėti, kaip išrikiuotos raidės, ir išsiaiškinti, kurioje vietoje 
gali būti reikiami žodžiai.

2007 metais pirmą kartą sukurta programinė įranga senųjų biblijų konkordan-
cijoms. Kaip minėta, žodžių iš biblijos pateikimo metodika skiriasi nuo kitų reli-
ginių raštų tuo, kad jų metriką sudaro ne knygos santrumpa, puslapis ir eilutė, 
bet knygos santrumpa, biblijos knyga, skyrius ir eilutė, plg. tiesioginių konkor-
dancijų fragmentus69 iš jono Šulco Ezopo pasakėčių (1706; toliau – EP) ir jono 
rėzos Psaltero Dovydo (1625): 

pats ep 13,20 so antwortet er: ⌊Kas? mes? tew’ eik pats.⌋‖⌊tas 
¢odis du mokſlu mokinn’ ≫1113

paw…dedama ep 6,15 tinkancʒio / ne ſtokoſencʒ². Warle‖paw…dedama 
pélei tokiû gerrû dai=‖ktû ≫1114

pa‡yſta ep 3,10 man±jie daiktai tům’ ne wierija /‖ne pa‡yſta / 
n’atboja / bet apjůka ir‖nieku ≫1115

pa‡uretumbei ep 7,7 mu=‖ſu / nôris menk± ir ma‡± sopoſt±‖pa‡ure-
tumbei. tacʒau / jug tu‖ ≫1116

pákwiete ep 14,6 giwe=‖nancʒe ir laikancʒi±ſi pri ſaw² pá=‖kwie-
te / ir t± Wieſʒn² …weduſi y ≫1117

pámette ep 9,13 pagrebt’ noredams / naſrus‖atwer²s ir ß… pá- 
me tte.‖mokinkis. iey God± ir ≫1118

páupju ep 9,6 ‖iv.‖sʒů ir meſôs stukkis.‖sƷů páupju begdam’s 
drauge‖neßojoſi meſôs ≫1119

pá‡aſte ep 12,2 paſigailej²s ir y ſawo sterbl²‖em²s po pá‡aſte 
ſuſʒilde: Ʒaltys‖sʒillumà atgaiwint’s ≫1120

pâcʒei ep 14,19 gardeſniem’s Wal=‖giam’s jau ſenney ſaw pâcʒei 
paka=‖wôt±j… ant stâlo ≫1121

69  Cituojant konkordancijų fragmentus, šiek 
tiek sutrumpinamas kontekstas.



329 S e n o j i  l i e t u v i ų  r a š t i j a  i n t e r n e t e

baublys rps 102,7 dusâughimo.‖7. aſch eſmi kaip baublys 
puſchꜩojè / aſch eſ=‖mi kaip appůkêlis ≫4990

bâiſaus rps 64,2 apſaugok mana giwat± / nůg bâiſaus 
ne=‖prietelaus.‖3. apſlêpk mann² ≫4991

bâpkû rps 37,35 ir iſſiplatino / ir ßialliâwo kaip bâpkû‖mædis.‖ 
36 o kaip buwo praæjama / ≫4992

bârk rps 68,31 Karalei‖taw atwæſch dowanas.‖31 bârk sʒweris 
nendriniè pulk± iauꜩiu‖tarp ≫4993

bârk rps 80,17 ſtiprei aprinkai.‖17 pawisdêk ir bârk / idant 
dæginimas ir‖draſkimas liaûtus ≫4994

bârkis rps 35,1 1. pſalmas dowido.‖Wieschpatie bârkis / ſu 
mannimi barran=‖ꜩeiſeis / pakaraûk ≫4995

bæ rps 69,5 turriu‖laukti mano diewo.‖5. Kurrie bæ 
prießaſties mann²s neapkænꜩie /‖ ≫4996

bæ rps 69,10 mano aûgiwes.‖10 neſa aſch bæ maßo smærties 
nægaûnu‖iſch didʒio papikio ≫4997

bæbærnems rps 68,7 Giwænimè.‖7. diewas / kurſai bæbærnems 
nammus wai=‖kais papildo / ≫4998

Ši metodika taikoma ir bitnerio Naujojo Testamento (1701), Chylinskio Senojo 
Testamento (1662) konkordancijoms ir pan.

2008 metais pirmą kartą sukurta programinė įranga ir senųjų žodynų konkor-
dancijoms. ji jau pritaikyta generuojant sirvydo žodyno Dictionarium trium lingua-
rum (~1620) žodžių formų konkordancijas. Kad skaitytojui būtų patogiau lyginti 
su originalu ar faksimilėmis, romėniškais skaitmenimis žymimos skiltys (<i> ir 
<ii>), eilutės kiekvienos iš jų numeruojamos atskirai. atsižvelgiant į tai, kad bus 
rengiamas lietuviškų žodžių elektroninis indeksas, konkordancijose antraštiniais 
žodžiais iškeliami tik lietuviški žodžiai (jie tekste pažymimi specialiais ženklais), 
plg. tiesioginės ir atvirkštinės konkordancijos fragmentus:

warpas sd 30v i,19 dʒwon / campana, ⌊war-‖pas⌋.‖dʒwonek / 
dʒwo ny=‖ßek / campanula ≫9480

warpelis sd 30v i,23 dʒwony=‖ßek / campanula, no-‖la, tintinnabu-
lum. ⌊war-‖pelis⌋.‖dʒwoni² ≫9481

warpełe sd 56r ii,13 Kłos / ſpica, ariſta.‖⌊warpa⌋.‖kłoſek / dimin: 
ſpicula.‖⌊warpełe⌋.‖Kłośiſty ≫9482

warpinikas sd 30v i,28 dʒwonnik / ædituus.‖⌊[w]arpinikas⌋.‖\30v 
ii\‖in ci pientia ab F.‖fałd / ex ≫9483

warpśćio sd 64r ii,14 pars‖colus, cui penſum ohuo-‖luitur. ⌊wir-      
ßus war=‖pśćio⌋.‖kryi² / cœlo ≫9484
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warpſte sd 197r i,19 burimas⌋.‖wrʒećiono / fuſus, i.‖⌊warpſte⌋.‖ 
wrʒeß c†² / vociferor,‖quiritor ≫9485

warpſtis sd 142r ii,25 pedamen-‖tum, basis ſeu inferior‖pars co-       
lus. ⌊war pſtis⌋.‖prʒ±tká / netrix ≫9486

warſtas sd 175r i,9 stáie & ſtáiánie /‖iugerum & ſtadium.‖⌊warſ-
tas⌋.‖staynia / ſtabulum,‖equ ≫9487

warſtotas sd 189v ii,26 warſtat / ex germa.‖officina, ergaſterium,‖fab-
rica. ⌊warſtotas⌋.‖wartui² / ≫9488

głoſtau sd 84r ii,24 mußc†² / muſceo, illino.‖⌊głoſtau⌋.‖muß² / de-
beo, cogor.‖⌊turiu / ≫7430

pagłoſtau sd 132r ii,4 pomu‖ſkui² / lino, oblino,‖perlino, inungo. ⌊pa= 
‖głoſtau⌋.‖pomykam / ≫7431

pauoſtau sd 136v ii,24 pow±chawam / odo-‖ro, olfacio. ⌊pauoſtau⌋.‖po-
wa dʒam / irrito,‖laceſſo ≫7432

pauoſtau sd 137v ii,11 powoniam / odo[r]o,‖olfacio. ⌊pauoſtau⌋.‖powo-
nienie / olfactus,‖⌊pauoſtau⌋ ≫7433

ßłuoſtau sd 163v i,7 ⌊kło=‖iu⌋.‖sćieram / abſtergo,‖⌊ßłuoſtau⌋.‖sćier-
ka / linteum,‖mantile. ≫7434

ßłuoſtau sd 184v i,5 ⌊prieyga⌋.‖vćieram / mungo, e-‖mungo. ⌊ßłuoſ-
tau⌋.‖vćíeßam / oblecto ≫7435

apßłuoſtau sd 104v i,16 otarłem / infinit. o-‖trʒeć. ⌊apßłuoſtau⌋.‖   
oći²tny / contumax,‖obſtinatus ≫7436

nußłuoſtau sd 104r i,4 mundo, colo, como, ab-‖ſtergo. ⌊apigra‡inu /‖nu-
ßłuoſtau numaʒ-‖goiu⌋ ≫7437

voſtau sd 189r ii,11 W±cham / odoro, ol-‖facio. ⌊voſtau⌋.‖Wadʒ² / 
no ceo, impe-‖dio, officio ≫7438

svetainėje „senieji raštai“ skelbiamos tik tiesioginės ir atvirkštinės žodžių for-
mų konkordancijos. aprašomosios konkordancijos yra darbinės, skirtos indek-
sams sudarinėti (žr. 3.3).

3.3. i n d e K s a i. aprašomosios konkordancijos yra pagrindas žodžių indek-
sams rengti ir senųjų raštų kompiuteriniam duomenų bankui kurti. jos turi pa-
pildomą eilutę, kurioje įrašytas <0> ir pakartota žodžio forma. pagal specialią 
instrukciją mokslininkai atlieka morfologinę ir leksinę žodžių formų analizę: iš 
pateikto konteksto nustato gramatinę reikšmę ir santrumpomis (jos trumpesnės 
negu įprastos) nurodo gramatinę charakteristiką. 

papildomoje eilutėje dabartiniais rašmenimis įrašomas antraštinis žodis. nu-
statant antraštinį žodį, dėsningos fonetinės ypatybės atstatomos, nedėsningos 
paliekamos. linksniuojamųjų žodžių nurodoma kalbos dalis, giminė, skaičius, 
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linksnis, laipsniuojamųjų dar ir laipsnis. asmenuojamųjų žodžių nurodoma kal-
bos dalis, nuosaka, laikas, skaičius, asmuo. santrumpomis žymimos ir įvardžiuo-
tinės bei sangrąžinės formos.

Konkordancijoje iš eilės einančias ir tą pačią gramatinę reikšmę bei grafinį 
pavidalą turinčias formas užtenka aprašyti vieną kartą, tiktai aprašant pirmąją 
vietoj <0> reikia parašyti skaičių, kiek kartų ta forma rasta. jei formos skiriasi 
kad ir nediferenciniais rašmenų variantais (pvz., <>, <>, <ǯ> ir <ṡ>, <>, <ś>), 
jos aprašomos atskirai. skaičiuojant į didžiąsias raides nekreipiama dėmesio: 

kelio bp i 96,16 bet thůiaus leidos eiti / ir ant kelio buda mi‖ 
tei paieg ſkubinaſi.‖schiteipo »62014

 3 kelias s m g sg

kelio bp i 155,19 tacʒiau anis neſibaide nei didʒio kelio / nei 
didʒio‖iſſiſtrawighimo / net »62015

 0 kelio

Kelio bp i 158,18 io=‖ſephas ſu maria ant tokio didʒio Kelio ir 
ſwetimoſa‖ſchaliſſa netureia »62016

 0 kelio

keljo bp ii 292,15 tawa greitai /‖pakolei ſu io ant keljo eſſi / idant 
prie=‖ſchinikas nepadotu »62051

 2 kelias s m g sg 

keljo bp ii 293,13 ſaka Kriſtus: pakolei ſu io ant keljo eſſi. muſu 
wiſſu giwenimas ſcheme »62052

 0 keljo

kælio bp ii 294,1 tawa greitei / pakolei ſu io ant kælio‖eſſi. idant 
kerſchtiniks nepadůtu tawe »62053

 1 kelias s m g sg 

aprašant homonimus, skliaustuose nurodoma reikšmė: 

moketi bp ii 308,10 potam‖iſchkalbeiens kiek iemus moketi reikeia 
nu (kaip ſchita‖euangelia »74636

 1 mokėti (duoti pinigų, užmokėti) v inf

moketumbim bp i 426,25 weiſdekem idant ſchitta nauda moketumbim ir 
galletumbim prijmti bei »74637

 1 mokėti (išmanyti, sugebėti) v cnd 1 pl

jei du žodžiai šaltinyje sujungti į vieną, jie aprašomi dviem eilutėmis, išskai-
dant pagal kalbos dalis ir aprašant kiekvieną atskirai. jei žodis perskeltas per 
pusę ir jo dalys patekusios prie skirtingų abėcėlės raidžių, atstatomas visas ant-
raštinis žodis, pateikiama gramatinė charakteristika, o po jos rašomas romėniškas 
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skaičius <i> arba <ii> priklausomai nuo to, kuri žodžio dalis aprašoma (jei žodis 
pertrauktas į 3 ir daugiau dalių, tai atitinkamai rašoma <iii>, <iv> ir t. t.):

aghis bp i 252,4 anis nuplake uß=‖muſch ghi / aghis tretʒia 
diena kelſis. bet‖apaſchtalai »678

 1 o cnj 
 1 jis prn m n sg

iomucʒijma bp i 282,26–27 dukteri Welino apſeſta ir didei nůg iomu-         
cʒij=‖-283-‖ma / iſch girduſi »42534

 1 jis prn m g sg 
 1 mūčyti v prc pss prs f a sg

nam bp i 36,9 kurie minkſchtus rubus neſchoij.‖nam oſu 
karaliu ira. alba ko iſcheiot »76786

 1 namai s m l pl i

oſu bp i 36,9 kurie minkſchtus rubus neſchoij.‖nam oſu 
karaliu ira. alba ko iſcheiot »786

 1 namai s m l pl ii

Kai žodyje yra neabejotina korektūros klaida, antraštinis žodis atstatomas be 
klaidos ir pažymimas santrumpa corr. jei klaida padaryta adaptuojant tekstą elek-
troninei terpei, apraše santrumpa corr nerašoma. tokiu atveju kairėje skiltyje po 
žodžio rašomas minusas ir ta žodžio forma, kuri iš tikrųjų yra šaltinyje. antraš-
tinis žodis atstatomas be klaidos ir pateikiama šaltinyje esančio žodžio gramatinė 
charakteristika, plg.: 

uůg bp ii 264,2 ape linkſmus ßodʒius angelo / uůg Kriſtaus /‖ 
tadda ghe ſchiteipo atlanka »128007

 1 nuog corr prp

crecʒe e 15,20 atl±nkaſis piktenibe tiewu ant‖sſunu ing cre-
cʒe ir ketwirta gimine /‖-16-‖tū »1159

 1 trečias corr nm o f a sg

butumbit - 
butumbim

ee 68,23 pagal ſawa walias /‖ßodʒiu tieſos / idant bu-
tum bit pirmůnes / iô ſu=‖werima »3679

 1 būti v cnd 1 pl 

iſſimanote - 
iſſimanoſe

e 14,18 ne noreki hukia artima tawa.‖Kas per tatai iſſi-
manote? atſakimas.‖turim po »3438

 1 išsimanytis v r ind prs 3

tokius žodžius būtina registruoti ir atskirai. jie bus pataisyti galutiniame in-
dekso variante ir tekste.
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lietuviškų abreviatūrų atstatomas pilnas antraštinis žodis ir rašoma santrum-
pa ab. abreviatūrų gramatinė charakteristika nepateikiama. biblijos knygų san-
trumpų antraštiniai žodžiai – dabartinės biblijos knygų santrumpos, nurodytos 
Biblijos vardų žodyne70:

paguld bp ii 159,2 dienoie‖sekminiu euangelia ioh. 10. pa-
guld:‖ieſus biloia phariſeuſchump »42512

 1 paguldymas ab

penKioliK bp ii 392,6 diewui‖labai intik / amen.‖penKioliK: ne-
de lioie po‖schvventos traices »90361

 1 penkioliktas ab

Gen bp ii 9,11 tai‖iſch tieſos teipo buwa / kaip regim Gen: 21. 
exod. 12.‖ir anis niekadai »30836

 2 pr ab

Gen bp ii 141,15 pradʒos ſchos koſanies gir=‖deiot iſch Gen. 1. 
ir pſal. 33.‖ant antra. Kas gawa »30837

 0 Gen 

acto bp ii 8,3 schwentas ‖petras bei schwentas powilsas ac to: 
13. liudij /‖iog ſchitie ßodei »559

 1 apd ab

matth bp ii 282,14 po‖schvventos traices, euangelia‖matth. 5. 
paguld:‖ieſus biloia mokintiniump »72598

 1 mt ab

theſ bp ii 515,2 nedelioie XXv. po s.‖traices Gromata i. theſ.  
4. pagul.‖ne norim mieli »35763

 1 1 tes ab

Kitų nelietuviškų abreviatūrų antraštinis žodis neatstatomas, rašoma santrum-
pa ab, gramatinė charakteristika nepateikiama. nelietuviškų žodžių paliekama ta 
pati forma, tik antrojoje eilutėje įrašoma dabartiniais rašmenimis ir duodama san-
trumpa vok., lot., gr., lenk., hebr. jų gramatinės charakteristikos neduodamos.

Quinquage-
ſima

bp i 251,2 nedelioie Kvri vva-‖dinama ira Quin-
quageſima euangelia‖luc. »98002

 1 Quinquagesima lot.

Heiland bp i 134,8–9 tarcʒiau / saluator / alba wokiſchkai / ein Hei=‖ 
land / Helffer / erretter »35591

 1 Heiland vok.

70  Biblijos vardų žodynas, sudarė petras Kimb-
rys, vilnius: aidai, 2000.
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vnd bp i 214,13 meile diewo ir kantruma. Gedult vnd ſeine 
lang=‖m÷tigkeit. sʒinnau »128074

 1 und vok.

vocem bp ii 94,2 nedelioie po‖vveliku, kuri vvandinama     
ira vocem iu-‖cunditatis »128075

 1 vocem lot.

jei negalima nustatyti linksnio (pvz., melstis Dievą ar Dievo, nes veiksmažodis 
melstis vartojamas ir su kilmininku, ir su galininku), rašomos abiejų linksnių san-
trumpos. tarp jų dedamas įkypas brūkšnys. Kai negalima nustatyti skaičiaus, taip 
pat rašomos abiejų skaičių santrumpos ir įkypas brūkšnys:

diewa bp i 26,17 ſwiete giwen=‖dams / wiſſadai tur diewa melſ-
tiſſi / idant ghi die= »22742

 2 dievas s m g/a sg

diewa bp i 26,25 atmete Girtawima ir Goda /‖melſkimes diewa / 
ir wiſſadai budedami »22743

 0 diewa

akis bp ii 389,17 bekalbant / eſch noriu klauſiti. akis Wieſchpa= 
‖ties weiſd ant teiſuiu »933

 1 akis s f n sg/pl

jei negalima nustatyti giminės (pvz., šaltinyje vartojama ir afiera f, ir afieras m; 
kai šalia nėra būdvardžio, neįmanoma nustatyti acc. sg. giminės), taip pat rašo-
mos abi santrumpos. tačiau rašoma viena ten, kur giminę atskirti galima: 

affiera bp i 222,11 diewui ußu io pagalba diekawoti /‖ir affiera 
attadůti / kaip tatai paßinens »649

 1 afiera s m/f a sg

affieramis bp ii 262,5 baßnicʒe ieruſaleme ußweiſdeti / Kodi-         
mais /‖affie ra mis / ir pamokſlu / neſa »655

 1 afiera s f i pl

affieru bp ii 304,16 ſwietas perßegnotas buti. tůgi ghi ne eit‖affieru 
kokiu neſchena plebonump »676

 1 afieras s m i sg 

affierui bp i 418,16 murditi.‖Kaip ghis ßiwata ſawa bus dawes affie-
rui / teip ſe=‖kla tůres / »677

 1 afieras s m d sg 
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senuosiuose šaltiniuose yra žodžių, kurių įvairuoja kamienas, ir sunku nusta-
tyti, kuriam kamienui forma priskirtina (ypač gen. pl.; plg. 6 ir 7 pav.). tokiais 
atvejais indekse bus daromas vienas lizdas. Kaip antraštinis žodis rašomi visi 
kamienai (pvz., amžas, amžias, amžis, amžius):

amßa bp ii 511,14 pikcʒiauſe‖ira / ßmogus per wiſſa ſawa amßa 
wargens / potam‖tur numirti »1959

 1 amžas, amžias, amžis, amžius s m a sg

amßas bp ii 106,1 liggos / pakaius / geras pelnas / ilgas amßas / 
iſchgel=‖beghimas iſch wargo »1960

 1 amžas, amžias, amžis, amžius s m n sg

amße bp i 92,17 amßi=‖naghi pakaiu / aname amße buſenti / 
kaip ir praraks‖eſaioſchus »1961

 1 amžas, amžias, amžis, amžius s m l sg

amßije bp i 181,16 ßeme pawirſi / tatai eſti wiſſame amßije‖ 
tawa.‖schitie daiktai pareitis wirui »1964

 1 amžas, amžias, amžis, amžius s m l sg 

amßio bp ii 141,13–14 alba praſſideia net ghi iſch amßiu am=‖ßio  
ira / kaip ape tatai ant pradʒos »2461

 1 amžas, amžias, amžis, amžius s m g sg 

amßiu bp i 153,12 sʒemeſu‖buwa / kaip nu muſu ſchů amßiu 
gal buti daktarai /‖kurie ßmones gjda »2475

 1 amžas, amžias, amžis, amžius s m i sg 

amßiu bp i 325,15 nei anis tik / pona Kriſtu iſch amßiu nůg die-
wo‖tiewo gimuſi / tatai »2477

