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Ona Aleknavičienė
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

In memoriam 
Amici Sauli Ambrazi

Netikėta žinia apie archivum lithuanicum redaktorių kolegijos nario,         
Lietuvių kalbos instituto vyriausiojo mokslo darbuotojo, habilituoto humanitarinių 
mokslų daktaro SAULIAUS AMBRAZO mirtį sukrėtė ankstyvą 2010 metų 
rugpjūčio 30-osios rytą. Mirtis – Gyvenimo durys, bet jos užsidarė taip staiga.

Saulius Ambrazas gimė 1957 metų lapkričio 5 dieną Kaune. 1981-aisiais baigė 
Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specia-
lybę. 1981–1984 metais buvo šio universiteto aspirantas. 1984 metais Vilniaus uni-
versitete apgynė daktaro disertaciją veiksmažodžių abstraktai (nomina actionis) 
senojoje lietuvių kalboje ir pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute 
(nuo 1990-ųjų – atkurtame Lietuvių kalbos institute). 

Dirbo Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje – iš pradžių jaunesniuoju 
moksliniu bendradarbiu, nuo 1989 metų – moksliniu, nuo 1991 – vyresniuoju 
moksliniu, o nuo 1995 metų – vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu (pagal dabartinį 
pareigybių įvardijimą – vyriausiuoju mokslo darbuotoju). Šias pareigas pradėjo eiti 
parašęs ir Lietuvių kalbos institute apgynęs habilitacinį darbą – monografiją 
daiktavardžių darybos raida. lietuvių kalbos veiksmažodiniai vediniai 
(1993). 2000-aisiais išėjo antroji monografijos dalis daiktavardžių darybos raida 
2. lietuvių kalbos vardažodiniai vediniai. 

Mokslo visuomenei Sauliaus Ambrazo darbai žinomi nuo 1980-ųjų – tada žur-
nale baltistica buvo paskelbtas pirmasis straipsnis „Galūnių darybos veiksmažo-
džių abstraktai M. Daukšos postilėje“. Mokslininkas nesiblaškė, sistemingai ėjo 
viena kryptimi, pasirinkta dar studijuojant Vilniaus universitete (1976–1981). Tai 
istorinė lietuvių ir kitų baltų kalbų vardažodžių daryba. Dažniausi jo darbų pava-
dinimų reikšminiai žodžiai – vediniai, abstraktai, priesagos, darybos raida. 
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Saulius Ambrazas – vienas žymiausių XX amžiaus pabaigos ir XXI pradžios lygi-
namosios kalbotyros atstovų.

Saulius Ambrazas yra vienas iš lietuvių kalbos atlaso iii. morfologija (1991) 
autorių (parengė 20 žemėlapių ir jų komentarus), vienas iš straipsnių rinkinių Kal-
bos istorijos ir dialektologijos problemos 1–2 (2005–2008) sudarytojų ir auto-
rių. Paskutiniaisiais metais dirbo prie Lietuvos ir Latvijos mokslininkų rengiamo 
baltų kalbų atlaso, rašė etimologijos komentarus. Lietuvos ir užsienio periodiniuo-
se leidiniuose bei straipsnių rinkiniuose paskelbė 70 straipsnių, 16 recenzijų, 13 ap-
žvalgų; publikavo 23 pranešimų, skaitytų konferencijose, tezes. 

Šiame archivum lithuanicum tome skelbiama Sauliaus Ambrazo mokslo dar-
bų bibliografija. Ji nėra visai baigtinė. Iš keletą metų jo rašytos knygos rankraščių ir 
jau publikuotų straipsnių numatoma parengti monografiją apie lietuvių kalbos būd-
vardžių darybos raidą. 

Saulius Ambrazas buvo tarptautinių mokslo žurnalų archivum lithuanicum, 
baltu filoloģija ir tęstinio leidinio senovės baltų kultūra redaktorių kolegijos   
narys. 1996–2000 metais vadovavo Lietuvių kalbos instituto Senųjų raštų duomenų 
bazės kūrimui. 

Tokia būtų mokslininko „vizitinė kortelė“. Toliau norėtųsi kalbėti apie jį kaip 
apie bendradarbį, archivum lithuanicum redaktorių kolegijos narį ir kelti tris   
aspektus – autoriaus, recenzento ir mokslinio redaktoriaus. Visus juos lydės tas pats 
motyvas – jo žmogiškoji pozicija. Ir būtent ji bus čia svarbiausia – prisimename   
kolegą, bendražygį, bičiulį. 

Mintį steigti naują žurnalą (1998-aisiais) Saulius iš pradžių priėmė be entuziaz-
mo, sakė: „O kam Lietuvoje reikia dar vieno?“ Juk yra baltistica, Lietuvių kalbos 
institutas leidžia lietuvių kalbotyros klausimus, kalbos istorikai turi kur publi-
kuoti straipsnius. Jam ir ne tik jam tada atrodė, kad įsteigus dar vieną, galį susilp-
nėti kiti. Tačiau po pokalbių, kad tai bus specializuotas – socialinei kalbos istorijai 
skirtas – žurnalas, sutiko būti iniciatyvinės grupės nariu. Ir tapo dideliu entuziastu.

Nors žurnale archivum lithuanicum Saulius paskelbė tik vieną straipsnį    
(jo tiriamojo darbo sritis labiausiai atitiko baltisticos tematiką), bet net 13 recenzijų 
(iš jų – 6 knygų, 7 disertacijų), 3 konferencijų apžvalgas. Ypač noriai rašė disertaci-
jų recenzijas, kad mokslo visuomenę greičiau pasiektų informacija apie naujausius 
tyrimus. Jų sklaidõs galimybės dėl riboto egzempliorių skaičiaus gerokai mažesnės 
negu knygų. Dar 3 knygų recenzijas paskelbė kituose Lietuvos mokslo žurnaluose.

Saulius recenzavo daug žurnalui įteiktų straipsnių, ypač tuos, kuriuose diachro-
niškai nagrinėjami kalbos sistemos dalykai. Ir šiame tome yra du jo palankiai įver-
tinti straipsniai (žr. 1 ir 2 pav.). 



13 i n  m e m o r i a m 
A m i c i  S a u l i  A m b r a z i

1 pav. sauliaus ambrazo vidinė recenzija, rašyta 
2010-03-23 šiam Archivum Lithuanicum tomui;
Archivum Lithuanicum archyvas
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2 pav. sauliaus ambrazo vidinė recenzija, rašyta 
2010-04-15 šiam Archivum Lithuanicum tomui;
Archivum Lithuanicum archyvas
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Į prašymą recenzuoti reaguodavo labai operatyviai: iš ryto – prašymas, vakare – 
recenzija. Jis ne tik įvertindavo, ar tinka publikuoti, bet ir pateikdavo dalykinių bei 
techninių pastabų, nurodydavo literatūros. Vadìnamosios vidinės recenzijos pagal 
mokslo leidinių rengimo reikalavimus turi būti anoniminės, bet jis visada pasirašy-
davo, sakydavo, kad jo pavardė tegu lieka, jis nesislepiąs. Jei Saulius recenziją para-
šė, vadinasi, straipsnis priimtinas. Kai kuriuos straipsnius netrukus atnešdavo at-
gal: „Čia visiški niekai, čia nėra ką recenzuoti.“ Ir labai susierzinęs išeidavo su-
traukti „pypkės“.

Vertindamas darbus, Saulius buvo gana kategoriškas, bet objektyvus. Itin nemė-
go nepagrįstumo. „Filologija yra šventa, čia negalima rašyti bet ko“, – sakydavo jis. 
„Mokslas nesiremia tikėjimu“ – dar vienas dažnai jo kartotas posakis. Kitaip ta-
riant, arba įrodai moksliniais argumentais, arba ne. Jei neįrodai, nėra ko ir rašyti. 
„‘Aš tikiu’ – ne argumentas“, – pabrėždavo jis. Nors moksle ne visada pavyksta iš-
siversti be žodžių galbūt, matyt, tikėtina, veikiausiai, bet jie, Sauliaus nuomone, 
neturi būti per dažni ir negali būti pateikiami prie pagrindinių išvadų. Į hipotezes 
žiūrėjo skeptiškai, šaipėsi iš hipotezių dėl hipotezių. Nemėgo ir daugžodžiavimo: 
„Non multa, sed multum.“ („Nedaug, bet daug.“)

Ne vìsos temos Sauliui buvo taip gerai pažįstamos kaip žodžių daryba ir etimo-
logija. Jam, kaip kalbos sistemos tyrėjui, kartais atrodė ne itin svarbūs ekstraling-
vistiniai veiksniai. Žiūrintiems į senuosius rašytinio paveldo šaltinius visų pirma 
kaip į kultūros, istorijos, komunikacijos reiškinį atrodydavo truputį keista, kad jam 
rūpi tik kalba, kad vien tik ji yra dėmesio vertas objektas. Tiriant socialinę kalbos 
istoriją – kalbą kaip visuomeninį reiškinį, požiūrį į kalbą, kalbos įtaką visuomenei 
ir visuomenės poveikį kalbai – kalbos faktai dažnai būna tik įrankis. Tekdavo ginčy-
tis dėl sąvokų, įrodinėti vienos ar kitos sampratos pagrįstumą. Mokslinius argu-
mentus pripažindavo, nebuvo iš tų, kurie mãno, kad mokslas tik tai, ką tiria jie. 
Labai domėjosi filologiniais senųjų raštų tyrimais – jie buvo ir tebėra viena iš pa-
grindinių archivum lithuanicum temų. 

Mokslinėje veikloje Sauliui negaliojo jokie draugystės dėsniai. Draugas ne drau-
gas, jaunas ar ne toks – visiems sakydavo tiesą. Jis kovėsi dėl kokybės. Ne visái ma-
lonios, kartais sarkastiškos ir net garsaus juoko lydimos pastabos būdavo skiriamos 
ne autoriui sumenkinti, bet tyrimui pagerinti. Linkusiems įsižeisti tekdavo patarti, 
kad žiūrėtų ne kaip pasakė, o ką pasakė ir skubėtų atsižvelgti, „susiurbti“ pateik-
tą, tarsi padovanotą, informaciją. Lyg ir akivaizdu, kad pastabos, nesvarbu kokiu 
tonu pasakytos, vertingesnės už pagyras, bet toks būdas paveikti autorių neretai kiek 
apgadindavo santykius. Čia reikėtų pridurti: „Verba volant, scripta manent.“ („Žo-
džiai nuskrenda, raštai išlieka.“) Antra vertus, Saulius labai mokėjo džiaugtis kitų 
laimėjimais ir tuo džiaugsmu atvirai dalijosi su kitais.
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Ne visus straipsnius Saulius imdavosi ir redaguoti – tik tuos, kur aiškiai iškelta 
problema ir bent jau yra analizės pradmenų. Redaktorius buvo puikus – ne tik geras 
sakinių išpainiotojas, bet ir struktūros modeliuotojas. Autorius neretai išdėsto analizę 
ta tvarka, kokia ją atliko. Problemos esmė tada išryškėja straipsnio pabaigoje, ten su-
siformuoja ir tyrimo centras. Saulius siūlydavo medžiagos dėstymą apversti. Esą 
prob lemą ir jos sprendimą jau žinai, dabar aiškiai iškelk ir įrodyk pradėdamas nuo 
svarbiausių. Daugelis jaunų mokslininkų girdėjo jo posakį: „Iš pradžių reikia užmesti 
meškerę, o paskui pagauti žuvį.“ Redaguodamas itin daug dėmesio skyrė išvadoms.  
Jo nuomone, čia negali būti įvadui būdingų teiginių. Tai net ir ne nustatytų dalykų, 
kad ir naujų, santrauka – išvadose turi būti esminiai, jau iš jų išvesti teiginiai.

Sauliaus taisymus buku nepadrožtu pieštuku teko šifruoti ne vienam. Nuomonę 
apie perskaitytą darbą jis mėgo pasakyti ir žodžiu, nesvarbu kur autorių sutikęs:  
koridoriuje, laiptinėje ar konferencijų salėje. Kartais ją išdėstydavo elektroniniuose 
laiškuose, ypač tada, kai autorius nebuvo LKI darbuotojas, taigi nebuvo kasdien  
matomas bendradarbis. Bet kuriuo atveju skubėdavo savo pastabas pasakyti – jam 
būdavo sunku sulaukti Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus posėdžio, kuriame 
bus svarstoma disertacija ar spaudai rengiama knyga. Jo pamatyta geresnės moksli-
nės kokybės vizija vertė tai padaryti „čia ir dabar“.

Saulius daug ir nuoširdžiai dirbo su perspektyviais doktorantais, nors nebuvo jų 
vadovas, kartais net ir ne doktorantūros komiteto narys. Gal nebus nusižengta eti-
kai, jei darbui su doktorantais pailiustruoti bus pasiremta mintimis iš Sauliaus elek-
troninių laiškų (remiamasi adresatui leidus). Vienas jų rašytas likus kelioms savai-
tėms iki disertacijos svarstymo Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje. Rašytas 
tam, kad autorius nedelsdamas – dar iki posėdžio – imtų taisyti ir galėtų greičiau 
disertaciją ginti.

Pradėjęs žodžiais, kad darbas didžiai vertingas ir be jokių abejonių gintinas,    
toliau pateikė sąrašą konstruktyvių pasiūlymų. Bet jų tiek daug ir esminių (praside-
dančių: „Visai nevykusiai apibūdinti metodai“, „Siūlyčiau labiau išgryninti pačią 
disertacijos struktūrą, t. y. perstumdyti kai kuriuos skyrius“, „Disertacijos įvade  
visai nereikia skyrelio [...]. Jis pernelyg atšokęs nuo disertacijos objekto ir tik blaško 
dėmesį“, „Išvados dar neišvadiškos. Jas reikia trumpinti ir iš esmės perredaguoti“, 
„Būtina sutvarkyti nuorodas, jos turi nurodyti į konkretų paragrafą, o ne į įvadą ar 
kokį bendrą skyrių“), kad skaitant laišką susidaro įspūdis, jog žodžiai „kai ką siūlau 
taisyti“ reiškia beveik „siūlau perdaryti viską iš esmės“. Nors patarimai labai kon-
kretūs, gerai motyvuoti, bet ne taip lengva juos įgyvendinti didelės apimties darbe. 
O laiško pabaigoje – paguoda, kad tu turbūt supratai, jog šitos pastabos neesminės, 
ir subtilus aktyvinimas kuo greičiau disertaciją ginti: „Su nekantrumu laukiu tų  
iškilmių (jau dabar jaučiu gero vyno kvapą).“
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Po mėnesio, po LKI Doktorantūros komisijos posėdžio, kuriame buvo nutarta,  
kad disertaciją galima teikti ginti, Saulius dar kartą perskaitė pataisytą darbą ir laiške 
konstatavo, kad jis smarkiai pagerėjęs. Bet dar ir dabar išvados jam „neišvadiškos“, 
vis dar primenančios darbo santrauką, tad joms dar reikią „kapitalinio remonto“. 
Prastai jam atrodė ir bandymas į vieną dalį sukišti vos ne du trečdalius disertacijos 
teksto: „Tai nepaprastai apsunkina skaitymą. Skaitytojas tiesiog turi brukte bruktis 
per skyrių skyrelių labirintą be jokio kelio ir takelio.“ Ir vėl konkretūs siūlymai, kaip 
iš vienos dalies padaryti kelias, ir net galimi tų dalių pavadinimai. Kuo dalių dau-
giau ir kuo jos trumpesnės, tuo skaityti lengviau, ir nereikią jaudintis, kad jų bus 
daug. Juk darbas išskirtinai didelis, daug jame atradimų ir „visa tai turi suskambėti 
lyg kokia simfonija“.

Suprasdamas, kaip sunku autoriui taisyti savo, rodos, jau baigtą darbą, – tada 
atsiranda noras ieškoti argumentų, kaip to nedaryti, – Saulius ragino doktorantą 
nugalėti save ir eiti toliau. Gali susidaryti įspūdis, kad jis norėjo primesti savo va-
lią, tačiau jokių ultimatumų nėra: „Žinoma, Tu daryk, kaip išmanai. Aš negaliu  
įsakinėti, kaip Tau pasielgti. Aš juk – joks vadovas, tik – neabejingas skaitytojas.“ 
Visuose laiškuose juntamas nuoširdus noras padėti, stumtelėti reikiama kryptimi. 

Ši istorija rodo ne tik tarsi ir nesuinteresuoto mokslininko geranoriškumą.    
Laiškai liudija daug daugiau – rūpinimąsi lituanistikos garbe apskritai. Iš čia       
tas reiklumas sau ir kitiems.

Į kiekvieną gero mokslinio lygio disertacijos gynimą Saulius žiūrėjo kaip į šven-
tę. Dar tik perskaitęs ir pajutęs jos vertę, jis jau viešai džiaugdavosi: „Jau dabar au-
syse skamba būsimos šventės akordai.“ Jam buvo visai nesvarbu, kokios institucijos 
doktorantas. Jam rūpėjo tik darbo kokybė ir lituanistikos prestižas. Jį suprato ne kaip 
deklaraciją, o kaip tautos ir valstybės gyvavimui būtiną savivokos elementą.

Saulius be galo gerbė savo mokytojus – Vilniaus universiteto dėstytojus, ypač  
disertacijos vadovą. Pasakojo, kaip jis redagavo pirmuosius jo straipsnius. Nebuvo 
linkęs iš karto sutikti, gal ir nepavykdavo tinkamai pataisyti. Tik kai trečiąjį jo 
straipsnio variantą vadovas ištaisė raudonai, Saulius pripažino jį esant teisų – „iš-
moko“ aiškiai dėstyti mintis, rašyti trumpais sakiniais, optimaliai sutvarkyti struk-
tūrą. O paskui to mokė kitus. Pagarba ir padėka už tai jam buvo reiškiama tiek    
žodžiu, tiek raštu. Tie patys jausmai liko ir širdyse.

Saulius skatino mokslininkus leisti knygas. Tai buvo tradicinė jo baigiamoji išvada 
tiek per disertacijų svarstymus ir gynimus, tiek per Konkursų ir atestacijos komisijos 
posėdžius. Jis žinojo, kuo baigiasi per ilgas delsimas, todėl nuolat primindavo kole-
goms, kad jau laikas „dėti ant stalo“ keletą metų rengiamą knygą: „Tempus fugit.“ 
(„Laikas bėga.“) Rodos, aktyviojoje Sauliaus vartosenoje nebuvo žodžių mokslo   
sklaida, lituanistikos plėtra, bet raginimas publikuoti tyrimų rezultatus turėjo    
būtent tokį tikslą.



Šių metų rugpjūtį sužinojus apie Sauliaus mirtį, visi lietuviški žodžiai, siejami su 
šiuo būties baigties reiškiniu, pasirodė banalūs. Buvo aišku, kad tai neteisinga, bet ir 
teisybės ieškoti negalima. Mes buvome bičiuliai, o su bičiuliais tarsi reikia ir pasisvei-
kinti, ir atsisveikinti. Atsisveikinti turime mes: „Sudie, Sauliau. Ilsėkis ramybėje.“

ona aleknavičienė  Gauta 2010 m. lapkričio 5 d.
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: aleknaviciene@lki.lt
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uniwersytet Adama mickiewicza, Poznań

the earliest Known 
lithuanian Glosses (~1520–1530) 

1. j o a n n e s  H e r o l t ’ s  b o o K  C o n t a i n i n G  l i t H u a n i a n  G l o s s e s 
( H G l ).1 in 2006, one of the authors of this text, mariusz leńczuk, spotted the un-
known glosses in the rare incunabulum at the national museum of poland in Kraków, 
in the collection of emeryk Hutten-Czapski (muzeum narodowe w Krakowie, mu-
zeum im. emeryka Hutten-Czapskiego): joannes Herolt, Liber Discipuli de Eruditione 
Christifidelium (student’s book Concerning the instruction of the Christian Faithful), 
basel, not before 1485, 2°; call number: mnK Xv 44.2 later the other two authors—
Wiesław Wydra and Giedrius subačius—identified the language of the glosses 
(further—HGl) as lithuanian. 

very little is known about the author himself. “johannes Herolt called discipulus, 
a dominican Friar of basel who flourished during the first half of the fifteenth 
century.”3 since Herolt’s pseudonym was discipulus, the beginning of the title Liber 
Discipuli may mean that the book De Eruditione Christifidelium was written by the 
author discipulus. 

2  Cf. Incunabula, quae in bibliothecis Poloniae 
asservantur, moderante alodia Kawecka-
Gryczowa, composuerunt maria bohonos 
et elisa szandorowska, Wratislaviae [etc.]: 
ex officina inst. ossoliniani, 1970, no 2732; 
Felix Kopera, Spis druków epoki Jagielloń-
skiej w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-
Czap skiego w Krakowie [Kraków: emery-
kowa Hutten-Czapska,] 1900, 18. 

1  We thank dr. jolanta Gelumbeckaitė and  
dr. jurgis pakerys for their attentive read-
ing of the first manuscript of this article 
and suggesting significant improvements; 
we thank prof. pietro u. dini for help in 
deciphering certain lithuanian glosses; 
we also express our sincere gratitude to 
elizabeth novickas for editorial assist-
ance.
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this copy of Herolt’s book is bound in blind-stamped brown leather over wood-
en boards. two metal clasps survive. on the front cover the central field is divided 
horizontally by a double borderline enhanced with a zig-zag roulette. each of the 
two square fields that result includes a stamped image of the stylized sun with the 
latin monogram of jesus Christ (ihs in gothic letters with the <s> reversed). some 
of the radiant lines in the center stamp have been enhanced with a circular floral 
stamp. an inner border around both central fields is made with a roulette of a 
repetitive motif of a simple leaf in outline. the roulette of the outer border has a 
repeated motif of a trefoil connected by half circles. the back cover is decorated in 
similar way, with one essential difference: the central field is decorated with dia-
mond-shaped stamps of a lily arranged in nine horizontal bands. the spine (re-
backed?) has five raised bands and three modern paper labels, reading (from top 
to bottom): Them[ata] Domin[icarum] totius a[nni]; X XV; and [...]12[...]. the book is 
rubricated and contains multicolored initials; it was foliated in pencil in the twen-
tieth century. 

on the front pastedown two prayers are inscribed in polish: “de ſancta anna or[a-
ti]o” (it begins: Sdrowaß Maria mÿloſcʒÿ pelna) and to our lady (it begins: Sdrowaß 
naßwyathßa Maria). the same pastedown contains a polish decalogue in verse.4 a part 
of the leaf between the two prayers was cut out (probably it was ripped off the board 
it was glued onto); most probably it contained one more prayer. the whole front 
flyleaf was cut out as well. on the back pastedown there is inscription about the death 
of the king of poland sigismundus (Žygimantas senasis; zygmunt stary) in 1548: 
Sigismvndus Rex polonie ſoluit debitu[m] natvre die do[min]ico pasche prima die aprilis 1548, 
and a supplemental note in a later hand: hoc eſt 14 April[is] In nouo Calendario. 

the incunabulum contains numerous latin inscriptions and glosses in red and 
black ink, made in two or three different hands at the end of the fifteenth and the 
first decades of the sixteenth century. marginalia are quite abundant approximately 
up to the f. 80r, but almost disappear afterwards. among them lithuanian glosses 
also occur. they are located on five pages: 17v (signature: a3v); 21r (signature: a7r); 
30r (signature: b6r); 79r (signature: h7r); and 79v (signature: h7v). lithuanian words 
and phrases were inscribed in both red and black ink—most probably by one hand, 
in gothic cursive script.5 this longhand embodies graphic characteristics of handwrit-
ing in the first half of the sixteenth century. judging by the script, the lithuanian 
glosses must have been inscribed in approximately 1520–1530 (or around 1525). 

3  johannes Herolt, Miracles of the Blessed Vir-
gin Mary, new York: Harcourt, brace & 
Co., 1928. 

4  the texts were published: Kopera 1900, 18; 
Wiesław Wydra, Polskie dekalogi średnio-
wiecz ne. Silva Medii et Recentioris Aevi 2, 
Warszawa: pax, 1973, 81–82; Wiesław Wy-
dra, Wojciech ryszard rzepka, Chrestoma-

tia staropolska. Teksty do roku 1543, Wro-
cław: zakład narodowy im. ossolińskich, 
32004, 27–28.

5  about lithuanian gothic cursive script cf. 
rūta Čapaitė, Gotikinis kursyvas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje, vil-
nius: versus aureus, 2007 (with the sum-
mary in German).
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the first leaf of Herolt’s book contains a provenance from the seventeenth cen-
tury: Inſcriptus Cata[logi] Collegij Soc[ietatis] IEſu Neſviſenſis (f. 1r). an analogous in-
scription was placed on the next leaf: Inſcrip[tus] Catal[ogi] Collegij Neſ[viſenſis] Soc[ieta]-
tis IEſv (f. 2r). both of them indicate that the book was listed in the catalog of the 
jesuit College in nesvyžius (Nesvisium; Nieśwież; Нясвіж). the book has no earlier 
provenance. mikalojus Kristupas radvila našlaitėlis (mikołaj Krzysztof sierotka 
radziwiłł) founded the jesuit College in nesvyžius in 1586.6 

it is not an easy task to determine which library possessed the incunabulum ear-
lier and in what locality the glosses were inscribed. We can only guess that this copy 
of Herolt’s book had belonged to one of the observant Franciscan (bernardine) mon-
asteries in the Grand duchy of lithuania. the handwritten polish prayers to st. ann 
and our lady (and the decalogue) support this idea, since they were typical forms 
of observant Franciscan religious practice. observant Franciscans expanded the Cult 
of st. mary and venerated the mother of our lady—st. ann—with special honor.7 
in catechetical activities they passionately propagated the ten Commandments as 
well; ample observant Franciscan archival materials attest to this. ultimately, the 
observant Franciscan origin of the book is supported by the latin monogram of 
Christ’s name (ihs) on the front cover. in effect, jesuits had this monogram as their 
symbol, but it was also the main attribute of st. bernardine of siena, a Franciscan 
reformer who founded the observant tradition. only two observant Franciscan mon-
asteries were present in the territory of modern lithuania at the beginning of the 
sixteenth century—in vilnius (founded in 1468) and in Kaunas (also founded in 1468).8 
during the seventeenth century, the incunabulum of the Franciscans became the 
property of the nesvyžius jesuits. after the dissolution of jesuit order in 1773, their 
books were dispersed. this copy of Herolt’s incunabulum became the property of 
emeryk Czapski at the end of the nineteenth century. His nineteenth-century book-
plate depicting leliwa’s coat of arms surrounded by the text Comiti Emerici Hutteni 
Cʒapski was glued onto the first page (f. 1r). also, Czapski’s little stamp was used on 
several pages. emeryk Hutten-Czapski (1828–1896) was a well-known collector, nu-
mismatist, and scholar. at his stańkowo estate near minsk (today belarus), he col-
lected coins, medals, graphic pictures, military items, textiles, paintings, and old 
prints for many years. in 1894 Czapski transferred his collections to Kraków.9 

6  Cf. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na zie-
miach Polski i Litwy 1564–1995, opracował 
ludwik Grzebień, Kraków: Wam, 1996,  
457–459 (with further bibliography). 

7  For instance, cf. alicja szulc, Homo religiosus 
późnego średniowiecza. Bernardyński mo del 
religijności masowej, poznań: uniwersytet 
im. adama mickiewicza, 2007, 220–221. 

8  Cf. Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej gra-
nicach historycznych, pod red. Hieronima 
eug[eniusza] Wyczawskiego, Kalwaria ze-

brzydowska: Wydaw. bernardynów “Cal-
varianum,” 1985, 149–152, 433–440 (with 
further bibliography); rūta jano nie nė, Ber-
nardinų bažnyčia ir konventas Vilniu je. Pran-
ciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamb-
lio įrangoje ir puošyboje, vilnius: aidai, 
2010, 21–25. 

9  Cf. Słownik pracowników książki polskiej, War-
szawa, Łódź: państ. Wydaw. naukowe, 
1972, 138–139.
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Fig. 1. inscription: Inſcrip[tus] Catal[ogi] Collegij Neſ[viſenſis] Soc[ieta]tis IEſv;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 2r
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2. t H e  e a r l i e s t  l i t H u a n i a n  t e X t  o F  t H e  p r a Y e r s  ( p r ). the 
oldest text in lithuanian so far known was the manuscript prayers (further—pr) 
inscribed on the last page of nicolaus de blony’s book Tractatus Sacerdotalis (1503).10 
the book is bound into a single volume with three other contemporary books. vil-
nius university library employee ona matusevičiūtė discovered pr in 1962. 

the language, orthography, and history of the prayers were analyzed by the vil-
nius university professors jurgis lebedys and jonas palionis in 196311 (we will use 
their article reprint of 197212). after evaluating many historical and linguistic factors 
they came to the conclusion that 

lietuviškasis poterių tekstas įrašytas Xvi a. pradžioje, pirmajame ketvirtyje, bet ne 
amžiaus viduryje ar antrojoje pusėje.13 

[the text of the lithuanian prayers was inscribed at the beginning of the sixteenth 
century, in its first quarter, but neither in the middle nor in the second half of it.] 

First, lebedys and palionis emphasized that the latin inscriptions on the margins 
of Tractatus Sacerdotalis, along with the lithuanian prayers, never mention the “her-
esy of reformation”:

jeigu konvoliuto savininkas būtų daręs įrašus Xvi a. viduryje ar vėliau, apie refor-
matus jis tikriausiai būtų užsiminęs. [...] sakysim, 1528 m. vilniaus vyskupijos sinodo 
statute jau ne vieną kartą minima liuterio herezija. tuo remiantis, įrašų laiką galima 
būtų kelti į pirmąjį Xvi a. ketvirtį.14 

[Had the owner of the volume made the inscriptions in the middle of the sixteenth 
century or later, he most probably would have mentioned reformation activists. [...] 
For instance, the statute of the 1528 vilnius synod already mentions luther’s heresy 
several times. based on this, the time of the inscriptions can be moved to the first 
quarter of the sixteenth century.] 

secondly, judging by the abbreviations in the latin inscriptions (almost absent 
from pr), lebedys and palionis surmised that the abbreviation habits of the volume’s 
owner reflect those used at the end of the fifteenth and the beginning of the six-
teenth century: 

Konvoliuto savininkas buvo įpratęs į Xv a. pabaigoje ir Xvi a. pradžioje vartojamas 
santrumpas, patį jų rašymo būdą.15 

10  [nicolaus de blony,] tractatus ſacerdotalis 
de ſacrame[n]tis deq[ue] diuis officiis: et 
eor[um] adminiſtrationibus. imp[re]ſſus 
arge[n]tine p[er] marti.iu. [= martinum] 
flach. anno do[mi]ni mCCCCCiij [1503]; 
vilnius university library; call number:  
ii 3006. 

11  j[urgis] lebedys, j[onas] palionis, “seniau-
sias lietuviškas rankraštinis tekstas,” Bib-

lio tekininkystės ir bibliografijos klausimai 3, 
1963, 109–135.

12  j[urgis] lebedys, j[onas] palionis, “seniau-
sias lietuviškas rankraštinis tekstas,” Jur-
gis Lebedys, Lituanistikos baruose 1. Studijos 
ir straipsniai, 1972, vilnius: vaga, 21–54. 

13  lebedys, palionis 1972, 52. 
14  lebedys, palionis 1972, 31. 
15  lebedys, palionis 1972, 31. 
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[the volume’s owner was accustomed to abbreviations and the style of their writing 
typical for the end of the fifteenth and the beginning of the sixteenth century.] 

thirdly, lebedys and palionis did not find a single word in polish:

Konvoliute nėra nė vieno lenkiško įrašo ar žodžio. jo savininkas turėjo gyventi ir rašyti 
tada, kai dar absoliučiai viešpatavo lotynų kalba.16 

[there are no polish inscriptions in the volume, not a single word. its owner had to 
live and write at the time when the latin language still reigned supreme.] 

lebedys and palionis assumed that the volume would have contained something 
in polish, had the inscriptions in latin and lithuanian been completed as late as the 
middle of the sixteenth century. also, the two professors argued that the gothic cur-
sive letters17 and the differences in orthography from the first printed lithuanian 
texts (the first lithuanian book was published in 1547) allow dating the first known 
lithuanian prayers as early as the first decades of the sixteenth century.18 zigmas 
zinkevičius has also written about these manuscript prayers. He accepted lebedys 
and palionis’s conclusions about the time the prayers were inscribed.19 thus, if pr 
dates from the first quarter of the sixteenth century, it is by all means the oldest 
coherent text in lithuanian known so far. 

lebedys and palionis related pr to the Franciscan tradition of writing in lithuanian 
in the Grand duchy of lithuania. they deciphered the oldest volume’s provenance 
as somebody’s donation to the Franciscan order library in vilnius: 

seniausias jų – Xvi a. antrosios pusės ar Xvii a. – įrašytas apačioje „pro libraria vil-
nensi Fratrum minorum“. taigi mums nežinomas asmuo ją padovanojo ar paskyrė 
vilniaus pranciškonų bibliotekai.20 

[the oldest of them (from the second half of the sixteenth or from the seventeenth 
century) is inscribed on the bottom “pro libraria vilnensi Fratrum minorum”. so, a 
person unknown to us donated or dedicated it to the Franciscan order library in 
vilnius.] 

if that person donated the volume to the (observant) Franciscans, it could pos-
sibly have been owned by a Franciscan friar earlier, at the time when the lithuanian 
prayers were inscribed. thus, the authorship by a Franciscan friar of pr seems quite 
plausible. 

as we have seen, the time of origin (1520–1530) and the milieu of observant 
Franciscans are coinciding dimensions for pr and the lithuanian glosses in Czapski’s 
copy of Herolt’s book (HGl). Further (5), we will demonstrate that HGl also shares 
some quite specific orthographic features with pr. 

16  lebedys, palionis 1972, 31. 
17  lebedys, palionis 1972, 41–42. 
18  lebedys, palionis 1972, 42–45. 

19  zigmas zinkevičius, Lietuvių poteriai. Kalbos 
mokslo studija, vilnius: mokslo ir enciklo-
pe dijų leidybos institutas, 2000, 71. 

20  lebedys, palionis 1972, 31–32. 



37 T h e  E a r l i e s t  K n o w n  L i t h u a n i a n 
G l o s s e s  ( ~ 1 5 2 0 – 1 5 3 0 ) 

3. l i t H u a n i a n  G l o s s e s  i n  t H e  1 5 0 1  m i s s a l  ( m G l ). in 1986 sigitas 
narbutas discovered about 91 lithuanian glosses in a missal (further—mGl), printed 
in 1501.21 He and his coauthor zigmas zinkevičius believed that the glosses are dat-
ed between 1501 and 1578: 

naujas – suredaguotas – mišiolo tekstas kartu su popiežiaus pijaus v bule buvo 
paskelbtas 1570 m. liepos 29 d. lietuvos didžiojoje Kunigaikštystėje jis kartu su kitais 
tridento susirinkimo nutarimais įsigaliojo nuo 1578 m. dėl šios priežasties galima 
daryti prielaidą, kad aprašomasis mišiolas, kaip ir kitos liturginės knygos, išspausdintos 
iki tridento susirinkimo, bažnyčios praktikai vėliau tapo nebeaktualios. jos galėjo 
būti naudojamos vėliausiai iki 1578 m. taigi lietuviški įrašai (glosos), matyt, turėjo 
atsirasti tarp 1501 ir 1578 metų.22 

[the new (edited) text of the missal was announced on july 29, 1570, together with 
the bull of pope pius v. along with the other trent Council resolutions, it became 
effective in the Grand duchy of lithuania in 1578. because of this we can assume 
that the missal we are describing, along with other liturgical books printed before 
the Council of trent, later became irrelevant for church practice. thus, the lithua-
nian inscriptions (glosses) most probably had to have been inscribed between 1501 
and 1578.] 

Kęstutis Gudmantas, however, has doubts about the dating of the mGl inscription 
in the 1501 missal. He hypothesized that in lithuania, practical acceptance of the 
1578 resolutions may have come slower and later: 

minėti autoriai nurodo 1578 m. kaip tridento susirinkimo nutarimų įsigaliojimo 
datą ldK, tačiau nėra ištirta, kada šie nutarimai pradėjo galioti ne formaliai, o iš 
tikrųjų.23 

[the above-mentioned authors indicate the year 1578 as the date of implementation 
of the trent resolutions in the Grand duchy of lithuania; however, no research has 
been conducted on when those resolutions were actually implemented.]

Gudmantas also found latin inscriptions in the 1501 missal dated 1627 that 
zinkevičius and narbutas had overlooked, and since observant Franciscans were 

21  miſſale ad vſum romane eccleſie peroptime 
ordinatum ac diligenti cura caſtigatum 
cum pluribus aliis miſſis valde neceſſariis 
que nun[que] in eodem vſu fuerunt im-
preſ ſe. (lugduni: impreſſum per jacobum 
sachon pedemontanum de romano ypore-
giensis dioceſis, anno incarnationis domini 
milleſimo q[ui]ngentes imo pri[m]o, die 
XXiii me[n]ſis dece[m]bris [= 1501 Xii 23]); 
martynas mažvydas national library of 
lithuania; call number: Knygų rūmai 

889746; sigitas narbutas, “senųjų knygų 
pėdsakais,” Literatūra ir menas, september 
20, 1986, 6; s[igitas] narbutas, z[igmas] 
zinkevičius, “lietuviškos glosos 1501 m. 
mišiole,” Blt Priedas 3(2), 1989, 325. 

22  narbutas, zinkevičius 1989, 330. 
23  Kęstutis Gudmantas, “vilniaus universite-

to bibliotekos paleotipai ir senieji lietu-
viški raštai,” Senoji Lietuvos literatūra 21, 
2006, 370. 
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flourishing at the end of the sixteenth and the beginning of the seventeenth century, 
Gudmantas hinted that mGl may also have originated in that period: 

Mišiolo priešlapiuose lotyniškus įrašus Xvii a. pradžioje (pro ankstesnių tyrėjų akis 
prasprūdo 1627 m. data!) ir gal kiek anksčiau atlaidų tema paliko būtent observan-
tai [...]. [...] tuomet lietuviškos glosos turėtų būti Xvi a. pabaigos ar vėlesnės.24

[it was certainly observant Franciscans who left the latin inscriptions on the feast day 
topic on the flyleaves of the missal in the beginning of the seventeenth century and 
maybe a little earlier (the former researchers did not notice the 1627 date!) [...]. [...] in 
this case, the lithuanian glosses should come from the end of the sixteenth century  
or later.]

We will argue (5) that the orthography of mGl also seems to be chronologically 
later than those of pr and HGl. 

4. l i t H u a n i a n  G l o s s e s  i n  j o a n n e s  H e r o l t ’ s  b o o K  ( H G l ). We 
have found 20 lithuanian glosses (28 lexemes) inscribed in Czapski’s copy of Herolt’s 
book. sometimes the prototype latin words (that the lithuanian glosses were linked 
to) were marked by the author of the glosses; in these cases it was easier to identify 
the meanings of the lithuanian words. but often the latin text remained untouched, 
and we had to identify the latin prototype ourselves. most often the link between 
the latin text and the lithuanian glosses is obvious and simple, although in certain 
cases the interpretation gets more complicated. 

24  Gudmantas 2006, 371. 

Fig. 2. Glosses: teprÿda/v[ſ]ʒÿ; vbagÿſte;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 17v



39 T h e  E a r l i e s t  K n o w n  L i t h u a n i a n 
G l o s s e s  ( ~ 1 5 2 0 – 1 5 3 0 ) 

Foliation Glosses lexemes

17v (signature: a3v) 2 2

21r (signature: a7r) 1 1

30r (signature: b6r) 2 8

79r (signature: h7r) 9 11

79v (signature: h7v) 6 6

total number 20 28

table 1. number of lithuanian glosses and lexemes in HGl

4.1. teprÿda/v[ſ]ʒÿ (black ink) ~ tepridauži ‘let [God] smite’; lat. Percutiat; f. 17v. 
the latin sentence: “Percutiat te domin[us] egeſtate, febri, ardore, et frigore” (‘let God 
smite you with squalor, fever, flame, and cold’). the place in the latin text is not 
marked. (Fig. 2.)

4.2. vbagÿſte (red ink) ~ ubagystė ‘squalor’; lat. egestas ‘squalor’; f. 17v. the 
latin sentence: “percutiat te domin[us] egeſtate, febri, ardore, et frigore” (‘let God 
smite you with squalor, fever, flame, and cold’). lat. egeſtate is marked by the gloss 

Fig. 3. Gloss: pryßcha/deymaſ;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 21r
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Fig. 4. Gloss: ÿßdumo/ÿmaſ ∙ thÿkraſ;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 30r

author. one can see that the two dots above the letter <ÿ> in vbagÿſte are hidden 
under the black letters of the gloss teprÿda/v[ſ]ʒÿ. this indicates that the glosses in 
red ink (like vbagÿſte) were probably inscribed prior to the glosses in black ink. 
(Fig. 2.)

4.3. pryßcha/deymaſ (red ink) ~ prižadėjimas ‘enchantment’; cf. lat. incantator 
‘enchanter’; f. 21r. the latin sentence: “item quida[m] ſerpentes, ſicut incantatores 
ſerpentum” (‘also certain snakes as well as the enchanters of snakes’). the place in 
the latin text is not marked. (Fig. 3.) it seems that the author of the gloss used the 
lithuanian nomen abstractum prižadėjimas instead of the original latin nomen agen-
tis incantator. 

4.4. ÿßdumo/ÿmaſ ∙ thÿkraſ (red ink) ~ išdūmojimas tikras ‘deliberation of good 
will’; lat. deliberatio voluntatis ‘deliberation of good will’; f. 30r. the latin sentence: 
“secundu[m] eſt deliberatio volu[n]tatis” (‘the second is the deliberation of good will’). 
the place in the latin text is marked. (Fig. 4.)

4.5. pakÿethÿnÿmaſ ∙ gÿerÿeaßnÿa ∙ pradeÿma ∙ ßu ∙ ÿßmÿntÿeſ padruthÿnÿ mu 
(red and black ink) ~ paketinimas geresnio pradėjimo su išminties padrūtinimu ‘the 
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initiation of a better intention with enforced deliberation’; lat. conceptio melioris pro-
positi cum deliberatione firmata; f. 30r. the latin sentence: “votum e[ſt] ſpontanea p[ro]-
miſſio cum deliberatione & obligatio[n]e firmata, vel ſic, votum eſt conceptio melioris 
p[ro]poſiti cum deliberatione firmata” (‘devotion is a volunteer promise with enforced 
deliberation and commitment, or this: devotion is the initiation of a better intention 
with enforced deliberation’). the place in the latin text is marked. (Fig. 5.)

4.6. ſchw±/cumaſ (black ink) ~ švankumas ‘decency, honesty’; lat. honestas ‘hon-
or, honesty’; f. 79r. the latin phrase: “ab ipſis honeſtas eſt nu[n]cupata” (‘they call it 
decency [honorableness, honesty]’). the place in the latin text is marked. the author 
of the glosses added a handwritten explanation of this lithuanian gloss in latin: 
ho[n]eſ[t]aſ. (Fig. 6.)

4.7. abßÿueÿ/ſdeÿmaſ (black ink) ~ apsiveizdėjimas ‘precaution’; lat. providentia 
‘foresight, providence’; f. 79r. the latin phrase: “secundo auaricia nominat[ur] p[ro]-

Fig. 5. Gloss: pakÿethÿnÿmaſ ∙ gÿerÿeaßnÿa ∙ pradeÿma ∙ ßu ∙ ÿßmÿntÿeſ padruthÿnÿmu;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 30r
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Fig. 7. Gloss: abßÿueÿ/ſdeÿmaſ;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 79r

Fig. 6. Gloss: ſchw±/cumaſ;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 79r
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Fig. 8. Glosses: paÿka/uÿmaſ; glauda; glaud[us];
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 79r

uidentia” (‘secondly, the avarice is called a precaution’). the place in the latin text is 
not marked. (Fig. 7.)

4.8. paÿka/uÿmaſ (black ink) ~ paikavimas ‘lack of restraint, dissoluteness, ram-
pancy’; lat. dissolutio ‘lack of restraint, dissoluteness, libertinism, incontinence’; f. 79r. 
the latin text: “tertio diſſolutio ſocialis, iocu[n]ditas eſt nominata vt cum quis co[n]-
iu[n]git ſe alijs indifferenter ſiue in bonis ſiue in malis ſiue in licitis ſiue illicitis” (‘for 
the third, the social incontinence [dissoluteness] is named merriment; when somebody 
aligns himself with others regardless of whether in good or bad, in permitted or 
prohibited matters’). the place in the latin text is marked. (Fig. 8.)

4.9. glauda (black ink) ~ glauda ‘merriment, pleasantness’; lat. iocunditas ‘charm, 
merriment, pleasantness, loveliness’; f. 79r. the latin text: “tertio diſſolutio ſocialis, 
iocu[n]ditas eſt nominata vt cum quis co[n]iu[n]git ſe alijs indifferenter ſiue in bonis 
ſiue in malis ſiue in licitis ſiue illicitis” (‘for the third, the social incontinence [dis-
soluteness] is named merriment; when somebody aligns himself with others regardless 
of whether in good or bad, in permitted or prohibited matters’). the place in the 
latin text is not marked. (Fig. 8.)

4.10. glaud[us] (black ink) ~ glaudus ‘sociable’; lat. socialis ‘social’; Ger. (in latin 
text) gesellig ‘sociable’; f. 79r. the latin text: “et talis ab adulatorib[us] non nominat[ur] 
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diſſolut[us]: ſed ſocialis ſine [sic! in place of: ſiue] ſocius, id e[ſt], geſellig” (‘and such 
one is named by the flatterers not reckless [frivolous] but social or associate, that is, 
geſellig’). the place in the latin text is not marked. (Fig. 8.)

4.11. kÿthraſtÿſ (black ink) ~ kytrastis ‘cunning, astuteness’; lat. astutia ‘cunning, 
cleverness, astuteness’; f. 79r. the latin text: “Quarto aſtucia ab ipſis adulatoribus 
prudentia nominat[ur], vt cu[m] quis e[ſt] aſtutus, id e[ſt], hinderliſtig, in merca[n]-
cijs & in alijs ſuis negocijs, & lucrat[ur] mentiendo & decipiendo defraudando & 
trufando [sic! in place of: truſando] p[ro]ximos” (‘the fourth, cunning, is called wisdom 
by the flatterers themselves, while the one who is sly or hinterlistig in trade and in 
other work gains while deceiving and cheating and defrauding and ousting [one’s] 
neighbors’). the place in the latin text is not marked. (Fig. 9.)

4.12. mok±ſ p[rÿ]uÿl/tÿ (black ink) ~ mokąs privilti ‘the one that knows how to 
deceive; sly, cunning’; lat. quis est astutus, Ger. hinterlistig ‘deceitful, perfidious’; f. 79r. 
the latin text: “Quarto aſtucia ab ipſis adulatoribus prudentia nominat[ur], vt cu[m] 
quis e[ſt] aſtutus, id e[ſt], hinderliſtig, in merca[n]cijs & in alijs ſuis negocijs, & lucrat[ur] 
mentiendo & decipiendo defraudando & trufando [sic! in place of: truſando] p[ro]-
ximos” (‘the fourth, cunning, is called wisdom by the flatterers themselves, while the 
one who is sly or hinterlistig in trade and in other work gains while deceiving and 

Fig. 9. Glosses: kÿthraſtÿſ; mok±ſ p[rÿ]uÿl/tÿ;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 79r
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Fig. 10. Glosses: platÿ ſo[m]ne[n]ia; lÿ[n]xmaſ;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 79r

cheating and defrauding and ousting [one’s] neighbors’). the place in the latin text 
is not marked. (Fig. 9.)

4.13. platÿ ſo[m]ne[n]ia (black ink) ~ plati somnenia ‘wide (loose) conscience’; 
lat. laxa conscientia ‘loose conscience’; f. 79r. the latin phrase: “Quinto laxa conſcientia 
libertas animi nominatur” (‘the fifth, [they] call a loose conscience freedom of the soul’). 
the place in the latin text is marked. (Fig. 10.)

4.14. lÿ[n]xmaſ (black ink) ~ linksmas ‘happy’; lat. laetus ‘happy, cheerful, joy-
ful’; f. 79r. the latin text: “et talis lęt[us] ab adulatoribus nominat[ur]” (‘and such is 
called happy by the flatterers’). the place in the latin text is not marked. (Fig. 10.)

4.15. prÿdereÿ[m]aſ (black ink) ~ priderėjimas ‘affability, friendliness’; lat. af-
fabilitas ‘affability, friendliness’; f. 79v. the latin text: “sexto garrulitas affabilitas 
nominatur, vt cum quis eſt garruloſus, id eſt, claffig, ſiue vir ſiue mulier ſcurrilia 
verba p[rae]ferens: non cura[n]do vtru[m] deum in hoc offendat” (‘the sixth, [they] 
call talkativeness an affability, as the person who is talkative, that is, claffig, whether 
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Fig. 11. Glosses: prÿdereÿ[m]aſ; prÿſſÿman±ſ;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 79v

it is a man or a woman [who] prefers silly words, taking no care what idol they 
thereby offend’). the place in the latin text is not marked. (Fig. 11.)

4.16. prÿſſÿman±ſ (black ink) ~ prisimanąs ‘talkative, loquacious; chattering’; 
lat. garrulosus ‘talkative, loquacious; chattering’; Ger. [middle High German] klaffig 
‘talkative’; f. 79v. the latin text: “sexto garrulitas affabilitas nominatur, vt cum quis 
eſt garruloſus, id eſt, claffig, ſiue vir ſiue mulier ſcurrilia verba p[rae]ferens: non cura[n]-
do vtru[m] deum in hoc offendat” (‘the sixth, [they] call talkativeness an affability, 
as the person who is talkative, that is, claffig, whether it is a man or a woman [who] 
prefers silly words, taking no care what idol they thereby offend’). the place in the 
latin text is not marked. (Fig. 11.)

4.17. ßch[ÿ]kſtu[m]aſ (black ink) ~ šykštumas ‘avarice, greed’; lat. avaritia ‘ava-
rice’; f. 79v. the latin phrase: “talis abſtinentia auaricia ſiue parcitas nominat[ur]” 
(‘[they] call such abstinence avarice or frugality’). the place in the latin text is not 
marked. (Fig. 12.) there is an obvious misspelling—the letter <ÿ> is missing after the 
word initial cluster of graphemes <ßch>. 

4.18. p[rÿ]d²ctaſ (black ink) ~ pridengtas ‘covered; (here) hypocrite’; lat. hypo-
crita ‘hypocrite’; f. 79v. the latin phrase: “tunc talis ab adulatoribus hui[us] mu[n]di 
hypocrita nominat[ur]” (‘then such is called hypocrite by the flatterers of this world’). 
the equivalent in the latin text is not marked. (Fig. 13.)

4.19. neÿſmÿ[n]/ti[n]gaſ (black ink) ~ neišmintingas ‘unwise, foolish, stupid’; 
lat. stultitia ‘folly, stupidity’; f. 79v. the latin phrase: “tu[n]c talis ſimplicitas ſtulticia 
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nominat[ur]. et talis ab huius mundi amatoribus deridetur” (‘then [they] call such 
simplicity a folly. and such is derided by the admirers of this world’). the place in 
the latin text is not marked. (Fig. 14.) still the translation of lithuanian neÿſmÿ[n]-
ti[n]gaſ—stultitia ‘folly, stupidity’ is not precise, since lith. neÿſmÿ[n]ti[n]gaſ is an 

Fig. 13. Gloss: p[rÿ]d²ctaſ;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 79v

Fig. 12. Gloss: ßch[ÿ]kſtu[m]aſ;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 79v
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adjective (or a noun?) signifying a person, while lat. stultitia is an abstract noun. the 
letters <n> are missing in this gloss—the author may have interpreted the diphthong 
[in] as a nasal [i] and, having no nasal sign for it, wrote only the usual <ÿ> and <i>. 

4.20. iſaie (black ink) ~ isajo ‘isaiah’; lat. Esaiam (acc.); f. 79v. the latin word 
Eſa[iam] (acc.) is marked by the author of the gloss. (Fig. 15.)

5. H G l  o r t H o G r a p H Y  ( C o m p a r e d  t o  p r ,  m G l ,  a n d  t H e  p o l i s H 

p r a Y e r s  W i t H  t H e  d e C a l o G u e )

5.1. <ſ> [s]. the grapheme <ſ>, called “long s,” was traditionally used in the ini-
tial and middle positions of a word, but not at the end. HGl, however, regularly (in 
all 16 cases) has <ſ> in the final position: abßÿueÿ/ſdeÿmaſ, kÿthraſtÿſ, lÿ[n]xmaſ, mok±ſ, 
neÿſmÿ[n]/ti[n]gaſ, p[rÿ]d²ctaſ, pakÿethÿnÿmaſ, paÿka/uÿmaſ, prÿdereÿ[m]aſ, prÿſſÿman±ſ, 
pryßcha/deymaſ, ſchw±/cumaſ, ßch[ÿ]kſtu[m]aſ, thÿkraſ, ÿßdumo/ÿmaſ, and ÿßmÿntÿeſ. this 
orthographic peculiarity was not typical. 

the final <ſ> is also very well represented in pr. as lebedys and palionis noticed: 

pučiamasis s – [žymimas] ir gotiniu, į abi linijos puses pratįsusiu ſ (bemaž visais at-
vejais), ir paprastuoju s (tiktai žodyje ÿeſus 10).25 

[s was marked by both the long gothic ſ, extended to the both sides of the line (in 
almost all cases), and by simple s (only in the word ÿeſus ‘jesus’ 10).] 

25  lebedys, palionis 1972, 42. 

Fig. 14. Gloss: neÿſmÿ[n]/ti[n]gaſ;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 79v
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some examples from pr are mariaſ line 14, mergaſ 15, mÿlyſtaſ 8, ßamÿaſ 12, and 
vßmußthaſ 16. the similarity in both HGl and pr is obvious. 

in mGl the final <ſ>, however, is rare. narbutas and zinkevičius gave some ex-
amples, for instance, absiwʒalgiſ 333, deſsijmteſ 334, svdvſ 331. nevertheless, some of 
the examples they had transcribed with the final <ſ> are at least doubtful; we would 
decipher them with the round <s>: plemeſ 335 (we would read it as plemes cxxvii[v]), 
sŭnŭſ 333 (we would read it as sns cx[v]). mGl also often contains the round <s> 
in the word final position, cf. iſsviidvs 332, niemiełaſis 331, niepærgales 335. still, the 
most frequent shape of the final [s] in mGl is reminiscent of the Greek sigma <σ>, 
which is a variety of the round latin <s>,26 cf. figaσ 333, niewalnÿsteσ 333, stoioσ 333, 
svłaiʒdamaσ 335, swecʒivσ 333, teiſÿbeσ 331. thus, in mGl the graphemes for the word 
final [s] were used differently than in pr and HGl. 

5.2. <ÿ> [i], [i·],  a n d  t H e  p a l a t a l i z a t i o n  m a r K. lebedys and palio nis 
have noted that in pr 

ÿ be kokio didesnio nuoseklumo vartojamas ir i trumpajam bei ilgajam, ir j(otui), ir 
priebalsių minkštumui žymėti.27 

[ÿ, with no obvious consistency, is used for both the short and long i, as well as for 
j(ota) and for the palatalization of consonants.] 

27  lebedys, palionis 1972, 44. 

Fig. 15. Gloss: iſaie;
muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. emeryka Hutten-Czapskiego: 
mnK Xv 44, f. 79v

26  Cf. Čapaitė 2007, 219.
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HGl also has the grapheme <ÿ> most often representing both the long [i·] and 
short [i]: abßÿueÿ/ſdeÿmaſ, kÿthraſtÿſ, lÿ[n]xmaſ, neÿſmÿ[n]/ti[n]gaſ, padruthÿnÿmu, 
pakÿethÿnÿmaſ, paÿka/uÿmaſ, platÿ, prÿdereÿ[m]aſ, prÿſſÿman±ſ, p[rÿ]uÿl/tÿ, teprÿda/v[ſ]ʒÿ, 
thÿkraſ, vbagÿſte, ÿßdumo/ÿmaſ, and ÿßmÿntÿeſ. Cf. some examples from pr: kyalÿmv 23, 
kurÿſ 13, ßvÿſkiſi 3, ßÿvathv 23, ſvdʒÿthv 20, ÿr 16, and ÿſgi 14. 

in HGl, <ÿ> was also used in diphthongs [ai] (paÿka/uÿmaſ), [ei] (abßÿueÿ/ſdeÿmaſ), 
and diphthongoid [ie] (ÿßmÿntÿeſ); cf. analogous examples in pr: ßamÿaÿ 3, Swÿeÿka 
8, vÿenathuri 13. 

the HGl author sometimes denoted palatalization of a proceeding consonant by 
the same grapheme <ÿ>: gÿerÿeaßnÿa and pakÿethÿnÿmaſ; cf. analogous usage in pr: 
cʒÿkÿv 20, dwaſÿv 14, gÿalbÿaki 6.

there are only a few cases in HGl of other letters denoting [i] or [i·]; e.g., <y> (the 
two dots were not marked in pryßcha/deymaſ) or <i> (used instead in iſaie and neÿſmÿ[n]/
ti[n]gaſ). pr also has <i>, cf. gimiſ 10, ßvÿſkiſi 1, viſagalincʒi 11. this is one more 
similarity with the orthography of pr (along with <ÿ>). 

thus, the grapheme <ÿ> in all its functions is clearly shared by HGl and pr. 
the polish orthography of the two prayers and the decalogue inscribed on the 

front pastedown also contains the grapheme <ÿ> in all three positions; cf. [i]: Chwalÿ, 
dnÿ, porodʒÿla, ÿmÿe; diphthongs: Nepoʒadaÿ, nÿedʒelaÿ, Pomÿ±thaÿ, and Nÿe ʒa bÿaÿ; 
palatalization mark: nÿebÿerʒ, ſwÿatha, ßbawÿcʒÿela, and ÿednÿego. Generally, the 
polish texts have only the grapheme <ÿ>; no letter <i> is present there (except for the 
<i> in the name Maria). this is very similar to HGl’s orthography in the same copy 
of Herolt’s book. this suggests that the polish custom of using <ÿ> may have influ-
enced the lithuanian spelling of HGl; the inscriptions in both polish and lithuanian 
may have occurred in the same cultural milieu of the observant Franciscans. 

mGl also contains the letter <ÿ> in some cases for [i] and [i·], cf. mGl cʒesÿ 335, 
ÿſsmanimą 334, ÿſsmanîtie 334, kvrÿ 334, svſsvkÿ 331, ʒÿnot 334, and walnÿbes 333; 
we would also read ÿſsmanome cxiiii(v) (narbutas and zinkevičius transliterated it 
as ijßmanome 334). this mGl feature of using <ÿ> for [i] and [i·] seems to be analo-
gous to HGl and pr. but mGl does not have the <ÿ> in diphthongs, cf. [ai] iʒbaido 
332, sv łaiʒ da maσ 335; [ei] nieigi 334, p[er]eit 334, teip 333; [ie] weliwiei 331, wiekv 
334. there are some exceptions, however, cf. iaÿ 334; kkaleÿ 331; and pasistiprintÿe 
334. again, unlike HGl and pr, <ÿ> did not serve as a palatalization mark in mGl, 
cf. iʒdæginācʒia 335, ſſnia kancią 335. thus, although all three inscriptions—HGl, pr, 
and mGl—contain the grapheme <ÿ>, in mGl it is mostly limited to one function—
to signify [i] and [i·]. 

5.3. <th> [t]. in HGl, the consonant [t] was written for four times as a grecized 
digraph <th>: kÿthraſtÿſ, padruthÿnÿmu, pakÿethÿnÿmaſ, and thÿkraſ. there are many 
more examples (9) with the single letter <t>: kÿthraſtÿſ, neÿſmÿ[n]/ti[n]gaſ, p[rÿ]d²ctaſ, 
p[rÿ]uÿl/tÿ, platÿ, ßch[ÿ]kſtu[m]aſ, teprÿda/v[ſ]ʒÿ, vbagÿſte, and ÿßmÿntÿeſ. 
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28  lebedys, palionis 1972, 42. 
29  Cf. also narbutas, zinkevičius 1989, 335. 

30  lebedys, palionis 1972, 43. 

in pr, “priebalsis t žymimas ir vienženkliu t (11 atvejų), ir dviženkliu th (35 atv.)”28 
[the consonant t is marked both as a single t (11 cases) and as a digraph th (35 cases)]; 
cf. line 9 with <th> pagirtha thv tharpu matherv ÿr pagirthaſ; and with <t>: atlyaÿdʒame 
5, mÿlyſtaſ 8, tava karaliſtÿa 2. both the presence and inconsistency in usage of the 
digraph <th> in HGl and pr are analogous. 

in the polish prayers and the decalogue, all examples also contain the digraph 
<th>; cf. ßwÿantha, ſthobv, thwego, and thwoÿa. apparently, the rule of writing <th> 
was strictly adhered to in calligraphic polish inscriptions and only to a certain extent 
in HGl and pr. 

the orthography in mGl, however, differs both from polish texts and from HGl 
and pr, since it contains only <t> with no examples of <th>.29 

5.4. <ß> [š], [ž], [s]; <ſch> [š]; <ßch> [š], [ž]. in HGl, the digraph (ligature) <ß> 
marked more than one consonant. First, it was used to denote the fricative consonant 
[š]: ÿßdumo/ÿmaſ and ÿßmÿntÿeſ. but there is no certainty whether in the first example 
the inscriber had in mind morphology of the prefix iš- (ÿß in ÿßdumo/ÿmaſ) or merely 
pronunciation; in latter case <ß> would be read as [ž]—the [š] in front of the voiced 
consonant [d] is assimilated into voiced fricative [ž]. another far from certain case of 
<ß> [ž] in HGl is the gloss teprÿda/v[ſ]ʒÿ. Here the grapheme <ʒ> could be interpreted 
as the digraph <ſʒ>, since the extremely long descender of the letter <p> on the first 
line stands out as a possible letter <ſ> in front of <ʒ> on the second line below (cf. 
fig. 2; this interpretation would yield <ſʒ> = <ß>). thus, the gloss teprÿda/v[ſ]ʒÿ may 
contain another case of <ß> representing [ž], although this is likewise uncertain. the 
lack of examples complicates the task of deciphering the inscriber’s intentions to at-
tribute the sounds [š] or [ž] to the digraph <ß>. on the other hand, <ß> in HGl also 
signified the fricative voiceless [s]: gÿerÿeaßnÿa, ßu, and abßÿueÿ/ſdeÿmaſ. 

a tri-graph <ſch> in ſchw±/cumaſ and even a four-graph <ßch> in ßch[ÿ]kſtu[m]aſ 
were used to denote [š] as well. the same four-graph <ßch> seems to have been used 
for [ž] in pryßcha/deymaſ. 

in pr, according to lebedys and palionis the digraph <ß> was used in the follow-
ing way: 

rašmuo ſʒ [žymi] ir pučiamąjį priebalsį š (ſʒwenthv ~ šventą 21, greſʒnamv ~ griešna-
mu 25...), ir pučiamąjį ž (ſʒamÿaſ ~ žemės 12, baſʒnÿcʒv ~ bažnyčią 21...) ir t. t.30 

[the character ſʒ (marks) both the fricative consonant š (ſʒwenthv ‘holy’ 21, greſʒnamv 
‘for a sinful’ 25...) and fricative ž (ſʒamÿaſ ‘of land’ 12, baſʒnÿcʒv ‘church’ 21...), etc.] 

in conclusion, <ß> signified [š] in both HGl and pr; <ß> stood for [ž] in pr, but 
there is no very explicit way to prove the same for HGl, since the available examples 
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are open to more than one interpretation. still, the major tendency of using the liga-
ture <ß> seems to be similar in HGl and pr. one obvious difference, however, is that 
pr does not contain <ß> marking [s], as HGl does. 

narbutas and zinkevičius claimed that in mGl “vietoj poterių ß ‘š, ž’ čia yra ſs”31 
[in place of ß ‘š, ž’ in the prayers, there is ſs]. We can add that in mGl the voiced 
fricative [ž] was also marked as <ʒ>, as in iʒdæginācʒia 335 and ʒmoniv 335. thus, the 
difference in marking [š] and [ž] is distinctive between pr and HGl on the one hand, 
and mGl on the other. 

the polish inscriptions use <ß> to indicate [š], cf. naßwÿathßa, Sdrowaß, and wßego, 
as in HGl and in pr. the second usage of <ß> in the polish texts is to indicate [z] and 
[ž]: beß grzechv, blÿßnego, ßbawÿcʒÿela, ßemn±, ßlego, and Thyß. the third usage of <ß> 
is [s]: Bogoßlawÿona, laßka, nÿebÿeßka, oßobna, and raÿßka. thus, the polish inscriptions 
use <ß> in the exact same way as HGl (to represent [š], [ž], and [s]). the manual 
inscriptions in both languages on the same copy of Herolt’s book clearly demonstrate 
a corresponding orthographic tradition. a merely slight difference is present in pr 
(no <ß> [s]), but an obvious mismatch is seen in mGl <ſs>, <ʒ> [š] and [ž]. 

5.5. N A S A L  <±>, <²> a n d  <ÿ> (?). in HGl, the nasal letter <±> was used three 
times: mok±ſ, prÿſſÿman±ſ, and ſchw±/cumaſ; the nasal <²> only once—p[rÿ]d²ctaſ; and 
once probably even nasal <ÿ>—lÿ[n]xmaſ. the latter case is not clear, since the word 
was corrected; the second letter in the word might be read as <ÿ> with an additional 
long virgule that may have marked nasality. polish has only two nasal vowels repre-
sented as <±> and <²> in old polish, so <ÿ> could not signify a nasal vowel in polish. 
thus, if the HGl author intended to nasalize <ÿ> in lÿ[n]xmaſ, he was trying to solve 
an awkward issue—to invent a way to mark the nasal [i]. in the gloss neÿſmÿ[n]ti[n]gaſ 
the author omitted <n> twice, probably because he interpreted the diphthong [in] as a 
nasal [i] and had no letter to express its nasality—this time he was not creating any 
signs. also, in another case he marked the diphthong [in] in full as <ÿn> (ÿßmÿn tÿeſ).

lebedys and palionis did not find any nasal letters in pr: 

daugelio Xvi a. vidurio bei antrosios pusės lietuviškiems raštams būdingų rašmenų 
(ą, ę, ±, ², ů, j, ł, ſch, ć, ś, ,  ir kt.) poterių tekste visiškai nerandame.32

[in the prayers we do not find any examples of many letters typical for lithuanian 
texts in the middle and the second half of the sixteenth century (ą, ę, ±, ², ů, j, ł, ſch, ć, 
ś, , , etc.).] 

it is important that pr was written in another lithuanian subdialect, in eastern 
Highland lithuanian,33 which does not require many nasal letters, since the proto-
lithuanian [ą], [ę] nasal vowels were lost by that time and were changed respec-
tively into [u·] (cf. pr trÿacʒv dʒenv 17 ~ trečią dieną), and [i·] (cf. pr gimiſ 10 ~ gimęs; 

31  narbutas, zinkevičius 1989, 335. 
32  lebedys, palionis 1972, 44. 

33  Cf. lebedys, palionis 1972, 45–48.
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ßvÿſkiſi 1 ~ švęskisi). also, in eastern Highland lithuanian (further—eHl) the pro-
to-lithuanian diphthongs [an] and [en] where turned into [un] and [in] respec-
tively, so the two nasal letters <±> and <²> could not be applied (cf. pr Dvngv ~ dangų; 
kin this ~ kentęs; nvßÿngi ~ nužengė). 

We believe, however, that one instance of the nasal letter <±> occurs in pr: ſ±dʒÿ 
‘sits’ 18. the virgule on <±> is clearly visible in the original manuscript that we have 
examined especially for this purpose. in this case, the nasality may have occurred in 
error because of its external similarity to the polish word sądzić ‘to judge’. the letter 
<±> in ſ±dʒÿ proves that the copyist of pr was familiar with nasal letters.

thus, the seeming absence of nasal letters in pr does not attest to any discrep-
ancy in the orthographic tradition of pr and HGl; it rather unveils the different 
phonetic structures. 

mGl also contains the nasal letters <±> and <²>; cf. koʒn± dien± 331 and iſsÿłſs²σ 
332. the polish inscriptions have the nasal letters as well; cf. b±dʒ nÿew±thpÿ±, Po-
mÿ± thaÿ, ßemn±. 

5.6. <v> [u]. in HGl, the word vbagÿſte was written with the initial letter <v> for 
the vowel [u]. the same letter was used in teprÿda/v[ſ]ʒÿ as a second compound of 
the diphthong [au].

lebedys and palionis described the usage of <v> in pr: 

rašmuo v [žymi] ir pučiamąjį priebalsį v (tava ~ tavo 2, vala ~ valia 2...), ir trumpą balsį 
u (mvſ ~ mus 6, ſv ~ su 8...), ir ilgą ū (mvſu ~ mūsų 1, 3, 4, 6, ſvnv ~ sūnų 13...).34

[the character v (signifies) either the fricative consonant v (tava ~ ‘of yours’ 2, vala ~ 
[thy] will 2...), or the short vowel u (mvſ ~ ‘us’ 6, ſv ~ ‘with’ 8...), or the long ū (mvſu ~ 
‘of us’ 1, 3, 4, 6, ſvnv ~ ‘son’ 13...).] 

in sum, both HGl and pr use the letter <v> to signify the short vowel [u]. nev-
ertheless, in both HGl and pr the letter <v> does not cover all occurrences of the 
short [u]: the letter <u> is used for this purpose too (see 5.8). in HGl, however, in 
contrast to pr, there are no examples of <v> denoting the long vowel [u·] or the 
consonant [v]. 

in mGl, narbutas and zinkevičius found that <v> and <> represent [u], [ū], and 
[ų].35 the inscriber of mGl probably used the diacritical breve mark <˘> above <> 
(like in sns cx[v]) to point out the vowel [u] and to distinguish it from the non-
diacritical <v> marking the consonant [v]. this diacritical <> differentiates the or-
thographical habits of mGl from the author of HGl.36 

34  lebedys, palionis 1972, 43.
35  narbutas, zinkevičius 1989, 335. 
36  diacritical marks above <u> to mark the 

vowel and to distinguish it from conso-
nants were used in the manuscript of   
Wolfenbuettel Postile (WP), ca. 1573; cf. 

jolanta Gelumbeckaitė (hrsg.), Die litau-
ische Wolfenbütteler Postille von 1573 2. Ein-
leitung, Kommentar und Register. Wolfenbüt-
teler Forschungen 118.2, Wiesbaden: Har-
rassowitz, 2008, XXv–XXvi.
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the polish texts in Herolt’s book also contain some examples of <v> to signify the 
vowel [u]; cf. beß grʒechv, grʒechv, Ieſvßa, and twoÿv. thus, the feature of <v> repre-
senting [u] is shared by HGl, pr, and the polish inscriptions; mGl uses the diacritical 
<> for this purpose. 

5.7. <w> [v]. in HGl, the letter <w> was used only once to mark the consonant [v]: 
ſchw±/cumaſ. pr uses it much more often;37 cf. dʒewa 11, Swÿeÿka 8. in pr, the grapheme 
<w> also signifies the vowel [u] as the second component of the diphthong [au]; cf. 
Drawgiſti 22, krÿßawſ 16. this usage is absent from HGl; in contrast, the diphthong 
[au] in HGl was marked <au>: glauda and glaud[us]; also <av> in teprÿda/v[ſ]ʒÿ. 

in mGl, <w> also signifies the consonant [v],38 cf. buwo 332, nie burſawoia 332, and 
weliwiei 331; but not in the diphthongs, cf. gavdo 333, paſavlvij 333. the polish prayers 
and the decalogue also have <w> [v]; cf. ßwÿanthe, thwoÿe, and wthem. 

thus, <w> [v] is in evidence in HGl, pr, mGl, and the polish prayers with the 
decalogue. there is a difference, however, in marking of the diphthong [au] in HGl 
(<au>, <av>) and pr (<aw>). 

5.8. <u> [v], [u], [u·]. in HGl, the letter <u> was used for the consonant [v] (3x): 
abßÿueÿ/ſdeÿmaſ, paÿka/uÿmaſ, and p[rÿ]uÿl/tÿ. this feature is absent from pr.39 HGl also 
uses <u> for the long [u·] (2x): padruthÿnÿmu, ÿßdumo/ÿmaſ, as well as for the short [u] 
(5x): padruthÿnÿmu, ſchw±/cumaſ, ßch[ÿ]kſtu[m]aſ, and ßu. this usage of <u> [u·] and [u] 
is typical for pr too,40 cf. respectively buki 2, mvſu viſu 3 and kurÿſ 13, tharpu 9. 

in mGl, the letter <u> does not denote [v].41 From the polish prayers and the 
decalogue the letter <u> is completely absent (except for the abbreviated name of 
jesus Christ Ihŭß Xrŭσ). 

HGl differs from pr, mGl, and even from the polish prayers in its tendency to 
generalize the letter <u> for both the vowels [u], [u·] and for the consonant [v], while 
pr and mGl tend to generalize the grapheme <v> in the same positions. 

5.9. <l> [l’], [ł]. in HGl, there are no obvious cases of the diacritical letter <ł> with 
stroke, known in polish texts of the time to signify the hard (dark) [ł]. it seems that 
only the non-diacritical <l> was used for both the palatal [l’] (lÿ[n]xmaſ, p[rÿ]uÿl/tÿ) 
and the dark [ł] (glauda, glaud[us], platÿ). this is very similar to the spelling of pr, 
which does not contain letter <ł> either.42 in addition, the polish inscriptions have no 
diacritic on <l>; cf. Bogoßlawÿona, laßka, pelna, and porodʒÿla. 

in mGl, however, the letter <ł> was used frequently: giłuſ 332, ginkłus 332, pvłko 
335. this demonstrates that HGl, pr, and the polish inscriptions share the feature of 
using the letter <l> with no diacritical mark, while mGl includes <ł>. the diacritical 
<ł> can be assessed as a later tradition in mGl. 

37  Cf. lebedys, palionis 1972, 42.
38  Cf. narbutas, zinkevičius 1989, 335. 
39  Cf. lebedys, palionis 1972, 42. 

40  Cf. lebedys, palionis 1972, 42. 
41  Cf. narbutas, zinkevičius 1989, 335. 
42  Cf. lebedys, palionis 1972, 44. 
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5.10. a b b r e v i a t i o n s. in contrast to pr, HGl contains distinctive abbrevia-
tions (omissions). in HGl, a contraction mark (macron/tilde) for <m> and <n> was 
situated above the vowel that followed the omitted <m> and <n>; there are four cases 
of such contraction: prÿdereÿ[m]aſ, literally prÿdereÿȃſ; ſo[m]ne[n]ia, literally ſoeȋa; 
ßch[ÿ]kſtu[m]aſ, literally ßchkſtuȃſ. typical latin contractions would have included a 
mark above the vowel preceding <m> and <n>, which is well attested, for instance, in 
adriano Cappelli’s dictionary of latin and italian abbreviations43 and in polish man-
uscripts of the time. so the inscriber of HGl used a different type of contraction. 

another contraction that the HGl inscriber used twice was the letter <p> with the 
macron above for the lithuanian prefix pri-: p[rÿ]d²ctaſ, literally d²ctaſ; p[rÿ]uÿl/tÿ, 
literally uÿl/tÿ. three times he wrote the same prefix pri- in full <prÿ> and <pry>: 
prÿdereÿ[m]aſ, prÿſſÿman±ſ, and pryßcha/deymaſ. obviously, the HGl author adopted 
the latin abbreviation for the lithuanian prefix. 

the tironian note (“9”) that was a typical contraction for latin flexions -us, -os, 
-is, -s (and some others)44 was adjusted for the lithuanian ending -us in glaud[us] 
(literally glaudu9).

Glosses inscribed on the margins of a concrete printed text and closely linked 
with it let us assume that they are the original inscriptions of their author. the 
HGl abbreviations support the idea the glosses are original. (one would assume 
that the words with the abbreviations might have been expanded by a copyist, 
had such existed.) obviously, in contrast to pr, HGl contains original inscriptions 
by their author. 

in mGl, typical latin contractions were used, with the mark above a proceeding 
vowel, cf. idãt ~ idant, wiireſniã ~ vyresniam, and krĩtosi ~ krimtosi.45 thus the type 
of contraction used in HGl was different from mGl. 

5.11. o r t H o G r a p H i C  C o n C l u s i o n s. there are significant orthographi-
cal features that HGl shares with the first lithuanian prayers pr: word final <ſ>; <ÿ>; 
<th>; <ß> [š] and maybe [ž]; and <l> (absence of <ł>). the use of the final <ſ>, <ÿ> in 
diphthongs, and <ÿ> as a palatalization mark are quite unique. this correspondence 
suggests that the lithuanian script could have originated from the same observant 
Franciscan tradition, implying that HGl and pr could have been produced contem-
poraneously. 

the polish prayers and the decalogue also contain numerous orthographic pecu-
liarities comparable to those in HGl: <ÿ> (especially in diphthongs and as a palataliza-
tion mark); <th>; <ß> [š], [ž], and even [s]; nasal <±> and <²>; and the absence of <ł>. 
this indicates that the HGl author (as well as the pr copyist) used a style of writing 
lithuanian that is closely related to those of the inscriber of the polish texts. 

43  Cf. a[driano] Cappelli, Dizionario di Abbre-
viature Latine ed Italiani, milano, 1912; 
(www.hist.msu.ru/departments/medieval/
Cappelli/; checked: may 23, 2010). 

44  Cf. Cappelli 1912, XXv–XXvi (checked: no-
vember 1, 2010). 

45  Cf. narbutas, zinkevičius 1989, 336. 
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HGl differs from pr, mGl, and the polish prayers in its tendency to generalize the 
letter <u> for both the vowels [u], [u·] and for the consonant [v] (pr and mGl tend to 
generalize the grapheme <v> in those positions; similarly, the polish inscriptions have 
generalized <v> and <w>). HGl also contains a different type of contraction: marking 
the following vowel instead of a proceeding. these several differences of HGl from 
all of the other texts described in this article unveil a distinct orthographic habit, even 
if rooted in the observant Franciscan tradition. 

the orthography in mGl differs significantly from that of HGl. along with certain 
similarities (<ÿ>; nasal letters <±> and <²>; the letter <v> for [u] and [u·]), mGl contains 
many orthographic discrepancies: <ſs> and <ʒ> for [š] and [ž]; the two letters <l> and 
<ł>; the diacritical <>; and different contraction. narbutas and zinkevičius have also 
noticed that the author of mGl sometimes marked the stress; cf. ÿſsmanîtie, nieſvdereîmi, 
têwiiſte.46 mGl sometimes uses double letters to mark long vowel sounds; cf. iſswiidvs, 
padareet, têwiiſte, and wiireſniã;47 this is especially obvious with the double letter <ii>. 
both the stress marking and the double vowel letters were absent from HGl and pr. 

narbutas and zinkevičius emphasized that the double vowel feature was excep-
tionally rare in old lithuanian texts, with the one exception of an unidentified editor 
in the seventeenth century. narbutas and zinkevičius came to a cautious conclusion 
about the possible author of mGl: 

bemaž tikra, kad tai buvo katalikų dvasininkas pranciškonas ar su vilniaus pranciškonais 
susijęs asmuo. [...] Kalbos ypatybės labiausiai orientuoja į pietinę vilniaus krašto dalį. 
dėl chronologijos nesutapimo (glosos greičiausiai įrašytos 1501–1578 m.) sunku jį ta-
patinti su nežinomuoju K. sirvydo „punktų sakymų“ ii dalies (išspausdintos 1644 m.) 
redaktoriumi, kuris greičiausiai vertė minėtas j. jaknavičiaus 1647 m. rinkinio evange-
lijas, davė giesmių belarmino katekizmo (1677 m.) leidiniui, nors visų šių tekstų rašybos 
ir kalbos ypatybių analizė leistų tokią išvadą daryti.48

[it is almost certain that this [the author] was a Catholic cleric, a Franciscan Friar or 
a person related to Franciscans in vilnius. [...] peculiarities of the dialect indicate the 
southern part of vilnius district. because of the disagreement in chronology (the 
glosses were inscribed most probably in 1501–1578), it is difficult to identify him [the 
author] with the unknown editor of K. sirvydas’s Punktai sakymų [sermons] second 
part (printed in 1644), who most likely also translated the Gospels from j. jaknavičius’s 
1647 collection that were mentioned before, and gave some hymns for the edition of 
belarmin’s Catechism (1677); even though the analysis of orthographic and linguistic 
peculiarities of all these texts would permit us to come to this inference.] 

thus, narbutas and zinkevičius proved a significant correspondence between 
mGl and three lithuanian books printed in 1644, 1647, and 1677: both in orthography 
(double vowel letters) and in dialect (eastern Highland lithuanian from southern 
part of vilnius district). the orthographic and dialectal peculiarities would allow 

46  narbutas, zinkevičius 1989, 335.
47  narbutas, zinkevičius 1989, 336. 