 1 amžas, amžias, amžis, amžius s m g pl 

amßo bp i 8,6 ſakau / kacʒei ponas‖Kriſtus iſch amßu amßo 
ſu tiewu ſawa ira / tacʒiau‖ »2495

 1 amžas, amžias, amžis, amžius s m g sg

amßu bp ii 151,7 diewas mekſtunſe ir linkſmintunſe ikki am-
ßu‖amßio. diewas ſwieta tur »2519

 1 amžas, amžias, amžis, amžius s m g pl 

amßu bp ii 212,2 kaipo ſwietas muſiſchkiu ſchů muſu amßu‖ 
elgeſſi.‖iſchtieſos ſcheme »2520

 1 amžas, amžias, amžis, amžius s m i sg

bibliniai asmenvardžiai ir vietovardžiai identifikuojami ir antraštinis žodis at-
statomas pagal minėtąjį Biblijos vardų žodyną. Gramatinėje charakteristikoje įrašo-
ma santrumpa p. jei tikrinis daiktavardis nelinksniuojamas, antraštinis žodis at-
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6 pav. BP i 181: iness. sg. amße BP i 18123 ir amßije BP i 18116;
lmab rSS: lK–16/1
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7 pav. BP i 326: gen. sg. amßo BP i 3267(2x), 9, 10 ir  amßio BP i 3267; 
gen. pl. amßu BP i 3266, 7, 9 ir amßiu BP i 3267

lmab rSS: lK–16/1
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statomas pagal Biblijos vardų žodyną ir rašomos santrumpos: s p 0 (<0> reiškia 
‘nelinksniuojamas’):

iſakas bp ii 409,1 adomas / kame abra=‖-409-‖homas / iſakas / 
iakubas / apaſchtalai »51045
 1 izaokas s p m n sg

iſaac bp i 128,21 chas abrahamas / io ſunus iſmael / iſaac etc. 
ir‖kitti ßidai iſch io gimines »51039
 1 izaokas s p 0 

iſaaku bp i 185,9 dimo / ir‖ſedes ſu abrahamu ir iſaaku ir 
ioku=‖ bu dangaus Karaliſtoie »51040
 1 izaokas s p m i sg

iſrahele bp i 185,7 ſakau iumus / neradau tokios wieros‖iſrahele. 
bet ſakau iumus / iog »55151
 1 izraelis s p m l sg 

Hanna bp i 116,12 iſchraſcha schwentas lukoſchus / ka Hanna / 
prara=‖kiene / naſchle ir »35582
 1 ona s p f n sg

prieveiksmiai eina atskirais straipsniais. iš būdvardžių padarytų prieveiksmių 
antraštinis žodis – nelyginamojo laipsnio prieveiksmis.

samplaikiniai skaitvardžiai laikomi žodžių junginiais ir jų sudedamosios dalys 
aprašomos atitinkamų paprastųjų skaitvardžių straipsniuose:

penkta bp ii 141,5 diena sekminiu / tatai ira penkta deſchim-
ta‖diena alba sekma nedelia »90387
 1 penktas nm o f a sg

penkiu bp i 411,17 ſtaioſi ieſus / daugncſne nei nůg penkiu ſchim-
tu‖broliu / wienu kartu »90382
 1 penki nm c m g pl

penkiuſchimtu bp ii 115,21 (po‖priſſikelima) daugeſni nei nůg penkiu-
ſchim tu broliu.‖idant ſakau »90384
 1 penki nm c m g pl
 1 šimtas nm c m g pl

penkiude -
ſchimtu

bp i 320,3–4 dʒaugeſi. biloia sʒidai iamui / penkiu=‖de-
ſchim tu metu dabar neturi »90383
 1 penki nm c m g pl
 1 dešimtis nm c f g pl

veiksmažodžio ir jo formų (tiek kaitomų, tiek nekaitomų) antraštinis žodis – 
bendratis. veiksmažodis ir visos jo formos – dalyvis, padalyvis, pusdalyvis, sie-
kinys ir būdinys – bus dedamos į vieną indekso straipsnį. prie sangrąžinių formų 
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rašoma santrumpa r. trečiojo asmens skaičius nežymimas. sudėtinių laikų dėme-
nys (pvz., buvo besakąs, yra regimas, bus išganytas ir pan.) aprašomi kaip atskiri 
žodžiai (taip juos konkordancijose išrikiavęs ir kompiuteris):

bus bp ii 307,6 kurſai gero‖waiſiaus neneſch / bus iſchkirſtas / 
ir ing‖ugni inmeſtas / »16046

 1 būti v ind ft 3 

buſi bp ii 24,13 diewas iſch numiruſiu prike=‖le / tadda buſi 
iſchganitas.‖ir ſchiteipo »16160

 1 būti v ind ft 2 sg

butu bp ii 154,21 ta metu gieſt.‖ieib bernelis negimens / butu 
wiſſas ſwieta pra=‖půlens »16656

 1 būti v cnd 3

buwa bp i 59,2 wadinamas buwa‖micheas / taſſai nes buwa 
pra neſchens ape Wieta‖vß »16855

 1 būti v ind prt 3 

iſchkirſtas bp ii 307,6 kurſai gero‖waiſiaus neneſch / bus iſchkirſtas / 
ir ing‖ugni inmeſtas / »16046

 1 iškirsti v prc pss prt m n sg

iſchganitas bp ii 24,13 diewas iſch numiruſiu prike=‖le / tadda          
buſi iſch ganitas.‖ir ſchiteipo »16160

 1 išganyti v prc pss prt m n sg 

prapůlens bp ii 154,21 ieib bernelis negimens / butu wiſſas ſwieta pra= 
‖půlens.‖ieib Kriſtus ne »16656

 1 prapulti v prc act prt m n sg

praneſchens bp i 59,2 wadinamas buwa‖micheas / taſſai nes bu-         
wa pra neſchens ape Wieta‖vß »16855

 1 pranešti v prc act prt m n sg 

priešdėliniai veiksmažodžiai indekse sudarys atskirus straipsnius, dėl to ant-
raštinis žodis turi būti taip pat priešdėlinė bendratis. jei priešdėlis šaltinyje eina 
atskirai nuo veiksmažodžio, jis aprašomas kaip pertrauktas žodis (nurodant <i> 
arba <ii> priklausomai nuo to, kuri žodžio dalis aprašoma): 

pa bp ii 353,16 mintas. ir‖kurſai pats paſißemin / tas bus pa 
aukſch=‖tintas.‖-354-‖iſch »85645

 1 paaukštinti v prc pss prt m n sg i

aukſchtintas bp ii 353,16 mintas. ir‖kurſai pats paſißemin / tas bus        
pa aukſch=‖tintas.‖-354-‖iſch »85645

 1 paaukštinti v prc pss prt m n sg ii
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nuſſi bp i 416,5 ließuwei perſkirti / kaip‖ugnis / ir ghi nuſſi 
leida ant kiek wieno iſch iu »84279

 1 nusileisti v ind prt 3 i

leida bp i 416,5 ließuwei perſkirti / kaip‖ugnis / ir ghi nuſſi lei-
da ant kiek wieno iſch iu »84279

 1 nusileisti v ind prt 3 ii

veiksmažodžiai su neiginiu ne- indekse eis kartu su teigiamaisiais veiks-
mažodžiais, dėl to antraštinis žodis turi būti teigiamasis. veiksmažodžių for-
mos su modaliniais priešdėliais be-, te-, tebe- taip pat pateikiamos kartu su 
nepriešdėlinėmis formomis, dėl to jų antraštinis žodis turi būti nepriešdėlinė 
bendratis.

nemirtumbei bp i 313,21 ghis ir tawes delei rupinſis / idant badu nemir-
tumbei /‖alba kitus kakius »79721

 1 mirti v cnd 2 sg

nemok bp i 89,17 gieſmes / kacʒei daug metu girdeie / nemok 
gie doti / ta=‖tai iſchtieſos »79722

 1 mokėti v ind prs 3

tegawa bp ii 142,4 talai ſchita‖ſchwenta diewo dowana tegawa / 
tiktai wieni‖apaſchtalai »120122

 1 gauti v ind prt 3

teim bp i 258,25 kas nor mana tarnu bu=‖ti / tas teim ſawa kri-
ßu ant ſawes / ir teſek »120130

 1 imti v prm 3

Kai neiginys ne- šaltinyje parašytas atskirai nuo veiksmažodžio, konkordanci-
jose jis jau yra pateiktas kartu su veiksmažodžiu. 

ne tikeket bp i 35,17 nedarau darbus mana tiewo / tadda‖man ne 
ti keket / bet iei ios darau »77809

 1 tikėti v imp 2 pl

ne ſuardikim bp i 389,7 tadda biloia ie terpei ſawes: tos ne ſuardikim‖ 
bet meſkem ant ios burta »77767

 1 suardyti v imp 1 pl

modaliniai priešdėliai be-, te-, tebe- kai kuriuose šaltiniuose rašomi ir kartu, ir 
atskirai. jei priešdėlis be-, te-, tebe- šaltinyje eina atskirai nuo veiksmažodžio, jis 
aprašomas kaip pertrauktas žodis (apraše nurodant <i> arba <ii> priklausomai 
nuo to, kuri žodžio dalis aprašoma):
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te bp i 98,16 tik eſancʒus.‖teipo ir nu newiens te nepeik 
sʒo dʒio / delei kokio‖praſto »120048

 1 peikti v prm 3 i

nepeik bp i 98,16 eſancʒus.‖teipo ir nu newiens tenepeik sʒo-
dʒio / delei kokio‖praſto alba »148

 1 peikti v prm 3 ii

be bp i 54,14 sʒo=‖dis / tatai eſti / Kriſtus iau buwa be      
eſans / kada die=‖was dangu »11614

 1 būti v prc act prs m n sg i

eſans bp i 54,14 dis / tatai eſti / Kriſtus iau buwa be eſans / kada 
die=‖was dangu bei »114

 1 būti v prc act prs m n sg ii

sangrąžiniai veiksmažodžiai aprašomi atskirai nuo nesangrąžinių. jų antrašti-
nis žodis – sangrąžinė bendratis. apraše pridedama santrumpa r: 

dabokiſi ee 27,23 iô. ir biloia yamuy‖ieſus / dabokiſi / idant nie-
kam neſakitumbei. bet / »4386

 1 dabotis v r imp 2 sg

dabokiteſe ee 118,23 trinitatis, epiſtola epheſeo. v.‖ataip daboki-
teſe / kaip apwaiſdin=‖gai »4387

 1 dabotis v r imp 2 pl

dabokiteſi ee 111,16–17 apie rubus kodrilei rupinates? dabo=‖kiteſi ant 
liliju lauka / kaip anàs »4388

 1 dabotis v r imp 2 pl

dalyvio, padalyvio, pusdalyvio, siekinio, būdinio antraštinė forma – veiksma-
žodžio bendratis. 

aprašant dalelytes, nurodomas antraštinis žodis ir rašoma santrumpa part. jei 
pabrėžiamoji dalelytė gi ar klausiamoji gu prijungta prie kaitomo žodžio, darinys 
aprašomas kaip sujungti žodžiai:

ſergagi bp ii 459,8 nauias liggas‖giditi alba prawariti / ſergagi 
wel netiktai iauni‖bernelei alba »45911

 1 sirgti v ind prs 3 
 1 gi part

eſſiegu ee 200,7 ieſuſa / ir klauſe ghy bilodams / eſſiegu tu‖Ka-
ralumi sʒidu? ieſus ſtoweia »28920

 1 būti v ind prs 2 sg
 1 gu part 
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angelungu bp i 71,10 sawenſgu‖delei Kriſtus ßmogumi ſtoios. ange-
lungu delei /‖sʒmogauſgu »121650

 1 angelas s m g pl 
 1 gu part 

ſenneigu bp i 394,15 ir‖atwadines Hoitmanna klauſe ghi / ſenneigu 
iau nu=‖mire. ir tai iſch »121540

 1 seniai adv pst
 1 gu part 

kittagu bp i 30,24 tiewa paßadets /‖tur ateiti iſch dangaus / kitta-
gu turrim laukti?‖schicʒe »121522

 1 kitas prn m g sg 
 1 gu part 

tugi bp i 120,11 pagimdei wiſſu ßmoniu iſchgelbetoghi.‖tugi 
wel mielas ieſuleli tas wienas »46209

 1 tu prn n sg
 1 gi part

atsižvelgiant į konkordancijose įrašytą informaciją, leksemos bus rikiuojamos 
pagal abėcėlę, nustatomas dažnumas, pateikiamos visos tekste rastos formos ir 
metrika. pagal šiuos įrašus duomenų banke galės funkcionuoti įvairios informa-
cinės paieškų sistemos. 

3.4. s K a i t m e n i n Ė s  F a K s i m i l Ė s. senieji raštai fotografuojami skaitme-
niniais fotoaparatais, skenuojami skeneriais (iš originalų arba mikrofilmų). skait-
meninių vaizdų reikia grafikos ir ortografijos analizei, faksimiliniams leidimams, 
filologinei elektroninių tekstų kontrolei. Į svetainę „senieji raštai“ dėti faksimiles 
kol kas nenumatyta.

4. l K i  s e n Ų j Ų  r a Š t Ų  d u o m e n Ų  b a Z Ė s  l i C e n C i n Ė s  n u o s t a -
t o s. pagal lietuvos respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą71 li-
cencines nuostatas turi teisę suformuluoti elektroninių duomenų turėtojas, šiuo 
atveju lietuvių kalbos institutas.

senųjų raštų duomenų baze leidžiama naudotis tik mokslo ir mokymo rei-
kalams pagal lKi galiojančias elektroninių išteklių apsaugos ir senųjų raštų duo-
menų bazės naudojimosi taisykles.

interneto svetainėje pateikta medžiaga ir jos dalių išdėstymas, dizainas, gra-
fika yra lKi nuosavybė, saugoma tarptautinių ir lietuvos respublikos intelekti-

71  lietuvos respublikos autorių teisių ir gre-
tutinių teisių įstatymas, Valstybės žinios 
50-1598, 1999; nauja įstatymo redakcija: 
Valstybės žinios 28-1125, 2003; žr. ir http://
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.show-

doc_l?p_id=207199. atkreiptinas dėmesys 
į iv skyrių „duomenų bazių gamintojų tei-
sės (sui generis teisės)“, apibrėžiantį duo-
menų bazių gamintojų ir teisėtų naudotojų 
teises ir pareigas.



343 S e n o j i  l i e t u v i ų  r a š t i j a  i n t e r n e t e

nės nuosavybės teisės aktų, tarp jų ir lietuvos respublikos autorių teisių ir gre-
tutinių teisių įstatymo. be raštiško lKi leidimo draudžiama visą dokumentą ko-
pijuoti, publikuoti, platinti, keisti ar kurti išvestinius produktus. pasirėmus sve-
tainėje teikiama medžiaga, būtina nurodyti ją kaip šaltinį: originalą, jo saugojimo 
vietą, elektroninį dokumentą, jo parengimo metus, rengėjus, rėmėjus bei svetainės 
adresą.

nepublikuoti senųjų raštų duomenų bazės dokumentai pagal naudojimo ap-
ribojimus skirstomi į 3 kategorijas:

1) a kategorija – duomenys, neparengti naudotis (iki galo nesutvarkyti, neį-
traukti į apskaitą ar nėra jų kopijų) ir skaitytojams nepateikiami;

2) b kategorija – duomenys, parengti naudotis, tačiau yra tam tikrų pateikimo 
apribojimų, kuriuos turi teisę nustatyti lKi taryba Kalbos istorijos ir dialektolo-
gijos skyriaus teikimu ir perdavęs duomenis asmuo;

3) C kategorija – duomenys, parengti naudotis ir gali būti pateikiami taisyklė-
se nustatyta tvarka.

b kategorijos duomenimis neleidžiama naudotis šiais atvejais: 1) jei šaltiniai 
rengiami spaudai ar yra įtraukti į artimiausius Kalbos istorijos ir dialektologijos 
skyriaus leidybos planus72; 2) jei sutikimo neduoda dokumentą perdavęs savinin-
kas; 3) jei skaitytojas anksčiau nesilaikė šiose taisyklėse nustatytos naudojimo, 
kopijavimo bei citavimo tvarkos.

 
5. i Š v a d o s. 1. apibendrinant Xvi–Xviii amžiaus lietuviškų ir lituanistinių 

veikalų skaitmeninimo bei funkcionavimo viešojoje erdvėje būklę, pasakytina, 
kad skaitmeninių faksimilių ir elektroninių tekstų skelbimas internete jau tapo 
nenutrūkstamu procesu. jis svarbus tuo, kad padaro retus spaudinius ir rankraš-
čius lengviau prieinamus mokslo ir plačiajai visuomenei, įgalina rašytinį lietuvių 
kalbos ir kultūros paveldą įtraukti į senųjų raštų tarptautinių tyrimų erdvę, už-
tikrina jo sklaidą ir lituanistikos plėtrą.

2. lietuvai tebėra aktualios pagrindinės problemos, iškeltos es kultūros pavel-
do skaitmeninimo politiką 2001 metais apibrėžusiuose lundo principuose (the 
lund principles. lund. 4 april 2001) ir lundo veiksmų plane (action plan on 
Coordination of digitisation programmes and policies: implemantation Frame-
work for digitisation Coordination actions in europe. 23 july 2001): fragmentiškas 
ir nenuoseklus požiūris į skaitmeninimą, technologijų senėjimas, saugojimo talpyk-
lų ir bendrų prieigų stoka. nors lietuvos respublikos vyriausybės 2005 metų 
rugpjūčio 25 dienos nutarimu nr. 933 patvirtintas strateginis dokumentas „lietu-
vos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija“, tačiau sukurti integralią, vieno-
dais standartais ir informacijos naudojimo susitarimais pagrįstą kultūros paveldo 

72  iš tokių minėtini: vilento Enchiridionas ir 
Evangelijos bei Epistolos, bretkūno Postilė, 
vad. Morkūno postilė, sirvydo Punktai saky-
mų, vad. Anoniminis katekizmas, jaknavi-

čiaus Ewangelie Polskie y Litewskie (1674), 
Chylinskio Senasis Testamentas, belarmino 
Katekizmas.



Archivum Lithuanicum 10344

funkcionavimo internete sistemą šiuo metu nerealu. Kiekviena institucija šaltinius 
skaitmenina atsižvelgdama į savo veiklos kryptis, turi į elektroninius išteklius 
turtines teises ir yra suinteresuota tiek jų, tiek intelektinio darbo apsauga. 

3. neginčytinas lyderis senųjų lietuviškų knygų ir dokumentų skaitmeninių 
faksimilių rengimo srityje – lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka 
(lnb), vykdanti projektą „integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos 
sukūrimas“ ir numatanti tolesnę skaitmeninimo plėtrą. lietuvos aukštųjų mokyk-
lų ir mokslo institucijų indėlis mažas – skaitmeninių faksimilių turima nedaug, 
be to, ne visos funkcionuoja internete.

4. elektroninei terpei adaptuoti tekstai, dabar esantys lietuvos ir užsienio in-
terneto svetainėse, neturi (ir negali turėti) bendros koncepcijos. Įvairaus lygmens 
skaitmeninimo darbų imasi daug institucijų ir privačių asmenų. skiriasi tikslai, 
uždaviniai ir metodika, orientacija į vartotoją. daugumos lietuvos ir užsienio 
interneto svetainių funkcija apibūdintina kaip rašytinio lietuvių kalbos ir kultūros 
paveldo populiarinimas. jose paprastai skelbiami trumpi elektroniniai įvairaus 
laikotarpio tekstai (ilgiausi iš jų – daukšos Katekizmas ir donelaičio Metai). dėl 
nenuoseklių perrašo principų didžiuma jų menkai tetinka mokslo tiriamajam dar-
bui, ypač kalbos istorijos analizei. išimtis – Frankfurto prie maino Goethe’s uni-
versiteto lyginamosios kalbotyros institutas (institut für vergleichende sprach-
wissenschaft, Goethe-universität Frankfurt am main), rengiantis į indoeuropeis-
tiką orientuotą projektą „thesaurus indogermanischer text- und sprachmateria-
lien“ (titus) ir greta kitų įtraukęs 5 lietuviškus šaltinius. 

5. senieji lietuviški tekstai kryptingai adaptuojami elektroninei terpei ir tokios 
apimties kalbos duomenų bazė kuriama tik lietuvoje ir tik lietuvių kalbos ins-
titute. ji kuriama pagal specialią metodiką, parengtą kalbininkų kartu su infor-
matikos specialistais. tolèsnės senųjų raštų duomenų bazės plėtros kryptys ir 
formos kelios: 1) jungtinės visų Xvi–Xvii ar Xvi–Xviii amžiaus žodžių formų 
konkordancijos (internete, kompaktinėse plokštelėse); 2) jungtinis senosios kalbos 
indeksas (internete, kompaktinėse plokštelėse); 3) senosios kalbos duomenų ban-
kas (internete); 4) istorinis lietuvių kalbos žodynas (internete ir tradicinėmis kny-
gomis). visos kryptys galimos tik maksimaliai sukaupus rašytinius lietuvių kalbos 
šaltinius. be to, remiantis turima medžiaga numatytos atskirų šaltinių publikacijos: 
1) faksimiliniai, kritiniai arba dokumentiniai leidimai; 2) indeksai ir konkordanci-
jos; 3) monografijos. jų forma gali būti įvairi: 1) tradicinės knygos; 2) elektroninės 
knygos; 3) publikavimas internete.

lietuvių kalbos instituto svetainė „senieji raštai“ skelbia senųjų raštų duome-
nų bazėje sukauptus elektroninius šaltinių tekstus ir išvestinius kūrinius tam, kad 
sudarytų sąlygas įvairiapusiškai lingvistinei, literatūrologinei, kultūrologinei ra-
šytinio lietuvių kalbos ir kultūros paveldo analizei. jų funkcionavimas viešojoje 
erdvėje turėtų paspartinti tiek fundamentinius tyrimus, tiek taikomuosius darbus 
ir padėti įgyvendinti vieną iš strateginių visų projektų tikslų – remiantis kaupia-
mais duomenimis, tirti unikalią senąją raštiją, skatinti lituanistikos plėtrą, ugdy-
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ti pagarbą rašytiniam kalbos bei kultūros paveldui ir padėti amortizuoti globali-
zacijos sąlygomis vykstančius negatyvius tautinio identiteto pokyčius. 

6. lietuvių kalbos institutas pasirengęs ir toliau telkti lietuvos ir užsienio moks-
lo pajėgas kaupiamiesiems ir tiriamiesiems raštijos paveldo darbams. projektai tei-
kia galimybių į lietuvių kalbos paminklų išsaugojimo bei tyrimo darbus įsitraukti 
ne tik instituto, bet ir aukštųjų mokyklų mokslininkams bei doktorantams. tai 
sudaro prielaidas ieškoti naujų lingvistinės analizės būdų, kurti naujas tyrimo me-
todikas. aktyvėjant senųjų raštų elektroninių duomenų kaupiamiesiems darbams, 
labai svarbu suderinti giminingų mokslo institucijų skaitmeninimo planus, pagei-
dautina taikyti specializaciją. skaitmeninimas neturėtų būti atsitiktinė akcija. 

7. būtų gaila, jei parengus spaudai kokį senąjį šaltinį, jo elektroninis tekstas 
liktų rengėjo asmeniniame kompiuteryje ir nepatektų į viešąją erdvę. prašytume 
rengėjų neleisti sunykti elektroninei versijai ir perduoti ją lietuvių kalbos insti-
tuto senųjų raštų duomenų bazei. publikuojant ją internete, rengėjas būtų nuro-
dytas metaduomenų bazėje, o jo perduotas elektroninis tekstas, indeksas ar fak-
similė funkcionuotų kaip dar viena – elektroninė – publikacija. Šaltinių skelbimas 
elektroninėmis formomis padidina vartotojų skaičių.

8. mokslo visuomenei labai svarbi informacija apie tai, kas kur publikuojama 
viešojoje erdvėje. pageidautina, kad savo svetainėse kūrėjai įdėtų kuo daugiau 
nuorodų į sąsajų turinčias svetaines. informacija apie naujas svetaines ir naujus 
elektroninius išteklius galėtų būti periodiškai skelbiama žurnaluose (Archivum 
Lithuanicum, Knygotyra ir kt.)

* * *
man maloni pareiga dėkoti visiems lietuvių kalbos instituto senųjų raštų duo-

menų bazės kūrėjams, skyrusiems ir skiriantiems daug dėmesio mokslo kaupia-
majam darbui, nors jis eikvoja daug laiko, reikalauja tarpdisciplininių žinių, bet 
mokslo produkcijos vertinimo požiūriu tebėra nepalanki sritis. visõs darbo gru-
pės vardu nuoširdus ačiū rėmėjams: valstybinei lietuvių kalbos komisijai, lietu-
vos valstybiniam mokslo ir studijų fondui, lietuvos respublikos kultūros minis-
terijai, lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijai, europos sąjungos 
programai pHare 2003 ir kitiems.
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s u m m a r y

this article deals with the state of digitalization of the old lithuanian writings throughout 
the world. attention is focused on the database of old lithuanian writings in the institute of the 



lithuanian language in vilnius. the first writings transferred to electronic files were of the 
sixteenth and seventeenth century. 

these are the aims of the database of old lithuanian writings in the institute of the lithuanian 
language: (1) to preserve linguistic, cultural, and historical information of old sources in different 
electronic formats; (2) to make valuable printed works and manuscripts easily accessible to the 
research community and to contribute to the development and promotion of lithuanian studies; 
(3) to promote up-to-date research of seventeenth through eighteenth century written lithuanian 
and to disseminate its results in traditional and electronic formats; (4) to involve scholars in 
lithuania and elsewhere in research projects related to old lithuanian. 

the database of old lithuanian writings consists of: (1) transcribed texts, (2) concordances, 
(3) indices, (4) facsimiles. the texts are transcribed using the lithuanian unicode font Palemonas 
(http://www.vlkk.lt/palemonas.html). they serve as the basis for generating word-form 
concordances: the texts are processed with the help of systems of software modules. in the 
concordances, word-forms are given in alphabetic order with references to the source 
(abbreviation, page and line number); then follows the excerpt of the text with the relevant 
word-form. 

there are three types of concordances: (1) direct, (2) reverse (a tergo), and (3) descriptive. 
descriptive concordances constitute the basis for the word indices and the computerized 
database of old writings. 

the electronic texts and concordances of the database are available on the website of the 
institute of the lithuanian language at: http://www.lki.lt/seniejirastai. 

ona aleknavičienė   Gauta 2008 m. spalio 3 d.
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
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Kristina Sakalavičiūtė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vilnius

tekstologijos šventė vilniuje: 
(ne)įveikiamų tvirtovių šturmas

tikrai per maža būtų paprasčiausiai pasakyti, jog ketvirtoji tarptautinė euro-
pos tekstologijos draugijos (The European Society for Textual Scholarship; ests) kon-
ferencija Tekstologija ir kanonas (Textual Scholarship and The Canon), vykusi 2007 
metų lapkričio 22–24 dienomis vilniuje, nusipelnė reikšmingo ir solidaus renginio 
apibūdinimo. Žinoma, toks teiginys neprasilenktų su tikrove. bet vienu ypu iš-
rėžta teisybė lyg ir formali, tad, ko gero, norom nenorom keltų nepasitikėjimą. 
visai kas kita žinoti, jog konferencija pasižymėjo vienu ypatingu ir lietuviškame 
kontekste gana neįprastu bruožu: vilniaus universiteto auditorijose net tris die-
nas skambėjo juokas. mat pranešėjai nevengė pašmaikštauti, o auditorija turėjo 
humoro jausmą. tik iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, jog konferencijos atmos-
fera – neverta dėmesio mokslinio renginio aplinkybė. iš tikrųjų yra atvirkščiai, 
nes ore tvyrantis ūpas vargu ar sugebėtų byloti netiesą, priešingai negu proginės 
kalbos, kuriomis linkstama pataikūniškai prisitaikyti prie situacijos. manding, 
juokas daugeliu atvejų yra pavykusio renginio požymis. tiktai savimi pasitikin-
tis pranešėjas, tikras savo dalyko (ir, beje, retorikos) žinovas, rimto pranešimo 
metu leidžia sau pajuokauti, netikėčiausioje vietoje pažaisti kalambūru ar, pasi-
telkęs (auto)ironiją, išprovokuoti spontanišką auditorijos reakciją, priimdamas 
klausytojų šypsenas kaip pelnytą komplimentą. ir priešingai – tie, kurie nesijau-
čia tvirtai, dažniausiai skaito pranešimus pabrėžtinai susikaupę, o kiekvieną au-
ditorijos krebždesį įtaria esant žeminančia pašaipa. laimei, tekstologų konferen-
cija buvo nuotaikinga. ir, ko gero, nereikėtų stebėtis: lapkričio 22–24 dienomis į 
vilnių sugužėjo svečių iš australijos, belgijos, danijos, jungtinės Karalystės, is-
panijos, naujosios Zelandijos, nyderlandų, Švedijos, Šveicarijos, suomijos ir vo-
kietijos. ne šiaip sau svečių, o europos tekstologų draugijos narių ir bičiulių, 
šiuolaikiniame tekstologijos moksle lyderiaujančių mokslininkų. reikia pripažin-
ti, kad puikus savo srities išmanymas leido ir mūsų pranešėjams, ir jų sukvies-
tiems kolegoms kalbėti apie kanoną – regis, tokį sustingusį ir monotonija dvel-
kiantį reiškinį – įdomiai, gyvai ir toli gražu ne šabloniškai. deja, kaip tik šita iš 
renginio parsinešta nuotaika sutrukdė apie konferenciją parašyti žanro taisykles 
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atitinkančią apžvalgą. Kad ir kokie svarbūs dalykai joje buvo svarstyti, įspūdžiai 
niekaip nesidavė įspraudžiami į griežtus rėmus. antra vertus, belieka viltis, kad 
net laisva apžvalga duos savo dividendų: kas žino, gal tie skaitytojai, kurie pri-
vengia akademizmo, bet užtai turi avantiūrizmo gyslelę, susidomės tekstologija 
ir taps šios disciplinos gerbėjais?

be abejo, apie pakilias konferencijos nuotaikas kalbėti netektų, jeigu ne ją ren-
gę žmonės. juk bet koks kultūrinis įvykis gimsta ne tuomet, kai rėžiamos iškilmin-
gos kalbos, o tada, kai randasi jo idėja, kai mėnesių mėnesiai atiduodami organi-
zaciniams reikalams, o būsimi dalyviai iki išnaktų kurpia savo pranešimus. ren-
ginių virtuvę mato nedaug kas, tuo tarpu rezultatus garsiai arba patylomis įver-
tina kiekvienas. ir nors paulius subaČius, įvykusios konferencijos siela ir idė-
jinis vadas, prisiėmęs atsakomybę būtent vilniuje sukviesti ketvirtąją tarptautinę 
europos tekstologų draugijos konferenciją, išreiškė viltį dar kartą suburti teksto-
logus lietuvoje po poros dešimtmečių, svečiai buvo kitokios nuomonės. pažėrę 
pagyrų organizatoriams ir palyginę vilniaus žavesį su nenugalima niujorko trau-
ka, jie neslėpė tikintys, kad čia sugrįš kur kas greičiau. panašu, kad ir šios kon-
ferencijos iniciatoriui, ir jo kolegoms – mikui vaiCeKausKui, sigitui narbu-
tui, mantui adomĖnui, ir kitiems jų pagalbininkams iš vilniaus universiteto 
bei lietuvių literatūros ir tautosakos instituto netolimoje ateityje vėl teks kibti į 
organizacinius darbus.

bet tai jau žvilgsnis į ateitį. Grįžtant į būtąjį laiką, derėtų stabtelti ties pirmą-
ja tema, kurią organizatoriai pasiūlė aptarti, kviesdami mokslininkus dalyvauti 
konferencijoje: We are what we read―but you read what we edit. lietuviškai ši frazė 
skambėtų taip: „esame tai, ką skaitome, bet jūs skaitote tai, ką mes išleidžiame 
(=kritiškai parengiame, suredaguojame).“ lyg ir akivaizdu, lyg ir šiek tiek ironiš-
ka, tačiau – argi neiškalbinga? tiesą sakant, daugelio pranešėjų tezės visas tris 
dienas vienaip ar kitaip sukosi apie šią ištarmę: vieni jai pritarė be išlygų, antri 
pasišovė patikslinti, treti gviešėsi išvis paneigti. nes nuotaikinga konferencija – 
visai ne tas pat, kas taiki. Kiekvieną pranešimą lydėjo ne vien sutartini plojimai, 
bet ir klausimų, komentarų, pastabų virtinės. vaizdžiai tariant, vyko gana atkak-
lios žodžių ir idėjų kautynės, o jeigu nepoetiškai – aktyvios diskusijos, kurių dėka 
tikėtasi bent per žingsnelį priartėti prie tiesos.

nors kiekvienas turėjo savą požiūrį į tekstologines problemas ir siūlė skirtin-
gus būdus, kaip su jomis susidoroti, vis dėlto konferencijos dalyvius galima būtų 
suskirstyti į dvi stovyklas: tuos, kurie daugiau dėmesio skyrė redagavimo kano-
nui, ir tuos, kurie labiau gilinosi į kultūrinio kanono specifiką. skirstymas, aišku, 
perdėm sąlyginis, nes suklasifikuoti pranešimų įvairovę – nemenkas iššūkis. juo 
labiau kad ne viename pranešime siekta parodyti redagavimo ir kultūrinio ka-
nonų abipusę priklausomybę. pasiteisinti galima nebent viltimi, jog toks suskirs-
tymas padės lengviau orientuotis tiems skaitytojams, kuriems tekstologijos sub-
tilybės menkiau žinomos. organizatoriai, turintys reikalų su specialistais, prane-
šimus skirstė kur kas smulkiau (antikinis kanonas, lietuviškas kanonas, kanoni-
niai konceptai ir t. t.).
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peteris robinsonas (university of birmingham, jungtinė Karalystė), europos 
tekstologų draugijos pirmininkas, atidarydamas konferenciją su džiaugsmu paste-
bėjo, jog nemažai „raktinių“ pranešimų bus galima išklausyti plenariniuose posė-
džiuose. mat, skirtingai negu daugelyje konferencijų, bendrais posėdžiais prasidė-
davo kiekviena konferencijos darbo diena. tačiau didesnioji dalis mokslininkų vis 
dėlto dirbo ir savo įžvalgomis dalijosi sekcijose: „modes and modifications in ca-
non formation“, „Canonical concepts“, „editing and the canon“, „manuscripts and 
the canon“, „the ancient canon“, „the canon and individual authors“, „the lithu-
anian canon“. tuo galima tik pasidžiaugti, nes sekcijų gausa liudija konferenciją 
buvus turtingos medžiagos ir įvairios. antra vertus, rašyti tokios konferencijos 
apžvalgą komplikuota – juk neįmanoma vienu metu būti keliose vietose. vadina-
si, apie kai kurių mokslininkų poziciją tenka spręsti tiktai iš pranešimų santraukų 
bei platesnių pasisakymų per bendrąsias diskusijas. pagaliau kiekvienas apžvalgi-
ninkas, kad ir koks sąžiningas stengtųsi būti, labai individualiai interpretuoja tai, 
ką pamatė ir išgirdo. tad jeigu jūs dėl kokių nors priežasčių negalėjote apsilan-
kyti tekstologų konferencijoje, nuoširdžiausias patarimas būtų skaityti Variants, 
kasmet išeinantį europos tekstologų draugijos žurnalą, į kurį netrukus suguls kon-
ferencijos metu skaityti pranešimai, įgavę mokslinių straipsnių pavidalus. tuo 
tarpu, reikia tikėtis, šioje apžvalgoje rasite užuominų, kurios jus sudomins ir pa-
skatins paimti į rankas galbūt iki šiol nevartytą leidinį.

K a s  j i s  –  r e d a G a v i m o  K a n o n a s ?  i r  K a i p  j Į  a t r a s t i ?  taigi 
pirmajai mokslininkų grupei, kad ir su įvairiomis išlygomis, priskirtini tie, ku-
riems labiausiai rūpėjo konkretūs su kritiniu teksto parengimu ir redagavimu 
susiję dalykai. pavyzdžiui, kokiu pavidalu išleisti viduramžių rankraštinį metraš-
tį, kad jis neprarastų autentiškos dvasios, tačiau pasidarytų įkandamas šiuolaiki-
niams skaitytojams? prityrusio tekstologo akiai iškalbinga viskas: pergamentas, 
popierius, rašalas, vandenženkliai, iliuminacijos, vos įžiūrimi ženklai paraštėse ir 
aibė kitų smulkmenų. rengiant kritinius rankraščių ir spaudinių leidimus dažnai 
ši informacija negrįžtamai prapuola, todėl nuostolius stengiamasi kompensuoti 
ugdant jautrumą tekstui, pabrėžiant redaktoriaus atsakomybę ir preciziško darbo 
svarbą. apsirinkate, jeigu manote, kad raidė yra mažiausias teksto vienetas, kurį 
geba tyrinėti tekstologas. lyg kokie muzikai, užsimoję atskleisti pauzių prigimtį, 
reikšmes ir įvairovę, tekstologai geba tyrinėti netgi teksto pertrūkius, t. y. dalykus, 
kurių tekste lyg ir nėra, bet turėjo ar galėjo būti.

antai barbara bordalejo (university of birmingham, jungtinė Karalystė), 
pasakodama apie Geoffrey Chaucerio Kenterberio pasakojimus (The Canterbury Tales, 
1400) nurodė, jog viename nebaigtame nuoraše boluojančios properšos – tai ne-
spėti užrašyti kūrinio fragmentai. Kaip su šitokia „teksto grafika“ turėtų elgtis 
redaktoriai? išlaikyti, pakomentuoti, o gal nekreipti dėmesio ir panaikinti kaip 
nereikšmingą tuštumą (būtent tokia strategija vyrauja šiuo metu)? mėginimas 
sudėlioti į vientisą visumą nebaigto kūrinio atkarpas, nustatyti jų logišką seką, 
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atmesti vienas ar kitas teksto nuotrupas kaip neva nesusijusias su pagrindiniu 
tekstu – tai problemos, su kuriomis susiduria raštų leidėjai, priversti remtis su-
jaukto rašomojo stalo (messy desk) teorija. panašią problematiką nagrinėjo ir kiti pra-
nešėjai. pavyzdžiui, mantas adomĖnas (vilniaus universitetas) svarstė, kokią 
formą turėtų pasirinkti Hėrakleito leidėjai. tai nėra paprastas klausimas, žinant, 
jog tyrėjų nuomonės įvairuoja netgi dėl to, ar autentiški antikos autoriaus tekstai 
buvę sakytiniai, ar rašytiniai, sąmoningai parašyti tokie, kokius iki mūsų dienų 
išsaugojo europos kultūra, ar tik vėlesniais amžiais atkurti iš pabirų išlikusių frag-
mentų. ar iš to, kas dar liko, galima nuspėti, kas jau išnyko? – kėlė klausimą 
markas blandas (de montfort university, jungtinė Karalystė), vildamasis su-
rasti pradingusius poeto beno jonsono (1572–1637) kūrinius ir pagal rašymo stilių 
bei kontekstus tikėdamasis nustatyti į nežinią nugrimzdusių eilių autorystę.

beje, apie raides irgi kalbėta, ir ne taip mažai. profesorius michaelis stolZas 
(universität bern, Šveicarija) kalbėjo apie kanoną ir tekstų perrašymą (réécriture). 
jis pristatė princetono universitete 1994–2003 metais vykdytą projektą The Prin-
ceton Charrette Project, pagal kurį į elektroninę erdvę perkelti Xii amžiaus antros 
pusės prancūzų autoriaus, roman courtois pradininko Chrétien de troyes’o roma-
no apie lancelotą Le Chevalier de la Charette (apie 1180) aštuoni viduramžių rank-
raščiai. Kitas Chrétien de troyes’o eiliuotas romanas apie parsifalį Perceval ou Le 
Conte du Graal (apie 1190) liko nebaigtas. jį perrašinėjo ir pildė, bet taip pat ir 
keitė daugelis viduramžių autorių. Wolframo von eschenbacho (1170–apie 1220) 
poema Parzival (1200/1210) yra vienas tokių autorizuotų perrašų vokiečių kalba. 
von eschenbacho vertime gedinti parsifalio pusseserė sigune sėdi ant liepos ša-
kos, tuo tarpu prancūziškame tekste po ąžuolo šakomis. taigi viename iš teksto 
variantų, iš kurio vertė von eschenbachas, buvo ne tik pakeistas medžio pavadi-
nimas, bet ir supainiotas prielinksnis (unter ‘po’ vietoj über ‘virš’). vėlesnėse Par-
sifalio teksto versijose bei ikonografijoje įsitvirtino mistifikuotas ant medžio šakos 
sėdinčios ir į tą patį medį įkelto savo žuvusio mylimojo gedinčios mergelės įvaiz-
dis. stolzas klausė, kaip turėtų elgtis šiuolaikinis mokslininkas, iš keleto teksto 
versijų nustatęs, kada ir kaip įsivėlė lemtinga gramatinė klaida. mėginti sugriau-
ti neteisinga interpretacija paremtą kultūrinį kanoną, kurį įtvirtino šimtmečiais 
gyvavusi perrašymo (réécriture) tradicija? nutylėti apie savo atradimą? imtis kri-
tinio diskurso ir atskirai apsvarstyti problemą veikalo komentaruose? vieną iš 
būdų, kaip šiuos sunkumus įveikti praktiškai, pademonstravo stolzo kolega iš 
berno universiteto Gabrielis vieHHauseris. jis siūlė viename leidinyje lygia-
grečiai skelbti visus turimus teksto variantus (para- or co-texts), kad skaitytojas 
pats galėtų įvertinti jų panašumus bei skirtumus. Kaip diskusijų metu pastebėjo 
Hansas Walteris Gableris (ludwig-maximilians-universität münchen, vokieti-
ja), tokiais leidimais daugiau naudotųsi mokslininkai negu skaitymo malonumo 
ieškanti visuomenė, bet šis faktas nepaneigia jų reikalingumo. juo labiau kad 
mokslininkai – itin specifinė skaitytojų rūšis. jų reiklumu nesunkiai įsitikino Par-
sifalio tyrėjai: atsirado klausytojų, kurie stebėjosi, kodėl aptarę ikonografijoje už-
fiksuotus herojų paveikslus, mokslininkai netyrinėjo parsifalio žirgo!
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teisybės dėlei reikėtų pasakyti, jog iš principo Gableris nebuvo itin optimis-
tiškas. priešingai, palyginti su kitais pranešėjais, jis užėmė bene skeptiškiausią ir 
kraštutiniausią poziciją kanono atžvilgiu. plenariniu pranešimu „Cultural versus 
editorial Canonizing: the Cases of shakespeare, of joyce“ atidaręs konferenciją, 
Gableris tekstologiniu požiūriu įvertino Williamo shakespeare’o bei jameso joyce’o 
kūrybinį palikimą. atkreiptas dėmesys, kad iš karto po shakespeare‘o mirties 
išleistas jo dramų rinkinys turėjo didelį poveikį šio dramaturgo kulto formavi-
muisi. joyce’o įvardijimas modernizmo epochos simboliu liudija apie dabar iški-
lusią būtinybę kuo kruopščiau parengti jo raštus spaudai. vis dėlto, parodęs 
abipusę kultūrinio ir redagavimo kanonų priklausomybę, mokslininkas padarė 
išvadą, kad iš tikrųjų neegzistuoja nei griežtų kanoniškų tekstų, nei jų galutinės 
kanonizacijos galimybės. Gablerio manymu, kūriniai gyvena savo nepriklausomą 
gyvenimą, ir bet koks mėginimas pritempti juos iki mūsų pačių nusistatytų stan-
dartų pasmerktas nesėkmei – juk mūsų būtį su visais estetiniais bei kultūriniais 
kanonais pirmiausiai apibūdina tėkmė ir virsmas.