48  narbutas, zinkevičius 1989, 341.
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them to identify the mGl author with that unknown editor of three seventeenth-
century lithuanian books. they did not dare, however, to come to this conclusion, 
since they believed that mGl was inscribed much earlier (1501–1578). We would tend 
to believe, along with Gudmantas, that such an accordance in orthography points 
out a significantly later time of mGl’s origin. narbutas and zinkevičius’s discovery 
receives a sounder explanation: either mGl and the edited parts of the 1644, 1647, 
and 1677 books were created by the same author (most probably), or two different 
authors collaborated exceptionally closely (less plausible). 

in any case, if there was the only one author of mGl, he would have worked in 
the seventeenth (not sixteenth) century. but the difference in inscription style suggests 
that there may have been more than one inscriber of mGl.49 it means that some 
glosses of mGl may have been created in the seventeenth century and some during 
the second half of the sixteenth century. 

thus, HGl and pr seem to be the only two manuscript inscriptions in lithuanian 
originating from the period before the first lithuanian book was published in 1547. 

6. H G l  d i a l e C t  p e C u l i a r i t i e s. lebedys and palionis have identified the 
dialect of pr as eastern Highland lithuanian (eHl), containing features of the dzū-
kai idiom: 

tuo tarpu tegalima be didesnės abejonės tvirtinti tik tai, kad rankraštinio poterių 
teksto kalba yra paremta dzūkų tarme, be to, kad to teksto įrašytojas vienaip ar kitaip 
buvo susijęs su rytiniais dzūkais.50

[at this time it is possible to claim only that the language of the manuscript prayers 
text is based on the dzūkai idiom, and also that the inscriber of the text was in one or 
another way related to the eastern part of dzūkai.] 

this area includes the very eastern part of today’s lithuania, around vilnius and 
to the north and north east of it. also, it is important that this dzūkai idiom may have 
been used by the original compiler of the text, and not by the copyist, as lebedys 
and palionis put it: 

Galimas daiktas, kad daugelis tų anksčiau suminėtų rytinių dzūkų tarmių ypatybių 
atsirado poterių tekste, jį nusirašant iš senesnio teksto.51

[it is possible that the majority of the eastern dzūkai peculiarities mentioned previous-
ly found their way into the prayers’ text through copying from an older text.] 

it is obvious that the dialect of HGl is not related to dzūkai idiom and not even to 
the wider eHl area. nasal vowels allow us to reject eHl candidacy (cf. 5.5). accord-
ing to the polish pronunciation of the time, the grapheme <±> was read as the diph-
thong [an] or a nasal vowel [ą] or [an]. the same <±> in HGl mok±ſ and prÿſſÿman±ſ 

49  We thank the paleographer dr. rūta 
Čapaitė for this insight. 

50  lebedys, palionis 1972, 47–48. 
51  lebedys, palionis 1972, 48.
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must have also denoted a nasal [ą] or [an]. in eHl (and in southern Highland lithua-
nian) the nasal [ą] had disappeared before the reduction of acute endings, around or 
before the thirteenth century52—considerably earlier than the inscriptions in HGl. 
thus, the nasal vowels in mok±ſ and prÿſſÿman±ſ could not have originated in the 
eHl (or southern Highland lithuanian) area. an analogous case is ſchw±/cumaſ. the 
nasal grapheme <±> here must have marked a diphthong [an], which had also disap-
peared from the eHl much earlier. in addition, p[rÿ]d²ctaſ has the nasal grapheme 
<²> that must have signified the diphthong [en]; eHl had lost that diphthong before 
the glosses in HGl were inscribed. 

in sum, the author of HGl did not use any of the eHl subdialect features. even 
if the orthographical tradition of HGl is very close to that of pr, the difference in 
dialect is undeniable. this suggests that the inscriber of pr and the HGl author came 
from the same writing tradition, but used different idioms. 

next we can show that the HGl author did not use any features of lowland 
lithuanian (Žemaičiai, Samogitian; further—ll). For instance, HGl has the full ending 
-as (<aſ> [as]) in suffixes -imas(-ymas) and -umas: abßÿueÿ/ſdeÿmaſ, pakÿethÿnÿ maſ, 
paÿka/uÿmaſ, prÿdereÿ[m]aſ, pryßcha/deymaſ, ſchw±/cumaſ, ßch[ÿ]kſtu[m]aſ, and ÿßdu-
mo/ÿmaſ. in ll they were shortened to [s] relatively early: according to Girdenis, 
“after the main processes of palatalisation are over [...], reduced short vowels die 
out”53—this must have happened sometime during the fifteenth century.54 also, the 
[ie] of the gen. sg. ending -ies in ll was changed to [ẹi] (HGl maintained [ie]: 
ÿßmÿntÿeſ). the nouns apsiveizdėjimas (abßÿueÿ/ſdeÿmaſ) and padrūtinimas (padru thÿ-
nÿ mu) also attest to Highland lithuanian usage; in ll we would expect respectively 
apsiveizėjimas (without consonant <d>) and padrūktinimas (with consonant <k>). thus, 
obviously, the author of the glosses did not use the ll dialect.

out of the all major lithuanian dialects and subdialects, the only remaining pos-
sibility is West Highland lithuanian (further—WHl). WHl itself is divided into two 
large areas: Kaunas (south) and Šiauliai (north). both areas were part of the Grand 
duchy of lithuania in the sixteenth century; originally, until the end of the WWii, 
the Kaunas subdialect of WHl was used in eastern prussia as well. 

HGl uses the unaccented gen. sg. m. ending -a, cf. gÿerÿeaßnÿa, iſaie ([e] after [j]), 
and pradeÿma. according to the atlas of lithuanian dialects, a large area of Kaunas 
subdialect uses the endings -o (south and south west from the Kaunas city) and -u 
(north and north west of it)55 instead. only the Šiauliai subdialect inside WHl terri-

52  Cf. aleksas Girdenis, “zur Chronologie der 
Žemaitischen (niederlitauischen) und 
aukš taitischen (Hochlitauischen) orts-
mundarten [1992],” Aleksas Girdenis, Kalbo-
tyros darbai 3, vilnius: mokslo ir en cik lo-
pe dijų leidybos institutas, 2001a, 57, 60.

53  aleksas Girdenis, “Žemaitians: the devel-
opment of inflexional endings and the 
Chronology of the divergence of dialects 

[1992],” Aleksas Girdenis, Kalbotyros darbai 
3, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidy-
bos institutas, 2001b, 41 t. 

54  Cf. Girdenis 2001b, 32, 41–43; aleksas Gir-
denis, “Žemaičių savarankiškos raidos 
pradžia [1994],” Aleksas Girdenis, Kalboty-
ros darbai 3, vilnius: mokslo ir enciklopedi-
jų leidybos institutas, 2001c, 170, 178–180. 

55  LKA ii 38th map. 
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tory uses the ending -a in this position. this would permit us consider the Šiauliai 
subdialect as a plausible suggestion for the dialect of the HGl author. 

still, the data for the atlas was gathered in the middle of the twentieth century, 
thus the area of -a and -o may have shifted during the years after HGl. For instance, 
the first lithuanian book printed in the Grand duchy of lithuania, mikalojus daukša’s 
Catechism (DK), was also printed in the Šiauliai subdialect (surrounding the town 
of Kėdainiai) in 1595 (only about 70 years later than HGl). and DK usually has -o in 
gen. sg. m., cf. gêro 1148; 12413, gro 4416; 509; 626; 7110; 873; 884; 10710, also prapůlimo 
17122.56 but even if DK uses -o, the same Kėdainiai idiom today has -a. and since the 
expected direction of the shift was from -a to -o (-a is older), daukša most probably 
did not take -o from the Kėdainiai idiom; he may have copied the ending -o from 
earlier lithuanian texts printed in east prussia (even in the books by martynas 
mažvydas before 1570 we find both endings used promiscuously, cf. Makſla ſchito 8, 
Pono 145, ſchwento 145, iſch dugno 145, nůg Ghreka / Smercʒa / ir Prapůlima 9957). 

thus, because of the gen. sg. m. -a ending, the Šiauliai subdialect seems to be the 
more probable dialect of the HGl author. but since we can assume that at the begin-
ning of the sixteenth century the older ending -a may not have been completely re-
placed by -o in the Kaunas subdialect, the candidacy of Kaunas subdialect cannot be 
rejected easily. 

We have mentioned that the full ending -as (as in the suffixes -imas[-ymas] and -umas) 
was short in ll by the time HGl was created. an analogous shortening also covered 
a quite large northern section of the Šiauliai subdialect.58 only the southern part, around 
the towns of dotnuva, Kėdainiai, Šėta, and the village of Kulva (the vicinity of today’s 
larger town jonava), kept the full ending -as intact (cf. fig. 16; also cf. full endings in 
DK: kreiwumas 1375m; Nuſideiimas 561m; Rômumas 10518; Tikêimas 10519; walgimas 1601m

59). 
thus, the most probable origin of the HGl author’s dialect points to the southern Šiau-
liai subdialect area around dotnuva, Kėdainiai, Šėta, and Kulva. 

in addition, according to the atlas of the lithuanian dialects, the participles in -ąs 
part. praes. act. nom. sg. m. mok±ſ and prÿſſÿman±ſ are used intermixed with those 
using -antis in certain patches throughout the territories of both the Šiauliai and 
Kaunas WHl subdialects.60 territorially disconnected patches prove that the partici-
ples ending in -ąs are older, and that the innovation -antis has expanded its territory. 
For evidence that the Kėdainiai dialect still had participles ending in -ąs in the six-

56  the database of old lithuanian writings 
(we used the electronic text and concord-
ances of DK prepared by mindaugas Šin-
kū nas and vytautas zinkevičius in 2006; 
the text and concordances are kept in the 
database of old lithuanian writings in   
the research institute of lithuanian 
(www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=1; 
checked: july 31, 2010). 

57  Georg Gerullis, Mosvid. Die ältesten litau-

ischen Sprachdenkmäler bis zum Jahre 1570, 
Heidelberg: Carl Winter, 1923. 

58  Cf. z[igmas] zinkevičius, Lietuvių dialekto-
logija, vilnius: mintis, 1966, 118, 3rd map.

59  the database of old lithuanian writings. 
the electronic concordances of DK   
(www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=1; 
checked: july 31, 2010).

60  LKA iii 38–39, 35th map. Cf. also zin ke vi-
čius 1966, 377–378. 
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Fig. 16. the southern part of Šiauliai subdialect of WHl. two isoglosses se-
parate the areas in which the flexional sound [a] (in the endings of 3 praes. 
verbs and of nom. sg. neutral and masculine names) is: 

not pronounced   sometimes pronounced   pronounced 
(the map of the southern part of Šiauliai subdialect by edmundas trum-
pa; according to: rūta Kazlauskaitė, lionė lapinskienė, rima bacevičiūtė, 
Vakarų aukštaičiai šiauliškiai. Mokomoji knyga, vilnius: lietuvių kalbos insti-
tutas, 2007, 40, 2nd map.) 

teenth century, cf. examples from DK: der±s 1565; nders 1488; priders 12016; srġs 
1373; ſrgs 1434; ſs±s 1284; and ſſ±s 1496.61

the grammatical form of the permissive teprÿda/v[ſ]ʒÿ ~ tepridauži ‘let [God] smite’ 
with the not very typical ending -i was found numerous times by jonas palionis in 

61  the database of old lithuanian writings. 
the electronic concordances of DK (www.

lki.lt/seniejirastai/db.php?source=1; 
checked: august 3, 2010).
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mikalojus daukša’s Sermons of 1599 (DP), which also reflected the Kėdainiai dialect 
(DP 3615; 37421; 25940; 25613; 3727–8; 42535; 55355) and seldom in PK, BB, KN.62 thus, we 
must assume that the permissive -i was well known in the Kėdainiai dialect and was 
used in HGl. 

it is also plausible to assume that the pair of vowels <ea> in the word gÿerÿeaßnÿa 
in HGl does not signify a wide vowel [e] but marks a more open dialectal [e] that is 
pronounced with the addition of the [a] tone (=[œ]).63 this feature was very typical 
for daukša’s books based on Kėdainiai dialect, cf. the same root marked with the 
special sign <> in DK: grſſnio 1455; gruſia 4817; gruſi 5115.64 according to the atlas 
of lithuanian dialects, forms with a prolonged [æ] are found in the southern Šiauliai 
subdialect of WHl (for instance, near Kėdainiai) but not in its northern part.65

ultimately, we cautiously infer that the author of HGl could have used an idiom 
of the Western Highland lithuanian Šiauliai subdialect (probably somewhere around 
the towns of dotnuva, Kėdainiai, Šėta, and Kulva). this idiom or a closely related 
one was most likely native to a famous lithuanian writer of the time, abraomas 
Kulvietis (~1510–1545), born in Kulva. this suggests that this subdialect may have 
been used at the time in writing by more than one person; therefore, the tradition of 
using the southern Šiauliai subdialect (of Kėdainiai, Kulva) in writing may have been 
set at least at the time of HGl’s inscription in 1520–1530. 

However, a less convincing candidacy of the Kaunas subdialect for HGl cannot 
be rejected either. With firm certainty we can only claim that the HGl author spoke 
a variety of Western Highland lithuanian. 

as we have mentioned, HGl must have been created in either the vilnius or Kau-
nas monastery of the observant Franciscans. the area of the southern Šiauliai sub-
dialect is much closer to Kaunas than to vilnius. this does not mean, however, that 
a Franciscan friar could not have traveled to the more distant monastery from his 
native home—the native idiom would have remained strong wherever he traveled. 
also, the HGl orthography is quite similar to that of pr, originating from vilnius 
observant Franciscan tradition; this, again, does not mean that such orthography 
had to be used exclusively in the vilnius monastery. all in all, there is no easy way 
to single out specifically either the vilnius or Kaunas monastery as the location of 
HGl’s creation. 

the 1520–1530 lithuanian glosses in Czapski’s copy of Herolt’s book represent 
the very first known usage of the Western Highland lithuanian dialect, and possibly 

62  jonas palionis, Lietuvių literatūrinė kalba 
XVI–XVII a., vilnius: mintis, 1967, 139–140.

63  Cf. palionis 1967, 68. 
64  the database of old lithuanian writings. 

the electronic concordances of DK    
(www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=1; 
checked: august 3, 2010).

65  LKA ii 11th map. it is also a peculiarity of  
a significant part of Kaunas subdialect of 
WHl, of south Highland lithuanian, and 
a very eastern part of eHl northeast from 
vilnius. 
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the southern Šiauliai subdialect in particular. this idiom, also called the Kėdainiai 
(or middle lithuanian) dialect, was used in print, especially by the Catholic Church, 
as a major lithuanian written variety in the Grand duchy for several centuries, from 
1595 (DK) up to the second half of the nineteenth century. later, at the end of the 
nineteenth century, this long tradition of writing in the Kėdainiai idiom was one of 
the influential supporting factors for the emerging standard lithuanian in the Kau-
nas subdialect (because of the linguistic similarity of the Šiauliai and Kaunas sub-
dialects). thus, HGl contains the very earliest known examples of writing in Western 
Highland lithuanian—possibly in the Šiauliai subdialect; HGl attests to a consider-
ably earlier beginning of this important writing tradition. 

7. H G l  i n s C r i b e r ’ s  l a n G u a G e s. the author of HGl was reading the 
latin book and glossing it in lithuanian, so he must have known these two lan-
guages well. also, since we know he was familiar with certain characteristics of the 
polish orthography and utilized it for his lithuanian spellings (cf. nasal letters <±> 
and <²>), he must have spoken polish as well. and the fourth language that the HGl 
inscriber may have known was German: in one lithuanian gloss he was explaining 
a German and not a latin word (lith. glaud[us], Ger. geſellig); in two other cases he 
was simultaneously glossing both a latin and a German word (lith. mok±ſ p[rÿ]uÿl/tÿ, 
lat. aſtutus and Ger. hinderliſtig; lith. prÿſſÿman±ſ, lat. garruloſus and Ger. claffig). 
thus, the author of HGl must have been a well-educated person: along with his na-
tive Highland lithuanian dialect (probably the southern Šiauliai subdialect) he also 
knew latin, polish, and probably German. 

8. H G l  l e X i s. the majority of HGl words are abstract nouns (15 of 28) that 
were needed to express concepts used in the theological discourse of the time. ab-
stract nouns make HGl very different from another contemporary lithuanian text, 
the pr. of the 28 lithuanian lexemes of HGl, 27 are absent from pr (the only word 
they share is the preposition su, cf. pr ſvthavimÿ 8). thus, 27 of 28 words in HGl ap-
pear for the first time ever. 

apsiveizdėjimas 79r nom. sg. abßÿueÿ/ſdeÿmaſ; ‘apdairumas’, ‘precaution’; lat. 
providentia. the verb apveizdėti ‘to look around; to provide, etc.’ and its derivative 
noun apveizdėjimas (non-reflexive forms) are well represented in the early Highland 
lithuanian texts DP, SD1, etc. (cf. LKŽe). the reflexive noun apsiveizdėjimas that means 
‘providence’ (‘apvaizda’, pol. opatrzność66) is also represented, e.g., in DP 55620.67 

66  Cf. Czesław Kudzinowski, Indeks–Słownik 
do „Daukšos Postilė“ 1(a–n), poznań: uam, 
1977, 41.

67  see: the database of old lithuanian writ-
ings (we used the electronic text of DP 
prepared in 2006 by veronika adamonytė, 
milda lučinskienė, jūratė pajėdienė, min-

daugas Šinkūnas, eglė Žilinskaitė, and 
ona aleknavičienė (head of the group); 
the text is kept in the database of old 
lithuanian writings in the research insti-
tute of lithuanian (www.lki.lt/senieji ras-
tai/db.php?source=2; checked: july 30, 
2010).
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68  Cf. Kudzinowski 1977, 242. 
69  see: the electronic text of DP in the data-

base of old lithuanian writings (www.lki.

lt/seniejirastai/db.php?source=2; checked: 
april 12, 2010).

70  Gelumbeckaitė 2008. 

geras, -a 30r adj. compar. gen. sg. m. gÿerÿeaßnÿa ~ geresnio; ‘geras’, ‘good’; in 
phrase: paketinimas geresnio pradėjimo su išminties padrūtinimu (standard lith. 
‘geresnio pradėjimo ketinimas su sutvirtintu pasvarstymu’); lat. conceptio melioris 
propositi cum deliberatione firmata. this is a widely-known adjective in many lithua-
nian dialects (cf. LKŽe). 

glauda 79r nom. sg. glauda; ‘mielumas, meilumas (kūniškas), malonumas 
(kūniškas)’, ‘charm, merriment, pleasantness, loveliness’; lat. iocunditas. this word 
is known from DP with the meaning ‘mocking; joking, making fun’ (translated from 
pol. dworność; żart; szepty68). the database of old lithuanian texts found glauda used 
in DP nine times.69 

glaudus, -i 79r adj. nom. sg. m. glaud[us]; ‘linksmas, draugiškas’, ‘sociable’; Ger. 
in lat. text gesellig. Glaudus does not appear with this meaning in LKŽe. 

Izajas 79v gen. sg. propr. iſaie ~ isajo; ‘izajas’, ‘isaiah’; lat. (acc.) Esaiam.
išdūmojimas 30r nom. sg. ÿßdumo/ÿmaſ; ‘svarstymas’, ‘deliberation’; in phrase: 

išdūmojimas tikras; lat. deliberatio voluntatis. LKŽe mentions išdūmojimas as dating 
from the nineteenth century; but it is known from WP (85r16; 94r32; 137r20; 108v12; 
72v28; 72v8).70 

išmintis 30r gen. sg. ÿßmÿntÿeſ ~ išminties; ‘išmintis’, ‘wisdom; (here) deliberation’; 
in phrase: paketinimas geresnio pradėjimo su išminties padrūtinimu (standard lith. 
‘geresnio pradėjimo ketinimas su sutvirtintu pasvarstymu’); lat. conceptio melioris 
propositi cum deliberatione firmata. in this instance, išmintis ‘deliberation’ was made 
synonymous with išdūmojimas ‘deliberation’. LKŽe shows that išmintis is known in 
many dialects and in early printed books (DP, SD3). 

kytrastis 79r nom. sg. kÿthraſtÿſ; ‘gudrumas, suktumas, klastingumas’, ‘cunning, 
astuteness’; lat. astutia. according to LKŽe, this word appears in martynas mažvydas’s 
writings. 

linksmas, -a 79r adj. nom. sg. m. lÿ[n]xmaſ; ‘linksmas’, ‘happy’; lat. laetus. ac-
cording to LKŽe, it was used in old lithuanian texts (SD3, BB). 

mokėti 79r part. praes. act. nom. sg. m. mok±ſ ~ mokąs; ‘mokėti’, ‘to be able to; 
to know how’; in phrase: mokąs privilti; lat. quis est astutus, Ger. in lat. text hinter-
listig ‘deceitful, perfidious’. LKŽe describes it in many dialects and in early texts (BB, 
DP, SD3). 

neišmintingas, -a 79v adj. nom. sg. m. neÿſmÿ[n]/ti[n]gaſ; ‘neišmintingas’, ‘unwise, 
foolish, stupid’; lat. stultitia. the translation of abstract latin noun by an adjective 
(or a noun) signifying a person was not very precise. the adjective išmintingas ‘wise’ 
is well known from early printed lithuanian texts (LKŽe: BP, DP, MP). 

padrūtinimas 30r instr. sg. padruthÿnÿmu ~ padrūtinimu; ‘sutvirtinimas’, ‘reinforce-
ment or confirmation’; in phrase: paketinimas geresnio pradėjimo su išminties 
padrūtinimu (standard lith. ‘geresnio pradėjimo ketinimas su sutvirtintu pasvarsty-
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mu’); lat. conceptio melioris propositi cum deliberatione firmata. latin participium 
was translated by a noun. LKŽe shows that padrūtinimas was known in some early 
texts (SD3) as a religious term meaning ‘confirmation’. jonas palionis also registered 
the word from DK, DP, SP.71 as we have mentioned, this word is mostly found in 
Highland and not lowland lithuanian dialects. 

paikavimas 79r nom. sg. paÿka/uÿmaſ; ‘paikas elgimasis; nesusilaikymas’, ‘silly 
behavior; lack of restraint, dissoluteness, rampancy’; lat. dissolutio. LKŽe describes 
it only in the nineteenth century; the underlying verb paikauti ‘to behave foolishly; 
to be persistent’ is known from early texts (Mž, SD3). 

paketinimas 30r nom. sg. pakÿethÿnÿmaſ; ‘ketinimas’, ‘intention’; in phrase: pa-
ketinimas geresnio pradėjimo su išminties padrūtinimu (standard lith. ‘geres nio 
pra dė jimo ketinimas su sutvirtintu pasvarstymu’); lat. conceptio melioris pro po si-
ti cum deliberatione firmata. Paketinimas is known from the early lithuanian text 
DP (LKŽe). 

platus, -i 79r adj. nom. sg. f. platÿ ~ plati; ‘platus; palaidas’, ‘wide; (here) loose’; 
in phrase: plati somnenia; lat. laxa conscientia. in LKŽe, the examples are given from 
wide variety of dialects and old texts (BB, DP, SD3). Plati ‘loose (about consciousness)’ 
in this instance uses an occasional meaning. 

pradėjimas 30r gen. sg. pradeÿma ~ pradėjimo; ‘pradėjimas’, ‘beginning, initiation’; 
in phrase: paketinimas geresnio pradėjimo su išminties padrūtinimu (standard lith. 
‘geresnio pradėjimo ketinimas su sutvirtintu pasvarstymu’); lat. conceptio melioris 
propositi cum deliberatione firmata. LKŽe registers it in old texts (DP, SD3). 

pridaužti 17v permisivum teprÿda/v[ſ]ʒÿ ~ tepridauži; ‘trenkti’, ‘smite’; lat. Percu-
tiat. LKŽe registers the word in several dialects. this is one of those not very typical 
forms of permissive with the ending -i that jonas palionis found quite often in DP 
and seldom in PK, BB, KN.72 

pridengti 79v part. praet. pas. nom. sg. m. p[rÿ]d²ctaſ ~ pridengtas; ‘pridengti; 
apsimesti’, ‘to get [something] under cover; to pretend’; lat. hypocrita. LKŽe knows 
pridengti from dialects and old texts (DP, SD3). Pridengtas ‘hypocrite’ has only an oc-
casional meaning. 

priderėjimas 79v nom. sg. prÿdereÿ[m]aſ; ‘pritikimas, draugiškumas’, ‘affability, 
friendliness’; lat. affabilitas. LKŽe registers it in early lithuanian texts (DK, SD3). 

prisimanyti 79v part. praes. act. nom. sg. m. prÿſſÿman±ſ ~ prisimanąs; ‘prisigal-
voti; kalbėti, plepėti’, ‘excogitate; (here) to talk, to chatter’; lat. garrulosus. LKŽe gives 
examples from different dialects. Prisimanąs ‘talkative, loquacious; chattering’ seems 
to have only an occasional meaning. 

privilti 79r inf. p[rÿ]uÿl/tÿ; ‘apgauti’, ‘to deceive’; in phrase: mokąs privilti; lat. 
quis est astutus, Ger. in lat. text hinterlistig ‘deceitful, perfidious’. the lithuanian 

71  jonas palionis, XVI–XVII a. lietuviškų raštų 
atrankinis žodynas, vilnius: mokslo ir en-
cik lopedijų leidybos institutas, 2004, 291.

72  palionis 1967, 139–140.
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phrase mokąs privilti literally means ‘the one who knows how to deceive’; it is a free 
translation of lat. quis est astutus. in LKŽe, privilti ‘to deceive’ is found in early lithua-
nian texts (BP, MP, PK, SD3, SP). 

prižadėjimas 21r nom. sg. pryßcha/deymaſ; ‘užkerėjimas’, ‘enchantment’; lat. in-
cantator ‘enchanter’. LKŽe does not register this meaning for this word. the verb 
žadėti, ‘to enchant’, is known, especially in the eHl area. 

somnenia 79r nom. sg. ſo[m]ne[n]ia; ‘sąžinė’, ‘consciousness’; in phrase: plati som-
nenia; lat. laxa conscientia. a loan-word from pol. Somnenia, not registered in LKŽe 
(LKŽe attests only samnenė, sumnenė, for example, from Mž). 

su 30r praep. ßu; ‘su’, ‘with’; in phrase: paketinimas geresnio pradėjimo su išminties 
padrūtinimu (standard lith. ‘geresnio pradėjimo ketinimas su sutvirtintu pasvars-
tymu’); lat. conceptio melioris propositi cum deliberatione firmata. LKŽe gives nu-
merous examples from lithuanian dialects and early texts. it was also used in pr, 
cf. ſvthavimÿ 8.

šykštumas 79v nom. sg. ßch[ÿ]kſtu[m]aſ; ‘šykštumas’, ‘avarice, greed’; lat. avaritia. 
LKŽe finds it in early lithuanian texts (SD3). 

švankumas 79r nom. sg. ſchw±/cumaſ; ‘padorumas’, ‘decency, honesty’; lat. honestas. 
in LKŽe, švankumas ‘decency, honesty’ appears in early lithuanian books (DK, DP).

tikras, -a 30r adj. nom. sg. m. thÿkraſ; ‘tikras’, ‘real’; in phrase: išdūmojimas tikras; 
lat. deliberatio voluntatis. Here tikras is used with the occasional meaning ‘of the 
good will’. LKŽe attests to tikras, -a in many lithuanian dialects and old texts. 

ubagystė 17v nom. sg. vbagÿſte; ‘skurdas’, ‘squalor’; lat. egestas. LKŽe has exam-
ples from early lithuanian texts (DK, DP). palionis also finds it in BB.73

9. C o n C l u s i o n s

1. there are 20 anonymous lithuanian glosses (28 lexemes) inscribed on the mar-
gins of joannes Herolt’s book Liber Discipuli de Eruditione Christifidelium (basel, not 
before 1485; copy held in the national museum of poland in Kraków, in the collection 
of emeryk Hutten-Czapski): teprÿda/v[ſ]ʒÿ ‘let [God] smite’; vbagÿſte ‘squalor’; pryßcha- 
/deymaſ ‘enchantment’; ÿßdumo/ÿmaſ ∙ thÿkraſ ‘deliberation of good will’; pakÿethÿnÿ maſ ∙ 
gÿerÿeaßnÿa ∙ pradeÿma ∙ ßu ∙ ÿßmÿntÿeſ padruthÿnÿmu ‘the initiation of a better inten-
tion with enforced deliberation’; ſchw±/cumaſ ‘decency, honesty’; abßÿueÿ/ſdeÿmaſ ‘pre-
caution’; paÿka/uÿmaſ ‘lack of restraint, dissoluteness, rampancy’; glauda ‘merriment, 
pleasantness’; glaud[us] ‘sociable’; kÿthraſtÿſ ‘cunning, astuteness’; mok±ſ p[rÿ]uÿl/tÿ 
‘the one who knows how to deceive; sly, cunning’; platÿ ſo[m]ne[n]ia ‘wide (loose) 
conscience’; lÿ[n]xmaſ ‘happy’; prÿdereÿ[m]aſ ‘affability, friendliness’; prÿſſÿman±ſ ‘talk-
ative, loquacious; chattering’; ßch[ÿ]kſtu[m]aſ ‘avarice, greed’; p[rÿ]d²ctaſ ‘hypocrite’; 
neÿſmÿ[n]/ti[n]gaſ ‘unwise, foolish, stupid’; iſaie ‘isaiah’. these glosses (HGl) are dat-
ed approximately 1520–1530 (or around 1525). 

73  palionis 2004, 502. 
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2. HGl shares certain orthographic peculiarities with the first known lithuanian 
prayers (pr; inscribed at the end of the book of Tractatus ſacerdotalis, 1503, by nicolaus 
de blony, held in vilnius university library): word final <ſ>; <ÿ>; <th>; <ß> [š] and 
maybe [ž]; and the letter <l> (absence of <ł>). an entirely unique feature is the final 
<ſ> (ßch[ÿ]kſtu[m]aſ and mergaſ); the use of <ÿ> in diphthongs (paÿka/uÿmaſ and ßamÿaÿ) 
and <ÿ> as a palatalization mark (gÿerÿeaßnÿa and gÿalbÿaki) are important; the latter 
two are shared with the polish inscriptions in the same copy of Herolt’s book. this 
strongly suggests that this correspondence originated from the same observant Fran-
ciscan tradition of writing in lithuanian. it also implies that HGl and pr were cre-
ated at approximately the same time. 

3. the HGl author most probably used an idiom of the Western Highland lithua-
nian Šiauliai subdialect (around dotnuva, Kėdainiai, Šėta, and Kulva). this approx-
imate idiom would have been native to a famous lithuanian writer abraomas Kul-
vietis (~1510–1545). this suggests that this subdialect may have been used at the time 
by more than one person, implying that the tradition to use the southern Šiauliai 
subdialect (of Kėdainiai, Kulva) in writing may have been set at least by the time of 
HGl’s inscription (or earlier).

However, a less convincing candidacy of Kaunas subdialect for HGl cannot be 
rejected either. With firm certainty we can only claim that the HGl author spoke a 
variety of Western Highland lithuanian. 

the written idiom, a dialect called Kėdainiai (or middle lithuanian), was used in 
print, especially by the Catholic Church, as a major lithuanian written variety in the 
Grand duchy for several centuries, from 1595 (DK) up to the second half of the 
nineteenth century. later, at the end of the nineteenth century, this long tradition of 
writing in the Kėdainiai idiom was one of the influential supporting factors for the 
emerging standard lithuanian in the Kaunas subdialect. thus, 1520–1530 HGl is the 
very earliest known example of writing in Western Highland lithuanian—possibly 
in the Šiauliai subdialect; HGl attests to a much earlier beginning of this important 
writing tradition. 

4. the incunabulum containing HGl has only provenance inscriptions of a later 
period from the jesuit College in nesvyžius (Nesvisium; Nieśwież; Нясвіж). but be-
cause of the polish prayers and the decalogue and a binding that is typical for the 
observant Franciscans, we can infer that the lithuanian observant Franciscans owned 
the incunabulum before jesuits, and that they inscribed HGl. the glosses must have 
been created in either the vilnius or Kaunas monastery of the observant Franciscans 
operating in the territory of today’s lithuania. there is no certain method, however, 
to single out one of them specifically. 

5. the majority of the words in HGl are abstract nouns (15 of 28) needed to express 
concepts used in the theological discourse of the time. these abstract nouns make 
HGl very different from pr. of the 28 lithuanian lexemes of HGl, 27 are absent from 
pr (the only word they share is the preposition su). thus, 27 of 28 words in HGl ap-
pear for the first time ever. 
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s a n t r a u k a 

1. joanneso Herolto inkunabule Liber Discipuli de Eruditione Christifidelium (baselis, ne 
anksčiau kaip 1485; egzempliorius saugomas lenkijos nacionaliniame muziejuje Krokuvo-
je, emeryko Hutten-Czapski’o rinkinyje [muzeum narodowe w Krakowie, muzeum im. 
emeryka Hutten-Czapskiego]) įrašyta 20 anoniminių lietuviškų glosų (28 leksemos): te prÿ-
da/v[ſ]ʒÿ ‘tetrenkia (dievas)’; vbagÿſte ‘skurdas’; pryßcha/deymaſ ‘užkerėjimas’; ÿßdumo/ÿmaſ ∙ 
thÿk raſ ‘geros valios svarstymas’; pakÿethÿnÿmaſ ∙ gÿerÿeaßnÿa ∙ pradeÿma ∙ ßu ∙ ÿßmÿntÿeſ pa-
dru thÿnÿmu ‘geresnio pradėjimo ketinimas su sutvirtintu pasvarstymu’; ſchw±/cumaſ ‘pado-
rumas’; abßÿueÿ/ſdeÿmaſ ‘apdairumas’; paÿka/uÿmaſ ‘paikas elgimasis; nesusilaikymas’; glauda 
‘mielumas, meilumas (kūniškas), malonumas (kūniškas)’; glaud[us] ‘linksmas, draugiškas’; 
kÿthraſtÿſ ‘gudrumas, suktumas, klastingumas’; mok±ſ p[rÿ]uÿl/tÿ ‘mokąs apgauti, nuvilti’; 
platÿ ſo[m]ne[n]ia ‘plati (palaida) sąžinė’; lÿ[n]xmaſ ‘linksmas’; prÿdereÿ[m]aſ ‘pritikimas, drau-
giškumas’; prÿſſÿman±ſ ‘prisigalvojąs; kalbąs, plepąs’; ßch[ÿ]kſtu[m]aſ ‘šykštumas’; p[rÿ]d²c taſ 
‘hipokritas’; neÿſmÿ[n]/ti[n]gaſ ‘neišmintingas’; iſaie ‘isajo’. lietuviškos glosos Herolto kny-
goje (toliau – HGl) įrašytos maždaug 1520–1530 metais (arba apie 1525 metus). 

2. HGl turi bendrų rašybos bruožų su seniausiais žinomais lietuviškais poteriais, įrašy-
tais mikalojaus bloniečio (iš blonės) knygos Tractatus ſacerdotalis (1503) pabaigoje (toliau – 
pr): žodžio pabaigos <ſ>; <ÿ>; <th>; <ß> [š] ir galbūt [ž]; taip pat <l> (<ł> nebuvimas). su-
tampa gana unikalios ypatybės – žodžio galo <ſ> (ßch[ÿ]kſtu[m]aſ ir mergaſ); <ÿ> dvibalsiuo-
se (paÿka/uÿmaſ ir ßamÿaÿ) bei minkštumo ženklas <ÿ> (gÿerÿeaßnÿa ir gÿalbÿaki); dvi pasta-
rosios sutampa ir su lenkiškais įrašais toje pačioje Herolto knygoje. toks bendrumas akivaiz-
džiai sugestionuoja, kad HGl ir pr kilo iš tos pačios pranciškonų observantų tradicijos rašy-
ti lietuviškai ir kad šios glosos buvo įrašytos maždaug tuo pačiu metu kaip ir poteriai, 
1520–1530 metais. HGl ir pr laikytini seniausiais žinomais lietuvių kalbos paminklais.

3. HGl autorius greičiausiai vartojo kurią nors pietinės vakarų aukštaičių šiauliškių pa-
tarmės šnektą (apie dotnuvą, Kėdainius, Šėtą, Kulvą). Ši apytikslė šnekta turėjo būti gim-
toji garsiam lietuvių raštijos pradininkui abraomui Kulviečiui (~1510–1545). tai leidžia 
manyti, jog tokia ar panaši šnekta buvo vartojama rašomajai kalbai daugiau negu vieno 
asmens; vadinasi, tradicija rašyti pietinių šiauliškių (Kėdainių, Kulvos) patarme galėjo pra-
sidėti bent tuo metu, kai įrašytos HGl, o gal ir anksčiau. (vis dėlto, kad ir silpnesnė, išlieka 
ir vakarų aukštaičių kauniškių autoriaus mokėtos patarmės tikimybė. todėl tvirtai tegalima 
pasakyti, kad HGl autorius kalbėjo vakarų aukštaičių patarme.) o greta gimtosios lietuvių, 
HGl autorius turėjo mokėti lotynų, lenkų ir galbūt vokiečių kalbas. 

Kėdainių apylinkių šnektomis paremta rašomoji kalba (dar vadinamasis vidurinis rašo-
mosios kalbos variantas) ldK buvo vartojama knygoms spausdinti keletą šimtmečių (ypač 
Katalikų bažnyčios, bet ne vien) – nuo 1595 (DK) iki pat antrosios XiX amžiaus pusės. vė-
liau, XiX amžiaus pabaigoje, ši sena tradicija buvo vienas iš bendrinės kalbos iškilimą kau-
niškių patarmės pagrindu remiančių veiksnių (dėl ryškaus šiauliškių ir kauniškių patarmių 
panašumo). 1520–1530 metų HGl yra seniausias vakarų aukštaičių rašto pavyzdys – galbūt 
ir šiauliškių patarmės. HGl liudija daug senesnę šios rašto kalbos tradiciją. 
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4. inkunabule su HGl yra tik vėlesnių proveniencijų iš jėzuitų kolegijos nesvyžiuje. bet 
dėl ranka įrašytų pranciškonų observantų religinei praktikai būdingų lenkiškų maldų, de-
kalogo bei įrišimo galima daryti išvadą, kad prieš patekdamas jėzuitams inkunabulas pri-
klausė pranciškonams observantams ir kad būtent kas nors iš jų įrašė HGl. Glosos galėjo 
būti sukurtos vilniaus ar Kauno vienuolynuose, kurie tada jau veikė dabartinės lietuvos 
teritorijoje. nėra galimybių išskirti vieną kurį iš jų. 

5. Glosose rasti 28 lietuviški žodžiai: apsiveizdėjimas ‘apdairumas’, geras, -a ‘geras’, glau-
da ‘mielumas, meilumas (kūniškas), malonumas (kūniškas)’, glaudus, -i ‘linksmas, draugiš-
kas’, Isajas ‘isajas’, išdūmojimas ‘svarstymas’, išmintis ‘išmintis’, kytrastis ‘gudrumas, suktu-
mas, klastingumas’, linksmas, -a ‘linksmas’, mokėti ‘mokėti (sugebėti)’, neišmintingas, -a ‘ne-
išmintingas’, padrūtinimas ‘sutvirtinimas’, paikavimas ‘paikas elgimasis; ardymas, atmeti-
mas’, paketinimas ‘ketinimas’, platus, -i ‘platus; palaidas’, pradėjimas ‘pradėjimas’, pridaužti 
‘trenkti’, pridengti ‘pridengti; apsimesti’ [pridengtas ‘hipokritas’], priderėjimas ‘pritikimas, drau-
giškumas’, prisimanyti ‘prisigalvoti; kalbėti, plepėti’, privilti ‘apgauti’, prižadėjimas ‘užkerėji-
mas’, somnenia ‘sąžinė’, su ‘su’, šykštumas ‘šykštumas’, švankumas ‘padorumas’, tikras, -a ‘tik-
ras’, ubagystė ‘skurdas’. dauguma HGl lietuviškų žodžių – abstraktūs daiktavardžiai (15), 
kurie buvo reikalingi to meto teologiniams diskursams. Ši abstrakti leksika daro HGl labai 
skirtingą nuo maždaug tuo pačiu metu užrašytų pr. tik vienas HGl žodis yra pavartotas ir 
pr – tai prielinksnis su. vadinasi, iš 28 HGl leksemų 27 laikytinos lietuvių kalbos istorijoje 
raštu užfiksuotomis pirmą kartą. o prielinksnis su pirmą kartą užrašytas HGl arba pr.
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martyno mažvydo Formos Chrikštymo (1559) 
vertimo originalas – Form der Tauff (1559)

1. v Y r a u j a n t i  n u o m o n Ė  a p i e  m a r t Y n o  m a Ž v Y d o  FORMOS CHRIKŠ-

TYMO v e r t i m o  o r i G i n a l ą. ištraukų iš mažvydo Formos Chrikštymo jau buvo 
pateikęs leopoldas Geitleris1 bei eduardas volteris2 savo lietuvių kalbos chrestoma-
tiniuose rinkiniuose, bet jie nesidomėjo vertimo originalu. mažvydo vertimo origi-
nalų tyrimai prasidėjo nuo žinomų Christiano stango darbų3, šiek tiek atgijo su kai 
kuriais šių eilučių autoriaus raštais4. dainora pociūtė šiuo požiūriu tyrė mažvydo 
giesmyną5, o Guido michelini vertimo originalų temai skyrė atskirą knygą6. 

jau jurgis Gerulis 1922 ir 1923 metais teigė, kad mažvydas rėmėsi 1558 metų 
Kirchenordnung7 antrosios dalies skyriumi apie krikštijimą:

1  leopold Geitler, Litauische studien. Auswahl 
aus den ältesten denkmälern, dialectische bei-
spiele, lexikalische und sprachwissenschaftliche 
beiträge, prag: verlag von theodor mou rek, 
1875, 10–12; pateiktos šios iš trau kos: MžF 
3(95)3–10(102)14; 13(105)6–19; 17(109)5–17. 

2  Э[дуардъ] Вольтеръ, Литовская Хресто ма-
тiя. Lietùviška chrestomatija, санкт пе тер-
бургъ: типографія императорской Ака-
деміи Наукъ, 21903, 15–17; pateikta iš-
trauka MžF 37(129)–42(134). 

3  Christian s. stang, Die Sprache des litauischen 
Cathechismus von Mažvydas, oslo: jakob 
dybwad, 1929, 5–48; Chr[istian] s. stang, 
„dėl m. mažvydo ‘Formos Chrikstima’ 
šaltinio“, Blt 12(1), 1976, 7–8.

4  pietro u. dini, „apie mažvydo 1549 m. ‘te 
deum laudamus’ vertimą“, Blt 22(1), 1986, 
66–75; pietro u. dini, L’inno di S. Ambrogio 
di Martynas Mažvydas. Studio del testo anti-

co lituano (1549) e delle sue fonti latine e po-
lacche, roma: la Fenice, 1994. 

5  dainora pociūtė, XVI–XVII a. protestantų 
baž nytinės giesmės. Lietuvos Didžioji Ku ni-
gaikštystė ir Prūsų Lietuva, vilnius: pradai, 
1995.

6  Guido michelini, Martyno Mažvydo raštai ir 
jų šaltiniai, vilnius: mokslo ir enciklo pe di-
jų leidybos institutas, 2000.

7  Kirchen ‖ ordnung ‖ Wie es im Herꜩog-
thumb ‖ preuſſen / beydes mit lehr vnd 
Ceremonien / ‖ ſampt andern / ſo ʒu   
Fr derung vnd erhaltung des predig= ‖    
ampts / Chriſtlicher Ʒucht / vnd guter 
ordnung / ‖ von nten / gehalten wird. ‖ 
anderweit vberſehen / gemehret /         
vnd ‖ publicieret. ‖ anno CHristi ‖     
m. d. lviii. ‖ 25. nouembris. der ander 
theil dieſer ‖ Kirchenordnung. ‖ von den 
Ceremonien / vnd ‖ Kirchengebreuchen. 
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Forma Chrikſtima yra vertimas perskyrimo Die Form aber wie man Teuffen soll, ist 
diese iš prūsų agendos Kirchen Ordnung Wie es im Hertzogthumb Preussen... gehalten 
wird. 1558, ii psl. 28.

das taufformular ist eine Übersetzung des Capitels «Die Form aber wie man Teuffen 
soll, ist diese», aus der «Kirchen Ordnung Wie es im Hertzogthumb Preussen... gehalten 
wird» vom jahre 1558, teil ii, 2 ff.9

tam pritarė ir vaclovas biržiška Aleksandryne: „Knygutė versta iš vokiečių kalbos 
iš 1558 m. išleisto ‘Kirchen ordnung’“ (BržA I 85). michelini taip pat įsitikinęs, kad

jų [Formos Chrikštymo ir Parafrazio – p. u. d.] šaltiniai yra aiškūs – tai, kaip seniai 
žinoma, ištraukų iš 1558 metų Kirchen Ordnung vertimai10.

visų šių mokslininkų teiginiai jau yra tapę vyraujančia nuomone, kad mažvydo 
Formos Chrikštymo vertimo originalas esąs vokiško 1558 metų Kirchenordnung antrasis 
skyrius apie krikštijimą. Šiuo straipsniu stengsiuosi įrodyti, kad Formą Chrikštymo 
mažvydas vertė iš kito šaltinio. 

2. FORMOS CHRIKŠTYMO v e r t i m o  o r i G i n a l a s  –  1 5 5 9  m e t Ų  l e i d i n Y s. 
dėl vertimo originalo buvo pareikšta ir kitokių nuomonių. Štai dar 1909 metais rein-
holdas trautmannas, nagrinėdamas prūsų kalbos Enchiridiono šaltinius, pripažino 
buvus kitą, 1559 metais Karaliaučiuje išleistą, leidinį apie krikštą, bet į jį nesigilino 
manydamas, kad tai tikriausiai „[e]in im wesentlichen übereinstimmender abdruck 
aus der Kirchenordnung“11. 

1976 metais Formos Chrikštymo vertimo originalui nustatyti trumpą straipsnį 
skyrė stangas12. remdamasis savo 1925 metų tyrimais ir užrašais iš Karaliaučiaus 
jis teigė:

tikrasis šaltinis nėra vokiškasis Kirchen ordnung’as [...], bet atskiras skyriaus apie 
krikštijimą leidinys, pasirodęs 1559 m. (tais pačiais metais, kaip ir „Forma Chrik-
stima“)13.

taigi mažvydo Forma Chrikštymo pasirodė tais pačiais metais, kai buvo paskelb-
tas ir leidinys. atrodo, stangui liko nežinoma įdomi adalberto bezzenbergerio nuo-

8  Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai 
iki 1570 metams, spaudai parūpino dr. jur-
gis Gerullis, Kaunas: Švietimo ministerijos 
leidinys, 1922, xix.

9  Mosvid. Die ältesten litauischen Sprachdenkmä-
ler bis zum Jahre 1570, hrsg. von Georg Ge-
rullis, Heidelberg: Carl Winter, 1923, XXii. 

10  michelini 2000, 13.

11  reinhold trautmann, „die Quellen der drei 
altpreussischen Katechismen und des en-
chiridions von bartholomaeus Willent. i“, 
Altpreussische Monatsschrift 46, 1909, 230.

12  stang 1976, 7–8.
13  stang 1976, 7.
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monė14. bezzenbergeris nepripažino mažvydo kaip Formos Chrikštymo vertėjo, bet 
pritarė, kad tekstas yra verstas: „die uebersetzung ist im ganzen correct.“15 toliau 
jis rašė:

die [vorlage] der forma chrikstima und zugleich des altpreussischen crixti-lâiskas 
glaube ich schon jetzt nachweisen zu können; es ist ein in nassau, der rheinpfalz und 
Würtemberg benutztes, im jahre 1543 entstandenes taufformular16.

Šiandien gali stebinti toks bezzenbergerio tvirtinimas. antra vertus, reikia prisi-
minti, kad prūsų abelio vilio bei lietuvių baltramiejaus vilento Enchiridiono priedo 
apie krikštą sąsają su 1558 metų Kirchenordnung nustatė tiktai Friedrichas bechtelis 
(1881)17. bezzenbergerio nurodytą 1543 metų šaltinį taip pat vertėtų patikrinti.

toliau bandysiu įrodyti, kad būtent stangas buvo teisus. mat stango nuomonė 
ir toliau galbūt nebuvo laikoma pakankamai pagrįsta, nes, pavyzdžiui, michelini 
vis tiek tradiciškai kaip mažvydo Formos Chrikštymo vertimo originalą publikavo 
1558-ųjų Kirchenordnung: 

tekstas pateikiamas pagal 1558 m. Kirchen Ordnung (d. 2, p. 2a–10b); jis perspausdin-
tas knygoje Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens, bd. 3: Dokumente (sudary-
tojas W. Hubatsch), Göttingen, 1968, p. 94–9918.

Kaip buvo užsiminęs stangas, negalima neatkreipti dėmesio, kad jau 1911 metais 
emilis sehlingas19 tvirtino, jog vokiškasis Kirchenordnung niekada nebuvo visiškai 
įgyvendintas:

in die zeit dieser Wirren20 fällt auch der versuch zur abfassung einer neuen Kir-
chenordnung. am 25. november 1558 erliess der Herzog eine neue Kirchenordnung 
unter dem titel [...] viele Geistliche widerstrebten der einführung dieser Kirchen-
ordnung, welcher Hinneigung zum osiandrismus und Calvinismus vorgeworfen 
wurde [...] auch die landstände erklärten sich gegen die ordnung, weil sie ohne 
ihre zustimmung erlassen war. so hat sie eine eigentliche Geltung nicht erlangt21.

14  adalbert bezzenberger, Litauische und Let- 
tische Drucke des 16. Jahrhunderts 2, Göt-
tingen: robert peppmüller, 1875, Xviii–
XXviii.

15  bezzenberger 1875, XXvi.
16  bezzenberger 1875, XXviii.
17  Friedrich bechtel, „zum altpreußischen 

en chiridion“, Altpreußische Monatsschrift 
18, 1881, 310–319.

18  michelini 2000, 157, 1 išnaša.
19  iš tikrųjų sehling, o ne scheling, kaip klai-

dingai nurodyta stango (1976, 7, 3 išnaša).

20  apie andreaso osianderio veiklą prūsijoje 
žr. martin stupperich, Osiander in Preus-
sen: 1549–1572, berlin: de Gruyter, 1973.

21  Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. 
Jahrhunderts 4. Das Herzogtum Preußen. Po-
len. Die ehemals polnischen Landesteile des 
Königreichs Preußen. Das Herzogtum Pom-
mern, hrsg. von emil sehling, leipzig:     
o. r. reisland, 1911, 23 (aalen: scientia 
verlag, 21970).
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1 pav. Form der tauff. ‖ Wie die in der Kirchenordnung ‖ des Herꜩogthumbs preuſ= ‖ 
ſen / vnd andern mehr / ‖ verfaſſet. ‖ Gedruckt ʒu Knigsberg / ‖ durch iohann   
daubman / ‖ anno Chriſti / ‖ i559: antraštinis puslapis; 
staatsbibliothek zu berlin – preußischer Kulturbesitz: dr 14728 r
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3. FORM DER TAUFF ( 1 5 5 9 ). mažvydo Formos Chrikštymo vertimo originalas buvo 
atskiras veikalėlis vokiečių kalba. jo tikslus pavadinimas yra toks (iš tikrųjų nedaug 
kuo skiriasi nuo stango pateiktojo22): 

Form der tauff. ‖ Wie die in der Kirchenordnung ‖ des Herꜩogthumbs preuſ= ‖ 
ſen / vnd andern mehr / ‖ verfaſſet. ‖ Gedruckt ʒu Knigsberg / ‖ durch iohann 
daubman / ‖ anno Chriſti / ‖ i559.

spaudinys šiandien saugomas berlyne, prūsijos kultūros paveldo valstybinėje 
bibliotekoje (staatsbibliothek zu berlin – preußischer Kulturbesitz, Haus nr. 1, unter 
den linden: dr 14728 r) (plg. 1 pav.).

Knygutę sudaro 24 nepaginuoti puslapiai. pats tekstas yra 3–23 puslapyje, 24-asis 
tuščias. pradžioje (p. 3–17) eina skyrius „Form der tauff. ‖ der pfarherr oder ‖ 
teuffer ſpre che“. toliau (p. 18–23) įdėtas skyrius „von der nottauff. ‖ vnd wie es 
mit denſelben Kind= ‖ lin / ſo daheimen in der not ſind ge= ‖ teufft worden / 
gehalten ‖ wird“. 

antraštiniame ir tolesniame puslapyje įrašytas ilgokas lotyniškas rankraštinis 
tekstas. po įrašu yra apvalus antspaudas „ex ‖ biblioth. regia ‖ berolinenſi“, rodan-
tis, kad spaudinys priklauso seniausiam bibliotekos sluoksniui (1795–1840 metų 
laikotarpiui)23. dabartinis tamsiai rudas odinis įrišimas greičiausiai yra berlyno bib-
liotekos knygrišyklos.

atrodo, kad stangas Karaliaučiaus bibliotekoje buvo matęs kitą egzempliorių 
nei mano rastasis berlyne. stangas nurodęs Karaliaučiaus bibliotekos signatūrą: 
Ca 278. Šiandien, galbūt neišlikus Karaliaučiaus egzemplioriui, negalima palygin-
ti jo su berlyniškiu. nors stango citatose esama kai kurių rašybos neatitikimų su 
berlyno egzemplioriumi (plg. stango Herʒogthumbs, Daubmann ir berlyno egzemp-
lioriaus Herꜩog thumbs, Daub man), bet stangas veikiausiai rėmėsi savo nevisiškai 
tiksliais 1925 metų užrašais. 

4. FORMOS CHRIKŠTYMO ( 1 5 5 9 )  i r  FORM DER TAUFF ( 1 5 5 9 )  s a n t Y K i s. stangas 
pastebėjo, kad atskiro leidinio ir Kirchenordnung vokiški tekstai skyrėsi tik kai kuriais 
skyrybos ir kitais ženklais24. ryškesnių skirtumų atsiranda tik nuo skyriaus „von der 
nottauff“ pradžios iki sakinio „ir tada baßnicʒas tarnas [...]“. 

michelini taip pat atkreipia dėmesį, kad nuo skyriaus „von der nottauff“ esama 
neatitikimų tarp Formos Chrikštymo ir Kirchenordnung (1558): 

p. 95–128 esantis tekstas verstas iš vokiečių kalbos pagal 1558 m. Kirchen Ordnung 
(d. 2, p. 2a–10b). daugiausia tai pažodinis vertimas; nuo šaltinio ypač nutolta p. 118 

22  stang 1976, 7.
23  plg. Bibliotheksstempel. Besitzvermerke von 

Bibliotheken in der Bundesrepublik Deutsch-

land, hrsg. von antonius jammers, Wies-
baden: reichert, 1998, 21. 

24  stang 1976, 7.
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ir 119 pradžioje25, kur gal pasiremta per antrąjį pasaulinį karą dingusia publikacija 
(žr. Ch. stang, „dėl m. mažvydo ‘Formos Chrikstima’ šaltinio“, Baltistica XII(1), 1976, 
p. 7–8)26. 

iš šios citatos atrodytų, lyg mažvydas būtų daugiausia naudojęsis Kirchenordnung 
tekstu ir galbūt tik šioje vienoje vietoje pasirėmęs kitu, per karą dingusiu, spaudiniu. 
iš tikrųjų mažvydas Kirchenordnung tekstu nesirėmė iš viso – Formą Chrikštymo jis 
vertė iš vokiško leidinio Form der Tauff (1559).

iš sutampančių Formos Chrikštymo ir Form der Tauff vietų, kurios skiriasi nuo 
1558-ųjų Kirchenordnung (tad įrodančių mažvydo šaltinį buvus 1559-ųjų Form der 
Tauff), čia pateiksiu tik ryškiausią fragmentą (apie kitas vietas ketinu plačiau para-
šyti kitoje publikacijoje) (plg. 2 pav.): 

Forma Chrikštymo, 1559, 26[118]–27[119]27 Form der Tauff, 1559, 18

5

10

15

26[118] ape priega=
das Chrikſtima.

pamokſlas / kaip ſu tais pacʒeis
waikeleis / kurie namuſu cʒeſu
priegadas ſtoieſi apchrik=
ſtiti / tur laikitieſi.

Kada Kudikelis
io rupeſtingoſes ſil=
pnibes delei / namůſu
per motka / alba per
kita motriſchka argi Wiriſchka
perſona / pagalei Chriſtaus iſta=
tima / ing Warda diewa tewa /
ir sunaus / ir dwaſſes ſchwen=
toſes / apchrikſtitas butu eſſas /
netur tas patis Kudikis / norint
potam atſiliktu giwas / antra
karta Chrikſtitas buti: betaiga

[27(119)] prieg prieimtoia Chrikſta tur
palaikiti.

von der nottauff.

vnd wie es mit denſelben Kind=
lin / ſo daheimen in der not ſind ge=
teufft worden / gehalten
wird.

Wenn ein Kindlin ſei=
ner ſorglichen schwacheit
halben / daheim durch die
Hebamme / oder andere
Weibs oder mans per=
ſon / nach Chriſti einſeꜩung / im namen
Gottes des vaters / vnd des sons / vnd
des heiligen Geiſtes geteufft iſt worden /
sol daſſelb / ob es gleich ernach lebendig
bleibt / dennoch nicht anderweit geteufft
werden / sondern bey der empfangenen
tauff bleiben.

25  taigi nuo skyriaus „von der nottauff“.
26  michelini 2000, 157.
27  Cituojama iš: martynas mažvydas, Katekiz-

mas ir kiti raštai. Catechismus und andere 

Schriften, redaktorius Giedrius subačius, 
vilnius: baltos lankos, 1993, 172–173.
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2 pav. Form der tauff. ‖ Wie die in der Kirchenordnung ‖ des Herꜩogthumbs 
preuſ= ‖ ſen / vnd andern mehr / ‖ verfaſſet. ‖ Gedruckt ʒu Knigsberg / ‖ 
durch iohann daubman / ‖ anno Chriſti / ‖ i559: „von der nottauff“ pradžia;
staatsbibliothek zu berlin – preußischer Kulturbesitz: dr 14728 r
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Forma Chrikštymo, 1559, 26[118]–27[119] Form der Tauff, 1559, 18

5
bet wienok tokſai Kudikis
ing baßnicʒe tur buti atneſch=
tas. ir tada baßnicʒas tarnas [...]

es ſol aber ſolchs Kindlin in die Kirch
getragen werden. vnd als denn ſol der
Kirchendiener [...]

akivaizdžiai skirtingai skamba ta pati 1558 metų Kirchenordnung vieta (cituojant 
paryškintos tos vietos, kurių lietuviška versija yra mažvydo Formoje Chrikštymo; frag-
mentas cituojamas iš originalo): 

Kirchenordnung, 1558, 8r–8v

 [8r] von der nottauff. 

 dieweil bißher inn der Chriſtlichen
 Gemein / ein lbliche vnd wolgegrndte Ge=
 wonheit gehalten iſt / das alle Chriſtliche per=
5 ſonen / vnd ſonderlich die Hebammen (oder
 alten / wie mans diß lands nennet) in anſe=
 hung / das auch die Weiber miterben des reichs Chriſti
 ſeind / vnd die not der gemeinen regel vnd ordnung nicht
 vnterwrfflich iſt / ʒur ʒeit der not in abweſen der menner /
10 die Kindlein Getaufft haben / Welchs man nottauffe genen=
 net hat / so wllen wir die ſelben auch nicht auffheben / ſon=
 dern in jrer Krafft bleiben laſſen. 

 es ſollen aber die Kirchendiener / die Hebammen auffs
 fleiſſigſt vnterrichten. erſtlich das ſie kein Kindt / ſo noch inn
15 mutterleibe / vnd nicht ganꜩ an die Welt Geborn iſt / not=
 teuffen ſollen / denn nach dem die tauff ein sacrament der
 Widergeburt iſt / erfordert die natur dieſes sacraments / das
 das Kindt / ſo das sacrament der Widergeburt entpfahen
 ſoll / vorhin an die Welt geborn ſey. iedoch ſollen die / ſo in ſl=
20 chen nten dabey ſeind / beid mutter vnd das Kindt / dem
 allmechtigen Gott / durch jr trewlich Frbitt / befelhen / das
 Gott der mutter helffe / vnd das Kindt im gnediglich laſſe
 befolhen ſein.

 darnach / das ſie auch / nach dem das Kindt geborn / das
25 ſelbe nicht notteuffen ſollen / es erfodere es denn die aller hch=
 ſte not / vnd schwacheit des Kindes / sondern wo ſie ein
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28  neaišku, kodėl michelini cituoja iš Hubat-
scho leidinio (Walter Hubatsch, Geschichte 
der evangelischen Kirche Ostpreussens 3. Do-
kumente, Göttingen: vandenhoeck & rup-
recht, 1968, 94–98), o ne tiesiai iš Kirchen-

ordnung originalo. be kita ko, gal būtų iš-
vengta klaidelės paskutiniame sakinyje: 
vietoj dann turi būti denn. ne(be)turi  
pras mės taip pat ir 180 puslapyje esanti    
1 iš naša.

 Kirchenordnung, 1558, 8r–8v

 Kirchendiener / oder ſonſt einen Chriſtlichen man / in der eile
 haben mgen / denſelben beruffen / vnd jn das Kindt tauffen
 laſſen. Aber ſo dasſelb von Schwacheit wegen des Kindes /

1 [8v] je nicht geſein mcht / Als denn ſoll die Hebamme (oder Alte)
 oder welchs gegenwertigs Chriſtlichs Weib ſich des Teuffens
 vnterfahen will / ʒwo oder drey perſonen / ſo frhanden / ʒum
 Ʒeugnuß beruffen / vnd erfodern / damit auff ʒweier / oder
5 dreier Kundſchafft / die tauffe beſtendig ſey / vnd ʒuuor das
 Gebet / vater vnſer / ſprechen / darauff das Kindt mit Waſſer
 Teuffen / vnd ſprechen.

 Ich Teuffe dich im Namen Gottes des Vat=
 ters / vnd des Sons / vnd des Heiligen Geiſtes.

10 Wer nun alſo / wie jeꜩt gemeldet / Notgetaufft iſt / der ſoll
 nicht anderweit wider Getaufft werden / sondern ſoll bey
 der entpfangenen tauff bleiben.

 iedoch ſo das Kindt lebendig bleibet / ſoll man es inn die
 Kirchen tragen / als denn ſoll der Kirchendiener vngefehrlich
15 nachfolgender weiß damit handlen.

michelini kaip vertimo originalą pateikia būtent šias ištraukas (beje, jos jo publi-
kacijoje cituojamos ne iš 1558 metų Kirchenordnung, bet iš Walterio Hubatscho per-
spaudo28), plg.: 

von der nottauff. 
{...............}

aber so das selb von schwacheit des Kindes / je nicht gesein möcht / als denn soll 
die Hebamme (oder alte) oder welchs gegenwertigs Christlichs Weib sich des teuffens 
unterfahen will / {......} das Kindt mit Wasser teuffen / und sprechen.

jch teuffe dich im namen Gottes des vatters / und des sons / und des Heiligen 
Geistes.
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Wer nun also / wie jetzt gemeldet / notgetaufft ist / der soll nicht anderweit wider 
Getaufft werden / sondern soll bey der entpfangenen tauff bleiben.

jedoch so das Kindt lebendig bleibet / soll man es inn die Kirchen tragen / als dann 
soll der Kirchendiener ungefehrlich nachfolgender weiß damit handlen29. 

baigiant galima tik pakartoti, kad Christiano stango 1976 metais paskelbti teiginiai 
buvo ir tebėra tikslūs: tikrasis mažvydo Formos Chrikštymo vertimo originalas yra ne 
vokiškas Kirchenordnung (1558), bet atskiras jo skyriaus apie krikštijimą leidinys Form 
der Tauff, pasirodęs 1559 metais. Į tai turėtų atsižvelgti mažvydo raštų šaltinių tyrėjai. 
analizuoti mažvydo Formą Chrikštymo remiantis 1558 metų Kirchenordnung tekstu 
nėra jokio pagrindo.

Šaltiniai:
Form der tauff. ‖ Wie die in der Kirchenordnung ‖ des Herꜩogthumbs preuſ= ‖ ſen / vnd 

andern mehr / ‖ verfaſſet. ‖ Gedruckt ʒu Knigsberg / ‖ durch iohann daubman / ‖ anno 
Chriſti / ‖ i559.

Kirchen ‖ ordnung ‖ Wie es im Herꜩogthumb ‖ preuſſen / beydes mit lehr vnd Ceremo-
nien / ‖ ſampt andern / ſo ʒu Frderung vnd erhaltung des predig= ‖ ampts / Chriſtlicher 
Ʒucht / vnd guter ordnung / ‖ von nten / gehalten wird. ‖ anderweit vberſehen / ge-
mehret / vnd ‖ publicieret. ‖ anno CHristi ‖ m. d. lviii. ‖ 25. nouembris. der ander 
theil dieſer ‖ Kirchenordnung. ‖ von den Ceremonien / vnd ‖ Kirchengebreuchen. 

MžF –  [ martynas  mažvydas , ]  Forma ‖ Chrikſtima. ‖ Kaip baßnicʒas iſtati= ‖ mæ 
Hertʒikiſtes pruſu / ‖ ir kitoſu emeſu lai= ‖ koma ira. ‖ drukawot Karalaucʒui ‖ per 
iona daubma na / ‖ metu Chriſtaus ‖ m. d. liX.

Literatūra:
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Pietro U. Dini
FORM DER TAUFF ( 1 5 5 9 ) — t H e  o r i G i n a l  o F  t H e  t r a n s l at i o n 

o F  m a r t Y n a s  m a Ž v Y d a s ’  FORMA CHRIKŠTYMO ( 1 5 5 9 )

s u m m a r y

the article tackles the problem of the original from which martynas mažvydas transla-
ted his Forma Chrikštymo (1559). publication Form der Tauff (1559), which was discovered by 
the author of this article in the state library of prussian Cultural Heritage (staatsbibliothek 



zu berlin—preußischer Kulturbesitz, Haus nr. 1, unter den linden: dr 14728 r) in berlin, 
allows one to justify the opinion of Christian stang (1976), who thought that mažvydas was 
using this publication for his translation and not the Kirchenordnung written in 1558, as it 
is most often stated in the historiography of the lithuanian literature. thus, the analysis of 
mažvydas’ Forma Chrikštymo cannot be based on the comparison to the Kirchenordnung of 
1558 any more. 
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Università di Pisa
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A r c h i v u m  L i t h u a n i c u m  1 2 ,  2 0 1 0

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  8 3 – 1 2 0

Lina Plaušinaitytė
vilniaus universitetas

du jokūbo brodovskio žodyno 
šaltiniai – johanno jacobo dentzlerio 
Clavis Germanico-Latina (1709) bei 
andreaso Corvino Fons latinitatis (1638) 
tipo hipotetinis žodynas *A

prieš kelerius metus birutė triškaitė nustatė, kad rengiant anoniminiu laikomą 
rankraštinį vokiečių–lietuvių kalbų žodyną Clavis Germanico-Lithvana1 (toliau – C) 
remtasi šveicaro johanno jacobo dentzlerio2 žodyno Clavis Linguæ Latinæ vokiečių–
lotynų kalbų dalimi Clavis Germanico-Latina3. triškaitės duomenimis, C artimiausias 
1686 metų leidimas (toliau – Cla 1686); juo C sudarytojas rėmėsi labai selektyviai – 
kiek daugiau atsirinko pirmųjų abėcėlės raidžių žodžių, o toliau medžiagos iš jo 
galėjo imti labai mažai4.

dentzlerio žodynas padarė įtakos ne tik C – lietuvių leksikografijos istorijoje jis 
paliko ir daugiau pėdsakų. juo remtasi sudarant ir didžiausią iki šių dienų išlikusį 
Xviii amžiaus rankraštinį žodyną – jokūbo brodovskio Lexicon Germanico-Lithvanicvm 
et Lithvanico-Germanicvm5 (toliau – B). Šio straipsnio tikslas – įrodyti brodovskio 

1  CLAVIS GERMANICO-LITHVANA [po 1680]; 
lmavb rs: f. 137 13 – 14; remtasi faksimi-
liniu leidimu: Clavis Germanico-Lithvana. 
Rankraštinis XVII amžiaus vokiečių–lietuvių 
kalbų žodynas 1–2, parengė vincentas dro-
tvinas, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidykla, 1995–1997; 3–4, vilnius: mokslo 
ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. 

2  plačiau apie autorių žr. Historisch-biographi-
sches Lexikon der Schweiz 2. Basel–Egnach, 
hrsg. von Heinrich türler, marcel Godet, 
victor attinger, neuenburg: administra-
tion des historisch-biographischen lexi-
kons der schweiz, 1924, 693.

3  birutė triškaitė, „johanno jacobo dentzlerio 
vokiečių–lotynų leksikografijos darbas 
Clavis Germanico-Latina – dar vienas ran-
kraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithva-
na šaltinis“, ALt 9, 2007, 9–38.

4  triškaitė 2007, 26, 32.
5  LEXİCON GERMANİCO=LİTHVANİCVM ET 

LİTHVANİCO=GERMANİCVM Darinnen ſo 
wohl die Vocabula Biblica Veteris et Novi Teſ-
ta menti, als auch Vocabula Domeſtica item 
Aber ʒweÿ Tauſend Proverbia und ber ein 
Hundert Aenigmata Lithvanica und viele 
Phra ſes anʒutreffen und alſo wo nicht gantʒ 
vllig doch ʒiemlich Complet iſt. Welches al-
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žodyno vokiečių–lietuvių kalbų dalies giminystę su dentzlerio žodynu, patikslinti, 
kuris jo leidimas galėjo būti B šaltinis, ir atskleisti, kokiu mastu juo remtasi. B ir 
dentzlerio žodyno santykio tyrimas leis atsakyti į klausimą, ar jis yra vienintelis B 
leksikografinis vokiečių–lotynų kalbų šaltinis, ar – priešingai – B autorius rėmėsi dar 
kokiais nors, ir jeigu taip, tai kokio pobūdžio jie galėjo būti.

1. B i r  d e n t z l e r i o  Ž o d Y n o  G i m i n Y s t Ė. pirminis B ir dentzlerio žo-
dyno registrų palyginimas parodė, kad tos B vietos, kurių kilmė negali būti siejama 
nei su Conrado agricolos konkordancijomis6, nei su C7, dažniausiai giminingos Cla 
1686 vokiečių–lotynų kalbų daliai8. tai ypač pasakytina apie sudurtinius žodžius ir 
žodžių junginius, esančius lemos arba sublemos pozicijoje, plg. sudurtinių žodžių 
grupę su elementu Korn-9:

B10 C Cla 1686
Korn Ähre ruggiu Wárpa. Korn=aehre. ruggiû Warpa. Kornhre / ſpica.
~ augſt. rugpiute.
auff Korn augſt ant rugpiutes.

~augſt. rugpjutis. cʒio. m 
[et] rugpjute, es. F.

—

les GOTT allein ʒu Ehren und denen Liebha-
bern der Lithauiſchen Sprache ʒum Beſten mit 
großer Mhe und Fleiß ʒuſammen getragen. 
von İacobo Brodowskÿ Præcentore Trempenſi 
[prieš 1744]; lmavb rs: f. 137 – 15; doku-
mentinis leidimas: jokūbas brodovskis, 
Lexicon Germanico=Lithvanicvm et Lithva ni-
co=Germanicvm. Rankraštinis XVIII amžiaus 
žodynas. Dokumentinis leidimas su faksimile, 
perrašu ir žodžių indeksu 1–3, parengė vin-
centas drotvinas, vilnius: lietuvių kalbos 
institutas, 2009. 

6  brodovskis rėmėsi Christiano zeise’s reda-
guotų Conrado agricolos biblijos žodžių 
konkordancijų 1674 metų leidimu (vincen-
tas drotvinas, „dėl jokūbo brodovskio Le-
xicon Germanico-Lithvanicum registro“, 
Žmogus ir žodis 1, 2000, 16–23). ir mano ty-
rimas rodo, kad visos B lemos, prie kurių 
atitikmenų yra biblijos vietų nuorodų, im-
tos iš šių konkordancijų, todėl galima atsi-
riboti nuo jų ieškant kitų B šaltinių.

7  B giminystę su C įžvelgė jau Georgas Hein-
richas Ferdinandas nesselmannas. jis tei-
gė, kad šie žodynai susiję, tik jų ryšio po-
būdis neaiškus (G[eorg] H[einrich] F[er di-
nand] nesselmann, „vorrede“, Wörterbuch 
der Littauiſchen Sprache, Königsberg: ver-
lag der Gebrüder bornträger, 1851, vi; 

perspaudas: Walluf bei Wiesbaden: sän-
dig, 1973). vėliau jurgis lebedys pateikė 
kelias B ir C vietas, iš kurių matyti, kad 
sudarant B tikrai remtasi C ( jurgis lebe-
dys, „pirmieji smulkiosios lietuvių tauto-
sakos rinkiniai“, Smulkioji lietuvių tautosa-
ka XVII–XVIII a., paruošė jurgis lebedys, 
vilnius: valstybinė grožinės literatūros 
leidykla, 1956, 23–24).

8  pirminiam palyginimui pasirinktas būtent 
šis žodyno leidimas, kuris veikiausiai 
buvo ir C šaltinis: [ johann jacob dentzler,] 
CLAVIS LINGUæ LATINæ Auctiùs lima-
tiúſ que tertiò recuſa, PRISCOS ET RECEN-
TES PURIORIS LATINITATIS AUTHORES 
EX PRIMITIVORUM FONTIBUS ETYMO-
LOGICE RESERANS: Selectiora Proverbia, 
poëtica deorum item feſtorumq[ue] genti-  
lium [...] Et vice verſa CLAVIS GERMANI-
CO-LATINA VOCES PHRASESqUE [...] 
Mantiſſæ loco acceſſerunt Compendium Gram-
maticæ elegantis [...], basileae: König, 1686; 
Hab: Xb 6923.

9  lentelėje pateikiami ir atitinkami straipsniai 
iš C. Kursyvu išskirti tik B ir Cla 1686 su-
tapimai. iš konkordancijų imtų sudurtinių 
žodžių kilmę rodo greta B atitikmenų pa-
teiktos biblijos vietų nuorodos.

10  Cituojama iš B originalo.
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~ binden ruggius rißti — —
~ blum Woſilka ~ blume. Woſilka, ôs, F. kornblum / cyanus
~ bodem spikere, aukßtas, Klė-
tis, arroda

~ boden. aukßtas, ô. m. —

~ dreſchen ruggius kulti. — —
— — kornerd / meſſis. 
Körnen Willóti Grudais, jaukin-
ti, léſinti.

— —

Kornfeldt ruggena. — —
~ führen ruggius wèßti — —
~ Gabel sʒáke — korngabel / merga
~ Garbe pėds
~ ~ ſo groß diddis pėd’s
~ ~ ſo klein máas pėd’s pėdélis

— korngarb / merges. 

~ Grub im Felde arróda lauke — korngrub / ſirus
~ Halm vid[e] Halm. — kornhalm / ſtipula, culmus. 
~ Händler ruggiû Kupcʒius. — kornhndler / dardanarius.
~ hauen ruggius kirſti — —
~ Hauffen. ruggiû Kruwa Ha-
gai 2,17.

— —

~ Haus Klėtis, spÿkere [...] ~ Hauß. sʒpykere, ês. F. kornhauß / granarium. 
~ Hülſe ruggiû Krußins. 
ruggiû Kewalai

— —

Körnicht. brendes, grudůtas. — —
Korn Jude. ruggiû Ʒÿd’s. — kornjud / fructor annouæ
~ 2 Kaſten ~ skrÿne — kornkaſten / granarium.

~ 1 Kaer arrůdas. — —

~ Käuffer — kornkuffer / frumentarius, 
negotiator, frumentator.

{Korn klopff[en]. blokßti
ſo vor geklopfft blaßkai.}11

~ klopffen. blokßtu, tau,
~ ſo außgeklopfft. bleßkai, 
[et] blaßkai

—

~ Land. ruggiû lauks — kornland / ſolum frumen-
tarium, Cereale.

B C Cla 1686

11  Čia ir toliau riestiniuose skliaustuose rašo-
mi papildymai, esantys B paraštėse arba 
įterpti tarp pagrindinio teksto eilučių.
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Körnlein Grudélis amos 9,9.  
syr 18,8.

— krnlein / granum. viel 
krnlein machen auch ei-
nen hauffen / ib.

Korn mahlen ruggius malti. — —

~ Mangel pawaſaris, stokójim’s 
ruggiu

— kornmangel / penuria rei 
frumentariæ

~ Marckt. ruggiû turgus. — kornmarckt / forum fru-
mentarium.

~ maß. saikas 1 reg. 18,32. — —

~ Meiſter. — kornmeiſter / fitocomus. 

Korn Meßer. — kornmeſſer / menſor fru-
mentarius

[~] Milbe, Korn Wurm — kornmilbe / kornwurm / 
curculio. 

[~] mutter Grießle — —

[~] müntʒe rugmėtes — —

[~] pfeiffe Wamʒdis, dudéle 
ruggiu

— —

[~] reich bagot’s rugeis — —

[~] Roſe. — kornros / anemone

[~] sack. ruggiû Ʒák’s — —

[~] ſäen ruggius ſėti — —

[~] ſäubern ~ cʒÿſtÿt’ — —

[~] Schauffel ruggiû sʒupele — kornſchauffel / rutellum. 

[~] ſchneiden ruggius piaut. — —

[~] schreiber jawinnis ~ schreiber. jawinnis, iô. m. 
C i 1099

—

[~] ſchütte B 814–815 — kornſchtte / farrarium cel-
la frumentaria. 

1 lentelė. sudurtinių žodžių grupė su Korn- B, C ir Cla 1686

iš 34-ių šioje lentelėje pateiktų sudurtinių žodžių 17 yra tik Cla 1686, o dar trys – ir 
jame, ir C. B nėra tik dviejų sudurtinių žodžių su Korn-, esančių Cla 1686: kornſtock / 
acervus frumenti, Kornſtreiche / radius, hoſtorium. panašaus pobūdžio sutapimų galima 
rasti ir daugiau, plg. sudurtinius žodžius prie lemų Feuer B 468, Land B 839.

vis dėlto pavienių žodžių sutapimo, net ir gana didelės apimties, negalima laiky-
ti tvirtu žodynų giminystės įrodymu – jis gali būti ir atsitiktinis. juo labiau kad šis 

B C Cla 1686
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1 pav. B 809: lemos Koen straipsnis, daugelis jo vokiškų posakių 
randami dentzlerio žodyne;
lmavb rs: f. 137 – 15
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palyginimas taip ir neatskleidžia dalies B lemų kilmės. Kur kas tiksliau ir įtikinamiau 
Cla 1686 ryšį su B rodo sutampantys žodžių junginiai – ir pavieniai, ir ištisos jų gru-
pės (žr. 1 pav.), plg.:

B Cla 1686
aderlein der Kräuter, Wurtʒeln Gÿſléle B 53 derlein der krutern / wurtʒeln / Fibræ, ca-

pillamenta
bedencken [...]
ich hab das bedencken, ich dencke das. aß 
taip miſliju [vel] dumóju. 

bedencken [...]
ich hab das bedencken / in ea cogitatione 
curaque verſor, hoc me ſolicitas

es hat ein großes bedencken. es hat ein großes bedencken / res est multæ 
cogitationis.

ein bedencken haben, ʒweifflen abejóti. ein bedencken haben / dubitare
ich hab kein bedencken. ich hab kein bedencken / per me licet
bedencklich B 198–199 bedencklich / conſideratione dignus
Gott [...]
in Gottes Nahmen Wardana diewo. 

Gott [...]
in Gottes nammen / auſpice Chriſto.