Šiuo požiūriu iškalbingas sakari’o KatajamÄKi’o (Finnish literature socie-
ty, suomija) pranešimas apie pirmąjį suomių profesionalų rašytoją aleksis Kivi 
(1834–1872). rašytojo, pelniusio po mirties (tiesa, greitai) pripažinimą, raštai buvo 
ne kartą leisti, tačiau toks redagavimo kanonas, kuris tenkintų mokslininkus ir 
atitiktų aukštus kultūrinio kanono keliamus reikalavimus, nebuvo rastas. iš pra-
džių mėginta „sušiuolaikinti“ Kivi’o kalbą, o skaitytojams pateikti tik „svarbiau-
sius“ jo kūrinius. vėliau į raštus patekdavo vis daugiau tekstų, susirūpinta kalbos 
autentiškumu. tik 2005 metais pradėtą Kivi’o raštų leidimą Katajamäki įvertino 
kaip mokslinį ir tekstologiškai brandų. tai pagal Critical Editions of Finnish Lite-
rature (editH) projektą rengiamas spausdinti kritinis komentuotas leidimas ir 
elektroninė jo versija, kurioje bus pateiktos ir kūrinių faksimilės.

būtent todėl, kad originalas, t. y. rankraštis, nekinta, reikėtų nepamiršti, jog 
tai ne vien teksto šaltinis, bet ir pats tekstas. tokią mintį iškėlė Wimas van mier-
lo (university of london, jungtinė Karalystė), kalbėdamas apie grožinės litera-
tūros rankraščių autorystę ir autoriaus kanonizavimą naujaisiais amžiais nuo 
1750 metų iki dabartinių laikų. beje, rankraščiai vertingi ne tiktai todėl, kad by-
loja (tą rodo tekstologinės studijos), bet ir todėl, kad yra autentiški objektai, bran-
gūs tiesiogine šio žodžio prasme – tuo gali įsitikinti bet kas, panoręs įsigyti už-
rašų iš joyce’o, salmano rushdie’o ir panašaus lygio autorių archyvų. palaikyda-
mas kolegas iš Šveicarijos, van mierlo irgi laikėsi nuomonės, kad prasmingiausia 
būtų leisti faksimilinius leidimus, kurie neeliminuotų jokių autentiško teksto 
smulkmenų. Faksimilė atvertų galimybę prabilti patiems rankraščiams, kurie re-
tai kada būna įdomūs literatūros kritikams, paprastai aptariantiems tik spausdin-
tas knygas. apie tai, kokia didelė gali būti rankraščio reikšmė net moderniausiam 
ir jau ne kartą perleistam kūriniui, į konferenciją susirinkusiems klausytojams 
papasakojo Christine lees (university of london, jungtinė Karalystė). jos tyrimų 
objektas – šeši po 1922 metų rašyti jameso joyce’o darbinių užrašų lapai, kuriuos 
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2006 metais įsigijo airijos nacionalinė biblioteka. Šiuose rankraščiuose užfiksuotos 
pastabos apie Finegano šermenis (Finnegans Wake, 1939), pranešėjos nuomone, ko-
reguoja visą iki šiol parašytą joyce’o kūrinio genetinę istoriją. rankraščiai patei-
kia svarių argumentų, jog pagal rašytojo sumanymą legenda apie tristaną ir 
izoldą turėtų užimti ne periferinę, o centrinę vietą romane, nes būtent ji nuskai-
drina ir kai kurias iki šiol ginčus kėlusias knygos vietas.

Kaip ir visi praktikai, kurių darbe teoriniai pesimistiniai pamąstymai nepade-
da, vieną optimistiškiausių pozicijų redagavimo kanono atžvilgiu užėmė jolanta 
GelumbeCKaitĖ (lietuvių kalbos institutas, vilnius; johann Wolfgang Goethe-
universität Frankfurt am main, vokietija). jos pranešimas, skirtas Xvi–Xviii am-
žiaus lietuviškų raštų leidimams, palietė daugumą konferencijoje jau aptartų as-
pektų – pavyzdžiui, tekstologo santykį su rankraštyje aptiktomis gramatinėmis 
ir/ar prasminėmis klaidomis. remdamasi anglų istoriku pauliu Harvey pranešėja 
pateikė apmatus strategijos, kuri, jos įsitikinimu, padėtų pamatus gerai kritinei 
leidybai: 1) būti kruopštiems ir atidiems; 2) išsamiai paaiškinti skaitytojams, kas 
bus daroma – ir daryti tai; 3) preciziškai aprašyti leidžiamą tekstą. tokias api-
bendrintas taisykles reikėtų laikyti optimistine nata, nes, kaip nesunku pastebėti, 
dauguma konferencijos dalyvių kritinę leidybą ir leidžiamo teksto redagavimą 
apibūdino kaip labai sudėtingą procesą, nesutalpinamą į jokias iš anksto paruoš-
tas schemas. anot pranešėjo iš suomijos veijo pulKKineno (university of oulu, 
suomija), teksto kritika ir kritinė leidyba prilygsta sizifo darbui, nes yra iš anks-
to pasmerkta nesėkmei. bet kokia kūrinio redakcija – tai viso labo dar vienas 
tekstologinės kūrinio istorijos sluoksnis. vadinasi, jį galima kvestionuoti, o moks-
linis įtarumas ir noras atlikti darbą tobuliau, verčia kūrinį redaguoti iš naujo, 
apšaukiant ankstesnes redakcijas pasenusiomis, daug dėmesio skiriant teksto va-
riantams, jeigu tik tokių yra.

sveiko mokslinio nepatiklumo naudą, savarankiško mąstymo svarbą, indivi-
dualią redaktoriaus atsakomybę ir gebėjimą kiekvienu konkrečiu atveju imtis 
lanksčių sprendimų ypač pabrėžė peteris l. sHillinGsburGas (de montfort 
university, jungtinė Karalystė). anot jo, redaktorius visuomet stengiasi redaguo-
jamą tekstą priartinti prie savo laikmečio, todėl negali būti tiesiog „kopijavimo 
aparatu“, žinoma, jeigu jis ant pečių nešioja galvą, o ne moliūgą. pasiryžęs su-
rasti teisingiausią būdą moderniems tekstams redaguoti, profesorius pasiūlė ne 
dar vieną metodą, bet patarė nuolat galvoti, kodėl ir vardan ko dirba redaktoriai. 
anot jo, tik aklai nesekdamas instrukcijomis, redaktorius nepasiklys šiuolaikinį 
mokslą užplūdusių alternatyvių metodikų gausoje ir gebės kokybiškai atlikti savo 
darbą. išvis vienintelis rüdigeris nutt-KoFotHas (akademie der Wissenschaf-
ten zu Göttingen, vokietija) savo pranešime apsistojo ties konkrečiomis metodo-
logijomis, jų pranašumais ir trūkumais. jis pristatė dvi įtakingiausias mokyklas, 
kurioms galima priskirti daugumą vokietijos tekstologų: tai Friedricho beißnerio 
(nuo 1938 metų) pasekėjai ir Hanso Zellerio (nuo 1958-ųjų) šalininkai. abi mo-
kyklos siekė rasti geriausią metodą, kaip tekstologas turėtų atspindėti modernių-
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jų autorių rankraščių teksto genezę ir kokiu būdu dokumentuoti įvairius teksto 
sluoksnius. beißnerio modelis, gyvavęs iki aštunto dešimtmečio, įtvirtino pako-
pinį aparatą. Ypač dešimtame dešimtmetyje paplitęs Zellerio modelis išpopulia-
rino sinoptinį tekstologinį aparatą. nutt-Kofothas, svarstydamas, kodėl pastaroji 
metodologija vokietijoje turi daugiau pasekėjų, spėjo, jog jos sėkmę pirmiausiai 
lėmė didesnė tekstologui suteikta laisvė. vokietijoje, kaip ir kitose vakarų šalyse, 
vis labiau įsivyrauja tendencija atsiriboti nuo tiesmukų taisyklių, tolti nuo griež-
tų kanonų ir atrasti antikanonų privalumus.

apibendrinant su redagavimo kanonu susijusius pranešimus peršasi dvi išva-
dos. pirma, labai sudėtinga atrasti (sukurti) neginčytinas redagavimo tiesas, o dar 
sudėtingiau remiantis jomis parengti leidimus, pajėgius ištverti laiko išbandymus. 
iš principo galimas tik artėjimas į šį tikslą, bent jau tol, kol redagavimo kanono 
paieškos primena žaltvykslės vaikymąsi. antra, krinta į akis, jog įvairiuose moks-
liniuose projektuose dirbantys praktikai į redagavimo kanono problemas žiūrėjo 
su didesniu optimizmu ir pateikė konkrečių pasiūlymų joms išspręsti, tuo sušvel-
nindami iliuzijų nebeturinčių teoretikų skepsį.

m Į s l i n G i  K u l t Ū r i n i o  K a n o n o  p a v i d a l a i. Kultūrinio kanono ty-
rėjai kreipė dėmesį į kiek kitokio pobūdžio klausimus, tačiau ir jie susidūrė su 
įsisenėjusiomis problemomis. tiesa, kultūrinių kanonų egzistavimu bemaž niekas 
neabejojo. bėda ta, jog redagavimo kanoną vargiai įmanoma sukurti, o nusisto-
vėjusio kultūrinio kanono beveik neįmanoma išardyti. vis dėlto retkarčiais kyla 
pagunda pastarąjį reformuoti, nes kultūriniai kanonai paprastai remiasi moksliniu 
požiūriu įtartinais argumentais. mokslinės logikos ir objektyvumo stoką kompen-
suoja inertiška, emocijomis ir stereotipais grįsta visuomenės opinija. panašu, jog 
tokia situacija kai kuriuos pranešėjus tiesiog varė į neviltį.

Kaip nesunku pastebėti, kultūriniai kanonai – ne vien tekstologiniai fenome-
nai, bet ir socialiniai konstruktai. Kadangi visuomenės sąmonėje pokyčiai nevyks-
ta akimirksniu, tai ir kultūriniai kanonai įsitvirtina lėčiau, bet ilgam. Kultūrinio 
kanono sustabarėjimas, inertiškumas ir nelankstumas – visų tekstologų galvasopė, 
netgi tų, kurie svarbiausiu savo uždaviniu laiko redagavimo kanono paieškas. 
mat, kaip atidarydamas konferenciją savo pranešime pabrėžė Gableris, kultūrinio 
kanono problematikos beveik neįmanoma gvildenti atsietai nuo redagavimo ka-
nono bei estetinės vertės klausimų. pavyzdžiui, verstinių kūrinių leidyba paliečia 
visus minėtus lygmenis: šiuo atveju svarbu ne tik išlaikyti kiek įmanoma mažiau 
pakitusį kūrinio pavidalą, bet ir nesuardyti kultūrinių kanonų sukurto semantinio 
lauko. Konkrečiais pavyzdžiais šią keblią padėtį iliustravo Chrisas aCKerleY 
(university of otago, university of tasmania, naujoji Zelandija), analizavęs pran-
cūzų kalba parašytų samuelio becketto kūrinių vertimus į anglų kalbą. Ką ver-
tėjui daryti su tokio kanoninio teksto kaip biblija citatomis, kuriomis išmargintas 
kitas kanoninis (post)modernus kūrinys? juk, viena vertus, XX amžiaus literatū-
ra kuria potekstes, remdamasi kalbiniame audinyje slypinčiomis aliuzijomis, ant-
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ra vertus – visomis kalbomis biblija (o ir bet kuri kita knyga) skamba šiek tiek 
kitaip. vadinasi, vertimas gali išardyti arba iškraipyti autoriaus sumanymus, o su-
stingusių, kanoniškų biblinių inkliuzų santykis su verstiniu moderniu tekstu ne-
būtinai sukurs tas pačias reikšmių žaismes, kurias fiksuoja kūrinio originalas.

vis dėlto esti ir atvirkščioji šios problemos pusė. idant neatrodytų, jog visi 
tekstologai – niurgzliai ir pesimistai, pats laikas stabtelti ties peterio robinsono 
pamąstymais. Filosofiškai nusiteikęs pranešėjas kalbėjo apie kultūrinio kanono 
kaip fenomeno esatį ir ateitį. robinsonas retoriškai klausė, ar tradiciškai mūsų 
sąmonėje tik su spausdintu tekstu susiję kanoniniai tekstai neišnyks po to, kai 
įgaus skaitmeninius pavidalus? jeigu išnyks, ar mes jų pasigesime? o jeigu ne, 
tai kaip jie atrodys ir iš kokių požymių bus galima atpažinti, kad skaitome ka-
noninį tekstą? Kokią vietą ateityje užims redaktoriai ir kokį statusą įgis redaga-
vimo kanonas? robinsono išvados buvo gana optimistiškos. jo nuomone, bet 
kokiu atveju egzistuos kiekybiškumo kriterijus, parodantis vieno ar kito kūrinio 
populiarumą. nesvarbu kaip – nuorašų, knygų ar elektroninio teksto pavidalais 
egzistuotų kūrinys, jis, įveikęs ideologinius, trumpaamžės popkultūros ir kitokius 
barjerus, vis tiek anksčiau ar vėliau taps kultūrine ikona. tokiu atveju atsiras ir 
redaktorius – mat visuomet bus norinčių prisidėti prie garsaus kūrinio ir pasida-
linti su jo autoriumi genialumo šlove. pagal robinsono suformuluotą apibrėžimą, 
kanoniniai tekstai – tai kūriniai, verti redagavimo, ir kuo daugiau redaktorių 
dėmesio jie sulaukia, tuo darosi kanoniškesni. mat pasikeitus tradicinei knygos 
sampratai, neišnyksta žmogaus poreikis remtis kanonais, liudijančiais stabilumą 
ir sergstinčiais ilgus amžius puoselėtas vertybes.

tą pačią mintį plėtojo dar keli mokslininkai, tiesa, nebe tokie geranoriški kul-
tūrinio kanono atžvilgiu. burghartas dedneris (philipps-universität marburg, 
vokietija) savo analizės atspirties tašku pasirinko tik po mirties išgarsėjusio vo-
kiečių rašytojo Georgo büchnerio (1813–1837) kūrybą. dedneris mėgino apibū-
dinti mechanizmą, kurio dėka sukuriama rašytojo šlovė, ypač pomirtinė. antrin-
damas robinsonui, dedneris tvirtino, jog be estetinių (kokybinių) kriterijų, kul-
tūrinei autoriaus kanonizacijai ne menkesnę reikšmę įgyja faktas, kaip dažnai 
perleidžiami jo kūriniai. Kuo daugiau leidimų – mokslinių ir populiarių, kruopš-
čiai parengtų ir nevykusių – tuo didesnė tikimybė, kad autorius ilgainiui taps 
kultūriniu tos epochos ženklu. Hermanas brinKmanas (Huygens institut, ny-
derlandai), remdamasis eilėmis „apraudant egidijų“ (Egidiuslied / Lament for Egi-
dius, apie 1400), pristatė konkretų kiekybinės inercijos atvejį. minėtoji rauda – 
pirmas olandiškai užrašytas tekstas ir vienas garsiausių viduramžių olandijos 
literatūros pavyzdžių. jis buvo išspausdintas 1994 metais pradėtoje leisti olandų 
ir belgų kuruojamoje Medieval Miscellanies from the Low Countries (mmlC) serijo-
je. toje pačioje knygoje – daugybė kitų niekuo ne prastesnių kūrinių, įskaitant 
tuos, kurie sudaro egidijui skirtų eilėraščių ciklą. tačiau kartą išspausdinta, skai-
tytojų pamėgta ir vėliau nuolat perspausdinama, išpopuliarėjusi rauda tapo visos 
serijos (iki dabar pasirodė devyni tomai) simboliu, o likusieji tekstai iki šiol te-
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bėra menkai žinomi skaitytojams. Kaip pastebėjo brinkmanas, toks kiekybiniu 
kriterijumi pagrįstas dėmesio disbalansas iškreipia požiūrį ne tik į atskiro teksto 
paplitimą viduramžiais, bet ir apskritai į visą viduramžių literatūrą.

jesús varela-Zapata (universidad de santiago de Compostela, ispanija) 
taipogi labiausiai domėjosi estetinės teksto vertės santykiu su socialine aplinka. 
Šis mokslininkas atkreipė dėmesį į premijų skyrimo fenomeną. prestižinė premi-
ja sukelia grandininę reakciją – gausų premijuotų kūrinių leidimą, vertimus į 
kitas kalbas, žiniasklaidos bei skaitytojų klubų dėmesį. pagaliau visuotinio susi-
domėjimo dėka tampama ne kuo kitu, kaip literatūrinės mados įkaitais. vadina-
si, literatūrinei hierarchijai bei kultūrinio kanono formavimuisi didelį poveikį turi 
metatekstiniai dalykai, o ne vien profesionalių kritikų nustatyta meninė kūrinio 
vertė. Žinoma, šioje vietoje galima klausti, o kas gi tuos prizus skiria? tačiau 
faktas lieka faktu – akademinė kritinė mintis ne visuomet yra pagrindinis krite-
rijus nulemiant, kuriuos kūrinius ateityje vadinsime „klasika“. pranešime buvo 
suabejota, ar šitą mechanizmą įmanoma (ir ar verta) pakeisti, tačiau svarbu jį 
įsisąmoninti, svarstant apie vieno ar kito kūrinio išpopuliarėjimo priežastis.

mintį, jog viešoji nuomonė nebūtinai sutampa su įtakingų kultūros veikėjų 
požiūriu, tačiau gali iš esmės paveikti vienų ar kitų tekstų kultūrinę kanonizaci-
ją, lietuvišku pavyzdžiu pailiustravo mikas vaiCeKausKas (lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institutas), analizuodamas mykolo olševskio kūrinį Broma at-
verta ing viečnastį (1753) bei jo recepciją. ne pačios aukščiausios meninės vertės, 
nepasižymėjęs ypatingu originalumu, tačiau itin populiarus veikalas, turėjęs mo-
kyti krikščionis dorai gyventi, o svarbiausia – gražiai numirti, XiX–XX amžiuje 
nei bažnytiniuose, nei kultūriniuose sluoksniuose gero vardo neturėjo. vieną kar-
totinį jo leidimą sustabdė pats vyskupas motiejus valančius. tiesa, jis ketino Bro-
mą koreguoti, stilistiškai sutvarkyti ir kokybiškai naują jos versiją sugrąžinti skai-
tytojams, bet šį užmojį įgyvendino tik iš dalies: vyskupo perredaguotas ir perra-
šytas tekstas nebuvo išleistas. o vis dėlto žvelgiant į Xviii amžiaus lietuvių lite-
ratūrą, būtent Broma, iki XiX amžiaus vidurio net 17 kartų perleista, liaudyje itin 
populiari religinė didaktinė knyga, laikytina bene didžiausiu anuometiniu best-
seleriu. taigi susidarė paradoksali situacija: nepaisant to, jog elitinės literatūros 
kontekste Broma visais požiūriais laikyta antikanonu, neatrasta geresnės išeities 
kaip tik pripažinti ją kanoniniu liaudies literatūros modeliu. akivaizdu, jog tokią 
šlovę olševskio knyga pelnė ne dėl ypatingos meninės vertės, o dėl jos populia-
rumo ir neabejotino poveikio anų laikų auditorijai.

pažymėtina, kad dauguma pranešėjų, mėginusių apibrėžti kultūrinį kanoną, 
panašiai kaip ir vaicekauskas, negalėjo apeiti literatūros ryšio su ideologijomis, 
tautiškumo sampratos ir politinių realijų. pavyzdžiui, matthew jamesas dris-
Collis (Københavns universitet, danija), pasakodamas apie islandijos literatū-
rinio kanono gimimą, pabrėžė, kad jam didžiausią poveikį turėjo du veiksniai: 
asmeninis kultūrai nusipelniusių žmonių skonis bei ideologiniai svarstymai, ku-
rie tekstai esą daugiau, o kurie mažiau „islandiški“. iš karto reikia pasakyti, jog 
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pirmuosius „tekstologus“ mokslininkas vertino atlaidžiai. pranešėjas tik nusiste-
bėjo, kada, pavyzdžiui, savamokslis ūkininkas bibliofilas magnusas björnssonas 
spėjo ganyti karves, tiek laiko skirdamas rankraščių perrašinėjimui. Šiaip ar taip, 
būtent į šį islandijos ūkininką panašiems entuziastams turi būti dėkingi šiuolai-
kiniai literatūros istorikai už daugumą išlikusių tekstų – popieriuje nugulusių 
praeities liudininkų. Kur kas komplikuotesnė problema – valstybės vykdoma kul-
tūros politika, kuri nulemia, kuriuos iki mūsų dienų išlikusius (ir dabar rašomus) 
tekstus pripažinti vertais didžiosios islandų literatūros vardo, o kuriuos ignoruo-
ti kaip pavojingus svetimkūnius. anot driscollio, leidėjai, antologijų sudarytojai 
ir redaktoriai, užuot pasidavę politinėms ir politizuotoms provokacijoms, turėtų 
labiau atsižvelgti į estetinę kūrinių vertę. 

nacionalinio kanono reikšmę ir tautiškumo ideologijos galią aptarė ir viešnia 
iš Švedijos paula HenriKson (uppsala universitet). remdamasi švedų literatū-
ros kultūrinių kanonų pavyzdžiais, ji išryškino romantizmo epochos pastangas 
atrasti unikalų pradą kiekvienos tautos kultūroje. Šios filosofijos pasekmė – di-
džiulis romantizmo laikais dirbusių redaktorių indėlis formuojant kultūrinius 
kanonus. Kaip pastebėjo Henrikson, šis momentas būdingas visai vakarų kultū-
rai: būtent romantizmo epochoje įtvirtinus nacionalinius kanonus, dalis jų (pa-
vyzdžiui, Homero ir shakespeare’o kūryba, viduramžių baladės, skandinavų sa-
gos) įgijo ir pasaulinės klasikos statusą.

seniai žinoma tiesa, jog ideologijų pastangos paveikti literatūrą – ne chaotiš-
kas ar kokiais nors atsitiktinumais grįstas reiškinys, o kryptingas ir sistemiškas 
procesas. australijos profesorius paulis eGGertas (university of new south 
Wales at adFa) mėgino atskleisti, kokiais rafinuotais būdais ideologija gali įsi-
skverbti ir į literatūros mokslą, ir į pačią literatūrą. pavyzdžiui, australijos lite-
ratai, laikantys save didžiosios britanijos periferija, ilgą laiką kiek įmanydami 
stengėsi įtikti londono – jų akimis žiūrint, dominuojančio kultūrinio centro – 
leidėjams ir skaitytojams, neįsisąmonindami, kad toks elgesys byloja viso labo 
apie pačių (po) kolonijinį būvį. prisiimta laikysena ilgą laiką stabdė nacionalinio 
literatūrinio kanono formavimąsi ir komplikavo australijoje dirbančių redaktorių 
darbą. tuo pačiu asmeninė redagavimo patirtis eggertui leido teigti, jog literatū-
ros kūrinys – tai ne tik estetinis objektas, bet ir kultūrinis-politinis ženklas, įne-
šantis svarų indėlį į kultūrinę kanonizaciją.