Gott gebe daß te důde diew’s Kadd’ [etc.] Gott gebe es / faxit deus
umb Gottes Willen del diewo. {wieder Got-
tes will[en] thun diewui prießtarauti.}

umb Gottes willen / per deum.
wider Gottes willen thun / adverſo deo

Wolte Gott diewe důk. jeib diew’s norėtu. wolte Gott / utinam 
Wils Gott jeÿ diew’s nor. diewui pade-  
dant [...]

wils Gott / deo volente, favento, bono cum 
deo

umb Gottes Willen dėl’ diewo. umb Gottes willen / per deum
Gott helffe od[er] Hilff Gott diewe padek. hilff Gott / deus bone!
vor Gott und vor der Welt. po diewo ir 
swieto (Ʒmonu) akkimis.

vor Gott und vor der welt / id quod fas & 
jura ſinnuit. 

Gott und den menſchen verhaſt. diew’s ir 
mónes n’apkencʒ B 594–595

Gott und den menſchen verhaßt / gravis   
coelo ac terris. 

Kind [...]
Kinder ſind der erſte Haußgeraht.

kind [...]
kinder ſind der erſte haußraht. sihe liberi

das Kind iſt todt, die Gevatterschafft iſt aus. das kind iſt todt / die gevatterschafft iſt aus. 
sihe spina.

Kinder geh[en] mit kindiſch[en] ding[en] 
umb.

kinder gehen mit kindiſchen dingen umb / 
pueri puerilia tractant.

dem Kind ein[en] nahm[en] geben. Kudi-
kiui Wárd důti.

dem kind den namen geben. sihe scapha

Kind ſo aus mutterleib geſchnitt[en]. kind ſo auß mutterleib geſchnitten / cæſo. 

Kinder über koen kinder überkommen / ſuſcipere liberos ex 
aliqua
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B Cla 1686
mit dem Kind gehen mit dem kind gehen / ferre uterum, partum.
Kind v[on] einer vertreiben kind von einer treiben / abigere foetum
Kinder auff der Gaßen B 779–781 das kind auf der gaſſen (jederman) weißt 

darvon & lipis & tonſoribus noturm eſt

Koen [...]
heißen koen pawélÿti [vel] liepti ateiti

Kommen [...]
Heiſſen koen / vocare

an die Welt koen ant swieto ateiti [vel] 
ugimti

an die welt kommen / in lucem edi, lucem 
aſpicere, in vitam venire

ins regiment koen [vel] ʒur regierung. 
Karalumi paſtóti.

ins regiment kommen addire rempublicam.

aus den schulde[n] koe[n] iß skólû ißei-   
ti [...]

auß den ſchulden kommen / exire ære 
alieno

koen für einen kommen fr einen / subire vultum alicujus, 
venire in conſpectum

für ſich koen laße[n] [...] Fr ſich kommen laſſen / poteſtatem face-  
re ſui. 

koen von einen kommen von einem / diſcedere ab aliquo.

koen ab der materie kommen ab der materi / digredi à cauſa

koen unverſehens über etwas. kommen unverſehentlich ber etwas / 
ſupervenire. 

koen an einander kommen an einanderen / committi, venire 
in contenionem

koen an einen B 808–809 kommen an einen / inceſſere aliquem, 
invadere 

2 lentelė. B ir Cla 1686 sutampančios žodžių junginių grupės

pateikti pavyzdžiai neleidžia abejoti, kad tarp šių žodynų esama ryšio. sutampa 
ne tik posakių forma, bet daug kur ir jų išdėstymo tvarka. Yra keletas rašybos ir 
leksikos skirtumų (daiktavardžių rašymas didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, ne-
vienodas geminatų žymėjimas, skirtingos žodžių formos tuose pačiuose posakiuose, 
pvz.: Nahmen B 595 ir nammen Cla 1686; Haußgeraht B 781 ir haußraht Cla 1686; ver-
treiben B 781 ir treiben Cla 1686; unverſehens B 809 ir unverſehentlich Cla 1686 ir kt.), bet 
jų reikšmės negalima pervertinti. rašybos skirtumų, atsižvelgiant į to meto vokiečių 
kalbos rašybos variantiškumą, iš esmės neišnykusį iki XiX amžiaus pabaigos, nega-
lima laikyti pagrindiniu ar svariu kriterijumi, paneigiančiu žodynų giminystę.

tas pats pasakytina ir apie šiek tiek besiskiriančias to paties žodžio formas – jas 
brodovskis galėjo priderinti prie jam įprastos vartosenos. juk Cla buvo jau gana senas, 
be to, parengtas ir išspausdintas bazelyje, kur kalbėta alemanų tarme. Šveicarijoje ir 
pietų bei pietvakarių vokietijoje ankstyvõsios naujosios vokiečių aukštaičių kalbos 
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(vok. Frühneuhochdeutsch) laikotarpiu, t. y. iki Xviii amžiaus, egzistavo ir savitas 
vokiečių rašytinės kalbos variantas (vok. Schreiblandschaft), turintis specifinių alema-
nų ir švabų dialektams būdingų požymių12. tačiau Xviii amžiuje jis galutinai užlei-
do pozicijas vidurio rytų dialektų (vok. Ostmitteldeutsch) pagrindu atsiradusiai ben-
drinei vokiečių kalbai. dentzlerio veikaluose neabejotinai atsispindėjo tuo metu dar 
egzistuojantis pietrytinis rašytinės kalbos variantas. Kaip bus matyti iš tolesnio tyri-
mo, kai kurių šiam žodynui būdingų pietietiškų bruožų B nėra.

dentzlerio leksika taip pat galėjo kiek skirtis nuo rytų prūsijoje įprastos. tokius 
skirtingų rašytinės kalbos variantų sąlygotus leksikos skirtumus atskleidžia dalinių 
sinonimų Roß ir Pferd (liet. arklys) santykis: vokiečių kalbos centrinėse ir šiaurinėse 
tarmėse, rašytinėje ir šnekamojoje kalboje įprasta vartoti žodį Pferd, tuo tarpu pietų 
ir pietvakarių dialektuose – Roß (dabartinėje bendrinėje kalboje vartojama reikšme 
‘žirgas’)13. Šis skirtumas gerai atsispindi ir B bei dentzlerio žodynuose. brodovskis 
pateikia platų Pferd straipsnį su daugybe posakių, nes jo regione vartojamas Pferd, 
tuo tarpu Cla 1686 prie lemos Pferd tėra nuoroda į lemą Roß, o pastarasis straipsnis 
jau labai išsamus. analogiškas pavyzdys ir su žodžiais Böttcher bei Küfer (liet. kubilius). 
pirmasis variantas būdingas šiauriniams ir šiaurės rytiniams dialektams, antrasis – 
pietų ir pietvakarių14.

be to, ir brodovskis persirašydamas galėjo kiek modifikuoti medžiagą: pateikti 
sinonimų (pavyzdžiui, sinonimas ʒweifflen prie posakio Ein Bedencken haben B gali 
būti atsiradęs kaip Cla lotyniško ekvivalento dubitare vertimas [plg. 2 lentelę]) ir 
posakių variantų (Ich hab das Bedencken, ich dencke das. Aß taip miſliju [vel] dumóju [plg. 
2 lentelę]). taigi minėtieji skirtumai gali būti objektyviai paaiškinti ir nepaneigia 
teiginio, kad brodovskis galėjo remtis dentzlerio žodynu B registrui sudaryti. 

2. d e n t z l e r i o  Ž o d Y n o  l e i d i m a i  i r  j Ų  s a n t Y K i s  s u  B. dentzle-
rio žodyno 1686 metų leidimas nebuvo pirmasis ar vienintelis šio žodyno leidybos 
istorijoje. tarp pirmojo 1666 metų jo vardu išėjusio žodyno ir paskutinio žinomo 1716 
metų leidimo pasirodė dar devyni žodyno variantai (1667, 1677, 1686, 1697, 1706, 
1708, 1709, 1713, 171515). prieš pradedant analizuoti, kaip brodovskis rėmėsi dentz-
lerio žodynu, derėtų mėginti nustatyti, kuriuo leidimu.

dentzlerio žodyno leidimus jau tyrė, lygino ir aprašė triškaitė16. ji patvirtino, 
kad pirmasis dentzlerio žodynas dar neturėjo vokiečių–lotynų kalbų dalies, tik 
vokiškų žodžių indeksą (Index Germanicus)17, todėl šiame darbe jis toliau nenagrinė-

14  plg. König 101994, 193.
15  duomenys iš William jervis jones, German 

Lexicography in the European Context: A De-
scriptive Bibliography of Printed Dictionaries 
and Word Lists Containing German Language 
(1600–1700), berlin: de Gruyter, 2000, 290.

16  triškaitė 2007, 13–16, 22–24.
17  triškaitė 2007, 14.

12  Frederic Hartweg, Klaus-peter Wegera, 
Frühneuhochdeutsch. Eine Einführung in die 
deutsche Sprache des Spätmittelalters und der 
frühen Neuzeit, tübingen: niemeyer, 1989, 
24–25.

13  Werner König, dtv-Atlas zur deutschen Spra-
che, 10. überarbeitete auflage, münchen: 
deutscher taschenbuchverlag, 101994, 210. 
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tas. 1667 metų leidimas vietoj indekso jau turėjo vokiečių–lotynų kalbų žodyną, 
todėl buvo laikomas ne 1666-ųjų žodyno perspaudu, bet atskiro, naujo žodyno pir-
muoju leidimu.

antrajame leidime (1677), sprendžiant iš puslapių skaičiaus (jis toks pat kaip ir 
pirmojo – 330 puslapių), vokiečių–lotynų kalbų žodynas buvo perspausdintas iš 
esmės nieko nekeičiant. tuo tarpu 1686-ųjų leidimas, palyginti su pirmaisiais dviem, 
papildytas: tai rodo tiek didesnis puslapių skaičius (370 puslapių), tiek žodyno pa-
vadinimas (CLAVIS LINGUæ LATINæ Auctiùs limatiúſque tertiò recuſa [...]). tai pa-
tvirtina ir triškaitės atlikto žodynų gretinimo rezultatai18.

pasak triškaitės, vėliau žodyno vokiečių–lotynų kalbų dalis plėsta dar du kartus: 
keliais puslapiais daugiau turi 1697 metų leidimas (372 puslapiai), o šį dar kiek len-
kia Xviii amžiuje išėję leidimai (384 puslapiai)19. Čia derėtų patikslinti, kad ir 1709, 
ir 1713 metų20 leidimų vokiečių–lotynų kalbų dalyje yra tiek pat puslapių kaip ir 
1697-ųjų (372 puslapiai), taigi veikiausiai tokios pat apimties buvo ir tarp jų įsiterpę 
leidimai (1706, 170821). vadinasi, palyginti su 1697-ųjų leidimu, kiti žodyno leidimai 
nors ir buvo pildomi (kaip skelbia jų įvadai, žr. 21 išnašą), bet labai nežymiai. Kiek 
daugiau žodynas galėjo būti papildytas vėliau – 1715 arba 1716 metais22.

sugretinus Cla 1686, Cla 1697, Cla 1709 ir Cla 171323 matyti, kad ryškesnių skirtu-
mų yra tarp 1686 metų ir vėlesnių žodyno variantų, tuo tarpu pastarieji, t. y. Cla 1697, 

18  triškaitė 2007, 23–24.
19  triškaitė 2007, 22.
20  remtasi dentzlerio žodynais, esančiais šio-

se bibliotekose: 1697 metų – vub rss: 
bav 53.9.1; 1709 metų – vub rss: bav 
53.9.1a; 1713 metų – Kölno miesto ir uni-
versiteto bibliotekoje (universitäts- und 
stadtbibliothek Köln: Wa iv 110) bei trie-
ro miesto bibliotekoje (stadtbibliothek 
trier, Weberbach: G 395 8’); 1716 metų – 
Göttingeno valstybinėje ir universiteto 
bib liotekoje (niedersächsische staats-  
und universitätsbibliothek Göttingen:       
8 linG iv 4187).

21  bibliotekų kataloguose nepavyko rasti 1708 
metų leidimo egzemplioriaus. triškaitė 
(2007, 22, 48 išnašoje) rašo, kad elektroni-
niuose kataloguose nerado 1706-ųjų leidi-
mo, tačiau jį turi Würtembergo žemės bib-
lioteka stuttgarte (Württembergische lan-
desbibliothek stuttgart: phil. oct. 522–1) ir 
bavarijos valstybinė biblioteka münchene 
(bayerische staatsbibliothek münchen: 
bv001403789). tuo tarpu 1708-ųjų leidimo 
kataloguose iš tiesų nėra. manytina, kad 
jo apskritai ir nebuvo, o įrašas į jones 
(2000, 290) bibliografiją pateko per klaidą. 
taip manyti leidžia 1697 ir 1709 metų lei-

dimų įvadai, kur sakoma, jog 1697-ųjų lei-
dimas yra ketvirtas: „dum Clavis l. l.  
quartum recuſa atque ultimam paſſa limam 
in lucem denuo prodit“ („præfatio ad lec-
torem“, Cla 1697, 5), o 1709-ųjų – šeštasis 
pataisytas: „dum Clavis hæc l. l. ſextum 
recuſa, innumeris acceſsionibus aucta, 
atque ultimam“ („præfatio ad lectorem“, 
Cla 1709, 5). tarp ketvirtojo ir šeštojo galė-
jo įsiterpti tik vienas, bet ne du leidimai. 
Šį spėjimą patvirtina ir 1713-ųjų įvadas, 
kur kalbama apie septintąjį: „dum Clavis 
hæc l. l. ſeptimum recuſa, innumeris 
acceſsionibus aucta, atque ultimam“ 
(„præfatio ad lectorem“, Cla 1713, 5). 

22  1715 metų leidimo egzemplioriaus apžiūrė-
ti nepavyko, tad tenka pasikliauti spėjimu, 
kad jis per kelerius metus (tarp 1713 ir 
1715) papildytas, o 1716-ųjų leidimas buvo 
jo perspaudas. iš turėtos Cla 1716 medžia-
gos nenustatyta jokių skirtumų tarp 1713 
ir 1716 metų leidimų, todėl tolesniame ty-
rime juo nesiremta.

23  1667 ir 1677 metų leidimai nebuvo prieina-
mi. Kaip parodė tolesnis tyrimas, juos ly-
ginti nė nebūtų reikėję, nes B akivaizdžiai 
panašesnis į vėlesniuosius Cla leidimus.
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Cla 1709 ir Cla 1713, vienas nuo kito skiriasi nežymiai: šiek tiek varijuoja rašyba, 
atsiranda kitokia vieno ar kito žodžio forma, retkarčiais keičiasi lotyniški ekvivalen-
tai, atsiranda naujų lemų (skirtumai paryškinti kursyvu), plg.:

Cla 1686 Cla 1697 Cla 1709 Cla 1713
kaſtenvogt / præ-
fectus annonæ

kaſtenvogt / præfec-
tus annonæ. 
Kaſtenvogt / ſchirm-
herr / advocatus, 
patronus

Kaſtenvogt / præfec-
tus annonæ. 
Kaſtenvogt / ſchirm-
herr / advocatus, 
patronus.

kaſtenvogt / ſchirm- 
herr / advocatus, pat-
ronus

— Kaſtenvogtey / advoca-
tia, jus patronatûs

Kaſtenvogtey / advoca-
tia, jus patronatûs.

kaſtenvogtey / jus pat-
ronatûs

knecht / ſervus […]
Welcher ein knecht 
haben wil, muß 
ihm einen dingen. 
sihe impero. 
—

knecht / ſervus […]
Welcher ein knecht 
haben wil / muß ihm 
einen dingen. sihe / 
impero [...]
Der nie knecht gewe-
ſen / kan auch kein gu-
ter herr ſeyn. Sihe / 
Herus.

knecht / ſervus […]
Welcher einen knecht 
haben will / muß ihm 
einen dingen. sihe / 
impero [...]
Der nie knecht ge we-
ſen / kan auch kein gu-
ter herr ſeyn. Sihe / 
Herus.

knecht / ſervus […]
Welcher einen knecht 
haben wil, muß ihm 
einen dingen. ſihe 
impero [...]
Der nie knecht gewe-
ſen / kan auch kein gu-
ter herr ſeyn. Sihe   
Herus.

kalthans / cybira-
ticus canis, qua-
druplitor 

kalthans / Cybiraticus 
canis, quadruplitor. 

kalthans / Cybiraticus 
canis, quadruplitor. 

kalthans / cybiraticus 
canis, quadruplitor 

— kaltſchmid / orichal-
carius.

kaltſchmid / orichal-
carius

kaltſchmid / orichal-
carius

— kaltſeiche / harnſtren-
ge / dyſuria.

kaltſeiche / harnſtren-
ge / dyſuria.

kaltſeiche / harnſtren-
ge / dyſuria

kaltſinnig / fri-
gidus

kaltſinnig / frigidus. kaltſinnig / frigidus. kaltſinnig / frigidus

— — kaltgeſcht / defluxion kaltgeſucht / defluxion

3 lentelė. Cla 1686, Cla 1697, Cla 1709 ir Cla 1713 skirtumai

tačiau dėl kelių pavienių išbrauktų ar pridėtų lemų tarp vėlesniųjų Cla leidimų 
(Cla 1697, Cla 1709, Cla 1713) neatsiranda jokių akivaizdžių tipografinių skirtumų – 
lieka vienodas tiek bendras puslapių skaičius, tiek tame pačiame puslapyje pateiktų 
lemų skaičius, sutampa ir keliamieji žodžiai puslapio gale.

Kadangi tarp Cla 1686 ir visos vėlesnių šio žodyno leidimų grupės yra gana ryš-
kių skirtumų, galima gana patikimai nustatyti ir Cla 1686 leidimo santykį su B. skir-
tumai parodė, kad brodovskis rėmėsi ne 1686-ųjų leidimu, bet kuriuo nors iš vėles-
niųjų, plg.:
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B Cla 1686 Cla 1697 Cla 1709 Cla 1713
begegnen [...]

~ mit Andtwort.

begegnen 

—

begegnen [...]

Begegnen mit ant-
wort / reſpon de-
re, objicere.

begegnen [...]

Begegnen mit ant-
wort / reſpon-
dere, objicere.

begegnen [...]

Begegnen mit ant-
wort / reſpon-
dere, objicere.

Wie muß man 
dem begegnen 
B 205

— Wie muß man 
dem begegnen? 
quod eſt reme-
dium?

Wie muß man 
dem begegnen? 
quod eſt reme-
dium?

Wie muß man 
dem begegnen? 
quod eſt reme-
dium?

Gehen [...]
Es gehet wunder-
lich in der Welt 
ʒu. dÿwnaÿ 
swietu eiti. 

gehen 
—

Gehen [...]
Es gehet wunder-
lich in der welt / 
res humanæ 
miro ferruntur 
curſu. 

Gehen [...]
Es gehet wunder-
lich in der welt / 
res humanæ 
miro feruntur 
curſu.

gehen [...]
es gehet wunder-
lich in der welt / 
res humanæ 
miro feruntur 
curſu 

Es gehet ihm, wie 
ers verdienet hat. 
eit’ jam kaip u
pélne oder kokie 
pélna tokie alga 
B 539–540

— Es gehet ihm wie 
ers verdienet hat / 
pœna merita 
ejus facta con ſe-
quitur. sihe / se-
mentis

Es gehet ihm wie 
ers verdienet hat / 
pœna merita 
ejus facta conſe-
quitur. sihe / se-
mentis 

Es gehet ihm, wie 
ers verdient hat / 
pœna merita 
ejus facta conſe-
quitur. ſihe se-
mentis 

Hertʒ [...]
Mann ſiehet kei-
nem ins Hertʒ. 
na galu  jo 
sʒirdi lÿſt’       
B 691

hertʒ 
—

Hertʒ [...]
Man ſihet keinem 
ins hertʒ. sihe / 
Cortex.

Hertʒ [...]
Man ſihet keinem 
ins hertʒ. sihe / 
Cortex.

hertʒ [...]
Man ſihet keinem 
ins hertʒ. ſihe 
Cortex.

[Kinder] Mord. — Kindermord / in-
fanticidium

Kindermord / in-
fanticidium

kindermord / in-
fanticidium

~ Mörder Wai-
kai cʒiu Ʒa win-
tojis [vel] raʒ-
bai ninks B 782

— Kindermrder / 
infanticida.

Kindermrder / 
infanticida.

Kindermrder / 
infanticida.

Kauffen [...]

~ an ſich nuſſi-
pirkti
~ theuer bran geÿ 
pirkti
~ wolfeil piggeÿ ~ 
B 773

kauffen / 
eme re, mer-
cari. 
—

Kauffen / emere, 
mercari [...]

Kauffen an ſich / 
redimere. Theur 
kauffen / magnô 
emere. Wolfeil 
kauffen / parvô 
emere.

Kauffen / emere, 
mercari [...]

Kauffen an ſich / 
redimere. Theur 
kauffen / magnô 
emere. Wolfeil 
kauffen / parvô 
emere.

kauffen / emere, 
mercari [...]

Kauffen an ſich / 
redimere. Theur 
kauffen / magnô 
emere. Wolfeil 
kauffen / parvô 
emere
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B Cla 1686 Cla 1697 Cla 1709 Cla 1713
Knoll Guſſikas, 
sprauſtis [...]

Ein grober Knoll, 
K[n]ollfinck 
B 806

knollen / 
grumus, 
maſſa.

—

knollen / gru-
mus, maſſa. 

Ein grober knoll / 
Knollfinck / homo 
ſtolidus, ruſticus.

knollen / gru-
mus, maſſa 

Ein grober knoll / 
Knollfinck / homo 
ſtolidus, ruſticus.

knollen / gru-
mus, maſſa. 

Ein grober knoll / 
Knollfinck / homo 
ſolidus, ruſticus

4 lentelė. B, Cla 1686, Cla 1697, Cla 1709 ir Cla 1713 bendrybės ir skirtumai

nustatyti, kuris iš vėlesniųjų artimesnis B, praktiškai neįmanoma, nes minėti pa-
vyzdžiai ryškesnių skirtumų tarp vėlesniųjų leidimų nerodo. patikslinti, kuriuo leidimu 
rėmėsi brodovskis, sunku ir dėl to, kad dentzlerio žodynu remtasi ne ištisai, o nura-
šyta tik dalis jo lemų ir posakių. taigi daugumos ir taip jau nežymių skirtumų tarp 
įvairių Cla leidimų brodovskio žodyne tiesiog nesimato – tas vietas jis praleidęs.

pavyko rasti tik vos vieną kitą pavyzdį, kur skirtumai tarp vėlesniųjų dentzlerio 
žodynų leidimų atsispindi ir B. tačiau išvados, kurias galima padaryti iš šių skirtu-
mų, kiek prieštaringos. Štai iš toliau pateikiamų pavyzdžių atrodytų, kad kai kurie 
B posakiai ir rašybos variantai artimesni Cla 1697, plg.:

B Cla 1697 Cla 1709 Cla 1713
Kirche [...]
Ʒur kirchen tragen 
 banycʒia néßti 
B 794

Kirch [...]
Ʒur kirchen tragen / 
funus ad tumulum 
efferre. sihe / be-
ſtatten.

Kirch [...]
Ein leich ʒur kirchen 
tragen / funus ad 
tumulum efferre. 
sihe / beſtatten.

Kirche [...]
Ein leich ʒur kirchen 
tragen / funus ad 
tumulum efferre. 
sihe / beſtatten

Hertʒ [...]
ich ſage wie mir 
umbs Hertʒ iſt

Hertʒ [...]
ich ſage wie mir 
umbs hertʒ iſt / dico 
ut ſentio.

Hertʒ [...]
ich ſage wie mir 
ums hertʒ iſt / dico 
ut ſentio. 

hertʒ [...]
ich ſage wie mir 
ums hertʒ iſt / dico 
ut ſentio. 

Wie iſt dir umbs 
Hertʒ? B 689–691

Wie iſt dir umbs 
hertʒ? quo es affec-
tus animo?

Wie iſt dir ums 
hertʒ? quo es affec-
tus animo? 

Wie iſt dir ums 
hertʒ? quo es affec-
tus animo? 

5 lentelė. ryškesnis B ir Cla 1697 panašumas

daugiau tokio pobūdžio pavyzdžių rasti nepavyko. pirmajame žodžių Ein leich 
praleidimą galima paaiškinti tuo, kad jis šiame posakyje nebūtinas ir gali būti pa-
keistas kokiu kitu žodžiu. antrasis pavyzdys dėl jau minėtų nenusistovėjusių vokie-
čių kalbos rašybos taisyklių taip pat nėra tvirtas įrodymas. brodovskio žodyne prie-
linksnio (ir priešdėlio) formos umb (umb-) apskritai dažnesnės nei um (um-) (pvz.: Ich 
beküere mich nicht umb das, Warumb bekümerſt dich B 214), taigi autorius galėjo ir pats 
pasirinkti ar tiesiog įrašyti jam įprastesnę, nors ir archajiškesnę, prielinksnio formą.
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priešingų atvejų, rodančių, kad B artimesnis jau Xviii amžiuje išleistiems Cla 
leidimams, kiek daugiau. nors sunkiai nuginčijamas tik pirmasis iš toliau pateiktų 
pavyzdžių, o kitus galima būtų paaiškinti ir brodovskio siekiu remtis modernesne 
ir įprastesne rašyba, visi kartu jie duoda pagrindo teigti, kad B panašesnis į vėlesnius 
Cla leidimus, plg.:

B Cla 1697 Cla 1709 Cla 1713
Finger [...]
auch nicht einen Fin-
ger umb etwas krü-
en B 472

Finger [...]
auch nicht einen 
finger umb etwas 
grimmen / ne digi-
tum quidem porri-
gere in rem.

Finger [...]
auch nicht einen 
finger umb etwas 
krümmen / ne digi-
tum quidem porri-
gere in rem.

Finger [...]
auch nicht einen 
finger umb etwas 
krümmen / ne digi-
tum quidem porri-
gere in rem.

bedräuen. apdrauſ-
ti [...]
bedräuung. apdrau-
dimmas B 200

bedrwen / minari. 

bedrwung / 
comminatio.

bedruen / minari. 

bedruung / 
comminatio.

bedruen / minari. 

bedruung / com-
minatio

in frembde Hand 
koen  ſwétimas 
rankas ateiti
kittam tékti B 628

in frmde hnd 
kommen / in alienas 
manûs devenire.

in fremde hnd 
kommen / in alienas 
manûs devenire.

in frembde Hand 
koen / in alienas 
manûs devenire.

[Feuer] ſpeÿendt 
B 469

feurſpewend / igni-
vomus.

feurſpeyend / igni-
vomus.

feurſpeyend / igni-
vomus.

prov. viel hund ſind 
des Haaſen todt. 
dewÿni Guddai 
apwinû bacʒka vel 
de wÿni Guddai 
awÿna pjauja B 730

viel hund ſeind des 
haſen todt. sihe / 
Hercules.

viel hund ſind des 
haſen todt. sihe / 
Hercules.

viel hund ſind des 
haſen todt. sihe / 
Hercules

6 lentelė. ryškesnis B ir Xviii amžiaus Cla leidimų panašumas

Kadangi pavyzdžių, rodančių, kad B labiau skiriasi nuo Cla 1697 negu nuo vėles-
niųjų leidimų, yra daugiau negu patvirtinančių priešingą teiginį, toliau bus laikoma-
si nuomonės, jog B artimesni vėlesnieji – Xviii amžiaus – Cla leidimai. tačiau nusta-
tyti 1709 ir 1713 metų leidimų santykį su B dar sunkiau, nes skirtumai tarp jų visai 
nežymūs ir dauguma jų neatsispindi B. ligi šiol pavyko rasti vos vieną skirtumą tarp 
Cla 1709 ir Cla 1713, kuris matytųsi ir B24, plg.:

24  1713-ųjų leidimą galėjau tirti neilgai, persi-
rašytos vietos teatskleidė vienintelį skirtu-

mą, todėl skirtingų leidimų santykį su      
B dar reikėtų tikslinti. 
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25  sinkopė, arba balsio [ə] iškritimas nekir-
čiuotuose skiemenyse (priešdėliuose ir ga-
lūnėse), – vienas ryškiausių ir nuosekliau-
sių procesų vokiečių kalbos raidos istori-
joje. sinkopė buvo dar germanų prokalbės 
laikais prasidėjusio kirčio atitraukimo į 
žodžio pradžią (vok. Initialakzent, Initialbe-

tonung) ir šio proceso sukelto nekirčiuotų 
skiemenų balsių silpnėjimo (virtimo [ə]) 
vėlyvas rezultatas. sinkopavimas ypač in-
tensyviai vyko ankstyvosios naujosios vo-
kiečių aukštaičių kalbos (vok. Frühneu-
hochdeutsch) laikotarpiu (plg. Hartweg, 
Wegera 1989, 108).

B Cla 1697 Cla 1709 Cla 1713
es gehet ihm, wie ers 
verdienet hat. eit’ jam 
kaip upélne oder 
kokie pélna tokie 
alga B 472 

es gehet ihm wie 
ers verdienet hat / 
pœna merita ejus 
facta conſequitur. 
sihe / sementis

es gehet ihm wie 
ers verdienet hat / 
pœna merita ejus 
facta conſequitur. 
sihe / sementis.

es gehet ihm, wie 
ers verdient hat / 
poena merita ejus 
facta conſequitur. 
ſihe sementis 

7 lentelė. skirtumas tarp Cla 1709 ir Cla 1713, atsispindintis ir B

Šie pavyzdžiai galėtų liudyti stipresnį B ir Cla 1709 ryšį (šiuo atveju ir B bei Cla 
1697, bet šis leidimas jau atkrito dėl kitų priežasčių). Kadangi sinkopuota veiksma-
žodžio galūnė be balsio [ə] (verdien-t) reprezentuoja naujoviškesnę formą25, kiek len-
gviau patikėti, kad brodovskis perėmė dar neredukuotą formą verdienet iš šaltinio, 
nei kad pats atitaisė šaltinyje buvusią modernesnę formą pakeisdamas ją nesinko-
puota. visgi tai nėra labai tvirtas įrodymas.

Kiek prieštaringi gretinimo, paremto tik pavieniais atvejais, rezultatai neleidžia 
visiškai tvirtai teigti, kad brodovskis rėmėsi būtent Cla 1709, nors panašumas su šiuo 
leidimu didžiausias. vis dėlto, nesant tvirtų priešingų įrodymų, toliau kaip B šaltinis 
bus nagrinėjamas būtent 1709 metų leidimas (egzempliorius, saugomas vub). Ka-
dangi skirtumai tarp po 1686-ųjų išėjusių leidimų minimalūs, ši išlyga iš esmės ne-
paveiks tolesnio tyrimo rezultatų.

3. Cla 1 7 0 9  m e d Ž i a G o s  a t r a n K a. brodovskis Cla 1709 rėmėsi selekty-
viai – ėmė iš jo toli gražu ne viską. iš Cla 1709 jis galėjo persirašyti nemažai 
sudurtinių žodžių su besikartojančiu pradžios elementu, kurių nebuvo konkor-
dancijose ir C. viena pavyzdžių grupė su elementu Korn- jau buvo pateikta 1 sky-
riaus pradžioje (plg. 1 lentelę). iš jos matyti, kad sudurtinius žodžius brodovskis 
iš Cla 1709 atsirinko ne visus, kai kuriuos praleido: minėtoje grupėje praleistas 
vienas žodis kornernd.

išanalizavus kitas sudurtinių žodžių su besikartojančiu elementu grupes, susida-
ro įspūdis, kad brodovskis atsisakė tik tų Cla žodžių, kurie buvo vartojami rečiau, 
turėjo labai siauras reikšmes ir galėjo būti jam nežinomi regionalizmai. sakykim, iš 
sudurtinių žodžių grupės su Hand- brodovskis neperėmė raktažolės pavadinimo 
Handſchuhblmlein, nes tokio galėjo būti ir negirdėjęs – plačiau paplitęs buvo pava-
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dinimas Schlüsselblume. iš šios grupės perimtas žodis Handtuch ‘rankšluostis’, o štai 
Handʒwehlen į registrą nepateko – tos pačios reikšmės regionalizmas brodovskiui 
vargu ar buvo žinomas. iš junginių su Himmel- grupės B nėra tik reto žodžio 
Himmelsfeſte / firmamentum ‘dangaus skliautas’.

antra vertus, lyginant B ir Cla 1709 esančias sudurtinių žodžių bei vedinių gru-
pes (ypač priešdėlinius veiksmažodžius) matyti, kad B pateikta gerokai daugiau 
sudurtinių žodžių ir vedinių negu Cla 1709. antai veiksmažodžių su dėmeniu Beÿſeits- 
Cla 1709 yra 6, o B 255 – 26, veiksmažodžių su atskiriamuoju priešdėliu Herab- Cla 
1709 – 18, o B 665–666 – 56; plg. taip pat ir 1 lentelę, kur matyti, kad atskyrus kon-
kordancijų, C ir Cla medžiagą, B vis tiek lieka nemažas nepaaiškintos kilmės leksikos 
sluoksnis. iš to galima daryti svarbią išvadą, kad brodovskis bet kuriuo atveju tu-
rėjo dar bent vieną registro šaltinį, kurio vienas iš bruožų galėjo būti sudurtinių 
žodžių ir vedinių gausa. todėl negalima atmesti ir galimybės, kad dalis B lemų 
atitinka Cla 1709 lemas nebūtinai dėl Cla 1709 įtakos B, o dėl to, kad tos vietos su-
tapo kitame, dar neidentifikuotame, šaltinyje ir Cla 1709. Kol nerastas dar vienas B 
šaltinis, tiksliai įvertinti pavienių sutapimų reikšmę neįmanoma.

patikimiau rėmimąsi Cla 1709 rodo pavyzdžiai, kur sutampa tos Cla 1709 ir B 
lemos, kurios pateiktos su reikšmę tikslinančiais sinonimais, plg.: 

B Cla 1709
[Antaſten] ſchmähen B 110 Antaſten / ſchmähen / Caluminari: ignonomi-

nia notare aliquem

Beyſtandt leiſten, beÿſtehen pri- uſtóti B 256 beyſtand leiſten / beyſtehen / preſtò eſſe alicui

[Dahin] gehe[n], ſterbe[n] mirti B 322 Dahin gehen / ſterben / vitâ diſcedere, ani-
mam agere.

Gefäll, Einkoen B 534 Gefll / einkommen / reditus.
Gefedert, gefiedert plunkſnótas, ta B 536 Gefedert / gefidert / pennatus.
Gehen, ergehen sektisſi B 540 Gehen / ergehen.

8 lentelė. sutampančios Cla 1709 ir B lemos su reikšmę tikslinančiais sinonimais

brodovskis veikiausiai atsižvelgė į Cla 1709 ir lemuodamas sudėtingesnės se man-
ti nės struktūros žodžius, turinčius keletą daugiau ar mažiau giminingų reikšmių, 
kurios Cla 1709 skiriamos vokiškais sinonimais, pvz.:

B Cla 1709
[auffenthalten] behalten uʒ- palaikÿti, ne důti. 
~ unterhalten. ißlaikÿti, walgidinti B 130

aufenthalten / behalten / retinere. 
aufenthalten / underhalten / suſtentare. 

9 lentelė. B ir Cla 1709 sutampantis daugiareikšmių žodžių pateikimas: 
lemos Auffenthalten straipsnis
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Kaip rodo toliau pateikiamas pavyzdys, B lema Griff užfiksuota ir C26, tačiau B 
autorius pirmenybę teikė Cla 1709 buvusiam sudėtingesniam lemos variantui, o iš C 
galbūt perėmė tik atitikmenį Gnauſtas ir priskyrė jį vienai iš reikšmių, plg.:

B Cla 1709

Griff, das Angreiffen twerias. Griff / das angreiffen / preſſus.

~ das greiffen Gribßnis, Gnauſtas Griff / das greiffen / tactus.
Einen Griff thun Gribßni gribtereti Einen griff thun / apprehendere, manum in-

jicere.
~ Liſt Wÿlis B 603 Griff / liſt / artificium 

10 lentelė. B ir Cla 1709 sutampantis daugiareikšmių žodžių pateikimas: 
lemos Griff straipsnis

antra vertus, B galima rasti ir vokiškais sinonimais patikslintų lemos reikšmių, 
kurių nėra Cla 1709, plg.:

B Cla 1709
[beylegen] pridėti od[er] darʒulegen.
~ vertragen, ſtillen. sutaikiti, sudérinti.
~ verwahren ißkawóti B 254

beylegen / darʒu legen / apponere, addere.
beylegen / vertragen / decidere, componere.

11 lentelė. B lema ir jos sinonimai, kurių nėra Cla 1709 

Šį faktą galima aiškinti dvejopai: arba brodovskio turėtame dar viename šaltiny-
je irgi buvo sinonimais patikslintų vokiškų lemų, arba brodovskis rėmėsi Cla 1709 
taikytu reikšmės tikslinimo vokiškais sinonimais metodu ir papildomus sinonimus 
prirašė bei reikšmes atskyrė pats. Kol nėra žinomas dar vienas B šaltinis (arba šalti-
niai), į šį klausimą vienareikšmiškai atsakyti nepavyks.

atrodo, kad Cla 1709 buvo naudojamas ne tik kaip naujų lemų šaltinis. juo re-
miantis pildyti iš kitų šaltinių imtų lemų straipsniai išskiriant naujų lemuotų žodžių 
reikšmių.

antai žodis Auffgeblaſen B 132 pateikiamas du kartus, abu su konkordancijų pa-
vyzdžiais, tačiau prie antrosios lemos ir jos biblinio atitikmens yra reikšmės patiks-
linimas i. e. Stoltʒ ir sinonimu išskirta dar viena reikšmė: [Auffgeblaſen] geſchwollen. 
Uputtes, Pa- Satinnes, papuſtus. abu kartus reikšmės patikslinimas sutampa su Cla 
1709 reikšme, esančia prie lemos aufgeblaſen / ſtoltʒ / Inflatus, turgidus, tumidus; 
aufgeblaſen / geſchwollen / Tumidus.

26  C šis žodis lemuotas tik vieną kartą: Griff. 
Gnauſtas, ô. M. C i 809. 
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Konkordancijų lema Licht B 870 buvo pateikta su penkiomis skirtingomis iš kon-
kor dancijų imtomis reikšmėmis ir pridėta dar viena: [Licht] candela. Ʒwake Matth 5,15. 
Liktis B 870. Ši paskutinioji konkordancijose nenurodyta, bet ji yra Cla 1709 kaip 
viena iš dviejų šio žodžio reikšmių: liecht / lumen, lux. Ein liecht / candela, lychnus, 
lumen. Galima spėti, kad brodovskis galėjo papildyti pagal konkordancijas lemuoto 
žodžio Licht straipsnį remdamasis būtent Cla 1709.

toliau pateikiamame pavyzdyje žodis Berühren B lemuojamas tris kartus – iš pra-
džių remiantis konkordancijomis duodama tiesioginė šio žodžio reikšmė, o po to 
remiantis Cla 1709 lemuojamos dar dvi, jau perkeltinės:

B Cla 1709

berühren. pakruttinti Gen 20, 4, 6 [...] berhren / tangere, attingere, contrectare [...]

~ betreffen
 es berührt, betrifft mich.

berhren / betreffen / intereſſe. es berhrt 
mich / meâ refert.

~ andeuten B 224 berhren / andeuten / indicare.

12 lentelė. pagal konkordancijas B lemuoto žodžio straipsnis papildytas medžiaga iš Cla 1709

taigi galima teigti, kad iš Cla 1709 brodovskis ėmė lemas, kurių reikšmės buvo 
patikslintos vokiškais sinonimais. jeigu žodis, Cla 1709 pateiktas su sinonimu, B jau 
buvo lemuotas pagal kitą šaltinį, pavyzdžiui, konkordancijas, tai jo straipsnį bro-
dovskis pildė reikšmę tikslinančiais sinonimais iš Cla 1709. tai rodo, kad jis suvokė 
daugiareikšmiškumo problemą, siekė geriau apibūdinti ir išskirti žodžių reikšmes. 
be to, Cla 1709 rėmėsi kūrybiškai – ir kaip lemų naujiems žodyno straipsniams, ir 
kaip papildymų jau turimiems straipsniams šaltiniu.

Kita vertus, B kartais pasitaikantys lotyniški lemos reikšmę tikslinantys atitikme-
nys27 beveik niekada nesutampa su atitikmenimis prie Cla 1709 lemos, taigi veikiau-
siai yra imti iš kito šaltinio, pvz.:

B Cla 1709

abtritt. Seceſſus. atſtójimas, atſitraukimas. abtritt / Seceſſio. 

~ Cloaca. sʒikkinÿcʒe. sʒikkininkas. Ʒokádas.

~ nehmen ſecedere. atſtóti. atſiſkirti. atſitolinti.
ni ein wenig einen abtritt atſtok Walandėle.

abtritt thun / abtretten / secedere.

~ nehmen exonerare ventrem. ant Wėjo eiti
paſſikellauti. pa- nuſſilengwinti B 39

einen abtritt nehmen / ſeine nohtdurfft ʒu 
thun / Ire ad requiſita naturæ.

27  Kalbama tik apie tuos atitikmenis, kurie 
imti ne iš konkordancijų, t. y. pateikti be 
biblijos nuorodų. 
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B Cla 1709
anleitung. manuductio. paróda, pamokinni-
mas, pamókſlas. 
~ adductio. priweddias. 
~ geben paród důti, pamokinnim, pamokſla 
důti vid[e] anleit[en] B 101

anleiten / anleitung geben / erudire, 
inſtituere: præferre facem. anleitung / In-
troductio, ductus.

[auffbinden] oder drauff binden Migare pri- 
uʒ- rißti uʒdėti B 127 

aufbinden [...] darauf binden / Superligare. 

13 lentelė. lotyniški lemų atitikmenys B nesutampa su Cla 1709

be to, kai kur Cla 1709 apskritai nėra tų lemų, kurios B pateiktos su lotyniškais 
atitimenimis, pvz.: Anſcheeren 1. ignem inflare [...] 2. inſtigare [...] 3. hac voce utunt[ur] 
et linteorum textores [...] B 104, [Gedenck] Spruch Symbolum B 532, Gediehen tractabilis 
tikras B 533, [Hauß]Vogt [...] Procurator Domus B 648. Šie pavyzdžiai taip pat orientuo-
ja į dar vieną B šaltinį. 

B ir Cla 1709 pavienių lemų lyginimas rodo, kad Cla 1709 galima priskirti ne 
visas B lemas, kurių šaltinis nebuvo nei konkordancijos, nei C. tai leidžia spėti 
brodovskį turėjus ir dar bent vieną šaltinį, kuriame galėjo būti vartota lotynų kalba. 
todėl vienareikšmiškai priskirti B ir Cla 1709 sutampančias vieno žodžio lemas 
būtent Cla 1709 yra problemiška. Kiek patikimiau galima kalbėti tik apie tas pavie-
nes lemas, kurios perrašytos iš Cla 1709 kartu su reikšmę tikslinančiais sinonimais, 
ir apie sudėtingesnės semantikos žodžius, imtus iš Cla 1709 kaip kelios atskiros, 
vokiškais sinonimais tikslintos lemos. tokių leksikos elementų perėmimas atskleidžia 
brodovskio filologinį požiūrį į žodyno medžiagą, mėginimą apčiuopti ir atskleisti 
žodžių reikšmių skirtumus.

4. Cla 1 7 0 9  Ž o d Ž i Ų  j u n G i n i a i  B. labiausiai dentzlerio žodyne brodovskį 
domino ne pavienės naujos lemos ar papildomos jau turimų lemų reikšmės, bet 
gausūs pastovieji žodžių junginiai28 ir patarlės.

brodovskis posakiais iš Cla 1709 daugiausia plėtė B mikrostruktūrą: pildė straips-
nius tų lemų, kurias turėjo persirašęs iš kitų šaltinių, daugiausia iš konkordancijų. 
viename straipsnyje galima rasti nuo kelių iki keliolikos žodžių junginių iš Cla 1709. 
Gausesnės posakių grupės yra kad ir prie šių lemų: Anſehen B 107, Gehen B 539–541, 
Geld B 545, Hand B 631, Katʒe B 772, Koen B 808–810, Land B 839, Licht, Liebe B 871, 
Liegen B 875. nemažai pavienių posakių pateko į abėcėlinį B registrą ir kaip savaran-
kiškos lemos.

28  terminas pastovusis junginys (vok. feste 
Wortverbindung) taikomas įvairaus pobū-
džio daugianariams žodžių junginiams, 
turintiems pastovią formą ir dažnai varto-
jamiems perkeltine reikšme, apibūdinti. 

plačiau apie tokius junginius žr. rūta 
mar cinkevičienė, „tradicinė frazeologija ir 
kiti sustabarėję kalbos vienetai“, Lt 4(48), 
2001, 81–98. 
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Cla 1709 posakiams taip pat buvo taikyta atranka. pavyzdžiui, iš 34 Cla 1709 po-
sakių, pateiktų prie lemos Hand, į B pateko 23. Keletas galėjo būti neimta dėl to, kad 
jie buvo giminingos reikšmės su kitais. antai iš Cla 1709 buvusių Hand bieten / manum 
dare, porrigere ir Einem die hand bieten / helffen. Sihe / helffen pasirinktas tik vienas: 
Einem die Hand bieten Rank ſulÿti B 628. taip pat iš trijų Cla 1709 gana panašios 
reikšmės posakių Die hnde ʒuſammen ſchlagen / complodere manûs, Die hnde in einan-
der ſchlagen / complicare manus, Die hnde ob dem haupt ʒuſammen ſchlagen / jactare in 
cœlum brachia į B įtraukti tik du pirmieji. tačiau neaišku, dėl kokių motyvų brodovs-
kis iš Cla 1709 neėmė junginių Ʒu handen nehmen, Von handen geben, Ʒu handen ſtellen. 
panašių sunkiai paaiškinamų praleidimų yra ir kitose vietose, plg. prie lemų Gehen 
B 539–541, Haar B 616, Hertʒ B 690, Katʒe B 772 ir kt. pateikiamus posakius. tikriau-
siai čia, kaip ir pavienių lemų atveju, brodovskis pasikliovė subjektyviu vertinimu 
ir atsirinko tuos posakius, kurie jam buvo žinomi, atrodė vartotini.

nors dentzlerio žodynas išleistas 1709 metais, jis parengtas dar Xvii amžiaus 
viduryje. vėlesniuose Cla leidimuose esminių pakeitimų nedaryta, tik gana nežymiai 
papildyta. tad visai galimas dalykas, kad Cla medžiaga kai kuriais atvejais buvo kiek 
nutolusi nuo realios to meto vartosenos. taip pat tikėtina, kad tam tikrą vaidmenį ir 
čia galėjo suvaidinti regioniniai kalbos ypatumai. Kaip minėta (žr. 1), bazelyje išleis-
tame dentzlerio žodyne buvo remiamasi pietvakariniu vokiečių literatūrinės kalbos 
variantu, todėl ne viskas brodovskiui galėjo atrodyti priimtina.

brodovskis rėmėsi Cla 1709 ir kaip patarlių šaltiniu. nemažai vokiškų B patarlių 
tiksliai sutampa su Cla 1709 esančiomis, todėl tikėtina, kad brodovskis jas ėmė būtent 
iš Cla 1709. laikantis B konvencijų, prie jų kartais duodama pažyma Prov. ar Pr. (nors 
ne visi taip pažymėti posakiai yra tikros patarlės, plg. toliau pateikiamus pavyzdžius). 
pačiame Cla 1709 atitinkami posakiai niekaip neišskirti29, plg.:

B Cla 1709
Größe diddybe ψ 145,3. diddummas [...] Grſſe / magnitudo, quantitas [...]
es iſt nicht an der Größe gelegen, ſonſt 
möchte eine Kuh einen Haaſen erlauff[en]. 
maas Kéras diddi Weia wercʒia B 606

es iſt nicht an der Grſſe gelegen / ſonſt 
mchte ein kuh einen haſen erlauffen. sihe / 
Canis.

Hund. sʒů matth 7,6 C 15,26 [...] Hund / canis. 

prov ein unverſchäter Hund Kadda sʒů 
Gėdôs turrėjes.

ein unverſchamter hund / canis impu-
dentior 

prov bellende Hund beißen am wenigſt[en] 
iß tòlo ir mares ißlaka, o priėjes neÿ      
Kraßto [...]

bellende hund beiſſen am wenigſten / cane 
allatrans non mordet.

29  Cla 1709 ir visuose kituose Cla leidimuose 
atskiru sąrašu pateikiamos tik lotyniškos 

patarlės (duodant nuorodą į atitinkamas 
lotynų–vokiečių kalbų žodyno vietas).
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B Cla 1709

pr Ʒweÿ Hund an einem bein, koen nicht 
überein vel Ʒweÿ Herren in einem Hauſe 
dienen nicht. du Gaidʒiu ant wieno mėino 
ne ſutinka. 

Ʒwey hund an einem bein / kommen nicht 
überein. sihe / Catulus.

pr einen ſchlaffenden Hund ſoll mann nicht 
weck[en]. pakáju turrėdam’s ir turrėk 
B 730–731

einen ſchlafenden hund ſoll man nicht   
wecken / canem ſopitum ne excita. sihe /          
crabro. 

14 lentelė. patarlių sutapimas B ir Cla 1709

atranka taikoma ir Cla 1709 patarlėms. minėtame pavyzdyje prie lemos Hund Cla 
1709 pateikiama ir daugiau patarlių (Wann man den hund trift / bellet er. Sihe / Inſidere 
im Sedeo; Alter hund laßt ſich nicht mehr gewehnen. Sihe / Canis; Todte hund beiſſen nicht / 
mortui non mordent), tačiau į B jos nepateko. tą patį galima pasakyti apie dalį patar-
lių prie Cla 1709 lemos Katʒe. neatrodo, kad atrankos kriterijus galėjo būti patarlių 
turinys, todėl manytina, kad iš Cla 1709 brodovskis rinkosi tas patarles, kurioms 
galėjo pritaikyti lietuviškas. tai patvirtina ir faktas, kad beveik visos B patarlės, su-
tampančios su Cla 1709, turi lietuviškus atitikmenis. Šis spėjimas savo ruožtu reikš-
mingas nustatant B sudarymo chronologiją: dar prieš pradėdamas naudotis Cla 1709, 
brodovskis jau turėjo būti surinkęs lietuviškas patarles.

5. Cla 1 7 0 9  m e d Ž i a G o s  p a s i s K i r s t Y m a s  B. Šį bei tą apie B ir Cla 1709 
santykį gali atskleisti ir medžiagos abėcėlinio integravimo į B analizė. dalis imtos 
medžiagos įkomponuota į B registrą išdėstant jam būdinga abėcėlės tvarka. iš Cla 
1709 į abėcėlinį B registrą keliamų žodžių junginių forma būdavo kiek modifikuoja-
ma, kad geriau atitiktų B abėcėlės tvarką, plg.:

B Cla 1709

beykoen einem betrüg[en] prigauti 
B 253

einem beykommen / betriegen / imponere 
alicui: in fraudem impellere aliquem.

bewegen [...] 
~ ʒur Freud.
~ ʒum Mittleÿd[en]

~ ʒur Sünd.
er iſt nich ʒu bewegen B 248

bewegen [...]
Ʒur freud bewegen / lætitiâ afficere.
Ʒum mitleiden bewegt werden / calamitate ali-
cujus affici.
Bewegen ʒur ſnd / inducere in, ad peccatum 
er iſt nicht ʒu bewegen / Caucaſo durior eſt: 
mens immota manet. sihe / silex. 

15 lentelė. iš Cla 1709 imtų žodžių junginių išdėstymo keitimas B
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Kartais Cla 1709 sinoniminiai žodžių junginiai B dėl griežto abėcėlės laikymosi 
būdavo išskiriami ir pateikiami tolėliau vienas nuo kito, įterpiant tarp jų ir iš kitų 
šaltinių imtų elementų, plg.:

B Cla 1709
blau [...] blau / cæruleus [...]
~ ſchlagen blau ſchlagen / ſuggillare
~ ſeÿn blau ſeyn: blau von ſchlgen / ibid.
blau vogel. avis.
Blau von Schlägen B 267

16 lentelė. patarlių išdėstymas B ir Cla 1709

Šitoks išdėstymas rodo, kad Cla 1709 buvo remiamasi papildomai, jo medžiaga 
integruota ir derinta prie jau esamos ar kuriamos žodyno struktūros. tą patį liudija 
ir žodžių junginių išdėstymas pačiame straipsnyje. iš Cla 1709 imti posakiai B daž-
niausiai išdėstyti kita tvarka, be to, tarp jų įsimaišo ir kitų šaltinių medžiagos. toliau 
pateikiamame pavyzdyje matyti, kad posakiai imti iš skirtingų Cla 1709 straipsnių ir 
perskirstyti (iš Cla 1709 imti posakiai paryškinti kursyvu). B jie susipina su kitos kilmės 
posakiais ir nesudaro atskiros grupės. brodovskis, išdėstydamas juos savo žodyne, 
mėgino išlaikyti šiokią tokią abėcėlės tvarką posakių grupės viduje – atskaitos tašku 
pasirinko žodį Lieb / Liebe nepriklausomai nuo jo pozicijos posakyje: iš pradžių patei-
kiami posakiai su Lieb, po to – su vediniu Liebchen ir galiausiai – su Liebe, plg.:

B Cla 1709 
Liebe [...]
in Lieb und Leÿd.
ʒu Lieb reden
fr Lieb nehmen [...]
es geſchicht mir kein Lieb 
darmit.
liebchen meiléle
Liebe ſeiner ſelbſt.
Unordentliche Liebe
Die Liebe iſt blind.
Liebe erwirbt Liebe
Liebe ʒu einem gewien
~ tragen.
Ʒur Liebe bewegen
die eigen liebe iſt uns 
angebohren ne sʒů 

lieb / werth / gratus & acceptus. 
lieb und werth haben / complecti, in oculis ferre, amare & cha-
rum habere. 
lieb und werth ſeyn / in amore ac deliciis eſſe alicui.
Es geſchicht mir kein lieb damit / repugnante natura id fit. sihe / 
adverſus. 
mit keinem lieb / nullo modo. 
mit lieb / volens, volenti animo, libenter. 
Ʒu lieb thun / gratificari, amicitiæ tribuere.
Ʒu lieb reden / ad voluntatem, in gratiam, gratiâ alicujus loqui. 
Fr lieb nemmen / boni conſulere, æqui bonique facere. 
In lieb und leid / in omni caſu, in utraque fortuna.
liebuglen / oculi ludibundi 
liebe / amor, charitas, dilectio. 
liebe ſeiner ſelbs / amor ſui, philautia. 
Unordentliche liebe / Caunius, amor. 
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B Cla 1709 
ſawo Girroj’ ne lój’
euer liebe juſu mÿliſta.
brüderliche liebe und 
treu. brólißka meile ir 
wiernÿbe. 
Liebe, Luſt ʒu einem Ding 
haben B 871

Die liebe iſt blind / ludit amor ſenſus, oculo præſtringit & aufert. 
die liebe muß geʒancket haben. sihe / amor.
liebe pflanʒet liebe. sihe / amor. 
Liebe erwirbt liebe / ibidem. 
die liebe laßt ſich nicht ʒwingen. sihe / amo.
Liebe ʒu einem gewinnen / tragen / amore alicujus capi, amore 
complecti aliquem. 
es iſt nicht alles ʒucker in der liebe / amor amaror. 
Ʒur liebe bewegen / amore accendere, inflammare: ad amorem 
allicere.
liebe / luſt / voluptas. sihe / luſt. 
Liebe ʒu einem ding haben / amore alicujus capi: delectari re. 
liebe ʒur weisheit machen / excitare alicui amores ſapientiæ.

17 lentelė. iš Cla 1709 imtų posakių su Liebe išdėstymas B

Cla 1709 ištrauka atskleidžia, kad brodovskis ne tik darė posakių atranką ir keitė 
išdėstymo tvarką, bet ir neišlaikė Cla 1709 buvusio posakių priskyrimo skirtingoms 
lemoms (paryškintos pusjuodžiu šriftu). visus posakius jis prirašė prie daiktavardi-
nės lemos Liebe (imtõs iš konkordancijų) ir taip išvengė kai kurių Cla 1709 būdingų 
priskyrimo netikslumų30.

panašus Cla 1709 medžiagos perskirstymas yra ir lemos Lang straipsnyje. Cla 1709 
šis žodis lemuotas kelis kartus, prie kiekvienos lemos duodama vis kitų žodžių jun-
ginių. B žodis Lang pateiktas kaip viena lema, jos reikšmės, pasitelkus gramatines 
pažymas, suskirstytos į būdvardines ir prieveiksmines, o visi žodžių junginiai eina 
kaip viena iliustracinė grupė, neskirstant pagal prieveiksmines ir būdvardines (B 841). 
panašiai ir Cla 1709 lemos Dahin lizdo posakis Die Sach iſt dahin kommen / eò res recidit, 
redacta eſt brodovskio įrašytas veiksmažodžio dahin koen B 323 straipsnyje. pastara-
sis Cla 1709 irgi duotas, bet jo lizde posakių nėra. patarlė Wann die katʒ ſchlafft / tantʒen 
die muſe Cla 1709 yra prie visų kitų lemai Katʒe priskirtų patarlių, tuo tarpu B ji 
dedama ne prie lemos Katʒe B 772, kur pateko dauguma iš Cla 1709 imtų, bet kiek 
aukščiau – ties lema Kater kaip lietuviškos patarlės Katinʼs iß Nammu, Péles iß kampu 
B 772 vokiškas atitikmuo.

Šie pavyzdžiai rodo, kad brodovskis komponavo Cla 1709 medžiagą į jau turėtą 
kitų šaltinių, visų pirma, konkordancijų, pagrindu parengtą žodyno korpusą. antra 
vertus, skirtingų šaltinių medžiagos abėcėlinė integracija rodo, kad Cla 1709 naudo-
tas ne pačiu paskutiniu B rengimo ar perrašymo momentu kaip jau gatavo žodyno 
pildymo šaltinis (tuo atveju Cla 1709 medžiaga būtų buvusi pateikta vienalytėmis 

30  pavyzdžiui, Cla 1709 posakis In lieb und leid 
priskirtas būdvardinei lemai lieb / werth, 

nors jame esantys žodžiai lieb ir leid yra 
apokopuoti daiktavardžiai. 
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grupėmis), bet jo medžiaga imta ankstesnėje rengimo stadijoje ir darniai įtraukta į 
kuriamą struktūrą.

rengiant B, Cla 1709 naudotas ne visas. pirmųjų B abėcėlės raidžių straipsniuose 
medžiagos iš Cla 1709 yra daugiau, o nuo raidės M ir toliau šio žodyno pėdsakai B 
išnyksta. tiesa, iš pažiūros sutampančių lemų ir toliau nemažai, bet dažniausiai tai 
tokios lemos, kurios, kaip rodo šalia jų atitikmenų pateiktos biblijos nurodos, į B pa-
teko iš konkordancijų, vadinasi, su Cla 1709 sutampa tik atsitiktinai. tokią nuomonę 
sustiprina ir iš pirmo žvilgsnio sutampančių lemų formų ir prie jų teikiamų sinonimų 
skirtumai, pvz.: Rad Sperren B 993 ir radſperr Cla 1709; Rädelsführer B 993 ir Rädleinführer 
Cla 1709; Rathſahm, ʒu rathen B 996 ir rathſam Cla 1709; Raths Stube B 997 ir rathſtuben 
Cla 1709; Räude, Krätʒe B 998 ir raud Cla 1709; Rebeller B 999 ir Rebell Cla 1709.

Yra dar ryškesnis požymis, kad Cla 1709 nuo M raidės nebesiremta: nuo čia B 
visiškai neatsispindi Cla 1709 posakiai, nors apskritai nebiblinės kilmės posakių B ir 
toliau nemažai. pavyzdžiui, prie veiksmažodžio Machen B 889 pateiktoje 15-os nebi-
blinių posakių grupėje nėra nė vieno posakio, sutampančio su Cla 1709, nors pasta-
rajame šios lemos straipsnis labai platus, apimantis daug įvairių žodžių junginių. 
visoje O raidės atkarpoje B pavyko rasti vos keletą posakių, kuriuos galima įtarti 
esant giminingus su Cla 1709, bet ir čia sutapimas nėra absoliutus, skiriasi kai kurių 
žodžių ir posakių formos, plg.:

B Cla 1709
ordnung [...]
in die ordnung bring[en] ſudawadÿti 

außer der ordnung be twarkummo, be 
dawádo [...]
[ordnung] in speiß v[nd] tranck twarka 
wálgime ir gerime B 962

ordnung / ordinanʒ / ordo, ordinatio [...]
in ein ordnung bringen / in ordinem redige-
re, adducere [...]
auſſert der ordnung / extraordinarius.

ordnung in ſpeis und tranck / diæta

ort [...]
an einen ort leg[en] ißwietót’ B 962

ort / locus. an ein ort ſtellen / legen / ibid. 

18 lentelė. panašūs, bet forma šiek tiek besiskiriantys posakiai B ir Cla 1709

dar vieną panašaus pobūdžio pavyzdį galima duoti ir iš raidės R – nė vienas iš 
aštuonių prie lemos Recht B 1001 esančių nebiblinių posakių ar žodžių junginių ne-
rastas Cla 1709, nors žodis recht čia iliustruojamas labai išsamiai. taigi šie iš pažiūros 
panašūs posakiai gali būti imti ir iš kito brodovskio turėto šaltinio, o jų sutapimas 
su Cla 1709 atsitiktinis.

vadinasi, brodovskis Cla 1709 intensyviau naudojo tik B pirmajai pusei (iki L 
raidės imtinai) sudaryti. visa toliau esanti nekonkordancinės kilmės ir su C nesusi-
jusi B medžiaga turėtų turėti kitą šaltinį. Ši prielaida leidžia kelti bent du klausimus: 
1) kodėl brodovskis tik iš dalies rėmėsi Cla 1709 medžiaga? 2) iš kur B atsirado ta 
medžiaga, kuri į B pateko ne iš Cla 1709? Į pirmąjį klausimą bent kol kas vargu ar 
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bus įmanoma atsakyti. tuo tarpu kiek aiškesnio atsakymo į antrąjį galima tikėtis 
atskyrus Cla 1709 medžiagą nuo likusios neidentifikuotos kilmės medžiagos ir pana-
grinėjus jos pobūdį (žr. 8).

6. Cla 1 7 0 9  m e d Ž i a G o s  m o d i F i K a v i m a s  B. brodovskis nevengė šiek 
tiek pakeisti iš Cla 1709 į savo žodyną imtų elementų formos. jis jau palyginti nuo-
sekliai laikėsi vokiškų daiktavardžių rašymo didžiąja raide, nors Cla 1709, kaip ir 
kituose Cla leidimuose, jie pradedami mažąja, išskyrus pozicijas po taško. Cla 1709 
rašyba neperteikta B ir kitais atvejais: visos umliautų raidės B rašomos su taškeliais, 
o Cla 1709 – su <e> virš balsės, Cla 1709 vartotos grafemos <ā>, <ē> B išskleistos – 
paverstos atitinkamai <an> ir <en>.

brodovskis stengėsi pakeisti ir kai kurias pietų ar pietvakarių dialektams būdin-
gas žodžių formas į jam artimesnes: vietomis atstatė sutrumpėjusias (apokopuotas) 
galūnes (plg.: abwetʒen die ʒhn / Præterere dentes Cla 1709 ir Abwetʒen die Ʒähne B 42; 
beʒiehen ein erb Cla 1709 ir Beʒiehen ein Erbe B 257; Es iſt eine gute katʒ die bey der milch 
ſitʒt / und nicht darauß lecket Cla 1709 ir Es iſt eine gutte Katʒe, die beÿ der Milch ſitʒt, 
und nicht daraus lecket B 772), suduslėjusius žodžio pradžios priebalsius keitė skar-
džiaisiais (plg.: Das feur iſt im tach Cla 1709 ir Das Feuer iſt im Dach B 468). 

B esama ir morfologinių keitimų. jie irgi susiję su pietinių dialektų požymių neu-
tralizavimu. vienas iš morfologinių vokiečių kalbos pietvakarių dialektams būdingų 
bruožų – nepriešdėlinė būtojo laiko dalyvio (vok. Partizip II) forma. ją brodovskis 
keitė įprasta priešdėline, pvz.:

B Cla 1709
es iſt gnädig abgegangen B 592 es iſt gndig abgangen / res leniter, clementer 

eſt tranſacta.

19 lentelė. dalyvio formos modifikacija B

atitaisytos kai kurios vidurio rytų dialektų pagrindu besiformuojančioje vokiečių 
bendrinėje kalboje neįprastos, bet pietuose paplitusios daugiskaitos formos su galū-
nėmis -n/-en (1), atmesta vokiečių aukštaičių dialektuose kai kur išlaikyta linksnių 
galūnė -en31 (2), o alemanų dialektams būdingos pakitusios daiktavardžių giminės32 
taip pat pakeistos į brodovskio vartotam kalbos variantui įprastas (3), plg.:

31  Čia brodovskis nėra labai nuoseklus – kai 
kur galūnes palieka ir originalo formos 
(pvz.: Kinder auff der Gaßen B 781, das kind 
auf der gaſſen (jederman) weißt darvon Cla 
1709). plačiau apie moteriškosios giminės 
linksniavimo paradigmos raidą ir regioni-
nius skirtumus žr. Hartweg, Wegera 1989, 
117–118. 

32  Kitokia nei vidurio rytų dialektų pagrindu 
susiformavusioje bendrinėje kalboje daik-
tavardžių giminė ir jau minėtos plačiau 
paplitusios daugiskaitos galūnės -n/-en 
laikomos charakteringais morfologiniais 
Šveicarijos regioninio rašomosios kalbos 
varianto požymiais, plg. Christopher 
Wells, Deutsch: Eine Sprachgeschichte bis 
1945, tübingen: niemeyer, 1990, 343.
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B Cla 1709
(1) Gneipe der schuſter B 593 gneipe der ſchuſteren / culter ſutorius.
(2) das Glück trifft mich [vel] iſt auff meiner 
seite B 591

das Glck trifft mich / iſt auf meiner ſeiten / 
fortuna mihi favet.

(3) banck sůlas sólas eſth 1,6 [...] banck / scamnum.
auff die lange Banck ſpielen od[er] ſchieben 
procraſtinare rem ſuſpendere [...]

auf den langen banck ſpielen / differe & 
procraſtinare rem.

der unter der Banck liegt, fält nicht hoch hi-
nab.

der under dem banck ligt / fllt nicht hoch 
hinab. sihe / jaceo

Wiltu auff die banck koen, ſo lerne ʒuvor 
unter derſelben liegen B 186

Wilt auf den banck kommen / ſo lehrne ʒuvor 
under demſelben ligen / vis loqui, diſce tace-
re prius. 

Größe diddybe ψ 145,3. diddummas. [...]
es iſt nicht an der Größe gelegen, ſonſt 
möchte eine Kuh einen Haaſen erlauff[en]. 
maas Kéras diddi Weia wercʒia B 606

Grſſe / magnitudo, quantitas. [...]
es iſt nicht an der Grſſe gelegen / ſonſt 
mchte ein kuh einen haſen erlauffen. sihe / 
Canis.

20 lentelė. rytų prūsijos vokiečių kalbos variantui neįprastų formų taisymas B

brodovskis ne tik modifikavo iš Cla 1709 imamos medžiagos ortografiją, tikslino 
gramatines formas, bet ir keitė kitomis pasenusias arba tik pietiniuose dialektuose 
paplitusias leksemas, pavyzdžiui, posakyje Katʒen Gebeht gehet [nicht] gen Hiel vie-
toj senesnio Cla 1709 katʒenbtt33 ‘katės malda’ įdėjo modernesnį Katʒen Gebeht B 772, 
posakyje Kinder ſind der erſte Haußgeraht vietoj hausrath ‘namų apyvokos daiktai’ įra-
šė naujesnę formą Haußgerath B 781, vietoj Cla 1709 buvusio allwegen34 pateikė allemahl, 
o beasmenį įvardį einer pakeitė į man (žr. 21 lentelę). tačiau lietuviškas posakio ati-
tikmuo vienas leidžia spėti, kad posakis verstas prieš akis matant žodį einer, plg.:

B Cla 1709

Gehen, ergehen sektisſi [...]
es gehet nicht allemahl ſo wie man wil ne 
wis taip ſékaſſi kaip wiens nor  B 540

Gehen / ergehen [...]
es gehet nicht allwegen wie einer wil. sihe / 
eventus in venio.

21 lentelė. Cla 1709 leksemų keitimas į brodovskiui įprastas

33  Forma be priešdėlio btt gali būti senesnė,  
iš senosios vokiečių aukštaičių kalbos (vok. 
Althochdeutsch) žodžio pet ar bit paveldėta 
forma, bet gali būti atsiradusi ir iš Gebet, 
numetus priešdėlį ge-. tai taip pat būdinga 
alemanų dialektams, plg. straipsnius Bet, 
Gebet žodyne Deutsches Wörterbuch von Ja-
cob Grimm und Wilhelm Grimm 1–16 [32 teil-

bände], leipzig: verlag von s. Hirzel, 
1854–1960; perspaudas: münchen: deut-
scher taschenbuch verlag, 1999 (toliau – 
DWB) (http://germazope.uni-trier.de/    
projects/dWb; žiūrėta 2010-08-17).

34  DWB duomenimis (plg. straipsnį Allweg), 
būtent Šveicarijoje žodis allweg/en buvo 
plačiai vartojamas immer reikšme ‘visada’. 
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brodovskis ne tik priartino Cla 1709 medžiagą prie savo krašto vokiečių kalbos 
vartosenos, bet pagal poreikį modifikavo ir Cla 1709 medžiagos leksikografinį patei-
kimą. tolesniame pavyzdyje matyti, kad Cla 1709 medžiaga B kartais pateikiama 
trumpiau ir glausčiau: vietoj sudaiktavardėjusios bendraties formos nurodoma tik 
pažyma Subſt. bei lietuviški atitikmenys, o vietoj dviejų tą patį fizinį procesą nusa-
kančių žodžių junginių duodamas tik vienas (1). be to, pasitaiko ir priešingos kryp-
ties leksikografinių keitimų – viename antraštiniame vienete Cla 1709 buvę du posa-
kiai B išskleidžiami ir įrašomi kaip dvi atskiros sublemos (2), plg.: 

B Cla 1709 
(1) auffbrechen, auff ſeÿn paſſikélti auffbrechen / auf ſeyn / moras rumpere, 

parare profectionem. 
Subſt traukimas Kelimas paſſikėlimmas. Aufbruch / eruptio. das aufbrechen der 

füſſen / pernio.
auffbrechen die Wunde praſſiwérti ſc[ilicet] 
róna  B 128

die wunden bricht wiederu auf / vulnus 
recrudeſcit.

(2) Gehen [...] Gehen [...]
wohl geh[en] gerraÿ deſtisſi, gerraÿ 
paſſiſekti 

Wol / bel gehen. sihe / ergehen.

ubel geh[en] piktaÿ ~ ſektisſi  B 539–540
land [...] land [...]
Über land reiſen Ʒémês Kelliu kellaut
~~ gehen ~~ eiti  B 839

ber land reiſen / gehen / peregrè abire, 
prifociſci: pedibus ire.

[in lebensgefahr] koen in lebensgefahr kommen / ſeyn / pericitari 
capite, de vita.~ ~ ſeÿn  B 855

22 lentelė. Cla 1709 leksikografinio žodžių pateikimo modifikacijos B

Kodėl brodovskiui buvo svarbu išskirti dvi sublemas vietoje Cla 1709 buvusios 
vienos lemos? Galimas dalykas, kad tai ir vėl susiję su skirtingais abiem posakiams 
tenkančiais lietuviškais atitikmenimis. nors paskutiniame pavyzdyje Cla 1709 posa-
kių atitikmenys B nepateikiami, bet ir šiuo atveju jis galėjo numanyti, kad jie bus 
skirtingi. tad atrodo, kad brodovskis kai kuriuos su žodyno registru susijusius spren-
dimus priėmė atsižvelgdamas į lietuviškąją žodyno pusę.

Cla 1709 medžiagos modifikavimo apžvalga rodo, kad brodovskis į šio šaltinio 
medžiagą žiūrėjo kūrybiškai – ne tik taikė atranką, bet ir buvo linkęs kai ką keisti 
atsižvelgdamas į poreikius, aktualiąją vartoseną ir paties surinktą leksikografinę 
medžiagą.

7. B  n e i Š v e r s t i  Cla 1 7 0 9  p o s a K i a i. brodovskio darbo pobūdį atskleidžia 
ir iš Cla 1709 imtos medžiagos pateikimas be lietuviškų atitikmenų. B taip ir liko 
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35  Kalbama ne apie absoliučiai visus atvejus, 
bet apie pastebimas tendencijas, todėl tarp 
pavyzdžių yra ir šio paaiškinimo neatitin-

kančių vienetų. jie pateikiami tik siekiant 
neardyti žodyne buvusių posakių eilės. 

neišversta nemažai posakių ir pavienių lemų. tai neblogai iliustruoja ir jau prieš tai 
pateiktas pavyzdys su vokiškais lemos Lieb posakiais (žr. 17 lentelę), kurių dauguma 
neišversti. analogiškų pavyzdžių yra prie lemų Banck B 186, Hertʒ B 690–693, Katʒe 
B 772, Kind B 781, Koen B 808–810 (žr. 1 pav.) ir kt. Kad autorius ketino ateityje 
imtis atitikmenų paieškos, liudija prie ilgesnių vokiškų posakių paliktos tuščios ei-
lutės (trumpesnių posakių atitikmenims vietos būtų užtekę ir dešinėje lapo pusėje).

nagrinėjant vokiškų posakių su lietuviškais atitikmenimis ir be jų pasiskirstymą 
ir lyginant juos su Cla 1709, išryškėja dar viena tendencija: tie B posakiai, kurių Cla 
1709 nėra, lietuviškus atitikmenis turi dažniau. tolesniuose pavyzdžiuose pateikiamos 
posakių grupės, sudarytos iš Cla 1709 ir kito ar kitų, dar neidentifikuotų, šaltinių. 
jose aiškiai matyti, kaip B pasiskirstę išversti ir neišversti posakiai: B lietuviškus 
vertimus turinčių vokiškų posakių Cla 1709 nėra35 ir, atvirkščiai, iš Cla 1709 imtieji 
dažnai neišversti, plg.:

B Cla 1709 

auffbreen das Holtʒ Malka ſukurénti, Sudé-
ginti.

— 

~ ein Ʒeichen aufbrennen ein ʒeichen / inurere ſtigma, 
notare.

~ im Ʒorn aufbrennen im ʒorn / excandeſcere irâ, 
exardeſcere. 

~ laßen Sukurendinti [...] —

auffbringen etwas neues. Pramanÿti, ißráſti, 
Ukélti, Uʒdawáditi. Fingere. 

aufbringen etwas neues / introducere mo-
rem novum.

das iſt dein auffbring[en] Tai tawo Prámone —
auffbring[en], beweg[en] aufbringen / bewegen / Concitare, inflam-

mare.
auffbringen. utunt[ur] hoc verbo textores. 
Urieſti.

—

~ Geld Suraſti Pinnigus, Sudaußti B 128 —
Glück über Glück habender belaima laimis —
Gott gebe dir Glück ʒu deinem vornehmen. 
te padek taw Diew’s.

—

Wer Glück hat führt die braut heim. 
Laimincʒio Piewi Dirwi

Wers Glck hat / fhrt die braut heim.   
sihe / Fors, ſponſa.

das Glück trifft mich [vel] iſt auff meiner 
seite

das Glck trifft mich / iſt auf meiner  
ſeiten / fortuna mihi faver.
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B Cla 1709 
sein Glück verſuchen sein Glck verſuchen / aleam jacere. 
Glück v[nd] Glas wie bald bricht das B 591 Glck und Glas / wie bald bricht das. sihe / 

Fortuna. 

geh und ko mir nicht mehr in meine au-
gen. Eik o neateik man daugiaus  mano Akkis.

—

Ʒu ſich ſelbſten koen atſi- atkuttėti Kommen ʒu ſich ſelbs / ſe recipere, colligere 
animum.

entgegen koen prießais at- eiti. —

koen dahin ueiti —

koen wohin, gelangen ißkakti, kakinti —

koen am nechſten arcʒiauſeÿ prieiti —

koen wieder at- pargrißti —

der wieder komt atgrißtas. —

koen hinʒu prieiti —

koen ſpät paſſiwėliti —

koen herfür ißeit, Laukan eiti —

koen her ateiti —

wo komſt du her iß kur ateini [vel] pareini, iß 
kur esſi?

—

koen ʒuſaen ſuſſieiti —

ich werd ihm nicht mehr koen. —

koen für einen Kommen fr einen / ſubire vultum alicujus 
venire in conſpectum.

für ſich koen laß[en] [...] Fr ſich kommen laſſen / poteſtatem facere 
ſui. nicht laſſen fr ſich kommen / aditu   
arcere, prohibere. sihe / arceo.

koen vor einem Kommen von einem / diſcedere ab aliquo.

koen ab der materie Kommen ab der materi / digredi à cauſa.

koen unverſehens über etwas. Kommen unverſehens ber etwas / 
ſupervenire [...]

koen an einander Kommen an einanderen / committi, venire 
in contentionem.

koen an einen. Kommen an einen / inceſſere aliquem, inva-
dere.

koen an die Koſt. [vel] du wirſt an koen 
gauſi Pirti

—

ankoen des Getreÿdes. Priplėkti —
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B Cla 1709 
~ ~ fleiſches Priſʒwinkti —

koen in eines Gewalt Kommen an einen / in eines gewalt kom-
men / devenire ad aliquem, venire ad ali- 
cujus manus.

es komt mir ʒu. man priklauſa, man pareit’, 
mano ÿra B 809–810

—

23 lentelė. posakiai iš Cla 1709 B dažniau pateikiami neišversti

iš to galima padaryti keletą išvadų. pirma, manytina, kad dentzlerio žodynu 
brodovskis naudojosi pats – jeigu Cla 1709 medžiaga būtų buvusi kieno nors kito 
parengto vokiečių–lietuvių kalbų žodyno dalis, tai persirašinėdamas ją brodovskis 
vargu ar būtų perėmęs tiek daug neišverstų vokiškų posakių. jis, matyt, tuos posakius 
buvo savo nuožiūra atsirinkęs ir tikėjosi išversti vėliau – tai rodo jau minėtos prie 
ilgesnių posakių paliktos tuščios eilutės.

Kita išvada labiau susijusi su tais B posakiais, kurių Cla 1709 (ir kituose šiuo metu 
žinomuose B šaltiniuose) nėra. Kaip matyti iš pavyzdžių (žr. 23 lentelę), tokie posa-
kiai ir sudurtiniai žodžiai, skirtingai nuo iš Cla 1709 imtų posakių, beveik visada turi 
lietuviškus atitikmenis. tai gali rodyti du dalykus: arba brodovskis čia pasirėmė dar 
vienu, jau gatavu kieno nors kito parengtu žodynėliu, arba parengė jį pats, bet aiškiai 
skyrė jam daugiau laiko negu vėliau papildomai naudotam Cla 1709, todėl spėjo 
prisirinkti daugiau lietuviškų žodžių ir posakių. ir vienu, ir kitu atveju aptarti pa-
vyzdžiai akivaizdžiai patvirtina jau minėtą prielaidą, kad biblijos konkordancijos, 
Cla 1709 ir C nebuvo vieninteliai brodovskio leksikografiniai36 šaltiniai. apie tai, kad 
B rėmėsi ne vien C, bet dar mažiausiai vienu leksikografiniu šaltiniu su lietuvių 
kalba, savo disertacijoje jau rašė vilma zubaitienė37. Šio tyrimo medžiaga akivaizdžiai 
rodo, kad greta jau minėtų šaltinių brodovskis turėjo remtis ir dar bent vienu žody-
nėliu, sąlygiškai čia pavadintu *A.

8. H i p o t e t i n i s  B Š a l t i n i s  *A. apie šio šaltinio pobūdį galima spręsti iš 
medžiagos, kuri lieka atskyrus konkordancijų ir Cla 1709 medžiagos sluoksnius. tai 
turėjo būti gana išsamus abėcėlinis vokiečių–lietuvių kalbų žodynėlis, apimantis ne 
tik vieno žodžio lemas su atitikmenimis, bet ir turintis daug posakių, kurių dauguma 
išversti į lietuvių kalbą. lietuviškų atitikmenų pobūdis ir kiekis leidžia spėti, kad 
žodynėlis galėjo būti rengtas ilgesnį laiką, rūpestingai parenkant vokiškiems žodžių 

36  Žodyno autorius rėmėsi ir neleksikografi-
nio pobūdžio šaltiniais, apie juos plačiau 
žr. lina plaušinaitytė, „nichtlexikographi-
sche Quellen des Wörterbuchs von jacob 
brodowski“, Klb 53(5), 2008, 231–242.