Kalbant apie lietuvos mokslininkus, panašiausia kryptimi šią temą konferen-
cijoje plėtojo paulius subaČius (vilniaus universitetas). jis pažymėjo, jog XX 
amžiaus lietuviai net du kartus reformavo literatūrinį kanoną – kultūrinių lūžių 
momentai sutampa su sovietine lietuvos okupacija ir nepriklausomybės atkūri-
mu. dėl politinės situacijos pokyčių buvo kanonizuoti ne tik skirtingų autorių ir 
kitoniško turinio tekstai (antai sovietmečiu atsirado „gyvieji klasikai“, atgimimo 
metais sugrįžo išeivijos rašytojai ir pan.) – pakito ir pati redagavimo kanono 
samprata. literatai, mėgindami įveikti sovietinės cenzūros gniaužtus ir nors pa-
viršutiniškai supažindinti visuomenę su žymesnių „buržuazinių“ autorių kūryba, 
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ryžosi leisti populiarizuotas vadinamųjų rinktinių raštų versijas. deja, ši strategi-
ja turėjo liekamųjų pasekmių, nes politinių represijų pabaiga išryškino sovietme-
čiu susiformavusios redagavimo tradicijos mokslinį ydingumą. populiarūs raštų 
leidimai imti tapatinti su moksliniais, tuo tarpu tekstologijos teorija nevystyta, 
patikimi mokslinių tyrinėjimų instrumentai taip ir nesukurti. nenuostabu, jog 
dauguma XX amžiaus paskutiniame dešimtmetyje išėjusių raštų irgi parengta 
skubotai, nesilaikant griežtesnių mokslinių kriterijų. Knygos, turėjusios liudyti 
posūkį į vakarus ir naujovišką mąstyseną, dar labiau įtvirtino sovietinius kanonus 
literatūros moksle. subačius tokią situaciją įvardijo kaip pokolonijinės valstybės 
problemą. atrodo, tai viena skausmingesnių diagnozių: juk visi šiuolaikiniai mąs-
tytojai teoriškai suvokia, jog ideologijos visais laikais veikė ir dabar veikia net 
demokratiškiausių valstybių mokslą ir kultūrą, bet praktiškai neranda efektyvių 
priešnuodžių šiai negeistinai giminystei neutralizuoti. okupacijos padarinių te-
bekamuojamoje lietuvoje ideologizacijos pasekmės juntamos dar stipriau, nes 
nusitaikyta ne tik į pavienius diskursus, bet ir į pačias mokslo šaknis – pamatinius 
mokslinių tekstų rašymo bei rengimo principus.

tiesą sakant, subačius net tokių liūdnų pamąstymų akivaizdoje išliko optimis-
tas ir prognozavo, jog po keleto dešimtmečių bent jau tekstologijos mokslo krizė 
lietuvoje turėtų būti įveikta. svarbiausia – nuoseklus ir metodiškas darbas šia 
kryptimi. vis dėlto, kaip sako liaudies išmintis, vienas lauke ne karys. dar tik 
formuojantis savai tradicijai, lietuvių mokslininkams pravartu pasisemti idėjų iš 
kitų šalių patirties. pavyzdžiui, janas GielKensas (Huygens instituut, nyder-
landai), remdamasis spalvinga rašytojo Hermano Gorterio (1864–1927) biografija, 
tyrinėjo asmeninės kanonizacijos fenomeną. literatas politikas, ne kartą keitęs savo 
įsitikinimus, o podraug kiekviename kūrybos etape mainęs ir kūrybos credo – la-
bai jau girdėtas derinys lietuvių literatūros istorikui. Kaip olandijos literatūrologai 
sprendžia savo kūrėjų dvigubo identiteto problemą? ar galėtume mes pasinaudo-
ti šia patirtimi, aprašydami, pavyzdžiui, salomėjos nėries poeziją ir politines sim-
patijas? Kaip pastebi Gielkensas, redaktoriaus vaidmuo rengiant tokių autorių 
raštus ypač reikšmingas. svarbiausia redaguojant išvengti vienašališkos ideologi-
zacijos pinklių, nes anksčiau vyravusi praktika tendencingai atrinkti tik vienos ar 
kitos rūšies tekstus neturi nieko bendro su mokslinio objektyvumo siekiu.

Žinoma, kalbant apie rašytojo identitetą, neužtenka tik būti susipažinus su jo 
kūriniais ir išmanyti politinius kontekstus. ne mažesnę reikšmę turi paties auto-
riaus pozicija, pastangos sąmoningai kurti savo įvaizdį, kai ką nutylėti, o kai ką 
pabrėžti, platinti tik paties atrinktus tekstus, arba atvirkščiai – palikti ateičiai kaip 
įmanoma pilnesnius savo raštų rinkinius. tai toli gražu nėra vien mūsų laikų 
problema, nors, kaip buvo galima suprasti iš Caroline maCÉ (Katholieke uni-
versiteit leuven, belgija) pranešimo, sąmoninga autorystė – tai tam tikras žings-
nis link modernėjimo. daugelio antikos tekstų autoriai visai nežinomi arba tik 
numanomi, tad prie antikinių rašytojų vardų pridėdami „pseudo“ istorikai bene 
geriausiai nusako savo ribotas galimybes tiksliai rekonstruoti praeitį. iv amžiuje 
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gyvenęs šv. Grigalius nazianzietis – vienas pirmųjų mums žinomų autorių, są-
moningai rūpinęsis savo raštų likimu ir išsaugojęs istorijai daugmaž vientisus 
savo veikalus. vadinasi, paties autoriaus interesai ir elgesys taip pat turi būti 
vertinami kaip kultūrinei kanonizacijai svarbūs veiksniai, o tekstologui pravartu 
kiek įmanoma geriau susipažinti su tyrinėjamo autoriaus biografija.

išvadų šį kartą būtų trejetas. pirma, tekstas, turintis kultūrinio kanono statusą, 
lemia redagavimo kanono poreikį, bet negarantuoja, kad pastarasis bus greitai ir 
sėkmingai sukurtas. antra, kultūriniai kanonai yra ne vien tekstologiniai, bet ir 
socialiniai fenomenai, todėl jų populiarumo nederėtų sieti vien tik su aukšta es-
tetine verte. Kultūrinio kanono formavimąsi gali lemti ideologijos (nacionalinius 
kanonus gimdantys tautiniai idealai, daugiau ar mažiau tendencinga, bet kryp-
tinga valstybinė kultūros politika ir pan.), publikai patrauklios autoriaus mistifi-
kacijos, asmeninis redaktorių bei leidėjų skonis, pagaliau paviršutinė mada, kurią 
diktuoja prestižinės premijos, perleidžiamų kūrinių gausa ir siekis žūtbūt žengti 
koja kojon su elitine kultūra, kad ir savaip suprasta. trečia, oficialių akademinių 
institucijų nuomonė nebūtinai sutampa su visuomenės nuomone. siedami kultū-
rinį kanoną pirmiausiai su kūrinio originalumu ir estetine verte, o ne su jo po-
puliarumu dėl kokių nors kitų priežasčių, mokslininkai linkę koreguoti kai kurių 
kultūrinių kanonų turinį. tą sunku padaryti dėl jų inertiškumo, tad belieka guos-
tis, jog kultūriniai kanonai saugo ne vien žmonijos paklydimus, bet ir vertingiau-
sias jos patirtis.

Gaila, jog lietuvoje tokio aukšto lygio moksliniai renginiai vyksta labai retai. 
liūdna, kad mums trūksta diskusijų kultūros, kurios galima tik pavydėti tarp-
tautinei akademinei bendruomenei, net įnirtingiausių profesinių ginčų nelinkusiai 
painioti su asmeniškumais. matant, kad esti mokslininkų, kuriuos jungia gyvas 
interesas, iniciatyvumas ir humoras, telieka apgailestauti, jog dažnas lietuvos 
mokslininkas kulniuoja į konferencijas net neslėpdamas nuobodulio, tik „iš rei-
kalo“. pagaliau čia galima prisiminti konferencijoje išsakytą nuostabą, kad rengi-
niu susidomėjo nedaug kasdien su tekstais dirbančių redaktorių, galinčių ir pa-
sisemti, ir pasiūlyti naujų idėjų. Šių apgailestavimų fone noriu palinkėti stiprybės 
renginio organizatoriams, tikėdamasi, kad anksčiau ar vėliau jiems pavyks pa-
siekti savo tikslą – išjudinti ir lietuvos tekstologiją, ir mūsų mokslininkus iš 
palaimingo snaudulio.

Kristina sakalavičiūtė  Gauta 2008 m. birželio 9 d.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
Antakalnio g. 6
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: kristina.sakalaviciute@gmail.com
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Šiaurės amerikos kalbos mokslų istorijos 
asociacijos konferencija Čikagoje 
(2008 m. sausio 4–5 d.)

2008 metų sausio 3–6 dienomis Čikagoje vyko metinė amerikos lingvistikos 
asociacijos (Linguistic Society of America; lsa), kurią sudaro įvairios mažesnės 
suborganizacijos, konferencija. viena iš jų – Šiaurės amerikos kalbos mokslų is-
torijos asociacija (The North American Association for the History of the Language 
Sciences; naaHols). jos susirinkimai vyko dvi dienas (sausio 4–5 d.) atskira 
sekcija. naaHols prezidentas johnas e. josephas baigė dvejų metų kadenciją ir 
nauja prezidente tapo margaret thomas.

eidamas į tokią konferenciją paprastai nesitikiu ko nors išgirsti apie lietuvių 
kalbos istoriją ar iš viso apie lietuvių kalbą. tad mintyse pasirengiu bent ieškoti 
paralelių. 

barry vellemanas (marquette university) kalbėjo apie kataloniečio kalbinin-
ko mariano Cubì y solerio (trečiąjį ir ketvirtąjį XiX amžiaus dešimtmetį dirbusio 
jav) kalbos mokymo teorijas, žodynų ir gramatikų naudojimą studijuojant. be kita 
ko, Cubì buvo įsitikinęs, kad žmonės turi konkretų kalbos organą (kaipgi kitaip 
jie kalbėtų). tas organas, anot Cubì, esąs galvos viduje, smegenyse, kaip tik tiesiai 
už akių. Cubì atrodė, kad kalbas studijuojantys gabūs studentai labai išplečia akis, 
nes jas spaudžia už jų esantis organas. paklaustas, kaip Cubì taip sumąstė apie 
kalbos organą, vellemanas patraukė pečiais – regis, kelių uolių Cubì studentų akys 
buvo išsprogusios. apie tą laiką simonas stanevičius irgi rašė žodyną, skelbė gra-
matiką, bet nesvarstė biologinių žmogaus kalbėjimo prielaidų. Kaip rodo jo vers-
ta knyga apie maisto gaminimą iš kerpių, stanevičiui labiau rūpėjo biologinė 
žmonių egzistencija bado sąlygomis – kad ir kur galėtų būti bado organas. 

davidas boe (northern michigan university) pristatė trečiąjį ir ketvirtąjį XX 
amžiaus dešimtmetį filosofo ir kalbininko Charleso K. ogdeno su literatūrologu 
ivoru a. richardsu imtą kurti pamatinę anglų kalbą (Basic English). ogdenas ir 
richardsas sakėsi atradę dar vieną anglų kalbą, slypinčią įprastinėje anglų kal-
boje. ją sudarė 850 atrinktų pamatinių žodžių, ji buvo skirta tapti tiek tarptauti-
ne lingua franca, tiek pirmąja anglų kaip svetimos kalbos mokymosi faze. 
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pasirodo, tokią pamatinę anglų kalbą yra gyręs ir Winstonas Churchillis, ir 
Herbertas G. Wellsas. Wellsas vienoje mokslinės fantastikos knygoje 1933-iaisiais 
išgyrė ogdeną ir įsivaizdavo, kad ta kalba XXii amžiuje kalbės žmonija (anot 
Wellso, ateityje užsieniečiai per porą savaičių galės išmokti pamatinę anglų kalbą; 
didesnė problema bus tik patiems gimtakalbiams išmokti riboti savo kalbos įgū-
džius). po antrojo pasaulinio karo pamatinės kalbos idėja pasidarė nebepopuliari. 
Kaip replikavo johnas e. josephas, triuškinantį smūgį tokiai idėjai sudavė Georgas 
orwellas, aprašęs panašią naujakalbę (newspeak) kaip minčių kontrolės įrankį. 

boe palygino ogdeno ir richardso pamatinę anglų kalbos idėją su dabar plin-
tančia „apkapota“ interneto pokalbių ir komentarų kalba. Wellsas negalėjo nu-
matyti interneto atsiradimo, bet dabar ten vartojama „sutrumpinta“ kalba boe’ui 
panaši į Wellso prognozuotą. 

Čia lietuviška paralelė yra nebent pats boe – jo motina lietuvė, ir boe gražiai 
ištaria patvirtintą gražiausią lietuvišką žodį ačiū. Šitas dėl tarties asociacijos su 
anglų kalbos garsažodžiu nusičiaudėjimui nusakyti amerikiečiams lengvai iš-
mokstamas žodis tinka „pamatinei lietuvių kalbai“. tik šiandien ji pavadinta ne 
pamatine kalba, o lietuvių kalbos slenksčiu. 

peteris danielsas (new York) lygino vieną ankstyvąjį 1951 metų noamo 
Chomsky’o rankraštį Moderniosios hebrajų kalbos morfofonemika su vėlesne 1979 
metų to teksto publikacija ir rado skirtumų. sakė klausinėjęs paties Chomsky’o, 
kas ir kaip. Chomsky nustebęs, kad kažkas lygina tas versijas ir sakęs, kad ant roji 
geresnė ir reikėtų skaityti tik ją. lietuviškas ekvivalentas galėtų būti vinco ur-
bučio kokio žuvies pavadinimo etimologijos palyginimas su vėliau perspausdin-
tu tekstu (Baltų etimologijos etiudai, 1981). dulkių valymas nuo pirminio varianto 
visada kvepia išdavyste. 

johnas e. josepHas (university of edinburgh) skaitė pranešimą apie Carlo 
darlingo bucko 1903 metų straipsnį „Kalbinių sąlygų Čikagoje apžvalga“1. buckas 
rašė, kad „kai kuriuose didžiausiuose mūsų amerikos miestuose kalbų sąlygos 
yra unikalios pasaulio istorijoje – neprilygstamas užsienio kalbų babelis“2. Štai 
čia tarp daugelio Čikagos kalbų netikėtai išlindo ir lietuvių. 

pridėtoje lentelėje pagal vartotojų gausumą buckas surašė Čikagos užsienio 
kalbas. anglų kalbos lentelėje nėra, nes ji laikyta sava: „socialinės ir ekonominės 
sąlygos yra tokios, kad visa tai neturi nė mažiausio poveikio anglų kalbos 
viršenybei“3. lietuvių kalba yra 14 vietoje – turėjusi 10 tūkstančių vartotojų. 
prieš ją ėjusios vokiečių (500 tūkst.), lenkų (125 tūkst.), švedų (100 tūkst.), čekų 
(90 tūkst.), norvegų (50 tūkst.), jidiš (50 tūkst.), olandų (35 tūkst.), italų (25 tūkst.), 
danų (20 tūkst.), prancūzų (15 tūkst.), airių (10 tūkst.), kroatų ir serbų (10 tūkst.), 

1  Carl darling buck, „a sketch of the lin-
guistic Conditions of Chicago“, The Uni-
versity of Chicago Decennial Publications. 
First Series 6, 1903, 3(97)–20(114). (interne-
tinis variantas: http://pds.lib.harvard.edu/
pds/view/4741312; tikrinta 2008 01 09.)

2  „the linguistic conditions in some of our 

largest american cities are unique in the 
history of the world—an unparalleled ba-
bel of foreign tongues“ (3[97]). 

3  „the social and economic conditions are 
such that all this has not the slightest ef-
fect on the supremacy of the english lan-
guage“ (4[98]).
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slovakų (10 tūkst.) kalbos. tiesą sakant, buckas šiek tiek „nuskriaudė“ lietuvių 
kalbą – po 10 tūkstančių vartotojų turėjo airių, kroatų ir serbų, slovakų bei lie-
tuvių kalbos – bet ji įrašyta paskutinė. tad bucką iš tikrųjų galima performuluo-
ti – lietuvių kalba dalijosi 11–14 vieta. o jeigu, naujoviškai mąstydami, dar atskir-
tume kroatų ir serbų kalbas, tada lietuvių pašoktų į 11–13 vietą. vartant bucko 
tekstą aiškėja, kad jis kalbėjosi su Lietuvos laikraščio redaktoriumi (tad juozu 
adomaičiu-Šernu). redaktorius manęs, kad Čikagoje esą net 14 tūkstančių lietu-
vių, ir buckas nenuneigė, kad tai esanti netiksli nuomonė (13[107]). vadinasi, lie-
tuvių kalba galėjo pretenduoti net į 11-ąją vietą. 

atkreipiau dėmesį, kad tarp mažiau vartotojų turinčių kalbų ėjo ir rusų (7 tūkst.), 
ispanų (1 tūkst.), latvių (300), estų (trys šeimos) kalbos. 

iš kitų lietuviškų staigmenų galima minėti bucką žinojus, jog jav 1900 metų 
gyventojų surašymas iš viso nefiksavo lietuvių: „lietuviai, kurie pagal kalbą ir 
nusistatymą sudaro atskirą tautą ir yra atstovaujami tūkstančių imigrantų – nie-
kur nepaminėti“4. vaikštinėdamas pietų Čikagoje buckas nusižiūrėjo vieną lietu-
viškos parduotuvės reklamą: „lietuviškame miesto rajone ant tuščios sienos ga-
lima pamatyti reklamą didelėmis raidėmis: didżiausias departmentinis sztoras pieti-
nej dalyj, kurioje randame ypač modernų department store, apginkluotą senovinė-
mis galūnėmis ir apsuptą formantų, kurie yra filologų pasididžiavimas bei 
džiaugsmas“5. buckas gerai jautė tų laikų entuziazmą dėl senoviškos lietuvių 
kalbos morfologijos. 

Čia peršasi amerikiečio rašytojo paralelė. praėjus metams po bucko straipsnio, 
1904 metų rudenį ir uptonas sinclairis klaidžiojo po lietuvių apgyventą pietų 
Čikagą, ir jis nusirašinėjo lietuviškas iškabas – vienos iš jų pavadinimą, pakeitęs 
savininko pavardę, panaudojo pirmajame romano Džiunglės (1905 ir 1906) pusla-
pyje: „Z. Grajczunas, pasilinksminimams darzas. vynas. sznapsas. Wines and 
liquors. union Headquarters“. 

Šiuo metu johnas e. josephas yra įsitraukęs į Ferdinando de saussure’o bio-
grafiją. nežinia, ar baigta rašyti biografija besutilps į vieną tomą. per pertraukė-
lę tarp pranešimų josephas išsitarė, kad jei saussure’as būtų galėjęs daryti, ką 
nori, tai visą laiką būtų skyręs vien lietuvių kalbai tirti. paklausiau, ar šį sakinį 
rasime būsimoje knygoje, bet vietoj atsakymo gavau plačią šypseną. 

marcia Farr (ohio state university) pristatė iš dalies panašią temą – „etno-
lingvistinė Čikaga – miesto rajonų kalbos studijos“. ji apžvelgė Čikagos kalbų 
istoriją. Čikagoje gyvenę indėnai ir prancūzai po 1834 metų buvę išstumti. per 
XiX amžių atvyko daug imigrantų iš pietų ir rytų europos. per pirmąjį pasauli-
nį karą atsìvežta afroamerikiečių mažiau apmokamiems darbams dirbti, nes imi-

4  „the lithuanians, who in language and sen-
timent form a distinct people, and are re-
presented by thousands of immigrants, 
are nowhere mentioned“ (6[100]). 

5  „in the lithuanian quarter one sees painted 
in huge letters on a blank wall the adverti-

sement of didżiausias departmentinis sztoras 
pietinej dalyj, in which, equipped with   
antique endings and surrounded by for-
mations which are the pride and joy of 
philologists, we recognize the highly    
modern department store“ (5[99]). 
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gracija iš europos dėl karo buvo sustojusi. du Čikagos kinų miesteliai liudijantys 
dvi skirtingas kinų imigracijas. lietuvos miestai, žinoma, buvo pilni nuo seno, ir 
tokių atvykėlių bangų nematyti. vis dėlto karų ir pokarių metais būta svyravimų. 
pavyzdžiui, per antrąjį pasaulinį karą buvo sunaikinta žydų bendruomenė, karui 
baigiantis iš vilniaus išvyko daug lenkų, bet išaugo rusų ir lietuvių skaičius. po 
1991-ųjų sumažėjo rusiškai kalbančių vilniečių. vilniaus kalbos tyrimų paralelė 
galėtų būti kai kurie valerijaus Čekmono, laimos Grumadienės, bonifaco stun-
džios darbai – apie kiemų ir mokyklos suolų kalbą. 

Farr taip pat dalijosi mintimis apie Čikagos rajonų kalbų tyrimus devintąjį ir 
dešimtąjį XX amžiaus dešimtmetį illinojaus universitete Čikagoje (ji tame univer-
sitete dirbo – tad kaip ir buvo mano kolegė). ir vėl, visai netikėtai, Farr išsitarė: 
„esu turėjusi studentų, kurie kalbėjo lietuviškai, ispaniškai, lenkiškai“. 

douglasas a. Kibbee (university of illinois at urbana-Champaign) daugiausia 
kalbėjo apie savo universitete dirbusį leonardą bloomfieldą, pagrindinį amerikos 
lingvistikos asociacijos kūrėją, bene žymiausią amerikos kalbininką prieš antrąjį 
pasaulinį karą. mūsų žymiausias būtų jonas jablonskis, užsiėmęs vietą ant penkių 
litų banknoto. amerikiečių pinigai nėra nė sapnavę kad ir garsiausių kalbininkų. 

savo universitete Kibbee rado dokumentų, susijusių su bloomfieldo įdarbini-
mu. 1913 metais illinojaus universitete urbanoje-Champagnėje bloomfieldas buvo 
paaukštintas į asistentus profesorius. urbanoje jis norėjo susikurti sau palankią 
aplinką, ir, regis, jam tai pavyko. vien dėl bloomfieldo buvo sukurtas lyginamo-
sios filologijos departamentas (katedra), kur jis dėstė „Kalbos istorijos įvadą“, „ly-
ginamąją graikų, lotynų, germanų (indoeuropiečių) filologiją“, „sanskrito įvadą“. 
nors buvo dėstytojas, bloomfieldas visų pirma norėjo būti mokslininku. jis rašė: 
„septyneri metai dirbu savo metodu ir jis gali paplisti amerikoje“. bloomfieldui 
išvykus iš urbanos, ten neliko nė lyginamosios filologijos departamento. 

turime lingvistikos žvaigždžių biografijų tyrimų ir lietuvių kalbotyroje. Kazi-
mieras būga buvęs apsigimęs kalbininkas, nuo 1922 metų atvykęs į lietuvos uni-
versitetą Kaune ir ėmęs dėstyti kalbotyros dalykus. jablonskis, nors neįkūręs ling-
vistikos asociacijos, bet įsteigęs lietuvių kalbos terminologijos komisiją. jablons kiui 
labiausiai rūpėjo ugdyti bendrinę kalbą, ir negali sakyti, kad nebūtų sukūręs savo 
metodikos – jis irgi galėjo jausti savo metodą plintant lietuvoje. 

michaelis silversteinas (university of Chicago) diskutavo taisyklės be iš-
imčių principą XX amžiaus pradžios Čikagoje. Ketverius metus dirbę Čikagoje 
(1927–1931) edwardas sapiras ir leonardas bloomfieldas įsitraukė į pagarbų in-
telektualų dialogą, iš kurio matyti juos supratusius vykstant teorinį perėjimą iš 
diachronijos į sinchroniją. bet platesniems visuomenės sluoksniams (ne kalbinin-
kams) sapiras ir bloomfieldas propagavo lingvistikos galias diachronijos pavyz-
džiu – garsų kaitą ir jos Ausnahmslosigkeit (išimčių nepripažinimo principą, kuris 
vienijo jaunagramatikius; sekcijai vadovavęs ericas Hampas įsiterpė, kad bent 
augustas leskienas pripažinęs išimtis). ir būga su jablonskiu ir pagarbiai, ir 
intelektualiai sutarė, kad lietuvių kalbai reikia vienodos rašybos, bet platesni vi-
suomenės sluoksniai jų vienodai rašant nematė. 
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johnas GoldsmitHas (university of Chicago) pristatė ankstyvojo generaty-
vinio fonologo johno mcCawley’aus mintis dėl generatyvinės gramatikos: ar ne-
turėtų būti tikslaus (one-to-one) atitikimo tarp tikrų daiktų pasaulyje ir generaty-
vinės gramatikos taisyklių? bent jau aldonos linkevičiūtės realaus pasaulio kab-
leliai lietuvių kalbos diktanto konkurse atitiko Kalbos komisijos taisykles. 

rae arlene moses (northwestern university) apžvelgė lingvistikos departa-
mentų jav universitetuose istoriją. patikrinusi kiekvieno iš geriausiai žinomų ling-
vistikos departamentų interneto puslapius, moses priėjo prie išvados, kad turintys 
seniausią skelbiasi bent keli universitetai: university of California at berkeley sako 
turintys pirmąjį; university of Chicago – seniausią jungtinėse valstijose; net in-
diana university reiškia pretenzijas į seniausią savo programos statusą, nors ji 
buvo įsteigta tik 1948 metais. Kai kurie universitetai savo lingvistiką vadina „vie-
na iš seniausių“: Harvard university, university of illinois at urbana-Champaign. 
o university of pennsylvania išsisuka pasiskelbęs turįs seniausią moderniosios ling-
vistikos departamentą, kad ir ką tai galėtų reikšti. ar kuris nors lietuvos univer-
sitetas iš viso kada nors turėjo vien kalbotyros katedrą? dažniausiai kalbotyra 
būdavo kampininkė be savarankiško statuso lituanistikos, baltistikos ar kitų kalbų 
filologijų katedrose. 

moses gana karingai agitavo stiprinti lingvistikos vietą universitetuose. net 
jos pranešimo pavadinimas prasidėjo žodžiais „požeminė lingvistika“ – esą kal-
botyra šiais laikais neretai išskirstyta po antropologijos, anglų kalbos ir kitus 
departamentus ir jos nesimatą. moses agitavo kalbininkus dalyvauti įvairiuose 
universitetų komitetuose, kad taptų matomi, įtakingi ir taip galėtų ginti lingvis-
tiką nuo skeptiškų dekanų. (ericas Hampas šypsodamasis replikavo – o kodėl 
negyventi savo dramblio kaulo bokšte?) lietuvos kalbininkus irgi mažina, prie 
ko nors jungia ar skatina apsisukti ir pustyti padus. 

dar kartą buvo prisiminta lietuvių kalba. moses, vardydama įvairius ameri-
kiečių kalbininkus, užsikirto ir žvilgsniu ieškojo pagalbos – na, tas lietuvių kalbos 
profesorius, na, kaip jis ten... Hampas puolė padėti, bet tuokart teatsiminė vy-
tautą mažiulį. tada kažkas iš auditorijos pasakė – Gordonas Fordas, ir prelegen-
tė lengviau atsiduso – taip taip! 

marcas pierCe’as (university of texas at austin) diskutavo apie Freemano twa-
dello 1938 metais paskelbtą senosios vokiečių aukštaičių kalbos umliauto teo riją. 
twadello mintys kažkodėl gyvuoja iki šiol, nors jau paskelbta ne viena jas diskre-
dituojanti studija. pierce’as bandė vertinti, kodėl teorija tokia ilgaamžė ir priėjo prie 
dviejų išvadų: viena, twadello, kaip mokslininko, statusas labai aukštas, antra, jo 
teorija pateikta labai elegantiškai. statusas ir elegancija – galingiausios kalbotyros 
jėgos. statusą pripažįsta ir lietuvių kalbotyra, bet kokie elegancijos popieriai? 

stuartas davisas, tracy alanas Hallas ir mikaelis tHompsonas (indiana 
university) kalbėjo apie XiX amžiaus pirmos pusės vokiečio kalbininko, imigra-
vusio į jav ir jose gyvenusio, pirmojo Encyclopedia Americana redaktoriaus, Fran-
ciso lieberio rankraštinę 1836 metų vokiečių kalbos gramatiką. autoriai sakė, kad 
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išsilavinusiai publikai prieš jav pilietinį karą lieberis buvo vienas iš geriausiai 
žinomų akademikų. Kaip koks mūsų dionizas poška. 

buvo pasirinkta šiek tiek palyginti lieberio gramatikos daiktavardžių links-
niavimą ir parodyti, kuo jis skyrėsi nuo kitose vokiečių kalbos gramatikose ap-
rašyto. tokį darbą galima atlikti ir su lietuvių kalbos gramatikomis – palyginti 
X.d.K.p.s. (apie 1820–1830), Kaliksto Kasakauskio (1832), simono Groso (1835) 
gramatikų kokias nors paradigmas bei jų aprašus. pastaruoju metu apie lietuvių 
kalbos gramatikas (tik senesnes nei XiX amžiaus) rašo jurgis pakerys, siekdamas 
nustatyti, kaip jose pateikta veiksmažodžių daryba. 

lieberis siuntė savo darbą spausdinti leidėjui į londoną, bet ji paskelbta ne-
buvo, matyt, dėl paklausos stokos. visai kaip kokia juozapo Čiuldos gramatika, 
kurios antroji autorinė kopija (1855) užsigulėjo pas jos nepaskelbusį vilniaus 
spaustuvininką adomą Zavadzkį. 

iš lieberio gyvenimo – jis turėjo tris ar keturis šeimos vergus, kai dirbo pietų 
Karolinos valstijoje (mat jo statusas tada to reikalavęs). nors buvo nusistatęs prieš 
vergovę, niekada viešai to nepasakė. visai kaip dionizas poška su savo mužikais. 

ericas Hampas (university of Chicago) ir brianas d. josepHas (ohio state 
university) kalbėjo apie XX amžiaus pradžios albanologą Karlą steinmetzą. jo-
sephas (šis josephas yra dabartinis lsa žurnalo Language redaktorius) nusakė kai 
kuriuos steinmetzo gyvenimo bruožus. pasirodo, tuo metu buvęs dar vienas Kar-
las steinmetzas, inžinierius, ir esą sunku jų biografijas atskirti. josephas net su-
radęs abiejų fotografijas ir lyginęs, steinmetzai jam atrodę gana panašūs. supai-
niotos biografijos truputį primena sujauktus brolių nezabitauskių gyvenimo fak-
tus – katras iš jų XiX amžiaus pradžioje rašė lietuvių kalbos žodyną? iš tiesų 
aišku, kad žodyną kūrė ne Kajetonas, o Kiprijonas, kaip kad ir brianui d. jose-
phui akivaizdu, ką kuris Karlas steinmetzas darė. bet netikėtas identiteto nusta-
tymo krizės triukas labai parankus pažadinti snaudžiančius. 

Hampas kalbėjo kaip albanologas – visų pirma apie steinmetzo dialektologinius 
gegų tarmės tyrimus. dialektologų steinmetzo laikais turėjome ir mes – antaną 
baranauską, Kazimierą jaunių. tik lietuva – lygumų kraštas ir jiems nereikėjo 
kaip albanų dialektologams, kad pasiektų informantų gyvenamas vietas, kopti 
aštuonias valandas per kalnus, leistis slidžiais skardžiais po to, kai kẽlias jau buvo 
pasibaigęs. tik patys albanai, anot Hampo, per tuos kalnus šokinėją lengvai kaip 
gazelės. 

Hampas taip pat etimologizavo albanų žodį kaimui pavadinti ir albanų žodį 
ve ‘kiaušinis’. ir vėl išsprūdo lituanistinė Hampo patirtis – jis tikrinęs ir lietuvių 
kalbą, bet „lietuvių kalba pasirinkusi kitokį kiaušinį“6. vienos iš savo padalų 
pabaigoje Hampas pridūrė: „lietuvių paũtas yra darbas kitai dienai“7. tai pažadas 
etimologizuoti dar vieną lietuvišką žodį; būtų gerai, kad Hampas prisidėtų ir prie 
martyno mažvydo pauto (panto) problematikos aiškinimo. 

marcinas KilarsKi (adam mickiewicz university, poznań) aptarė kai kuriuos 
amerikos indėnų čerokių (cherokee) kalbos veiksmažodžių gausos vertinimus. 

6  „lithuanian just picked up a different egg.“ 7  „lithuanian paũtas is a job for another day.“
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sakoma, esą indėnai čerokiai turi 13 žodžių prausimui(si) pavadinti. pavyzdžiui, 
skirtingais žodžiais nusakomos reikšmės: ‘prausiuosi’, ‘prausiuosi galvą’, ‘prausiu 
kito galvą’, ‘prausiuosi veidą’, ‘prausiu kito veidą’, ‘prausiuosi rankas’, ‘prausiu 
kito rankas’, ‘prausiuosi kojas’, ‘prausiu kito kojas’ ir kt. Kilarskis apžvelgė tokių 
žinių, kaip leksinio pertekliaus pavyzdžio, pasklidimą po daugelį knygų. Štai 
otto jespersenas tokią vartoseną pavadino net prastesne už kalbų, kuriomis kal-
ba laukiniai, geriau viską nusakantys aprašomuoju būdu. didžiumoje XiX ir XX 
amžiaus studijų apie čerokių kalbą tiek ir tekalbėta, ji vertinta kaip primityvi, 
neturinti bendrų, apibendrinamųjų žodžių. apskritai, toks supratimas vyravo iki 
XX amžiaus šeštojo dešimtmečio. 

Šiandien pavartoti terminą primityvi kalba reikštų pačiam pasirodyti primity-
viam. lietuvių kalbotyra įvairiažodiškumą paprastai laikė turto, ne skurdo ženk-
lu; ji netyrė „primityvių“ kalbų, o purtė tokį statusą nuo lietuvių kalbos. simono 
daukanto, antano baranausko lūpomis bandė ištrinti mitą apie nebrandžią ir vis-
ko prišiukšlintą lietuvių kalbą. bucko aprašytas mokslininkų entuziazmas dėl gar-
bingo lietuviškų galūnių amžiaus lengvino jų pastangas. 

margaret tHomas (boston College) man visada patinka netikėtomis temomis. 
prieš keletą metų, atsimenu, ji analizavo saussure’o rankraščius bei spaudinius 
ir parodė, kad kai kurių saussure’o schemų rodyklėlės rankraščiuose atrodo kitaip 
nei spaudiniuose ir kad spaudiniai kartais iškreipia originalią mintį – galbūt dėl 
spaustuvės techninių galimybių stokos. 

Šiemet thomas kalbėjo apie savo rengiamą knygą – Penkiasdešimt pagrindinių 
kalbos ir kalbotyros mąstytojų (Fifty Key Thinkers in Language and Linguistics). svar-
biausia, kaip atrinkti tuos penkiasdešimt. ji apžvelgė, kaip darę kiti panašių lei-
dinių rengėjai – vienas sprendęs pagal išliekamąją svarbą, kitas – pagal sienas 
(ribas) peržengiantį poveikį. thomas klausė, ką laikyti išliekamąja svarba ir ko-
kios sienos turėtų būti peržengtos. 

pati thomas nutarė padaryti apklausą. Į anketą surašė 44 garsius kalbininkus 
ir kalbotyros studentų prašė juos apibūdinti viena iš trijų frazių: „neatpažįstu“, 
„atpažįstu, bet negaliu identifikuoti“, „atpažįstu“. pagal atpažinimo dažnumą kal-
bininkai išsidėstė taip (iki 50% ribos): noamas Chomsky 98%, edwardas sapiras 
78%, Williamas labovas ir Ferdinandas de saussure’as po 76%, paulis broca 62%, 
jakobas Grimmas 58%, robinas lakoffas 51%. likusieji 37 kalbininkai buvo atpa-
žinti mažiau nei pusės kalbotyros studentų. nė vienu „neatpažįstu“ atsakymu 
nepažymėta tik Chomsky’o pavardė. 

Kita vertus, aelijų donatą ir johanną Gottfriedą Herderį galėjo identifikuoti 
tik po 1% studentų, Karlą brugmanną – 5%, louis Hjemslevą — 7%, Wilhelmą 
von Humboldtą – 13%, otto jesperseną – 16%.

Žinoma, toks tyrimas labiau parodo, kas kalbotyros studentams bostono koledže 
dėstoma, negu ką nors „objektyviai“ įrodo, bet thomas ir nežada ateityje vadovau-
tis vien savo apklausa. vis dėlto bus įdomu pamatyti, ką ji atsirinks, kiek būsimo-
je knygoje atsižvelgs į studentų sufleravimą. Gal bent kalbininkų išrikiavimas (jei 
tvarka nebus abėcėlinė) bus nors kiek koreliuotas su anketos atsakymais? 



atsimenu, kad kai 1999-aisiais vilniuje buvo išleista septynių autorių Lietu-
vių kalbos enciklopedija, taip pat buvo diskutuojami kalbininkų atrankos kriterijai. 
Kažkuris iš autorių prasitarė, jog įtraukti tik tie, kurie išleidę bent po knygą. 
ar tai reiškia, kad atranką lėmė darbų kiekybė? tai neatitinka nė vieno thomas 
minėto kriterijaus. suradęs lietuvių enciklopedijoje kalbininkų, knygos neišlei-
dusių, supranti, kad nusistatyti ir išlaikyti kokius nors „objektyvius“ kriterijus 
neįmanoma. 

Hope C. daWson ir brianas d. josepHas (abu iš ohio state university) 
pristatė autorių, rašančių lsa žurnalui Language, tarptautiškumą. Žurnalas kartu 
su amerikos lingvistikos asociacija įsteigtas 1924 metais ir absoliuti dauguma 
autorių, rašiusių į Language, visada būdavo amerikiečių universitetuose dirbantys 
mokslininkai. bet maždaug prieš šešerius metus padėtis pasikeitė – ėmė atsiras-
ti daug neamerikiečių kalbininkų publikacijų. Šiais metais pirmą kartą amerikie-
čių straipsniai sudaro jau net mažiau nei pusę. 

redaktorius josephas dievagojosi, kad vienintelis kriterijus atsirenkant straips-
nius yra kokybė – jokio šališkumo. dawson svarstė, kad galbūt internetas suda-
rė sąlygas žurnalą geriau pažinti tolesniam pasauliui ir kad dėl to užsienio au-
toriams tapo lengviau konkuruoti su amerikiečiais. 

Kibbee, pats būdamas prancūzų kalbos specialistas, pakomentavo, kad bent 
prancūzijos mokslininkams, jis žinąs, daromas didelis spaudimas rašyti į angliš-
kus, ne į prancūziškus žurnalus. Gal tokia prievarta taip pat prisidedanti prie 
Language žurnalo kontingento tarptautėjimo? 

Kaip rodo josepho ir dawson statistika, iš lietuvos Language žurnale niekas 
niekada nepaskelbė jokio straipsnio. nors lietuvos mokslininkai irgi spaudžiami 
skelbtis angliškai, bet bent kol kas jie atsparesni už prancūzus. 