37  vilma zubaitienė, Pilypo Ruigio žodynai 
(daktaro disertacija), vilnius: vilniaus 
universitetas, 2007, 88–91.
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junginiams reikiamus lietuviškus atitikmenis. jis galėjo turėti ir šiokių tokių lizdinės 
struktūros užuomazgų (plg. B lemos Koen straipsnį 23 lentelėje). Kaip matyti iš 
analizės, hipotetiniame *A lemų reikšmėms tikslinti veikiausiai vartota lotynų kalba.

dar vienas gana ryškus *A vokiško registro bruožas turėjo būti specifinės formos 
žodžių junginių, prasidedančių kokiu nors prielinksniu, gausa. B tokie junginiai 
sudaro ištisas analogiško tipo konstrukcijų grupes (žr. 2 pav.), pvz.: 

B
an die bruſt drücken Krutineſpi priglauſti pri Krutines ſpauſti.
~ ~ ~ ſchlagen Krutiſna mußti
an die Kette legen prie lencugo dėti
an die seite gehen ant- sʒalies,  sʒál eiti. 
an (in) die soe legen prieg saules dėti, prieß saule wedinti.
an die thür klopffen prie Wartu bildėt’, mußt’.
an dir iſts gelegen. taws cʒia reikia [vel] priwálom’ B 86

24 lentelė. prielinksninių junginių grupės B

būtent abėcėline, į prielinksnį orientuota išdėstymo tvarka šie žodžių junginiai 
skiriasi nuo identiškos struktūros žodžių junginių, imtų iš Cla 1709. pastarieji į B 

2 pav. B 86: fragmentas, į kurį prielinksnio An konstrukcijos 
imtos veikiausiai iš hipotetinio žodyno *A;
lmavb rs: f. 137 – 15
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38  [andreas Corvinus,] ANDREæ CORVI-    
NI [...] FONS LATINITATIS, Editionis ter-
tiæ. DUOBUS TOMIS. [...] UT ET Indicibus: 
Latinô, Germanicô, Græcô. lipsiÆ, apud 
heredes schürerianos & matthiam Göt- 

įtraukti ne kaip pagal abėcėlę išdėstytos savarankiškos lemos, bet patekę į junginio 
reikšminio žodžio straipsnį kaip sublemos. sakykim, posakis An dir ist es gelegen B 
pirmą kartą pateikiamas prie An (plg. 24 lentelę), o antrą kartą, sekant Cla 1709, – 
lemos Gelegen B 546 straipsnyje (plg. 25 lentelę) kartu su dar dviem, plg.:

B Cla 1709
Gelegen [...] 
Es iſt an dir geleg[en].
es iſt mir daran geleg[en].
daran iſt alles geleg[en] B 546

Gelegen [...] 
es iſt an dir gelegen / in te ſitum eſt. 
est iſt mir daran gelegen / intereſt meâ. 
daran iſt alles gelegen / in hoc rei cardo 
vertitur

25 lentelė. B antrą kartą pagal Cla 1709 lemuotas posakis An dir ist es gelegen

analogiškas ir posakio In ſich ſelbſt gehen atvejis. Šis posakis pirmą kartą randamas 
lemos Gehen B 540 straipsnyje, o antrą pateiktas pagal prielinksnio abėcėlės vietą: [In 
ſich] gehen vid[e] in ſich ſchlagen B 756.

abu pavyzdžiai, be kita ko, dar kartą suteikia progos įsitikinti, kad čia brodovskio 
remtasi dviem skirtingais šaltiniais: posakis, kuris teikiamas reikšminio žodžio straips-
nio viduje ir, tikėtina, imtas iš Cla 1709, lietuviško vertimo neturi, tuo tarpu tas pats 
žodžių junginys, pateiktas abėcėliniame registre, į lietuvių kalbą išverstas (prie In ſich 
ſelbſt gehen duota tik nuoroda į greta esančią lemą su lietuvišku atitikmeniu).

aptartos prielinksninės žodžių junginių grupės, išdėstytos pagal abėcėlę, yra 
tas išskirtinis požymis, kuriuo remiantis galima mėginti apibrėžti hipotetinio žo-
dynėlio *A vokiško registro kilmę. pastebėta, kad tokia tvarka posakiai buvo išdės-
tomi ne vokiečių kalbos žodynuose su vokišku registru, bet lotynų–vokiečių kalbų 
žodynų vokiškų žodžių ir posakių indeksuose. jie, kaip rodo ir dentzlerio žodynų 
atsiradimo istorija (žr. 2), kartais taikyti ir atvirkštinės krypties žodynams rengti. 
nors tiksliai identifikuoti *A šaltinio nepavyko, bet paaiškėjo, kad kai kurios B 
registro atkarpos (neatsispindinčios kituose žinomuose šaltiniuose, taigi priskirtinos 
*A) savo struktūra, o vietomis ir leksika panašios į andreaso Corvino žodyno Fons 
latinitatis (1638, 3-ias leidimas)38 vokišką indeksą. Kai kurie žodynų epizodai leidžia 
teigti, kad nors tiesiogiai Corvino žodyno indeksas nebuvo vieno iš B pirmtakų 
vokiškosios dalies šaltinis, bet tai turėjo būti į jį gana panašaus, o gal net jam gi-
miningo žodyno indeksas, plg.:39

zium. tYpis GreGorii ritzsCHii. anno 
m dC XXXviii; Hab: m: Kb 165.

39  Cituojama kiek didesnė registro atkarpa, 
duodama ir kitų B šaltinių medžiagos, kad 
būtų aiškesnis tarpusavio santykis. 
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B C Cla 1709 Corvinus 1638

andeuten pa- ap- pri- ſakÿti, 
Ʒinne důti [vel] padarÿti pra-
neß ti Ʒenklu roditi, apreikßti, 
ap, pa, pri- nuenklinti. 

andeuten. 
pranéßti. enklu 
róditi. 

andeuten / an-
deutung thun / 
innuere, 
ſignificare

andeuten

andeutung apſákimas, 
pranéßimas

andeutung. pra-
néßimas. ô. m.  
C I 89

andeutung / 
significatio.

—

andichten — andichten / affin-
gere.

—

an die bruſt drücken 
Krutineſpi priglauſti pri Kru-
tines ſpauſti

— — [an die bruſt] 
trcken

~ ~ ~ ſchlagen Krutiſna mußti — — an die bruſt 
schlagen

an die Kette legen prie len-
cugo dėti

— — an die Kette 
legen

an die seite gehen ant- 
sʒalies,  sʒál eiti. 

— — —

an (in) die soe legen prieg 
saules dėti, prieß saule we-
dinti.

— — an die sonne le-
gen

an die thür klopffen prie 
Wartu bildėt’, mußt’.

— — —

an dir iſts gelegen. taws 
cʒia reikia [vel] priwálom’ 
B 86

— [Gelegen] 
es iſt an dir gele-
gen / in te ſitum 
eſt. 

an dir iſts gele-
gen

— — — auff dem Fuſſe 
folgen

auff dem Halſe trag[en] ant 
Kak lo neßóti

— — auff dem Halſe 
tragen

auff dem rücken liegen. ant 
pakalos gullėt’.

— — —

auff dem schooß — — —
hab[en] ant Kéliu turėti

— — — auff den abend
auff den dienſt wart[en] 
tÿkoti

— — ~ den dienſt war-
ten
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B C Cla 1709 Corvinus 1638
auff d[en] Hieb geh[en] 
Kirſtin eiti

— — ~ den Hieb gehen

auff den Feind treff[en]. 
Wainawojus [wainawo]tis, 
ant neprietelaus ißtikti

— — —

— — — auff den Grund 
ſetʒen

auff den Fuß folgen. ant 
sʒwieʒiu pėdu, ant karßtu 
pedu inpėdʒui. ſekti B 129

— — —

26 lentelė. Cla 1709 ir C nesantys B posakiai, panašūs į posakius Corvino žodyno indekse

taigi struktūrinis B fragmentų (priskirtinų šaltiniui *A) panašumas su lotynų–vo-
kiečių kalbų žodyno vokišku indeksu leidžia manyti, kad toks indeksas (arba jo 
pagrindu parengtas vokiečių–lotynų kalbų žodynėlis) galėjo būti vienas iš *A šaltinių 
ir jo paieška turėtų būti tęsiama būtent tarp tokių žodynų.

dar vienas specifinis požymis, kurį būtų galima priskirti brodovskio šaltiniui *A, 
yra pirmojo asmens forma teikiami veiksmažodžių atitikmenys. jie B pasitaiko retai 
ir daro atsitiktinio reiškinio įspūdį. veikiausiai brodovskis iš principo mėgino laikytis 
bendraties, tačiau kai kurios pirmojo asmens formos praslydo dėl perrašinėjimo pro-
cesui būdingo automatizmo. atitinkamų fragmentų palyginimas su C (jame taip pat 
gausu pirmuoju asmeniu pateiktų veiksmažodžių atitikmenų) rodo, kad B duodami 
pirmojo asmens atitikmenys beveik niekur (išskyrus Behangen žemiau nurodytuose 
pavyzdžiuose) nesutampa su C, t. y. gali būti priskiriami hipotetiniam *A, plg.:

B C
[acker] ausſaugen. dirwa ißleſinu, ti nuedʒiu 
eſti B 51

—

[augen] haben Atanku, ti B 156 —
behangen. priſſikabbinti 2 sam 18,9. Prikim-
bu bti B 208

behangen. Prikímbu, kibbau, kibſu, kibti.    
C i 260

eßen erbſen ʒiebmi Ʒirnus B 437 —
Haſchen [vel] erhaſch[en] sugauti ψ 10,9. [...] 
pa- ſagrebti, Suwaikau, nutwerti, gauditi, 
grėbti B 639

Haſchen. Grėbju, jau, ſu, ti.
sugáunu gawaù, ſu, ti C i 853

[Knacken] mit den Finger[n] braßka pirßtais, 
brakßcʒioju Pirßtais B 804

Knacken. brakßteru, paukſteru pykßteru 
rejau, rėſu, rėti C i 1083

27 lentelė. B pirmuoju asmeniu teikiami lietuviški veiksmažodžių atitikmenys nesutampa su C
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veiksmažodžių esamojo laiko vienaskaitos pirmojo asmens formos atitikmenys 
būdingi ir hipotetiniam žodynui X, kurio fragmentus, lygindama C ir R, rekonstravo 
Christiane schiller40. Įdomu, ar *A ir X galėjo būti giminingi? tiesioginio ryšio tarp 
schiller rekonstruotų X fragmentų ir atitinkamų B atkarpų įžvelgti beveik neįmano-
ma, nes X rekonstrukcija remiasi C esančia medžiaga. Kadangi C buvo ir B šaltinis, 
tai pastebimi rekonstruoto X ir B sutapimai gali būti atsiradę per C41. Kaip minėta, 
daugumos B esančių veiksmažodžio pirmojo asmens formų nepavyko rasti C, tad 
neatmestina galimybė, kad brodovskis galėjo irgi remtis X arba kokiu nors kitu jam 
giminingu nuorašu ir perimti kai kuriuos jo požymius42. antra vertus, tai galėjo būti 
ir koks nors visai kitas šaltinis, turintis tą patį požymį (t. y. veiksmažodinių atitikme-
nų, pateiktų pirmojo asmens forma) kaip ir X. Kaip rodo C ir X pavyzdžiai, lietuvių 
kalbos žodynų, pagal lotynų leksikografijos tradiciją teikiančių veiksmažodžius pir-
muoju asmeniu43, lietuvių leksikografijos istorijoje būta, taigi ir dar vieno žodynėlio 
su tokiu metodiniu požymiu buvimas nėra neįmanomas.

9. i Š v a d o s .

1. jokūbas brodovskis, rengdamas žodyno Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithva-
nico-Germanicvm vokiečių–lietuvių kalbų dalį, be kitų šaltinių, rėmėsi ir johanno ja-
cobo dentzlerio žodyno Clavis Linguæ Latinæ vokiečių–lotynų kalbų dalimi Clavis 
Germanico-Latina, veikiausiai 1709 metų leidimu.

2. brodovskis, rengdamas B, Cla 1709 rėmėsi ne ištisai. jo pėdsakų yra iki raidės 
L imtinai. tolesnių abėcėlės raidžių atkarpose sutapimai labai menki ir greičiausiai 

40  Christiane schiller, „das Wörterbuch X. sei-
ne spuren in der Clavis Germanico-Lithvana 
und im s.g. Richter-Wörterbuch“, ALt 9, 
2007, 39–56.

41  dėsninga, kad glaudesnį B ryšį su C negu 
su R patvirtina kai kurie pavyzdžiai, ku-
riuos schiller pateikė kaip X atspindžius C 
ir R. jei atitinkamos lemos yra ir B, jų pa-
teikimo forma identiška C ir šiek tiek ski-
riasi nuo R: Aushohlen, forſchen – Ißkwar-
cʒinti R 25, Außholen, i. e. Außforſchen Iś-
kwarcʒinti, nau, ſu, ti [...] C I 199, Ausholen 
i. e. ausforſchen [...] Ißkwarcʒinti, ißkwarcʒiti 
B 167; Angebohrnes Mahl oder Schaden heiſt 
Priegamas R 12, Angebohrnes Mahl oder 
Scha de. Priégamas. Ápgamas, ô. M. C I 99, 
Angebohrnes Maál oder Schaden. Priegamas, 
Apgamas B 91 (pavyzdžiai iš C ir R pagal 
schiller 2007, 48). Žinoma, tokį įrodymą 
galima ginčyti teigiant, kad ir C, ir B at-
spindi tikrąjį X, o R pateikia modifikuotą 
variantą, tačiau tuo patikėti sunkiau nei 

tuo, kad šie sutapimai atsirado dėl B rė-
mimosi C.

42  atidžiau paanalizavus, galima rasti ir kitų 
požymių, kuriuos schiller priskyrė X ir 
kurie vienaip ar kitaip atsispindi ir B, nors 
nėra imti iš C. vienas iš tokių galėtų būti 
lotyniškų hiperonimų vartojimas lemos 
reikšmei ar lemos bei atitikmens santykiui 
tikslinti. lygindama C ir R, schiller rado 
tik vieną tokio pobūdžio X pėdsaką. B to-
kių hiperonimų (neatsispindinčių nei C, 
nei Cla 1709) yra ir daugiau, pvz.: Ellritʒ 
Male, Maléle piſcis B 406, Geſitten. piſc. 
Striepetis B 568, Krebs Weÿs. Spe[ci]es 
piſcis B 821, Lamprete piſcis B 835, Roch 
piſcis B 1020. Žinoma, tai dar nereiškia, 
kad čia B atspindi šaltinį X, nes tokį požy-
mį galėjo turėti ir kuris nors kitas šaltinis. 
visgi šią galimybę taip pat reikėtų turėti 
omenyje ieškant kitų B šaltinių. 

43  schiller 2007, 45.
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atsitiktiniai. didžiausią iš Cla 1709 imtos medžiagos dalį sudaro pastovieji žodžių 
junginiai bei patarlės.

3. brodovskis iš Cla 1709 imamai medžiagai taikė tam tikrus atrankos kriterijus: 
įtraukė tas patarles ir pastoviuosius žodžių junginius, kurie jam buvo žinomi, at-
rodė vartotini arba kurių reikšmę galėjo perteikti jau surinktais lietuviškais posa-
kiais. taip pat iš Cla 1709 buvo imtos lemos su reikšmę tikslinančiais sinonimais, 
ypač daugiareikšmės. tai rodo, kad atrankos kriterijai buvo pagrįsti lingvistiniais 
argumentais.

4. Cla 1709 nepadarė B esminės struktūrinės įtakos: šio šaltinio medžiaga inte-
gruota į jau esamą žodyno struktūrą ir, esant reikalui, modifikuota tiek kalbos, tiek 
leksikografinio pateikimo požiūriu.

5. atmetus į B iš konkordancijų, C ir Cla 1709 imtas lemas bei posakius, B lieka 
dar gana nemažai nepaaiškintos kilmės žodžių ir junginių. tai leidžia teigti, jog, be 
šių šaltinių, būta ir dar bent vieno leksikografinio šaltinio, čia pavadinto hipotetiniu 
žodynu *A.

6. Hipotetiniam žodynui *A būdingi tokie požymiai: į lietuvių kalbą išverstų žo-
džių junginių gausa, lotynų kalba ir galbūt pirmuoju asmeniu teikiami veiksmažodžių 
atitikmenys. sprendžiant iš dalies žodžių junginių struktūros, vokiškas šio žodyno 
registras rėmėsi kokio nors lotynų–vokiečių kalbų žodyno vokiškų žodžių indeksu, 
panašiu į andreaso Corvino žodyno Fons latinitatis indeksą.

Šaltiniai ir literatūra:
B – LEXİCON GERMANİCO=LİTHVANİCVM ET LİTHVANİCO=GERMANİCVM Darinnen ſo 

wohl die Vocabula Biblica Veteris et Novi Teſtamenti, als auch Vocabula Domeſtica item Aber 
ʒweÿ Tauſend Proverbia und ber ein Hundert Aenigmata Lithvanica und viele Phraſes anʒutref-
fen und alſo wo nicht gantʒ vllig doch ʒiemlich Complet iſt. Welches alles GOTT allein ʒu Ehren 
und denen Liebhabern der Lithauiſchen Sprache ʒum Beſten mit großer Mhe und Fleiß ʒuſammen 
getragen. von İacobo Brodowskÿ Præcentore Trempenſi [prieš 1744]; lmavb rs: f. 137 – 15; 
dokumentinis leidimas: jokūbas brodovskis, Lexicon Germanico=Lithvanicvm et Lithva ni-
co=Ger manicvm. Rankraštinis XVIII amžiaus žodynas. Dokumentinis leidimas su faksimile, per-
ra šu ir žo džių indeksu 1–3, parengė vincentas drotvinas, vilnius: lietuvių kalbos institu-
tas, 2009. 

C – CLAVIS GERMANICO-LITHVANA [po 1680]; lmavb rs: f. 137 13 – 14; faksimilinis leidi-
mas: Clavis Germanico-Lithvana. Rankraštinis XVII amžiaus vokiečių–lietuvių kalbų žodynas 1–2, 
parengė vincentas drotvinas, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995–1997; 3–4, 
vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. 

Cla 1686 – [johann jacob dentzler,] CLAVIS LINGUæ LATINæ Auctiùs limatiúſque tertiò recuſa, 
PRISCOS ET RECENTES PURIORIS LATINITATIS AUTHORES EX PRIMITIVORUM FON-
TIBUS ETYMOLOGICE RESERANS: Selectiora Proverbia, poëtica deorum item feſtorumq[ue] 
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gentilium [...] Et vice verſa CLAVIS GERMANICO-LATINA VOCES PHRASESqUE [...] Mantiſſæ 
loco acceſſerunt Compendium Grammaticæ elegantis [...], basileae: König, 1686; Hab: Xb 
6923. 

Cla 1697 – [johann jacob dentzler,] CLAVIS LINGUæ LATINæ [...] Et vice verſa CLAVIS GER-
MANICO-LATINA [...], basileae: König, 1697; vub rss: bav 53.9.1.

Cla 1709 – [johann jacob dentzler,] CLAVIS LINGUæ LATINæ [...] Et vice verſa CLAVIS GER-
MANICO-LATINA [...], basileae: König, 1709; vub rss: bav 53.9.1a.

Cla 1713 – [johann jacob dentzler,] CLAVIS LINGUæ LATINæ [...] Et vice verſa CLAVIS GER-
MANICO-LATINA [...], basileae: König, 1713; universitäts- und stadtbibliothek Köln: Wa 
iv 110; stadtbibliothek trier, Weberbach: G 395 8’.

Cla 1716 – [johann jacob dentzler,] CLAVIS LINGUæ LATINæ [...] Et vice verſa CLAVIS GER-
MANICO-LATINA [...], basileae: König, 1716; niedersächsische staats- und universitätsbi-
bliothek Göttingen: 8 linG iv 4187.

[Corvinus ,  andreas , ]  1638: ANDREæ CORVINI [...] FONS LATINITATIS, Editionis tertiæ. 
DUOBUS TOMIS. [...] UT ET Indicibus: Latinô, Germanicô, Græcô. lipsiÆ, apud heredes 
schürerianos & matthiam Götzium. tYpis GreGorii ritzsCHii. anno m dC XXXviii; 
Hab: m: Kb 165.

d r o t v i n a s ,  vi n c e n ta s ,  2000: „dėl jokūbo brodovskio Lexicon Germanico-Lithvanicum 
registro“, Žmogus ir žodis 1, 16–23.

DWB – Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm 1–16 [32 teilbände], leipzig: 
verlag von s. Hirzel, 1854–1960; perspaudas: münchen: deutscher taschenbuch verlag, 
1999 (http://germazope.uni-trier.de/projects/dWb; žiūrėta 2010-08-17).

Hartweg,  Frederic ;  Klaus-peter  Wegera,  1989: Frühneuhochdeutsch. Eine Einführung 
in die deutsche Sprache des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit, tübingen: niemeyer.

Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz 2. Basel–Egnach, hrsg. von Heinrich türler, marcel 
Godet, victor attinger, neuenburg: administration des historisch-biographischen lexikons 
der schweiz, 1924.

jones ,  Will iam jervis ,  2000: German Lexicography in the European Context: A Descriptive 
Bibliography of Printed Dictionaries and Word Lists Containing German Language (1600–1700), 
berlin: de Gruyter.

König ,  Werner,  101994: dtv-Atlas zur deutschen Sprache, 10. überarbeitete auflage, münchen: 
deutscher taschenbuchverlag.

lebedys ,  jurgis ,  1956: „pirmieji smulkiosios lietuvių tautosakos rinkiniai“, Smulkioji lietu-
vių tautosaka XVII–XVIII a., paruošė jurgis lebedys, vilnius: valstybinė grožinės literatūros 
leidykla, 5–40.

marcinkevič ienė ,  rūta ,  2001: „tradicinė frazeologija ir kiti sustabarėję kalbos vienetai“, 
Lt 4(48), 81–98.

n e s s e l m a n n ,  G [ e o r g ]  H [ e i n r i c h ]  F [ e r d i n a n d ] ,  1851: „vorrede“, Wörterbuch der 
Littauiſchen Sprache, Königsberg: verlag der Gebrüder bornträger, v–Xi; perspaudas: Walluf 
bei Wiesbaden: sändig, 1973.
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plaušinaitytė ,  l ina ,  2008: „nichtlexikographische Quellen des Wörterbuchs von jacob 
brodowski“, Klb 53(5), 231–242.

schiller ,  Christ iane ,  2007: „das Wörterbuch X. seine spuren in der Clavis Germanico-
Lithvana und im s.g. Richter-Wörterbuch“, ALt 9, 39–56.

triškaitė ,  b irutė ,  2007: „johanno jacobo dentzlerio vokiečių–lotynų leksikografijos dar-
bas Clavis Germanico-Latina – dar vienas rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana 
šaltinis“, ALt 9, 9–38.

Wells ,  Christopher ,  1990: Deutsch: Eine Sprachgeschichte bis 1945, tübingen: niemeyer.
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Lina Plaušinaitytė
z W e i  Q u e l l e n  d e s  W ö r t e r b u C H s  v o n  j a C o b  b r o d o W s K i  – 

d i e  CLAVIS GERMANICO-LATINA v o n  j o H a n n  j a C o b  d e n t z l e r  ( 1 7 0 9 ) 

u n d  d a s  H Y p o t H e t i s C H e ,  m i t  d e m  FONS LATINITATIS ( 1 6 3 8 )  v o n 

a n d r e a s  C o r v i n u s  t Y p o l o G i s C H  v e r Wa n d t e  W ö r t e r b u C H  *A

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

das Wörterbuch Clavis Linguæ Latinæ (Cla), das in der 2. Hälfte des 17. jahrhunderts 
von dem schweizer philologen johann jacob dentzler verfasst wurde und bis 1716 meh-
rere auflagen erlebt hatte, war auf dem Forschungsgebiet der kleinlitauischen lexikogra-
phie seit einiger zeit als Quelle des handschriftlichen Wörterbuchs Clavis Germanico-Lithva-
na bekannt. der vorliegende aufsatz zeigt, dass der deutsch–lateinische teil des betref-
fenden Wörterbuchs ebenfalls eine wichtige Quelle der deutsch–litauischen Wörterbuch-
handschrift Lexicon Germanico-Lithvanicvm von jacob brodowski (18. jh.) (B) darstellt. 
brodowski muss die ausgabe des dentzlerischen Wörterbuchs von 1709 (Cla 1709) be-
nutzt haben. 

der verfasser von B hat das Wörterbuch von dentzler selektiv ausgewertet. neben ei-
nigen ein-Wort-lemmata (oft versehen mit bedeutungserklärenden synonymen, die eben-
falls eingang in B gefunden haben) hat brodowski vorwiegend (feste) Wortverbindungen 
und sprichwörter übernommen. aus den neben den längeren Wendungen befindlichen 
leerzeilen ist ersichtlich, dass der verfasser von B vor hatte, das material aus Cla 1709 
weiter zu bearbeiten und litauische Äquivalente für alle Wendungen zu ergänzen. der 
methodische einfluss von Cla 1709 auf das Wörterbuch von brodowski ist gering. das 
material aus Cla 1709 wurde in B nach bedarf modifiziert und an den zeitgenössischen 
sprachgebrauch angepasst. brodowski hat Cla 1709 nur bis einschließlich zum buchstaben 
L benutzt und es aus unbekannten Gründen weiter unberücksichtigt gelassen. 

da nur ein teil des deutschsprachigen materials mit bislang unbekannter Herkunft in 
B dem Wörterbuch Cla 1709 zugeordnet werden konnte, muss angenommen werden, dass 



der Wörterbuchverfasser darüber hinaus eine bisher unbekannte deutsch–litauische lexi-
kographische Quelle (hier bezeichnet als *A) als vorlage benutzt hatte. diese zeichnet sich 
durch vollständige Wörterbuchartikel mit den entsprechenden litauischen Äquivalenten, 
zuweilen lateinische Glossen und ein spezifisch aufgebautes register aus, das auf den 
deutschen index eines lateinisch–deutschen Wörterbuchs als Quelle hinweist. 

lina plaušinaitytė  Gauta 2010 m. rugpjūčio 17 d.
Vokiečių filologijos katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Lietuva
el. p.: lina.plausinaityte@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 2 ,  2 0 1 0

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

Žavinta Sidabraitė
Klaipėdos universitetas

dar kartą apie Kūdikių prieteliaus 
išleidimo aplinkybes1

lietuvių raštijos tyrėjų priimta manyti, kad Kristijono Gotlybo milkaus verstas 
vokiečių švietėjo Friedricho eberhardo von rochowo (1734–1805) pusiau pasaulieti-
nis skaitinių vadovėlis Kūdikių prietelius (toliau – KP)2 buvo išleistas apie 1786–1787 
metus. nacionalinėje martyno mažvydo bibliotekoje saugomas, manoma, pirmojo 
knygos leidimo egzempliorius (lnb: a 3/806). jo antraštiniame lape spausdinimo 
data nenurodyta. Lietuvos bibliografijoje šio egzemplioriaus apraše pateikti galimi 
leidimo metai – 1776–1795 – apima gana ilgą laikotarpį (19 metų)3. 

monografijoje Mažosios Lietuvos knyga. Lietuviškos knygos raida. 1547–1940 domas 
Kaunas rašo, kad KP prūsijos valdžios įsakymu lietuviškose mokyklose pradėtas 
naudoti 1787-aisiais4. Gaila, kad nenurodytas informacijos šaltinis. remdamasi šiuo 
faktu, liucija Citavičiūtė5 spėjo, kad KP galėjo būti išleistas apie 1786–1787 metus6. 
Šiai versijai monografijoje apie Kristijoną Gotlybą milkų pritarė ir straipsnio autorė7. 
tačiau paaiškėjus kai kurioms naujoms aplinkybėms, pasirodė verta dar kartą kelti 
milkaus parengto pirmojo KP leidimo datavimo klausimą.

1. KP l e i d i m a i  i r  s t r u K t ū r a .  LB i fiksuoja keturis, menkai (dažniausiai 
tik antraštiniu puslapiu) vienas nuo kito besiskiriančius rochowo vadovėlio leidimus 

1  dėkoju Greifswaldo ernsto moritzo arndto 
universiteto baltistikos instituto direkto-
riui profesoriui stephanui Kessleriui už 
galimybę stažuoti institute. Šis straipsnis 
parašytas per stažuotę. 

2  Kudikiû = Prietelus. Knygélēs, Sʒuilokams ant 
géro ſuraßytos. Karalaucʒuje, ráßtáis iß-
ſpauſ tas per G. l. artungą, Karalaus dru-
koru. santrumpa KP vartojama kalbant ir 
apie kitus Kūdikių prieteliaus leidimus.

3  LB i 353, nr. 1019.
4  domas Kaunas, Mažosios Lietuvos knyga. Lie-

tuviškos knygos raida. 1547–1940, vil nius: 
baltos lankos, 1996, 143–144.

5  Citavičiūtė nustatė ir ilgai anoniminiu lai-
kyto KP vertimo autorystę (liucija Citavi-

čiūtė, „Karaliaučiaus universiteto lietuvių 
kalbos seminaras ir martynas liudvikas 
rėza“, Martynas Liudvikas Rėza, Lietuvių 
kalbos seminaro istorija, parengė ir išvertė 
liucija Citavičiūtė, vilnius: lietuvių lite-
ratūros ir tautosakos institutas, 2003, 27; 
liucija Citavičiūtė, Karaliaučiaus universite-
to Lietuvių kalbos seminaras. Istorija ir reikš-
mė lietuvių kultūrai, vilnius: lietuvių lite-
ratūros ir tautosakos institutas, 2004, 220).

6  Citavičiūtė 2004, 250.
7  Žavinta sidabraitė, Kristijonas Gotlybas Mil-

kus. Gyvenimas ir literatūrinė veikla, vil-
nius: lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2006, 114. 
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lietuvių kalba. pirmuoju laikomas minėtasis leidimas su nenurodyta data; antrasis 
nuo ankstesniojo skiriasi tik antraštiniu puslapiu, kuriame įrašyta leidimo data – 
1806-ieji; trečiajame leidime (1821) ištaisyta pirmųjų dviejų paginacijos klaida (p. 256 
buvo pažymėtas kaip 562)8; ketvirtasis – 1833 metų9 – puslapių skaičiumi iš esmės 
atitinka trečiąjį. taigi galima daryti prielaidą, jog du pirmieji KP leidimai spausdinti 
iš to paties rinkinio arba antrajam panaudotas nerealizuotas pirmojo tiražas, o tre-
čiajame tik peržiūrėta korektūra. leidimuose nenurodytas nei originalo autorius, nei 
vertėjas. nėra ir pratarmės. 

vadovėlį sudaro keturios dalys. pagrindinė KP dalis suskirstyta į 178 tekstines 
atkarpas – 11 giesmių ir 167 didaktinius pasakojimus ar dialogus. Kìtos trys vado-
vėlio dalys vadinamos tiesiog priedais (Pridējimai) nenurodant jokių šaltinių.

pirmasis priedas (6 pasakojimai) skirtas svarbiausioms religinėms tiesoms paaiš-
kinti. antrajame (14 pasakojimų) atskleidžiama neraštingus valstiečius bauginusių 
gamtos ar žmogaus būties reiškinių, tokių kaip perkūnija, kometa, klajojančios ugne-
lės, sapnai ir pan., prigimtis. trečiasis priedas tiek turinyje, tiek tekste nurodomas 
tokiu pavadinimu: „apie tikray krikßcʒonißką paſſielgimą méilej’ paſſirodant, ypacʒey 
sʒluauninkams ant géro ſuraßitas“. Ketvirtasis – 25 giesmių giesmynėlis „Kellû 
naujû bey gerraus ſutáikintû ſennû Gieſmjû“. 

2. r o C H o W o  v a d o v Ė l i s  DER KINDERFREUND. rochowo skaitinių vadovėlis 
Der Kinderfreund (Vaikų draugas) (toliau – KF) buvo vienas populiariausių Xviii am-
žiaus pabaigos ir XiX amžiaus pradžios vadovėlių visoje vokiškai kalbančioje euro-
pos teritorijoje.

pirmoji vadovėlio dalis, nesulaukus berlyno konsistorijos paramos, autoriaus lė-
šomis išleista 1776, antroji – 1779 metais10. nors prūsijos bažnytinė ortodoksija KF 
griežtai nepritarė, jis sparčiai plito, buvo nuolat perleidžiamas, verčiamas į kitas 
europos kalbas. manoma, kad visoje europoje šio rochowo vadovėlio buvo išspaus-
dinta apie vieną milijoną egzempliorių11. 

prūsijos mokyklų programose KF įsitvirtino XiX amžiaus pradžioje12 ir buvo nau-
dojamas iki pat 1872 metų. iš jo mokytasi ne tik kaimo, bet ir miesto mokyklose ir 
netgi karaliaus dvare. prūsijos karalius Frydrichas vilhelmas iii privačiame pokal-
byje autoriui prisipažino, kad neakivaizdžiai pažįstąs jį jau seniai, nes iš jo vadovėlio 
mokęsis skaityti13. 

8  LB i 354, nr. 1020 ir nr. 1021.
9  vienintelis žinomas ketvirtojo leidimo eg-

zempliorius saugomas sankt peterburgo 
universiteto bibliotekoje: e i 7554, žr. LBP 
63, nr. 1022, plg. LB i 354, nr. 1022. dėko-
ju onai aleknavičienei už šio egzemplio-
riaus nuorodą.

10  apie vadovėlio struktūrą ir metodiką pla-
čiau žr. sidabraitė 2006, 114–128.

11  michael Freyer, Rochows „Kinderfreund”. 
Wirkungsgeschichte und Bibliographie, bad 

Heilbrunn: verlag julius Klinkhardt,  
1989, 22.

12  Freyer 1989, 28.
13  annegret völpel, Der Literarisierungsprozeß 

der Volksaufklärung des späten 18. und früh-
en 19. Jahrhunderts. Europäische Hochschuls-
schriften 1. Deutsche Sprache und Literatur 
1568, Frankfurt am main, berlin: peter 
lang, europäischer verlag der Wissen-
schaften, 1996, 66.
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leidimo ir perleidimo praktikoje buvo priimta leidėjo nuožiūra keisti vadovėlio 
struktūrą: trumpinti, pridėti įvairių priedų, tad knygos struktūra nuolat įvairavo.

2.1. p i r m i e j i  KF l e i d i m a i  K a r a l i a u Č i u j e. Karaliaučiuje vokiškas KF 
pasirodė praėjus dviem dešimtmečiams po vadovėlio pirmos dalies išleidimo. 

2.1.1. 1 7 8 7  m e t Ų  KF l e i d i m a s. 1787-aisiais danieliaus Christopho Kante-
rio spaustuvėje buvo išleistas pirmas Karaliaučiuje vokiškas leidimas Der Kinderfreund. 
Ein Lesebuch zum Gebrauch in Landschulen14. pagrindinę jo dalį sudarė sujungti į vie-
ną dviejų ankstesnių KF dalių pasakojimai. jis turėjo keturis priedus.

pirmasis priedas – tai penkios religinės tematikos istorijos iš pirmosios rochowo 
knygelės kaimo mokykloms Versuch eines Schulbuches für Kinder der Landleute (Vado-
vėlio bandymas valstiečių vaikams). jos imtos iš antrojo pataisyto leidimo, išėjusio 1776 
metais berlyne.

antrasis KF priedas parengtas pagal filosofijos magistro Christiano Friedricho 
schuberto šviečiamojo pobūdžio knygelę Etwas aus der Naturlehre für Landkinder zur 
Ausrottung des Aberglaubens (Šis tas iš gamtos mokslo valstiečių vaikams, kad būtų išnai-
kinti prietarai), išleistą 1784 metais Geroje15. priedą sudarė 14 dalių, aiškinančių įvai-
rius gamtos ir astronomijos reiškinius.

trečiasis priedas – prieštaringos reputacijos teologijos profesoriaus ir rašytojo 
Karlo Friedricho bahrdto traktato Aus dem christlichen Sittenbüchlein fürs Gesinde (Kny-
gelė šeimynykščiams apie krikščionišką elgesį), išleisto 1786 metais berlyne, santrauka, 
itin paprastai aiškinanti svarbiausias tikėjimo tiesas16.

14  [eberhard von rochow,] Der Kinderfreund. 
Ein Leſebuch ʒum Gebrauch in Landſchulen. 
Von Friedrich Eberhard von Rochow, Erbherrn 
auf Reckan. Nebſt einem Anhange. knigs-
berg: d. C. Kanter, 1787.

15  [Georg Christoph Hamberger, johann Ge-
org meusel,] Das Gelehrte Teutschland oder 
Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schrift-
steller 7, Hildesheim: Georg olms verlags-
buchhandlung, 21965 [11798], 339.

16  Karlas Friedrichas bahrdtas (1741–1792) – 
viena spalvingiausių prūsijos Švietimo 
epochos figūrų. leipcigo universitete stu-
dijavo filosofiją, teologiją ir filologiją, tapo 
vienu griežčiausių šio universiteto profe-
sorių ortodoksų. dėl itin gyvo būdo ir 
raiškaus kalbėjimo garsėjo kaip geriausias 
Šv. petro bažnyčios pamokslininkas. vė-
liau, persismelkęs deizmo ir natūralizmo 
idėjomis, parašė skandalą sukėlusį veikalą 
Die neuesten Offenbarungen Gottes in Briefen 
und Erzählungen (Naujausi Dievo apreiški-

mai laiškuose ir pasakojimuose). jame išdės-
tytas, to meto teologų supratimu, visiškai 
nepriimtinas, „pagoniškas“ biblijos aiški-
nimas. tai iš dalies lėmė jo kunigystės su-
spendavimą. nepadėjo netgi garsaus pe-
dagogo filantropo johanno bernhardo ba-
sedowo užtarimas bei rekomendacijos. 
nuo 1779-ųjų bahrdtas Halėje skaitė gau-
siai lankomas filologijos ir filosofijos pas-
kaitas, išleido nemažai moralinės teologi-
jos veikalų, daug vertė iš lotynų kalbos. 
Ėmė garsėti ir kaip prancūzų revoliucijos 
idėjų paveiktas demokratas radikalas, 
kandžių, netgi nepadorių anoniminių sa-
tyrų ir kitų literatūrinių kūrinių autorius, 
gana palaido gyvenimo būdo ir sunkaus 
charakterio eruditas (bruno sauer, „bahrdt, 
Carl Friedrich“, Neue deutsche Biographie 22, 
hrsg. von der Historischen Kommission 
bei der bayerischen akademie der Wis-
senschaften, berlin: dunker und Humblot, 
2005, 542–543).
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Ketvirtasis priedas – nedidelis 25 puslapių giesmynėlis Einige verbesserte Lieder aus 
dem alten Gesangbuche (Keletas pagerintų giesmių iš senojo giesmyno). 

2.1.2. 1 7 8 8  m e t Ų  KF l e i d i m a s. 1788 metais toje pačioje Kanterio spaustu-
vėje išleistas dar vienas rochowo vadovėlio variantas su penkiais priedais. pagrin-
dinę šio leidimo dalį sudarė 178 tekstinės atkarpos (170 ugdomųjų pasakojimų ar 
dialogų ir 8 giesmės), atrinktos sujungus į vieną abi rochowo vadovėlio dalis, ketu-
ri tie patys kaip 1787-ųjų leidime priedai ir dar penktasis priedas – jakobo Gottliebo 
bötticherio Kurze Nachricht von Preussen (Тrumpa žinia apie Prūsiją). tai jo metodinio 
traktato Beitrag zur Bildung der Schullehrer auf dem Lande (Traktatas apie kaimo mokyto-
jų lavinimą), išspausdinto 1788 metais Karaliaučiuje, ištrauka. joje pateikiama lako-
niškų žinių apie rytų ir vakarų prūsiją: teritoriją, klimatą, administracinę sudėtį, 
valdovus, kariuomenę; užsimenama apie senuosius krašto gyventojus, aiškinami 
piniginiai ir kiti krašte vartojami matų vienetai17.

remdamasis archyviniais dokumentais Freyeris spėjo, kad tokį pat KF leidimą 
1788 metais išleido ir kitas Karaliaučiaus spaustuvininkas – Gottliebas lebrechtas 
Hartungas18. tačiau šio leidimo egzempliorių kol kas nerasta.

2.1.3. 1 7 9 1  m e t Ų  KF l e i d i m a s. nacionalinėje varšuvos bibliotekoje rastas 
vėlesnis – 1791 metų – Hartungo spaustuvėje išėjęs rochowo vadovėlio leidimas19. 
nuo ankstesnių jis skiriasi giesmynų priedais. Ketvirtasis giesmių priedas – Zugabe 
einiger Gellertschen Lieder, so nach bekannten Kirchen-Melodien gesungen werden können 
(Keletas pagal žinomas giesmių melodijas giedotinų Gellerto giesmių), kaip ir nurodyta 
antraštėje, sudarytas daugiausia iš garsaus vokiečių Švietimo epochos poeto Chris-
tiano Fürchtengotto Gellerto (1715–1769) giesmių.

prie šio leidimo pridėtas, bet antraštėje nenurodytas šeštasis priedas: knygelės 
pabaigoje kartu įrištas mokykloms skirtas 16 puslapių giesmynėlis, parengtas Geor-
go ernsto sigismundo Hennigo20. jį spaustuvė šiaip, matyt, pardavinėjo ir kaip at-

17  nuoširdžiai dėkoju arthurui Hermannui 
už konsultacijas vokiečių bibliografijos 
klausimais.

18  Freyer 1989, 173.
19  [eberhard von rochow,] Der Kinderfreund. 

Ein Leſebuch [...] Nebſt fnf Anhngen. Ʒum 
Gebrauch der Schulen im Knigreich Preuſſen, 
knigsberg: Gedruckt und ʒu bekommen 
in der Kniglichen Hof= und akademi-
ſchen Hartungſchen buchdruckerey, 1791; 
remtasi nacionalinėje bavarijos bibliote-
koje miunchene rasta mikrofilmo kopija.

20  Georgas ernstas sigismundas Hennigas 
(1749–1809) – žinomas Xviii amžiaus ant-
rosios pusės Karaliaučiaus intelektualas 
švietėjas, Karališkosios vokiečių draugijos 
narys, teologijos daktaras, lyvenikės 

(naujamiesčio) bažnyčios kunigas, domė-
jęsis krašto istorija. Kaip minėtosios drau-
gijos narys, rengė ir redagavo prūsijos vo-
kiečių kalbos žodyną (1785), kraštotyrai 
skirtą periodinį leidinį Preussisches Archiv 
(Prūsų archyvas) (1790–1798), parašė lyve-
nikės bažnyčios istoriją, taip pat išleido 
penkis tomus pamokslų, pasaulietinių ei-
lėraščių rinkinį Joseph in 8 Gesängen (Aš-
tuonios dainos apie Juozapą) (Königsberg 
und leipzig, 1771), žr. [max] lehnerdt, 
„Hennig, George ernst sigismund“, Alt-
preu ßische Biographie 1, hrsg. im auftrage 
der Historischen Kommission für ost- und 
westpreußische landesforschung von 
Christian Krollmann, Königsberg: Gräfe 
und unzer verlag, 1941, 267.
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ski rą leidinį. nors vadovėlio leidime giesmynėlis turi atskirą paginaciją, tačiau atvar-
te prieš giesmynėlį pridėta pastaba, kad jį galima laikyti šeštuoju priedu: 

dieſe schulgeſnge ſind auch als viter anhang in der neueſten auflage des ro chow-
ſchen Kinderfreundes enthalten21.

Giesmynėlį sudaro 21 trumpa (nuo vienos iki keturių strofų) mokyklinė giesmė. 
Giesmės skirtos mokiniams giedoti prieš pamokas iš ryto, po pietų ir po pamokų.

2.1.4. 1 8 0 0  i r  1 8 3 5  m e t Ų  KF l e i d i m a i. tikėtina, kad tą patį KF leidimą 
Hartungo spaustuvė pakartojo 1800 metais, pavadinime nurodydama visus šešis 
priedus22, o 1835-aisiais šioje spaustuvėje išėjęs KF leidimas yra dar viena nauja ro-
chowo vadovėlio redakcija23. 

2.2. KF l e i d i m a i  l e n K Ų  K a l b a. pirmasis KF leidimas lenkų kalba išėjo 
1778 metais bžege24. Į lenkų kalbą jį išvertė Kristijono Gotlybo milkaus amžininkas, 
religinių pedagoginių knygelių vertėjas janas Chrystjanas bockshammeris25. Knyge-
lė sudaryta iš 79 didaktinių pasakojimų26.

antrasis KF leidimas lenkų kalba pasirodė pačioje Xviii amžiaus pabaigoje – vei-
kiausiai 1793 metais. nors šio leidimo egzempliorius nežinomas, tačiau pagal vertėjo 
jerzy olecho prakalbą, pasirašytą 1793 metų lapkričio 7 dieną (prakalba išspausdinta 
ir 1795-ųjų leidime), spėjama, kad pirmą kartą vadovėlis išėjo būtent 1793-iaisiais27. 
1795 metais išspausdintas pakartotas (o gal pirmasis) leidimas. jo struktūra atitinka 
anksčiau aptarto vokiško 1791-ųjų leidimo struktūrą. Knygą išvertė bene aktyviausias 
Xviii–XiX amžių sąvartos lenkų kultūros darbuotojas Karaliaučiuje – mozūras jerzy 

21  [Georg ernst sigismund Hennig,] Schul ge-
ſnge ʒu den Vor= und Nachmittagslectionen 
vornehmlich fr die Landſchulen, knigs berg: 
Hartungſche Hofbuchdruckerei, 1791.

22  [eberhard von rochow,] Der Kinderfreund 
Ein Leſebuch [...] Nebſt ſechs Anhngen. Ʒum 
Gebrauch in Schulen im Knigreich Preuſſen, 
knigsberg: G. l. Hartung, [1800].

23  [eberhard von rochow,] Der Kinderfreund. 
Ein belehrendes und unterhaltendes Leſebuch 
fr Jugend in Land= und niederen Stadt ſchu len 
in ʒwei Abteilungen, knigsberg: G. l. Har-
tung, 1835.

24  [eberhard von rochow,] Przyjaciel dziecin-
ny. Książka do czytania, a szkołom wiejskim 
poświęcona [...], brzeg: j. e. tramp, 1778.

25  janas Chrystjanas bockshammeris (1733–
1804) – silezijoje gyvenęs ir dirbęs kuni-
gas, jenos universiteto auklėtinis, rengęs 
religinius ir šviečiamuosius leidinius len-
kų ir vokiečių kalba. be kitų raštų, bocks-
hammeris parengė 19 perleidimų sulauku-
sį lenkišką prūsų silezijos giesmyną Kan-

cjonał, zawierający w sobie pieśni chrześciań-
skie (brzeg, 1776), perleido samuelio dam-
browski’o (1577–1625), nuo 1615 metų iki 
mirties kunigavusio vilniuje lenkų augs-
burgiečių parapijoje, pamokslų rinkinį 
Postylla Chrześciańska (brzeg, 1772; perleis-
ta 1789, 1798, 1809, 1810, žr. vincenty 
ogrodziński, „bockshammer jan Chrys-
tjan“, Polskie słownik biograficzny 2, Kra-
ków: skład Głowny w księgarniach Gebe-
thera, 1936, 178–179. 

26  lenkų bibliografai veikiausiai klaidingai 
nurodo vertimo originalą – esą tai rocho-
wo Der Kinderfreund, išėjęs 1773 metais. 
tačiau pirmasis pirmos dalies leidimas 
pasirodė 1776-aisiais. 1773 metais buvo iš-
spausdinta to paties autoriaus knygelė 
Bauernfreund, bet ji iki šiol nerasta (barba-
ra Górska, adam skura, Książka polska wy-
dawana na Śląsku w XV–XVI wieku, Wrocław 
[etc.]: Wydawnictwo polskiej akademii 
nauk, 1975, 132–134).

27  Freyer 1989, 210.
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olechas28. pastaroji vadovėlio redakcija lenkų kalba Karaliaučiuje buvo perleista dar 
du kartus – 1796 ir 1826 metais29.

3. G a l i m a s  l i e t u v i Š K o  KP l e i d i m o  v e r t i m o  o r i G i n a l a s. mums 
žinomi pirmieji Kristijono Gotlybo milkaus parengto rochowo Kūdikių prieteliaus 
leidimai savo struktūra atitinka anksčiau aptarto vokiško KF 1787 metų leidimą. 
taigi milkus veikiausiai bus vertęs iš šios redakcijos.

menkiau įtikinama, bet vis dėlto neatmestina prielaida, kad milkus galėjo remtis 
vėlesniais – 1788 metų – Kanterio ar Hartungo spaustuvėje išspausdintais panašios 
struktūros KF leidimais, tiesiog atsisakydamas böttichelio priedo apie prūsiją.

atsižvelgiant į KF leidimo metus, spėjamus pirmojo KP leidimo metus reikėtų 
vėlinti: tai galėjo įvykti ne anksčiau kaip 1788–1789 metais.

4. KP i r  m i l K a u s  b e i  o s t e r m e j e r i o  p o l e m i K a. dar kartą peržiūrė-
ti galimus pirmosios KP publikacijos metus verčia su milkaus ir ostermejerio pole-
mika susijusi medžiaga. tai buvo Švietimo epochos idėjų sąlygota diskusija dėl lie-
tuviško giesmyno rengimo principų ir giesmių redagavimo galimybių.

Kaip minėta, ketvirtasis KP priedas iš esmės yra nedidelis giesmynėlis. tekstų pa-
teikimo principai nesiskiria nuo to meto giesmynuose priimtų normų: giesmės nume-
ruojamos, nurodomas vokiško originalo pavadinimas ir giesmė, pagal kurios melodiją 
giedama („ant balſo“). tačiau sumodernintų Xviii amžiaus antrosios pusės vokiškų 
giesmynų pavyzdžiu, kitaip nei buvo įprasta anksčiau, nenurodomi giesmių vertėjai.

tai rodo pakitusį požiūrį į autorystę: kaip manė švietėjai, giesms autorius pra-
randa teises į savo kūrinį nuo tada, kai ši išspausdinama giesmyne. Giesmė tampa 
bažnyčios nuosavybe, ją redaktoriai privalo nuolat moderninti30. vis dėlto KP spaus-

28  jerzy olechas (1757–1820) – Karaliaučiaus 
universiteto teologijos fakulteto auklėti-
nis, nuo 1795 metų iki gyvenimo pabaigos 
ėjo lenkų probsto pareigas Šv. mikalojaus 
bažnyčioje, globojo lenkų kalbos semina-
rą. Kartu su lenkų kalbos seminaro ins-
pektoriumi Krzysztofu Celestynu mrongo-
wiuszu (1764–1855), beje, mokėjusiu ir lie-
tuviškai, 1797-aisiais pateikė prūsijos ka-
raliui projektą Karaliaučiaus universitete 
įkurti lenkų kalbos katedrą. jo karalius 
nepalaikė, bet olechą paskyrė lenkų kal-
bos seminaro inspektoriumi (davė 100 ta-
lerių metinę algą). 1797-ųjų pabaigoje ole-
chas įteikė karaliui lenkų kalbos seminaro 
reformos projektą, kuriame itin akcentavo 
praktinį lenkų kalbos mokymąsi, būtinybę 
aprūpinti seminarą reikalingomis knygo-
mis. inicijavo ir Karališkosios prūsijos len-
kų draugijos prie Karaliaučiaus universi-
teto steigimą (iniciatyva nebuvo palaiky-
ta). olechas vertė religines ir pasaulietines 

knygas. be rochowo vadovėlio, išvertė ir 
kito filantropinės mokyklos atstovo – 
Christiano Gotthilfo salzmanno (1744–
1811) – knygelių. Kaip valdžios pripažin-
tas lenkų kalbos mokovas, egzaminavo 
pretendentus į oficialių vertėjų vietas, 
pats dirbo valdžios įsakų vertėju į lenkų 
kalbą, žr. Władysław Chojnacki, „olech 
(ollech) jerzy“, Polski Słownik Biograficzny 
23, Wrocław [etc.]: Wydawnictwo polskiej 
akademii nauk, 1978, 728–730. 

29  nuoširdžiai dėkoju olštyno universiteto 
bibliotekos mokslinės informacijos sky-
riaus darbuotojui bogdanui orzesz kow-
ski‘ui už konsultacijas lenkų bibliografijos 
klausimais.

30  ernst treichel, Die Sprache des evangelischen 
Kirchenliedes in der Aufklärungszeit. Inaugu-
ral-Dissertation zur Erlangung der Doktor-
würde der Philosophischen Fakultät der Uni-
versität Greifswald, [Greifswald:] buch-
druckerei Hans adler, 1932, 19.
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dintų giesmių vertėjus nesunku nustatyti pagal giesmių, vėliau įėjusių į milkaus 
parengtą giesmyną (jame nurodomi vertėjai), vokiškų originalų pavadinimus. paties 
verstų giesmių, savaime suprantama, milkus įdėjo daugiausia – vienuolika, danieliaus 
Kleino – keturias, Frydricho pretorijaus ir ulricho Glazerio – po dvi, adomo Frydri-
cho Šimelpenigio, jono berento ir melchioro Švobos – po vieną.

milkus išspausdino keturias pirmą kartą į lietuvių kalbą išverstas giesmes ir sep-
tynis naujus jau anksčiau į lietuvių kalbą verstų giesmių vertimus. taigi skrupulin-
gajam oponentui ostermejeriui, jei jis būtų žinojęs apie šią milkaus parengtą giesmių 
publikaciją, tikrai būtų buvę ką lyginti ir kritikuoti. juo labiau kad ir kitų vertėjų 
giesmes milkus redagavo ne ką menkiau nei tai, matyt, darė jo oponentas: milkus 
keitė pirmąją giesmės eilutę, giesmės struktūrą, gana nuosekliai laikėsi racionalistinio 
giesmių teksto redagavimo principo. 

Šiandien žinomi keturi ostermejerio poleminiai darbai31 ir tik vienas milkaus 
traktatas – 1788 metais išspausdintas Bescheidene Beantwortung des Bedenkens, so Herr 
Pfarrer Ostermeyer von Trempen über einen Entwurf zum neuen Littauischen Gesangbuch 
bekannt gemacht (Kuklus atsakymas į pono kunigo Ostermejerio iš Trempų apmąstymus apie 
naujo lietuviško giesmyno projektą; toliau – KA)32. abiejų oponentų spaudiniai, išskyrus 
ostermejerio Bedenken über einen Entwurf zu einem Neuen Littauischen Gesangbuch (Ap-
mąstymai apie naujojo lietuviško giesmyno projektą), buvo išleisti arba iš karto po numa-
nomų pirmojo KP leidimo metų, arba neilgai trukus po jų. 

polemikos pobūdis gana asmeniškas. abu oponentai stengėsi nurodyti priešinin-
ko klaidas, sumenkinti jo gebėjimus; kita vertus, vienas per kitą karštai įrodinėjo 
patys gerai moką redaguoti, versti ir netgi kurti giesmes. ir vienu, ir kitu atveju 
dažnai buvo remiamasi konkrečiais pavyzdžiais. Štai milkus kaip savo gebėjimų 
įrodymą KA pabaigoje išspausdina dvi paties verstas giesmes: Christopho Friedricho 
neanderio (1724–1802) „ak mans diewe!“ („Wie getroſt und heiter“) ir Heinricho 
masiuso (apie 1680 – apie 1756) „man beapmaſtant Wießpatie!“ („jehovah dein re-
gieren macht“). tačiau nė vienu žodžiu neužsimena apie tai, kad jau yra (o jeigu KP, 
kaip spėjama, išleistas 1787 ar 1788 metais, tai taip turėtų būti) publikavęs 25 paties 

31  poleminiai ostermejerio traktatai pagal pu-
blikavimo metus: 1) Bedenken über einen 
Entwurf zu einem Neuen Littauischen Ge-
sangbuch (Apmąstymai apie naujojo lietuviško 
giesmyno projektą) (1786); 2) Sinceri Schrei-
ben an den Pfarrer Ostertermeyer zu Trempen 
von diesem selbst mit den nöthigen Antworten 
ans Licht gestellet (Sinceraus laiškas kunigui 
Ostermejeriui Trempuose, pastarojo išleistas 
su reikalingais atsakymais) (1787); 3) Apolo-
gie des neuen Littauischen Gesangbuchs wider 
die Mielckischen Beschuldigungen (Naujojo 
lietuviško giesmyno apologija prieš Milkaus 
kaltinimus, 2, 3 dalis – 1790, 4 dalis – 1791); 

4) Erste Littauische Liedergeschichte (Pirmoji 
lietuviškų giesmynų istorija) (1793); vertimas 
į lietuvių kalbą: Gotfrydas ostermejeris, 
Rinktiniai raštai, parengė ir išvertė liucija 
Citavičiūtė, vilnius: mokslo ir enciklope-
dijų leidykla, 1996.

32  Kristijonas Gotlybas milkus, „Kuklus atsa-
kymas į pono kunigo ostermejerio iš trem-
pų apmąstymus apie naujo lietuviško gies-
myno projektą, paruoštas ir išleistas kanto-
riaus K. G. milkaus iš pilkalnio“, Kristijo-
nas Gotlybas Milkus, Pilkainis, išvertė ir 
parengė liucija Citavičiūtė ir juozas Gir-
dzijauskas, vilnius: vaga, 1990, 220–316.
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verstas ir 11 redaguotų kitų vertėjų giesmių! toks autoriaus kuklumas atrodo mažų 
mažiausiai keistas.

ne mažiau keista ir tai, kad šio milkaus darbo nekritikuoja skrupulingasis opo-
nentas ostermejeris. o juk KP publikuotos giesmės, be jokios abejonės, irgi būtų 
turėjusios tapti karštų ginčų objektu. milkui tai būtų buvusi gera proga pasirodyti 
ir įrodyti savo gebėjimus, o ostermejeriui – ieškoti klaidų, kritikuoti ir menkinti. 
taigi reikėtų daryti prielaidą, kad bent jau iki 1793-iųjų (iki išeinant ostermejerio 
lietuviškų giesmynų istorijai) KP nebuvo išspausdintas.

5. a r C H Y v Ų  d u o m e n Y s. olštyno valstybiniame archyve lenkijoje (ar chi-
wum państwowe w olsztynie; toliau – apo) rasta keletas dokumentų, kurie rodo, 
jog vienas lietuviško KP leidimas buvo išspausdintas 1795 metais. tai Gottliebo le-
brechto Hartungo spaustuvės 1795 metų leipcigo rudens knygų mugei išleistas kny-
gų prospektas33. prospekto pirmojo lapo apačioje pridėta pastaba, kad knygos, kurių 
leidimo metai nenurodyti, yra išspausdintos 1795 metais:

n. b. die bücher, bey denen keine jahrʒahl ſtehet, ſind 1795. gedruckt. 

KP yra vienas iš leidinių, kurių išspausdinimo data nenurodyta. jis įrašytas pas-
kutiniuoju – 7050-uoju – numeriu. 

archyve taip pat yra ir 1796 metų spalio 31 dienos data pasirašytas specialiosios 
bažnyčių ir mokyklų komisijos raštas dėl Karolio Gotardo Keberio (Karl Gotthard 
Keber, 1756–1835), Gumbinės probsto, laiško, kuriame jis skundžiasi nekokybiškai 
išleistais lietuviškais spaudiniais, tarp jų ir KP. Šis, anot skundo autoriaus, išspaus-
dintas tokiais nusidėvėjusiais rašmenimis, kad sunkiai įskaitomas: 

da ſich der probſt Keber aus Gumbinnen [...] bey uns darüber beſchweret, daß theils 
der landes Kathechiſmus ein bereits in vohrigen jahre angeʒeiget worden, theils der 
litthauiſche Kinder-Freund und andere litth. schul-bücher, noch immer mit ſchlechten 
abgenutʒten lettere gedruckt worden34. 

dėl to prašoma įpareigoti spaustuvę netikusius egzempliorius pakeisti kokybiškais. 
vadinasi, jeigu manytume, kad pirmasis KP leidimas, kaip teigia Kaunas35, buvo iš-
leistas apie 1786–1787 metus, dabar reikėtų kalbėti apie naują, antrąjį pagal eilę (?), 
lietuvoje iki šiol nežinotą KP leidimą. o gal tai ir buvo pirmoji KP publikacija? 

informacija apie KP naudojimą mokyklose ir Karaliaučiaus universitete šiam spė-
jimui neprieštarauja. arnoldas endzinas, tyręs rytų prūsijoje mokymui skirtų lietu-

33  sieben und achtʒigſte Fortſetʒung von dem 
verʒeichniſſe allerhand neuer bücher, wel-
che in der Hartungſchen buchhandlung 
um beigeſetʒte und billigſte preiſe, nebſt 
einem vollſtändigen sortiment der brauch-
barſten alten bücher in allen Wiſ ſenſchaf-
ten und sprachen ʒu bekommen ſind. in 

der leipʒiger michaelis-meſſe 1795. an-
geſchaft, Verbotene und confiscirte Drucke; 
apo: etats ministerium, 1/250.

34  Schulbücher, gedruckten bei Hartung; apo: 
Kuratorium der albertus universität, 
1647, 373. 

35  Kaunas 1996, 143–144.
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viškų knygų asortimentą pagal mokyklų inventoriaus knygas, daro išvadą, kad KP 
„turėjo būti išleistas ne vėliau kaip 1795 metais“36. liudijimų, kad ankstesnis leidimas 
būtų funkcionavęs mokyklose, tyrėjas nerado. 

liucija Citavičiūtė, remdamasi archyviniais dokumentais, saugomais berlyne, 
prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve (Geheimes staatsarchiv 
preussischer Kulturbesitz), nustatė, kada KP pradėta naudoti Karaliaučiaus univer-
siteto lietuvių kalbos seminare:

Ši knyga lietuvių kalbos seminare pradėta naudoti apie 1800 m. iš pradžių metinėse 
seminaro darbo ataskaitose ji vadinama Mielckes Kinderfreund arba Rochows Kinder-
freund [...], o 1801–1802 žiemos semestro ataskaitoje nurodoma – tai Mielckes [išverstas] 
Rochows Kinderfreund37.

taigi informacija apie KP knygos „gyvenimą“ skaitytojų rankose mus pasiekia 
tiktai nuo 1795-ųjų, o apie ankstesnę vadovėlio vartoseną liudijimų kol kas nerasta. 

7. i Š v a d o s. 1. Kristijono Gotlybo milkaus parengto Kūdikių prieteliaus pirmojo 
leidimo (nedatuotas) struktūra atitinka žymaus vokiečių Švietimo epochos pedagogo 
eberhardo von rochowo vadovėlio Der Kinderfreund (Vaikų draugas) redakciją, išleis-
tą 1787 metais Karaliaučiuje danieliaus Christopho Kanterio spaustuvėje. tad šis 
leidimas laikytinas labiausiai tikėtinu vertimo originalu. 

2. olštyno valstybiniame archyve lenkijoje (archiwum państwowe w olsztynie) 
rastì dokumentai liudija, jog vienas lietuviško KP leidimas buvo išspausdintas 1795 
metais: 1) Gottliebo lebrechto Hartungo spaustuvės leidinių prospekte, išleistame 
1795 metų leipcigo rudens knygų mugei, KP įrašytas prie knygų, išspausdintų 1795 
metais; 2) 1796 metų spalio 31 dieną rašytame specialiosios bažnyčių ir mokyklų 
komisijos rašte nurodoma, kad šį leidinį dėl prastos spaudmenų kokybės apskundęs 
Karolis Gotardas Keberis. todėl tikėtina, kad minimas 1795-ųjų spaudinys ir buvo 
pirmasis KP leidimas. Lietuvos bibliografijoje šie metai laikomi paskutiniais galimais 
pirmojo leidimo metais.

3. nerasta nė vieno tiesioginio ar netiesioginio šaltinio, kuris paliudytų, kad va-
dovėlis būtų buvęs pradėtas naudoti anksčiau. Ketvirtajame KP priede esančios gies-
mės išlikusiose milkaus ir ostermejerio polemikai skirtose knygose neminimos, todėl 
bent jau iki 1793-iųjų (iki pasirodant ostermejerio lietuviškų giesmynų istorijai Erste 
Littauische Liedergeschichte) KP veikiausiai nebuvo išleistas.

4. Gali būti, kad apie 1787 metus buvo išspausdintas, tik iki šiol nerastas, kitõs 
struktūros rochowo vadovėlio KP leidimas lietuvių kalba (toks buvo išleistas lenkiš-
kai). tokią prielaidą patvirtintų straipsnio pradžioje minėtas domo Kauno teiginys 
apie vyresnybės įsakymą KP lietuviškose mokyklose naudoti jau 1787 metais. 

36  arnoldas endzinas, „mokymui naudotų 
lietuviškų knygų rytų prūsijoje klausimu 
(Xviii a. pabaiga – XiX a. pirmasis ketvir-
tis)“, Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų darbai. 

Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausi- 
mai 5, 1966, 144.

37  Citavičiūtė 2004, 249–250.
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Žavinta Sidabraitė
o n C e  a G a i n — a b o u t  t H e  C i r C u m s t a n C e s 
o F  p u b l i s H i n G  KŪDIKIŲ PRIETELIUS 

s u m m a r y

this article is devoted to establishing the year of publication of the first edition of the 
lithuanian translation of Christian Gottlieb mielcke’s textbook, Kūdikių prietelius. the year 
of publication is not indicated in the title page. the structure of this edition matches that 
of a textbook, Der Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gebrauch in Landschulen, which was writ-



ten by eberhard von rochow, a well-known German pedagogue of the age of enlighten-
ment, and published in 1787 in Königsberg by daniel Christoph Kanter. therefore it has to 
be regarded as the most credible original of the translation.

the article disproves the account that is most commonly used in the science of the his-
tory of the lithuanian literature, namely that the first edition of Kūdikių prietelius was pub-
lished in 1787 at the latest. the documents that the author of this article discovered in the 
state archive in olsztyn (archiwum państwowe w olsztynie) in poland attest to the fact 
that one edition of the lithuanian Kūdikių prietelius was published in 1795: 1) in the hand-
out which enumerates the publications of the Gottlieb lebrecht Hartung publishing house 
one of the editions of Kūdikių prietelius was listed as published in 1795; 2) also, it was this 
publication about which Karl Gotthard Keber complained to the authorities in 1796, saying 
that its type quality was poor (his complaint is recorded by the special Church and school 
Commission [Special Kirchen und Schulen Commission]). it is likely that the publication of 
1795 was indeed the first edition.

not one direct or indirect source was found, which would attest that the textbook was 
being used for the purpose of education prior to 1795. domas Kaunas mentions an order 
of the authorities to start using Kūdikių prietelius in schools in 1787. this order could be 
related to some other edition of rochow’s textbook in lithuanian, which had a different 
structure and which might have been published, but was not yet discovered (for example, 
there was such a textbook published in polish.)
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university of illinois at chicago

nežinomas zavadzkio spaustuvės 
leidinukas kirilikos raidėmis (1887) 

rusijos valstybės istorijos archyve sankt peterburge (toliau – rvia) saugoma 
vilniuje zavadzkio spaustuvėje spausdintos aštuonių puslapių brošiūros ar tiesiog 
leidinuko korektūra1. antraštinio lapo nėra (plg. 1 pav.). leidinukas susideda iš dvie-
jų dalių: 1) ivano posoškovo pamokymų kareiviui „тевишкас тестаментас русишкам 
карейвюй (иш тестаменто жмогаус вальщоно iоно Посошково)“ (p. 1–5; rvia 
foliacija – l. 111r–113r) ir 2) kalendoriaus „Календориус свецну [sic!] целу мету“ 
(p. 6–8; l. 113v–114v). leidinuko pabaigoje atspausdinti cenzūros ir leidimo duome-
nys: 1887 metų rugsėjo 10 dieną jį aprobavo vilniaus cenzorius protojerėjus piotras 
levickis (Петръ левицкiй) ir leido zavadzkio spaustuvė: 

1887 г[ода] сентября 10 д[ень] г[ородъ] Вильна Цензоръ Протоiерей Петръ ле-
виц кiй. Вильна въ типографiи завадзкаго. замков[ый] пер[еулокъ] № 149 [?]. 

nors išlikusi surinkto leidinio korektūra, bet Lietuvos bibliografija (LB) tokio leidi-
nio nefiksuoja. Šie spaustuvinio rinkinio atspaudai liudija, kad leidinys buvo rengtas, 
bet galbūt neišleistas arba išleistas, tik neišlikęs.

ivanas posoškovas (иванъ тихоновичъ Посошковъ, 1652–1726) buvo savamoks-
lis iš valstiečių kilęs rusijos imperatoriaus petro i laikų ekonomistas ir publicistas. 
Žymiausias posoškovo veikalas buvo Книга о скудости и о богатстве, paskelbtas iš 
rankraščio tik 1842 metais2. petras i išsiuntė posoškovo sūnų nikolajų studijuoti į 
užsienį, ir ta proga posoškovas sūnui parašė literatūrinį testamentą, taip pat išleistą 
1842 metais: „отеческое завещательное поученіе посланному для служенія въ 
дальніе страны юному сыну“3. tačiau 1873 metais andrejus popovas surado ir 

1  leidinuko „тевишкас тестаментас русиш-
кам карейвюй“ ir „Календориус свецну 
целу мету“ korektūra, 1887; rvia: f. 1284, 
ap. 190,  b. 83d, l. 111r–114v.  

2  [иванъ Посошковъ,] Сочиненія Ивана По-
сош кова, изданы на иждивеніи москов-

скаго общества исторіи и древностей 
россійскихъ михаиломъ Погодинымъ, 
москва: въ типографіи Николая степа-
нова, 1842, 1–259. 

3  Посошковъ 1842, 293–304. 
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paskelbė daugiau tokio pobūdžio posoškovo testamentų: vergui, dailininkui, pirkliui, 
kareiviui, karininkui, vargšui, klierikui, vienuoliui, archijerėjui4, plg.:

Посошков весьма подробно и обстоятельно изображает, как истинный хри-
стианин должен вести себя, если ему случится быть рабом, художником, куп-
цом, солдатом, офицером, нищим, подьячим, членом церковного клира, мо-
нахом, архиереем, всюду рисуя разновидности одного и того же христианско-
го идеала5.

tačiau lietuviškas tekstas verstas greičiausiai ne iš 1873 metų leidinio, bet iš vė-
lesnių atskirų leidinėlių (4 p. apimties), skirtų vien kareiviui pamokyti: Отеческий 
завет православному русскому воину: Из завещания крестьянина Ивана Посошкова. 
rusijos nacionalinės bibliotekos (toliau – rnb) katalogas rodo buvus 1882, 1883, 1884, 
1885, 1886 metų leidimus6 (vėlesni jau po 1887-ųjų, kai spausdintas zavadzkio leidi-
nukas). atrodo, verčiant pavadinimas trumpintas – vertimas tapo universalesnis ir 
tiko ne vien stačiatikiams, bet visiems rusijos kareiviams. 

posoškovas būsimam kareiviui patarė būti dievobaimingam, gerai tarnauti val-
dovui, kare būti tvirtam ir drąsiam. svarbiausia – nepasiduoti ir neišduoti, geriau 
esą mirti. o jeigu kareivį bemiegantį ar sužeistą paimtų į nelaisvę, tai jis turi aiškin-
ti esąs viskuo patenkintas ir visko turintis; net jei kankinti pradėtų, jis neturįs pasa-
koti apie savo kariuomenės neturtą; jei tektų mirti – taptų šventu kankiniu. turįs 
sakyti nežinąs, kiek yra kareivių jo kariuomenėje, kad jų pusėje kariauja vien patyrę 
kareiviai, kad jaunų mažai. o jei sugrįšiąs į savo pulką, tai savo viršininkui turįs 
viską išpasakoti, bet draugams nesakyti, kad priešai stiprūs ir viskuo apsirūpinę. 
Kareivis turįs pasitenkinti gaunama alga, o jei jam vis tiek trūksta, tai turįs susirasti 
kokį darbelį ir užsidirbti sąžiningu darbu, o ne mėginti įsigyti ką nors nedorai. jei 
apsistos pas kokį ūkininką, tai turi būti jam tarnu, ne ponu, kalbėti su juo meiliai ir 
maloniai; jei ims stumti ūkininką iš namų, tai šis šauksis dievo pagalbos ir dievas 
gali kareivį nubausti. nes kur meilė, ten ir dievas, o kur kivirčai – ten velnias. Ka-
reiviai niekuo taip neįsiėdantys žmonėms kaip smurtu ir šiurkštumu. posoškovas 
pažino vieną kareivį, kuris buvęs toks ramus, jog jį visi vadinę višta, o mūšyje jis 
iškapojęs dvi ar tris dešimtis turkų. Kareivis turi namuose būti avele, o mūšyje – 

4  [иванъ Посошковъ], Завѣщаніе отеческое 
къ сыну. Сочиненiе Ивана Посошкова, от-
крыто и издано Андреемъ Поповымъ [...], 
москва: типографія А. и. мамонтова и 
Кo, леонтьевскiй переулокъ, № 5, 1873; 
university of illinois library at urbana-
Champaign: 171.1.p84z. prototipinis sky-
relis „о салдатъскомъ бытiи“ atspaus tas 
p. 192–198.

5  П[етр] Ф[едорович] Каптерев, „теоретиче-
ская педагогия Петровской эпохи и во-
обще первой половины Xviii века“, 
История русской педагогии; Слово: Право-

славный образовательный портал (http://
old.portal-slovo.ru/rus/pedago gics/216/ 
2980/$print_text/; žiūrėta 2010-08-08).

6  иван тихонович Посошков, Отеческий за-
вет православному русскому воину: Из за-
вещания крестьянина Ивана Посошкова, 
m[осква]: тип[ография] и. ефимова, 
1882; rnb: 18.257.1.74–138; t. p. 1883;   
rnb: 18.257.1.322–138; t. p. 1884;         
rnb: 18.257.1.323–138; t. p. 1885;        
rnb: 18.257.1.325–138; t. p. 1886;        
rnb: 18.257.1.325–138. (duomenys iš  
elektroninio rnb katalogo.)
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1 pav. ivano posoškovo pamokymų kareiviui „тевишкас тестаментас русишкам 
карейвюй“ pradžia; vertė vyresnysis raštininkas Kiškis, perdarinėjo silvestras baltramai-
tis, dvi korektūras skaitė viktoras aramavičius; matyti zacharijaus liackio prirašinėti 
korektūriniai komentarai bei keletas turbūt andriaus poidėno taisytų raidžių;
rvia: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 111r
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liūtu. turįs draugų nenuskriausti, nemeluoti. mūšyje esą skaistumas geriau nei vario 
skydas. izraelitai mūšiuose esą buvę nenugalimi, todėl priešai jiems tyčia siųsdavę 
savo žmonas ir merginas su jomis daryti nuodėmes, kad dievas dėl paleistuvystės 
leistų izraelitus įveikti. vienas graikų kareivis esą ėjo kariauti su bulgarais; naktį 
atėjusi mergina jį gundė, bet šis ją tris kartus pavarė; tada sapne išvydo graikų ka-
reivių lavonais nuklotą mūšio lauką, tik viena vieta buvo tuščia; balsas sapne graikui 
pasakęs, kad tai jis turėjo ten gulėti, bet kadangi tris kartus susigrūmė su gyvate, tai 
nebūsiąs užmuštas. nors ir nebūtų karo, kareivis turįs bent du kartus per metus eiti 
išpažinties ir priimti šventuosius sakramentus. o karo metu turįs priiminėti Komu-
niją ir kiekvieną dieną būti pasirengęs mirti. jeigu priešas vysis karininką ar draugą, 
kuris buvo kareivį nuskriaudęs, šis vis tiek turi stengtis gelbėti. o išgelbėjęs nesigir-
ti. jei žūtų traukdamas aną iš bėdos – dievas ypač išaukštintų savo karalystėje. Ka-
reivis turįs klausyti viršininkų, laikyti sausą paraką, bent kas savaitę treniruotis, kad 
tiksliai pataikytų ir per karą nešaudytų tuščiai – neeikvotų valdovo iždo. Kareivystė 
sielos nepragaišinsianti. 

leidinio rengimo istorijai labai svarbus atrodo prierašas ranka pačioje korektūrų 
pabaigoje (plg. 2 pav.): 

Къ памяти сей листокъ былъ переведенъ стар[шимъ] писаремъ восп[итанникомъ] 
округа Кишкесомъ урож[енцемъ] Вилькомирскаго уѣзда. Переводъ его 
передѣлалъ чиновникъ имп[ераторской] Пуб[личной] библiотеки балтромай-
тисъ – Коректуры двѣ держалъ первый знатокъ литовскихъ нарѣчій Кол[лежскій] 
Асс[ессоръ] Арамовичъ, послѣ него пересматривалъ учитель Жмудскаго языка 
въ Поневѣж[ской] семинаріи Надв[орный] сов[ѣтникъ] ляцкій наконецъ учитель 
двукласснаго Пон[евѣжскаго] училища Пойденасъ – оба они выразили свое 
мнѣніе [...] (rvia: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 114v).

sakoma, kad leidinys buvo rengiamas keliais etapais. pirmąjį variantą išvertė kaž-
koks ukmergės apskrityje gimęs vyresnysis raštininkas Kiškis (turbūt vilniaus švie-
timo apygardos auk lėtinis). jo vertimą perdarinėjo sankt peterburgo imperatoriškosios 
viešosios bibliotekos darbuotojas, žinomas lietuvių bibliografas silvestras baltramaitis. 
dvi korektūras skaitė, kaip pavadinta, „pirmasis lietuvių tarmių mokovas“ viktoras 
aramavičius. tai vertėjas į lietuvių kalbą, anksčiau (1857–1865) buvęs lietuviškų kny-
gų cenzoriumi vilniuje7. po aramavičiaus peržiūrėjo panevėžio mokytojų seminarijos 

7  plg. leonas mulevičius, „baudžiavos panai-
kinimo įstatymų išleidimas lietuvių kal-
ba“, Iš lietuvių kultūros istorijos 7. Spauda ir 
spaustuvės, redakcinė kolegija: juozas jur-
ginis (ats. redaktorius), antanas tyla, rita 
strazdūnaitė, vilnius: mintis, 1972, 109–
110; zita medišauskienė, Rusijos cenzūra 
Lietuvoje XIX a. viduryje, Kaunas: vytauto 
didžiojo universitetas, 1998, 231–232; auš-
ra navickienė, „aramavičius, viktoras“, 

Lietuvos knygos veikėjai. Biografijų žodynas, 
sudarytojas osvaldas janonis, vyr. redak-
torius domas Kaunas, vilnius: matemati-
kos ir informatikos institutas, vilniaus 
universiteto Komunikacijos fakulteto  
Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 
2004; aušra navickienė, Besikeičianti kny-
ga XIX amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje, 
vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 
2010, 93.
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2 pav. prie ivano posoškovo pamokymų kareiviui „тевишкас тестаментас 
русишкам карейвюй“ leidinuko pridėto kalendoriaus „Календориус свецну 
целу мету“ pabaiga ir leidėjo bei cenzūros aprobatos įrašas; apačioje matyti 
nenustatyta ranka prirašyta leidybos informacija, o paraštėse – turbūt 
andriaus poidėno konkrečių raidžių koregavimai (pvz., Попѣльчусъ);
rvia: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 114v. 
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8  plg. [zacharijus liackis,] juozapo miliausko 
Lietuviškos abėcėlės recenzija, 1883; rvia:   
f. 776, ap. 20, b. 235, l. 35r–36v.

9  mulevičius 1972, 109. 
10  leonas mulevičius cituoja tardomo arama-

vičiaus pasisakymą apie savo lietuvių tar-
mių mokėjimą: „Gimiau zarasų apskrityje 
ir ten gyvenau iki 13 metų amžiaus – iki 
išvykdamas į Kražių gimnaziją. mano auk-

lietuvių kalbos mokytojas zacharijus liackis ir, pagaliau, panevėžio dviklasės mokyk-
los mokytojas andrius poidėnas – abu pastarieji išdėstė ir savo nuomonę. taigi nuro-
dyti bent penki asmenys, prisidėję prie zavadzkio spaustuvės leidinuko. 