Giedrius subačius      Gauta 2008 m. kovo 12 d. 
University of Illinois at Chicago
Department of Slavic and Baltic Languages and Literatures 
UH 1608, MC/306
601 S. Morgan St.
Chicago IL 60607, U.S.A.
el. p.: subacius@uic.edu
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tarptautinė mokslo konferencija 
„lingvistinės minties raida Xvi–XXi amžiuje“

2008 metų spalio 16–17 dieną Kaliningrade vyko konferencija, skirta danie-
liaus Kleino gramatikos Grammatica Litvanica 355 metų sukakčiai paminėti. tai 
jau ketvirtoji nuo 2005-ųjų lietuvių kalbos instituto ir rusijos valstybinio imanue-
lio Kanto universiteto Kaliningrade organizuojama mokslo konferencija, skirta 
mažosios lietuvos lituanistikos tradicijos tyrimams. Konferenciją rėmė lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo direkcija.

Konferenciją atidarė rusijos valstybinio imanuelio Kanto universiteto rektorius 
andrejus KlemeŠevas, lietuvos respublikos generalinis konsulas Kaliningrade 
viktoras baublYs, lietuvių kalbos instituto direktorė jolanta ZabarsKaitĖ, 
lietuvos respublikos Generalinio konsulato Kaliningrade kultūros atašė arvydas 
juoZaitis, rusijos valstybinio imanuelio Kanto universiteto Filologijos ir žur-
nalistikos fakulteto dekanė natalija liCHina.

Kalbėjusieji pabrėžė ypatingą dviejų kaimyninių valstybių mokslo institucijų 
bendradarbiavimo svarbą tiek plėtojant mokslinius tyrimus, tiek skatinant lietu-
vių kalbos studijas Kaliningrado universitete, tiek lietuvių kalbos mokymąsi Ka-
liningrado srityje apskritai. andrejus Klemeševas atkreipė dėmesį į mokslinį-me-
todinį potencialą, sukauptą per keletą metų universitetui bendradarbiaujant su 
lietuvos mokslo institucijomis. Šis potencialas jau leidžia svarstyti galimybę ne-
tolimoje ateityje įvesti universitete lietuvių kalbos specializacijos programą.

jolanta Zabarskaitė padėkojo susirinkusiems mokslininkams, Kaliningrado sri-
ties lietuvių kalbos mokytojams, lietuvių kalbos besimokantiems universiteto stu-
dentams ir pabrėžė, kad prieš ketverius metus kilusi lietuvių kalbos instituto 
iniciatyva organizuoti bendras mokslines konferencijas lituanistikos studijoms 
Kaliningrado srityje palaikyti buvo parodyta laiku ir – laiko įrodyta – labai rei-
kalinga. Šios iniciatyvos rezultatas – didėjantis susidomėjimas lietuvių kalba, au-
gantis lietuvių kalbos besimokančių studentų skaičius, pilna konferencijos salė. 

Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas aleksas 
bartniKas pabrėžė lietuvos valstybinių institucijų ir mokslininkų dėmesio 
svarbą šioje srityje dirbantiems mokytojams. Kasmetinės konferencijos tampa ga-
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limybe mokytojams susipažinti su naujausiomis mokslo idėjomis, susitikti su 
bendraminčiais, pasidalyti patirtimi, gauti reikalingų lietuvių kalbos vadovėlių, 
metodinės literatūros (ne paslaptis, kad kasmet į sritį atvykstantys mokslininkai 
dovanų veža knygų, taip tarsi tęsdami knygnešių tradicijas).

imanuelio Kanto universiteto slavų ir baltų kalbų katedros vedėja larisa Ko-
lobKova apžvelgė lietuvių kalbos dėstymo universitete istoriją. pranešėja pa-
brėžė, kad lietuvių kalbos besimokančių studentų kasmet daugėja. lietuvių kal-
bos studijas universitete renkasi slavų ir lenkų filologijos studentai. jų skaičius 
ženkliai išaugo: nuo 14 studentų 2004–2005 mokslo metais, kada lietuvių kalba 
buvo tik pradėta dėstyti, iki 69 studentų 2008-ųjų rudens semestrą. tokią dina-
miką skatino stiprėjantis lietuvos valstybės dėmesys lietuvių kalbos mokymui 
Kaliningrado srityje, lietuvos mokslo institucijų parama, talentingos lektorės vio-
letos lopetienės asmenybė ir profesinis patrauklumas, taip pat rinkos poreikis: 
lietuviškai mokančių darbuotojų paklausa Kaliningrado srityje kol kas didesnė 
nei pasiūla. 

toliau konferencijoje dirbta dviem sekcijomis: viena skirta moksliniams pra-
nešimams, kita – praktinėms lietuvių kalbos ir literatūros mokymo problemoms. 
lietuvos mokslininkų vestos meistriškumo pamokos buvo orientuotos į Kalinin-
grado srityje dirbančių lietuvių kalbos mokytojų ir lietuvių kalbos besimokančių 
universiteto studentų poreikius.

vincentas drotvinas pranešime „danieliaus Kleino gramatikos europos 
gramatikų kontekste“ aptarė politines aplinkybes, kurios lėmė pirmųjų lietuvių 
kalbos gramatikų rašymo laiką, pobūdį, sudarė palankias sąlygas išspausdinti (jo 
nuomone, didelės įtakos tam turėjo 1639 metais išleistas visuotinis įsakas Recessus 
generalis). pranešėjas apžvelgė kitų europos kalbų gramatikų pasirodymo aplin-
kybes ir datas, įvertino norminamąją Kleino gramatikų reikšmę vėlesniems lietu-
viškiems filologiniams veikalams ir religiniams raštams.

liucija CitaviČiŪtĖ pranešime „rastas 1659 metų danieliaus Kleino laiškas 
kurfiurstui dėl lietuviško giesmyno“ pristatė prūsijos kultūros paveldo slaptajame 
valstybiniame archyve berlyne neseniai rastą Kleino laišką. jis rašytas tilžėje 1659 
metų birželio 19 dieną, adresuotas didžiajam kurfiurstui Frydrichui vilhelmui. 
tai didžiausias šiuo metu žinomas Kleino ranka rašytas dokumentas. remdama-
si laiško turiniu Citavičiūtė atskleidė Kleino poziciją to meto giesmynų rengimo 
klausimais ir įvertino Xvii amžiaus viduryje susidariusią konfliktinę situaciją tarp 
kunigų, rengusių lietuviškas giesmes. laiško turinys iškėlė ir naujų faktų. paaiš-
kėjo, kad vienas aršiausių Kleino oponentų ir konkurentų buvo talentingas gies-
mių autorius ir vertėjas valtarkiemio kunigas melchioras Švoba. jis bandė sustab-
dyti Kleino giesmyno leidimą ir išspausdinti savo parengtą rankraštį. Švobos 
šalininkai buvo giesmių rengėjas johanas liudemanas iš nybudžių ir johanas 
Forhofas iš Gumbinės. laiške įvardyti ir aktyviausi Kleino rėmėjai: tai ragainės 
kunigas jonas Hurtelijus ir Žilių kunigas Frydrichas pretorijus vyresnysis.
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irina Fiodorova skaitė pranešimą „maskvos rusios raštijos veikėjų požiūris 
į gramatiką“, kuriame remdamasi kalbinių veikalų duomenimis aptarė Xvi am-
žiaus lingvistines pažiūras. 

aldona paulausKienĖ pranešime „danieliaus Kleino ir Kristupo sapūno 
gramatikų santykis“ analizavo lietuvių kalbos gramatikų rengimo situaciją Xvii 
amžiaus viduryje. anot pranešėjos, minint Kleino gramatiką (1653), negalima už-
miršti ir Kristupo sapūno, kuris toje pačioje prūsų lietuvoje gramatiką parašė 
pirmas (apie 1643) ir net buvo pirmuoju numeriu įtrauktas į komisiją, svarsčiusią 
Kleino gramatiką. nors Kleinas parašė dvi gramatikas – lotynišką dvasininkams, 
vokišką valdininkams, tačiau jų metodas iš esmės nesiskiria. antroji siauresnė, 
bet joje vis tiek yra palyginimų ne tik su vokiečių, bet ir su lotynų, graikų kal-
bomis. Kristupas sapūnas rašė gramatiką lietuviškai nemokantiems valdininkams, 
todėl jo gramatika konspektyvi. nors gramatikos skiriasi, dėmesį patraukia gana 
dažni teorijos bendrumai – nemaža vietų, kur sapūno ir Kleino gramatikų tekstai 
sutampa pažodžiui, net ir pavyzdžiai tie patys. Kitur atpasakota laisvai, bet pa-
vyzdžiai sutampa.

tyrėjams iškyla trys problemos: 1) kodėl sapūnas, jau 1651 metais turėdamas 
leidimą spausdinti savo gramatiką, jos neišspausdino; 2) kodėl teofilis Šulcas, 
pratarmėje išgarbinęs sapūną, pasakęs, kad leidžia jo darbą, vis dėlto jį pasirašė 
vien savo vardu; 3) kaip atsitiko, kad daugelyje vietų Kleino ir sapūno gramati-
kos sutampa pažodžiui. dėl pirmojo klausimo galima tik spėlioti – tikro atsaky-
mo istorija tikriausiai jau nebeduos. Galima spėti, kad sapūnas, susipažinęs su 
Kleino gramatika ir pamatęs ją esant kur kas fundamentalesnę, kilniadvasiškai 
atsisakė spausdinti savąją. o galbūt kas sutrukdė. juk abiejų gramatikų prakal-
bose parašyta, kad yra piktavalių pavyduolių, neišmanančių, bet mojuojančių 
cenzoriaus lazdele. Į antrąjį ir trečiąjį klausimą atsakytina drauge: Šulcas, po sa-
pūno mirties (1673) leisdamas gramatiką, daug ką taisė, redagavo, pildė, kai kur 
tiesiog nurašė nuo Kleino (tai rodo tekstologinė analizė). taigi ir atsakomybę už 
šį darbą prisiėmė sau. patys autoriai – Kleinas ir sapūnas – vienas kitam jokios 
įtakos veikiausiai nedarė. 

birutės triŠKaitĖs pranešimo „danieliaus Kleino gramatikų įtaka rankraš-
tinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana sudarytojui“ išeities taškas – jurgio lebe-
džio pastaba, kad šiame vokiečių–lietuvių kalbų žodyne esama nuorodų į pirmą-
sias lietuvių kalbos gramatikas. tačiau atidžiau pasidomėjus Clavis Germanico-
Lithvana šaltiniais aiškėja, kad sąsajų tarp žodyno ir minėtųjų gramatikų yra 
keliskart daugiau nei žodyne pateikta nuorodų. iš šių Kleino veikalų sudarytojas 
sėmėsi ne tik gramatinės informacijos apie lietuviškus žodžius (junglumą, pagrin-
dines ir išvestines formas), bet perėmė ir lietuviškų iliustracinių pavyzdžių. da-
lis jų perrašyta kartu su lotynišku vertimu, nors dažniausiai, atsižvelgiant į žo-
dyno struktūrą, išversta į vokiečių kalbą.

Kleino gramatikomis remtasi dviejuose chronologiniuose sluoksniuose: pa-
grindiniame tekste ir papildymuose, rašytuose paties žodyno sudarytojo. daž-
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niausiai gramatikos pasitelktos žodyną pildant. Žodyno ir gramatikų sąsajos liu-
dija, kad žodyno rengėjas buvo su jomis gerai susipažinęs, abi turėjo po ranka. 
dažniau remtasi Grammatica Litvanica, turbūt dėl to, kad Compendium Litvanico-
Germanicum tebuvo pirmosios santrauka. be tiesioginio šių gramatikų citavimo, 
perimta ir Kleino siūlyta rašmenų sistema. Žodyne vartojamos šios Kleino grafe-
mos: <ė>, <y>, <>, <>, <ć>, <ß>. be to, tęsiamà ir diakritinių ženklų tradicija: 
akūto, gravio ir laužtinio cirkumflekso vartosena labai artima Kleino kodifikuo-
tajai. taigi į Kleino gramatikas žodyno sudarytojas orientavosi kaip į svarbų duo-
menų apie lietuvių kalbą šaltinį.

mindaugas ŠinKŪnas pranešime „danieliaus Kleino ortografija – teorija ir 
praktika“ siekė dviejų tikslų: 1) apžvelgti, kokias rašybos taisykles Kleinas nu-
statė savo gramatikose ir kokius argumentus pateikė jas formuluodamas; 2) įver-
tinti, kaip tų taisyklių praktiškai laikėsi vėliau išleistuose darbuose – giesmyne 
ir maldyne. detaliau aptartì Kleino įvesti rašmenys <ć>, <ś> (šalia senesnių <cz>, 
<sz>). reglamentuodamas jų vartojimą, Kleinas rėmėsi lietuvos didžiosios Ku-
nigaikštystės raštų praktika bei lenkų kalbos gramatikomis ir nurodė, kad mo-
nografai <ś> ir <ć> dažniau vartojami prieš priešakinės eilės balsius, t. y. palata-
liniams [], [] žymėti, o digrafai <sz> ir <cz> – veliariniams. tačiau jis čia pat 
pridūrė, kad ir lenkų raštuose šios grafemos dažnai vartojamos be aiškesnio skir-
tumo. taisyklės vėliau nesilaikė ir pats, pavyzdžiui, giesmyne <sz>, <cz> dau-
giausia vartojamos prieš užpakalinius balsius, bet rašomos ir prieš priešakinius, 
abiejose pozicijose vartojamos taip pat ir <ś>, <ć>.

nustatyta, kad taisyklių, kurios gramatikose buvo neaiškiai ar netvirtai sufor-
muluotos, laikomasi nebuvo. tokios rašybos ypatybės pamažu niveliavosi, pavyz-
džiui, grafema <ś> nyko. nuo trečiojo Kleino giesmyno leidimo (1705) teliko liga-
tūra <sz>. ir priešingai, tie rašybos dalykai, kurie gramatikose aiškiai suformuluo-
ti ir motyvuoti, įsitvirtino ir pamažu imtì vis nuosekliau vartoti, tai yra <ė>, <>, 
<>, <y>, morfologinis galūnių žymėjimas cirkumfleksu. Šios grafemos vartotos 
liuteroniškuose raštuose iki XX amžiaus pradžios, o Kleino sukurtoji <ė> – ir da-
bartinėje bendrinėje lietuvių kalboje.

vilma ZubaitienĖ pranešime „vardažodis Xvii–Xviii amžiaus mažosios lie-
tuvos gramatikose“ apibendrino pirmųjų spausdintų mažosios lietuvos gramati-
kų – Kleino (1653, 1654), vadinamosios sapūno ir Šulco (1673), Frydricho vilhelmo 
Hako (1730), povilo ruigio (1747), Gotfrydo ostermejerio (1791), Kristijono Got-
lybo milkaus (1800) – vardažodžių aprašų medžiagą. analizuota gramatikose var-
totų sąvokų (terminų) raida, jų apibrėžimų kaita, paliesti kalbos dalių klasifikaci-
jos, gramatikos (morfologijos) kategorijų skyrimo klausimai, kaitymo paradigmų 
aprašymo, gramatikos išimčių (anomalijų) aptarimo problemos.

Grasilda blaŽienĖ pranešime „dėl Kaliningrado srities baltiškų oikonimų“ 
analizavo Xii–Xiii amžiuje prūsų gyventų teritorijų oikonimų kilmę. analizei 
pasirinktì tie baltiški oikonimai, kurie užfiksuoti Xvi amžiuje ar vėliau ir kurių 
nėra aptaręs jurgis Gerulis. pranešėja nagrinėjo etimologiją įvairiuose šaltiniuose 
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užfiksuotų oikonimų: Alckenigken, Augstupöhnen, Balieth, Gardwingen, Jouglauken, 
Kapstücken, Katzkeim, Krantz, Labagienen, Lautkeim, Legitten, Liblaucken, Linken, Mey-
ken, Mossycken, Perkappen, Poduhren, Polennen, Powayen, Pustlauken, Rachsittenthal, 
Rüdlauken, Sallecken, Schakaulack, Schreitlacken, Sensen, Spritlauken, Sudau, Tolklau-
ken, Uderballen, Warschken, Wisritten, Zanderlaucken.

baltiški oikonimai po antrojo pasaulinio karo buvo pakeisti rusiškais neatsi-
žvelgiant į jų senąsias formas, pavyzdžiui, Alknicken, pabėčių (vok. Pobethen, dab. 
rus. Romanovo) parapijoje užfiksuotas 1561–1562 metais kaip Alckenigken, 1945 
metais tapo Pribrežnoje.

danguolė miKulĖnienĖ pranešimą „lietuvių tarmėtyra: nuo danieliaus 
Kleino iki augusto Šleicherio“ pradėjo citata iš Kleino gramatikos: 

tarmių įvairumą pripažįstame. mat vienokia yra kuršių tarmė, kitokia žemaičių 
ir klaipėdiškių, dar kitokia didžiosios Kunigaikštystės lietuvių, o ši pastaroji vėl 
įvairiose vietose skirtinga1.

Šia Kleino gramatikos ištrauka paprastai pradedami lietuvių tarmių aprašai. 
tuo norima parodyti, kad tarmių įvairovė pastebėta jau pirmosiose lietuvių kal-
bos gramatikose. tačiau retas susimąsto, kuriomis būtent tarmių ypatybėmis rė-
mėsi to meto autoriai.

nuo Kleino laikų tarmės skiriamos pagal nevienodą senovinių *tj, *dj tarimą 
(tie źodei, tiems saldiems źodems vietoj tie źodźei, tiems saldiems źodźems), dvigarsių 
an, en atliepimą (dungaus ‘dangaus’), žodžio pradžios balsį e (atait ‘ateiti’, atais 
‘ateis’) ir pan. iš morfologinių ypatybių Kleinas pažymėjo vienaskaitos kilminin-
ko ir kai kurių veiksmažodžių būtųjų laikų 3 asmens formų galūnę -a (vietoj 
kaimyninių lietuvos gyventojų turėtos galūnės -o), polinkį vietoj ilgesnių formų 
vartoti trumpesnes (wadin’ ‘vadina’, kalb’ ‘kalba’). sapūno ir Šulco gramatikoje 
(1673), be Kleino paminėtų ypatybių, nurodomos dar kelios: diftongoidų uo, ie 
atliepiniai (duna ‘duona’, Duk ‘duok’), senasis baltiškojo *ā tarimas (Jakubs ‘jokū-
bas’, ʒadis ‘žodis’). apie žemaičių kirčio atitraukimą pirmąkart užsimenama Šlei-
cherio gramatikoje Litauische Grammatik (1856). taigi akivaizdu, kad pirmosiose 
gramatikose buvo akcentuojamos pačios ryškiausios tarmių ypatybės, vėliau ta-
pusios skiriamaisiais lietuvių tarmių klasifikacijos požymiais. tačiau pabrėžtina, 
kad senosiose gramatikose vartoti tarmių pavadinimai neturi būti tapatinami su 
dabartiniais.

lina plauŠinaitYtĖ pranešimą „Gramatinės informacijos pateikimas jokū-
bo brodovskio žodyne“ skyrė šios informacijos pateikimo dėsningumams ir ga-
limiems motyvams. brodovskio vokiečių–lietuvių kalbų žodynas – didžiausias 
Xviii amžiaus lietuvių kalbos leksikos rinkinys. jis ne tik didelės apimties, bet 
ir sudėtingos daugiasluoksnės struktūros. prie vienos vokiškos lemos dažnai pa-

1  Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai, 
ats. red. j[onas] Kruopas, vilnius: valsty-

binė politinės ir mokslinės literatūros lei-
dykla, 1957, 405–406.
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teikiama nuo kelių iki keliolikos lietuviškų atitikmenų, žodyne gausu lietuviškų 
posakių, patarlių ir mįslių.

leksikografiniu požiūriu vienu iš šio žodyno trūkumų laikomas gramatinės 
informacijos apie lietuviškus atitikmenis nebuvimas. tos informacijos brodovskio 
žodyne iš tiesų nedaug, tačiau negalima teigti, kad jos nėra visai. Šiek tiek gra-
matinės medžiagos vis dėlto pateikiama, nors ir nesistemingai. didumą sudaro 
lotyniški žodžių darybos paaiškinimai ir kalbos dalies pažymos prie lemų arba 
atitikmenų. lemos visuomet pabrauktos ir taip grafiškai išskirtos iš žodyno teks-
to. prie gramatinės informacijos galima priskirti ir kartais nurodomas gramatines 
atitikmenų formas ar formų galūnes. 

Žavinta sidabraitĖ pranešime „Kristijono Gotlybo milkaus giesmių redaga-
vimo pobūdis“ analizavo milkaus parengtame skaitinių vadovėlyje Kūdikių prie-
telius (Xviii amžiaus pabaiga) skelbtų giesmių redagavimo ypatybes. ji pateikė 
būdingiausius struktūrinius, stilistinius, fonikos ir kalbos redagavimo atvejus. 
rengdamas pirmąją giesmyno redakciją, kurios dalis veikiausiai ir buvo Kūdikių 
prieteliuje skelbtos giesmės, milkus buvo nusiteikęs išleisti Švietimo epochos rei-
kalavimus atitinkantį giesmių rinkinį. o XiX amžiaus pradžioje išėjęs giesmynas 
rodo, kad milkus jau aiškiai vengė radikalesnių, ypač struktūrinių, keitimų. tokį 
redaktoriaus liberalumą galėjo lemti kintantis idėjinis fonas, romantikų pagarba 
tradicijai, kita vertus, ir pastangos išvengti nepopuliarių vadinamųjų racionalis-
tinių Švietimo epochos giesmynų likimo.

tomašas HosKoveCas skaitė pranešimą „išsamus struktūrinis lietuvių kal-
bos aprašas. Kuo jis iš tikrųjų skiriasi nuo tradicinio modelio?“, kuriame pateikė 
svarbiausias mintis iš savo čekų kalba spausdinamos knygos apie formaliąją lie-
tuvių kalbos morfologiją funkciniame kalbos apraše. 

Genadijaus berestnevo pranešimas buvo skirtas „laiko kognityvinio suvo-
kimo dinamikai rusų kalbinėje sąmonėje“. 

tatjanos ŠKapenKo pranešime „Kalbos normų laužymas ir ‘аффтарская 
речь’“ svarstyta tam tikro sluoksnio rusų jaunimo internetinio žargono kilmė, 
aptartos ryškiausios leksikos ypatybės, svarbiausios daugmaž nusistovėjusios ra-
šybos ir morfologijos modifikavimo „taisyklės“.

nijolės ČepienĖs pranešimas „Karaliaučiaus istoriniai rankraščiai vilniuje“ 
skirtas lietuvos mokslų akademijos ir lietuvos nacionalinėje martyno mažvydo 
bibliotekose saugomiems Xiv–XX amžiaus istoriniams dokumentams, daugiausia 
rankraščiams, iki antrojo pasaulinio karo buvusiems Karaliaučiaus bibliotekose 
ir archyvuose. dokumentus 1945–1946 metais rado ekspedicijų į Karaliaučių ir jo 
apylinkes dalyviai ir atgabeno į vilnių.

lmab saugomi fondai F 228, F 14, F 15, F 103, lnb – F 103. F 228 turinys: 
prūsijos istorija, valdžios įsakai, bažnyčių knygos bei rytų prūsijos vietovių, dau-
giausia Xviii–XX amžiaus dvarų, bažnyčių, teismų, mokyklų dokumentai. pana-
šaus turinio yra F 14 – Klaipėdos krašto aktų kolekcija. rankraščių rinkinį F 15 
(Borussica) sudaro vokiečių ordino metraščiai, jų nuorašai, teisynai ir notariniai 
aktai, keletas užsakų, vietų istorijos, literatūriniai tekstai. Šiame fonde rastas rank-
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raščio nuorašas, kuriame yra 1548–1566 metais Karaliaučiaus universitetą baigu-
siųjų sąrašai. viename iš jų įrašytas martynas mažvydas. 170 fonde yra Šilutės 
dvaro archyvas. lnb saugomi daugiausia Xviii–XiX amžiaus dokumentai: kara-
liškųjų valdų metinių pajamų ir išlaidų apskaitos knygos, Kraupiškių parapijos, 
Karaliaučiaus dokumentai. 

Gražina aKelaitienĖ pranešime „balsių kaita danieliaus Kleino gramatiko-
je ir dabartinės lietuvių kalbos aprašuose“ apžvelgė balsių kaitos tyrimus. paste-
bėta, kad pirmojoje spausdintoje lietuvių kalbos gramatikoje yra užuominų ir apie 
šį reiškinį. skyriuje „apie įvairias raidžių padėtis, arba akcidencijas“ Kleinas mini 
trejopas, jo terminu, akcidencijas: pasikeitimą, sutraukimą ir nukritimą. plačiau 
jis aptaria pasikeitimus tarmėse ir teigia, kad kitokie, t. y. pasikeitimai kaitant, 
paaiškėsią iš linksniuočių ir asmenuočių. skyriuose apie asmenuotes Kleinas dau-
giausia dėmesio kreipia į pažymimųjų raidžių pasikeitimus, bet užsimena ir apie 
priešpaskutinio skiemens balsius. skyriuje „apie vardą ir jo akcidencijas“ jis taip 
pat kalba apie „raidžių pasikeitimus“, pavyzdžiui, įvardžiuotinių formų afiksų 
raiškos keitimąsi motyvuoja „malonesniu skambėjimu“.

specialus balsių kaitos skyrius buvo ne visose senosiose gramatikose. antai 
anoniminėje 1737 metų gramatikoje yra tik pavienių pastabų apie veiksmažodžio 
laikų formų skirtumus. išsamesnių sinchroninių balsių kaitos aprašų sulaukta tik 
XX amžiaus vi–viii dešimtmetyje (tuo metu pasirodė jano otrębskio trijų tomų 
gramatika ir Lietuvių kalbos gramatikos pirmasis tomas). pranešėja plačiai apžvelgė 
sinchroninių balsių kaitos aprašus iki mūsų dienų. ji konstatavo, kad paskutiniai-
siais XX amžiaus dešimtmečiais įsivyravo morfonologinis požiūris į balsių kaitą – 
kaip morfonologinį reiškinį jas glaustai mikrosistemų pavidalu pateikė aleksas 
Girdenis Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje (rusų kalba 1985, lietuvių – 1994). 

lidija leiKuma skaitė pranešimą „pirmõsios autoriaus latgaliečio parašytos 
latgaliečių kalbos gramatikos rengimas perspaudui (a. skrindos Латишская грам-
ма тика летгальского наречия, sankt peterburgas, 1908)“. perspaudą sudarys ori-
ginalo faksimilė ir jo perrašas dabartine latgaliečių kalba, taip pat išsamūs auto-
riaus kalbos faktų ir jo lingvistinių pažiūrų komentarai. leidinio pratarmėje 
skrindos veikalas bus vertinamas bendrinės latvių kalbos formavimosi kontekste. 
remiantis analizės rezultatais, gautais rengiant šį leidinį spaudai, aptarta santykio 
tarp latgaliečių (augšzemniekų) ir vidurio tarmių vertinimo raida. 

aleksejus andronovas ir jekaterina siZova pranešime „Kazimiero būgos 
bibliotekos likimas tomsko valstybiniame universitete“ apžvelgė Kazimiero bū-
gos asmeninės bibliotekos knygas, rastas tomsko universitete, kur profesorius 
dirbo 1919–1920 metais. pilietinio karo rusijoje metais būga buvo priverstas 
kraustytis iš permės į tomską, paskui į maskvą ir lietuvą. jis negalėjo kaskart 
pasiimti visų savo knygų. Kai kurios veikiausiai liko permės universitete (apie jų 
likimą kol kas nieko nežinoma), kitos – tomske.

Šiuo metu tomsko universiteto mokslinės bibliotekos rankraščių ir knygos 
paminklų skyriuje renkama būgos knygų kolekcija. rastos jau 26 knygos. po bū-
gos mirties asmeninę kalbininko biblioteką (beveik 1 000 knygų) Kaune įsigijo 
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lietuvos universitetas. dabar dalis jų yra vilniaus universiteto bibliotekoje. būga 
knygose prirašęs daug pastabų, specialiai įrištuose puslapiuose yra žodžių sąra-
šų ir platesnių komentarų. jų analizė svarbi ir kalbotyros tyrimams, ir didžiojo 
kalbininko moksliniam paveldui atskleisti. pranešime taip pat keltas būgos as-
meninės bibliotekos suvestinio katalogo sudarymo klausimas.

Konferencijos profesinio meistriškumo sekcijoje mokymus vedė jolanta ZA-
barsKaitĖ ir Zita nauCKŪnaitĖ. Zabarskaitė supažindino mokytojus ir stu-
dentus su internete esamais lietuvių kalbos ištekliais, svetainėmis „Kalbos namai“ 
ir „lietuvių kalbos žodynas“2, pademonstravo, kaip ten esanti medžiaga gali būti 
naudojama pamokose ir paskaitose lietuvių kalbos mokymui bei mokymuisi. 

nauckūnaitė meistriškumo pamoką, pavadintą „samprotavimo ugdymo meto-
dika“, skyrė rašinio mokymo būdams aptarti. samprotavimo pagrindą sudaro trys 
dalys – logika, etika ir kūryba. visos trys vienodai svarbios, – jei viena kuri su-
trumpės, samprotavimas „grius“. loginis mąstymas reikalingas tiesai atskleisti, 
etinio mąstymo paskirtis – didinti gėrį, kūrybinio – kurti grožį. literatūros vaid-
muo mokant samprotauti – tiesioginis ir nepakeičiamas, nes pati literatūra iš esmės 
yra samprotavimas.

pagrindinis principas naujo tipo literatūros pamokoje toks: kelk klausimus, 
kurie svarbūs tau, – atsakys tekstai. sėkmingai literatūros bus mokomasi tada, 
kai kūrinio analizė „sukibs“ su dabartimi. ar mokiniai literatūros kūrinyje randa 
sau aktualių dalykų? jie ne viską turi mėgti, jie turi vertinti. mąstymas prasideda 
nuo vertybinių klausimų, o ne nuo kūrinio „temos, problemos, vietos, laiko ir 
meninių priemonių“! literatūros vaidmuo – mokyti ne minčių, bet mąstymo. 
Geras samprotavimas kūrybiškas, todėl originalus rašinys turi būti vertinamas 
labiau negu „uniforminis“.

Konferenciją baigė lietuvos respublikos Generalinio konsulato Kaliningrade 
kultūros atašė arvydas juoZaitis pranešimu „lietuvos kultūra 2009 metų išva-
karėse“, kuriame aptarė pozityvias kultūros raidos tendencijas, taip pat atkreipė 
dėmesį į kai kuriuos probleminius valstybės kultūros politikos aspektus. pranešė-
jas pažymėjo, kad valstybė išliks, jei išliks jos kultūra ir kalba. ir tuo pirmiausia 
turi būti susirūpinta valstybiniu lygiu.

Žavinta sidabraitė    Gauta 2008 m. lapkričio 6 d.
Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto g. 84 
LT-92291 Klaipėda, Lietuva

el. p.: sidabra@takas.lt

2  svetainę „Kalbos namai“ žr. http://www.
kalbosnamai.lt; LKŽe – Lietuvių kalbos žo-
dynas I–XX, 1941–2002. Elektroninis varian-
tas, redaktorių kolegija: Gertrūda nakti-

nienė (vyr. redaktorė), jonas paulauskas, 
ritutė petrokienė, vytautas vitkauskas, 
jolanta Zabarskaitė, vilnius: lietuvių kal-
bos institutas, 2005, http://www.lkz.lt.
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Jurgita Venckienė
Lietuvių kalbos institutas, vilnius
vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

Ką reiškia santrumpa ALt antrajame 
Lietuvių kalbos enciklopedijos leidime (2008)

2008 metais pasirodė antrasis, patikslintas ir papildytas, Lietuvių kalbos enci-
klopedijos leidimas1. rengėjai enciklopediją praplėtė daugiau nei dvidešimčia 
straipsnių, daugiausia biobibliografinių; daug informacijos atnaujino, nurodė nau-
jausius kalbininkų darbus, literatūros sąrašus papildė naujomis monografijomis, 
straipsniais, bibliografijomis2. 

Į naująjį enciklopedijos leidimą papuolė ir Archivum Lithuanicum (1999−). Žur-
nalui skirtas atskiras straipsnis, jame spausdintais tekstais papildyti LKE2 litera-
tūros sąrašai. tačiau žurnalo žymėjimas sukelia painiavos. nors LKE2 sutrumpi-
nimų sąraše nurodyta, kad ALt reiškia „acta linguistica lithuanica, vilnius, 
1999−.“ (p. 7), šia santrumpa žymimas ir Archivum Lithuanicum. 

be to, Acta Linguistica Lithuanica pažymima ir santrumpa LKK, nors, remiantis 
minėtu sutrumpinimų sąrašu, LKK turėtų būti žymimi 1957−1999 metais ėję Lie-
tuvių kalbotyros klausimai. be abejonės, tai painioja skaitytoją, ieškantį ALt, LKK 
santrumpomis pažymėtų leidinių ir juose išspausdintų straipsnių.

1  vytautas ambrazas, aleksas Girdenis, Ka-
zys morkūnas, algirdas sabaliauskas, vin-
cas urbutis, adelė valeckienė, aleksand ras 
vanagas, Lietuvių kalbos enciklopedija, ant-
rasis patikslintas ir papildytas leidimas, 
sudarė Kazys morkūnas, redagavo vytau-
tas ambrazas, vilnius: mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos institutas, 22008 (toliau − 
LKE2). pirmasis leidimas išėjo 1999-aisiais.

2  tiesa, kai kas pro rengėjų akis prasprū-   
do. Štai straipsnyje „perktnas jokūbas“          
(p. 410) neužsiminta apie jo traktatą Wol-
gegr÷ndetes Bedencken Uber die Ins Litthau-
ſche Uberſeãte ʒehen Fabeln Æſopi, Und der-
ſelben pasſionirte Ʒuſchrifft (1706), surastą 
2002-aisiais miunchene, bavarijos valsty-

binėje bibliotekoje (žr. ona aleknavičienė, 
Christiane schiller, „jacobas perkuhnas 
prieš michaelį mörliną, johanną schultzą 
ir philippą ruhigą traktate Wolgegr÷ndetes 
Bedencken Uber die Ins Litthauſche Uberſeãte 
ʒehen Fabeln Æſopi, Und derſelben pasſionirte 
Ʒuſchrifft [1706]“, ALt 5, 2003, 15−50). be 
to, pasitaikė ir netikslumų. pavyzdžiui, 
BALt serijoje publikuotą povilo januševi-
čiaus dienoraštį Visokių atsitikimų sąraša: 
1895−1898 (povilas januševičius, Visokių 
atsitikimų sąraša: 1895−1898, BALt 5, paren-
gė vilma Žaltauskaitė, vilnius: lietuvos 
istorijos instituto leidykla, 2004) parengė 
ne, kaip nurodyta LKE2, jurgita venckienė 
(p. 238), o vilma Žaltauskaitė.
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1. ALt − ARCHIVUM LITHUANICUM. Žurnale Archivum Lithuanicum išspausdinti šie 
LKE2 minimi straipsniai, pažymėti santrumpa ALt: 

straipsnio autorius, pavadinimas straipsnis išspausdintas LKE2 nurodyta

aleknavičienė, ona, „pridėtos ir praleistos 
biblijos eilutės jono bretkūno Postilės 
perikopėse“

Archivum Lithuanicum 1, 
1999, 67–84

ALt 1, 1999 
(LKE2 20)

aleknavičienė, ona, „ar jono bretkūno bib-
lija buvo jo Postilės redagavimo šaltinis?“

Archivum Lithuanicum 2, 
2000, 11–50

ALt 2, 2000 
(LKE2 20)

aleknavičienė, ona; Christiane schiller, „jo-
hannas behrendtas – Dawádno Mókſlo apie 
Dußiôs Ißgánim± (1729) redaktorius, recen-
zentas ir maldos vertėjas“

Archivum Lithuanicum 4, 
2002, 43−78 

ALt 4, 2002 
(LKE2 20)

aleknavičienė, ona; Christiane schiller, 
„rastas antras michaelio mörlino Principium 
primarum in lingva Lithvanica (1706) egzem-
pliorius“

Archivum Lithuanicum 4, 
2002, 79–116

ALt 4, 2002 
(LKE2 20)

aleknavičienė, ona; Christiane schiller, „ja-
cobas perkuhnas prieš michaelį mörliną, 
johanną schultzą ir philippą ruhigą trakta-
te Wolgegr÷ndetes Bedencken Uber die Ins 
Litthauſche Uberſeãte ʒehen Fabeln Æſopi, Und 
derſelben pasſionirte Ʒuſchrifft (1706)“

Archivum Lithuanicum 5, 
2003, 15–50

ALt 5, 2003 
(LKE2 20)

ambrazas, saulius, „būdvardžių su priesa-
ga -iškas(-a) posesyvinės reikšmės statusas 
senuosiuose raštuose“

Archivum Lithuanicum 4, 
2002, 159–170

ALt 4, 2002 
(LKE2 23)

dini, pietro umberto, „dar kartą apie 
lietuvių romėniškosios kilmės teoriją: 
lingvistinė valakiškojo varianto samprata“

Archivum Lithuanicum 5, 
2003, 195−206

ALt 5, 2003 
(LKE2 322)

drotvinas, vincentas, „Keletas duomenų 
michaelio mörlino biografijai“

Archivum Lithuanicum 4, 
2002, 99–116

ALt 4, 2002 
(LKE2 1473, 349)

Gelumbeckaitė, jolanta, „Bibliotheca Augusta, 
jos istorija ir lietuviškos knygos“

Archivum Lithuanicum 2, 
2000, 75–98

Alt 2, 2000
(LKE2 184)

Gelumbeckaitė, jolanta, „philippo Hainhofe-
rio ryšiai su dlK ir lietuviškas eilėraštis 
jam skirtoje knygoje Carmina gratulatoria 
amicorum in felicissimum iter (1617)“

Archivum Lithuanicum 4, 
2002, 17–42

Alt 4, 2002 
(LKE2 184)

3  LKE2 147 apsirikta nurodant metus − ALt 4, 
2003. iš tiesų ketvirtas žurnalo tomas išėjo 
2002 metais.
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straipsnio autorius, pavadinimas straipsnis išspausdintas LKE2 nurodyta

Gelumbeckaitė, jolanta, „pirmas lietuviškas 
pamokslų rinkinys – Wolfenbüttelio postilė 
(1573). rankraščio kritinio komentuoto lei-
dimo principai ir tyrimo strategija“

Archivum Lithuanicum 5, 
2003, 51–96

ALt 5, 2003 
(LKE2 184, 610)

Kabašinskaitė, birutė, „Karolio Gotardo Ke-
berio giesmynų genezė ir kalba: XiX am-
žiaus pirmoji pusė“

Archivum Lithuanicum 3, 
2001, 13–54

ALt 3, 2001 
(LKE2 249)

Kabašinskaitė, birutė, „Xvi–XX amžiaus 
lietuviškų giesmių tyrimo ir publikavimo 
apžvalga“

Archivum Lithuanicum 3, 
2001, 325–344

ALt 3, 2001 
(LKE2 249)

Kabašinskaitė, birutė, [rec.:] „jonas 
bretkūnas, Giesmes Duchaunas ir kitos 1589 
metų liturginės knygos: tekstai ir jų šaltiniai, 
parengė habil. dr. Guido michelini, 2001“

Archivum Lithuanicum 4, 
2002, 215–222

ALt 4, 2002 
(LKE2 249)

labutis, vitas, „pirmųjų spausdintų lietuvių 
kalbos gramatikų sintaksė“

Archivum Lithuanicum 6, 
2004, 51–62

ALt 6, 2004 
(LKE2 296)

sidabraitė, Žavinta, „milkų šeimos vieta 
Xviii amžiaus mažosios lietuvos raštijoje“

Archivum Lithuanicum 5, 
2003, 97–126

ALt 5, 2003 
(LKE2 356)

subačius, Giedrius, „du jurgio ambrazie-
jaus pabrėžos rankraščiai: Kninga turinti 
savėj kozonius ir Rekolekcijos dvasiškos“

Archivum Lithuanicum 3, 
2001, 167–184

ALt 3, 2001 
(LKE2 516)

urbutis, vincas, „Kaip mikalojus daukša 
vertė jokūbo vuiko naujadarus“

Archivum Lithuanicum 2, 
2000, 99–106

ALt 2, 2000 
(LKE2 572)

Zubaitienė, vilma, „Kristijono milkaus 
(1800) pakeitimai pilypo ruigio (1747) 
žodyne“

Archivum Lithuanicum 5, 
2003, 127–178

ALt 5, 2003 
(LKE2 356)

2. ALt − ACTA LINGUISTICA LITHUANICA. Žurnale Acta Linguistica Lithuanica iš-
spausdinti šie santrumpa ALt pažymėti straipsniai:

straipsnio autorius, pavadinimas straipsnis išspausdintas LKE2 nurodyta

baluodė, laimutė, „velta rūíe-draviòa“ Acta Linguistica 
Lithuanica 48, 2003, 
197−199

ALt 48, 2003 
(LKE2 460)

Young, steven robert, „lithuanian žiaurùs : 
žvėrìs“

Acta Linguistica 
Lithuanica 47, 2002, 
109−115

ALt 47, 2002 
(LKE2 225)

Karaciejus, juozas, „sveikiname algirdą 
sabaliauską“

Acta Linguistica 
Lithuanica 53, 2005, 
133−136

ALt 53, 2005 
(LKE2 466)



straipsnio autorius, pavadinimas straipsnis išspausdintas LKE2 nurodyta

Kavaliūnaitė, Gina, „atrasta Chylinskio 
senojo testamento berlyno egzemplioriaus 
kopija“

Acta Linguistica 
Lithuanica 54, 2006, 
119−121

ALt 54, 2006 
(LKE2 107)

Kavaliūnaitė, Gina, „postpozicinių 
vietininkų sistema Chylinskio naujojo 
testamento vertime“

Acta Linguistica 
Lithuanica 49, 2003, 
33−49

ALt 49, 2003 
(LKE2 268)

venckutė, regina; Kazimieras Garšva, 
olegas poliakovas, „akademikas jurijus 
stepanovas ir lietuvių kalba“

Acta Linguistica 
Lithuanica 46, 2002, 
223−227

ALt 46, 2002 
(LKE2 513)

iš straipsnių sąrašų matyti, kad Lietuvių kalbos enciklopedijos antrajame leidime 
santrumpa ALt dažniau žymimas Archivum Lithuanicum žurnalas, o ne Acta Lin-
guistica Lithuanica, kaip nurodyta sutrumpinimų sąraše. belieka tikėtis, kad tre-
čiajame enciklopedijos leidime šios klaidos bus ištaisytos.

jurgita venckienė    Gauta 2008 m. liepos 10 d. 
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: jurgive@lki.lt
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