Korektūra nemažai taisyta ranka. Kai kur paraštėse rusiškai prirašyta kalbinių 
komentarų, o kai kur, regis, kita, kaligrafiškesne, ranka korektūros ženklais taisytos 
tik raidės. palyginus komentarų rašyseną su liackio autografais8 ir įvertinus anks-
tesnius jo svarstymus rašybos klausimais (plačiau žr. 2.1), aiškiai matyti, kad komen-
tarai rašyti būtent liackio. 

jei rengėjai prieraše suregistruoti tiksliai, tai išlikusi korektūra turėjo būti jau ne 
pirma. baltramaitis, galėtume spėti, turėjo peržiūrėti dar Kiškio vertimo rankraštį, o 
aramavičius – taisyti spaustuvinio rinkinio atspaudus (du kartus?). tada tekstas 
turėjo patekti pas liackį ir poidėną. Kadangi korektūra taisyta daugiausia liackio 
ranka, tikėtina, kad baltramaičio ir aramavičiaus koregavimus spaustuvė tada jau 
buvo sukėlusi į rinkinį. (Kita galimybė – kad liackis būtų gavęs pirmąją korektūrą 
ir ta pati paraleliai būtų buvusi atspausta skaityti ir aramavičiui – mažiau tikėtina.) 
liackis ir poidėnas abu dirbo panevėžyje ir jiems buvo patogiau skaityti tuos pačius 
rinkinio atspaudus, todėl veikiausiai atskiras raides taisė poidėnas (jo rašysena kali-
grafiškesnė). 

1. i v a n o  p o s o Š K o v o  „ т е В и Ш К А с  т е с т А м е Н т А с  р у с и Ш К А м 

К А  р е Й  В ю Й “  t a r m Ė. iki liackio su poidėnu ivano posoškovo tekstelyje „те виш-
кас тестаментас русишкам карейвюй“ galėjo atsirasti bent trijų asmenų – vertėjo 
ir dviejų taisytojų – kalbos ypatybių. apie vertėją Kiškį težinome, kad buvo kilęs iš 
ukmergės apskrities – vadinasi, greičiausiai iš rytų aukštaičių teritorijos. baltramai-
tis buvo gimęs mankiškių kaime (tarp Šiaulių ir radviliškio, dabar radviliškio savi-
valdybė) – pačiame vakariniame rytų aukštaičių panevėžiškių pakraštyje, besiribo-
jančiame su vakarų aukštaičiais šiauliškiais. o aramavičius buvo iš salamiesčio, 
ketverių metukų būdamas persikėlė į papilį9, tad iš mažens abiejose vietose turėjo 
girdėti rytų aukštaičių kupiškėnų patarmę10. jų visų trijų kalbos požymių galėtume 
tikėtis leidinuko korektūroje.

1.1. pasitaikė rytų aukštaičių dvibalsis <ун> [un]: брунгесне ‘brangesnė’ 112v; 
рункамс ‘rankomis’ 112r, bet taip pat parašytas nerytietiškas <ан> [an]: бэмеганти 

lė ir visi tarnai tėvų namuose kalbėjo lie-
tuviškai, ir aš su jais kalbėjau ta kalba. 
paskui Kražių gimnazijoje, kurioje aš mo-
kiausi dvejus metus, bute ir gatvėje nuola-
tos girdėjau žemaičių kalbą. atostogų 
metu mano tėvas, norėdamas, kad ir aš 
būčiau dvasininku, mokė mane, kaip pa-
mokslininką, lietuvių kalba“ (mulevičius 
1972, 110).
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‘bemiegantį’ 111r; канкинть ‘kankinti’ 111r; ранкасна 111r. skirtingų patarmių formos 
sumaišytos; ypač išsiskiria nuosekliai 18 kartų pavartotas nerytietiškas ant: ант 
111r(2x), 111v(2x), 112r(8x), 112v(5x), 113r.

1.2. viena panevėžiškių ar žemaičių forma su <ом> [ọm]: парсисомдик ‘parsi-
samdyk’ 113r. dažniau rašytas vak. a. dvigarsis: амжина instr. sg. ‘amžina’ 113r; 
амжина ‘amžiną’ 113r; амжю ‘amžių’ 111r (nors ir rytų aukštaičiai žodžius amžinas, 
amžius dažnai taria su [am]). 

1.3. taip pat yra rytų aukštaičių <ин> [in]: апидинктас ‘apdengtas’ 112v; тин 
‘ten’ 111v; тинай ‘tenai’ 111v, bet dažnesni nerytietiški <ен> ir <эн> [en]: кент ‘ken-
čia’ 111r; нукентету ‘nukentėtų’ 112v; стенгкес ‘stenkis’ 113r; тен 111r; Швэнта 
‘šventa’ 112r; Швэнтус ‘šventus’ 112v; Швэнтую ‘šventųjų’ 111v, 112v. ir čia kalba 
įvairavo. 

1.4. pralietuvių nosinio ą pozicijoje randama ir rytų bei pietų aukštaičių <у> 
[u] – дру сус ‘drąsus’ 111r; taip pat du kartus parašyta forma su <ан> [an] – дрансус 
112r(2x). 

Galūnėse pralietuvių ą pozicijoje paprastai vartotas vakarų aukštaičiams būdingas 
<а> [a], plg. daiktavardžių, būdvardžių, skaitvardžių acc. sg.: блогума ‘blogumą’ 112v; 
гера ‘gerą’ 111v; капейка ‘kapeiką’ 111v; недрауга ‘nedraugą’ 113r; пар невале ~ par 
nevalią ‘per prievartą’ 113r(2x); парака ‘paraką’ 113r; преша ‘priešą’ 112v; шимта 
‘šimtą’ 112v (vieną kartą pasitaikė išimtinis rytų ir pietų aukštaičių <у> [u]: уж 
нетейсибу ~ už neteisybą ‘už neteisybę’ 111v; taip pat turbūt dirbtinai rekonstruotas 
<ан> su netartu <н>, atsiradęs lotynišką <ą> transliteruojant kirilika: памате тущен 
ветан ‘pamatė tuščią vietą’ 112v). vartota ir rytų aukštaičiams nebūdinga prieveiks-
mių galūnė -a: висада ‘visada’ 112v; тада ‘tada’ 111v, 113r (bet pasitaikė rytietiška 
instr. sg. f. мажуму какю ‘mažuma kokia’ 111r). 

1.5. nosinis pralietuvių ę įvardžių acc. sg. galūnėje žymėtas labai nuosekliai, plg. 
rytų ir pietų aukštaičiams būdingas formas su <и> [i]: сави ‘save’ 111r, 112r(2x), 
112v(2x); тави ‘tave’ 111r(2x), 112r, 113r(4x). 

tačiau kitose pozicijose senojo ę refleksai dažniausiai rašomi taip kaip būdinga 
vakarų aukštaičiams, plg. daiktavardžių, būdvardžių acc. sg. galūnę -e (<е>): апэ 
нетуртисте ‘apie neturtingumą’ 111r; дидесне ‘didesnę’ 111v; картибе ‘kartybę’ 111v; 
паскутине ‘paskutinę’ 111v (išimtis būtų vieną kartą pavartota galūnė <и> [i] – кар-
ти би ‘kartybę’ 111v). neturi rytietiškos galūnės nė instr. sg., plg. vakarietišką <е> [e]: 
ги мине ‘gimine’ 112r; салдатисте ‘kareivyste’ 113r; смуртибе ‘smurtybe’ 112r; тар-
нис те ‘tarnyste’ 111v. taip pat ir iness. sg. bei pl. rašomos vak. a. ir bk būdingos 
galūnės: баруосе ‘baruose’ 111v; висаме ‘visame’ 111v, 113r; висуосе ‘visuose’ 112v; 
дайк те ‘daikte’ 111v; лайке ‘laike’ 112v; нетейсибесе ‘neteisybėse’ 112v (yra ir išim-
tis – rytų bei pietų aukštaičiams būdingas <и> [i]: стони ~ stone ‘būklėje’ 113r). 
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visas šias, kad ir nenuoseklias, rytų aukštaičių ypatybes turbūt galima hipotetiš-
kai pagal kilmės vietą priskirti arba vertėjui Kiškiui (neapibrėžta vieta ukmergės 
apskrityje), arba dviejų korektūrų taisytojui aramavičiui (salamiestis, papilys), bet 
ne vertimo perdarytojui baltramaičiui (vakarų panevėžiškiai). 

1.6. Ypač krinta į akis apskritai beveik jokiems lietuvių raštams nebūdinga, bet 
čia pasitaikanti vadinamoji žadininkavimo ypatybė (kirčiuotas pralietuvių [a·] neiš-
virtęs į [o] kaip vak. a. ar bk). Kirčiuotas kamieno [o], kaip matyti iš LKA, XX am-
žiuje buvo paplitęs dviejuose nedideliuose rytų aukštaičių arealuose: pats vilniškių 
šiaurės rytų kampas apie dūkštą, ignaliną, adutiškį, tverečių, mielagėnus bei ne-
dideli šiaurės anykštėnų plotai (apie svėdasus, panemunėlį, lyduokius, balninkus) 
ir gretimos šiaurės uteniškių apylinkės (minkūnai, vaiskūnai, vilučiai)11. 

visame tekste įvardžiai koks, -ia ir šitoks, -ia rašyti tik su <а> [a]: каки ‘kokį’ 112v; 
какію ‘kokiu’ 111v; какія ‘kokio’ 111v; какю instr. sg. f. ‘kokia’ 111r; некакян ill. sg. 
‘į jokį’ 111v; никакям iness. sg. ‘jokiame’ 111v; шитакюс ‘šitokius’ 112r. taip pat ir 
įvardis kožnas ‘kiekvienas’ rašytas nuosekliai: кажна ‘kiekvieną’ 112v; кажном ‘kiek-
vienam’ 111v; кажну ‘kiekvienu’ 112r. tačiau toks, -ia žymėtas tik su <о> [o]: токи 
‘tokį’ 111v, 112r; токс 112r. Įvardis visoks, -ia žymėtas po kartą ir taip, ir taip: висакіосе 
‘visokiose’ 112v ir високіо ‘visokio’ 112v. 

Kitos kirčiuotos kamieno formos: дабакис ‘dabokis’ 111r; жинат ‘žinoti’ 111v; 
недарас ‘nedoras’ 112r; пакалай ‘pakolei’ 111r. tačiau dažniau kirčiuotas kamieno 
balsis rašytas <о> [o]: біок ‘bijok’ 112r; ишкапоя ‘iškapojo’ 112r; купротас ‘kuprotas’ 
112r; левонайс ‘lavonais’ 112v; наквоть ‘nakvoti’ 112v; Норс ‘nors’ 112v. 

ir tose pačiose leksemose parašomas kartais vienas balsis, kartais kitas (<а> ar <о> 
pasirinkimas nepriklausė nuo kirčio šokinėjimo paradigmoje), plg. ставек ‘stovėk’ 
111r; стави ‘stovi’ 111r (ir саугак ‘saugok’ 111r; саугать ‘saugoti’ 112v), bet стове тою 
‘stovėtoju’ 111v; спаведакис ~ spaviedokis ‘išpažink nuodėmes’ 112v, bet спаведуо кес 
‘t. p.’ 112v. Ypač kristi į akis turėjo dažnõs leksemos žmogus variantai, plg. жмагу 
‘žmogų’ 112v; жманю ‘žmonių’ 111v, bet жмогаус ‘žmogaus’ 111r; жмогу ‘žmogų’ 
112v(2x); жмогуй 111v, 112v; жмогус 112v; жмонемис ‘žmonėmis’ 112r; жмонемс 
‘žmonėms’ 112r (viena forma su klaida жмугу ‘žmogų’ 112r). 

atvirosios ir uždarosios galūnės kirčiuotą pralietuvių [a·] (vakarų aukštaičių [o·]) 
išlaiko irgi panašūs, nors kiek platesni anykštėnų ir uteniškių arealai (nuo anykščių 
maždaug į šiaurę ir šiek tiek į rytus iki pat lietuvos sienos) ir kiek siauresni vilniš-
kių12; plg. <а> [a·]: алгас gen. sg. ‘algõs’ 111v; ант вайнас ~ ant vainõs ‘kare’ 112r; 

11  LKA ii 35 žemėl.; Lietuvių kalbos tarmių 
chrestomatija, sudarė rima bacevičiūtė, 
audra ivanauskienė, asta leskauskaitė, 
edmundas trumpa, vilnius: lietuvių kal-
bos instituto leidykla, 2004 (toliau – 

LKTCh), 101, 143; z[igmas] zinkevičius, 
Lietuvių dialektologija, vilnius: mintis, 
1966, 28 žemėl. 

12  LKA ii 37 ir 39 žemėl.; zinkevičius 1966, 31 
žemėl.
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ант шитас вѣтас ‘ant šitos vietos’ 112v; bet ir <о> [o·]: бэдос gen. sg. ‘bėdõs’ 112v; 
вай нос gen. sg. ‘karo’ 112r(2x), 112v(2x); нивенос ‘nė vienos’ 113r; паскиртос gen. 
sg. ‘paskir tõs’ 111v. 

nekirčiuotose atvirosiose ir uždarosiose galūnėse pralietuvių [a·] (vakarų aukš-
taičių [o·]) išlaikomas daug plačiau – tiek didžiojoje rytų aukštaičių teritorijos daly-
je, tiek nemažoje vakarų aukštaičių šiauliškių dalyje bei žemaičiuose13. ir „тевишкас 
тес та мен тас“ turi tokių nekirčiuotų galūnių su [a]. Gerai variantai matyti iš įvardžių 
mano, savo, tavo galūnių: мана 111r, 111v, 112r(2x), 113r (bet ir мано 111v, 112v[4x]); 
Сава 112r, сава 111v(6x), 112r(5x), 112v, 113r(3x) (bet ir Саво 113r, саво 111r, 111v[2x], 
113r[4x]); тава 111v(2x), 112v(2x) (bet ir таво 113r). Kai kuriuose sakiniuose ir fra-
zėse nekirčiuotus garsus žymintys <а> ir <о> eina greta: ант тикумо ир геро ап сиэ-
има ~ ant tykumo ir gero apsiėjimo ‘pagal ramumą ir gerą elgimąsi’ 112r; бук [...] 
ант лаука Мушіо ~ būk ant lauko mūšio ‘būk mūšio lauke’ 112r; не ну ко неатимк 
ир нетейсинга ингіимо какія дайкта ~ nė nuo ko neatimk ir neteisingo įgijimo 
kokio daikto ‘iš nieko neatimk ir neteisėtai įgyto kokio daikto’ 111v. didesnė dau-
guma atvejų vis dėlto rašyta su vakarų aukštaičių <о> [o·]: вейдо ‘veido’ 112r; грѣко 
‘nuodėmės’ 112v; душос gen. sg. ~ dūšios ‘sielos’ 113r; матос ‘matos’ 112v; меисто 
‘maisto’ 111r; недигело [sic!] ‘nedidelio’ 112r; прадеіо ‘pradėjo’ 112v; прекибос ‘pre-
kybos’ 112r; эіо ‘ėjo’ 112v. 

iškalbingos ir hiperkorekcinės formos, plg. вадинтос ‘vadintas’ 112v; кито ‘kitą’ 
112r; подорус ‘padorus’ 112r. tokias formas greičiausia turėjo parašyti žmogus, savo 
tarmėje girdėjęs [a], bet stengęsis nors kiek modifikuoti jam įprastą formą į turbūt 
prestižiškesnį išmoktą [o], – pavyzdžiui, Kiškis. antra vertus, tokių netikslių formų 
galėjo atsirasti ir taisytojams nepataikant įrašyti vakarietiškų formų (aramavičiui ar 
baltramaičiui). visgi aišku, kad sąmoningai norėta keisti kryptimi iš [a] į [o], bet ne 
atvirkščiai. 1887 metais jau keletą metų buvo buvęs leistas laikraštis Aušra, malda-
knygių rengėjas serafinas laurynas Kušeliauskas jau 1885 metų gruodžio 23 dieną 
buvo deklaravęs, kad egzistuoja bendrinė lietuvių kalba (kałba abełna)14, tad ir tie 
spaudinio „тевишкас тестаментас“ rengėjai visais šiais atvejais galėjo orientuotis į 
Aušroje bei kituose leidiniuose vartojamas vakarų aukštaičių formas su [o·]. tai nebe 
vakarų aukštaičių šnektų, o tiesiog atsiradusios bendrinės kalbos įtaka. 

svarbu, kad tiek kirčiuotos, tiek nekirčiuotos formos kamiene ir galūnėse su [a] 
turėjo būti paties pirmojo teksto rengimo sluoksnio atspindys, tai yra, taip turėjo būti 
iš pradžių išversta Kiškio, o paskui beredaguojant dalis tų Kiškio <а> turėjo būti 
pakeista <о> (nors jau ir pats Kiškis galėjo versti maišyta tarme). juk kirčiuotas <а>, 
paplitęs gana siaurose šiaurinių vilniškių bei anykštėnų su uteniškiais teritorijose, 
negalėjo būti pakankamai prestižinis, kad būtų įterpinėjamas redaguojant. 

13  LKA ii 38 ir 40 žemėl.; zinkevičius 1966, 32 
ir 33 žemėl. 

14  jurgita venckienė, Lietuvių bendrinės kalbos 
pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901) 
(daktaro disertacija), vilnius, 2007, 27.
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1.7. Kiškio vertime galima rasti ir kitų nenuoseklių rytų aukštaičiams būdingų 
formų, pavyzdžiui, minkštoji bendratis, žymima žodžio gale minkštumo ženklu <ь>: 
апсакить ‘apsakyti’ 113r; атсидивить ‘atsistebėti’ 112r; буть ‘būti’ 111r, 111v; ги-
венть ‘gyventi’ 112v; ишгелбеть ‘išgelbėti’ 112v(2x); ишмауть ‘išmauti’ 113r; клау-
си неть ‘klausinėti’ 111v; ненукривидить ‘nenuskriausti’ 112v; привэикть ‘priveikti’ 
112v (bet plg. ir kiek retesnes nesutrumpėjusias bendratis: атимти ‘atimti’ 113r; 
бути ‘būti’ 112v; гульти ‘gulti’ 112v; ишдуоти ‘išduoti’ 111r; нумирти ‘numirti’ 111r; 
привильти ‘privilti’ 111r; приспаусти ‘prispausti’ 111v; ir netgi sutrumpėjusias be 
minkštumo ženklo: каріаут ‘kariauti’ 112v; ненукривидит ‘nenuskriausti’ 112r; 
памелуот ‘pameluoti’ 112r; шаудит ‘šaudyti’ 113r). taip pat pakietėjęs [r] žodžiuose 
negreitai, reikia: неграйтай 112r; райке 112v; kietas [l] prieš [e]: авэла ‘avelė’ 112r; 
пакалай ‘pakolei’ 111r; priešdėlis až-: неажрустинтум ‘neužrūstintum’ 111v. 

1.8. taip pat esama keleto riboto paplitimo leksikos pavyzdžių: 
Gryčia ‘gyvenamasis namas’; гричіос ‘gyvenamojo namo’ 111v; LKA i 2 žemėl. 

rodo, kad gryčia vartojamas didžiumos rytų aukštaičių (išskyrus vilniškius ir dalį 
uteniškių). 

Norakiai ‘tyčia’; непретелей ію норакей сюсдава пас іуос пачес сава ‘jų priešai tyčia 
siųsdavo jiems savo žmonas’ 112r. Šis slavizmas labiausiai paplitęs rytų ir pietų lie-
tuvoje – vietose, esančiose arčiau baltarusių šnektų, plg. LKŽe al, dgl, drsk, ds, Kp, 
Kpč, lp, Šl, Švnč, tvr, Žb.

Straigybė ‘judrumas, vikrumas, energingumas, smarkumas’; Нѣку салдотай тэйп 
неинсиприкліи жмонемс кайп кривидамс смуртибе ир страйгибе ир смаркейс 
апсиэимайс ‘niekuo kareiviai taip neįsipyksta žmonėms kaip kenkdami smurtu, ener-
gingumu ir smarkiu elgesiu’ 112r. Straigybės LKŽe nefiksuoja, o jo pamatinis žodis 
straigus žinomas iš Km ir pnd, vadinasi, tik iš rytų aukštaičių rokiškėnų. 

siauriausią arealą iš jų turi žodis straigus (tad ir iš jo padaryta straigybė) – apima 
tik dalį rokiškėnų. netoli tų vietų buvo gimęs dviejų korektūrų skaitytojas cenzo-
rius aramavičius, bet žodis galėjo būti žinomas ir vertėjui Kiškiui. visų minėtų 
leksemų vartojimas labiausiai kreipia į šiaurinių rytų aukštaičių uteniškių, vilniškių, 
rokiškėnų teritorijas, ir į tekstą jos buvo patekusios arba iš Kiškio, arba iš arama-
vičiaus plunksnos; baltramaitis dėl savo tarmės vargu ar būtų tokius žodžius įra-
šinėjęs. 

2. z a C H a r i j a u s  l i a C K i o  p r i e r a Š a i  p a r a Š t Ė s e  a p i e  l i e t u v i Ų 

K a l  b ą  i r  K i r i l i n Ę  r a Š Y b ą. „тевишкас тестаментас“ korektūros paraštėse 
aiškiai atpažįstama zacharijaus liackio rašysena. liackis ne tik taisė korektūros rik-
tus įprastiniu būdu, jis dar ir komentavo, ypač rašybą, dėstė nuomonę apie taisykles, 
kokių esą reikėtų laikytis. spaustuvei, gavusiai korektūrą su diskusiniais komentarais 
paraštėse, žinoma, turėjo būti keblu tokius taisymus analizuoti ir taikyti.
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15  plg. petro būtėno liudijimą (iš jo surinktų 
atsiminimų) apie liackio lietuvių kalbą: 
„[G]erai pažinęs mūsų sodžių ir pusėtinai 
lietuviškai (panevėžietiškai) kalbėjęs pra-
mokęs lietuviškai iždinėj su žmonėms be-
kalbėdamas“, p[etras] būtėnas, „panevė-
žio mokytojų seminarijos lietuvių kalbos 
mokytojai“, Lietuvos mokykla. Tautos ugdy-
mo laikraštis 11 (lapkritis), 1937, 649.

16  liackis, žinoma, neturėjo kaip pamatuoti 
visos lietuvos percepcijos – jo tarmių mo-
delis buvo gana panevėžiacentris, lietuvių 
tarmes jis buvo suklasifikavęs į telšių, 
Šiaulių ir ukmergės, plg. rvia: f. 776,   
ap. 20, b. 235, l. 36r. 

liackiui, geriausiai pažinusiam panevėžiškių šnektas15, labai užkliuvo rengia-
mo leidinio tarmė. jis pareiškė, kad šitokia (rytų aukštaičių žadininkuojanti) 
šnekta yra senoviška ir trys ketvirtadaliai lietuvos jos nesupranta16: „Переводъ 
сдѣ ланъ стариннымъ жмудскимъ нарѣчіемъ – ¾ литвы не понимаетъ этого 
нарѣ чія“ (113r). akivaizdu, kad liackis net nežinojo, kurioje lietuvos vietoje ja 
kalbama. 

2.1. Į p r a s t i n Ė  z a C H a r i j a u s  l i a C K i o  K a l b a  i r  r a Š Y b a .  dau-
gelį čia matomų korektūros taisymų liackis jau buvo taikęs anksčiau recenzuodamas 
ar redaguodamas kitus rankraščius. 

2.1.1. <а>, <о>. Gali būti, kad iš tarmių ypatybių liackiui labiausiai į akis krito 
dažnas <а> vartojimas tose „тевишкас тестаментас“ vietose, kur jis tikėjosi <о>. 
viena iš ilgesnių korektūrinių liackio pastabų ir buvo skirta <a> bei <о> rašybai: 

для акающихъ лучше придерживаться того правила, что о выговаривается   
какъ а, и писать по общепринятому правописанію. Жмогусъ – вмѣсто жма гусъ 
(113v). 

liackis suprato, kad Kiškio (?) tarmėje esama „akavimo“ pavyzdžių, t. y. [a] tari-
mo atvejų vietoj liackiui įprasto [o]. anos tarmės atstovams jis patarė išmokti taisy-
klę, kad rašmuo <о> būna tariamas [a], ir laikytis esą visuotinai priimtos rašybos, tad 
rašyti Жмогусъ, o ne жмагусъ. 

raidę <а> liackis ne vieną ir ne du kartus koregavo ir tekste. dešinėje 1 lentelės 
skiltyje pateikti liackio ranka žymėti siūlymai ir svarstymai. 

„тевишкас тестаментас“ (1887) liackis (1887)
дево ‘dievo’ 111r → дево или дева? 
ант каю ‘ant kojų’ 111r → коя
стикдами карибас ‘stigdami karo reikmenų’ 
111r

→ карибос почему то род[ительный] 
пад[ежъ]

тай жинат ман нерэйк ‘to žinot man nerei-
kia’ 111v

→ жиноти – жиноть мань
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„тевишкас тестаментас“ (1887) liackis (1887)
сунау мана ‘sūnau mano’ 111v → сунаў мона [turbūt norėta rašyti мано] 
паскиртос алгас ‘paskirtos algos’ 111v → паскиртос алгосъ
тава кватэрас ‘tavo buto’ 111v → род[ительный] п[адежъ] кватэросъ 
кажном ‘kiekvienam’ 111v → кожнамъ
жмонемс ‘žmonėms’ 112r → жмонемсъ – жманем[съ] ?
чистибе куно саугои жмогу ‘kūno švaru-
mas saugo žmogų’ 112v

→ отчего жъ не саўгак – во 2 стр[аницѣ] 
саўгакъ?

блогума тау каки падаре ‘blogumą tau 
kokį padarė’ 112v

→ слово „коки“ превратилъ въ каки. 

некокю ‘jokių’ 113r → почему не какю?

1 lentelė. zacharijaus liackio pastangos Kiškio (?) „тевишкас тестаментас“ <а> keisti į <о> 
ir komentarai dėl <а> rašymo 

tuose penkiuose spausdintuose „тевишкас тестаментас“ puslapiuose liackis 
gana dažnai kreipė dėmesį į <а>. dažniausiai jis tiesiog siūlė variantus su <о>: алгос, 
жиноти, карибос, кватэросъ, кожнамъ, коки, коя. bet liackis taip pat kėlė klausimą, 
kodėl rašoma nenuosekliai (vienur саўгакъ, o kitur – саугои, vienur какю, kitur – 
некокю, vienur жмонемсъ – kitur жманем). Klausimai čia labiau retoriniai, nes ir 
klausdamas liackis rinkosi <о>. tik dėl Дево ar Дева liackis, atrodo, abejojo: pane-
vėžyje atvirojoje nekirčiuotoje galūnėje jis girdėjo [a] – gal tai trukdė jam tvirtai pa-
sirinkti <о> ir čia?

2.1.2. <іе>, <іо>, <іа>, <іи>, <ію>. liackis nenorėjo toleruoti „тевишкас 
тестаментас“ balsių junginių <іе>, <іо>, <іа>, <іи>, <ію>. tokią rašybą buvo kritika-
vęs ir juozapo miliausko Lietuviškos abėcėlės recenzijoje17. jam visai nepatiko mintis 
raide <і> žymėti priebalsių minkštumą, o ne atskirą skiemenį. iš 2 lentelės matyti, 
kad liackis gana principingai stengėsi tuos junginius keisti rusiškomis raidėmis <е>, 
<ё>, <я>, <и>, <ю>. 

„тевишкас тестаментас“ (1887) liackis (1887)
ію ‘jų’ 111r → ю
мушеи іес виси каринги ‘mūšyje jie visi ka-
ringi’ 111v

→ ес

ног ію ‘iš jų’ 111v → ію = ю
преш ін ‘prieš jį’ 111v → іи = и
іям ‘jam’ 111v → іямъ = ям

17  Žr. rvia: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 36v. 
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„тевишкас тестаментас“ (1887) liackis (1887)
іог ‘jog’ 111v → іог = ёг
іюм ‘jums’ 112r → юмъ
каріаут ‘kariauti’ 112v → каряуть
су ейс ‘su jais’ 113r → почему су Ейс, а не су іейс? значитъ 

лучше писать не іе, а е.

2 lentelė. zacharijaus liackio pastangos „тевишкас тестаментас“ junginius <іе>, <іо>, <іа>, 
<іи>, <ію> keisti rusiškomis raidėmis <е>, <ё>, <я>, <и>, <ю>

2.1.3. <ё>. su noru vengti raide <i> minkštinti priebalsius susijęs liackio agita-
vimas už grafemą <ё>. jau 1873 metų lapkričio–gruodžio mėnesiais savo rankrašti-
nėje recenzijoje rengiamam vadovėliui Русишкасъ моксласъ18 liackis siūlė <ё> žo-
džiuose обвинёть ‘apvynioti’, ё ‘jau’19. dabar jis nuosekliai laikėsi ankstesnės nuo-
statos, kad raidė <ё> lietuviškai kirilikai būtina (žr. 3 lentelę). 

„тевишкас тестаментас“ (1887) liackis (1887)
біяк ‘bijok’ 111r → біёть [?]
невалон ‘į nelaisvę’ 111r → невалёнъ
гричіос ‘gyvenamojo namo’ 111v → гричёс
біок ‘bijok’ 112r → біёкъ
висакіосе ‘visokiose’ 112v → іо = ё
біокис ‘bijokis’ 112v → бёкись а следуетъ читать біёкись.

3 lentelė. zacharijaus liackio pastangos į „тевишкас тестаментас“ įdiegti raidę <ё> 

Grafemai <ё> liackis paskyrė ir ilgesnį komentarą: 

для жмудскаго, какъ и для русскаго, языка не достаетъ одной буквы ё, которая 
пишется и черезъ іо, и черезъ е и черезъ о и черезъ ё. лучше проще писать, чѣмъ 
испещрять письмо ненужными буквами, такъ всякій изъ русскихъ вмѣсто іо = ё 
будетъ читать и-о (rvia: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 113r). 

liackiui skaudėjo širdį ne tik dėl to, kad marga rašyba vartojama lietuvių kalboje 
(prie įvairių balsių pridedama <i>, o digrafas <іо> esą bet kokio ruso būtų perskaity-
tas netiksliai, t. y. dviem skiemenimis [i-o]), bet kad ir rusų kalboje nevartojama <ё>. 

18  руссКАЯ ГрАмотА длЯ литоВЦеВъ. 
русиШКАсъ моКслАсъ дЭль ле-
туВНиКу, одобрено ученымъ Комите-
томъ министерства Народнаго Про свѣ-
щенія, какъ руководство для обученія 
русской грамотѣ въ литовскихъ шко-
лахъ. ВильНА. издАНiе КНи Го Про-

дАВЦА-тиПоГрАФА А. Г. сЫрКиНА. 
1875; lltib: 4250. (toliau – РМ.) 

19  [zacharijus liackis], „отзывъ ляцкаго      
о переводѣ русской грамоты; Копія“, 
1873–1878; lvia: f. 567, ap. 5, b. 4931,      
l. 7r–8r. 
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2.1.4. <ў>. baltarusių rašyboje ir dabar vartojamą raidę <ў> su lankeliu liackis 
buvo ėmęs diegti 1875 metais redaguodamas РМ rankraštį20, vėliau ją propagavo ir 
recenzuodamas miliausko Lietuvišką abėcėlę21 (1883). „тевишкас тестаментас“ korek-
tūros pastabose taip pat rašė lankelį <˘> virš raidės <у>. 

„тевишкас тестаментас“ (1887) liackis (1887)
лабяусей ‘labiausiai’ 111r → лабъяўсей 
стикдами ‘stigdami’ 111r → стигаў 
сунау ‘sūnau’ 111v → сунаў 
лабяус ‘labiau’ 111v → лабъяўс 
саугои ‘saugo’ 112v → отчего жъ не саўгак – во 2 стр[аницѣ] 

саўгакъ?

4 lentelė. zacharijaus liackio pastangos į „тевишкас тестаментас“ įdiegti raidę <ў> 

2.1.5. <ь>. Kaip minėta, turbūt versdamas tekstą Kiškis sutrumpėjusią bendratį 
dažnokai žymėjo minkštumo ženklu <ь>. tai buvo ir grafiškai su rusų kalbos ben-
draties formantu -ть sutampanti rašyba, ir tarimas, liackio girdėtas panevėžio gat-
vėse22. taip minkštumą anksčiau žymėdavo ir pats liackis, pavyzdžiui, panevėžio 
mokytojų seminarijoje 1873 metų lietuvių kalbos dėstymo programoje23. toks ženkli-
nimas liackiui tiko – prie minkštos „тевишкас тестаментас“ bendraties liackis 
taisydamas nesikabinėjo: неужрустинть ‘neužrūstinti’ 111r → не ужрустинть; 
пиктинть ‘piktinti’ 112v → водить. tačiau minkštumo ženklas ne visada žymėtas; 
tokiu atveju liackis yra pakoregavęs: не памелуот 112r → памелуоти = памелоть. 

minkštumo ženklu <ь> liackis taip pat norėjo žymėti ir kitas pozicijas, pavyzdžiui, 
galinį <с> [s]. 

„тевишкас тестаментас“ (1887) liackis (1887)
бус ‘bus’ 111v → бусь
матос ‘matosi’ 112v → матось или матосъ?
бус ‘bus’ 112v → бусъ?
аптурес ‘įgis’ 112v → не ужели говорятъ: аптуресъ?
біокис ‘bijokis’ 112v → [...] біёкись.

5 lentelė. zacharijaus liackio pastangos „тевишкас тестаментас“ žymėti minkštąjį 
(ar kietąjį) <с> žodžio gale 

20  Русишкасъ моксласъ дэль летувнику 
(rankraštis), 1873–1878; lvia: f. 567, ap. 5, 
b. 4931, l. 48v, 56r, 73v, 74v, 82v, 84v. (vi-
sas rankraštis: l. 33r–84v.)

21  rvia: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 36v. 
22  plg. zinkevičius 1966, 389; LKA ii 90 žemėl. 
23  [zacharijus liackis,] „Программа Жмуд-

ско-литовскаго языка; Копія“, 1873; 
lvia: f. 567, ap. 11, b. 2837, l. 6r–7v.
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panevėžiškiai turi progresyvinį priebalsių minkštinimą: visų pirma „tai liečia s, 
kuris žodžio gale minkštai tariamas po priešakinės eilės arba supriešakėjusių balsių“24. 
taisymuose matyti liackio abejonė: jis panevėžyje girdėjo tariant minkštą žodžio galo 
[s’], bet turbūt nebuvo tikras, kokiais atvejais, todėl ir korektūroje kelis kartus prira-
šė klaustuką. būtojo laiko forma бусь liackio vieną kartą žymėta minkštai (nors 
panevėžiškiai šios pozicijos neminkština), bet kitą kartą tą pačią formą parašė su 
kietumo ženklu ir klaustuku: бусъ? tokių abejonių liackiui turėjo sukelti panevėžie-
tiška kalbinė patirtis. 

taip pat liackis siūlė taisyti formą ман 111v → мань. 

2.1.6. <ъ>. „тевишкас тестаментас“ rengėjai visai nežymėjo jero <ъ> – nei žodžio 
galo, nei vidaus pozicijoje, o liackis buvo jero šalininkas25. Kai liackis savo ranka 
perrašydavo (kad ir modifikuotai) kokį lietuvišką pavyzdį, prie žodžio galo kietojo 
priebalsio paprastai pridurdavo jerą, plg. liackio вельнисъ ‘velnias’ 111v; жмонемсъ 
‘žmonėms’ 112r; кватэросъ ‘buto’ 111v; палейдесъ ‘paleidęs’ 112v; райкаласъ ‘reikalas’ 
112v; рейкаласъ ‘t. p.’ 112v; смерчисъ ‘mirtis’ 112v; Смэрчисъ ‘t. p.’ 112v; шовисъ 
‘šūvis’ 113r; шувисъ ‘t. p.’ 113r. bet kartais jerą žodžio gale ir pamiršdavo, plg. jo 
гричёс ‘gryčios’ 111v; ёг ‘jog’ 111v; ям ‘jam’ 111v. 

Žodžio vidurio pozicijoje liackis taip pat primygtinai rekomendavo rašyti jerą, 
plg. jo taisymus Лабяусей ‘labiausiai’ 111r → Лабъяўсей; лабяус ‘labiau’ 111v → 
лабъяўс. 

2.1.7. liackis netiksliai nurodė taisyti veikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvio 
daugiskaitos vardininką – siūlė vienaskaitos formą: ка[д] [та]вишкей кент притруке 
меисто ‘kad taviškiai kenčia, pritrūkę maisto’ 111r → дѣепричастіе – притрукес. 
tokių netikslumų liackiui buvo pasitaikę ir anksčiau, redaguojant РМ rankraštį26. o 
greta pusdalyvį taisė net, regis, žemaitiška forma: стикдами ‘stigdami’ 111r → стигаў 
множ[ественное] число стигдамис. 

2.2. z a C H a r i j a u s  l i a C K i o  r a Š Y b o s  n a u j o v Ė s

2.2.1. <ѣ>. „тевишкас тестаментас“ korektūroje galima rasti kalbinių liackio 
minčių poslinkių. 1875 metais taisydamas РМ liackis gana nuosekliai vienaskaitos 
inesyvo galūnės <е> keitė raide <ѣ> (plg. jo ankstesnius pavyzdžius мишкѣ, содѣ)27. 
tada jam ta pačia grafema pasitaikydavo pažymėti vak. a. [ie] ir [ė] pozicijas (гѣдра, 
избѣгаў)28. 1883 metais liackis buvo užsipuolęs miliauską, kad šis praleidinėjo ru-
sišką <ѣ>29. o dabar „тевишкас тестаментас“ korektūros paraštėje liackis pats pa-

24  zinkevičius 1966, 158; dar plg. LKTCh 179. 
25  Žr. lvia: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 7r. 
26  lvia: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 73r, 74r, 75v. 

27  lvia: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 73r, 83v, 84r.
28  lvia: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 43r, 74v.
29  rvia: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 36v. 
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reiškė, kad jatj <ѣ> nesanti reikalinga net rusų kalbai – tai kam ją įvedinėti į lietuvių 
(„буква ѣ не нужна и въ русскомъ языкѣ – зачѣмъ ее вводить въ литовскій?“30; 
113r)? Keli taisymai patvirtina liackį lietuvių rašyboje visai nebenorėjus <ѣ>: Вѣшпате 
‘viešpatie’ 112v → Зачѣмъ буква ѣ?! Вовсѣ ее не нужно; кѣк ‘kiek’ 111v → кек; 
taip pat plg. liackio iness. sg. каре ‘kare’ 112r. Žodžiu, rusiškos raidės <е> naudai 
liackis visai braukė lauk rašmenį <ѣ>. 

2.2.2. <э>. redaguodamas РМ liackis buvo gana plačiai diegęs ir rusišką <э> – 
ypač tvirtagalių ir nekirčiuotų dvibalsių pozicijoje, plg. скэйста, лабэй тилэй31, bet 
kartais ir kitur, plg. лáпэс, тэка32. taip pat neleido tos raidės atsisakyti miliauskui33. 
o štai „тевишкас тестаментас“ korektūroje pats griežtokai patarė <э> išmesti: 

атеіо вездѣ писалъ э, хотя я считаю, что не слѣдуетъ вовсѣ употреблять э, а за-
мѣ нить его буквою е: кто знаетъ по литовски, тотъ прочтетъ правильно, а кто 
не знаетъ, тому всѣ крючьки ни по чемъ. слово мэрга произносится во всей 
литвѣ мерга. значитъ, если будетъ напечатано [„]мерга“, то жмудинъ прочтетъ 
мэрга, а литовец мерга. Немножко по китайски – а что подѣлаешь: на всѣхъ не 
угодить (112v). 

esą <э> visur reikia keisti raide <е> (visai kaip ir jatj <ѣ>), esą lietuviškai mokan-
tis perskaitys teisingai, o nemokančiam jokie kabliukai nepadėsią. Šioje vietoje, regis, 
liackis jau orientavosi ne tiek į rusiškai temokantį skaitytoją, o į mokantį lietuviškai, 
kuris vis tiek perskaitys gerai. atsirado konceptualus kalbinio liackio mąstymo po-
slinkis: nuo rusams tinkamos lietuvių kirilikos imta pereiti prie patogios lietuviams? 
teigdamas, kad nemokančiam ir visi „kabliukai“ (diakritiniai ženklai?) nepadės, 
liackis turbūt norėjo pasakyti, kad nereikia kurti idealaus fonetinio rašto, žyminčio 
visus tarties niuansus, kad raštas gali būti šiek tiek apytikslis, sutartinis, apibendri-
nantis ne vienos tarmės tarimą. pavyzdį liackis pasitelkė iš žemaičių tarmės: esą 
žemaičiai taria мэрга, aukštaičiai – мерга, bet rašytina мерга, žemaičiai paskui galės 
savaip perskaityti ir tokį parašymą. liackis leido sau tokį rašymo būdą net palygin-
ti su kinų rašyba – turbūt turėjo galvoje rašto ženklų ir garsų neatitikimą, bet ir 
paguodė: „o ką padarysi – visiems neįtiksi.“ 

Kitoje paraštėje liackis vėl kritikavo raidę <э>:

если говорятъ: мэту стр[аница] 4 ст[рока] 19 [t. y. 20] и // мету, страница 6 стр[ока] 
1ая, то не лучше ли писать вездѣ прощѣ: мету. А каждый гудасъ гуди по своему 
это е (113v–114r). 

30  plg. priešingą 1883 metų liackio mintį: 
„Почему необходимо при русской аз бу-
кѣ замѣнять одну букву двумя для озна-
ченія звуковъ я, ѣ, и ю?“ (rvia: f. 776, 
ap. 20, b. 235, l. 36v).

31  lvia: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 41r, 42r. 
32  lvia: f. 567, ap. 5, b. 4931, l. 40v, 41r. 
33  rvia: f. 776, ap. 20, b. 235, l. 36v.
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vadinasi, skirtingose leksemose (mesti ir metai) liackis siūlė tą pačią rusišką gra-
femą <е> tam, kad būtų paprasčiau. Konkretūs liackio taisymai rodo jį ir laikiusis 
tokios redagavimo nuostatos (plg. 6 lentelę). 

„тевишкас тестаментас“ (1887) liackis (1887)

мэс ‘mes’ 111r → не ужели мэсъ, а не месъ?

мэйлэ ‘meilė’ 111v → мейле

нуог смэрчіо ‘nuo mirties’ 112v → смэрчисъ или смерчисъ?

6 lentelė. zacharijaus liackio pastangos iš „тевишкас тестаментас“ išmesti raidę <э> 

toks <э> raidės neigimas labai neatitiko kalbinės situacijos, kurioje gyveno liac-
kis. panevėžio mokytojų seminarijoje jis dėstė iš РМ, jau buvusių trijų syrkino išleis-
tų stereotipinių leidimų34, kuriuose grafema <э> dominuote dominavo. ar liackis 
būtų ėmęs savo seminaristus mokyti, kad Švietimo ministerijos mokslo komiteto 
sankt peterburge aprobuotame vadovėlyje reikia išbraukyti visas <э>? 

ir anksčiau liackis užsimindavo, kad reikia paprastumo, kad rašyba neturi mar-
ginti teksto, bet niekada iki šiol nesakė to daryti rusiškų raidžių sąskaita (išskyrus 
retąsias fita ir izhitsa). dabar, 1887 metais, liackis peržengė rusų abėcėlės rubikoną – to 
paprastumo dėlei išmetė dvi raides <ѣ> ir <э>. vadinasi, savo lietuvišką kiriliką jis 
labiau perorientavo lietuviakalbiams, nebe rusakalbiams vartotojams. be to, rusiškai 
raidei <е> liackis suteikė daug daugiau svorio nei anksčiau. 

svarbus klausimas: ar liackis 1887 metais iš esmės atsisakė nuostatos išlaikyti 
kuo daugiau rusiškų raidžių lietuviškoje kirilikoje, ar gal tik laikinai taikėsi prie ki-
tokios konjunktūros? juk nors nežinia, kokiu būdu liackis gavo skaityti „тевишкас 
тестаментас“ korektūrą, bet lietuviai rengėjai ir redaktoriai (Kiškis, baltramaitis), 
spaustuvininkas (zavadzkis) tarsi rodo buvus kitą, ne vilniaus Švietimo apygardos 
kanceliarijos užsakytą, leidinį. liackis galėjo būti pamalonintas, jei patys lietuviai 
rengdami lietuvišką leidinį prašė jo pagalbos, ir galėjo kiek nuolaidžiauti, taikytis 
prie jų nuostatų tik šiam konkrečiam leidiniui35. 

vėlesns liackio rašybos analizė rodo, kad redaguodamas zavadzkio leidinuką 
jis iš dalies buvo persigalvojęs, o iš dalies tik prisitaikęs prie zavadzkio leidybos 

34  iki 1887-ųjų jau buvo išėję 1875, 1878 ir 
1882 metų РМ leidimai. 

35  Žinoma ir kitų atvejų, kai XiX amžiaus ra-
šytojai rašė skirtingomis tarmėmis, taiky-
damiesi prie pakitusios konjunktūros; pa-
vyzdžiui, Kalikstas Kasakauskis jaunystė-
je, Žemaičių vyskupiją valdant vakariečių 
aukštaičių tarmę protegavusiam vyskupui 

arnulfui Giedraičiui, stengėsi rašyti aukš-
taitiškai, o senatvėje, valdant žemaičiui 
motiejui valančiui, leido žemaitiškas kny-
geles (plg. Giedrius subačius, Kalikstas Ka-
sakauskis. Lietuvių bendrinės kalbos konjunk-
tūra. Bibliotheca Archivi Lithuanici 1, vil-
nius: lietuvių kalbos instituto leidykla, 
2001, 55–56). 
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konjunktūros: raidės jatj <ѣ> nuo to laiko atsisakė visai, o prie <э>, nors ir mažesniu 
masteliu, grįžo ir vėl vartojo36.

3. „ К А л е Н д о р и у с  с В е Ц Н у  Ц е л у  м е т у “  i r  a n d r i a u s  p o i d Ė n o 

K o r e K t ū r a. antrame leidinuko skyriuje „Календориус свецну целу мету“ esa-
ma daug raidžių taisymų. tiesiog perbraukinėta viena ar daugiau raidžių ir paraš-
tėje su konkrečiu korektūros ženkleliu pažymėtas tinkamesnis variantas (skirtingai 
nuo komentuotų korektūrinių liackio svarstymų). aišku, kad tie taisymai (truputį 
jų esama ir „тевишкас тестаментас“ dalyje) atlikti ne liackio ranka. 

Kadangi paskutiniu leidinuko taisytoju nurodytas būtent poidėnas, tikėtiniausia, 
kad kaip tik čia gali būti tikrinta poidėno. paraštėje jis įrašęs tik vieną žodį, t. y. 
tekste išbraukęs Попіещиус 114v, įrašęs Попѣльчусъ ‘pelenų diena’. daugiausia tai-
sytos pavienės raidės, o vien pagal jas sunku atsekti, ar tai tikrai poidėno rašysena. 
bet jau ir iš Попѣльчусъ matyti, kad tai ne liackio taisymas – liackis nebūtų rašęs 
lietuviško žodžio su kritikuojamąja grafema <ѣ>. plg. ir kitus jatj pavartojimus 
„Календориус“ korektūroje: БИРЖЕЕЛИС 114r → БИРЖѢЛИС; ЛИЕПАС ‘liepos’ 
114r → ЛѢПАС; Чіесоріенес ‘carienės’ 113v → Цѣсоренес. neliackiškas atrodytų ir 
taisymas РУГПИУТИС ‘rugpjūtis’ 114r → РУГПЮТИС, nes čia liackis po priebalsės 
<П> turbūt būtų įterpęs jerą <ъ>. 

tikėtini poidėno taisymai neparodo daug ar ypatingų jo lietuviškos kirilikos ra-
šybos nuostatų. didžioji dauguma korekcijų tiesiog skirta vienam ar kitam (dažniau-
siai tikrinio vardo) garsui ar grafiniam išraiškos būdui patikslinti (plg. 7 lentelę). vis 
dėlto ir tokios korekcijos rodo, kad taisė lietuvių kalbą gerai pažinęs žmogus. 

„Календориус свецну целу мету“ (1887) poidėnas (?) (1887)

метаи ‘metai’ 113v → метай

еліошиаус ‘elijo’ 114r → еліошяус

марііос ‘marijos’ 114r → маріос

захаріошияус ‘zacharijaus’ 114r → захаріошяус

Вазылиуша ‘bazilijaus’ 114r → Базылиуша

Калиниейе ‘kalėjime’ 114r → Калинее

еутропиос ‘eutropijos’ 114r → еутропіос

Вачлава ‘vaclovo’ 114v → Вацлава

марчеллаус ‘marcelijaus’ 114v → марцеллаус

Хиеронима ‘jeronimo’ 114v → Геронима

36  [zacharijus liackis,] juozapo liaugmino 
kalendoriaus vertinimas, 1896; lvia:        
f. 567, ap. 11, b. 3748, l. 4v–5r.
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„Календориус свецну целу мету“ (1887) poidėnas (?) (1887)

диена ‘diena’ 114v → дена

Викториаус ‘viktoro’ 114v → Викторяус

лукошиаус ‘luko’ 114v → лукошяус

7 lentelė. turbūt andriaus poidėno „Календориус свецну целу мету“ korektūrinių 
taisymų pavyzdžiai 

Štai kaip grafiškai atrodo „Календориус“ korektūroje taisyti žodžiai ir žodžių 
junginiai Paaukštinimo; Jono ir Povilo M.; Visų šventų; Penkių Brolių: 

 → l. 114r

 → l. 114r

 → l. 114v

 → l. 114v

3–4, 5–6, 7–8 ir 9–10 pav. tipiški „Календориус свецну целу мету“ 
korektūriniai – greičiausiai andriaus poidėno – taisymai;
rvia: f. 1284, ap. 190, b. 83d, l. 114r ir 114v

iš visko matyti ir labai skirtingas liackio bei turbūt poidėno taisymo stilius. liac-
kis komentavo korektūrą panašiai, kaip kad anksčiau buvo rašęs РМ rankraščių, 
miliausko tekstų recenzijose – su pasvarstymais, teoriškai argumentuodamas, kelda-
mas klausimus. liackiui rūpėjo ortografijos teorija bei redagavimas, ir tai jis skelbė 
korektūrų paraštėse. poidėnas turbūt buvo korektorius tiesiogine to žodžio prasme: 
tiesiog koregavo tai, kas jam atrodė netikslu, – labai konkrečiai, be jokių paaiškinimų, 
kodėl taip daro. posoškovas „тевишкас тестаментас“ tekste mokė kareivį: „наме 
бук пакарне авэла, о ант лаука мушіо – леву“ (112r). taisydamas liackis buvo 
tikras liūtas, generolas, dominuojantis mūšio lauke. o poidėnas, buvęs liackio mo-
kinys, – tik avelė, paprastas kareivis, kovojęs su klaidomis patyliukais. eduardo 
volterio nuomonė, kad poidėnas buvo stipresnis lietuvių kalbos mokovas už liackį37, 
čia niekam neatrodo buvusi svarbi. 

37  [eduardas volteris,] laiškas ivanui Korni-
lovui iš panevėžio į sankt peterburgą, 
1887-01-23; rnb: f. 377, b. 568, l. 5r–5v.
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Kai kur iš grafinio korektūrų išdėstymo matyti, kad liackis savo komentarus rašė 
toliau nuo rinkinio ribos, nes prie jos jau buvo atskirų raidžių korektūrų (plg. 112r). 
todėl tos raidės galėjo būti taisytos anksčiau, nei liackis įrašė savo komentarus (bent 
jau tose vietose, kur jų pasitaiko „тевишкас тестаментас“, o ne „Календориус“ 
paraštėse). 

tarp tų retų „тевишкас тестаментас“ raidžių korektūrų vyrauja nuosekliai brauk-
ta raidė jatj <ѣ> ir vietoj jos siūlyta <е>; tai sutiktų su liackio nuostata. tačiau vėliau 
<ѣ> taisymai užbraukti, vadinasi, vėl siūlyta palikti jatj <ѣ>, o tai jau neatitiko pasi-
keitusio liackio mąstymo. vis dėlto pasakyti, ar „тевишкас тестаментас“ raidžių 
koregavimo sluoksnyje tikrai tik vienas poidėnas išbraukinėjo, o paskui vėl įrašinėjo 
grafemą <ѣ>, nėra kaip; tik matyti, kad „Календориус“ paraštėse ta raidė įrašinėta 
turbūt poidėno. 

4. i Š v a d o s
1. zavadzkio spaustuvė 1887 metais vilniuje kirilikos raidėmis rengė lietuvišką 

dviejų dalių leidinuką (brošiūrą): 1) ivano posoškovo pamokymai kareiviui „те виш-
кас тестаментас русишкам карейвюй (иш тестаменто жмогаус вальщо но iо но 
По сошково)“ (p. 1–5) ir 2) „Календориус свецну [sic!] целу мету“ (p. 6–8). jis 
1887-09-10 buvo patvirtintas vilniaus cenzoriaus piotro levickio. dabar leidinukas 
nežinomas, galbūt ir nebuvo išleistas; apie jį sprendžiame iš korektūrai skirtų spaus-
tuvinio rinkinio atspaudų, rastų rusijos valstybės istorijos archyve (rvia) sankt 
peterburge.

2. tekstas verstas kažkokio Kiškio, vilniaus švietimo apygardos auklėtinio, kilu-
sio iš ukmergės apskrities; jo vertimą perdarė sankt peterburgo viešosios bibliotekos 
darbuotojas, lietuvių bibliografas silvestras baltramaitis; dvi korektūras skaitė vik-
toras aramavičius – vertėjas į lietuvių kalbą, buvęs (1857–1865) lietuviškų knygų 
cenzorius vilniuje; tada korektūrą dar skaitė panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių 
kalbos mokytojas zacharijus liackis ir panevėžio dviklasės mokyklos mokytojas 
andrius poidėnas. 

3. rvia išlikusioje korektūroje yra liackio ir, regis, poidėno taisymų; baltramaičio 
ir aramavičiaus turbūt taisyta anksčiau ir jų taisymai jau turėjo būti spaustuvės 
surinkti (baltramaitis galbūt buvo taisęs rankraštį, o aramavičius – buvusią ankstes-
nę korektūrą). 

4. surinktame tekste esama nemaža rytų aukštaičių tarmės žadininkuojančių šnek-
tų ypatybių (plg. висакіосе ‘visokiose’, кажна ‘kiekvieną’, каки ‘kokį’). iškalbingos 
ir hiperkorekcinės formos (plg. кито ‘kitą’, подорус ‘padorus’) – aišku, kad žadinin-
kuojančią šnektą bandyta sąmoningai bent šiek tiek keisti (taisyti kryptimi iš [a] į [o], 
bet ne priešingai). tokių netikslių formų galėjo atsirasti taisytojams nepataikant įra-
šyti vakarietiškųjų (aramavičiui ar baltramaičiui). ir leksika (pvz., žodis straigybė) 
rodo rytų aukštaičių rokiškėnų vartoseną. tai sietina arba su vertėjo Kiškio (gimęs 
ukmergės apskrityje), arba su korektoriaus aramavičiaus vartota šnekta (gimęs ir 
vaikystėje gyvenęs būtent salamiestyje ir papilyje). baltramaitis taip rašyti turbūt 
negalėjo (gimęs mankiškių kaime tarp Šiaulių ir radviliškio). 
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5. zacharijaus liackio ranka atlikti taisymai dažnai yra ne tradiciškai suprantama 
korektūra, o kalbą ir rašybą taisantys bei taisykles nusakantys komentarai. liackis, 
kaip ir ankstesnėse savo recenzijose ir taisymuose, netoleravo balsių junginių <іе>, 
<іо>, <іа>, <іи>, <ію>, diegė diakritines raides <ё>, <ў>, prirašydavo <ь> ir <ъ>, darė 
klaidų (притрукес ~ pritrūkę, смерчисъ ~ smerčis). atmetė žadininkavimo ypatybę. 
siūlė ir sau neįprastų naujovių – atsisakyti rusiškų raidžių jatj <ѣ> bei <э> (<ѣ> dau-
giau niekada ir nevartojo, bet prie raidės <э> vėliau vėl sugrįžo). 

6. andrius poidėnas turbūt buvo korektorius tiesiogine to žodžio prasme: taisė 
tai, kas jam atrodė netikslu – labai konkrečiai, be jokių paaiškinimų. priešingai nei 
liackis, jis siūlė vartoti ir rusišką raidę <ѣ> (Попѣльчусъ). Kai kur iš grafinio taisymų 
išdėstymo atrodo, kad poidėnas taisė anksčiau nei liackis. 
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Giedrius Subačius
p u b l i s H e r  z ava d z K i s ’  u n K n o W n  b r o C H u r e 
i n  C Y r i l l i C  l i t H u a n i a n  s C r i p t  ( 1 8 8 7 ) 

s u m m a r y

1. in 1887, zavadzkis’ publishing house in vilnius was setting up to publish a lithu-
anian brochure in Cyrillic letters. it contained two parts: 1) ivan pososhkov’s testament to 
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soldiers “тевишкас тестаментас русишкам карейвюй (иш тестаменто жмогаус валь-
що но iоно Посошково)” (“Fatherly testament to a russian soldier [From the testament 
of a peasant, jonas posoškovas]”; p. 1–5) and 2) “Календориус свецну [sic!] целу мету” 
(“Holiday Calendar for a Whole Year”; p. 6–8). on september 10, 1887 it received the ap-
proval of vilnius censor, petr levitskii. such a publication, however, is not known now. 
perhaps it was never actually published. We are aware of it from the typographic prints 
intended for the proof that i have discovered in the russian state Historical archive in 
saint petersburg (ф. 1284, оп. 190, д. 83d, л. 111r–114v).

2. the text was translated by a certain Kiškis, a native of the ukmergė district and a 
student of the vilnius education district; his translation was redone by a lithuanian biblio-
grapher, silvestras baltramaitis, who worked in the saint petersburg public library. two 
proofs were read by viktoras aramavičius, a person who translated texts into the lithu-
anian language, and who had worked as a censor of lithuanian books in vilnius (1857–
1865). later, the proofs were also read by zakharii lyatskii, a lithuanian language teacher 
in the panevėžys teacher training seminary, and andrius poidėnas, a teacher in the pane-
vėžys two-Year school. 

3. the proofs that survived in the archive had corrections made by lyatskii and, appa-
rently, poidėnas. baltramaitis and aramavičius must have read the proofs previously, and 
their corrections must have been typeset by the publisher (baltramaitis may have corrected 
the manuscript, while aramavičiaus may have corrected the previous proofs). 

4. the typeset text has quite many characteristics of one subdialect of eastern Highland-
ers, which in the position of the Western Highland subdialect accented [o·] has a long [a·], 
i.e., the so-called žadininkai subdialect from around the town of rokiškis (cf. висакіосе ~ 
vi sokiose, кажна ~ kožną, каки ~ kokį). the hypercorrections (cf. кито ~ kitą, подорус ~ 
padorus) are quite revealing too. it is obvious that attempts were being made to at least 
somewhat modify žadininkai features (to correct from [a] to [o], and not vice versa). Hy-
percorrections could have appeared because the proofreaders (aramavičius and baltra-
maitis) made mistakes in reconstructing the Western Highland subdialect. the lexis (e.g., 
word straigybė) also shows that the subdialect of eastern Highlanders from around the 
town of rokiškis was used. the reason for that could have been that it was the native 
dialect of translator Kiškis (he was born in the ukmergė district), or of proofreader ara-
mavičius (he was born and raised in salamiestis and papilys). baltramaitis may not have 
been able to write in that dialect (he was born in the village of mankiškiai, between Šiau-
liai and radviliškis). 

5. Corrections made by zakharii lyatskii often cannot be referred to as proofs in the 
traditional sense. these were rather commentaries that corrected the language and spelling 
and set the rules. as in his earlier reviews and corrections, lyatskii did not tolerate the 
vowel combinations <іе>, <іо>, <іа>, <іи>, <ію>, introduced diacritical letters <ё>, <ў>, ad-
ded <ь> and <ъ>. He rejected the characteristics of the žadininkai subdialect. He also offered 
some novelties that were not typical for himself—he rejected the russian letters yat <ѣ> and 
<э> (he never used <ѣ> again, but he returned to the letter <э> later). 



6. andrius poidėnas must have been a proofreader in the direct sense of the word: he 
corrected everything that seemed inaccurate to him and did it in a very concrete manner 
without any explanations. Contrary to lyatskii, he suggested using the russian letter <ѣ> 
(Попѣльчусъ). positioning of graphic proofs in some places allows one to conclude that 
poidėnas was making corrections prior to lyatskii. 

Giedrius subačius  Gauta 2010 m. liepos 28 d. 

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5 

LT-10308 Vilnius, Lietuva

el. p.: subacius@uic.edu

Department of Slavic and Baltic Languages and Literatures

University of Illinois at Chicago

UH 1600, MC/306

601 S. Morgan St.
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157 v i e n a  k a l b a  –  d v i  a b ė c ė l ė s : 
k i r i l i k a  i r  l o t y n i š k a  a b ė c ė l e  r a š y t i 
P e t r o  S u r v i l o  l a i š k a i

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

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  1 5 7 – 1 8 2

Aurelija Tamošiūnaitė
university of illinois at chicago

viena kalba – dvi abėcėlės: 
kirilika ir lotyniška abėcėle rašyti 
petro survilo laiškai

1. Į v a d a s .  1865 metais, uždraudus spaudą lotyniškais rašmenimis, kirilika 
lietuvių kalba imti spausdinti elementoriai, religiniai leidiniai, kalendoriai ir grožinė 
literatūra. uždarius parapines pradines mokyklas, steigtos valdinės, kuriose mokyta 
rusų kalba. varšuvos švietimo apygardai pavaldžiose užnemunės pradinėse moky-
klose (ir gimnazijose) nedrausta mokyti lietuvių kalbos, tuo tarpu Kauno gubernijo-
je vartoti lietuvių kalbą leista tik pirmaisiais pradinės mokyklos metais1. 

antanas namikas, valdinę mokyklą užpaliuose pradėjęs lankyti 1895 metais, 
prisimena: 

mokytojas reida mus mokė rusiškai, o rusų kalbos mes, mokiniai, išskyrus ruselius, 
nemokėjom, mokytojas gi lietuviškai nieko nesuprato. [...] mokslas mokykloje tęsdavos 
nuo lapkričio pradžios iki maždaug antrai kovo mėnesio pusei, iš viso, atskaičius 
Kalėdų atostogas, apie keturis mėnesius. mokinių dauguma, pramokę pasirašyt savo 
pavardę, pamesdavo mokyklą, tik mažuma išeidavo per tris – keturias ir net penkias 
žiemas pradžios mokyklos kursą ir laikydavo egzaminus. tik baigiantiems kursą moks-
las dar prasitęsdavo iki balandžio pradžios. pažymėjimas apie pradžios mokyklos 
baigimą jokios reikšmės neturėjo ir, stojant gimnazijon, reikėdavo laikyt egzaminus2.

iš namiko atsiminimų matyti, jog daugelis valstiečių ir smulkiųjų ūkininkų vaikų, 
XiX ir XX amžių sandūroje lankiusių pradinę mokyklą, išmokdavo tik parašyti savo 
pavardę, o gerai rašyti pramokusiųjų būdavo daug mažiau. Kita vertus, tokių valdinių 
mokyklų mokiniai buvo mokomi rašyti kirilika, o ne lotyniško pagrindo abėcėle.

1  vytautas merkys, Knygnešių laikai. 1864–
1904, vilnius: valstybinis leidybos centras, 
1994, 81; teresė bukauskienė, Lietuvos mo-
kyklai 600 metų, vilnius: viliaus užtupo 
leidykla, 1997, 15.

2  antanas namikas, Gyvenimo fragmentai, ute-
na: uab „utenos spaustuvė“, 2003, 22–23. 
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Kirilikos paplitimas bei diegimas ir amžininkų, ir vėliau rašiusių autorių vertintas 
nevienareikšmiškai. vieni pabrėžė visuotinį tiek inteligentijos, tiek visos visuomenės 
kirilika spausdintų lietuviškų leidinių ignoravimą, kiti pripažino, kad kirilikos po-
veikis galėjo būti didesnis, nei manyta, ypač mažamoksliams gyventojams.

pirmieji dėmesį į kirilika išleistų leidinių platinimo nesėkmes atkreipė patys rusų 
pareigūnai, švietimo įstaigų tarnautojai3. Ypač daug liko neišplatintų religinių knygų4, 
kurias valdžia vėliau visai nustojo leisti. tačiau priešintasi ne vien religinėms knygoms 
kirilinėmis raidėmis, bet ir vadovėliams: tėvai net neleisdavę vaikų į mokyklas, ku-
riose iš tokių vadovėlių mokyta5. 1902–1903 metų valdinėje ataskaitoje apie kirilikos 
nepritapimą piotras sviatopolkas-mirskis rašė: „Не смотря на всѣ запретительныя 
мѣры, принятыя въ отношенiи латино-литовскаго шрифта, не смотря на казенныя 
изданiя русскимъ шрифтомъ, шрифтъ этотъ литовцамъ не привился.“6 

apie kirilikos vartojimą asmeniniuose laiškuose vienoje iš ataskaitos išnašų svia-
topolkas-mirskis užsimena: 

тѣмъ болѣе удивляться можно, какъ нѣкоторые изъ сторонниковъ русскаго шриф-
та по настоящее время склонны вѣрить, будто литовцы-простолюдины пользу-
ются этимъ щрифтомъ въ частной перепискѣ на литовскомъ языкѣ. указываютъ, 
между прочимъ, будто солдаты-литовцы пишутъ роднымъ литовскiя письма 
русскими буквами. Это мнѣнiе основано на недоразумѣнiи. русскiя буквы дяй-
ствительно примѣняются въ литовскихъ писмахъ, но лишь въ техъ случаяхъ, 
когда неграмотный солдатъ-литовецъ поручаетъ писать письмо грамотно-
му солдату-русскому, диктуя ему письмо по-литовски, или же грамотный 
по-русски литовецъ не грамотенъ по-литовски. такiя письма, неудобочитае-
мыя, разбираются съ трудомъ деревенскою интеллигенцiею. Въ настоящее время 
въ Ковенской губернiи большинство, можно сказать, литовскихъ дѣтей, по-
ступающихъ въ народныя школы, уже грамотны по-литовски, обучаясъ 
этой грамотѣ на дому7.

taigi sviatopolkas-mirskis teigia, kad nuomonė, jog kiriliką plačiai vartojo kareiviai, 
rašiusieji laiškus artimiesiems, pagrįsta tam tikru nesusipratimu. jo manymu, tokių 

3  merkys 1994, 98.
4  nepamirština čia ir tai, jog ortografija turi 

simbolinę reikšmę tiek katalikų, tiek sta-
čiatikių dogmose, žr. Giedrius subačius, 
„development of the Cyrillic orthography 
for lithuanian in 1864–1904“, Lituanus 
51(2), 2005, 45. Kirilika, sukurta būtent re-
liginiams tekstams rašyti, neatsiejama nuo 
stačiatikių tikėjimo. lietuviams religiniai 
tekstai buvo spausdinami lotynišku raidy-
nu, todėl kirilikos diegimas religiniuose 
tekstuose galėjo būti jų suvoktas ir kaip ki-
šimasis į tai, kas šventa, neliečiama. apie 
abėcėlių ar rašmenų ikoniškumą ir simbo-
linę reikšmę taip pat žr. mark sebba, „so-

ciolinguistic approaches to writing systems 
research“, Writing Systems Research 1(1), 
2009, 35–49.

5  merkys 1994, 100.
6  [piotras sviatopolkas-mirskis,] „vilniaus, 

Kauno ir Gardino generalgubernatoriaus 
generolo leitenanto kunigaikščio piotro 
sviatopolko-mirskio 1902–1903 metų val-
dinė ataskaita“, Lietuvių klausimas Rusijos 
imperijoje XIX a.–XX a. pradžioje. Faksimili-
nis valdininkų ataskaitų ir dokumentų rinki-
nys, sudarytojas ir įvado autorius riman-
tas vėbra, vilnius: baltos lankos, 2001, 210 
(čia ir kitur paryškinta mano – a. t.).

7  sviatopolkas-mirskis 2001, 212–213.
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laiškų galėjo atsirasti tik dėl dviejų priežasčių: laiškus kirilika galėjo rašyti rusai karei-
viai, kuriems lietuviai diktuodavo tekstą lietuviškai, arba laiškus rašė rusiškai pramo-
kę rašyti kareiviai, nemokėję rašyti lotyniškomis raidėmis. tačiau sviatopolkas-mirskis 
skeptiškai vertino nuomonę, jog kirilika buvo plačiai vartojama mažamokslių lietuvių. 
jo manymu, tuo metu (t. y. XX amžiaus pradžioje) dauguma valdines mokyk las lan-
kiusių vaikų jau buvo pramokę rašyti lietuviškai lotyniška abėcėle namuose. 

apie kirilika rašytus asmeninius laiškus ir kirilikos poveikį mažiau raštingiems 
žmonėms 1938 metų balandžio 20 dieną lietuvių mokytojų sąjungos suvažiavime 
sakytoje kalboje užsiminė ir antanas smetona: 

slėptinė mokykla plinta, rangčių [sic!] eina su viešąja rusinimo mokykla, kurios 
įtaka, reikia pripažinti, jau buvo bepradedanti šaknytis mūsų liaudyje. daugelis 
lietuvių, išėjusių amerikon, rašydavo savo giminėm gromatas lietuviškai, bet rusiš-
komis raidėmis8.

Kad kirilika buvo paplitusi labiau, nei iš tiesų manyta, yra teigęs ir vaclovas 
biržiška: 

tyliu, bet visuotiniuoju lietuvių visuomenės sutarimu tiek nelegalioje lietuvių spau-
doje, tiek legalioje rusų spaudoje per visą 40 spaudos uždraudimo metų buvo plati-
nama toji mintis, kad lietuvių visuomenė nepriima ir nepriims rusų raidžių. tai buvo 
daroma labiausiai kovos politikos sumetimais. tačiau, kada spaudai leidus tie mo-
tyvai atkrito, tiek periodinėje spaudoje, tiek istorinėse spaudos uždraudimo laikotar-
pio apžvalgose irgi įsivyravo pažiūra, kad tuo atžvilgiu visos lietuvių visuomenės 
nusistatyms [sic!] buvo vieningas, kad už rusų raides stovėjo vien tiktai įvairūs tau-
tos išdavikai. tačiau tikrovėje ne taip buvo. pirmiausia, buvo neabejojamas faktas, 
kad ta lietuvių visuomenės dalis, kuri be pradžios mokyklos kito mokslo nėjo, 
žymia dalimi priėmė rusų raides raštui, nes mažamoksliai, vienaip išmokę rašyti, 
nelengvai pripranta rašyti kitomis raidėmis ar rašyba. o skaičius ėjusių į rusiškąsias 
pradžios mokyklas didėjo iš metų į metus. tos rusų rašto raidės lietuviškuose raš-
tuose taip plačiai buvo paplitusios, kad ir spaudą leidus, net ir nepriklausomybę 
atgavus, jos neišnyko: buvo lietuviškų laiškų, rusų raidėmis rašytų, knygnešių, 
kurie reikalavo iš prūsų nelegalinių lietuvių knygų spaudos draudimo laikais; išsi-
liko daugybė tokių laiškų, rašomų ligi mūsų laikų Amerikos lietuvių senų emi-
grantų; turiu kolekcijoje vieną sąskaitą mūsų laikais lietuvio krautuvininko provin-
cijoje, rašytą lietuviškai, bet rusų raidėmis9. 

biržiška, kaip ir sviatopolkas-mirskis, mini mažamokslius lietuvius, kaip poten-
cialius kirilikos asmeniniuose tekstuose vartotojus. biržiškos nuomone, būtent ma-
žamoksliams, tebaigusiems pradinį mokslą, sunku buvo išmokti rašyti kitomis rai-

8  [antanas smetona,] „mokykla nepriklauso-
moje lietuvoje. respublikos prezidento an-
tano smetonos kalba, pasakyta balandžio 
20 d. per lietuvių mokytojų sąjungos suva-
žiavimą“, Vakarai 93(699), 1938-04-23, 2.

9  vaclovas biržiška, „1883 m. ‘raszliawos 
pacz tas’“, Mūsų senovė 2, nr. 1(6), 1937, 
24–25. 
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dėmis. Kita vertus, tokiems žmonėms raštas dažnai nebuvo kasdieninė veikla, todėl 
dauguma savo rašto įgūdžių ir nelavindavo. 

publikuotų kirilika rašytų asmeninių tekstų nėra daug. Keletą jų (du atvirlaiškius 
ir įrašus keturiose knygose) yra publikavusi ir analizavusi jurgita venckienė10. ap-
žvelgusi XiX amžiaus pabaigos–XX amžiaus pradžios periodikoje išsakytas nuomo-
nes apie kirilika rašomus asmeninius tekstus, venckienė minėjo dvi pagrindines tokio 
rašymo priežastis: „(a) kirilika rašė lotyniško raidyno nemokėję žmonės, (b) rašyti 
kirilika buvo madinga. abiem atvejais tai tiko menkai išsilavinusiems žmonėms.“11

Šiame straipsnyje aptariami pasvališkio petro survilo kirilika ir lotyniška abėcėle 
rašyti laiškai, iškeliant dar vieną rašymo kirilika priežastį – geresnius rašymo kirili-
ka įgūdžius. taip pat lyginami kirilika ir lotyniška abėcėle rašytų laiškų rašyba, 
tarmės ir bk santykis bei aptariama galima rašomosios kalbos įtaka mažiau išsilavi-
nusio pasvališkio rašybai.

2. p e t r o  s u r v i l o  l a i Š K a i. Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų 
bazėje turimi 5 petro survilo12 laiškai, iš jų trys parašyti kirilika, o du – lotynišku 
raidynu13. visi laiškai rašyti iš jungtinių amerikos valstijų į lietuvą. Įvairiuose šal-
tiniuose nurodomi skirtingi petro survilo gimimo metai. pirmojo pasaulinio karo 
šauktinių registracijos kortelėje nurodyta, jog survilas gimęs 1876 metais pasvalyje14. 
tuo tarpu 1914 metais iš Hamburgo į liverpulį ir iš liverpulio į bostoną vykusių 
keleivių sąraše nurodoma, jog survilui 28 metai, vadinasi, jis turėtų būti gimęs 1886 
metais15. Kuri data teisinga, sunku pasakyti, tačiau galima spėti, jog registruodama-
sis į pirmojo pasaulinio karo šauktinių gretas survilas savo amžių galėjo ir pameluo-
ti, norėdamas atrodyti vyresnis. 

10  jurgita venckienė, „Kirilika rašytas lietu-
viškas atvirukas (XX amžiaus pradžia?)“, 
ALt 6, 2004, 315–318; jurgita venckienė, 
„Kirilika rašyti lietuviški XiX amžiaus pa-
baigos ir XX amžiaus pradžios rankrašti-
niai tekstai“, ALt 8, 2006, 319–332. 

11  venckienė 2006, 320.
12  turima ne tik petro survilo, bet ir jo brolio 

jono bei sesers Filomenos survilaitės-ja-
nulevičienės laiškų. daugelis laiškų nepa-
sirašyti, laiškų autoriai nustatyti pagal ra-
šyseną ir biografijos faktus. 

13  Šių ir kitų survilų šeimos laiškų rankraščiai 
saugomi asmeniniame bronės valickienės 
archyve vilniuje.

14  Pirmojo pasaulinio karo šauktinių registracijos 
kortelės, 1917–1918 [World War I Draft Regis-
tration Cards, 1917–1918; interneto duome-
nų bazė], provo, ut, usa: ancestry.com 
operations inc., 2005, mikrofilmo sąrašo 
nr. 1711721, kortelės serijos nr. 992    
(www.ancestry.com; žiūrėta 2010-04-07). 

Šie ir toliau minimi petro survilo biografi-
niai duomenys rasti interneto duomenų 
bazėje ancestry.com.

15  „laivo Anandia, išplaukusio iš liverpulio 
1914 m. kovo 26 d. ir atvykusio į bostoną 
1914 m. balandžio 6 d., keleivių sąrašas“, 
Bostono keleivių sąrašai, 1820‒1943 [Boston 
Passenger Lists, 1820–1943; interneto duo-
menų bazė], provo, ut, usa: ancestry.
com operations inc., 2006, mikrofilmo   
nr. 219, 148 (www.ancestry.com; žiūrėta 
2010-04-07); „laivo Bury, išvykusio iš 
Hamburgo 1914 m. kovo 14 d. į Grimsbį, 
liverpulį ir sautamptoną, keleivių sąra-
šas“, Hamburgo keleivių sąrašai, 1850‒1934 
[Hamburg Passenger Lists, 1850‒1934; inter-
neto duomenų bazė], provo, ut, usa: an-
cestry.com operations inc., 2008, mikrofil-
mo sąrašo nr. K_1835, t. 373-7 i, viii a 1, 
band 275, 629 (www.ancestry.com; žiūrėta 
2010-04-07). 
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survilas į jav pirmą kartą atvyko 1906 metais ir čia gyveno iki 1912 metų. vėliau 
į jav visam laikui kartu su seserimi Filomena survilaite vėl atvyko 1914 metais16. 
survilas gyveno naujojo Hampšyro ir masačusetso valstijose17, kaip jau minėta, buvo 
užsiregistravęs į pirmojo pasaulinio karo šauktinius. manoma, kad po karo survilas 
jav ūkininkavo18. mirties data ir vieta nežinoma.

bronė valickienė, laiškų saugotoja, teigia, jog survilas buvo lankęs „narodnąją“ 
(valdinę rusišką – a. t.) pradinę mokyklą, kurioje pramoko rašyti kirilika. lotyniška 
abėcėle rašyti laiškai rodo, jog autorius pažino ir šį raidyną, greičiausiai išmoktą iš 
maldaknygių (tokį spėjimą sustiprintų ir toliau aptariamos lotyniška abėcėle rašytų 
laiškų rašybos ypatybės). rašyti lotynišku raidynu survilas vargu ar buvo mokomas 
mokykloje. Kelčiau hipotezę, jog laiškų autorius buvo labiau įgudęs rašyti kirilika. 
tokį spėjimą patvirtintų ir faktas, jog kirilika survilo laiškai rašyti jau panaikinus 
spaudos draudimą: 1907-12-03, 1908-02-16 ir 1908-04-25. lotynišku raidynu survilo 
laiškai rašyti 1909-05-13 ir 1909-08-26.

visų penkių petro survilo laiškų tėra išlikę po vieną puslapį. Greičiausiai laiškai 
savininkų saugoti ne dėl turinio, o dėl pirmame lapo puslapyje spausdintų paveiks-
lėlių ir tekstelių. visi laiškai rašyti ant specialių šablonų laiškams į lietuvą rašyti, 
kurių pirmame puslapyje dažniausiai būdavo spaustuvėje spausdintas tekstas (pro-
za ar eilėmis), skirtas konkrečiam giminaičiui (motinai, tėvui, broliui ar seseriai) ar 
konkrečiai progai19.

2.1. t a r m Ė s  Y p a t Y b Ė s. siekiant nustatyti bendrinės kalbos (bk) ir gimtosios 
petro survilo tarmės – šiaurės panevėžiškių pasvališkių šnektos – santykį, survilo 
laiškų kalba bus aptarta aprašant tas pasvališkių šnektos ypatybes, kurios skiriasi 
nuo bk. toks aprašymo metodas padės atpažinti autoriaus intencijas sąmoningai (ar 
nesąmoningai) rinktis pasvališkių ar bk lytis. Kitaip tariant, besiskiriančių nuo bk 
pasvališkių ypatybių keitimas bk lytimis survilo laiškuose galėtų rodyti sąmoningą 
autoriaus intenciją orientuotis į bk20.

survilas rašė gimtąja šiaurės panevėžiškių tarme, bendrinės kalbos (vak. aukštai-
čių tarmės) įtakos nėra daug. tiek kirilika, tiek lotynišku raidynu rašytų laiškų tarmės 
ypatybės aptariamos kartu. 

16  „laivo Anandia, išplaukusio iš liverpulio 
1914 m. kovo 26 d. ir atvykusio į bostoną 
1914 m. balandžio 6 d., keleivių sąrašas“, 
148.

17  „laivo Batavia, išplaukusio iš Hamburgo 
1911 m. liepos 24 d. ir atvykusio į niujor-
ką 1911 m. rugpjūčio 7 d., keleivių sąra-
šas“, Niujorko keleivių sąrašai, 1820–1957 
[New York Passenger Lists, 1820–1957; inter-
neto duomenų bazė], provo, ut, usa: an-
cestry.com operations inc., 2006, mikrofil-
mo nr. t715, mikrofilmo sąrašo nr. t715_ 

1718, sąrašo nr. 12, 214 (www.ancestry.com; 
žiūrėta 2010-04-07). 

18  bronė valickienė, elektroninis laiškas Gied-
riui subačiui iš vilniaus į oksfordą, jav, 
2010-01-11.

19  ant tokių laiškų šablonų rašyti ir kiti sur-
vilų šeimos narių laiškai.

20  dėl sąmoningų intencijų rinktis vienos ar 
kitos tarmės ypatybes svarbos žr. Giedrius 
subačius, Žemaičių bendrinės kalbos idėjos. 
XIX amžiaus pradžia, vilnius: mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos institutas, 1998, 23–26. 
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2.1.1. Š i a u r Ė s  p a n e v Ė Ž i Š K i Ų  [ọ] – b K  [a·] (<*ą), [au], [u]. laiškuose dės-
ningai išlaikytas šiaurės panevėžiškių [ọ] šiose pozicijose:

a) acc. sg. galūnėje21: deno ‘dieną’ 1909-05-13 1v; kialiato ‘keletą’ 1909-05-13 1v; 
meliawsio ‘mieliausią’ 1909-08-26 1v; вено ‘vieną’ 1907 1v; громято ~ grometą ‘laišką’ 
1908-02-16 1v; дарбо ‘darbą’ 1908-02-16 1v; сарадо ~ saradą ‘trečiadienį’ 1908-02-16 
1v; шё ‘šią’ 1908-02-16 1v ir kt. vieną kartą šioje pozicijoje parašyta <a> – ка ‘ką’ 
1908-02-16 1v. daugiau pavyzdžių su acc. sg. -ą pozicija nerasta, vadinasi, dėsningai 
išlaikyta tarmės ypatybė;

b) atvirojoje ir uždarojoje galūnėje, kur bk turimas tvirtagalis ar nekirčiuotas [au]22: 
dirbo ‘dirbau’ 1909-05-13 1v; pabowo ‘pabuvau’ 1909-05-13 1v; praszo ‘prašau’ 1909-
05-13 1v; апрйлос ~ apriliaus ‘balandžio’ 1908-04-25 1v; паймё ‘paėmiau’ 1908-02-16 
1v; памислиё ~ pamislijau ‘pamaniau’ 1907 1v ir kt.;

c) kamieno nekirčiuotose ar turinčiose atitrauktinį kirtį pozicijose bei vienskieme-
niuose žodžiuose, kur bk turima [u]23: nowejti ~ nuveiti ‘nueiti’ 1909-05-13 1v; pirmo-
cziawsi ‘pirmučiausia’ 1909-08-26 1v; бос ‘bus’ 1908-02-16 1v, 1908-04-25 1v; мом 
‘mums’ 1907 1v; номазйнй ‘numažino’ 1908-02-16 1v(2x); состой ‘sustojo’ 1908-02-16 
1v ir kt. tik vieną kartą šioje pozicijoje pavartota <у> – мум ‘mums’ 1908-04-25 1v.

2.1.2. Š i a u r Ė s  p a n e v Ė Ž i Š K i Ų  [ε], [ẹ] – b K  [ai], [ei]. išlaikyti šiaurės pa-
nevėžiškių monoftongai [ε] (po kietojo priebalsio) ir [ẹ] (po minkštojo priebalsio) tose 
pozicijose, kur bk turimi tvirtagaliai ar nekirčiuoti dvibalsiai [ai], [ei]24: giare ‘gerai’ 
1909-05-13 1v; paczes ‘pačiais’ 1909-08-26 1v; pirme ‘pirmai’ 1909-05-13 1v; вйшке 
‘viškai’ 1907 1v; лабe ‘labai’ 1907 1v(2x), 1908-02-16 1v; пакарне ~ pakarniai ‘nuolan-
kiai’ 1908-02-16 1v ir kt. Keletą kartų pasitaikė užrašymų ir su nemonoftongizuotais 
dvibalsiais: tajs ‘tais’ 1909-08-26 1v; свейкай ‘sveikai’ 1908-04-25 1v; ленксмей ‘links-
mai’ 1908-04-25 1v. viena vertus, čia galėtų būti užfiksuoti diftongoidai, kurių šiaurės 
panevėžiškių tarmėje pasitaiko gana dažnai25. Kačiuškienės duomenimis, su silpnu 
antruoju dvibalsio komponentu dažniausiai (10,8% visų atvejų) ištariamos po kieto-
jo priebalsio esančios galūnės ([ai] → [.⁽ⁱ⁾])26. visais trimis atvejais survilas nemo-
noftongizuotas galūnes taip pat pažymėjo po kietųjų priebalsių. Kita vertus, galūnių 
nemonoftongizavimas galėtų orientuoti ir į bk įtaką.

21  LKA ii 5 žemėl.; Lietuvių kalbos tarmių chres-
tomatija, sudarė rima bacevičiūtė, audra 
ivanauskienė, asta leskauskaitė, edmun-
das trumpa, vilnius: lietuvių kalbos ins-
tituto leidykla, 2004, 174 (toliau – LKTCh); 
z[igmas] zinkevičius, Lietuvių dialektologi-
ja, vilnius: mintis, 1966, 83. 

22  LKA ii 63 žemėl.; LKTCh 178; zinkevičius 
1966, 92; šiaurės panevėžiškių tarmę ti-
riančių dialektologų darbuose šią poziciją 
įprasta žymėti alofonu [ɔ], nes galūnės 
monoftongas, kaip nustatė Genovaitė  Ka-
čiuškienė, skamba kiek kitaip nei grynasis 

[ọ] (plačiau žr. Genovaitė Kačiuškienė, 
Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologijos bruo-
žai, vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 
2006, 61, taip pat 43 išnašą).

23  Žr. Kačiuškienė 2006, 66; LKTCh 177; zinke-
vičius 1966, 66.

24  zinkevičius 1966, 92; Kačiuškienės (2006, 
60, 61) tyrimai parodė, jog kalbant lėčiau 
(ypač atvirojoje galūnėje) šie galiniai gar-
sai gali išlaikyti diftongoidinį pobūdį.

25  Kačiuškienė 2006, 61.
26  Kačiuškienė 2006, 61.
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2.1.3. Š i a u r Ė s  p a n e v Ė Ž i Š K i Ų  [a] – b K  [o·]. dėsningai redukuotos ãtvi-
ro sios nekirčiuotos galūnės27: bedarba ‘be darbo’ 1909-05-13 1v; giwianima ‘gyvenimo’ 
1909-08-26 1v; pona ‘pono’ 1909-05-13 1v; гродзйа ‘gruodžio’ 1907 1v; куна ‘kūno’ 
1907 1v; сава ‘savo’ 1907 1v, 1908-02-16 1v, 1908-04-25 1v; состоя ‘sustojo’ 1907 1v ir 
kt. (plg. 1 pav.) užrašymų su <o> šiuose laiškuose nepasitaikė. dvejopai galima būtų 
interpretuoti žodį фебраля ~ febralio ‘vasario’ 1908-02-16 1v. Čia <я> galėtų žymėti 
redukuotą poziciją po minkštojo priebalsio, antra vertus, iš rusų kalbos pasiskolintas 
žodis čia gali būti parašytas rusiškai, tiesa, supainiojus raides: vietoje <в> parašyta 
grafema <б>. neatmestina, kad tai gali būti ir hibridinė forma, turinti tiek rusiškų, 
tiek lietuviškų elementų.

2.1.4. Š i a u r Ė s  p a n e v Ė Ž i Š K i Ų  [ẹ], [ọ] – b K  [i]. Kamieno nekirčiuotose, 
turinčiose atitrauktinį kirtį, tvirtagalių dvigarsių pirmųjų dėmenų pozicijose ar vien-
skiemeniuose žodžiuose, kur bk turima [i], žymėtas tarmės [ẹ]28: акетй ‘o kiti’ 1907 
1v; ленксмйбес ‘linksmybės’ 1908-04-25 1v; наленксмй ‘nelinksmi’ 1907 1v ir kt. prieš 
kietąjį priebalsį ši pozicija taip pat žymėta <е>, pvz.: meiliengiu ‘meilingu’ 1909-08-26 
1v; wesus ‘visus’ 1909-05-13 1v; тверту ‘tvirtu’ 1908-04-25 1v; трес ‘tris’ 1907 1v; 
фабреку ‘fabrikų’ 1907 1v (bet plg. pabriki ‘fabrike’ 1909-05-13 1v), nors šiaurės pane-
vėžiškiai, iš kurių teritorijos kilęs survilas, čia turi supriešakėjusį balsį [ọ]29. 

Kita vertus, kai kur šiaurės panevėžiškių [ẹ], [ọ] (resp. bk [i]) pozicija žymėta ir 
<i> (lotynišku raidynu rašytuose laiškuose) ar <й> (kirilikos raidynu): pagiarbintas 
‘pagarbintas’ 1909-08-26 1v; pirmocziawsi ‘pirmučiausia’ 1909-08-26 1v; wisiosi ‘visuo-
se’ 1909-08-26 1v; твйртйбес ‘tvirtybės’ 1908-04-25 1v; пагарбйнтас ‘pagarbintas’ 
1908-02-16 1v, 1908-04-25 1v. Čia greičiausiai žymėtas ne tarmės, o bendrinės kalbos 
[i]. tris kartus grafema <i> (ar <й>) rašyta žodyje pagarbintas30, kuris survilo vartotas 
pasisveikinimo formulėse (tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus). minėto žodžio rašybą 
survilas turėjo būti nusižiūrėjęs nuo laiškų vadovų ar netgi nuo tekstelių, kurie buvo 
išspausdinti laiškų pirmuose puslapiuose31. iš penkių petro survilo laiškų dviejų 
(1907-12-03 ir 1909-05-13) pirmuose puslapiuose yra užrašytas minėtas krikščioniškas 
pasveikinimas. 

2.1.5. Š i a u r Ė s  p a n e v Ė Ž i Š K i Ų  [un], [um], [in], [im], [ọn], [ọm], [ẹn], [ẹm] – 
b K  [an], [am], [en], [em]. Šiaurės panevėžiškiai apie pasvalį, saločius tvirtapradžius 
[an], [am], [en], [em] siaurina į [un], [um], [in], [im], o tvirtagalius, nekirčiuotus ar 
atitrauktinį kirtį turinčius – į [ọn], [ọm], [ẹn], [ẹm]32. tiek rašytuose lotynišku raidy-
nu, tiek rašytuose kirilika laiškuose pavyzdžių su tvirtapradžiais tautosilabiniais 
junginiais nepasitaikė, tik keletas su tvirtagale ar nekirčiuota pozicija: ontanuke ‘an-

27  Žr. Kačiuškienė 2006, 70; LKA ii 38 žemėl.; 
LKTCh 178; zinkevičius 1966, 120.

28  LKTCh 177; zinkevičius 1966, 66–67.
29  LKTCh 177; zinkevičius 1966, 66.
30  reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad lekse-

mos pagarbintas galūnė survilo neredukuo-
jama. tai taip pat orientuotų į rašomosios 
kalbos įtaką.

31  teksteliai parengti bendrine kalba.
32  LKTCh 173; zinkevičius 1966, 99.
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1 pav. petro survilo kirilika rašytas 1907-12-03 laiškas iš Cambridge į pasvalį: 
puslapis su formomis гродзйа ‘gruodžio’, двйѣн ~ dvijen ‘dvi’, паямйё ‘pa-
ėmiau’, свенчзйавсос ‘švenčiausios’, фабреку ‘fabrikų’, чесо ~ čėsą ‘laiką’;
asmeninis bronės valickienės archyvas, vilnius
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tanukai’ 1907 1r33; онт ‘ant’ 1907 1v; онтануко ‘antanuką’ 1907 1v. atrodo, kad ir 
čia rašantysis išlaikė gimtosios tarmės ypatybes. tik vieną kartą tvirtagalis junginys 
[an] užrašytas ir <ан>: ант ‘ant’ 1908-04-25 1v. 

2.1.6. Š i a u r Ė s  p a n e v Ė Ž i Š K i Ų  t r u m p Ų j Ų  G a l ū n i Ų  b a l s i Ų  r e -

d u K C i j a. petro survilo laiškuose žymėtos redukuotos galūnės, būdingos šiaurės 
panevėžiškiams, kurių plote trumpieji galūnių balsiai virto murmamaisiais garsais34. 

redukavus trumpąjį uždarosios galūnės balsį, ši pozicija dažniausiai žymėta gra-
femomis <i> ir <й> (keletą kartų ir <и>): tamstis ‘tamstas’ 1909-08-26 1v; ашарйс ‘aša-
ras’ 1908-04-25 1v; бролалйс ‘brolelius’ 1908-02-16 1v; варгйс ‘vargus’ 1908-04-25 1v; 
громятйс ~ grometas ‘laiškus’ 1907 1v; девис ‘dievas’ 1908-04-25 1v ir kt. 

atviroji redukuota galūnė taip pat žymėta <i> ir <й>: zodʒi ‘žodžiu’ 1909-05-13 1v; 
йшдйрбй ‘išdirbu’ 1907 1v; варкй ~ vark ‘vargsta’ 1908-02-16 1v; o kartais visai nežy-
mėta: декавой ‘dėkavoju’ 1907 1v; був ‘buvo’ 1908-02-16 1r; состой ‘sustojo’ 1908-02-16 
1v; жадет ‘žadėta’ 1908-04-25 1v. 

tendencija redukuotą galūnę žymėti grafema <i> (kirilikos raidyne, kaip rodo 
pavyzdžiai, ją šiuo atveju vaduoja <й> ir <и>) yra pastebėta ir kituose panevėžiškių 
laiškuose35. Kačiuškienė, XiX amžiuje antano baranausko užfiksuotus duomenis 
palyginusi su savo tyrimo rezultatais, nustatė, jog „murmamieji balsiai mūsų dieno-
mis ištariami maždaug tokiomis pat sąlygomis kaip ir XiX amžiuje: jų segmentinės 
realizacijos dažnumas priklausė ir priklauso nuo buvusio kirčio, priebalsių minkštu-
mo – kietumo ir skiemens atvirumo – uždarumo“36. survilo laiškuose redukuotos 
galūnės dažniausiai žymėtos pokirtiniuose skiemenyse (pvz., tamstis) ar pagrindinį 
kirtį turėjusiuose skiemenyse (pvz., варгйс). Kačiuškienė teigia, kad būtent tokiose 
pozicijose murmamasis garsas ištariamas dažniau37. 

2.1.7. K i e t a s i s  [l] p r i e Š  e t i p o  v o K a l i z m ą. pasvališkio laiškuose kai 
kur ryškus visiems rytų ir pietų aukštaičiams bei daliai vakarų aukštaičių būdingas 
kietasis [l] prieš e tipo vokalizmą38: атлайдзй ‘atleidžia’ 1908-02-16 1v (plg. 2 pav.); 
бролалй ‘brolelį’ 1907 1v; парлайстй ‘perleisti’ 1908-04-25 1v. tačiau kai kur yra ir 
minkštasis [l´]: motinele ‘motinėlę’ 1909-05-13 1v, 1909-08-26 1v; мотйнеле ‘motinėlę’ 
1908-02-16 1v ir kt. antra vertus, kaip bus matyti toliau (žr. 2.1.8), survilas nebuvo 
gerai perpratęs, kaip žymėti priebalsių kietumą ir minkštumą. todėl raidžių junginys 
<ла> anksčiau minėtuose pavyzdžiuose galbūt taip pat nerodo kietojo [l] (plg. няде-
лос ~ nedėlios ‘savaitės’ 1907 1v).

33  Šis žodis įrašytas lotynišku raidynu 1907 1r 
laiško blanko paraštėje.

34  LKTCh 175; zinkevičius 1966, 119–120.
35  aurelija tamošiūnaitė, „asmeninė kalba: 

laiškai šiaurės panevėžiškių patarme“,  
ALt 10, 2008, 117; aurelija tamošiūnaitė, 

„tarmė, bendrinė kalba ir raštingumas: 
trys asmeniniai laiškai“, ALt 11, 2009, 333.

36  Kačiuškienė 2006, 89.
37  Kačiuškienė 2006, 88–89.
38  LKTCh 179; zinkevičius 1966, 158–165.
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2 pav. petro survilo kirilika rašytas 1908-02-16 laiškas iš Cambridge į pasvalį: pus-
lapis su formomis атлайдзй ‘atleidžia’, варкй ~ vark ‘vargsta’, лабe ‘labai’, мелав-
сйо ‘mieliausią’, памйслйё ~ pamislijau ‘pamaniau’, фебраля ~ febralio ‘vasario’;
asmeninis bronės valickienės archyvas, vilnius
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lotynišku raidynu rašytuose laiškuose survilas keletą kartų pavartojo grafemą <ł>: 
brołis ‘brolis’ 1907 1r; brołukełi ‘broliukėli’ 1907 1r39; rejkałiosi ‘reikaluose’ 1909-08-26 1v. 
Kaip matyti iš pavyzdžių, daugeliu atvejų <ł> žymi ne kietąjį, o minkštąjį [l´]. visur 
kitur, net ir kietajam priebalsiui [l] žymėti, survilas rašė grafemą <l>, pvz., lajmes 
‘laimės’ 1909-05-13 1v. matyti, jog survilas nebuvo nuoseklus. tai rodytų, jog jis 
greičiausiai nežinojo grafemos <ł> reikšmės, vadinasi, nebuvo įgudęs gerai rašyti 
lotyniška abėcėle. Greičiausiai <ł> jis pažino iš maldaknygių, kur kietajam [l] žymė-
ti ji vartota iki pat 1906 metų40.

2.1.8. Š i a u r Ė s  p a n e v Ė Ž i Š K i Ų  [a], [a·], [ai] – b K  [e], [e·], [ei] Ž o d Ž i o 
p r a d Ž i o j e. Keletą kartų žodžio pradžios [a], [a·], [ai] autorius žymėjo ten, kur bk 
turima [e], [e·], [ei]: asu ‘esu’ 1909-05-13 1v; айна ‘eina’ 1908-02-16 1v; асам ‘esame’ 
1907 1v. survilo pasvališkių šnektoje žodžio pradžios [e], [e·] yra išlaikoma, išskyrus 
žodžius eglė, eketė, esu41. Žodžio pradžios [ei] autoriaus gimtojoje tarmėje verčiama 
[ai]42. Kaip matyti, visi pavyzdžiai yra būdingi survilo gimtajai šnektai. Giedrius 
subačius yra pastebėjęs, jog kirilika spausdintuose lietuviškuose tekstuose šią pozi-
ciją (žodžio pradžios [e], ypač žodžiuose eilė, eiti, esti) įvairūs rengėjai (pavyzdžiui, 
stanislovas mikuckis, laurynas ivinskis, tomas Žilinskis, jonas Krečinskis, Kazimie-
ras lelys) yra žymėję grafema <э>43. survilas šios grafemos visai nevartojo, o žodžio 
pradžios [a] žymėjo <а>, t. y. taip, kaip tardavo. Grafema <э>, kuri rusų kalboje žymi 
garsą [e] ir yra vartojama gana retai, jam turbūt pasirodė nereikalinga. 

raidė <a> survilo rašyta kai kuriais atvejais ir tose kamieno pozicijose, kur gim-
tojoje tarmėje turima [e]: swajkatos ‘sveikatos’ 1909-08-26 1v; swajkinu ‘sveikinu’ 
1909-05-13 1v; наленксмй ‘nelinksmi’ 1907 1v; павайкслу ‘paveikslu’ 1907 1v ir kt. 
dažniausiai taip rašyta žodžiuose, turinčiuose šaknį sveik-. Kita vertus, pasitaikė 
parašymų ir su [ei]: swejkas ‘sveikas’ 1909-05-13 1v; свейкай ‘sveikai’ 1908-04-25 1v; 
свейкатос ‘sveikatos’ 1907 1v ir kt. Šiaurės panevėžiškių šnektose tokio kietinimo 
po [n] ar [v] nepastebėta44. apskritai, kai kada survilas minkštumo nežymėjo ir prieš 
kitus balsius: душос ~ dūšios ‘dvasios’ 1907 1v; жмону ‘žmonių’ 1907 1v; парашо 
‘parašiau’ 1908-02-16 1v. lotynišku raidynu rašytuose survilo laiškuose daug kur 
minkštumas žymėtas ten, kur jo nėra: darbiosi ‘darbuose’ 1909-08-26 1v; dewia ‘die-
vo’ 1909-08-26 1v; priaszio ‘prašau’ 1909-08-26 1v(2x); ziodʒes ‘žodžiais’ 1909-08-26 
1v ir kt. tai rodo, kad survilas galbūt nebuvo įgudęs rašyti lietuviškai, todėl ne 
visada tiksliai gebėjo užrašyti norimus garsus.

39  Šie žodžiai įrašyti lotynišku raidynu 1907 
1r laiško blanko paraštėje.

40  jurgita venckienė, Lietuvių bendrinės kal- 
bos pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901) 
(daktaro disertacija), vilnius, 2007, 167. 

41  LKA ii 9 žemėl.
42  LKA ii 10 žemėl.
43  Giedrius subačius, „lietuviška ir rusiška 

lietuviškų spaudinių kirilika 1864–1866 

metais“, Raidžių draudimo metai, parengė 
darius staliūnas, vilnius: lietuvos istori-
jos instituto leidykla, 2004b, 141, 142, 145, 
148, 151, 153–154, 158, 163–164, 171; Gied-
rius subačius, „Kazimiero lelio ir ipolito 
liutostanskio lietuviškos kirilikos mode-
liai, 1887–1891“, ALt 8, 2006, 285–286, 309.

44  zinkevičius 1966, 54–56, 166–168.
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2.1.9. m o r F o l o G i n Ė s  Y p a t Y b Ė s. Čia reikėtų paminėti 1907 metų laiške 
pavartotą skaitvardžio du/dvi gretiminę formą dvijen (двйѣн ‘dvi’ 1907 1v), kuri bū-
dinga didelei daliai rytų aukštaičių (šiaurės ir pietų panevėžiškiams, uteniškiams, 
anykštėnams, kupiškėnams)45, taigi ir survilo gimtajai šiaurės panevėžiškių tarmei.

2.1.10. a p i b e n d r i n i m a i. Galima teigti, jog petras survilas daugeliu atvejų 
užrašė tarmines savo gimtosios šnektos – pasvaliečių – ypatybes (žr. 1 lentelę).

bk ypatybės Šiaurės panevėžiš-
kių (pasvaliečių) 
atitikmenys

bk

acc. sg. galūnė -ą + 
1 sg. praet. galūnė [au] + 
nekirčiuotas atvirosios galūnės [o·] + 
tvirtagaliai ir nekirčiuoti galūnės dvibalsiai [ai], [ei] + 
[an], [am], [en], [em] +
kamieno nekirčiuotų ir vienskiemenių žodžių [u] +
kamieno nekirčiuotų, tvirtagalių dvigarsių pirmųjų 
dėmenų ar vienskiemenių žodžių [i] 

+ (15x) + (6x žodyje pa-
garbintas)

[l] prieš e tipo vokalizmą + (5x kamiene) + (4x galūnėse)

žodžio pradžios [e], [e·], [ei] +

1 lentelė. petro survilo laiškų tarmės ir fonetinės bk formos

iš dalies bk įtaką galima įžvelgti tik kalbant apie žodžio galo dvibalsių [ai], [ei], 
kamieno nekirčiuotų, tvirtagalių dvigarsių pirmųjų dėmenų ar vienskiemenių žodžių 
balsio [i] ir kietojo [l] prieš e tipo vokalizmą galūnėse rašybą. visais kitais atvejais 
išlaikyti pasvaliečių šnektos bruožai. Gana menkas bk ypatybių skaičius rodo, jog 
sąmoningos intencijos perimti bk lytis survilo laiškuose nematyti. antra vertus, bk 
autoritetas pirmajame XX amžiaus dešimtmetyje, matyt, dar buvo per menkas mažiau 
išsilavinusiems žmonėms paveikti. 

2.2. r a Š Y b a. pasvalietis survilas visai nevartojo kai kurių lotyniško raidyno ir 
kirilinių raidžių (žr. 2 lentelę). 

lotynišku raidynu rašytų laiškų nevartotos bk gra-
femos

<ą>, <č>, <ę>, <ė>, <f>, <į>, <y>, <š>, 
<ū>, <ų>, <ž>

Kirilika rašytų laiškų nevartotos rusų bk grafemos <э>, <ъ>, <ь>, <ы>, <щ>

2 lentelė. petro survilo laiškuose nevartotos grafemos

45  LKA iii 138 žemėl.; zinkevičius 1966, 433.
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Kaip matyti iš 2 lentelės, lotynišku raidynu rašytuose laiškuose jis nevartojo dia-
kritinių raidžių, taip pat ilgąjį balsį [i·] žyminčios grafemos <y>. nė karto survilo 
laiškuose nepavartota grafema <f>. Garsas, kurį žymi pastaroji raidė, dažniausiai 
(išskyrus garsažodžius) pasitaiko svetimos kilmės žodžiuose. zigmas zinkevičius 
pažymi, jog priebalsiai [f], [f´] (taip pat ir [h], [h´] bei [ch], [ch´]) tarmėse neretai 
keičiami savaisiais garsais: [f], [f´] keičiami [p], [p´] arba visai netariami46. todėl ir 
petras survilas vietoje <f> rašė jam turbūt įprastesnę <p>: pabriki ‘fabrike’ 1909-05-13 
1v. Kita vertus, tas pats žodis kirilika kitame laiške parašytas su grafema <ф>: фабреку 
‘fabrikų’ 1907 1v (grafema <ф> dar kartą pavartota ir žodyje фебраля 1908-02-16 1v). 
Greičiausiai šių žodžių rašybą kirilika survilas buvo išmokęs. toks skirtingas [f], [f´] 
garso žymėjimas lotynišku ir kirilikos raidynu rašytuose laiškuose tik sustiprintų 
mintį, jog įgūdžių rašyti lotyniškais rašmenimis survilas turėjo mažiau nei kirilika.

pasvaliečio laiškuose, rašytuose kirilika, taip pat vartotos ne visos grafemos: visai 
nėra <э>, nevartoti jerai, grafemos <ы> ir <щ>. laiškai rašyti mažiau raštingo žmo-
gaus47, todėl neretai tų pačių žodžių rašyba skiriasi, pvz., ʒodialu 1909-05-13 1v ir 
ʒiodialiu 1909-08-26 1v ‘žodelių’ arba мелавсй 1907 1v, мелавсйо 1908-02-16 1v ir 
мялявсё 1908-04-25 1v ‘mieliausią’ ir kt. neretai neskiriamos žodžių ribos, pvz., su-
nesweto ‘šunies vietoj’ 1909-05-13 1v; siowespiatis ‘su viešpaties’ 1909-08-26 1v; акетй 
‘o kiti’ 1907 1v; пасмом ‘pas mumis’ 1908-02-16 1v; сутамсту ‘su tamstų’ 1908-02-16 
1v, 1908-04-25 1v; теба дйрбй ‘tebedirba’ 1907 1v ir kt. Kaip ir būdinga mažiau raš-
tingų žmonių rašybai, visai nevartojami skyrybos ženklai48.

2.2.1. <i>, <j> i r  <й>. Grafemomis <i> ir <й> survilas žymėjo šias pozicijas:
a) tiek trumpąjį, tiek ilgąjį tarmės [i] ir [i·]: nakti ‘naktį’ 1909-05-13 1v; pa rasziti 

‘parašyti’ 1909-05-13 1v; waliku ~ velykų 1909-05-13 1v; блогйн ‘blogyn’ 1908-02-16 1v; 
вйс ‘vis’ 1908-02-16 1v; йш ‘iš’ 1907 1v(3x); павалгйтй ‘pavalgyti’ 1908-02-16 1v ir kt.;

b) redukuotą gimtosios tarmės galūnę: tamstis ‘tamstas’ 1909-08-26 1v; ашарйс 
‘ašaras’ 1908-04-25 1v; бролалйс ‘brolelius’ 1908-02-16 1v; йшдйрбй ‘išdirbu’ 1907 1v; 
педйс ~ pėdes49 ‘atlyginimą, algą’ 1908-02-16 1v ir kt.;

c) minkštumą: giaros ‘geros’ 1909-05-13 1v; kialiato ‘keletą’ 1909-05-13 1v, 1909-08-26 
1v; мелавсйо ‘mieliausią’ 1908-02-16 1v; паямйё ‘paėmiau’ 1907 1v; свенчзйавсос ‘šven-
čiausios’ 1907 1v ir kt. vieną kartą lotynišku raidynu rašytuose laiškuose minkštumas 
pažymėtas ir <j>: meljamawsjo ‘mylimiausią’ 1909-05-13 1v (plg. 3 pav.). Kaip jau mi-
nėta, lotyniškais rašmenimis rašytuose laiškuose, ypač paskutiniame (1909-08-26), 
pasvalietis minkštumą gana dažnai žymėjo ten, kur jo nėra (žr. 2.1.8). Kirilika rašy-
tuose laiškuose pastebėta, nors ir ne visur, priešinga tendencija – minkštumo nežy-
mėti ten, kur jis tariamas. antra vertus, apskritai kirilika rašytuose laiškuose minkš-
tumas žymėtas dėsningiau nei lotyniškomis raidėmis. tai tik sustiprina mintį, jog 
survilas rašyti lotyniškomis raidėmis greičiausiai pramoko pats;

46  zinkevičius 1966, 150–152.
47  Kaip jau minėta, survilas buvo lankęs pra-

dinę mokyklą.

48  plg. marijonos Krivickienės, e. i., j. s. ir     
s. p. rašybą (tamošiūnaitė 2008, 113–114; 
tamošiūnaitė 2009, 340).

49  LKŽe fiksuota forma pėdė. 
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3 pav. petro survilo 1909-05-13 laiškas iš Cambridge į pasvalį: puslapis su 
formomis asz ‘aš’, kialiato ‘keletą’, lajmes ‘laimės’, meljamawsjo ‘mylimiausią’, 
pabriki ‘fabrike’, paczam ‘pačiam’;
asmeninis bronės valickienės archyvas, vilnius
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d) tarmės [ẹ] loc. pl. pozicijoje, kur istoriškai būta *ę: darbiosi ‘darbuose’ 1909-08-26 
1v; wisiosi ‘visuose’ 1909-08-26 1v; варгосй ‘varguose’ 1908-04-25 1v; нулйдемосй ‘nu-
liūdimuose’ 1908-04-25 1v; тосй ‘tuose’ 1908-04-25 1v ir kt.

Grafemomis <j> ir <й> survilas žymėjo šias pozicijas:
a) trumpąjį tarmės [i] leksemoje ir: jr ‘ir’ 1909-05-13 1v(7x), 1909-08-26 1v(5x); йр 

‘ir’ 1907 1v(7x), 1908-02-16 1v(4x), 1908-04-25 1v(9x). leksema ir lotyniškais rašme-
nimis rašytuose laiškuose nė karto neparašyta su grafema <i>. Grafema <j> kitose 
trumpojo [i] pozicijose nevartota; 

b) dvibalsių [ai], [ei] antrąjį dėmenį: lajmes ‘laimės’ 1909-05-13 1v; swajkatos ‘svei-
katos’ 1909-05-13 1v; tejpogi ‘taipogi’ 1909-05-13 1v; апвайздос ‘apvaizdos’ 1907 1v; 
апзнаймйну ~ apznaiminu ‘pranešu’ 1907 1v; ленксмей ‘linksmai’ 1908-04-25 1v; 
павайкслу ‘paveikslu’ 1907 1v ir kt. lotynišku raidynu rašytuose laiškuose pasitaikė 
šios pozicijos užrašymų ir su <i>: swiaikinu ‘sveikinu’ 1909-08-26 1v; meiliengiu ‘mei-
lingu’ 1909-08-26 1v; laimes ‘laimės’ 1909-08-26 1v. visi pavyzdžiai su <i> iš vėliausiai 
rašyto survilo laiško, kuriame pramaišiui vartojami ir digrafai <aj>, <ej>. 

dvibalsių [ai] ir [ei] rašyba <aj> ar <ej> orientuoja į maldaknygių kalbą. venckie-
nė, ištyrusi maldaknygės Aukso altorius rašybą, nustatė, jog digrafai <aj> ir <ej> šioje 
knygelėje vartoti iki 1900 metų50. tikėtina, jog survilas, kuris 1907–1908 metais buvo 
21–22 metų, augo su dar XiX amžiuje leistomis maldaknygėmis, kurios paveikė ir jo 
laiškų rašybą; 

c) [j´]: olabjawsi ‘o labiausiai’ 1909-08-26 1v; pastanawijo ~ pastanavijau ‘nuspren-
džiau’ 1909-05-13 1v, 1909-08-26 1v; декавой ‘dėkavoju’ 1907 1v; состой ‘sustojo’ 
1908-02-16 1v.

apibendrinant aptartas pozicijas matyti, jog lotynišku raidynu rašytuose laiškuo-
se survilas trumpąjį [i], ilgąjį [i·], priebalsį [j´], taip pat minkštumą žymėjo grafemo-
mis <i> ir <j>, tuo tarpu kirilika rašytuose laiškuose visoms pozicijoms vartota viena 
grafema <й>. autorius čia retai rašė raidę <и>. jos pavartojimo atvejų tėra vos keletas: 
памислиё ~ pamislijau ‘pagalvojau’ 1907 1v; окито ‘o kitą’ 1907 1v; виси ‘visi’ 1907 
1v; свейки ‘sveiki’ 1907 1v; девис ‘dievas’ 1908-04-25 1v. Galbūt ir šie prasprūdo dėl 
neapsižiūrėjimo, pamiršus viršuje pažymėti diakritiką.

tokiõs gausios ir įvairiopos grafemos <й> vartosenos lietuviškuose spaudiniuose 
kirilika nepastebėta51. tokia rašybos ypatybė galėtų būti tik rankraščio bruožas – žy-
mėti diakritikus ar brūkšnelius virš ar po raidžių tam, kad būtų lengviau jas atskir-
ti (pavyzdžiui, rusiškuose rankraščiuose tokie brūkšneliai kartais žymimi virš <т> ar 

50  venckienė 2007, 171.
51  specialiai šios grafemos vartosena lietuviš-

koje kirilikoje netirta. tačiau iš peržvelgtų 
kirilika rengtų lietuviškų tekstų (ivinskio, 
mikuckio, Žilinskio, lelio, liutostanskio, 
Krečinskio) atrodo, jog dažniausiai šia gra-
fema žymėtas antras dvibalsių, besibai-
giančių [i], dėmuo arba garsas [j´]. jonas 

juška ir eduardas volteris savo lietuviškos 
kirilikos modeliuose šios grafemos visai 
atsisakė; žr. Giedrius subačius, „the let-
ter <j> and two language planning strate-
gies of the Cyrillic script for lithuanian in 
late nineteenth Century“, Journal of Baltic 
Studies 39(1), 2008, 77, 79.
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po <ш>). Kita vertus, survilas tokių skiriamųjų ženklų virš kitų grafemų ar po jomis 
kirilika rašytuose laiškuose nevartojo. apskritai, survilo brėžtų raidžių forma gana 
aiški. rašydamas žodžius pasvalietis grafemų dažnai nejungdavo lankeliu, todėl 
aiški kiekvienos raidės brėžimo pradžia ir pabaiga. tokia įvairiopa grafemos <й> 
vartosena rodo, jog rašydamas survilas greičiausiai nesivadovavo egzistavusiais lie-
tuviškos kirilikos modeliais. Galbūt jų nė nežinojo (tai rodytų ir grafemos <э> nebu-
vimas, labai reta <ѣ> vartosena). 

2.2.2. <je> i r  <ѣ>. Grafema jatj (ять) autoriaus pavartota tik keletą kartų žo-
džiuose двйѣн ~ dvijen ‘dvi’ 1907 1v ir ѣзус ~ jėzus 1908-02-16 1v, 1908-04-25 1v. 
abiem atvejais ši raidė žymi skiemens branduolį [je] ar visą skiemenį [j·] (Jėzaus 
atveju52). Šioje pozicijoje <ѣ> šiek tiek konkuruoja su grafema <я>, kuria taip pat 
žymėti skiemenys (ar jų pradžios) [jẹ] ir [je] (žr. 2.2.3a). lotynišku raidynu rašytuose 
laiškuose leksemos dvijen nepasitaikė, tuo tarpu asmenvardis Jėzus pavartotas tik 
kartą su <je>: jezius ~ jėzus 1909-08-26 1v. reta jatj vartosena rodo, jog ši raidė ne-
konkuravo su <e> ir <я> dėl [e], [ẹ], [·] ar [ie] žymėjimo, kaip yra pastebėta spaudi-
nių kirilikos modeliuose53. tai dar kartą rodo, jog survilas nesirėmė jokiais lietuviškos 
kirilikos modeliais, o pats kūrė savo rašybą.

2.2.3. <ia> i r  <я>. paraleliai grafemų junginiu <ia> (lotynišku raidynu rašytuose 
laiškuose) ir grafema <я> (kirilikos raidyno laiškuose) survilas žymėjo tarmės (ir bk) 
ilgąjį [e·] ir trumpąjį [e]: giara 1909-08-26 1v ir гяра 1907 1v ‘gero’; kialiato 1909-05-13 
1v, 1909-08-26 1v ir кялято 1907 1v, 1908-02-16 1v, 1908-04-25 1v ‘keletą’; miatios 
1909-08-26 1v ir мятос 1907 1v, 1908-04-25 1v ‘metuose’; ʒodialu 1909-05-13 1v ir 
жодялю 1907 1v, 1908-04-25 1v ‘žodelių’ ir kt. Kaip matyti, gana dėsningai tos pačios 
leksemos (keletas, metai, žodelis), kurios kirilika rašytuose laiškuose žymėtos <я>, lo-
tyniško raidyno laiškuose – digrafu <ia>. tai rodo, jog pasvalietis aiškiai diferencija-
vo kirilinės grafemos <я> vartoseną. 

Grafema <я> vartota ir kitose pozicijose, tačiau gana retai. Keletą kartų survilas 
<я> žymėjo:

a) tarmės [jẹ] ir [je]: паямйё ‘paėmiau’ 1907 1v; состоя ‘sustojo’ 1907 1v. pirmajame 
pavyzdyje <я> žymi garsų junginį [jẹ] (plg. panašios pozicijos žymėjimą <ѣ>, žr. 2.2.2). 
nekirčiuotoje pozicijoje, kur vak. aukštaičių turima [·], šiaurės panevėžiškiai taria 
[ẹ]54. tendencija prieš [·] ir [ẹ] žodžio pradžioje pridėti jotą nuosekliai pastebima rytų 
ir pietų aukštaičių šnektose55. Šis [j´] išlaikomas ir po priešdėlio, besibaigiančio balsiu, 
siekiant išvengti hiato56. antrajame pavyzdyje <я> žymi garsų junginį [je] redukuoto-
je galūnėje. lotyniškais rašmenimis rašytuose laiškuose šios pozicijos nepasitaikė;

52  violeta meiliūnaitė teigia, jog žodyje Jėzus 
panevėžiškiai taria įtemptą [·] (violeta 
meiliūnaitė, elektroninis laiškas aureli- 
jai tamošiūnaitei iš vilniaus į Čikagą, 
2010-01-29). 

53  Žr. subačius 2004b, 142, 145, 148, 151, 154, 
156, 158–159, 164–165, 171; subačius 2006, 
282–283, 305–306.

54  LKTCh 177.
55  LKA ii 83, 84 žemėl.; zinkevičius 1966, 189.
56  zinkevičius 1966, 198.
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b) vak. aukštaičių [ie]: мялявсё ‘mieliausią’ 1908-04-25 1v; Сарсяне ‘sarsienė’ 
1908-02-16 1r. nekirčiuotoje pozicijoje, ten, kur vak. aukštaičiai turi [ie], šiaurės 
panevėžiškiai taria [ẹ], tuo tarpu kirčiuotoje pozicijoje autoriaus gimtojoje šnektoje 
išlaikomas [ie]57. tad žodyje мялявсё <я> žymi gimtosios tarmės [ẹ], o žodyje Сарся-
не – [ie]. Kitais atvejais šios pozicijos tiek kiriliniu, tiek lotynišku raidynu rašytuose 
laiškuose žymėtos grafema <e> (žr. 2.2.4g);

c) <яв> [ áu]: мялявсё ‘mieliausią’ 1908-04-25 1v. vieną kartą grafema <я> pavar-
tota garsų junginyje [ áu]. Šios pozicijos užrašymo atvejų laiškuose nėra daug. be 
мялявсё, [ áu] dar kartą fiksuotas žodyje свенчзйавсос ‘švenčiausios’ 1907 1v, tačiau 
šįkart minkštumas žymėtas grafema <й>. lotynišku raidynu rašytuose laiškuose 
survilas šią poziciją (taip pat gana retą) žymėjo junginiu <iaw>: meliawsio 1909-08-26 
1v; pirmocziawsi ‘pirmučiausia’ 1909-08-26 1v. tai dar kartą rodytų gana aiškią gra-
femos <я> koreliaciją su digrafu <ia> lotyniško raidyno laiškuose. 

apibendrinant galima pasakyti, kad dažniausiai kiriline grafema <я> žymėtas 
tarmės [e] ir [e·]. Kitose pozicijose [je], [ie], [‘au] <я> vartota gana retai. lyginant 
žodžių, kurie kirilikos raidynu rašytuose laiškuose rašyti su <я>, rašybą lotyniškomis 
raidėmis, galima matyti, jog autorius <я> dažniausiai žymėjo tas pozicijas, kuriose 
lotyniškais rašmenimis rašė <ia>. 

Kaip jau minėta, digrafas <ia> survilo vartotas tarmės [e] ir [e·] žymėti, vadinasi, 
konkuravo su tą patį garsą taip pat žymėjusia grafema <e> (žr. 2.2.4). tačiau palyginus 
<ia> ir <e> rašybą matyti, jog <ia> survilas linko rašyti tik tam tikrose leksemose, pvz., 
geras, keletas, metai, žodelis. Kai kuriuose žodžiuose pramaišiui rašyta ir <e>, ir <ia>, 
pvz., sesutelis 1909-05-13 ir siasioteles 1909-08-26 (plg. kirilikos сясотелйс 1908-02-16 
1v). Kačiuškienė yra ištyrusi, kad šiaurės panevėžiškių balsis [e·] yra „mažiau įtemp-
tas ir, atrodo, kiek atviresnis negu bendrinės kalbos [e·]“58. tuo tarpu tarmės „alofonas 
[æ∙] tariamas kaip diftongoidas [ ͥ  ͤa͜·], kurio pradžia beveik sutampa su [i], pabaiga – 
su [a]“59. tokie alofonai tariami prieš kietuosius priebalsius60. tad survilo laiškuose 
<ia> prieš kietuosius priebalsius galėtų žymėti alofonus [æ] ar [æ·], pavyzdžiui, for-
mose giaros 1909-05-13 1v (kietasis [r]); miatos 1909-08-26 1v (kietasis [t])61. 

2.2.4. <е>62. Grafema <e> tiek lotyniško, tiek kirilikos raidyno laiškuose survilas 
žymėjo šias pozicijas:

a) pasvališkių [ẹ] ir [ε] (vak. aukštaičių [ei] ir [ai]): negiare ‘negerai’ 1909-05-13 1v; 
pirme ‘pirmai’ 1909-05-13 1v; лабе ‘labai’ 1907 1v(2x), 1908-02-16 1v; пакарне ~ pakar-
niai ‘nuolankiai’ 1908-02-16 1v ir kt.;

b) šiaurės panevėžiškių [ẹ] (vak. aukštaičių [i]): wesus ‘visus’ 1909-05-13 1v; 
ленксмей ‘linksmai’ 1908-04-25 1v; мейленгу ‘meilingu’ 1908-02-16 1v; нулйдемо  сй 

57  LKA ii 64 žemėl.; LKTCh 177.
58  Kačiuškienė 2006, 62.
59  Kačiuškienė 2006, 63.
60  Kačiuškienė 2006, 65.

61  plg. leksemų geras ir metai transkripciją Ka-
čiuškienės pateiktuose tekstuose (Kačiuš-
kienė 2006, 150, 179, 180).

62  tiek lotyniško raidyno, tiek kirilinės grafe-
mos <e> forma identiška. 
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‘nuliūdimuose’ 1908-04-25 1v; тверту ‘tvirtu’ 1908-04-25 1v; треc ‘tris’ 1907 1v ir kt. 
Ši pozicija kartais žymėta ir grafemomis <i> bei <й>, pvz., wisiosi 1909-08-26 1v ir 
твйртйбес 1908-04-25 1v (daugiau pavyzdžių žr. 2.1.4). Čia greičiausiai žymėtas ne 
pasvaliečių, o bendrinės kalbos [i];

c) gimtosios šnektos [e] ir [ẹ]63 (vak. aukštaičių [ie]): megoti ‘miegoti’ 1909-05-13 
1v; шенде ‘šiandie’ 1908-02-16 1r ir kt.;

d) pasvališkių [ẹ] (vak. aukštaičių [·]): lajmes ‘laimės’ 1909-05-13 1v; nera ‘nėra’ 
1909-05-13 1v; декавой ‘dėkavoju’ 1907 1v; пакалнес ‘pakalnės’ 1908-04-25 1v ir kt.;

e) šiaurės panevėžiškių ir vak. aukštaičių [e]: Amen ‘amen’ 1909-08-26 1v; nemoʒ-
ni ~ nemožna ‘negalima’ 1909-05-13 1v; бе ‘be’ 1907 1v, 1908-02-16 1v; тегул ‘tegul’ 
1908-02-16 1v, 1908-04-25 1v ir kt. Kaip jau minėta, be <e> šioje pozicijoje taip pat 
rašytas digrafas <ia> ar grafema <я> (kirilika rašytuose laiškuose) (žr. 2.2.3);

f) gimtosios šnektos ir vak. aukštaičių [·]: motinele ‘motinėlę’ 1909-05-13 1v; де
ку ‘dėkui’ 1907 1v; жадет ‘žadėta’ 1908-04-25 1v; нябятуредамй ‘nebeturėdami’ 
1908-02-16 1v ir kt.;

g) gimtosios šnektos ir vak. aukštaičių [ie]: dewa ‘dievo’ 1909-05-13 1v; weto ‘vie-
toj’ 1909-05-13 1v; вено ‘vieną’ 1907 1v; вешпатес ‘viešpaties’ 1908-02-16 1v, 1908-04-25 
1v(2x); дено ‘dieną’ 1907 1v, 1908-02-16 1v, 1908-04-25 1v ir kt.

apibendrinant galima pasakyti, jog grafemą <e> survilas vartojo pasvaliečių gar-
sams [e], [ẹ], [·] ir [ie] žymėti. Grafemos <e> ir <я>, taip pat digrafas <ia> konkuruo-
ja tik dėl [e], [e·] žymėjimo. palyginus laiškų kirilinėmis raidėmis rašybą su lotyniš-
komis rašytais laiškais paaiškėjo, jog autorius <я> rinkosi rašyti ten, kur lotyniškomis 
raidėmis rašė <ia> (plg. кялято ir kialiato ‘keletą’), tai yra dažniausiai ilgajam [e·] 
žymėti. Žinoma, neišvengta nenuoseklumų, pvz., сясютелйс ir siasioteles, bet sesute-
lis ‘sesutėles’. tad šiuo atveju grafemų <e> ir <я> vartosena survilo laiškuose gana 
diferencijuota. <e> rašyba survilo kirilika rašytuose laiškuose panaši į Krečinskio64 
arba liutostanskio65 lietuviškos kirilikos modelius, kur šia raide žymėtos visos trys 
pozicijos [e], [·] ir [ie]. Kituose kirilika spausdintuose tekstuose [ie] dažniausiai 
žymėtas grafema <ѣ> arba <e>66. survilas grafemos <ѣ> beveik nevartojo (žr. 2.2.2).

2.2.5. <au>, <aw> i r  <ав>, <ов>. lotynišku raidynu rašytuose laiškuose survi-
las dvibalsį [au] žymėjo dvejopai – <au> ir <aw>. <aw> pavartotas trejetą kartų: 
mel ja mawsjo ‘mylimiausią’ 1909-05-13 1v; meliawsio ‘mieliausią’ 1909-08-26 1v; pir-
mocziawsi 1909-08-26 1v; tuo tarpu <au> parašytas tik kartą mėnesio pavadinime – 
Augusta ~ augusto ‘rugpjūčio’ 1909-08-26 1v. Xviii amžiaus ir kai kuriuose XiX am-
žiaus lietuviškuose spaudiniuose buvo įprasta dvibalsį [au] žymėti <aw> ar <av>67. 

63  zinkevičius (1966, 88) teigia: „pãsvalio apy-
linkėse, rodos, kiekvienas prieškirtinis ie 
virsta e, pokirtinis – ẹ.“

64  subačius 2004b, 171.
65  subačius 2006, 308.

66  subačius 2004b, 171; subačius 2006, 308.
67  zigmas zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija 4. 

Lietuvių kalba XVIII–XIX a., vilnius: moks-
las, 1990, 44, 49, 127; subačius 2006, 304.
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tačiau XiX amžiaus pabaigoje tokio žymėjimo jau beveik nebūta. antra vertus, vienas 
prasprūdęs žodis su <au> rodytų, jog survilas jo rašybą gal buvo nusižiūrėjęs, pa-
vyzdžiui, nuo angliškų tekstų (plg. anglų August). 

Kirilika rašytuose laiškuose pasvalietis dvibalsį [au] (ir [´au]) žymėjo dvejopai: 
a) <ав>: гавтй ‘gauti’ 1908-02-16 1v; мелавсй ‘mieliausią’ 1907 1v; мелавсйо ‘mieliau-
sią’ 1908-02-16 1v; b) <ов>: довгала ‘daugalia’ 1907 1v; довгаля ‘daugalia’ 1907 1v. 
skirtinguose lietuviškų spaudinių kirilika modeliuose dvibalsis [au] dažniausiai žy-
mėtas <ау>68. digrafą <ав> dvibalsiui [au] žymėti buvo pasirinkęs ivanas Šulginas, 
1864 metais pats siūlęs kirilika perrašyti tado juzumo ir jeronimo Kiprijono rač-
kauskio Seną aukso altorių69. Šis digrafas taip pat retkarčiais vartotas dmitrijaus Ka-
širino parengtame vadovėlyje Мóксласъ дель ишмóкима руссишко-летýвишкосъ 
грóмятосъ и артымéтикосъ70. rusų kalboje dvibalsio [au] nėra, o atitinkama pozi-
cija žymima <ав> (plg. rus. правда ir liet. skolinį prauda). Greičiausiai dėl šios prie-
žasties survilas [au] ir rašė <ав> ir <ов>. 

Kita vertus, taip žymėti survilas galėjo ir dėl rašybos lotynišku raidynu įtakos. 
nors daugelyje spaudinių digrafas <aw> antroje XiX amžiaus pusėje nebuvo varto-
jamas, tačiau tokią rašybą pasvalietis galbūt nusižiūrėjo iš senesnių raštų. lotyniško 
raidyno įtaką kirilikai taip pat rodytų ir digrafo <дз> rašymas (žr. 2.2.7).

dvibalsio [au] rašymas <aw>, <ав> ir <ов> rodo, jog survilo stengtasi ne fonetiškai 
užrašyti garsus taip, kaip tarta, bet orientuotasi į rašytinę tiek rusų kalbos (<ав> ir 
<ов>), tiek tradicinės rašybos lotyniškomis raidėmis (<aw>) tradiciją. vadinasi, auto-
rius, nors ir nelabai raštingas, skyrė šnekamąją ir rašomąją kalbą. 

2.2.6. <ё>. pasvalietis vartojo grafemą <ё>. Kituose kirilika rašytuose lietuviškuo-
se tekstuose, išskyrus jau anksčiau minėtą Šulgino rankraštinį Seno aukso altoriaus 
variantą, ši raidė beveik nevartota71. survilas ją vartojo pasvaliečių garsui [ọ] po 

68  Žr. subačius 2004b, 145, 148–149, 151, 154–
155, 156, 160, 166; subačius 2005, 32, 36; 
subačius 2006, 283, 306.

69  išlikęs tik šio bandymo rankraštis, pridėtas 
prie 1864 metų birželio 11 dienos laiško 
vilniaus švietimo apygardos viršininkui, 
žr. дѣло КАНЦелЯрiи ПоПечителЯ 
ВилеНсКАГо учебНАГо оКруГА. 
стола 2. о литовско-жмудскомъ бук ва-
рѣ напечатанномъ русскими буквами. 
Началось 7 июня 1864 г.; lvia: f. 567, 
ap. 4, b. 954, l. 6r–10v. dėkoju Giedriui su-
bačiui, leidusiam pasinaudoti šio doku-
mento ir kitų kirilika parengtų tekstų ko-
pijomis.

70 мÓКслАсъ дель иШмÓКимА ру с-
сиШКо-летÝВиШКосъ ГрÓмЯ тосъ 
и АртЫмÉтиКосъ, дель мÓКимА 
ЖмÓНиШКоси ШКАлоси. Виль-

Нюсъ. спаустувѣ А. сыркина. антъ 
кам па вокишкосисъ уличіосъ, намоси 
здановичяусъ, пришъ театра. 1868; 
lmab: lK 19/547. merkys rašo (1994, 83), 
jog Мóксласъ дель ишмóкима buvo vienin-
telis vadovėlis, naudotas Kauno guberni-
jos mokyklose iki pat 1875 metų, kai iš-
leistas Русишкасъ моксласъ дэль ле тув ни-
ку (руссКАЯ ГрАмотА длЯ ли тоВ-
ЦеВъ. русиШКАсъ моКслАсъ дЭль 
летуВНиКу. одобрено ученымъ Коми-
тетомъ министерства Народнаго Про-
свѣ щенiя, какъ руководство для обу че-
нiя русской грамотѣ въ литовскихъ 
шко лахъ. ВильНА. издАНiе КНи Го-
Про дАВЦА-тиПоГрАФА А. сЫрКи-
НА. 1875; lltib: 4250). pastarajame vado-
vėlyje dvigarsis [au] žymėtas <ау>. 

71  Žr. subačius 2004b, 2005, 2006, 2008. 
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minkštojo priebalsio žymėti, t. y. panašiai, kaip ši raidė vartojama ir rusų kalboje72: 
ня делё ~ nedėlią ‘sekmadienį’ 1908-02-16 1v; паймё ‘paėmiau’ 1908-02-16 1v; памис-
лиё ~ pamislijau ‘pagalvojau’ 1907 1v; шё ‘šią’ 1908-02-16 1v ir kt. Grafema <ё> tik 
vieną kartą pažymėtas [o] po kietojo priebalsio žodyje тёс ‘tos’ 1908-04-25 1v. Grei-
čiausiai taip parašyta apsirikus, nes visur kitur tiek [o], tiek [ọ] po kietojo priebal-
sio dėsningai žymėta <o>: мотйнос ‘motinos’ 1907 1v; вйсо ‘visą’ 1907 1v; прашо 
‘prašau’ 1907 1v ir kt. vadinasi, autorius gana aiškiai skyrė [ọ] žymėjimą po minkš-
tojo (čia vartota <ё>) ir po kietojo priebalsio (rašyta <o>). ten, kur rašyta grafema 
<ё>, priebalsio minkštumas papildomai nežymėtas, išskyrus vieną atvejį – паямйё 
‘paėmiau’ 1907 1v. Grafemos <ё> vartosena tik sustiprina mintį, jog survilas nesi-
rėmė egzistavusiais lietuviškos kirilikos modeliais, o kūrė savąjį pagal mokamas 
rusiškas raides. 

2.2.7. <dʒ> i r  <дз>. lotynišku raidynu rašytuose survilo laiškuose minkštoji 
afrikata [dž´] žymėta digrafu <dʒ>: zodʒi ‘žodžiu’ 1909-05-13 1v; zodʒes ‘žodžiais’ 
1909-08-26 1v; ziodʒes ‘žodžiais’ 1909-08-26 1v. visais atvejais digrafas pavartotas 
toje pačioje leksemoje žodis. atkreiptinas dėmesys, jog survilas nė karto digrafe 
nepavartojo grafemos <z>, kurią rašė raidžių junginiuose <cz> ir <sz> atitinkamai 
garsams [č], [č´] ir [š], [š´] žymėti. tiek <ʒ>, tiek <z> pramaišiui vartotos garsui [ž], 
[ž´] žymėti ir kitose pozicijose, pvz., uʒugawanu ‘užgavėnių’ 1909-05-13 1v ir ziodʒes 
1909-08-26 1v. abiejų grafemų pavartojimo santykis ne digrafuose apylygis (5:4). 
vadinasi, pasvališkis nebuvo visai tikras, kada kurią grafemą rašyti. raidės <ʒ> 
rašymas rankraštyje galbūt rodytų anglų kalbos rašybos įtaką, kur brėžiama ilgoji 
<ʒ> (plg. žodžio Augusta rašymą, žr. 2.2.5). survilo giminaitės teigimu, pasvališkis 
šiek tiek mokslo ragavo amerikoje73, tad čia ir galėjo būti išmokęs rašyti ilgąją <ʒ>. 
Kita vertus, ilgoji <ʒ> brėžiama ir kiriliniame raidyne, todėl neatmestina čia ir rusų 
raidyno įtaka.

Kirilika rašytuose laiškuose minkštajai afrikatai [dž´] žymėti pasvališkis vartojo 
digrafą <дз>: атлайдзй ‘atleidžia’ 1908-02-16 1v; гродзйа ‘gruodžio’ 1907 1v; жодзес 
‘žodžiais’ 1907 1v ir kt. vadinasi, survilas šiuo atveju nerašė fonetiškai, nors kitur 
šiuose laiškuose garsus [ž], [ž´] dėsningai žymėjo <ж>, pvz., жмону ‘žmonių’ 1907 
1v ir kt. toks nefonetinis [dž´] žymėjimas kirilika rašytuose laiškuose turėjo būti 
paveiktas rašybos lotyniškomis raidėmis, kur, ypač XiX amžiaus leidiniuose, minkš-
toji afrikata [dž´] žymėta grafemų junginiais <dż>, <dź> ar <dz>. survilas, galbūt 

72  rusų kalboje grafema <ё> vartojama kir-
čiuotam [o] po minkštojo priebalsio žymė-
ti. eugenijus pčelovas priėjo prie išvados, 
kad XiX amžiaus rusiškuose rankraščiuose 
grafema <ё> rašyta gana dažnai, skirtingai 
nuo spausdintų tekstų, kuriuose ji reta 
(ев гений Владимирович Пчелов, „буква 
ё в русской азбуке и письменности“, Па-

леография и кодикология: 300 лет после 
Мон кофона. Материалы Международной 
научной конференции, Москва, 14–16 мая 
2008 г., москва: институт всеобщей ис-
то рии, 2008, 144–146). oficialiai į rusų 
abėcėlę <ё> įtraukta tik 1942 metais    
(Пче лов 2008, 146).

73  valickienė 2010-01-11.
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4 pav. petro survilo 1909-08-26 laiškas iš Cambridge į pasvalį: puslapis su 
formomis Augusta ~ augusto ‘rugpjūčio’, priaszio ‘prašiau’, rejkałiosi 
‘reikaluose’, zodʒes ‘žodžiais’;
asmeninis bronės valickienės archyvas, vilnius
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žinodamas tokį užrašymą iš maldaknygių, čia tiesiog į kiriliką transliteravo iš lenkų 
kalbos perimtą digrafą <dz>74. tokią galimybę sustiprina ir pirmuose dviejuose pa-
vyzdžiuose po <дз> parašyta raidė <й>75, kuri čia galėtų žymėti minkštumą.

2.2.8. <cz>, <чз> i r  <ч>, <sz> i r  <ш>. lotynišku raidynu rašytuose laiškuose 
garsai [č], [č´] ir [š], [š´] pasvališkio atitinkamai žymėti digrafais <cz> ir <sz>: asz ‘aš’ 
1909-05-13 1v(3x); paczam ‘pačiam’ 1909-05-13 1v; priaszio ‘prašau’ 1909-08-26 1v ir 
kt. (plg. 4 pav.) Kirilika rašytuose laiškuose garsai [š], [š´] dėsningai žymėti grafema 
<ш>: аш ‘aš’ 1907 1v(2x); йш ‘iš’ 1907 1v(2x); парашйтй ‘parašyti’ 1907 1v ir kt. Gar-
sas [č´] pastaruosiuose pasvališkio laiškuose pasitaikė tik du kartus. vieną kartą jis 
pažymėtas digrafu <чз> (свенчзйавсос ‘švenčiausios’ 1907 1v), kitą kartą tas pats gar-
sas užrašytas kiriline raide <ч> (чесо ~ čėsą ‘laiką’ 1907 1v). digrafas <чз> survilo 
sudarytas raidžių junginio <cz> pavyzdžiu, tai aiškiai rodo rašybos lotyniškomis 
raidėmis įtaką. 

digrafai <cz> ir <sz> garsams [č], [č´] ir [š], [š´] žymėti XiX amžiaus pabaigoje–XX 
amžiaus pradžioje buvo vartojami tik maldaknygėse76. mažojoje lietuvoje spausdin-
tuose laikraščiuose pasauliečiai grafemas <č> ir <š> įsivedė 1890-aisiais, amerikoje 
spausdintuose laikraščiuose <č> ir <š> galutinai buvo įsivestos 1904 metais77, tuo 
tarpu maldaknygėse digrafai <cz> ir <sz> rašyti iki pat 1907 metų78. digrafų <cz> ir 
<sz> (taip pat ir raidžių junginių <aj>, <ej>) vartosena survilo laiškuose rodo religinių 
raštų rašybos įtaką.

3. i Š v a d o s. pasvališkis petras survilas tiek kirilikos, tiek lotyniškais rašmenimis 
rašytuose laiškuose užrašė tarmines savo gimtosios šnektos ypatybes. numanomą 
rašomosios kalbos (bk) įtaką galima įžvelgti tik keliais atvejais: vartoti nemonofton-
gizuoti galūnės dvibalsiai [ai], [ei], keletą kartų survilas rašė <i> tose pozicijose, 

74  tokio netikslaus transliteravimo esama 
Krečinskio parengtose Kantičkose (žr. su-
bačius 2004b, 160), taip pat stanislovo mi-
kuckio parengtoje Lietuviškoje chrestomati-
joje (žr. литоВсКАЯ хрестомАтiЯ 
изъ сочиНеНiЯ КоНстАНтиНА 
ШирВидА „Пунктай сакиму дѣво жо-
джьо“, Варшавскiя университетскiя из-
вѣс тiя 3, Варшава, Въ типографiи ивана 
Носковскаго, 1876; vub: lr 02786).

75  toks minkštumo žymėjimas taip pat orien-
tuotų į rašybą lotynišku raidynu. Kiti lietu-
viškos kirilikos rengėjai (mikuckis, ivins-
kis, Žilinskis, Krečinskis, lelys, liuto-
stanskis) neretai minkštumą žymėdavo 
rusų grafema <ь>, tai yra taip, kaip minkš-
tumas žymimas rusų ortografijoje (žr. su-

bačius 2004b, 148, 149, 150, 151, 154, 158, 
159, 160, 162, 163, 165; subačius 2006, 286, 
312). juška buvo įsivedęs specialią grafe-
mą <ι> minkštumui žymėti, taip pat 
minkštąjį [l´] žymėjo <љ>. volteris, šiek 
tiek modifikavęs juškos raidyną, dar įsive-
dė ir <њ> (žr. subačius 2008, 76, 79). 

76  venckienė 2007, 166.
77  Giedrius subačius, „double orthography 

in american lithuanian newspapers at 
the turn of the twentieth Century“, Stu-
dies in Baltic and Indo-European Linguistics. 
In Honor of William R. Schmalstieg, edited 
by philip baldi and pietro u. dini, am-
sterdam, philadelphia: john benjamins 
publishing Company, 2004a, 189–201.

78  subačius 2004a, 189–201.
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kuriose gimtojoje šnektoje vartojama [ẹ], ne visada galūnėse žymėjo kietąjį [l] prieš 
e tipo vokalizmą, retkarčiais užrašė neredukuotas galūnes. 

rašomosios kalbos poveikį lotynišku raidynu rašytuose laiškuose rodo survilo 
ortografijos ypatybės. digrafų <aj>, <ej>, <aw>, taip pat <cz>, <sz> ir <dʒ> vartosena, 
retkarčiais žymėta kietojo [l] grafema <ł> orientuoja į XiX amžiaus pabaigos ir XX 
amžiaus pradžios maldaknygių kalbą. maldaknygių rašyba veikė ne tik lotyniškai 
rašytų survilo laiškų ortografiją, bet prasiskverbė ir į kirilika rašytų laiškų rašybą: 
pagal lotyniškos rašybos modelį čia, pavyzdžiui, vartotas digrafas <дз> minkštajai 
afrikatai [dž´] žymėti, taip pat digrafas <чз>, survilo sudarytas raidžių junginio <cz> 
pavyzdžiu. Galbūt rašybos lotyniškomis raidėmis paveiktas ir dvibalsio [au] žymė-
jimas digrafais <ав> ir <ов> (plg. <aw> rašymą lotyniškais rašmenimis), nors čia 
neatmestina ir rusų rašybos įtaka. apskritai, atrodo, jog bk rašyba dar buvo per 
silpna paveikti survilą. 

survilo kirilikos modelis skiriasi nuo spaudos draudimo metu sukurtų lietuviškos 
kirilikos modelių (Krečinskio, ivinskio, mikuckio, Žilinskio, lelio ir kt.). autorius 
visai nevartojo kai kuriems kitiems kirilikos modeliams būdingų grafemų <э>, <ь>, 
<ъ>, <ы>, tik porą kartų parašė grafemą <ѣ>, kelis garsus žymėjo grafema <й>. 

petro survilo pasirinkimas rašyti kirilika jau panaikinus spaudos draudimą rodo, 
jog autorius jautėsi mokąs rašyti kirilinėmis raidėmis geriau nei lotyniškomis (plg. 
grafemos <ф> rašymą, dėsningesnį minkštumo žymėjimą kirilika rašytuose laiškuo-
se, nediferencijuotą <ł> ir <l> rašymą). Gali būti, kad kirilika survilas laiškus rašė dėl 
patogumo, geresnių rašymo įgūdžių, įgytų valdinėje rusiškoje mokykloje. vėlesnį 
(1909 metų) sprendimą rašyti lotyniškomis raidėmis galėjo nulemti ir adresato (ar 
adresatų) gebėjimas skaityti kirilika ar lotyniškomis raidėmis. Galbūt ne visi šeimos 
nariai (ypač jaunesni) mokėjo skaityti kirilika, todėl vėlesnius laiškus survilas ėmęsis 
rašyti lotyniškomis raidėmis. turimi petro brolio jono survilo ir sesers Filomenos 
survilaitės laiškai artimiesiems yra rašyti lotyniška abėcėle, nors jonas mokėjęs ra-
šyti ir kirilika. tai tik sustiprina mintį, jog pasvalyje gyvenusiems šios šeimos nariams 
skaityti lotyniška abėcėle buvo lengviau.

Šaltiniai (laiškai):
survilas ,  petras ,  1907-12-03: laiškas artimiesiems iš Cambridge į pasvalį, massachusetts 

(rašytas kirilika).
survilas ,  petras ,  1908-02-16: laiškas artimiesiems iš Cambridge į pasvalį, massachusetts 

(rašytas kirilika).
survilas ,  petras ,  1908-04-25: laiškas artimiesiems iš Cambridge į pasvalį, massachusetts 

(rašytas kirilika).
survilas ,  petras ,  1909-05-13: laiškas artimiesiems iš Cambridge į pasvalį, massachusetts 

(rašytas lotynišku raidynu).
survilas ,  petras ,  1909-08-26: laiškas artimiesiems iš Cambridge į pasvalį, massachusetts 

(rašytas lotynišku raidynu).
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Aurelija Tamošiūnaitė
o n e  l a n G u a G e — t W o  a l p H a b e t s :  p e t r a s  s u r v i l a s ’ 
l e t t e r s  i n  C Y r i l l i C  a n d  l at i n  a l p H a b e t s 
( b e G i n n i n G  o F  t H e  t W e n t i e t H  C e n t u r Y )

s u m m a r y

the article deals with the analysis of petras survilas’ letters written both in the Cyrillic 
and in the latin alphabets. 

the five surviving letters of survilas were written in the eastern Highland lithuanian 
subdialect of the town of pasvalys. possible standard language influence, however, is evi-
dent in the usage of the diphthongs [ai], [ei] and of full (non-reduced) endings, in marking 
<i> in the position of dialectal [ẹ]. 

survilas’ orthography was highly influenced by the traditional (pre-standard) lithu-
anian orthography that was used at the end of the 19th century and that was still prevailing 
in the prayer books. the pre-standard orthography affected not only survilas’ writing ha-
bits in the latin alphabet, but also the orthography of Cyrillic letters (cf. his digraphs <дз> 
and <чз>). moreover, survilas’ Cyrillic orthography letters did not correspond to any of the 
known Cyrillic spelling systems proposed for lithuanian. thus, survilas created his ortho-
graphy himself. 

survilas attended only russian elementary school and received basic education only in 
the Cyrillic script. therefore, he developed better writing skills in this alphabet rather 
than in latin. this claim is supported by the usage of Cyrillic grapheme <ф> instead of 
expected <п>, and marking of palatalized consonants in Cyrillic letters vs. non-differenti-
ation of <ł> and <l> in latin letters. the fact, that survilas used the latin alphabet later, 
may be related to the addressee’s (his family in pasvalys) (in)ability to read in Cyrillic. 
this can be supported by the fact that his sister’s and brother’s letters to their relatives 
were written only in latin script. 

aurelija tamošiūnaitė Gauta 2010 m. gegužės 7 d.
University of Illinois at Chicago
Department of Slavic and Baltic Languages and Literatures
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Reda Griškaitė
Lietuvos istorijos institutas, vilnius

eduardas volteris 
ir Carlo von schmitho 
Necrolithuanica (1863)

1. Į v a d a s. vieno žymiausių XiX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios 
baltistų – kalbininko, etnologo, literatūros ir kultūros istoriko, bibliografo, tekstologo, 
pagaliau archeologo ir muziejininko eduardo volterio (1856–1941) – kūrybinis pali-
kimas vis dar neapibendrintas moksline monografija, taigi nėra ir visuminio požiūrio 
į šią įvairiapusę asmenybę. bene svariausias pastarojo meto bandymas šia linkme – 
2006 metais sankt peterburge vykusi tarptautinė mokslo konferencija „eduardas 
volteris ir baltistika kaip kompleksinė disciplina“1. joje skaityti pranešimai dar kartą 
akivaizdžiai parodė ir tai, kad volterio būta „plataus profilio baltisto“ („балтиста 
широкого профиля“)2, ir tai, kad iki šiol deramai neįvertintas (su viena kita išlyga) 
ir jo įnašas į kai kurias šio daugialypio mokslo šakas.

tik bendromis įvairių sričių tyrėjų – kalbininkų, literatų, istorikų, etnologų, ar-
cheologų – pastangomis įmanoma pažinti volterio fenomeną, jo įvairiapusiškumą. 
suprantama, tik iš pat pradžių susitarus dėl vieno pradinio teiginio: jam nebuvo 
nesvarbių baltistikos ar siauresne prasme – lituanistikos – mokslo sričių. tiesa, gry-
nai statistinis požiūris šią aksiomą tarytum ir paneigia: aritmetiškai skaičiuodami jo 
publikacijas, pirmoje mokslinių interesų vietoje akivaizdžiai matytume etnologiją, 
kalbą, senąją literatūrą, bibliografiją, o jau visai pabaigoje – archeologiją3.

tačiau toks skaičiavimas apgaulingas, ir ne tik dėl volterio interesų universalumo. 
apgaulingas visų pirma dėl to, kad nauji tyrimai ženkliai papildė ankstesnių biblio-

1  Международная научная конференция       
„Э. А. Вольтер и балтистика как ком-
плексная дисциплина“, Санкт-Петербург, 
21–23 09 2006. Tезисы докладов, санкт-Пе-
тербург: Филологический факультет 
санкт-Пе тер бургского государственного 
университета, 2006.

2  Международная научная конференция         
„Э. А. Вольтер и балтистика как ком-
плексная дисциплина“, 1.

3  Žr. i[zidorius] Kisinas, „prof. e. a. volterio 
bibliografija“, Tauta ir žodis 5, 1928, 361–
385; s[tasė] bušmienė, Eduardas Volteris. 
Bibliografija, vilnius: lietuvos tsr valsty-
binė respublikinė biblioteka, 1973.
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grafų duomenis, taigi ir gerokai pakoregavo mūsų įsivaizdavimą apie jo mokslinių 
interesų prioritetus. antra, iki šiol nėra sistemiškai tirtas gausus rankraštinis palikimas, 
nesuregistruoti rankraščiai, išsibarstę po kitų asmenų ar įstaigų fondus (ir tai – esmi-
nė priežastis).

tokių rankraščių yra ne vienas. Štai ir šį straipsnį paskatino palyginti nedidelės 
apimties volterio rašinys Kas tai yra Šmidto Necrolithuanica? (toliau – VŠN), saugomas 
tarp augustino janulaičio rankraščių lietuvos mokslų akademijos vrublevskių bib lio-
tekos rankraščių skyriuje4 (išsamiau žr. 3.1). būtent šios mokslo srities darbas pasirink-
tas neatsitiktinai. archeologija užėmė reikšmingą vietą kūrybinėje volterio biografijoje, 
ypač paskutiniaisiais gyvenimo metais. be to, mokslininkas matė itin svarbų archeolo-
gijos vaidmenį lituanistinių, o plačiąja prasme – ir baltistinių – tyrimų srityje. 

2. a r C H e o l o G a i  a p i e  a r C H e o l o G ą  e d u a r d ą  v o l t e r Į. pirmieji 
rašiniai, kuriuose mėginta aptarti volterio santykį su archeologijos mokslu, pasirodė 
netrukus po jo mirties. jo mokinys ir kolega, vienas žymiausių ir profesionaliausių 
(tiek tyrimų metodika, tiek mokslinėmis publikacijomis, tiek tarptautiniu pripažini-
mu) lietuvos archeologų vladas nagius-nagevičius (1881–1954) 1941 metų gruodžio 
21 dieną rašytame nekrologe ne tik konstatavo, kad „volteris turėjo palinkimą ir prie 
archeologijos“, atsiradusį dar per pirmąsias mokslines keliones po lietuvą, bet ir 
pabrėžė jo nuopelnus jau nepriklausomos lietuvos archeologijos mokslui, ypač tiriant 
apuolės piliakalnį (skuodo r.), ir dalyvavimą tarptautiniuose archeologų kongresuo-
se: „bendrai jis buvo plačiai žinomas archeologų pasaulyje“5. 

antrojo volteriui skirto nekrologo autorius jonas puzinas (1905–1978), šių dienų 
tyrėjų vadinamas „pirmuoju lietuvos archeologu profesionalu“6, savo vyresniajam 
kolegai7 buvo griežtesnis: pareiškęs, kad daugiausia šis nusipelnęs „senųjų lietuvių 
kalbos tekstų leidimu ir kalbinės medžiagos rinkimu“, archeologiją tradiciškai pristatė 
kaip sritį, kurioje nuveikta mažiausiai. nors dar 1888–1889 metais trakų, lydos ir 
marijampolės apskrityse volteris kasinėjęs daugiau nei 210 pilkapių, 1928–1932 metais 
„trumpą laiką“ tyręs apuolės piliakalnį, bet jo archeologiniams kasinėjimams stigę 
specialaus pasirengimo, sistemingumo, o spaudoje skelbti gausūs rašiniai buvę tik 
mokslo populiarinimo darbai8. tiesa, pastarajame pomėgyje puzinas matė ir naudos: 

savo darbe e. volteris yra buvęs labai plačiašakis: jis domėjosi įvairiausiais lietuvių 
kalbos, folkloro, etnografijos, istorijos, archeologijos ir kitais lituanistiniais klausimais. 

4  eduardas volteris, Kas tai yra Šmidto Necro-
lithuanica?, Kaunas, 1933-07-14; lmavb 
rs: f. 267, b. 3812, 1r–14r. straipsnio pa-
baigoje skelbiama volterio rašinio publi-
kacija (faksimilė, perrašas, komentarai). 

5  v[ladas] nagius-nagevičius, „prof. e. volte-
ris“, Naujoji Lietuva 150, 1941-12-21, 2.

6  pranas Kulikauskas, Gintautas zabiela, Lie-
tuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.), vil-
nius: diemedžio leidykla, 1999, 221. 

7  1928-10-01–1930-05-01 puzinas dirbo volte-
rio vadovaujamame Kauno miesto muzie-
juje (toliau – Kmm), o šiam išėjus į pensi-
ją, 1934-10-01 tapo jo direktoriumi (Kuli-
kauskas, zabiela 1999, 221).

8  j[onas] puzinas, „prof. e. volterio nuopel-
nas lietuvių kultūrai“, Naujoji Lietuva 154, 
1941-12-28, 3.
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aptikęs kur naujos medžiagos ir pasirodžius kokiai nors studijai ar straipsniui, kur 
paliečiami lituanistiniai dalykai, tuojau rašo straipsnį ar recenziją. Tas perplatus 
domėjimasis įvairiomis lituanistinėmis sritimis anais laikais, kada būta laba maža 
specialistų, yra pateisinamas ir net buvo reikalingas9.

jau po antrojo pasaulinio karo etnologo antano juozo mažiulio (1914–2007) para-
šytoje kiek platesnėje volterio biografijoje išliko ta pati, puzino suformuota, nuostata: 
visa jo „surinkta medžiaga ir kasinėjimų duomenys liko nepaskelbti, o patys kasinėji-
mai buvo atlikti jau gana pasenusiu darbo metodu“10. panašiai, irgi remdamasi puzinu, 
svarstė ir bibliografė stasė bušmienė (g. 1944), volterio vykdytus archeologijos tyrimus 
pavadinusi „propagandinio pobūdžio“ darbais11. antra vertus, ši tyrėja, suregistravu-
si 36 jo publikacijas apie archeologiją ir įsigilinusi į jų turinį, negalėjo nuneigti, kad 
„daugelis jo radinių pasitarnavo mokslui, pasakodami apie lietuvos praeitį“, įspūdin-
gas atrodė ir dalyvavimas tarptautiniuose archeologų kongresuose12.

tik 1993-iaisiais archeologas Gintautas zabiela pirmą kartą plačiau aptarė arche-
ologinę volterio veiklą13. esminis nuopelnų archeologijai vertinimas liko tas pats: 
tyrimuose būta daug atsitiktinumo, skubotumo, taigi ir neprofesionalumo, o iš spau-
doje skelbtų mažos apimties publikacijų („straipsnelių“) „aiškiai matyti, kad jam 
labiau rūpėjo senoji krašto istorija negu grynoji archeologija“. Į susidomėjimą arche-
ologija zabiela mėgino pažvelgti kaip į natūralų jo veiklos procesą, sietiną su asme-
nybės universalumu: kaip etnologas volteris „buvo tiesiog priverstas atkreipti dėme-
sį į piliakalnius, nes kur tik piliakalnis – ten ir padavimas apie jį“, o kaip kalbininkas 
būtinai turėjo pamėginti lokalizuoti istoriniuose šaltiniuose užrašytus vietovardžius14. 
ne tik svarbi, bet ir logiška volterio kaip archeologo veiklos tąsa zabielai atrodė ir 
jo darbas senųjų krašto archeologijos paminklų apsaugos srityje15. 

tačiau 1999 metais pasirodžiusioje archeologų prano Kulikausko (1913–2004) ir 
Gintauto zabielos Lietuvos archeologijos istorijoje šių pozityvesnių volterio veiklos 
akcentų nebeliko. nors ir konstatuota, kad „profesoriaus, buvusio vienu didžiausių 
muziejininkystės, kultūros paminklų apsaugos bei archeologijos (plačiuoju XiX a. 
pabaigos supratimu) autoritetų lietuvoje, veikla klojo pamatus naujos lietuvių ar-
cheologijos kartos darbams“, bet nupieštas iki šiol niūriausias volterio kaip archeo-
logo portretas. Štai keletas citatų: 

Į lietuvą jis [volteris – r. G.] atvyko jau būdamas 62 metų ir labai atitrūkęs nuo ar-
cheologijos.

Kasinėjimai vykdyti greitai, be didesnio pasirengimo, nesiekiant didesnių rezultatų.

9  puzinas 1941, 3. Čia ir toliau paryškinta ci-
tuojant.

10  А[ntanas] м[a]ž[iulis], „volteris (Wolter) 
eduardas“, LE 34, bostonas: lietuvių en-
cik lopedijos leidykla, 1966, 521–523.

11  bušmienė 1973, 22.
12  bušmienė 1973, 22.

13  G[intautas] zabiela, „e. volterio archeologi-
nė veikla Žemaitijoje“, Žemaičių praeitis 2, 
1993a, 71–77.

14  zabiela 1993a, 77, 72.
15  Žr. Gintautas zabiela, „eduardo volterio 

darbas paminklų apsaugos srityje“, Mūsų 
praeitis 3, 1993b, 127–132.
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tyrinėjimų ataskaitos visuomet buvo silpniausia e. volterio, kaip archeologo, vieta. 
labiau jis mėgo kurti įvairius projektus, o ataskaitas rašydavo tik tokias, kurios rei-
kalavo pateisinimo už jam valstybės kasinėjimams suteiktas lėšas.

e. volterio archeologinę veiklą vertinti gana sunku. pačiam archeologijos mokslui ji 
nieko pozityvaus, išskyrus radinių ir ardomų paminklų išgelbėjimą, nedavė.

1926 m. buvo nutarta Kauno universitete įkurti archeologijos katedrą, kas ir buvo 
padaryta. jos vadovu paskirtas profesorius e. volteris, tačiau archeologų ši katedra 
neparuošė16.

dar griežčiau nei iki šiol atsiliepta ir apie volterio archeologijos srities publikaci-
jas, pažerta priekaištų ir dėl rašymo stiliaus bei mokslinio nepreciziškumo:

mokslinėje veikloje e. volteris mėgo rašyti nedidelius ir nelabai reikšmingus darbe lius, 
daugiausia populiarinti vienokius ar kitokius atradimus. būdamas labai apsiskaitęs 
ir turėdamas didžiulę biblioteką, jis nevengdavo įvairių ekskursų į šalis, o tai dažnai 
atrodo pernelyg laisvas stilius. E. Volterio spausdintame archeologiniame palikime 
kažin kokių naujovių tikėtis nereikia. Archeologijoje daug ką pasiekęs ir sužinojęs 
pats, jis iš esmės liko XIX a. pabaigos šio mokslo raidos pozicijose17.

Kai kas iš e. volterio darbų liko nepaskelbta. vieno iš knygos autorių archyve yra 
e. volterio straipsnis, spausdintas mašinėle vokiečių kalba, apie lietuvos archeologi-
nius tyrinėjimus. jis 21 mašinraščio puslapio ir vadinasi „tyrinėjimų istorija lietuvo-
je“, skirtas Hanoverio universiteto profesoriui K. H. jakob-Frisenui18, parašiusiam 
didelį veikalą apie archeologijos tyrinėjimų istoriją. Minėtas straipsnis dėl padriko 
dėstymo ir daugybės klaidų nebuvo priimtas19. 

Šis akademiniame sintetiniame leidinyje išspausdintas prastas volterio archeolo-
ginės veiklos, jo nuopelnų (tik vargu ar šis žodis šiuo atveju tinkamas) archeologijos 
mokslui įvertinimas turėjo išsklaidyti bet kokias abejones dėl jo kompetencijos. at-
rodo, nebuvo prasmės dar kartą peržiūrėti ir šio mokslininko palikimo, nors jau po 
metų pasirodė naujas solidus šaltinis – archeologo adolfo tautavičiaus (1925–2006) 
parengta iki šiol išsamiausia Lietuvos archeologijos bibliografija, pristatanti net 17187 
publikacijas nuo 1782 iki 1998 metų. jos anaiptol ne tik vadinamõsios grynosios ar-
cheologijos: į bibliografiją įtraukta ir architektų, paleoantropologų, religijotyrininkų, 
kalbininkų darbų20. Šiame leidinyje įregistruotos ir 98 archeologinės volterio publi-
kacijos, taigi gerokai papildyti ankstesnių bibliografų duomenys. tačiau pasinaudo-
ti šia nauja galimybe neskubėta – galbūt todėl, kad vadovautasi ta pačia Lietuvos 
archeologijos istorijos autorių nuostata: volterio „spausdintame archeologiniame pali-

16  Kulikauskas, zabiela 1999, 196, 197, 242.
17  Kulikauskas, zabiela 1999, 196–197.
18  turimas omenyje garsus vokiečių archeolo-

gas Karlas Hermannas jacob-Friesenas 
(1886–1960).

19  Kulikauskas, zabiela 1999, 197.
20  Lietuvos archeologijos bibliografija (1782–

1998), sudarė adolfas tautavičius, vilnius: 
pilių tyrimo centras „pilys“, 2000.
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kime kažin kokių naujovių tikėtis nereikia“. juolab kad ir pats tautavičius toli gražu 
nesižavėjo archeologine volterio veikla21.

Šiokių tokių permainų įvyko tik 2006 metais, kai švenčiant 150-ąsias volterio gi-
mimo metines surengta minėtoji tarptautinė mokslo konferencija. joje Gintautas za-
biela skaitė pranešimą „eduardo volterio įnašas į baltų archeologiją“22. Kad tyrėjas 
jau palankiau žiūri į jo nuopelnus šiai mokslo šakai, rodo trys pranešimo tezės:

archeologija buvo viena iš eduardo volterio veiklos sričių, kurioje jis, pastoviai ne-
dirbdamas, pasiekė svarbių rezultatų.

nepriklausomos lietuvos periode e. volteris buvo pirmasis archeologijos mokslo 
pagrindų kūrėjas šalyje.

eduardo volterio įnašas į baltų archeologiją iki šiol nėra deramai įvertintas, nes jo 
archeologinių tyrimų medžiaga liko išsklaidyta ir neskelbta. Šiandien žvelgiant į jo 
nuveiktus darbus baltų archeologijos srityje e. volterį galima įvertinti kaip vieną šių 
tyrimų pradininkų23.

taigi jau pastebima tendencija švelninti kategorišką Lietuvos archeologijos istorijos 
autorių (paradoksalu, tačiau zabiela vienas iš jų) poziciją. Konferencijos tezėse būtent 
zabiela konstatavo, kad volterio archeologinių tyrimų medžiaga iš esmės netirta ir 
tik atlikus išsamią jos analizę būtų galima deramai įvertinti ir šią veiklos sritį. jau 
žengtas ir pirmasis žingsnis – būtent zabielos dėka publikuotos 1928–1930 metais 
volterio atliktų apuolės piliakalnio tyrimų ataskaitos ir dienoraščiai24. Šis piliakalnis 
ir Kauno pilis, tirta 1930 metais, laikomi reikšmingiausiais jo kasinėtais objektais.

volterio archeologijos tyrimų ataskaitos – pati svarbiausia medžiaga jo mokslinei 
kompetencijai nustatyti. tačiau nevertėtų ignoruoti ir smulkesnių kūrinių – net ir tų 
„nedidelių ir nelabai reikšmingų darbelių“, tiek spausdintų, tiek rankraštinių. o jų 
ne taip ir mažai, ypač publikuotų lietuvos spaudoje.

3. KAS TAI YRA ŠMIDTO NECROLITHUANICA? vadinamuoju Kauno laikotarpiu volteris 
intensyviai bendradarbiavo su pačia įvairiausia periodine spauda – tiek lietuviška, 

21  adolfas tautavičius, „ar kasinėjo prof.      
e. volteris apuolės piliakalnį 1930 me-
tais?“, Baltų archeologija 3, 1995, 29. 

22  Gintautas zabiela, „eduardo volterio įna-
šas į baltų archeologiją“, Международная 
научная конференция „Э. А. Вольтер и 
бал тистика как комплексная дисцип ли-
на“, Санкт-Петербург, 21–23 09 2006. Tе-
зисы докладов, санкт-Петербург: Фило-
логический факультет санкт-Пе тер бург-
ского государственного университета, 
2006, 16.

23  zabiela 2006, 16.

24  publikuoti du dienoraščiai ir ataskaita: „ta-
gebuch der von e. volteris vom 23. bis 26. 
august 1928 durchgeführten ausgrabun-
gen auf dem burgberg apuolė“; „e. volte-
ris: tagebuch der erforschungen des burg-
berges apuolė im jahre 1929“; „e. volte-
ris: bericht über die ausgrabungen auf 
dem burgberg apuolė in jahre 1930“ (Gin-
tautas zabiela, „berichte über die erfor-
schungen des burgberges apuolė in den 
jahren 1928–1932“, Apuolė. Ausgrabungen 
und Funde 1928–1932, Hrsg. jan peder 
lamm, Klaipėda: Klaipėdos universiteto 
leidykla, 2009, 168–178).
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tiek rusiška. Šio mokslininko archeologiniai rašiniai buvo skelbiami tokiuose laikraš-
čiuose ir žurnaluose kaip ABC, Akademikas, XX amžius, Iliustruotoji Lietuva, Lietuva, 
Lietuvos aidas, Naujas žodis, Naujoji Lietuva, Naujoji Romuva, Praeitis, Trimitas, Вольная 
Литва, Литовскiй голосъ, Наше эхо ir kt. dauguma jo publikacijų tikrai ne be trūku-
mų – rašyta tarytum paskubomis, mintis trūkinėja, daug ekskursų į šalį (paradoksa-
lu, tačiau dažnai tai pačios įdomiausios šių rašinių vietos, rodančios erudiciją), ne be 
priekaištų ir autoriaus lietuvių kalba – tai rodo ir šiame ALt tome skelbiamas nere-
daguotas rašinys.

rusų kalba rašyti straipsneliai solidesni, raiškesnės minties ir geresnio stiliaus, 
yra net ir tokių, kuriuos galėtume pavadinti apibendrinamaisiais darbais. taigi pu-
blikacijos ne tik nevienodos apimties, bet ir kokybės. vis dėlto volterio rašiniai apie 
archeologiją buvo noriai spausdinami. tai rodo autoriaus populiarumą ir autoritetą 
visuomenėje. prie to daug prisidėjo ne tik mokslinė jo šlovė, bet ir pareigos (valsty-
bės archeologijos komisijos pirmininkas, Kmm direktorius, lietuvos universiteto 
archeologijos katedros vedėjas), tarptautinis pripažinimas, apskritai energija.

visuomenėje tuomet ypač domėtasi ir pačia archeologija, ir archeologų tyrimais. 
dėl šių priežasčių nespausdintų šios srities volterio darbų nėra itin daug. tai rodo 
ir du pagrindiniai šio mokslininko rankraščių fondai, šiandien saugomi nacionalinės 
martyno mažvydo bibliotekos retų knygų ir rankraščių bei lietuvos mokslų akade-
mijos vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuose. dar mažiau tokių tekstų kitų 
asmenų rankraštiniuose archyvuose. tad kiekvienas toks rankraštis jau savaime svar-
bus ir įdomus, ypač jeigu tas kūrinys dar ir apie archeologiją. vienas tokių – rašinys 
Kas tai yra Šmidto Necrolithuanica? 

3.1. r a n K r a Š Č i o  s i G n a t ū r a, a u t o r Y s t Ė, d a t a v i m a s, i Š o r Ė. 
Kaip minėta, rankraštis saugomas lietuvos mokslų akademijos vrublevskių biblio-
tekos rankraščių skyriuje, istoriko augustino janulaičio (1878–1950) fonde (lmavb 
rs: f. 267, b. 3812).

rankraščio autorystė nekelia abejonių – tai eduardo volterio autografas. jis da-
tuotas 1933 metų liepos 14 diena, rašytas Kaune. tai devyni liniuoti dvigubi (1r–2v, 
3r–8v, 4r–7v, 5r–6v) arba viengubi, t. y. perplėšti pusiau (9r–9v, 10r–10v, 11r–11v, 
12r–12v, 13r–14r), nedidelio formato (11 x 17,9 mm) lapai. lape yra 17 linijų, tarpai 
tarp jų – 9 mm. tarpas nuo viršaus iki pirmos viršutinės linijos – 17 mm, o nuo pa-
skutinės linijos iki lapo pabaigos – 20 mm. lapai be paraščių, yra vandenženklis „d. 
100“. Galima spėti, kad tai laiškams skirtas popierius. jis pageltęs, tačiau puikiai 
išsilaikęs. lapo 8r–8v kampelis nuplėštas.

rašyta juodu rašalu vienoje lapo pusėje, išskyrus paskutinįjį (13r–14r). pasitaiko 
rašalo išsiliejimų, popieriaus įdrėskimų, todėl tikėtina, kad rašyta metaline plunksna. 
numeruota paties volterio, tačiau numeracija prasideda nuo lapo 2r. numeruota tik 
pirmoji lapo pusė (išskyrus 13r–14r). lapai 1r, 8r ir 9r numeruoti jau bylos tvarkyto-
jos danutės labanauskienės (1970 metais pieštuku: „1.“, „8“, „9.“). lapas 8r taip pat 
turėjo būti numeruotas paties volterio, tačiau viršutinis dešinysis kampas nuplėštas, 
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todėl numeracija nauja, jau archyvo tvarkytojos ranka. Kai kur numeruodamas jis 
greta skaičiaus deda tašką (3r, 5r, 6r, 7r, 11r, 14r), kai kur nededa (2r, 4r, 10r, 12r, 13r). 
lapo 6v viršutiniame dešiniajame kampe volterio užrašyta: „5.“, tačiau šioje pusėje 
teksto nėra, jis tuščias. lape 9r – piešinys, perpieštas paties volterio. piešinyje pa-
vaizduotas Carlo von schmitho rankraštiniame albume Necrolithuanica25 (toliau – ŠN) 
išspausdintas pinigas, vadinamasis lietuviškas ilgasis. 

rašyta lietuvių kalba su vokiečių, rusų, prancūzų ir lotynų kalbų intarpais. ra-
šyba primena greitraštį su gausybe taisymų. labai daug kalbos ir rašybos klaidų. 
spaudai parengtì volterio rašiniai, kaip rodo jo rankraštinis palikimas, prieš siunčiant 
į redakcijas ar oficialias valdžios įstaigas, paprastai būdavo perrašomi mašinėle, kar-
tu ištaisomos ir klaidos. be abejo, tą darbą atlikdavo sekretorės ar sekretoriai, ypač 
tuomet, kai jis dirbo Kmm ir lietuvos universitete. Šis volterio tekstas neredaguotas, 
taigi autentiškas. 

3.2. r a Š i n i o  a t s i r a d i m o  a p l i n K Y b Ė s. volterio tyrimo objektas – kolek-
cininko, archeologo, muziejininko Carlo von schmitho (~1795–1797–1876) rankrašti nis 
piešinių albumas Necrolithuanica, tad ir rankraščio genezė sietina su šia kontroversiš-
ka asmenybe ir jo žymiausiu, deja, iki 2006 metų neskelbtu darbu26 (plg. 1 pav.).

pirmą kartą apie von schmithą ir jo albumą volteris sužinojo dar XiX amžiaus 
devintojo dešimtmečio pabaigoje, kai imperatoriškosios maskvos archeologijos drau-
gijos pirmininkės, istorikės ir archeologės praskovjos uvarovos (1840–1924) kalbõs 
septintajame rusijos archeologų suvažiavime jaroslavlyje (1887) paskatintas, ėmė 
labiau domėtis privačių kolekcijų lietuvoje likimu. po poros metų, 1889-aisiais, savo 
paieškas jau apibendrino straipsnyje vilniaus spaudoje. tarp kitų kolekcininkų jame 
minimas ir von schmithas: 

Въ 1869 году, на i-мъ археологическомъ съѣздѣ въ москвѣ покойный Я. Ф. Го ло-
вацкiй доложилъ о раскопкахъ и археологическихъ трудахъ бывшаго за вѣ ды ваю-
щаго археологическимъ отдѣленiемъ виленскаго музея К. и. Шмидта. Какъ яв-
ствуетъ изъ трудовъ съѣзда, томъ i, москва, 1871, стр. 152, К. и. Шмидтъ раско палъ 
около ста кургановъ въ Ковенской и Гродненской губернiяхъ. Находки свои, го-
воритъ Я. Ф. Головацкiй, г Шмидтъ наполнилъ рисунками „съ древностей, хра-
нящихся въ виленскомъ музеѣ, съ памятниковъ, изданныхъ Нарбутомъ, гра фомъ 

25  Carl von schmith, Necrolithuanica, 1863; 
stockholm, riksantikvarieämbetet och sta-
tens historiska museet antikvarisk-topo-
grafiska arkivet: 124 (rankraštinis piešinių 
albumas).

26  Žr. Carl von schmith, Necrolithuanica, pa-
rengė reda Griškaitė, algimantas Kati-
lius, vytautas Kazakevičius, arturas mic-
kevičius, vilnius: versus aureus, 2006, 
9–23; janas pederis lammas, „Carlas von      
schmithas ir jo Necrolithuanica“, Baltų ar-

cheologija 3, 1994, 8–9; Kulikauskas, zabie-
la 1999, 84–88; algimantas Katilius, „Carlo 
von schmitho byla: areštas ir teismas“, 
Baltų archeologija 2, 1996, 14–16; algiman-
tas Katilius, „Carlas von schmithas ir vil-
niaus senienų muziejus“, Vilniaus universi-
teto metraštis 1995, 1997, 66–78; jan peder 
lamm, „Carl von schmith and His Necroli-
thuanica“, Archaeologia Baltica 2, 1997,    
11–22 ir kt. 
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1 pav. antraštinis Carlo von schmitho albumo Necrolithuanica puslapis; 
schmith 2006, 190
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тышкевичемъ и другими; такимъ образомъ его сочиненiе будетъ составлять пол-
ный матерiалъ для археологическихъ изслѣдованiй литовской земли“27.

Куда дѣвались предметы древностей, раскопанныхъ Шмидтомъ, неизвѣстно, 
рав но какъ и неизвѣстна участь его описанiя, которое вмѣстѣ съ другими его 
тру дами могли бы, по словамъ Головацкаго, служить краеугольнымъ кам немъ 
археологической науки въ этомъ краѣ28. 

Ši volterio informacija vėl sužadino senienų rinkėjų susidomėjimą. apie tai bylo-
ja sankt peterburge leidžiamo laikraščio Kraj priede Przegląd Literacki 1890 metais 
išspausdintas advokato, publicisto, istoriko, vieno iš 1897–1907 metais vilniuje vei-
kusio pusiau legalaus archeologijos būrelio (Kólko archeologiczne) įkūrėjų – Kazi-
miero podernios (1843–1910) rašinys, kuriame bene pirmą kartą rimtai susirūpinta 
ne tik ŠN, bet ir visos von schmitho archeologinės kolekcijos likimu29.

tačiau spaudoje beužsimezganti diskusija tą kartą nebuvo išplėtota, visą dešimtme-
tį neatskleista ir von schmitho rinkinių paslaptis30. tik 1902-aisiais tartu (tuomet – 
jurjevo) universiteto istorijos profesorius richardas Hausmannas (1842–1918) rusijos 
baltijos provincijų istorijos ir archeologijos draugijos (Gesellschaft für Geschichte und 
alterthumskunde der ostseeprovinzen russlands) leidžiamame leidinyje Sitzungs-
berichte der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands 
paskelbė nedaug (tik išnašoje), bet intriguojančios informacijos. iš jos pagaliau pa-
aiškėjo, kad von schmitho archeologinę kolekciją (ar jos dalį) Kaune nupirko garsus 
švedų archeologas, kultūros istorikas, vienas šiuolaikinės archeologijos kūrėjų osca-
ras monteliusas (1843–1921)31.

Hausmannas nepaminėjo von schmitho rinkinių įsigijimo datos, nenurodė ir tikslios 
jų saugojimo vietos, tačiau iš aprašymo aišku, kad kolekcija turėtų būti stok hol me32. 

27  volteris cituoja tuometinį vilniaus archeo-
grafijos komisijos (visas pavadinimas: vil-
niaus komisija seniesiems aktams tirti ir 
skelbti) pirmininką, etnologą, literatą ir 
vertėją jakovą Golovackį (1814–1888), žr. 
Я[ковъ] Ф[еодоровичъ] Головацкiй, „объ 
археологическихъ трудахъ и из слѣ до ва-
нiяхъ въ сѣверо-западномъ краѣ“, Tру-
ды первaго Археологическaго cъезда въ Мо-
сквѣ 1869 1, изданы подъ редакцiей 
гр[а фа] А[лексея] с[ергеѣвича] уварова, 
mосква: въ синодальной типографiи, на 
Никольской улицѣ, 1871, 152.

28  Э[дуардъ] Вольтеръ, „Археологическiя 
кол лекцiи частныхъ лицъ въ сѣверо-за-
пад номъ краѣ“, Виленскiй Вѣстникъ 269, 
1889-12-13, 3. 

29  st. Wil. [Kazimierz podernia], „Kolekcje ar-
cheologiczne w kraju pólnocno-zachod-
nim“, Przegląd Literacki, rok 9, t. 16, nr 19, 
1890 (pierwsze półrocze), 14–16. 

30  apie tai žr. reda Griškaitė, „Necrolithuanica, 
arba dėl Carlo von schmitho vietos lie-  
tuvos archeologijos istorijoje“, Carl von 
Schmith, Necrolithuanica, parengė reda 
Griškaitė, algimantas Katilius, vytautas 
Kazakevičius, arturas mickevičius, vil-
nius: versus aureus, 2006b, 27. 

31  r[ichard] Hausmann, „nachtrag: livländi-
sche archäologische Funde in der Ferne“, 
Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschich-
te und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen 
Russlands, aus dem Jahre 1901, riga: druck 
von W. F. Häcker, 1902, 125–145.

32  plačiau apie kolekcijos įsigijimo aplinkybes 
žr. arturas mickevičius, „Carlo von schmi-
tho Necrolithuanica rankraščio aprašas“, 
Carl von Schmith, Necrolithuanica, parengė 
reda Griškaitė, algimantas Katilius, vy-
tautas Kazakevičius, arturas mickevičius, 
vilnius: versus aureus, 2006, 95.



Archivum Lithuanicum 12192

maža to, profesorius neabejojo, kad von schmithas ne tik rinko archeologinius radinius, 
bet ir galvojo apie mokslinį tyrimą – tai esą liudija 1863 metais datuota ŠN. Hausman-
nas nurodė, kad visą šią informaciją sužinojo stokholme iš paties monteliuso33. 

nėra konkrečių duomenų, kada volteris susipažino su šia Hausmanno publika-
cija: ar tuomet, kai ji buvo paskelbta, ar jau gerokai vėliau, vadinamuoju Kauno 
laikotarpiu, kai vėl ėmėsi energingai ieškoti von schmitho palikimo. vis dėlto labiau 
tikėtina, kad Kaune. tai iš dalies patvirtina ir 1933 metais, t. y. praėjus daugiau nei 
trims dešimtmečiams nuo Hausmanno paskelbtos informacijos, rašytas volterio ra-
šinys. jo autorius net neketina slėpti entuziazmo dėl Hausmanno publikacijos: jis 
sako, „kad šitos žinios musų ‖ archeologai po visam neišnaudoja“, tad ir tekstą į 
lietuvių kalbą išverčia „à la ‖ lettre“ (3r). tuo tarpu kiek anksčiau skelbtas podernios 
rašinys volteriui, atrodo, nebuvo žinomas. antra vertus, nieko konkretaus nei apie 
von schmitho kolekciją, nei apie ŠN jame ir nepasakyta.

tikra tik tai, kad naujas volterio susidomėjimas paslaptinguoju von schmithu 
prasidėjo XX amžiaus trečiojo dešimtmečio pabaigoje ir ketvirtojo pradžioje, t. y. 
praėjus keturiasdešimčiai metų po pirmosios Виленскiй Вѣстникъ išspausdintos 
publikacijos šia tema. didelės įtakos tam turėjo 1930 metais vykęs antrasis baltijos 
šalių archeologų kongresas rygoje, kuriame lietuvos archeologijos mokslui atstova-
vo du mokslininkai: volteris, šiame renginyje skaitęs pranešimą apie Kmm saugomus 
archeologinius sidabro dirbinius, ir nagius-nagevičius34. būtent šiame kongrese ypač 
sustiprėjo jau kiek anksčiau užsimezgę lietuvių ir švedų archeologų ryšiai, kulmina-
ciją pasiekę 1931 metais, kai švedai buvo pakviesti dalyvauti apuolės piliakalnio 
tyrimuose (pirmą kartą švedų archeologus birgerį nermaną, Karlą alfredą Gustavs-
soną ir eriką sörlingą į apuolę volteris pasikvietė dar 1929-aisiais)35.

tais pačiais metais lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto auklėtinis, 
archeologas, muziejininkas Karolis mekas (1906–1993), nuo gegužės mėnesio jau dirbęs 
Kmm konservatoriumi (taigi buvęs volterio pavaldiniu), kartu su kitais baltijos šalių 
archeologais buvo pakviestas į Švedijos mokslininkų organizuotus trijų mėnesių kur-
sus. rugsėjo 20 dieną stokholme prasidėjusiems mokymams daugiausia lėšų paau-
kojo geras volterio pažįstamas ir korespondentas, garsus švedų architektas, restaura-
torius, menotyrininkas, valstybės antikvaras jonas sigurdas Curmanas (1879–1966)36.

33  plačiau apie tai žr. šio ALt tomo p. 225 bei 
155 išnašą.

34  plačiau apie tai žr. pr[anas] ra[zma], „bal-
tijos kraštų archeologų kongresas rygoje“, 
Lietuvos aidas 145, 1930-06-30, 2; pikulis 
[pranas dailidė], „baltijos valstybių ar-
cheo logų konferencija rygoje“, Lietuvos ai-
das 189, 1930-08-21, 4 ir kt.

35  zabiela 1993a, 75–76; jan peder lamm, „ein-
leitung des Herausgebers“, Apuolė. Ausgra-
bungen und Funde 1928–1932, Hrsg. jan pe-
der lamm, Klaipėda: Klaipėdos universite-
to leidykla, 2009, 10. volterio susidomėjimą 

skandinaviška (švediška) prob le ma ti ka ro-
do ir to meto jo publikacijos, žr. Э[дуардъ] 
Вольтеръ, „Наши шведо-литовскiя от-
ношенiя“, Наше эхо 762, 1931-09-26, 2. 

36  „Kursai pabaltijo archeologams Švedijoj“, 
Lietuvos aidas 217, 1931-09-26, 9. apie 
šiuos kursus ir Karolio meko dalyvavimą 
juose žr. Kulikauskas, zabiela 1999, 234; 
Karolis mekas, ataskaita Kauno miesto 
muziejaus direktoriui eduardui volteriui iš 
komandiruotės į pabaltijo archeologinius 
kursus stokholme, Kaunas, 1932-01-05; 
lmavb rs: f. 154, b. 86, 2r–2v.
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istoriografijoje vyrauja nuomonė, kad būtent 1931-aisiais stokholme, valstybinia-
me istorijos muziejuje (statens historiska museet, toliau – vims), mekas ir rado iš 
mokslininkų ir kolekcininkų akiračio jau senokai dingusią ŠN – ne be jau minėto 
švedų archeologo birgerio nermano (1888–1971), kartu su lietuvių archeologais 1931 
metais kasinėjusio apuolės kapinyną ir piliakalnį, ir kiek vėliau, 1938–1969 metais, 
buvusio vims direktoriumi, pagalbos37. taigi ne volteris, bet jo mokinys ir bendra-
darbis mekas įėjo į lietuvos archeologijos istoriją kaip naujasis ŠN atradėjas. 

tačiau volterio korespondencija rodo, kad lituanikos paieškas Švedijos archyvuo-
se jis pradėjo bent jau pora metų anksčiau, nei mekas atvyko į stažuotę. jau anksčiau 
volteris žinojo ir tikslią Švedijoje saugomos von schmitho kolekcijos bei albumo 
vietą. tai patvirtina ir dar 1929 metų liepos 20 dieną (sic!) jam rašytas vims darbuo-
tojo runne’s norbergo laiškas (plg. 2 pav.):

infolge ihres schreibens ans38 Historische staatsmuseum ‖ von dem 7 juni, darf ich 
jetzt, mit einer bitte, die verspätete ‖ antwort entschuldigen zu wollen, mitteilen, dass 
sich im hiesigen ‖ museum eine Kollection lithauscher und polnischer altertums- ‖ 
gegenstände befindet, die einen teil der im jahre 1880 einge- ‖ kauften „komparativen 
sammlung“ o. montelius’ ausmacht und die ‖ angeblich von dem Herrn Carl von 
schmidt [sic! – r. G.] (aus Kowno) zusammen- ‖ gebracht worden wäre. 

die genannte Kollection enthielt 6 st. Gegenstände aus ‖ Feuerstein, 7 st. aus anderen 
steinarten; 6 st. aus bronze ‖ (aus d. bronzezeit?) und 143 st. eisenzeitliche oder 
spätere ‖ Gegenstände39. von den letztgenannten sind 6 st. silbern; 4 st. ‖ eisern, etwa 
60 st. bronzen, das übrige sind perlen und dergl. 

mit ausnahme der beigefügten sind keine photographien ‖ oder plastische nachbil-
dungen vorhanden. Wenn sie es wünschen ‖ können natürlicherweise neuaufnahmen 
genommen werden. da sie ‖ sich ein wenig teuer stellen (z.b. 9 x 12 cm. = 3,50 schw. 
Kr.; ‖ 13 x 18 cm. = 4 schw. Kr.) warte ich nähere angabe ihres ‖ [28v] Wunsches und 
zeichne unterdessen40 mit vorzüglicher Hochachtung 

im dienst: 

runne norberg 
assistent41.

taigi jau 1929-ųjų vasarą volteris turėjo įrodymų, kad vims saugoma lituanika yra 
ne kas kita, kaip kadaise iš kolekcininkų akiračio dingęs archeologinis von schmitho 
rinkinys. Gana išsamiai jis buvo informuotas ir apie kolekcijos sudėtį. maža to, jam 
pasiūlyta padaryti šių lietuvai svarbių radinių kopijas. norbergo laiške nurodyta 
dar viena svarbi aplinkybė – 1880 metais Kaune nupirkta von schmitho kolekcija 
yra sudėtinė monteliuso rinkinio, šio archeologo perduoto Karališkajai rank raščių, 

37  plačiau apie tai žr. lammas 1994, 9;    
lamm 1997, 12–13.

38  raidė n taisyta.
39  antroji raidė g taisyta.

40  raidė t taisyta.
41  runne norberg, laiškas eduardui volteriui 

iš stokholmo į Kauną, 1929-07-20; lnb rs: 
f. 17, b. 309, 28r–28v (mašinraštis).
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2 pav. runne’s norbergo 1929-07-20 laiškas eduardui volteriui iš stokholmo į 
Kauną: patvirtinama, kad vims yra Carlo von schmitho archeologinė kolekcija;
lnb rs: f. 17, b. 309, 28r–28v
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istorijos ir senienų akademijai (Kunliga vitterhets Historie och antikvitets akade-
mien), dalis42. 

susirašinėjimas su vims darbuotojais nenutrūko ir 1930 metais. apsispręsta (ti-
kriausiai dėl lėšų stokos) užsakyti ne von schmitho archeologinių radinių kopijas, 
bet fotografijas (leidimą davė pats valstybės antikvaras profesorius Curmanas). tai 
rodo ir 1930 metų gegužės 9 dienos vims darbuotojo andreuso oldelungo laiškas 
volteriui43. Šiame laiške yra ir dar viena įdomi smulkmena – švedų mokslininkai, no-
rėdami tiksliau aprašyti lietuviams siunčiamas nuotraukas, peržiūrėjo ir von schmitho 
„katalogą“, t. y. ŠN (plg. 3 pav.): 

Katalog ‖ C. von schmidt’s keine näheren Fundbeschreibungen oder angaben als ‖ 
diejenigen, welche auf den rueckenseiten der Kopien angegeben sind44. 

Šio laiško (mašinraščio) viršuje žaliu rašalu, bet ne volterio ranka užrašyta: „p. dr. 
puzinas., [sic! – r. G.] kurių daiktų turi?45 ‖ ‘necrolituanikos’46 nuotraukos!“47. apie 
kokius jono puzino „daiktus“ čia kalbama, nėra visai aišku, bet galima spėti, kad no-
rima išsiaiškinti, ar Kmm saugoma archeologinių radinių, panašių į tuos, kurie yra 
von schmitho kolekcijoje, o galbūt ir į tuos, kurie pavaizduoti ŠN. Įrašas galėjo atsiras-
ti tik po 1934-ųjų. tai rodo raidės „dr.“, t. y. „daktaras“. puzinas filosofijos daktaro 
disertaciją Heidelbergo universitete apgynė 1934 metų liepos 5 dieną, netrukus tapo ir 
Kmm konservatoriumi bei direktoriumi48. antrasis sakinys suprantamesnis. jo turinys 
rodo, kad norima pamatyti ŠN nuotraukas. beje, būtent puzinas laikomas pirmuoju 
tyrėju, kuris von schmitho albumą aptarė mokslinėje archeologijos literatūroje49. 

laiško apačioje jau pieštuku (gali būti, kad to paties asmens kaip ir rašiusio žaliu 
rašalu) trumpai atpasakojamas oldelungo laiško turinys:

valstybės antikvaras patvirtina ‖ gavimą 55 švedų kronų už ‖ fotografijų nuotraukas, 
lietuviškų50 daiktų, ‖ esamų istoriniame51 valst. muziejuje. ‖ praneša, kad C Šmidt’o 
kataloge ‖ smukesnių52 davinių apie tuos53 radinius nera [sic! – r. G.] tik tokie, kurie 
pažymeti foto- ‖ grafijų kitoje pusej [sic! – r. G.].

dar tą pačią 1930 metų gegužę paaiškėjo ir kitas svarbus faktas – valstybės anti-
kvaro Curmano nuomone, von schmitho archeologinis rinkinys – vienintelė ne tik 
vims, bet galbūt ir visoje Švedijoje saugoma baltiška senienų kolekcija (plg. 4 pav.):

42  plačiau apie tai žr. mickevičius 2006, 95.
43  andreus oldelung, laiškas eduardui vol-

teriui iš stokholmo į Kauną, 1930-05-09; 
lmavb rs: f. 154, b. 101, 2r (mašinraštis 
su prierašais ranka). 

44  oldelung 1930-05-09, 2r.
45  Klaustukas taisytas.
46  Žodžio galas taisytas. 
47  oldelung 1930-05-09, 2r.
48  Kulikauskas, zabiela 1999, 221.
49  „j. puzinas was the first to discuss Necro-

lithuanica in the archaeological press“ 

(lamm 1997, 13), žr. j[onas] puzinas, Vor-
geschichtsforschung und Nationalbewusstsein 
in Litauen, Kaunas, vilkaviškis: sp. „pro-
gresas“, 1935, 117–118 (181 prierašas). tik 
vargu ar šią itin trumpą (vos dvidešimties 
eilučių) ir sausą puzino informaciją gali-
ma vadinti „aptarimu“ ar „apsvarstymu“. 

50  Žodis įterptas.
51  raidės nia taisytos?
52  norėta parašyti smulkesnių?
53  Žodis įterptas.
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3 pav. vims darbuotojo andreuso oldelungo 1930-05-09 laiškas eduardui volteriui 
iš stokholmo į Kauną: minima ŠN („katalogas“);
lmavb rs: f. 154, b. 101, l. 2r
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4 pav. andreuso oldelungo 1930-05-30 laiškas eduardui volteriui iš stokholmo į Kauną: 
pranešama, kad Carlo von schmitho archeologinė kolekcija – vienintelė iš latvijos 
ir lietuvos į vims patekusi seniena;
lmavb rs: f. 154, b. 101, l. 3r
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in beantwortung ihres briefes vom 17. ds. mts. erlaubt si[ch]54 ‖ der reichsantikvar 
ihnen mitzuteilen, dass im staatl. Hist. ‖ museum keine andere altertümer von bal-
ticum, lettland oder li[tt]55 ‖ hauen befintlich sind als diejenigen, die in C. von 
schmidths [samm-]56 ‖ lung eingehen. ob einige solchen altertümer in anderen 
musé[en in]57 ‖ schweden vorkommen, ist dem reichsantikvar nicht bekannt. Wahr ‖ 
scheinlich verhällt es sich jedoch nicht so. eine Übersicht über ‖ die komparativen 
altertümer-sammlungen i staatl. Hist. museum ist ‖ hiermit beigefügt. noch giebt58 
es leider keine litauische münzen ‖ von der fraglichen art. schliesslich wünscht der 
reichsantikvar ‖ ihnen mitzuteilen, dass der inhalt ihres briefes dem prof. nerman ‖ 
mitgeteilt ist, und er wird sich in der zukunft mit ihnen in ve[r-]59 ‖ bindung setzen. 
ein Katalog über die sammlungen des museums is[t]60 ‖ hiermit beigefügt61.

turint omenyje visas šias aplinkybės, galima spėti, kad toks meko vaidmens dėl 
ŠN „atradimo“ sureikšminimas bus įvykęs paprasčiausiai dėl tuometės žiniasklaidos 
klaidos. Kitaip tariant, labiausiai dėl to „kalta“ ši 1933-iųjų vasarį Lietuvos aide iš-
spausdinta informacija:

Kauno miesto muziejaus direktorius prof. e. volteris iš stockholmo gavo nuo Karolio 
von Šmidto, buvusio vilniaus muziejaus konservatoriaus, rankraštį – „necrolithuani-
ca“. Šis įdomus ir senas rankraštis parašytas 1863 metais. jame vaizduojamos piešiniais 
įvairiose lietuvos vietose rastos senienos-radiniai, senos vėliavos su lietuviškais už-
rašais, pastatai, stabmeldžių dievai, monetos ir daug kitų senienų. vaizduojamos se-
nienos senųjų laikų daugiausia buvo vilniaus muziejuje. Šį rankraštį drauge su senie-
nomis nupirko į Švedijos istorinį muziejų archeologas o. montelius apie 180062 met. 
Nuo to laiko apie šio rankraščio likimą nieko nebuvo žinoma. 1931 metais Kauno 
miesto muziejaus konservatorius K. Mekas šį rankraštį surado Stockholmo kara-
liškojoje istorijos akademijos bibliotekoje. rankraštis gautas laikinai, todėl, nufo-
tografuotas, jis bus grąžintas atgal į stockholmą63.

Šie duomenys vėliau nebuvo nei paneigti, nei patikslinti. jau kiek anksčiau, sau-
sio mėnesį, Naujojoje Romuvoje išspausdinti ir trys von schmitho albumo piešiniai 
bei trumpi jų paaiškinimai, bet išsamesnės informacijos nei apie autorių, nei apie 
patį albumą nėra, išskyrus lakonišką sakinį: „Šį rankraštį trumpam švedai paskoli-
no prof. e. volteriui.“64 meko pavardė tą kartą nepaminėta, jos nėra ir volterio raši-
nyje. tačiau meko indėlio ieškant lituanikos Švedijos muziejuose ir bibliotekose, tad 

54  Šioje vietoje nuplėštas lapo kamputis.
55  Šioje vietoje nuplėštas lapo kamputis.
56  Šioje vietoje nuplėštas lapo kamputis.
57  Šioje vietoje nuplėštas lapo kamputis.
58  raidė e įterpta andreuso oldelungo ranka.
59  Šioje vietoje nuplėštas lapo kamputis.
60  Šioje vietoje nuplėštas lapo kamputis.
61  andreus oldelung, laiškas eduardui vol-

teriui iš stokholmo į Kauną, 1930-05-27; 
lmavb rs: f. 154, b. 101, 3r (mašinraštis 
su prierašais ranka).

62  Korektūros klaida, turėtų būti 1880.
63  „necrolithuanica“, Lietuvos aidas 44,     

1933-02-23, 6.
64  „perkūnas. senovės lietuvių dievaitis. pa-

gal Carl von schmith’o rankraštį [...]; al-
cis [...]; senovės lietuvių karžygys [...]“, 
Naujoji Romuva 107, 1933-01-15, 60, 64. Čia 
pateikiamos iliustracijos su trumpais ko-
mentarais.
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ir jo pagalbos volteriui, sumenkinti nederėtų: būtent jis trumpam į Kauną buvo par-
vežęs prieš daugiau nei penkiasdešimt metų iš čia išgabentą ŠN. meko pasiaukojimą 
rodo ir šios laiško, rašyto jam 1932 metų liepos 26 dieną, eilutės (plg. 5 pav.): 

dabar turiu garbės tamstai pranešti, ‖ ką esu atlikęs iš tamstos užduotų užduočių. ‖ 
[2v] visas papildomas ir reikalingas žinias apie lietu- ‖ vos senienas esančias65 stock-
holme surin- ‖ kau, taip pat66 papildomus išrašus padariau ‖ iš „Necrolituanica“. 
dabar dirbu netoli upsalos, ‖ tad pašvęsiu kelias dienas lietuvos67 senienų ‖ ten 
esančių68 aprašymui (jei tik jų yra)69.

taigi mekas buvo vienas iš nedaugelio turėjusių galimybę tirti garsųjį von schmitho 
albumą. tačiau, skirtingai nei volteris, neparašė nei apie jį, nei apie jo autorių70. 
Galbūt dėl to, kad po stažuotės Švedijoje ypač susidomėjo archeologijos paminklų 
registracija, jų apsauga, o galbūt dar ir dėl to, kad tai buvo jo mokytojo ir vyresnio-
jo kolegos „tema“. tuo tarpu volteris, tapęs laikinu albumo globėju, pasinaudojo 
unikalia proga ir ryžosi jį plačiau pristatyti mokslo visuomenei. 

3.3. r a Š i n i o  s t r u K t ū r a  i r  t e m a t i K a. rašinio struktūra nesudėtinga, 
ją lėmė volterio tikslas: iš pradžių apžvelgti šio albumo istoriografiją, o po to – archeo-
loginę vertę, jo žodžiais tariant, aprašyti jį „a) bibliologiškiai ‖ b) archeologiškiai“ (5r).

Kaip minėta, didžiausią įspūdį jam padarė 1902 metais išspausdinta richardo 
Hausmanno publikacija71 – jai rašinyje skirta itin daug dėmesio. sakyta ir tai, kad 
kiek ankstesnis Kazimiero podernios rašinys72 volteriui, atrodo, nebuvo žinomas. jis 
nemini ir fakto, kad ir jam pačiam von schmitho tema nebuvo nauja73. Kitaip tariant, 
pirmoje straipsnio dalyje visas dėmesys sutelktas vien tik į Hausmanno pateiktą 
informaciją (1r–5r). būtent šio tartu universiteto profesoriaus dėka volteris, atrodo, 
pirmą kartą sužinojo ir apie ŠN analogą – 1842 metais tartu pasirodžiusią istoriko 
Friedricho Kruse’s (1790–1866) studiją Necrolivonica74 (4r, 5r, 7r).

65  prieš šį žodį išbraukta besiran.
66  raidė t taisyta.
67  raidė L taisyta.
68  raidė e taisyta.
69  Karolis mekas, laiškas eduardui volteriui 

iš striomsbergo į Kauną, 1932-07-26; lnb 
rs: f. 17, b. 159, 2r–2v.

70  Švedų archeologas janas pederis lammas, 
remdamasis lietuvos archeologų pateikta 
informacija, Karoliui mekui priskiria 1933 
metų Lietuvos aido publikaciją, tačiau dau-
giau šį teiginį pagrindžiančių įrodymų ne-
duoda, žr. „necrolithuanica“, Lietuvos ai-
das 44, 1933-02-23, 6; lammas 1994, 9; 
lamm 1997, 12.

71  Žr. šio ALt tomo p. 191, 31 išnašą.
72  Žr. šio ALt tomo p. 191, 29 išnašą.
73  Žr. šio ALt tomo p. 191, 28 išnašą.

74  [Friedrich Kruse,] Necrolivonica oder Alter-
thümer Liv-, Esth- und Curlands bis zur Ein-
führung der Christlichen Religion in den Kai-
serlich Russischen Ostsee-Gouvernements, 
ʒuſammengeſtellt und hiſtoriſch erläutert in 
einem Unterthänigsten Generalberichte über 
seine auf Allerhöchsten Befehl im Jahre 1839 
ausgeführte archaeologische Untersuchungs-
reise nebst mehreren wissenschaftlichen Ex-
cursen und vielen Lithographien von Alter-
thümern, Plänen und Charten [...], dorpat, 
1842, zu haben bei dem verfasser und in 
allen dasigen buchhandlungen, in st. pe-
tersburg bei schmitsdorf und daziaro frè-
res, in moskau bei Friedr. severin. leipzig 
bei leopold voss, 1842. plačiau apie au to-
rių ir jo albumą žr. Griškaitė 2006b, 63–73.
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5 pav. Karolio meko 1932-07-26 laiškas eduardui volteriui iš striomsbergo į Kauną: 
rašoma apie lituanikos paieškas Švedijoje, minima ir ŠN;
lnb rs: f. 17, b. 159, 2r–2v
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volteris atkreipė dėmesį ir į tai, kad von schmitho albume pavaizduoti archeolo-
giniai radiniai „labai ‖ gerai sutinka su atvaizdojimais, ‖ kokius duoda aspelinas“ 
(4r), t. y. garsus suomių archeologas johannas reinholdas aspelinas (1842–1915)75. 

volteris gana išsamiai aptaria ŠN struktūrą, vardija von schmitho naudotus šal-
tinius. atskirai rašo ir apie įdomesnių archeologinių radinių bei mitologemų piešinius. 
daugiausia jo dėmesio sulaukė aukštųjų žynių valdžios ženklų – lazdų (7r), drohi-
čino plombų (8r), dauguvos (kitaip – boriso) akmenų (10r, 11r), vadinamųjų perkū-
no namų Kaune (7r) – atvaizdai. Įdomūs jam buvo ir albume pateikti numizmatikos, 
sfragistikos pavyzdžiai (8r, 9r) (plg. 6 pav.). 

iš piešinių aprašymo matyti, kad volteris gerai susipažinęs su literatūra: jam bu-
vo žinomi ne tik teodoro narbuto (1784–1864), bet ir varšuvos universiteto profeso-
riaus, filologo, baltų religijos tyrėjo antoni’o mierzyński’o (1829–1907), rusų archeo-
logo ir pedagogo nikolajaus avenarijaus (1834–1903) bei rusų istoriko, vitebsko 
gubernijos statistikos komiteto sekretoriaus aleksejaus sapunovo (1851–1924) tyrimai 
(6r, 7r, 8r, 11r). jis remiasi ir latvių archeologo, istoriko, bibliografo antono buchhol-
tzo (1848–1901) bei estų archeologo, bibliografo arthuro spreckelseno (1863–1939) 
darbais (5r, 7r).

dėl kai kurių ŠN pavaizduotų piešinių volteris konsultavosi su savo kolega bir-
geriu nermanu (11r, 12r), o į kitą kolegą, žymiausią tarpukario estijos archeologą 
Harri’į moora’ą (1900–1968), kreipėsi prašydamas tartu archyvuose paieškoti von 
schmitho numizmatikos srities darbų, taip pat biografinių duomenų (14v). deja, kaip 
VŠN nurodo ir pats, tos paieškos nebuvo sėkmingos, tad rašinyje vilniaus senienų 
muziejaus „konservatoriaus“ von schmitho gyvenimo aprašo nerasime. rašinys bai-
giamas tuomet aktualia paveldosaugos tema. VŠN paminėti 36 vietovardžiai, 18 as-
menvardžių ir 2 mitologemos.

3.4. r a Š i n i o  n e i Š s p a u s d i n i m o  p r i e Ž a s t Y s. Šis volterio rašinys pa-
rašytas praėjus kiek daugiau nei keturiems mėnesiams po to, kai lietuvos spaudo-
je – iš pradžių Naujojoje Romuvoje, o vėliau ir Lietuvos aide – buvo išspausdinti pir-
mieji rašiniai apie vėl į lietuvą trumpam sugrįžusį von schmitho albumą. Kaip mi-
nėta, šios publikacijos buvo tik informacinės. Šių leidinių redakcijos būtų mielai iš-
spausdinusios ir išsamesnį straipsnį apie egzotišką senieną, juolab turinčią tiesioginį 
ryšį su Kaunu. maža to, volteris buvo nuolatinis šių leidinių autorius. tačiau VŠN 
turinys rodo, kad jis rašytas ne populiariajai spaudai. tai iš dalies patvirtina ir sau-
gojimo vieta – augustino janulaičio archyvas.

janulaičio ir volterio pažintis prasidėjo lietuvių mokslo draugijoje: volteris šios 
draugijos tikruoju nariu tapo 1907 metų rugpjūčio 2 dieną, janulaitis – 1908-ųjų 

75  j[ohann] r[einhold] aspelin, Antiquités du 
Nord Finno-Ougrien 5. L’age du fer Antiqui-
tés des Provinces Baltiques, Helsingfors:     

G. W. edlund, st. pétersbourg: eggers et 
Cie, paris: C. Klincksieck, 1884, 325–399; 
žr. šio ALt tomo p. 223, 137 išnašą.
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6 pav. ŠN fragmentas: archeologinių radinių, perpieštų iš teodoro 
narbuto bei kitų to meto darbų, ir paties Carlo von schmitho radinių 
iš Gardino, rūdaičių (Kretingos r.) bei druskininkų atvaizdai; 
schmith 2006, 214
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rugpjūčio 6 dieną76. 1910 metais kartu su kitais draugijos nariais abu rengė programą 
tautosakai rinkti77. janulaitį, kuris tuo metu tyrė simono daukanto palikimą, domino 
ir per etnografines keliones po lietuvą sukaupti vyresniojo kolegos duomenys78. tai 
liudija ir 1912, 1915 metais rašyti laiškai79. Kauno laikotarpiu bendrauta dar intensy-
viau: abu dirbo lietuvos universitete, abu ėjo aukštas pareigas 1919 metais įkurtoje 
valstybės archeologijos komisijoje, abu priklausė 1929-aisiais įsteigtai lietuvos isto-
rijos draugijai80, abu rūpinosi lituanistikos instituto kūrimu. Kuriamame institute 
volteris numatė ypatingą vaidmenį janulaičiui, ypač po to, kai šis įsteigė lietuvos 
istorijos draugiją ir „nuo to laiko vadovavo lietuvos istorijos darbams“81.

nors tarp janulaičio ir volterio buvo net dvidešimt dvejų metų skirtumas, ben-
drauta kolegiškai ir nuoširdžiai. tai rodo ir kita jų korespondencija: iš viso mūsų 
dienas pasiekė 4 volterio laiškai ir 6 atvirlaiškiai, rašyti janulaičiui 1912, 1915, 1935 
ir 1937 metais sankt peterburge, terijoke (zelinagorske), Kaune ir birštone82. deja, 
1933 metais datuotų laiškų tarp jų nėra, tad nieko konkretaus apie tai, kaip rašinys 
apie von schmitho albumą atsidūrė janulaičio archyve, pasakyti negalima. juolab 
kad nei viename, nei kitame volterio fonde nepavyko rasti janulaičio laiškų. vis 
dėlto labiau įsigilinus į kontekstą, ima aiškėti ir kai kurios aplinkybės. 

Kaip tik tuomet, 1933-iųjų vasarą, janulaitis intensyviai komplektuoja medžiagą 
trečiajam 1929 metais įkurtos lietuvos istorijos draugijos tęstinio leidinio Praeitis 
tomui. antrasis žurnalo tomas iš spaudos jau galėjo būti ir išėjęs. apie tai iš dalies 
galima spręsti iš 1933 metų balandžio 29 dieną rašyto janulaičio laiško zenonui 
ivinskiui83. Kad ir kaip ten būtų, tikrai žinoma, kad trečiasis Praeities tomas pradėtas 

76  „l. mokslo draugijos nariai 1908/9 metais“, 
Lietuvių tauta. L. Mokslo Draugijos raštai 1. 
1907–1910, vilniuje: m. Kuktos spaustu- 
vė rūmų (dvorcovaja) g-vė № 4, 1910, 
447, 450.

77  Trumpa Folkloro dalykams rinkti Programa. 
sutaisyta d-ro K. Griniaus ir lmd-jos 
Folk lioro Komisijos narių: prof. e. volte-
rio, d-ro j. basanavičiaus, kun. j. tumo ir 
adv. a. janulaičio, vilniuje: m. Kuktos 
spaustuvė, dvorcovaja (rūmų) g-vė, 1910. 

78  Žr. Э[дуардъ] А[лександровичъ] Воль-
теръ, Обь этнографической поѣздкѣ по 
Литвѣ и Жмуди лѣтомъ 1887 года. При-
ло женiе къ LVI-му тому Записокъ Императ. 
Академiи Наукъ № 5, санкт пе тeр бургъ: 
типографiя императорской Ака демiи 
Наукъ, 1887, 20, 27–28, 114–121 ir kt. 

79  eduardas volteris, laiškas augustinui     
janulaičiui iš sankt peterburgo į vilnių, 
1912-02-27; lmavb rs: f. 267, b. 990,    
1r–2r; eduardas volteris, atvirlaiškis au-
gustinui janulaičiui iš sankt peterburgo į 
vilnių, 1912-09-13; lmavb rs: f. 267,       

b. 990, 3r–3v; eduardas volteris, atvirlaiš-
kis augustinui janulaičiui iš sankt peter-
burgo į vilnių, 1915-04-20; lmavb rs:      
f. 267, b. 990, 5r.

80  apie tai žr. nastazija Keršytė, „valstybės ar-
cheologijos komisija“, Baltų archeologija 2, 
1996b, 24–32; algirdas Grigaravičius, „lie-
tuvos istorijos draugija“, Mokslas ir gyveni-
mas 6, 1989, 22–24. 

81  e[duardas] volteris, „lietuviškosios praei-
ties ir dabarties tyrinėjimai (laukiama li-
tuanistikos instituto)“, XX amžius 63, 
1938-03-19, 5.

82  Žr. lmavb rs: f. 267, b. 990, 1r–5v; 11r–
14r; 15r–16v; 24r–24v. be abejo, laiškų būta 
ir daugiau, tai rodo ten pat saugomi vil-
niuje, berlyne, palangoje antspauduoti 
laiškų vokai; lmavb rs: f. 267, b. 990, 
18r–18v, 22r–22v, 23r–23v.

83  augustinas janulaitis, laiškas zenonui ivin-
skiui iš Kauno (?) į Gdanską, 1933-04-29, 
Augustinas Janulaitis, Praeitis ir jos tyrimo 
rūpesčiai, vilnius: mokslas, 1989, 357–358.
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rengti dar leidžiant antrąjį84. taigi tikėtina, kad 1933 metų liepos 14 diena datuotas 
rašinys janulaičiui buvo siųstas su konkrečiu tikslu – tuomet komplektuojamam 
trečiajam Praeities tomui. volteris šiame žurnale debiutavo jau pirmame, 1930 metais 
pasirodžiusiame tome85, straipsnį paskelbė ir antrajame86, tad visai tikėtina, kad ir šį 
kartą janulaičio buvo paprašytas išsamiau pristatyti pačią šviežiausią archeologijos 
naujieną – ŠN. volterio rašinys būtų tikęs tiek skyriui „straipsniai“, tiek „Įvaireny-
bėms“, tiek „Kritikai ir referatams“. tačiau dėl įvairių priežasčių trečiasis Praeities 
tomas taip ir nebuvo išspausdintas87. tik 1988-aisiais, po penkiasdešimt penkerių 
metų atsikūrusi lietuvos istorijos draugija, norėdama pagerbti savo pirmtakų darbą, 
ėmėsi iniciatyvos surinkti išbarstytą šio tomo medžiagą ir ją paskelbti88. deja, trečia-
sis tomas galėjo būti surinktas ir ne visas: 

leidinyje pateikiama visa, parengėjams šiuo metu žinoma, atspausdinta ir rankraštinė 
tomo medžiaga. tikėtina, kad pas autorius likusių rankraščių, ypač skirtų skyriams 
„Kritika ir referatai“ bei „bibliografija“, būta ir daugiau. atsakyti į klausimą, kiek ir 
kokių straipsnių ar publikacijų stinga, negalime, nes Praeities redaktorių archyvuose 
trečiojo tomo turinio ar bent jo apmatų aptikti nepavyko89.

taigi labai tikėtina, kad volterio rašinys – viena iš tokių „prarastų“ publikacijų, 
juolab kad šiam žurnalo tomui skirtų kūrinių liko ne tik pas autorius, bet ir janulaičio 
portfelyje. Šią prielaidą patvirtintų ne tik rankraščio saugojimo vieta (janulai čio fondas), 
ne tik turinys, bet ir aplinkybė, kad volteris jo niekur kitur taip ir nepaskel bė. juk iki 
pat 1941-ųjų tikėtasi, kad trečiasis Praeities tomas vis dėlto bus iš spaus dintas – dalis 
jam skirtų rašinių jau buvo nukeliavę į spaustuvę ir pradėti rinkti90.

suprantama, šį kūrinį redaktoriai galėjo ir atmesti – ne dėl kalbos ir rašybos klai-
dų, kurias nesunku ištaisyti, bet dėl prastos struktūros, padrikų minčių. tačiau ne be 
priekaištų buvo ir pirmuosiuose Praeities tomuose spausdinti volterio straipsniai. 

4. ŠN s K l a i d a  K i t u o s e  e d u a r d o  v o l t e r i o  t Y r i m u o s e. ŠN ir iš 
stokholmo gautos von schmitho archeologinės kolekcijos nuotraukos volteriui pa-
darė didelį įspūdį. svariausias to įrodymas – VŠN. tačiau ne tik tai. Štai ŠN paskelb-
ti rūdaičių ir jazdaičių (jazdų?91) archeologinių radinių piešiniai ir juos papildančios 
autentiškų daiktų nuotraukos privertė atkreipti dėmesį į šias kadaise von schmitho 
tirtas radimvietes, susirūpinti esama jų būkle: 

84  jūratė Kiaupienė, zigmantas Kiaupa, „Pra-
eities trečiojo tomo išleidimo istorija“, Pra-
eitis 3, 1992, 222. 

85  e[duardas] volteris, „archeologiniai ne- 
susipratimai“, Praeitis 1, 1930, 339–342.  
Šis straipsnis – prieš šešerius metus atski-
ra brošiūra paskelbto tyrimo tęsinys, žr. 
e[duar das] volteris, Archeologiniai nesusi-
pratimai. Kauno miesto muziejaus leidinys 
Nr. 1, Kaunas: valstybinė spaustuvė, 1924.

86  e[duardas] volteris, „apuolė (Kuršių-Že-
maičių kultūros istorijai nauji dokumen-
tai)“, Praeitis 2, 1933, 467–472.

87  Kiaupienė, Kiaupa 1992, 221–224.
88  „pratarmė“, Praeitis 3, 1992, 3.
89  Kiaupienė, Kiaupa 1992, 224.
90  Kiaupienė, Kiaupa 1992, 223–224.
91  Žr. šio ALt tomo p. 240, 247 išnašą.
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Kauno miesto muziejaus direktorius prof. volteris netrukus važiuos su savo ekspedi-
cija daryti mokslinių tyrinėjimų į rudaičių ir jazdaičių kaimus, platelių ir plungės 
valsčiuose, nes gauta pranešimų, kad tose vietose yra naikinamos svarbios lietuvos 
senovės kultūrai pažinti istorinės liekanos. Švietimo ministerija tyrinėjimų išlaidoms 
padengti jau yra paskyrusi ir kreditų. Šios vietos buvo kasinėjamos 1861 metais ir 
buvo rasta brangių senienų, kurios dabar yra Stokholmo muziejuje. seniau šiose 
vietose buvo milžinkapiai, o dabar žvyrynas92. 

būtent jazdaičiai (plungės r.) tapo ir viena paskutiniųjų volterio tyrimų vietų93. 
dėl tos pačios priežasties jis rodė išskirtinį rūpestį ir kita radimviete – lelėnais 
endriejavo apylinkėse. 1933 metų liepos 17-ąją, t. y. po trijų dienų, kai buvo baig-
tas rašyti VŠN, norėdamas sužinoti apie šio archeologijos objekto būklę, Kmm 
vardu jis kreipėsi į endriejavo valsčiaus viršaitį ir informavo, kad lelėnuose „1861 
m. buvo rasta daug bronzinių daiktų, kurie dabar randasi Švedijoje stokholmo 
mu zie juje“94. 

Kai išsamiai susipažino su ŠN turiniu, volteris dažnai jį citavo, lygino su kitais 
žinomais šaltiniais, skelbė jo iliustracijas. Štai 1933 metų pavasarį rašydamas apie 
lietuvių alkvietes, neužmiršo aptarti ir von schmitho rankraštyje pateiktos vadina-
mųjų perkūno namų iliustracijos, maža to, paskelbė tris kitus piešinius95. tačiau 
plačiausiai von schmithą, jo tyrimus jis pristatė po metų, mano nuomone, koncep-
tualiausiame to meto rašinyje „столѣтie литовской археологiи (отъ роман тиз ма 
къ эмпиризму)“96. 

lietuvos archeologijos – archeologijos plačiąja prasme – atskaitos tašku pasirinkęs 
Franzo boppo (1791–1867) veikalo Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Grie-
chischen, Lateinischen, Litthauischen, Gothischen und Deutschen 1–6 (1833–1852) pirmojo 
tomo97 pasirodymą (sic!), t. y. 1833-iuosius, jis apgailestavo, kad lietuvių mokslininkai, 
visų pirma archeologai ir istorikai, nuosekliai nesiremia šio kalbininko metodu – 
moksliškai lyginti lietuvių kalbos faktus su kitomis indoeuropiečių kalbomis, t. y. 
kalbos duomenų netaiko archeologijos, istorijos mokslui: 

92  „prof. volteris tirs plateliuose ir plungėje“, 
Lietuvos aidas 157, 1933-07-15, 5.

93  zabiela 1993a, 76; Kulikauskas, zabiela 
1999, 76.

94  Cituojama iš: Gintautas zabiela, „iš en-
driejavo senovės“, Lietuvos valsčiai 18. En-
driejavas, sudarytojai virginijus jocys ir 
antanas Žemgulis, vilnius: versmė, 2010, 
81. apie paminklosaugines volterio nuo-
statas žr. Э[дуардъ] Вольтериcъ, „ли тов-
ская ар хеологiя“, Литовскiй голосъ 131, 
1933-08-10, 2; zabiela 1993b.

95  e[duardas] volteris, „alkiai ir alkvietės: lie-
tuvos šventovės ir jų vadinimas“, Akademi-
kas 4, 1933-03-01, 73–74. Šiame straips nyje 
skelbtas iliustracijas žr. ŠN 13r, [viii] len-

telė, 42; ŠN 18r, [Xiii] lentelė, 67; ŠN 104r, 
[iv] len telė, 15. 

96  Э[дуaрдъ] А[лександровичъ] Вольтеръ, 
„столѣтie литовской археологiи (отъ 
ро мантизма къ эмпиризму)“, Литовскiй 
голосъ 223, 1934-09-30, 2; Э[дуaрдъ] А[лек-
сандровичъ] Вольтеръ, „столѣтie литов-
ской археологiи (отъ романтизма къ 
эмпиризму)“, Литовскiй голосъ 224,  
1934-10-02, 2.

97  [Franz bopp,] Vergleichende Grammatik des 
Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, 
Litthauischen, Gothischen und Deutschen, 
berlin: Gedruckt in der druckerei der Kö-
nigl. akademie der Wissenschaften. bei 
Ferdinand dümmler, 1833. 
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Но языковыя данныя не приспособлялись къ находкамъ слѣдовѣ матерiаль ной 
культуры народовъ, обитающихъ литовскiя земли. Антропогеографически точ но 
не опредѣлялиcь границы земель, колонизируемыхъ членами чистобалтiй ской 
расовой и языковой семьи. Не былъ научно изслѣдованъ языкъ земли, названiя 
рѣкъ, горныхъ, лѣсныхъ и полевыхъ урочищъ, остались не разъяснeнными съ 
точки зрѣнiя литовскаго, латышскаго, древнепрусскаго и ятвягодайновскаго лек-
сикона. Археологическiя находки не распредѣлялись по мѣстностямъ славян-
скимъ (бѣлорусскимъ) литовскимъ и угрофинскимъ98. 

išreiškęs susirūpinimą dėl lingvistų ir archeologų nesusikalbėjimo, volteris trum-
pai aptaria lietuvos archeologijos, taigi ir istorijos, mokslo raidą. apžvalgą pradėjęs 
„pirmuoju lietuvių patriotu ir istoriku“ („первый литовскiй патрiотъ и историкъ“) 
teodoru narbutu, jo darbais, dargi radęs sutapimą – tais pačiais 1833 metais paskelb-
ta jo studija apie lietuvos linininkystę99 (sic!), ilgėliau sustoja prie vilniaus senienų 
muziejaus, mini jo įkūrėjus eustachijų tiškevičių bei adomą Honorijų Kirkorą, ap-
gailestauja dėl šios mokslo institucijos reorganizavimo, daugybės eksponatų išvežimo 
iš lietuvos, taigi ir jų praradimo. ir štai šiame vilniaus senienų muziejaus nuostolių 
kontekste jis mato pagrindinę von schmitho albumo Necrolithuanica vertę:

старое преданiе заглохло и множество предметовъ, несомнѣнно древнихъ, по-
теряли свою исторiю или метрику и только условно могли быть отнесены той 
или другой группѣ экспонатовъ и ихъ хронологiи. Научное значенiе музея на 
долго погибло и только части его, попавшiя въ скандинавiю, в показательную 
коллекцiю монтелiуса100, познакомившагося съ музеемъ еще въ 1876 году, могутъ 
быть научно опредѣлены и то отчасти только по рукописи К. и.101 Шмидта. 
necrolituanica102 1873103 года104. 

todėl neatsitiktinai šiame volterio rašinyje tiek daug vietos skiriama von schmitho 
albumui: nors ir ne taip išsamiai kaip VŠN, tačiau ir čia aptariama jo struktūra, svar-
biausi (jam įdomiausi) piešiniai105. pristatyti ir kitų archeologų – volterio amžininkų, 
jo žodžiais tariant, „kastuvo brolių“ („работники лопаты“) – nuopelnai, tačiau von 
schmithui dėmesio skirta neproporcingai daug. Šiuo atžvilgiu su ŠN autoriumi ga-
lėjo konkuruoti tik narbutas: volteris, deklaravęs didžiulę šio istoriko įtaką von 
schmithui, ypač pastebimą antrojoje, mitologijai skirtoje ŠN dalyje („Весь 2-ой от-
дѣлъ рукописи Шмидта посвященъ и иллюстрируетъ почти исключительно 
ми фо ло гiю Нарбута“106) (plg. 7 pav.), pateikia ir narbuto kūrybos vertinimą. beje, 
taip pat vieną įdomiausių mūsų istoriografijoje, akcentuojant ypatingą (taigi, volterio 

98  Вольтеръ 1934-09-30, 2.
99  teodor narbutt, Uprawa lnu, konopi i innych 

rośliń włóknodaynych, oraz proste, tanie, Li-
tewskiemu krajowi właściwe, sposoby zatrud-
niania się wyrobami z nich korzystnemi; opar-
te na doświadczeniach, Wilno: nakładem i 
drukiem a. marcinowskiego, 1833. 

100  minimas oskaras montelius. plačiau apie 
jį žr. šio ALt tomo p. 191–194.

101  t. y. Карла ивановича.
102  turėtų būti Necrolithuanica.
103  Korektūros klaida, turėtų būti 1863.
104  Вольтеръ 1934-09-30, 2.
105  Вольтеръ 1934-09-30, 2; Вольтеръ      

1934-10-02, 2.
106  Вольтеръ 1934-10-02, 2.
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7 pav. ŠN fragmentas: mitologemos, perpieštos iš teodoro narbuto, 
Wilhelmo vollmerio ir tado volianskio leidinių;
schmith 2006, 253
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manymu, ir išskirtinį tarp kitų XiX amžiaus lietuvos archeologų ir istorikų) narbu-
to domėjimąsi baltų kalbomis:

историческое освѣщенiе литовской культурной жизни желаемой Ф. Нарбу томъ, 
досягаетcя и досягаемо только въ связи съ изученieмъ языка литовцевъ и род-
ственныхъ имъ народовъ пруссовъ, ятвяговъ, дейновцевъ, латышей107.

tačiau pagrindinė volterio mintis paprasta ir aiški – romantinės istoriografijos 
nuvertinti nederėtų, netgi atvirkščiai: „сомнѣнiя нѣтъ, что литва закрѣплялась въ 
своемъ прошломъ глазами и кругозоромъ старыхъ романтиковъ.“108 Šiems ro-
mantikams, be abejonės, priskyrė ir von schmithą. 

5. a p i b e n r i n a m o s i o s  p a s t a b o s, a r b a  К o d Ė l  a r C H e o l o G i j a? 
tokį ypatingą volterio dėmesį von schmithui, šiai archeologijos mokslo pasaulyje 
deramai nepripažintai asmenybei, galima aiškinti daugeliu priežasčių: ŠN autoriaus 
paslaptingumu, keistai susiklosčiusiu jo archeologijos rinkinių likimu, netgi neįpras-
tu albumo pavadinimu – Necrolithuanica. jo autorius galėjo būti artimas jam ir savo 
vokiška kultūra, konfesine priklausomybe ir net „biografijos geografija“ – juk tyrimus, 
kuriuos lėmė tarnybos vieta, von schmithas atliko ne tik lietuvoje, bet ir livonijos, 
Kuršo, estijos gubernijose, buvo tų kraštų mokslo draugijų narys. 

von schmitho rankraštis volterį pasiekė pačiame jo kūrybinės biografijos saulė-
lydyje, beveik sutapo su pasitraukimu iš aktyvios mokslinės veiklos. albumo ir ar-
cheologinės kolekcijos studijos nereikalavo fizinių jėgų, nuo aktyvių archeologijos 
tyrimų buvo galima atsigręžti į ne mažiau svarbią archeologijos istorijos sritį. anali-
zuodamas rankraštį, jis turėjo progos susimąstyti ir apie lietuvos archeologijos, o 
plačiąja prasme – ir istorijos mokslo, ir apskritai lituanistikos – tyrimų praeitį, nuro-
dyti stipriąsias ir silpnąsias vietas, ieškoti naujų gairių, nes „tas įvairių sričių speci-
alistų nesutarimas kaip tiktai žalingai atsiliepia į visą mūsų tautos praeities tyrinėji-
mą ir jo rezultatus“109. 

taip gimė jau apibendrinamieji volterio rašiniai, taip atsirado ir lituanistikos ins-
tituto, turėjusio atlikti kompleksinius lietuvių kultūros tyrimus, vizija. pasak volterio, 
ši nauja mokslo įstaiga turėtų dirbti penkiomis pagrindinėmis kryptimis (skyriais): 
1) lietuvių archeologijos (jame būtų atliekami ir antropologijos tyrimai); 2) lietuvių 
etnografijos ir tautosakos; 3) lietuvių kalbotyros; 4) lietuvių raštijos ir 5) lietuvių 
kultūros istorijos110. taigi archeologiją matome šių tyrimų priešakyje. paskutiniaisiais 
gyvenimo metais prioritetą jis atidavė būtent šiam mokslui. ne tik todėl, kad archeo-
logijai jautė ypatingą trauką, netgi aistrą (iš dalies tai matyti ir požiūryje į von 
schmitho rankraštį), bet ir dėl konceptualesnių dalykų – materialiąją senosios lietu-
vos kultūrą manė esant ne mažiau svarbią, saugotiną ir tirtiną:

107  Вольтеръ 1934-10-02, 2.
108  Вольтеръ 1934-10-02, 2.
109  vr. [vincas rastenis], „per mamuto kau-

lus į lietuvos praeitį“, XX amžius 288, 

1937-12-18, 5. Čia skelbiamas pokalbis su 
volteriu.

110  e[duardas] А[leksandrovičius] volteris, 
„lituanistikos aktualieji uždaviniai“,     
XX amžius 292, 1937-12-27, 3.
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Археологiя ближайшимъ образомъ связана съ родиновѣдѣнiемъ (не только 
краевѣдѣнiемъ) и исторiей литовской культуры не менѣе древней нежели язы къ 
литовскаго народа111. 

1939 metais įsteigto antano smetonos lituanistikos instituto struktūra rodo, kad 
volterio teiktiems siūlymams, kitaip tariant, archeologijos mokslo „sureikšminimui“, 
nebuvo pritarta112. Kas jam buvo logiška ir nuoseklu, jo kolegoms atrodė keista ir 
senamadiška.

6. i Š v a d o s. 1. eduardui volteriui nebuvo nesvarbių baltistikos ar siauresne 
prasme – lituanistikos – mokslo sričių, tačiau paskutiniaisiais gyvenimo metais reikš-
mingą vietą jo kūrybinėje biografijoje užėmė archeologija, jis matė itin svarbų šio 
mokslo vaidmenį minėtų tyrimų srityje. 

2. tiek volterio kolegos, tiek šių laikų mokslininkai jo archeologijos tyrimus, taip 
pat ir šios srities publikacijas vertino gana skeptiškai, darbuose matė daug atsitikti-
numo, skubotumo, taigi ir neprofesionalumo. tik pastaruoju metu pastebima ten-
dencija šią poziciją švelninti.

3. volterio atliktų archeologijos tyrimų ataskaitos – svarbiausia medžiaga šio tyrėjo 
mokslinei kompetencijai nustatyti, tačiau verti dėmesio ir smulkesni kūriniai apie ar-
cheologiją, tiek spausdinti, tiek rankraštiniai. vienas jų – tarp istoriko augustino janu-
laičio archyvinių dokumentų išlikęs volterio rašinys Kas tai yra Šmidto Necrolithuanica? 
(VŠN), saugomas lietuvos mokslų akademijos vrublevskių bibliotekos rankraščių 
skyriuje, augustino janulaičio (1878–1950) fonde (lmavb rs: f. 267, b. 3812).

4. 1933 metų liepos 14 diena datuoto VŠN objektas – kolekcininko, archeologo, 
muziejininko Carlo von schmitho rankraštinis archeologinių piešinių albumas Necro-
lithuanica (1863; saugomas stokholme, Karališkosios senienų tarybos ir valstybinio 
istorijos muziejaus archyve, [riksantikvarieämbetet och statens historiska museet 
antikvarisk-topografiska arkivet: 124]), todėl ir volterio rašinio genezė sietina su šia 
kontroversiška asmenybe ir jo žymiausiu, bet iki 2006-ųjų nepublikuotu darbu.

5. volterio rankraštinio palikimo tyrimas parodė, jog jis dėjo daug pastangų, kad 
1880 metais iš lietuvos į Švediją išvežtas ir kurį laiką iš mokslo pasaulio akiračio 
dingęs von schmitho albumas bei jo archeologiniai rinkiniai (ar jų dalis) nuo 1929–1930 
metų, t. y. lygiai po pusės šimto metų, vėl būtų žinomi, o netrukus, padarius jų ko-
pijas, – ir prieinami lietuvos tyrėjams. iki šiol šis nuopelnas beveik išimtinai buvo 
priskiriamas tik volterio kolegai, archeologui, muziejininkui Karoliui mekui.

7. VŠN išsamiai aptariama rankraštinio Carlo von schmitho piešinių albumo is-
toriografija (daugiausia dėmesio parodyta tartu universiteto istorijos profesoriaus 
richardo Hausmanno tyrimams), jo struktūra, svarbiausi ir įdomiausi jame užfik-
suoti archeologiniai radiniai, mitologemos, von schmitho naudoti šaltiniai. VŠN rodo, 
kad volteris buvo gerai susipažinęs su archeologijos literatūra, palaikė ryšius su kitų 

111  Вольтерисъ 1933-08-10, 2.
112  bušmienė 1973, 15; nastazija Keršytė, „an-

tano smetonos lituanistikos institutas – 

lietuvos kultūros palikimo saugotojas“, 
Lituanistica 3, 1996a, 63–76.



211 E d u a r d a s  vo l t e r i s 
i r  c a r l o  v o n  S c h m i t h o 
Necrolithuanica ( 1 8 6 3 )

šalių archeologais (birgeriu nermanu, Harri’u moora), rūpinosi lietuvos archeolo-
gijos paminklų būkle ir apsauga. 

8. tìkslios volterio rankraščio neišspausdinimo priežastys nežinomos, tačiau kai 
kurios aplinkybės – turinys, data, saugojimo vieta (tarp janulaičio dokumentų) – ska-
tina prielaidą, kad galėjo būti rašytas tuo metu komplektuotam, tačiau taip ir nepa-
skelbtam trečiajam lietuvos istorijos draugijos žurnalo Praeitis tomui. volterio rankraš-
tis nebuvo išspausdintas ir 1992 metais, kai atsikūrusios lietuvos istorijos draugijos 
iniciatyva buvo vėl surinkti ir publikuoti kai kurie trečiojo Praeities tomo straipsniai.

10. VŠN turi daug trūkumų (neaptarta von schmitho bibliografija, prasta struk-
tūra, gana padrikas dėstymas, daug stiliaus, rašybos ir skyrybos klaidų), tačiau jei 
šis rankraštis būtų išspausdintas, turėtume tų laikų išsamiausią ŠN aptarimą. 

11. pažintis su von schmitho kūriniu bei jo archeologine kolekcija sutapo su ypa-
tingu volterio susidomėjimu archeologijos mokslu. ŠN užfiksuoti archeologiniai ra-
diniai, mitologemos, kurių dauguma lietuvai jau buvo prarasti, sužadino norą sam-
protauti apie lietuvos archeologijos, o plačiąja prasme – ir istorijos mokslo – praeitį 
ir patirtį, numatyti tolesnes tyrimų perspektyvas. archeologijos mokslą, kaip tirian-
tį pačią seniausią tautos kultūrą, jis manė esant prioritetinį, tačiau jo ateitį matė tik 
vykdant kompleksinius tyrimus su kitais lituanistiniais mokslais – etnokultūros ir 
ypač kalbos. bendradarbiavimo tarp šių mokslų stygių laikė didžiausia kliūtimi ar-
cheologijos raidai. Šiuos volterio samprotavimus patvirtina ir jo siūlyta lituanistikos 
instituto struktūra. 

Šaltiniai:
Curman,  s igurd,  1934-03-10 (?): atvirlaiškis eduardui volteriui iš stokholmo į Kauną; lnb 

rs: f. 17, b. 75, 2r–2v.
Curman,  s igurd ,  1934-09-24: atvirlaiškis eduardui volteriui iš stokholmo į Kauną; lnb 

rs: f. 17, b. 75, 1r–1v.
Curman,  s igurd ,  1936-06-28: atvirlaiškis eduardui volteriui iš stokholmo į Kauną; lnb 

rs: f. 17, b. 75, 3r–3v.
mekas ,  Karolis ,  1932-01-05: ataskaita Kauno miesto muziejaus direktoriui eduardui vol-

teriui iš komandiruotės į pabaltijo archeologinius kursus stokholme, Kaunas; lmavb rs: 
f. 154, b. 86, 2r–2v.

mekas ,  Karolis ,  1932-07-26: laiškas eduardui volteriui iš striomsbergo į Kauną; lnb rs: 
f. 17, b. 159, 2r–2v.

moora ,  Harri ,  [be datos]: atvirlaiškis eduardui volteriui iš tartu į Kauną; lmavb rs: 
f. 154, b. 90, 1r–1v.

moora ,  Harri ,  [be datos]: atvirlaiškis eduardui volteriui iš tartu į Kauną; lmavb rs: 
f. 154, b. 90, 4r–4v.

moora,  Harri ,  [be datos]: laiškas eduardui volteriui iš tartu į Kauną; lmavb rs: f. 154, 
b. 91, 3r–3v.

moora,  Harri ,  1930-03-19: atvirlaiškis eduardui volteriui iš tartu į Kauną; lmavb rs:   
f. 154, b. 90, 2r–2v.
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moora,  Harri ,  1930-03-26: atvirlaiškis eduardui volteriui iš tartu į Kauną; lmavb rs:   
f. 154, b. 90, 3r–3v.

moora,  Harri ,  1931-06-10: laiškas eduardui volteriui iš tartu į Kauną; lmavb rs: f. 154, 
b. 91, 1r–1v.

moora,  Harri ,  1932-01-16: laiškas eduardui volteriui iš tartu (?) į Kauną; lnb rs: f. 17, 
b. 407, 1r–1v.

moora,  Harri ,  1935 [apie 01-24]: atvirlaiškis eduardui volteriui iš tartu į Kauną; lmavb 
rs: f. 154, b. 91, 2r–2v.

nerman,  birger ,  1929-12-27: atvirlaiškis eduardui volteriui iš stokholmo į Kauną; lmavb 
rs: f. 154, b. 103, 1r–1v.

nerman,  b irger ,  1930-09-16: laiškas eduardui volteriui iš rygos į Kauną; lmavb rs:    
f. 154, b. 103, 3r–4r. 

nerman,  b irger ,  1930-12-30: laiškas eduardui volteriui iš stokholmo į Kauną; lmavb 
rs: f. 154, b. 103, 2r–2v.

nerman,  birger ,  1931-07-26: atvirlaiškis eduardui volteriui iš stokholmo į Kauną; lmavb 
rs: f. 154, b. 103, 9r–9v.

nerman,  b irger ,  1931-09-12: laiškas eduardui volteriui iš stokholmo į Kauną; lmavb 
rs: f. 154, b. 103, 6r–7v.

nerman,  birger ,  1932-06-19: atvirlaiškis eduardui volteriui iš stokholmo į Kauną; lmavb 
rs: f. 154, b. 103, 5r–5v.

norberg ,  runne ,  1929-07-20: laiškas eduardui volteriui iš stokholmo į Kauną; lnb rs: 
f. 17, b. 309, 28r–28v (mašinraštis).

o l d e l u n g ,  a n d r e u s ,  1930-05-09: laiškas eduardui volteriui iš stokholmo į Kauną; 
lmavb rs: f. 154, b. 101, 2r (mašinraštis su prierašais ranka).

o l d e l u n g ,  a n d r e u s ,  1930-05-27: laiškas eduardui volteriui iš stokholmo į Kauną; 
lmavb rs: f. 154, b. 101, 3r (mašinraštis su prierašais ranka).

ŠN – schmith ,  Carl  von,  1863: Necrolithuanica; stockholm, riksantikvarieämbetet och 
statens historiska museet antikvarisk-topografiska arkivet: 124 (rankraštinis piešinių al-
bumas).

volteris ,  eduardas ,  [be datos:] laiškas augustinui janulaičiui iš Kauno (?) į Kauną (?); 
lmavb rs: f. 267, b. 990, 16r–16v.

vo lt e r i s ,  e d u a r d a s ,  1912-02-27: laiškas augustinui janulaičiui iš sankt peterburgo į 
vilnių; lmavb rs: f. 267, b. 990, 1r–2v.

volteris ,  eduardas ,  1912-09-13: atvirlaiškis augustinui janulaičiui iš sankt peterburgo 
į vilnių; lmavb rs: f. 267, b. 990, 3r–3v.
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Reda Griškaitė
e d u a r d a s  v o l t e r i s  a n d  C a r l 
v o n  s C H m i t H ’ s  NECROLITHUANICA ( 1 8 6 3 )

s u m m a r y

one of the most recognized baltic scholars of the end of the 19th century and the begin-
ning of the 20th century, a linguist, ethnologist, literary and cultural historian, bibliogra-
pher, textual critic, archeologist, and museologist eduardas volteris (1856–1941) considered 
all the fields of baltic studies, or in a more narrow sense of lithuanian studies, to be im-
portant. However, during the last years of volteris’ life, archeology occupied a central place 
in his research. He considered the role of archeology to be of special significance for many 
fields that were mentioned above. both volteris’ contemporaries and present-day scientists, 
however, were quite skeptical about his archeological research as well as his publications 
in the field. they saw significant haphazardness and hastiness in his works and considered 
them as lacking professionalism. recently, this position has somewhat mellowed.

even though the most important materials allowing one to judge volteris’ scholarly 
competence are his reports about his archeological research, the archeological writings of a 
smaller scale, both the published and manuscript items deserve attention as well. one such 
item is his essay entitled Kas tai yra Šmidto Necrolithuanica? (What is Necrolithuanica by 
Schmidt?) (hereafter—VŠN), which was found among the archival documents that belonged 
to the historian augustinas janulaitis (1878–1950). presently, this essay is kept in the manu-
script department of the vrublevskis’ library of the lithuanian academy of sciences 
(lmavb rs: f. 267 – 3812, f. 1r–14r). it was written in Kaunas and dated july 14, 1933. 

the focus of volteris’ VŠN essay is an album of archeological drawings, Necrolithuanica 
(1863), by collector, archeologist, and museologist Carl von schmith (~1795–1797–1876). 
thus, the genesis of volteris’ essay is linked to this controversial personality and to his 
most famous work, which, sadly, remained in manuscript form until 2006. 

research on volteris’ manuscripts has shown that he had put a lot of effort in trying to 
achieve recognition for Carl von schmith’s album as well as his other archeological collec-
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tions so that the work would be known again after half a century, i.e., in 1929–1930; he 
wanted to make copies of these works available to lithuanian researchers as well. von 
schmith’s album Necrolithuanica was taken from lithuania to sweden in 1880 and was not 
available to scholars for some time. presently, it is kept in the archives of the royal Coun-
cil of antiques and the state Historical museum in stockholm (Riksantikvarieämbetet och 
Statens historiska museet Antikvarisk-topografiska arkivet: 124). von schmith’s archeological 
collections are presently kept in the state Historical museum in stockholm (Statens histor-
iska museet). until now, (the honor of) discovering von schmith’s album was attributed 
entirely to volteris’ colleague, archeologist and museologist, Karolis mekas (1906–1993).

in VŠN, the historiography of Necrolithuanica (most attention is paid to the research of 
tartu university History professor richard Hausmann, 1842–1918), as well as its structure, 
the most important and most interesting archeological findings recorded, mythologems, and 
the sources that von schmith used are discussed in great detail. VŠN shows that volteris was 
very familiar with archeological literature and had contacts with archeologists in other parts 
of the world (birger nerman, 1888–1971, Harri moora, 1900–1968). it also demonstrates vol-
teris’ concern for the condition and preservation of archeological monuments in lithuania.

the exact reasons why volteris’ essay remained unpublished are not known. the con-
tent of the essay, its date, and the place of its storage, however, shows that it may have been 
intended for the third volume of the magazine Praeitis (The Past), which was meant to be 
published by the lithuanian History society and was in preparation at the time. in 1992, 
when the restored lithuanian History society collected and published several articles that 
were meant to be published in volume 3 of the magazine years ago, volteris’ VŠN was not 
published again.

in spite of the fact that VŠN has many flaws (poor structure, quite haphazard enuncia-
tion, many mistakes of style, spelling and punctuation, von schmith’s biography is not 
discussed, etc.), we can say that if this manuscript had been published, we would have had 
the most detailed description of von schmith’s Necrolithuanica of that time.

the acquaintance with von schmith’s album of drawings, Necrolithuanica, and his other 
archeological collections coincided with volteris’ special interest in the science of archeolo-
gy. the archeological findings and the mythologems that were recorded in the album, most 
of which were already lost to lithuania, triggered volteris’ desire to discuss the past and the 
experience of lithuanian archeology (and in a broader sense, of history) and to foresee the 
prospect of research in the field. volteris gave priority to the science of archeology because 
it dealt with the most ancient culture of a particular nation. However, he saw the future of 
archeology only in integrated research in which other disciplines of lithuanian studies—
ethnic culture, and especially language—were involved. volteris considered the lack of such 
cooperation to be the biggest obstacle in the development of the science of archeology.

reda Griškaitė  Gauta 2010 m. spalio 11 d. 
Lietuvos istorijos institutas

Kražių g. 5
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e d u a r d a s  v o l t e r i s, KAS TAI YRA ŠMIDTO NECROLITHUANICA?; lmavb rs: 
f. 267, b. 3812, 1r–14r

[1r] Kas113 tai yra Šmidto ‖ necrolithuanica? 

ne senei114 gauta rankraštis ‖ necrolithuanica115. abbildun- ‖ gen aufgefundener 
alterthümer ‖ in Gräbern der heidnischen ‖ vorzeit, mythologische abbil- ‖ dungen 
und aufnahme von ‖ ruinen der schlösser, wie ‖ auch der tumuli der heidn: ‖ 
vorzeit. nach der natur ‖ gezeichnet &ca: von Carl ‖ von schmith mehrerer ‖ gelehr-
ten Gesellschaften ‖ corr. mitgliede. 1863. ‖ 2°.116 11 nenumer. + 124 num. ‖ lapelių 
yvairių piešinių

[2r] originalas rankrašcio su pieši- ‖ niais laikose Švedijoje, stok- ‖ holme, valstybi-
niam muziejuje117 ‖ fotokopija118 padaryta Kaune ‖ turi dabar Kauno muziejaus ‖ 
Knygynas119. 

apie šitą rankraštį rašo 1901 m. ‖ (žiurek sitzungsberichte der ‖ Gesellschaft für Ge-
schichte und ‖ alterthumskunde120 der ‖ ostseeprovinzen russlands ‖ aus dem jahre 
1901. riga ‖ 1902) profesorius dr. r. ‖ Hausmanas straipsnije: ‖ nachtrag (pirmiau 
pranešimas). ‖ livländische archäologische ‖ Funde in der Ferne, pag. 125 ‖ – 145121.

[3r] apie lietuvos senienas H.122 ‖ paminejo p. 135 tokiais žodžiais: ‖ vilniaus mu-
ziejus prie viešo ‖ Knygyno123 yra centras lietuvos ‖ (aus litauen124) senienams, labai ‖ 

113  raidė K taisyta. 
114  raidė S taisyta.
115  volteris praleidęs žodį enthaltend, žr. ŠN 1r.
116  t. y. in folio (2°).
117  t. y. vims. volteris nėra visai tikslus: ŠN 

ir von schmitho archeologijos kolekciją (ar 
jos dalį) oscaras montelius 1880 metais 
nupirko Kaune ir perdavė Karališkajai 
rankraščių, istorijos ir senienų akademijai 
(Kunliga vitterhets Historie och antikvi-
tets akademien) stokholme. XX amžiaus 
ketvirtajame dešimtmetyje ši kolekcija iš 
tikrųjų buvo vims, tuo tarpu pats rank-
raštis saugotas akademijos archyve (plg. 
šio ALt tomo p. 237, 230 išnašą). Šiuo me-
tu rankraštis yra Karališkosios senienų ta-
rybos ir valstybinio istorijos muziejaus ar-
chyve (riksantikvarieämbetet och statens 
historiska museet antikvarisk-topografis-
ka arkivet: 124). plačiau apie tai žr. micke-
vičius 2006, 95. 

118  apie šią rankraščio fotokopiją žr. šio ALt 
tomo p. 193–195.

119  t. y. Kmm biblioteka.
120  raidės hum taisytos.
121  Žr. Hausmann 1902, 125–145. Kaip ir rašo 

volteris, 1901 metų vasario 14 dieną rygo-

je, rusijos baltijos provincijų istorijos ir 
archeologijos draugijos posėdyje, richar-
das Hausmannas minėta tema ne tik skaitė 
pranešimą, bet ir pasakė keletą trumpų 
referuojamųjų pastabų, kurios į paskelbto 
pranešimo tekstą neįėjo. būtent šios pasta-
bos ir tapo šio „papildymo“ („nachtrag“) 
pagrindu (Hausmann 1902, 125, 1 išnaša); 
taip pat žr. „647. versammlung am 14. Feb-
ruar 1901“, Sitzungsberichte der Gesellschaft 
für Geschichte und Alterthumskunde der Ost-
seeprovinzen Russlands aus dem Jahre 1901, 
riga: druck von W. F. Häcker, 1902, 18–19. 
apie Hausmanną žr. šio ALt tomo p. 191.

122  t. y. richardas Hausmannas.
123  t. y. senienų muziejus prie 1865 metais 

įsteigtos vilniaus viešosios bibliotekos. 
duris skaitytojams biblioteka atvėrė tik 
1867-ųjų gegužės 24 (birželio 5) dieną. 
nors oficialiai buvo atidarytas ir bibliote-
kos padalinys – muziejus, tačiau jo rinki-
niai tebebuvo tvarkomi. jis lankytojams 
atvertas tik 1872-aisiais. von schmithas 
vilniaus viešojoje bibliotekoje bei senienų 
muziejuje dirbo 1866–1869 metais. plačiau 
apie tai žr. Griškaitė 2006b, 26–63.

124  orig.: Littauen, žr. Hausmann 1902, 135.
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turtingas iš neolito125 laikotarpio, ‖ iš bronzos laikmeto beveik ‖ nieko, arba labai 
mažai. Kuo ‖ iš geležinies periodo senienai ‖ tankiai126 (vielfach) panašus ‖ į radinius 
iš pietų baltijos krašto127 ‖ trumpas aprašimą128 vilniaus ‖ muziejaus duoda Kаталог ‖ 
предметовъ музея древностей ‖ 1899 m.129, bet gaila be visokių ‖ atvaizdų130. pas-
taboje šito ‖ puslapio yra įdomus nurody- ‖ mas tokiais žodžiais. vokišką ‖ tekstą 
aš če išversiu à la ‖ lettre131

[4r] todel, kad šitos žinios musų ‖ archeologai po visam neišnaudoja. ‖ pasakyta: 
rinkinį lietuviškųjų ‖ senienu montelius132 (garsus Švedų ‖ archeologas) supirko iš 
palik133 ‖ C. fon Šmidto Kaune. Žiurek ‖ montelius, sur le premier âge ‖ du fer, 89134. 
Šitie daiktai labai ‖ gerai sutinka su atvaizdojimais135, ‖ kokius duoda aspelinas, 
antiq. ‖ uités136 du provinces baltiques. libr. v ‖ 1883137, bet138 prideta ‖ dar atvaizdai 
gintariniu perlų139, ‖ žiedo140 su skambalais, lankinios141 ‖ fibulos (armbrustfibel) su142 
sidabriniais143 ‖ , skydo nugara ir t. t.

125  raidės ol taisytos? 
126  prieš šį žodį išbrauktas žodis labai.
127  taisyta iš Baltijos krašto iš pietų.
128  taisyta iš aprašymas.
129  turėtų būti 1879, žr. Каталогъ предметовъ 

Музея Древностей, состоящаго при Вилен-
ской Публичной Библiотекѣ, составилъ 
Ф[адей] добрянскiй, Вильна: Печатано 
въ типографiи о. с. блюмовича, руд-
ницкая ул. д. кн. огинскихъ, 1879. 

130  plg. „dass in Wilna, dessen bei der dorti-
gen öffentlichen bibliothek bestehendes 
museum das Centrum für altertümer aus 
littauen ist, und das an Funden der neoli-
thischen zeit ausserordentlich reich ist, 
während ihm solche aus der bronzezeit 
fast ganz mangeln, dass hier aus der fol-
genden eisenzeit altsachen liegen, die den 
in unseren provinzen, besonders in deren 
südlichen Gebieten gefundenen vielfach 
ähnlich sind, ist selbstverständlich. eine 
kurze beschreibung des Wilnaschen muse-
ums bietet deren Katalog (Каталогъ пред-
ме товъ музея древностей. Вильна 1899 
[žr. šio ALt tomo p. 223, 129 išnašą. – r. G.]), 
dem aber leider keine abbildungen beige-
geben sind“ (Hausmann 1902, 135).

131  Šiuo atveju – „pažodžiui“ (pranc.). 
132  tai oscaras montelius. apie jį žr. šio ALt 

tomo p. 191–194.
133  norėta parašyti palikimo? 
134  turėtų būti 489, žr. oscar montelius, „sur 

le premier âge du fer dans les provinces 
baltiques de la russie et en pologne“, 

Compte rendu du Congrès international d’An-
thropologie et d’Archéologie préhistoriques a 
Buda-Pest 1876 1, buda-pest: impr. Frank-
lin-társulat, 1877, 481–493. 

135  raidės ai žodžio gale taisytos.
136  raidės uités įterptos.
137  skaičius 1883 taisytas, tačiau volteris klys-

ta – turėtų būti 1884. prieš šį skaičių iš-
braukta 1877 (?). Čia minimi daugiatomio 
johanno reinholdo aspelino (apie jį žr. šio 
ALt tomo p. 202) albumo Antiquités du Nord 
Finno-Ougrien (Helsingfors, pétersbourg, 
paris, 1877–1884, 1–5) penktoje dalyje, skir-
toje baltijos provincijų (lietuvos, lat vijos 
ir estijos) archeologijai, išspausdinti 18-os 
lietuvoje (Kaune, vilniuje, Šiauliuose, ra-
seiniuose, biržuose, plateliuose ir kt.) ras-
tų archeologinių radinių piešiniai, žr. as-
pelin 1884, 349–351, 1883–1900 piešiniai; 
taip pat žr. rimutė rimantienė, Akmens 
amžius Lietuvoje, vilnius: mokslas, 1984, 6. 

138  prieš šį žodį išbraukta pag.
139  raidės rl taisytos? 
140  raidė i taisyta?
141  turėtų būti lankinės, t. y. lankinės fibulos 

(segės). 
142  prieš šį žodį išbraukta su. 
143  Žodžio pabaiga taisyta. prieš kablelį iš-

brauktas neįskaitomas žodis, galbūt pra-
dėta rašyti užde. volteris baltiškosioms se-
gėms, arba „sagutėms – fibuloms arba 
prastai sakant spilkoms“, buvo skyręs ra-
šinį: e[duardas] volteris, „mūsų sagutės-
fibulos“, Naujas žodis 23, 1931-12-15, 561.
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Kad144 Šmidtas norejo visus šitus ‖ daiktus aprašyt ir apdirbt rodo ‖ „manuscriptas“ 
papuoštas daugybe ‖ atvaizduojimu ir nelaimingai ‖ pavadintas pagal Kruse

[5r] necrolivonica (oder alterthümer ‖ liv=, esth= und Curlands ir. t. t.145 ‖ žiurek 
anton buchholtz und ‖ arthur spreckelsen146 bibliographie ‖ der archäologie liv-, 
est-, und ‖ Kurlands147 von den anfängen bis 1913 ‖ sonderabdruck aus baltische 
studien ‖ zur archäologie und Geschichte 1914148). ‖ dekui149 monteliaus150 malonu-
mui151 Hausma- ‖ nas peržiurėjo šitą rraštą stock- ‖ holme. visa eile (zahlreiche) ‖ 
kitų Šmidto rankraščių152, ‖ ypatingai iš numizmatikos153 ‖ srities perejo į rinkinius ‖ 
estijos154 mokslo draugijos (žiurek ‖ sitzgsber 77, 69)155 = tai tiek ‖ apie rankraštį156, 
kurį mes ‖ žemiau157 smulkiau aprašysim ‖ ir apvertisim a) bibliologiškiai ‖ b) archeo-
logiškiai.

144  Žodis įterptas.
145  apie Friedrichą Kruse’ę ir jo veikalą Necro-

livonica žr. šio ALt tomo p. 199.
146  raidė S taisyta.
147  raidė K taisyta.
148  Žr. anton buchholtz, arthur spreckelsen, 

„bibliographie der archäologie liv-, est- 
und Kurlands von den anfängen bis 1913“, 
Baltische Studien zur Archäologie und Ge-
schichte. Arbeiten des Baltischen Vorbereiten-
den Komitees für den XVI. Archäologischen 
Kongress in Pleskau 1914, herausgegeben 
von der Gesellschaft für Geschichte und 
altertumskunde der ostseeprovinzen 
russlands = Антонъ бухгольцъ, Артуръ 
Шпрекелзенъ, „библiографическiй 
указатель по археологiи Прибалтiйскаго 
края по 1913 годъ“, Балтiйскiй Сборникъ 
изслѣдованiй по археологiи и исторiи. Тру-
ды Балтiйскаго Предварительнаго Комите-
та по устройству XVI. Археологическаго 
Съѣзда во Псковѣ 1914 г., изданiе обще-
ства исторiи и древностей При бал тiй-
скаго края, riga, berlin: druck von Gebr. 
unger, 1914a, 309, nr 67. tais pa čiais me-
tais ši bibliografija buvo paskelbta ir at-
skira knygele: anton buchholtz, ar thur 
spreckelsen, Bibliographie der Archäologie 
Liv-, Est- und Kurlands von den Anfängen 
bis 1913, berlin: Georg reimer, 1914b. bū-
tent pastarąją ir cituoja volteris. be abejo-
nės, jam buvo žinoma ir pirmoji buchhol-
tzo dar 1896 metais parengta baltijos šalių 
archeologijos bibliografija: anton buch-
holtz, Bibliographie der Archäologie Liv-, 
Est- und Kurlands im Auftrage der Gesell-

schaft für Geschichte und Alterthumskunde 
der Ostseeprovinzen Russlands, riga: druck 
von W. F. Häcker, 1896.

149  raidė D taisyta.
150  raidė a taisyta?
151  raidė a taisyta.
152  taisyta iš rankraščių Šmidto.
153  Žodžio pabaiga taisyta?
154  Žodis įterptas.
155  plg. „eine beachtenswerte sammlung lit-

tauscher altertümer kaufte montelius aus 
dem nachlass von C. v. schmidt [sic! –     
r. G.] in Kowno. Cfr. montelius, sur le 
premier âge du fer, 89 [turėtų būti 489 –  
r. G.]. sie stimmen sehr gut zu den abbil-
dungen, die aspelin, antiq. 1883 ff. von 
litt. altertümern giebt, doch kommen hier 
noch hinzu bernsteinperlen, ring mit schel-
len, armbrustfibel mit silberaufsätzen, 
schildbuckel etc. schmidt [sic! – r. G.]  
hatte auch an eine bearbeitung gedacht, 
das zeigt ein mit zahlreichen abbildungen 
ausgestattetes manuscript necrolithuanica 
1863, das dem wenig glücklichen vorbild 
von Kruse folgt. sammlung wie ms lernte 
ich durch montelius’ Freundlichkeit in 
stockholm kennen. – zahlreiche, beson-
ders numismatische Handschriften von 
schmidt [sic! – r. G.] sind an die Gel. estn. 
Ges. [t. y. „Gelehrte estnische Gesellschaft“,   
es tijos mokslo draugija – r. G.] überge-
gangen, sitz.-ber. 77, 69“ (Hausmann 
1902, 135).

156  Žodžio pabaiga taisyta.
157  raidė a taisyta.
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[6r] Įvada158 (inhalt)159 dalinasi į 2 puses ‖ pirma pusej patalpinta figurų ‖ (atvaizdų160) 
pavadinimai ir ‖ trumpi aprašimai161, iš viso ‖ n n 1–165. antra dalis ‖ aprėpe 321 
daiktų senienų ‖ atvaizduojimų162 apžiurejimą ‖ su trumpoms163 pastaboms apie164 
radinių ‖ vietos ir dabartinios165 patalpos166 ‖ tokiu167 būdu ‖ kad168 daugybe jų jų169 
prastai ‖ pažymeta kaipo daiktai ‖ iš norbuto170 ir vilniaus muziejaus171 ‖ kolekcijų. 
bet kaikurių172 radinių ‖ vietų nurodymai labai svarbi173 ‖ ir mūsų174 laikams. titulo ‖ 
atvaizda175 (tibelbild176) nurodanti ‖ lietuvos karžygį pilnam ‖ apšarvojime sulyg 
daiktus ‖ atrastus kapuose ir t. t. ‖ yra plagiatas arba kitaip

[7r] atkartojimas atvaizdos iš177 virš178 ‖ paminetos knygos Kruse179 necro- ‖ livonica 
(l. c. 67180 №)181. antra dalis ‖ rankraščio182 pl. 101–111183 po visam ‖ ne išaiškinta, 
atvaizdai daugiau ‖ iš norbuto184. ant185 pl. 105 patalpinta ‖ perkuno bažnyčios at-

158  Žodžio pabaiga taisyta.
159  Žodis įterptas.
160  raidė v taisyta.
161  plg. „inhalt“, ŠN 3r–3v.
162  prieš šį žodį išbraukta per.
163  Žodžio pabaiga taisyta. norėta parašyti 

trumpais?
164  Žodis įterptas.
165  raidė o taisyta.
166  plg. „erklärung der abbildungen“, ŠN [la-

pai nenumeruoti]. 
167  prieš šį žodį išbraukta tokiu būdu, kad. 

išbrauktajame būdu raidė u taisyta.
168  raidė k taisyta.
169  tas pats žodis parašytas du kartus arba 

skaitytina jųjų.
170  t. y. teodoro narbuto. volteris čia turi 

omenyje aplinkybę, kad daug ŠN pavaiz-
duotų piešinių, ypač mitologemų, von  
schmithas buvo perpiešęs iš narbuto leidi-
nių, ypač pirmojo jo studijos tomo, žr. teo-
dor narbutt, Dzieje starożytne narodu litew-
skiego 1. Mitologia litewska, Wilno: nakła-
dem i drukiem a. marcinowskiego, 1835.

171  vilniaus senienų muziejaus.
172  pirmoji raidė k taisyta.
173  raidė r taisyta.
174  raidė ū taisyta.
175  antroji raidė a įterpta.
176  raidė d taisyta?
177  Žodis įterptas.
178  raidė v taisyta. 
179  raidė K taisyta.
180  skaičius 67 įterptas.
181  volteris čia remiasi jau minėta bibliografi-

ja – joje nurodytu Friedricho Kruse’s vei-
kalo aprašu, žr. buchholtz, spreckelsen 
1914a, 309, nr 67. Kaip ir rašo volteris, von 

schmitho pavaizduotas lietuvių karys – 
akivaizdus sekimas Kruse, žr. Kruse 1842, 
tab. 78. tyrėjų nuomone, piešinio auto- 
rius – pats von schmithas (vytautas Kaza-
kevičius, „Carlas von schmithas. Nec roli-
thua nica. [archeologia]. Komentarai“, Carl 
von Schmith, Necrolithuanica, parengė reda 
Griškaitė, algimantas Katilius, vytautas 
Ka zakevičius, arturas mickevičius, vil-
nius: versus aureus, 2006, 105). atvaizdą 
žr. ŠN 2r (čia ir toliau albumo piešiniai nu-
rodomi iš schmith 2006). Ši ŠN iliustracija 
pirmą kartą paskelbta spaudoje 1933-iųjų 
sausį, t. y. puse metų anksčiau, nei rašy-
tas VŠN, žr. „perkūnas. senovės lietuvių 
dievaitis. pagal Carl von schmith’o rank-
raštį [...]; alcis [...]; senovės lietuvių kar-
žygys [...]“, 64. 

182  antroji ŠN dalis „mythologia“, kurią suda-
ro 18 lapų, vadinamųjų piešinių lentelių (iš 
viso 77 piešiniai), skirta lietuvių mitologi-
jai. pirmojoje, lietuvių archeologijai skirto-
je dalyje „archeologia“, yra 49 piešinių 
lentelės (iš viso 321 piešinys). 

183  volteris nėra visai tikslus nurodydamas 
ŠN dalies „mythologia“ apimtį: piešiniai 
čia yra ne tik minėtuose lapuose (piešinių 
lentelėse), bet ir 119–122, 124, 135 lapuose 
bei viename nenumeruotame lape. apie 
tai taip pat žr. mickevičius 2006, 96. 

184  turėtų būti Narbuto, t. y. teodoro narbuto. 
volteris teisus: iš narbuto von schmithas 
perėmė ne tik mitologemų dėstymo seką, 
bet ir vos ne visą šio istoriko jau anksčiau 
publikuotą medžiagą – iš viso 44 piešinius 
(iš 77 lietuvių mitologijai skirtų atvaizdų). 
apie tai žr. reda Griškaitė, „Carlas von 
schmithas. Necrolithuanica. mythologia. 
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Komentarai“, Carl von Schmith, Necrolithua-
nica, parengė reda Griškaitė, algimantas 
Katilius, vytautas Kazakevičius, arturas 

mickevičius, vilnius: versus aureus, 
2006a, 141–142.

185  Žodis Ant įterptas.
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vaizda ‖ perkunos Heiligthum in Kowno ‖ su charakteringais smulkme- ‖ nais: prie186 
vartų kabo liktarnia ‖ (fonarj) ir stovi ponas cilindruotas ‖ ir ponia su krinolina 
(№ 20)187. ‖ ant pl. 106 piešiniai trijų krivu- ‖ lių, kaip tokie ne senai varto- ‖ jami 
mariampoles188 ir naumieščio189 ‖ apskr. suvalk. kr. su užrašu: ‖ befehlsstäbe190 des 
Krewe, ‖ genannt krewule191 (žiurek ‖ mierżyński192 nuncius cum baculo193)

[8r] 107 pl. atvaizduotos (dro[hičino]194 ‖ plombos ir pavadintos amu[-]195 ‖ lete iš 
olavos (blei) durch ‖ löchert zum aufreihen. Wiln. ‖ museum196. dvidešimtis197 metų ‖ 
paskui aprašė jas198 smulkiai ponas199 avenarius200 ‖ savo leidinije: дрогичинъ201 ‖ 
Над буж скiй202. матерiалы203 ‖ по археологiи россiи № 4. ‖ древности сѣверо 
за паднаго ‖ Края. томъ i, вып. 1. сПб. ‖ 1890204. – iš lietuvos numiz- ‖ matikos 
istorijos įdomi ‖ yra atvaizdojimai 111 pl ‖ n 1 ir 2 vadinti monetos ‖ vladislovo 
jogailos „до унiи“ ‖ kaip rašo Šmidtas pinigeliai205 ‖ vytauto laiko su herbais

[9r] raitelis206 ir stulpais, teipogi ‖ durtuvu su kryžiumi207. mūsų ‖ ilgieji (rubliai) Š.208 
aprašė rusiškai ‖ tokiais žodžiais209. слитокъ ‖ серебряный, между Польскими ‖ 
монeтами Виленскаго музея210 ‖ древностей, вѣсомъ 11 золо- ‖ тниковъ211 ‖ ant 

186  raidė r taisyta.
187  volteris mini vadinamųjų perkūno namų 

Kaune atvaizdą, žr. ŠN 105r, [v] lentelė,  
20 piešinys. Šį piešinį von schmithas keti-
no perpiešti (piešinys nebaigtas) iš lito-
grafijos, išspausdintos istoriko, etnologo, 
literato aleksadro polujanskio (pseudoni-
mas l. Wszędobylski, 1814–1866) leidinyje 
Bukiet literacki (Warszawa, 1851). plačiau 
apie tai žr. Griškaitė 2006a, 155, [v] lente-
lė, 20 piešinys. 

188  raidės ri taisytos.
189  raidė č įterpta. norėta parašyti Naumies-

čiaus?
190  raidė f taisyta?
191  plačiau apie šiuos piešinius žr. Griškaitė 

2006a, 155–156, [vi] lentelė, 21–23; aukštų-
jų žynių valdžios ženklų (lazdų) atvaizdus 
žr. ŠN 106r, [vi] lentelė, 21–23.

192  turėtų būti Mierzyński.
193  Žodis baculo įterptas. volteris čia cituoja 

an toni’o mierzyński’o studiją: antoni mie-
rzyński, „Nuncius cum baculo“. Studjum ar-
cheologiczne o krywuli, Warszawa: druk jó-
zefa jeżyńskiego, 1895 (odbitka z tomu iX 
Wisły). apie jį žr. šio ALt tomo p. 202.

194  Šioje vietoje nuplėštas lapo kampelis. 
195  Šioje vietoje taip pat nuplėštas lapo kam-

pelis.  
196  plačiau apie vadinamąsias drohičino plom-

bas (švinines plokšteles, rastas drohičine, 
bugo upės pakrantėje) žr. Griškaitė 2006a, 
157, [vii] lentelė, [43], nr. 1–48, plokštelių 
atvaizdus žr. ŠN 107r, [vii] lentelė, 1–48.

197  Žodžio pabaiga taisyta.
198  Žodis taisytas iš juos.
199  Žodžiai jas smulkiai ponas įterpti.
200  raidė e taisyta.
201  taisyta iš Дрогичинскiй. 
202  taisyta iš мѣсячникъ? 
203  antroji raidė а taisyta?
204  Žr. H[иколай] П[етровичъ] Авенарiусъ, 

„дрогичинъ Надбужскiй“, Матерiалы по 
археологiи Россiи, издаваемые Император-
скою археологическою коммиссiею 4. Дрѣв-
ности Сѣверо-Западнаго края 1(1), санкт-
петербургъ: типографiя императорской 
академiи наукъ, 1890, 12–18. apie ni ko-
la jų avenarijų žr. šio ALt tomo p. 202.

205  Žodžio pabaiga taisyta. 
206  raidė s taisyta.
207  apie šias Xiv–Xv amžiaus sidabrines mo-

netas, vadinamuosius denarus, arba pini-
gėlius, žr. Kazakevičius 2006, 119, [Xvi] 
lentelė, 118–119; ŠN piešinyje parašyta ne 
Sigillum, bet Sigilum, žr. ŠN 121r, [Xv] len-
telė, 66.

208  t. y. Carlas von schmithas.
209  Žodžio pabaiga taisyta.
210  raidė я taisyta? ŠN parašyta ne Музея, bet 

Музеума, žr. ŠN 111r, [Xi] lentelė, piešinys 
be numerio.

211  Čia volterio perpieštas pinigas, vadina-
masis lietuviškas ilgasis. plačiau apie šį 
sidabro lydinį žr. Griškaitė 2006a, 159, 
[Xi] lentelė, 53, jo atvaizdą žr. ŠN 111r, 
[Xi] lentelė, piešinys be numerio.
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puslapio 120 yra patal- ‖ pinta212 mindaugo grabo ‖ paminkslo213 = Grabstein men- ‖ 
dogs, entdeckt in Kokenhusen ‖ 1618. rivius214. pertikrint215 ‖ šitą paminklą, kuris 
turėtu ‖ rastis Koknese plaviniuose216 ‖ latvijoje, mums ne pasisekė. ‖ pl. 121. pa-
tilpta antspaudai,

[10r] sigilla sigmund’o Kęystuto- ‖ wicz‘o 1436 m., jagiello, ‖ ir altlith. Wappen (Ka-
ru na) ‖ ir altwilnasches217 ‖ siegel su šv. Christoforo ‖ atvaizdu ir užrašais ‖ sigillum218 
Civit vilna219 ‖ ann.220 vii. vrb. ‖ Cond. inst. (nuospauda ‖ padaryta iš origina-
lo ‖ laikosi Kauno miesto ‖ muziejuje)221. 122 pl. ‖ keturi atvaizdai Šv. barisa222 ‖ 
paminklo akmenų ne ‖ toli disnos miesto. 7 Werst ‖ unterhalb disna liegt dieser ‖ 
stein in der mitte der disna

[11r] smulkiai aprašyta ‖ viskas sapunavo „Витебская ‖ старина“223. 125 pl.224 yra 
spalvotas ‖ piešinys tvoros Koljos: заборъ ‖ при фруктовомъ225 саду дома ‖ Коля. 

212  Galbūt čia praleistas (norėta parašyti?) žo-
dis užrašas, t. y. patalpinta užrašas.

213  turėtų būti paminklo.
214  plačiau apie šį, pasak narbuto, lietuvos 

didžiojo kunigaikščio, vėliau karaliaus 
mindaugo antkapinio paminklo užrašą, 
esą rastą agluonoje, iš vadinamosios         
J. F. R. [ jono Frederiko rivijaus] kronikos 
žr. Griškaitė 2006a, 160, [Xiv] lentelė, [61]. 
Šį von schmitho perpieštą užrašą žr. ŠN 
120r, [Xiv] lentelė, piešinys be numerio.

215  antroji raidė r taisyta.
216  Galbūt prieš šį žodį praleista v., t. y. vals-

čiuje? sunku pasakyti, kuo remdamasis 
volteris, kaip įprasta XiX amžiaus istorio-
grafijoje, galimą šio antkapinio paminklo 
vietą siejo ne su Kuoknese (anot vadina-
mosios J. F. R. kronikos autoriaus, jo laikais 
ši mindaugą menanti seniena jau buvusi 
ne agluonoje, bet Kuoknesėje, prie bažny-
čios), bet už 20 km nuo Kuoknesės esan-
čiomis pliaviniomis. 

217  prieš šį žodį išbraukta Altlith.
218  ŠN piešinyje parašyta ne Sigillum, bet Sigi-

lum, žr. ŠN 121r, [Xv] lentelė, piešinys be 
numerio.

219  ŠN piešinyje parašyta ne Vilna, bet Viln,  
žr. ŠN 121r, [Xv] lentelė, piešinys be nu-
merio.

220  prieš šį žodį išbraukta Anno.
221  apie 1436 metų lietuvos didžiojo kuni-

gaikščio Žygimanto Kęstutaičio, 1382 metų 
lietuvos didžiojo kunigaikščio jogailos bei 
senąjį vilniaus miesto antspaudus žr. Griš-
kaitė 2006a, 161–162, [Xv] lentelė, 63–66. 
Šių antspaudų piešinius žr. ŠN 121r, [Xv] 
lentelė, piešiniai be numerių.

222  turėtų būti Boriso.

223  Витебская старина 1, cоставилъ и издалъ 
А[лексей] сапуновъ, Витебскъ: въ ти по-
графiи губернскаго правленiя, 1883. po po-
ros metų sapunovas paskelbė ir ketvir tąjį 
bei penktąjį šios monografijos tomą (iš viso 
buvo sumanęs šešis, deja, ši idėja iki galo 
neįgyvendinta), žr. Витебская старина 4(1). 
Полоцкое воеводство подъ властiю царя 
Iоан на Васильевича Грознаго (1563–1580); 
4(2). Полоцкое и Витебское воеводства подъ 
властiю царя Алексѣя Михайловича (1654–
1667 г.), составилъ и издалъ А[лек сей] 
сапуновъ, Витебскъ: типо-ли то гра фiя   
Г. А. малкина, 1885; Витебская старина 
5(1). Матѣриалы для исторiи Полоцкой 
eпархiи, составилъ и издалъ А[лек сей] са-
пуновъ, Витебскъ: въ ти по графiи губерн-
скаго правленiя и Г. малкина, 1888. Kad ir 
kaip ten būtų, volteris apsiriko. sapunovas 
minėtame veikale apie vadinamuosius dau-
guvos (kitaip – boriso) akmenis nerašė – 
jiems skyrė specialią studiją: А[лек сей] са-
пуновъ, Двинскiе, или Борисовы кам ни, Ви-
тебскъ: типографiя губернскаго прав ле-
нiя, 1890. apie šiuos akmenis rašė ir vė liau, 
žr. Рѣка Западная Двина: исто ри ко-гео гра-
фическiй обзоръ, 432–433, 446–449. apie sa-
punovą žr. šio ALt tomo p. 202. dauguvos 
akmenimis ypač domėjosi ir ŠN autorius: 
1869 metais maskvoje vykusiam pirmajam 
rusijos archeologų suvažiavimui jis netgi 
parengė atskirą pranešimą „описанiе древ-
нихъ камней съ славянскими надписями, 
находящихся съ Xiii вѣка въ руслѣ рѣки 
западной двины около Полоцка и дис-
ны“. Į šią aplinkybę volteris, atrodo, neat-
kreipė dėmesio, nors pranešimas bib lio -
gra finiuose leidiniuose buvo nurodytas,  
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žr. buch holtz 1896, 17, nr. 223; buchholtz, 
spreckelsen 1914a, 322, nr. 223. plačiau apie 
von schmitho susidomėjimą šia problema-
tika žr. Griškaitė 2006b, 52–57; Griškaitė 

2006a, 162, [Xvi] lentelė, 67–70. Šių akmenų 
atvaizdus žr. ŠN 122r, [Xvi] lentelė, 1–4. 

224  volteris suklydo, turėtų būti 124.
225  raidė ф taisyta.
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длина 9 aршинъ226 выши- ‖ на 13/4, столбовъ 21/2227. ‖ visa šita medžiaga drauge 
su ‖ senienais228 laikose stokholme ‖ Kungl. Witterhets Historie229 ‖ och antikvitets 
akademien230. ‖ sulyg man prisiustas foto- ‖ nuotraukas231 ypatingai yra ‖ daiktai: 
1) bronzini232 durklas ‖ (dolch), keltas233 (Celt) ir kirvu- ‖ kas iš vaškų Konstantina-
vos234 ‖ miestelio235 panevežio apskr.236 Kaip rašo ‖ man prof. nermanas237

[12r]238alle drei Gegenstände ‖ angeblich in einem thönernen ‖ topf gefunden“239. 
Šitos bronzos ‖ yra kilusios dar prieš Kr. gim ‖ 1500 arba 2000 metų240 ir atga ‖ ben-
ta iš europos centro ‖ rytprusams tarpininkaujant; 

2) daiktai, rasti lelenų pil- ‖ kapuose, telšių apskr., ‖ vevirženų savivaldybeje ‖ tai 
yra spiruokle (bronze- ‖ spirale auf drath), kakloryšiai ‖ (Halsringe), bransoletas ‖ 
ir gintarini241 papuošalai – ‖ gal būt karoliai teipogi ‖ pries Kr. gim. laikotarpo242 

3) druskenikų titnagini243 ‖ daiktai (303–310 n Šmidto ‖ rankraščio) vyličgalai, pei-
liu- ‖ kas titnaginis, amuletai,

[13r] dalimis iš geltono titnago ir ‖ kvarco. be to bronzinis ‖ bransoletas ir kirviukas ‖ 
gelež. iš ten pat244. 

226  raidė ш taisyta?
227  volteris iš ŠN nurašė ne visai tiksliai, plg. 

Griškaitė 2006a, 162, [Xvii] lentelė, 71. Šios 
tvoros piešinį žr. ŠN 124r, [Xvii] len telė, 
piešinys be numerio.

228  pirmoji raidė i įterpta?
229  pirmoji raidė i taisyta?
230  t. y. Kunliga Vitterhets Historie och Antikvi-

tets Akademien (Karališkojoje rankraščių, 
istorijos ir senienų akademijoje), plg. šio 
ALt tomo p. 219, 117 išnašą. plačiau apie 
tai žr. šio ALt tomo p. 193, 195.

231  Šių archeologinių radinių, sudariusių ka-
daise iš Kauno išvežtą von schmitho ko-
lekciją, fotonuotraukas volteris, tiksliau 
Kmm, gavo 1930 ar 1931 metais. plačiau 
apie tai žr. šio ALt tomo p. 195. volterio 
toliau minimi daiktai buvo perpiešti ir ŠN.

232  norėta parašyti bronzinis?
233  raidė k taisyta. Galbūt norėta parašyti  

kaltas?
234  nuo XiX amžiaus pradžios iki 1918-ųjų 

vaškai oficialiai buvo vadinami Konstanti-
navu vel Konstantinovu. 

235  Žodis įterptas.
236  apie šiuos archeologinius radinius žr. Ka-

zakevičius 2006, 121, [Xvii lentelė], 129, 
131, 132; radinių atvaizdus žr. ŠN 22r, 
[Xvii] lentelė, 129, 131, 132.

237  volteris mini švedų archeologą birgerį 
nermaną. apie jį žr. šio ALt tomo p. 193. 
išliko gana gausi 1929–1932 metų nerma-
no ir volterio korespondencija (lmavb 

rs: f. 154, b. 103, 1r–9v), tačiau minėto 
nermano laiško rasti nepavyko.

238  Šioje vietoje turėtų būti atidaromosios ka-
butės.

239  „visi trys daiktai tikriausiai buvo rasti mo-
liniame puode“ (vok.).

240  Žodžio pabaiga taisyta.
241  turėtų būti gintariniai.
242  plg. Kazakevičius 2006, 108, [iii] lentelė, 

24–25; [iv] lentelė, 26–27; Kazakevičius 
2006, 109, [vi] lentelė, 33, 34–35. Šių radi-
nių atvaizdus žr. ŠN 6r, [iii] lentelė, 24–25; 
ŠN 9r, [iv] lentelė, 26–27; ŠN 11r, [vi] len-
telė, 33, 34–35. beje, Kazakevičius abejojo, 
ar von schmitho minimus lelėnus reikia 
tapatinti su endriejavo apylinkių lelėnais, 
ar su tryškių apylinkių leilėnais. pasta-
ruoju metu vis dėlto pasisakoma už en-
driejavo lelėnus. plačiau apie tai bei von 
schmitho albumo Necrolithuanica inspiruo-
tą volterio susidomėjimą šios radimvietės 
būkle žr. zabiela 2010, 81–82. 

243  turėtų būti titnaginiai.
244  plg. Kazakevičius 2006, 138–139, [Xlviii] 

lentelė, 303–308; [XliX] lentelė, 309–310. 
Šių radinių atvaizdus žr. ŠN 53r, [Xlviii] 
lentelė, 303–308; ŠN 54r, [XliX] lentelė, 
309–310. plačiau apie von schmitho ar cheo-
logijos tyrimus druskininkuose žr. reda 
Griškaitė, „Carlas von schmithas ir druski-
ninkų kurorto pradžia“, Lietuvos istorijos 
metraštis, 2004, 92–97.
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4) 69245 daiktų iš rudaičių246 ‖ dvaro ir 39 iš jezdaičių247 ‖ rastūjų milžinkapuose ‖ 
1861 m. dabar šitos ‖ vietos ant rubežio248 plunges ‖ ir platelių v. v.249 naikinamos ‖ 
ir persikeičios į žvyrduo- ‖ bes. dabar sulug250 telefono- ‖ gramos iš vietų daiktai251 
panaši252 ‖ randami ir naikinami ‖ namus statant.253 

Habent sua fata lituanijos ‖ tumuli! et sacri loci!254 

1933. 14. vii 
Kaune. 

evolteris

[14r] rankraščiai iš numizma ‖ tikos srities dorpate ne ‖ surasti ir niekas, kaip ‖ man 
rašo prof. moora255 ne ‖ galėjo smulkios žinios iš ‖ Konservatoriaus256 fon Šmidto ‖ 
biografijos257 man ‖ suteikti. 

evolteris

245  skaičius 6 taisytas.
246  turėtų būti Rūdaičių. 
247  tiksliai suskaičiuoti radinius iš rūdaičių 

ir jazdaičių archeologijos paminklų vargu 
ar įmanoma, nes, pasak šių laikų tyrėjų, 
„kartais von schmitho sudarytame radinių 
sąraše šios vietovės minimos drauge, neiš-
skiriant kiekvienos jų radinių atskirai“ 
(Kazakevičius 2006, 100, 2 išnaša). mano-
ma, kad į albumo piešinių lenteles įtrauk-
ta daugiau nei 50 daiktų iš rūdaičių ir 
apie 25 radinius iš jazdaičių (Kazakevičius 
2006, 100). beje, abejojama dėl ŠN minimų 
jazdaičių (orig. Iasdaiz), nes „jazdaičių 
(kitaip didviečių) kapinynas yra plungės 
rajone, babrungo seniūnijoje, tad šalia ra-
dinių iš rūdaičių labiau derėtų radiniai iš 
jazdų (negarbos), Kretingos rajone, rū-
daičių seniūnijoje“ (Kazakevičius 2006, 
100, 1 išnaša). Kaip minėta, būtent jazdai-
čiai (plungės r.) buvo ir viena paskutinių-
jų archeologinių volterio tyrimų vietų. 
apie tai žr. šio ALt tomo p. 205–206.

248  raidė r taisyta.
249  sutrumpinti žodžiai valsčių?
250  turbūt norėta parašyti sulig.
251  Žodžio pradžia taisyta.
252  turėtų būti panašūs.
253  apie tai žr. šio ALt tomo p. 205–206.
254  „turi savo likimus lietuvos piliakalniai! ir 

šventosios vietos!“ (lot.). volteris čia per-
frazuoja žinomą terencijaus posakį „Ha-
bent sua fata libelli“, t. y. „Knygos turi 
savo likimus“ (lot.).

255  tai estų archeologas Harri moora. apie jį 
žr. šio ALt tomo p. 202. deja, tarp 1931–
1932 ir 1935 metų jo ir volterio korespon-
dencijos (lnb rs: f. 17, b. 166, 1r–1v; 
lmavb rs: f. 154, b. 90, 1r–4v; b. 91,          
1r–2v) volterio minimo laiško rasti ne-  
pavyko. 

256  plačiau apie von schmitho pareigas vilniaus 
senienų muziejuje žr. Griškaitė 2006b, 32.

257  prieš šį žodį išbraukta bib.



241 D ė l  v i e t o v a r d ž i o  Nemajū́nai 
i s t o r i j o s  i r  k i l m ė s

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

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  2 4 1 – 2 4 8

Jonas Palionis
vilniaus universitetas

dėl vietovardžio Nemajū́nai istorijos ir kilmės

nemajū́nai – tai dešiniajame nemuno krante prie didžiosios kilpos, tarp puniõs 
ir bìrštono įsikūrusi gyvenvietė (bažnytkaimis, žr. 1 žemėlapį), turinti labai seną 
istoriją. Kaip rašo geografas antanas bendorius ir hidrologas steponas Kolupaila 
Lietuvių enciklopedijoje1, šioje gyvenvietėje rasta net akmens amžiaus liekanų (akme-
ninių kirvukų), taip pat antonino pijaus – ii mūsų eros amžiaus romos valdovo – 
laikų moneta ir kt. ten pat jų rašoma, kad Xvii amžiuje nemajūnai buvę vadinami 
Žvirždais. tačiau dėl tokio tvirtinimo kyla rimtų abejonių.

1. NEMAJŪNAI a r  ŽVIR(G)ŽDAĨ, DAŨTARTIŠKĖS? iš antrosios Xvii amžiaus pusės 
punios parapijos, kuriai tuomet priklausė gyvenvietė, metrikų knygų2 nematyti, kad 
nemajūnai galėjo būti vadinti Žvirždais. tiesa, tiriant tos pusės punios parapijos 
vietovardžius, rastì 22 gyvenviečių pavadinimai, turintys Žvirgžd- ar Žvirzd- kamie-
ną, pvz.: de Ƶwirgzda (1669), de Zwirgzda (1699), de Ƶwirgzdany (1665), de Zwirgzdiany 
(1672)3. be to, 1694 metų krikšto metrikų akte nr. 29 pavartotos dvi formos, kuriose 
nėra priebalsės <g>: de Ƶwirdzie ir de Ƶwirdzae (ši su lotyniška galūne)4. jas interpre-
tuoti galima įvairiai, bet veikiausiai jose slypi forma Žvirgždė.

vėlesnėse, pirmosios Xviii amžiaus pusės, punios parapijos metrikų knygose taip 
pat nemažai gyvenviečių pavadinimų su minėtomis šaknimis, ypač su išplėstomis 
priesaga -ėn (rašoma -an), pvz.: de Zwirgzda (1702), de Zwirzda (1743), de Zwirgzdany 
(1705, 1718, 1723), de Zwirgzdancy (1716, 1740). iš viso pirmosios Xviii amžiaus pusės 
metrikuose pastebėta per 20 šios rūšies pavadinimų5.

1  a[ntanas] b[endorius], s[teponas] K[olu pai-
la], „nemajūnai“, LE 20, boston: lietuvių 
enciklopedijos leidykla, 1960, 153.

2  metrikų knygos saugomos punios Šv. apaš-
talo jokūbo parapijos bažnyčioje (alytaus 
r.). pirmõsios Xvii amžiaus pusės metrikų 
knygų nėra išlikusių.

3  jonas palionis, XVII a. antrosios pusės Punios 
parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai, vil-

nius: mokslo ir enciklopedijų leidybos ins-
titutas, 2003, 175; jonas palionis, XVII a. 
pabaigos – XVIII a. pirmosios pusės Punios 
parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai, vil-
nius: vilniaus universiteto leidykla, 2008, 
207, 270.

4  palionis 2008, 207.
5  palionis 2008, 207, 270.
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tačiau jų buvimas nieko nesako apie tai, kad nemajūnai Xvii ir Xviii amžiuje 
galėjo būti vadinami Žvirzdais ar Žvirgždais. visų pirma todėl, kad tuo pačiu metu 
pagrečiui su Žvirgžda, Žvirgžde (?) ir Žvirgždėnais punios parapijos metrikuose ran-
damas ir Nemajūnų bei Nemaniūnų pavadinimas (apie jų santykį plačiau žr. 2). an-
trosios Xvii amžiaus pusės krikšto ir santuokos metrikų aktuose šie pavadinimai 
pastebėti 10, o pirmosios Xviii amžiaus pusės – 18 kartų. visi jie daugiau ar mažiau 
sulenkinti – su lenkiškomis galūnėmis, šaknies [a] kai kur pakeista į [o] ir kt., pvz.: 
Niemoiuncy (1669, 1670), Niemaiuncy (1672), Niemaiunce (1696), Niemaiuny (1671), Ne-
maiuny (1696), Niemoiuny (1718), Nemoiuny (1734), Niemoniunce (1738), Niemaniuny 
(1743). neišnyko Nemajūnų pavadinimas ir antrojoje Xviii amžiaus pusėje, 1788 me-
tais įkūrus atskirą nemajūnų parapiją.

taigi tvirtinti, kad Xvii amžiuje nemajūnų bažnytkaimis būtų buvęs vadinamas 
Žvirždais ar Žvirgzdais, nėra jokio pagrindo. sunku įsivaizduoti, kad tuo pačiu metu 
galėjo egzistuoti du ar trys tos pačios gyvenvietės pavadinimai, ypač ilgesnį laiką. 
tiesa, feodalizmo epochoje kai kurių gyvenviečių, paprastai nedidelių kaimų ar 
dvarų, pavadinimų kaita buvo dažnesnė negu vėlesniais, pobaudžiaviniais laikais. 
tai lemdavo dažna, ypač karų metais, dvarų savininkų kaita: naujo dvarininko pa-
varde būdavo imamas vadinti dvaras su jam priklausančiais baudžiauninkų kaimais. 
tačiau stambesnių gyvenviečių pavadinimai, ypač miestelių ir bažnytkaimių, kaip 

1 žemėlapis. nemajūnai dešiniajame nemuno 
krante tarp punios ir birštono
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rodo rašytiniai šaltiniai, ilgai likdavo nepakitę arba pakisdavo tik nežymiai fonetiškai 
ar morfologiškai. ne išimtis ir sena nemajūnų gyvenvietė.

nežinia kokiais šaltiniais remdamasis iš mickūnų (netoli vilniaus) kilęs ir gyve-
nimo pabaigoje ustrònės dvare6 (apie 3 km nuo nemajūnų, dabar jùndeliškės) gy-
venęs gydytojas ir rašytojas stanislovas moravskis (stanisław morawski, 1802–1853)7 
savo „atsiskyrėlio plepėjimuose“ Od Merecza do Kowna. Gawęda pustelnika, išspaus-
dintuose 1858 metais leidinyje Teka Wileńska, rašė:

niemen [...] doszedłszy do Niemaniun, królewszczyzny przed półtora wiekiem wirz-
dami i dowtortyszkami zwanéj, tak zbacza, tak igra8. 

iš čia, matyt, ir atsirado minėtame bendoriaus bei Kolupailos straipsnyje nebuvė-
lis nemajūnų pavadinimas Žvirždai, sutrumpintas Žvirgždų variantas. broniaus Kvi-
klio Mūsų Lietuvoje, turbūt taip pat nusižiūrėjus į moravskį, rašoma:

Yra žinių, kad senovėje ši vieta [nemajūnai – j. p.] vadinosi Žvirždais ar dau tar tiš-
kėmis9.

tačiau Dautartiškės bendoriaus bei Kolupailos straipsnyje neminimos: galbūt jo 
autoriai suprato, kad ta pati gyvenvietė negalėjo būti net trejopai vadinama. be to, 
tiek Xvii amžiaus antrosios, tiek Xviii amžiaus pirmosios pusės punios parapijos 
metrikuose nepastebėta nei tokios gyvenvietės, nei Dautarto pavardės, kuri galėtų 
paliudyti iš jos atsiradus gyvenvietę. ligi šiol yra keletas iš šios pavardės kilusių 
kaimų pavadinimų Daũtartai10.

iš moravskio „plepėjimų“ (o, rimtai sakant, iš žaismingo ir dėl faktų gausos isto-
rijai vertingo jo kelionės aprašymo) ar veikiau iš Kviklio veikalo nemajūnų pavadi-
nimo triada perimta ir populiarioje, pažintiniams bei turistiniams tikslams skirtoje 
rūtos baškytės ir algimanto Kulbio knygelėje Didžiosios Nemuno kilpos. Gamta. Kul-
tūra. Istorija (2000). Čia vėl rašoma: 

6  Šitaip savo dvarą (tiksliau sakant, palivar-
ką), kaip rašė stanislovas moravskis, yra 
pavadinęs jo tėvas apolinaras: „Prawdzi-
we to Ustronie, miłe, ciche ustronie [lenk. 
ustronie ‘nuošali vieta’ – j. p.]; cacko wy-
pieszczone poczciwą ręką ojca mojego i 
słusznie przez niego tak nazwane“ ([sta-
nislovas moravskis,] „od mereCza do 
KoWna. GaWĘda pustelniKa, przez 
stanisŁaWa moraWsKieGo“, teKa 
WileŃsKa WYdaWana przez jana 
ze ŚliWina. numer szósty. Wilno dru-
kiem teofila Glücksberga, Księgarza i ty-
pografa Wileńskiego naukowego okręgu. 
1858, 77; perspaudas (faksimilė, vertimas į 
lietuvių kalbą): stanislovas moravskis, 
Nuo Merkinės iki Kauno. Atsiskyrėlio gaven-
da, parengė reda Griškaitė, vilnius: vil-
niaus dailės akademijos leidykla, 2009.

7  jo pavardė vietos gyventojų lietuvių vei-
kiausiai buvo tariama Muráuskas (taip ta-
riant esu girdėjęs savo tėviškėje, esančioje 
už 3 km nuo nemajūnų).

8  [stanislovas moravskis,] „od mereCza 
do KoWna. GaWĘda pustelniKa, 
przez stanisŁaWa moraWsKieGo“, 
teKa WileŃsKa WYdaWana przez 
jana ze ŚliWina. numer piątY.  
Wilno. W druKarni a. marCinoW-
sKieGo. 1858, 101; perspaudas: moravs-
kis 2009.

9  bronius Kviklys, Mūsų Lietuva 1, vilnius: 
mintis, 21989, 385.

10  Žr. Lietuvos TSR administracinio-teritorinio 
suskirstymo žinynas 2, parengė zigmuntas 
noreika, vincentas stravinskas, vilnius: 
mintis, 1976, 58.
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ne kartą keitėsi miestelio [nemajūnų – j. p.] pavadinimas. Xviii a. vietovė priklausė 
karališkiesiems ūkininkams, laisviems nuo baudžiavos valstiečiams ir vadinosi Žvirgž-
dais (Žvirždais), vėliau dautartiškiais. XiX a. prigijo nemaniūnų pavadinimas11.

nors tvirtinti, kad nemajūnai kada nors buvę vadinami Žvirždais ar Žvirgždais, 
nėra patikimų duomenų, bet dėl pastarąjį pavadinimą turėjusios gyvenvietės nekyla 
abejonių. Kaip minėta, vietovardžių su kamienu Žvirgžd-, nuo Xvii amžiaus vidurio 
žinomų ir ligi dabar išlikusių artimesnėse ar tolesnėse nuo nemajūnų vietose, yra 
nemaža.

daug problemiškesnis yra moravskio Dautartiškių, kaip tariamojo Nemajūnų va-
rianto, paminėjimas. jau sakyta, kad metrikų aktuose nerasta nei tokio gyvenvietės 
pavadinimo, nei jo prototipo – pavardės Daũtartas. tačiau manyti, kad tai esąs paties 
moravskio iš piršto laužtas dalykas, irgi negalima: jis buvo filologiškai gana išsila-
vinęs žmogus ir nepatikrintus faktus vargu ar galėjo skelbti. Galimas daiktas, kad 
rašydamas apie nemajūnų praeitį jis bus prisiklausęs kokio nors senolio pasakojimų, 
kuriuose galėjo būti ir netiksliai atkurtų dalykų. Kaip žinoma, jis bendravo su vie-
tiniais kaimo žmonėmis, domėjosi lietuvių tautosaka, ypač dainomis12. be to, Dau-
tartiškėmis galėjo būti pavadintas trumpą laiką kokiam nors dautartui priklausęs 
netoli nemajūnų buvęs dvaras ar palivarkas (tokių atvejų feodalizmo sąlygomis 
pasitaikydavo ne visai retai), nors tokiõs pavards, kaip minėta, išlikusiose Xvii–
Xviii amžiaus metrikų knygose nepastebėta.

2. NEMAJŪNAI a r  NEMANIŪNAI? problemiška yra ir nemajūnų bažnytkaimio 
pavadinimo kilmė. Xvii amžiaus antrosios ir Xviii amžiaus pirmosios pusės metri-
kų knygose daugiausia formų yra su kamienu Nemajūn-. su kamienu Nemaniun- 
antrosios Xvii amžiaus pusės metrikų knygose pastebėtas vienas – Niemoniuncy 
(1667), o pirmosios Xviii amžiaus pusės – du atvejai: Niemoniunce (1738), Niemaniu-
ny (1743). vėlesnėse, t. y. antrosios Xviii amžiaus pusės ir ypač XiX amžiaus bei 
pirmosios XX amžiaus pusės (jau nemajūnų parapijos), metrikų knygose ir šiaip 
oficialiuose raštuose plačiau imtas vartoti Nemaniūnų pavadinimas. jis vartotas ir 
sovietmečiu, o šnekamojoje kalboje šmėkštelėja dar ir dabar.

turint galvoje, kad rytų ir vidurio lietuvos šnektose neretai pasitaiko pavardė 
Namajūnas ir retai Nemaniūnas13, yra pagrindo manyti šiuos pavadinimus esant as-

11  rūta baškytė, algimantas Kulbis, Didžiosios 
Nemuno kilpos. Gamta. Kultūra. Istorija, Kau-
nas: lututė, 2000, 36. tikslesnis, autentiš-
kesnis pavadinimas būtų Daũtar tiš kės, nes 
bažnytkaimio apylinkėms būdingesnė vie-
tovardžių priesaga -iškės, plg. Dìmšiškės, 
Jùndeliškės (dabartinis ustronės pavadini-
mas), Mìšiškės ir kt. be to, ją rodo ir len-
kiškoji forma.

12  Žr. reda Griškaitė, „stanislovo moravskio 
rankraštinis palikimas vilniaus biblioteko-
se“, Lietuvos istorijos metraštis. 2001 metai 
1, 2002, 102–104; Giedrius subačius, „sta-
nislovo moravskio lietuvių kalba: 1850–
1852“, ALt 7, 2005, 155–174.

13  Lietuvių pavardžių žodynas 2. L–Ž, sudarė 
aleksandras vanagas, vitalija maciejaus-
kienė, marija razmukaitė, vilnius: moks-
las, 1989, 293, 317.
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menvardinės kilmės. be kita ko, šio bažnytkaimio pavadinimą Namajūnai – su tar-
mišku /a/ vietoj /e/ pirmame skiemenyje – tardavo ir kai kurie mano mišiškių kaimo 
žmonės (sakydavo: „aĩsiu in namajū́nus“).

pietų lietuvoje netoli lazdìjų (maždaug 3–4 km į rytus) taip pat yra kaimas (ne 
bažnytkaimis!) nemajū́nai, pro kurį prateka upelė nemajū́nė, įsiliejanti į didesnį 
lazdìjos upelį, o su šiuo į rìmiečio ežerą. aleksandras vanagas tvirtino, kad Nemajū́nė 
esanti dirbtinė lytis, kilusi iš Nemajùnka14. Kuo grindžiamas toks tvirtinimas, autorius 
nenurodė, todėl jis labai abejotinas. juoba kad Nemajunka neužfiksuota Lietuvos upių 
ir ežerų vardyne (1963), kurio vienas iš pagrindinių autorių yra iš to krašto kilęs žymus 
onomastikos tyrėjas bronys savukynas. be to, tokiõs polonizuotos lyties man nėra 
paliudijęs iš tenykščio mikỹčių kaimo kilęs ir dabar punios miestelyje gyvenantis 
poetas antanas Šarkelė (g. 1935). todėl įtikimesnė prielaida, kad XiX amžiaus pra-
džioje suvalkiją prijungus prie varšuvos kunigaikštystės, galėjo kur ne kur pasitai-
kyti ir polonizuota lytis, atsiradusi iš Nemajūnės.

minėtoje baškytės ir Kulbio knygelėje nurodyta, kad prie nemajūnų bažnytkaimio 
esąs upelis nemajū́nas15. Šio bažnytkaimio pietvakarinėje pusėje teka vienintelis 
upelis, tačiau prie jo gyvenantys žmonės man tvirtino tokio pavadinimo negirdėję. 
ar nebus šiuo atveju upelio pavadinimas Nemajū́nas autorių rekonstruotas iš junginio 
Nemajūnų upelis? Šiaip ar taip, nors prie lazdijų yra Nemajūnė, tačiau tai neduoda 
pagrindo laikyti vandenvardinės kilmės vietovardžiu (darybos atžvilgiu) ne tik laz-
dijiškio Nemajūnų kaimo, bet ir nemuno kilpos bažnytkaimio pavadinimo.

nemajūnų bažnytkaimio pavadinimą esant vandenvardinės kilmės laikė juozas 
balčikonis ir siejo jį su upėvardžiu Nẽmunas16. turbūt juo sekdama prie tokios kilmės 
vietovardžių jį priskyrė ir marytė razmukaitė17. tačiau tiesioginio ryšio su mūsų di-
džiausios upės vardu neleidžia įžvelgti darybinė ir fonologinė Nema jū nų sandara. tie-
sa, apie tauragę ir kai kur kitur Žemaičiuose randama forma Nẽ manas – su kamienu 
Neman- vietoj Nemun-18. bet ta forma veikiausiai yra suslavinta (plg. baltarusių Neman, 
tariamą Nioman, taip pat kai kur lenkiškai tariamą Nieman vietoj Niemen)19. 

manant, kad Nemajūnai yra asmenvardinės kilmės, hipotetiškai galima rekons-
truoti ir jo pagrindą – asmenvardį *Nemajus (tarmėse *Namajus), plg. pavardes 

14  a[leksandras] vanagas, Lietuvos TSR hidro-
nimų daryba, vilnius: mintis, 1970, 181; 
a[leksandras] vanagas, Lietuvių hidronimų 
etimologinis žodynas, vilnius: mokslas, 
1981, 226.

15  baškytė, Kulbis 2000, 36.
16  Йуозас бальчиконис, „Названия литов-

ских населенных пунктов, образованные 
от названий рек и озер“, Lingua Posna-
niensis 7, 1959, 250; juozas balčikonis, „Gy-
venamųjų vietų pavadinimai iš upių ir 
ežerų vardų“, Juozas Balčikonis, Rinktiniai 
raštai 1, sudarė aldonas pupkis, vilnius: 
mokslas, 1978 [1959], 348.

17  marytė razmukaitė, „priesaginės darybos 
lietuvos tsr gyvenamųjų vietų vardai iš 
hidronimų“, LKK 21. Lietuvių onomastikos 
tyrinėjimai, 1981, 204.

18  Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas, sudarė 
b[ronys] savukynas, a[leksandras] vana-
gas, v[ytautas] vitkauskas, K[lementina] 
vosylytė, i[rena] ermanytė, vilnius: vals-
tybinė politinės ir mokslinės literatūros 
leidykla, 1963, 108.

19  taip yra tarę ir mano krašto šlėktos, prieš 
antrąjį pasaulinį karą namuose kalbėję 
lenkiškai.
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Nas tã jus, Nečãjus, Ničãjus. Kaip tam tikrą, nors ir ne svarbiausią, argumentą, remian-
tį šio vietovardžio asmenvardinę kilmę, galima priminti dar ir prie nemajūnų esan-
čių kaimų pavadinimus Bučiū́nai, Geležū́nai, Nečiū́nai, kilusius iš asmenvardžių Bù-
čius, Gelẽžius, Nẽčius. apskritai pietų lietuvoje asmenvardinė vietovardžių priesaga 
-(i)ūnas yra viena iš dažniausių.

jau aiškesnė rytų lietuvoje neretai pasitaikančio vietovardžio Nemaniūnai kilmė. 
dar Kazimieras būga studijoje „славяно-балтийские этимологии“ rašė:

Название дер. Nemaninai (в. прих. pagirỹs Вилкомир. у.) не имеет ничего обще-
го с именем Немана, так как оно образовано от фамильного имени (pavardė) 
Nem-ãnis20.

Lietuvių pavardžių žodyne tokia pavardė užfiksuota iš bìržų, jõniškio, Krinčìno, 
linkuvõs, pabìržės, pagiri, pãnevėžio, pãšvintinio, smigių, Šiauli, vadóklių. be 
to, jos variantas Nemanius – iš jósvainių, meškùičių, pãpilio21. būga „upių vardų 
studijose ir aisčių bei slavėnų senovėje“ taip pat mini rusiškuose Xvi amžiaus ak-
tuose fiksuotą pavardę Nemaniūnas (1595)22.

Galbūt šitas būgos paminėjimas ir davė pagrindo Lietuvių pavardžių žodyno auto-
riams tvirtinti, kad nemajūnų bažnytkaimio pavadinimo „ankstesnė, vietos žmonių 
ir dabar vartojama lytis yra Nemaniūnai“23. tačiau toks tvirtinimas, kaip rodo minėtų 
bažnytinių metrikų duomenys ir XX amžiaus kaimo žmonių kalbos vartosena, yra 
netikslus. Šio amžiaus kaimiečiai bažnytkaimį vadino ir tebevadina tiktai Nemajūnais, 
išskyrus prieškarinį nepriklausomos lietuvos laikotarpį ir pirmuosius pokario de-
šimtmečius, kai oficialiuoju pavadinimu buvo priimti Nemaniūnai. nusižiūrėjus į 
oficialiąją vartoseną (nemajūnai po pirmojo pasaulinio karo kurį laiką buvo ir susi-
kūrusios nepriklausomos lietuvos valsčius), kai kur ir kaimo žmonių retkarčiais 
būdavo pavartojama forma Nemaniūnai. Įdomu, kad netoli Nemajūnų esančiuose 
(dabar jau baigiančiuose nykti) šlėktų kaimuose (pelšiškėse, Šilnuose), lenkiškai 
namuose kalbėjusių gyventojų liudijimu, šis bažnytkaimis buvo tariamas Niemajūny, 
Niemojūny, o ne Niemaniūny24. 

Kodėl forma Nemaniūnai bažnytiniuose metrikuose imta vartoti palyginti vėlai 
(Xvii amžiaus pabaigoje) ir kaip gretiminė juose dažnėjo antrojoje Xviii amžiaus 
pusėje ir vėliau, nelengva pasakyti. esu linkęs manyti, kad tai galėjo būti susiję su 

20  Kazimieras būga, „славяно-балтийские 
этимологии“, K[azimieras] Būga, Rinktiniai 
raštai 1, sudarė z[igmas] zinkevičius, vil-
nius: valstybinė politinės ir mokslinės li-
teratūros leidykla, 1958 [1913], 468. 

21  Lietuvių pavardžių žodynas 2, 317.
22  Kazimieras būga, „upių vardų studijos ir 

aisčių bei slavėnų senovė“, K[azimieras] 
Būga, Rinktiniai raštai 3, sudarė z[igmas] 
zinkevičius, vilnius: valstybinė politinės 

ir mokslinės literatūros leidykla, 1961 
[1923], 534.

23  Lietuvių pavardžių žodynas 2, 293.
24  apie tokį tarimą esu sužinojęs iš vietinės 

pelėšiškių kaimo, kurį nuo bažnytkaimio 
skiria tik mažas miškelis, gyventojos van-
dos jacunskienės (g. 1925), taip pat ir iš to 
paties kaimo kilusios viktorijos daunara-
vičiūtės-nedzinskienės (g. 1927).
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polonizacijos procesu, ypač suintensyvėjusiu po 1697-ųjų. Kaip žinoma, tais metais 
lenkų kalbai lietuvoje suteiktas oficialiosios kalbos statusas. lenkakalbiai bažnytinių 
metrikų rašytojai Nemajūnų pavadinimą galėjo sieti su vietinių šlėktų vartojamu 
nemuno pavadinimu Nieman. Ši forma paskui, rusijai okupavus lietuvą, pateko į 
rusiškai rašomus metrikus ir oficialiuose raštuose gerokai išplito. visiškai neatmes-
tina ir iš rytų lietuvos atneštinio Nemaniūnų pavadinimo galimybė, bet ligi šiol 
turimi duomenys nerodo nemuno kilpos teritorijoje buvus Nemanio ar Nemaniaus 
pavardžių.

taigi visai pagrįstai jau XX amžiaus pabaigoje rekonstruota oficialioji dabartinio 
pavadinimo forma Nemajūnai – ji paremta tiek istoriniais duomenimis, tiek plačia 
kaimo žmonių vartosena.
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Jonas Palionis
z u r  G e s C H i C H t e  u n d  H e r K u n F t  d e s  o r t s n a m e n s  NEMAJŪ́NAI

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

im vorliegenden aufsatz wird der aus südlitauen bekannte ortsname Nemajnai unter 
historischen und etymologischen aspekten diskutiert. neben der bezeichnung Nemajnai 
werden für diesen ort in der literatur auch die bezeichnungen Žvirždai und Dautartiškės 
genannt. allerdings deuten die angaben aus den in der st. jacobi Kirche in punia (Kreis 
alytus) aufbewahrten tauf- und trauungsverzeichnissen darauf hin, dass für den ort 
Nemajnai offenbar niemals die bezeichnungen Žvirždai bzw. Dautartiškės üblich waren. der 
ortsname Nemajnai ist wahrscheinlich anthroponymischen ursprungs und lässt sich auf 
eine hypothetische namensform *Nemajus zurückführen. 

jonas palionis  Gauta 2010 m. balandžio 2 d. 
Baltistikos katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Lietuva
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William R. Schmalstieg
Pennsylvania State university, State college

Review of :

Trys 1706 metų filologinės polemikos šaltiniai:

Michaelio Mörlino traktatas 
principium primarium in lingva lithvanica 
parengė Vincentas Drotvinas 
vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

2008, 166 p. isbn 978-9955-698-54-8

Jono Šulco ezopo pasakėčios
parengė Liucija Citavičiūtė 
vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
2008, 208 p. iSBN 978-9955-698-53-1

Jokūbo Perkūno traktatas Wohlgegründetes 
bedenken über die ins litauische 
übersetzten zehn Fabeln aesopi und 
derselben passionierte zuschrift 
parengė Ona Aleknavičienė ir Christiane Schiller 
vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

2008, 188 p. isbn 978-9955-698-55-5

these three books share a common foreword, authored by ona aleknavičienė, 
liucija Citavičiūtė, vincentas drotvinas and Christiane schiller (lithuanian version 
pp. 7–9; German version pp. 11–14 – on the same pages in all three volumes). ac-
cording to these authors, in 1706 three works appeared which are important for 
lithuanian studies.
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1. the first of the three books is michael mörlin’s Principium primarium in lingva 
Lithvanica published at the Hieronymus Georgi press in Königsberg. in this book 
mörlin proposed the fundamental principles for lithuanian language reform and 
invited a public discussion as to whether the written model should be reformed ac-
cording to the folk language.

after three months an attempt to embody these principles was published in a 
version of aesop’s Fables entitled Die Fabuln Aesopi, zum Versuch nach dem Principio 
Lithvanicae lingvae Litauisch vertiret (the word Fabuln – clear in the facsimile and tran-
scription – was modernized to Fabeln in the foreword, p. 7). the author of this work 
was johann schultz (jonas Šulcas), at that time just a candidate clergyman. 

in the same year the priest from Walterkehmen (valtarkiemis), jakob perkuhn 
(jokūbas perkūnas), published a critical review of the translations entitled: Wohlge-
gründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben 
passionierte Zuschrift. perkuhn analyzed the quality of the translation and whether 
the translation conformed to the principles set forth by mörlin.

these books which came out in 1706 are a written continuation of earlier linguis-
tic discussions. already in 1653 in the foreword to his Grammatica Litvanica daniel 
Klein had answered the objections of those who said that lithuanian was impure, 
not normalized and with various dialects, a language which is better learned from 
practice than from grammars. the polemic continued throughout the 18th century. 

all three books are semantically connected and can be considered the first in some 
way or other. mörlin’s Traktatas was the first linguistic work demanding a reform of 
the written language according to the spoken language and inviting the public to an 
open discussion. johann schultz’s Aesop’s Fables was the first translation of a bit of 
secular literature into lithuanian (including both prussia and lithuania major). 
perkuhn’s Traktatas was the first review of a translation of a work of belles-lettres in 
lithuanian.

the facsimile of mörlin’s Traktatas in the first volume, edited by vincentas drotvi-
nas (pp. 19–54), is followed by an annotated transcription of the original German 
and latin text with a lithuanian translation on facing pages (pp. 56–125). 

drotvinas’ article “michaelis mörlinas ir jo traktatas Principium primarium in ling-
va Lithvanica (1706)” (pp. 127–148) discusses the historical background and the cir-
cumstances of the publication of mörlin’s work. in 1701 the first lithuanian Naujasis 
Testamentas, prepared as a result of the combined efforts of the evangelical reformed 
clergy of lithuania major and the evangelical lutheran clergy of lithuania minor, 
was printed. However, this translation into the central lithuanian dialect did not 
satisfy the clergy of lithuania minor and supplied the impulse for mörlin to publish 
his work. before the second World War a copy of mörlin’s work was known to be in 
the library of the university of Königsberg, but after the war it was thought that the 
copy had been lost. Fortunately, however, copies were finally located, one in the 
Gdańsk polish academy of sciences library and one in the sachsen-anhalt univer-
sitäts- und landesbibliothek in Halle. 
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michael mörlin came from a noble family which had become famous for its cler-
gy. one of michael’s ancestors was jodocus mörlin (1490–1550), a professor of phi-
losophy at the university of Wittenberg and one of the first to accept and support 
martin luther’s doctrine. michael matriculated at the university of Königsberg on 
18 november 1664, but it is not clear how many years he studied there and when he 
completed his studies. after his studies he went to tilsit where he was warmly wel-
comed by bishop johann malina and deacon daniel Werner. Here he studied lithua-
nian intensively and studied how to give sermons both in lithuanian and German. 
in 1672 he was given the position of pastor in Gumbinė where he served for 36 years 
until his death in 1708. 

the new testament published in 1701 was prepared primarily by samuel byth-
ner of the lithuanian Grand duchy, but in order to satisfy the lutherans of lithua-
nia minor Friedrich sigismund schuster inserted in parentheses words and phrases 
used in lithuania minor. in the foreword to mörlin’s Traktatas we learn that certain 
parishioners, spurred on by some envious persons, had complained to the ecclesias-
tical hierarchy that mörlin did not know lithuanian well. the church officer inves-
tigating this complaint, Friedrich deutsch, soon concluded that not mörlin was re-
sponsible, but rather the recently published new testament. 

thus vindicated in the eyes of his parishioners in 1705 mörlin gave deutsch his 
tract entitled An Lithuanicæ linguæ Reformatio sit necessaria? ‘Would a reform of the 
lithuanian language be necessary?’ which in manuscript form was circulated among 
his contemporaries. a year later mörlin’s tract was published. 

the aim of this tract is to answer the question Loquendum cum vulgo or in German, 
wie man litauisch cum vulgo reden soll ‘how should one speak lithuanian with the 
common man.’ although everyday words are as common to the lithuanians as their 
daily bread, the use of some words is not acceptable, they are Germanisms and 
polonisms, which should be banished from the books and replaced by pure lithua-
nian words. thus mörlin would not say szwenta weczere because that is polish, but 
rather Pono Jėzaus Vakarienė ‘the lord jesus’ (Holy) supper (i.e., the communion 
service).’ mörlin did not agree with the idea that the best usage is to be found in the 
grammar books. on the contrary, in the grammar books one does not find the real 
usage, since the grammar books, being for beginners, are not sufficient for daily us-
age. lithuanian idioms show the best usage and they cannot be translated word-for-
word into German. these idioms must be gathered from every corner. in particular 
the girls’ folk songs are a good source of reliable vocabulary. in the course of time 
from these an appropriate store of lithuanian words can be collected.

two fundamental factors formed mörlin’s linguistic views: observation and anal-
ysis of the spoken lithuanian language and the study of linguistic literature. after 
forty years of living with lithuanians in tilsit, viešvilė and Gumbinė mörlin under-
stood the spirit of the living lithuanian language. but he was not content with only 
the observation of empirical facts of lithuanian. He took into consideration the broad 
background of other languages and language theory. one of his greatest authorities 
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was the professor of the university of marburg, rudolph Göckel senior, a research-
er of classical languages and the author of one of the first works devoted to ridding 
the contemporary latin language of non-latin elements: Silva minus probatorum, in-
solentium, barbarorum etc. in Latina ‘the forest (i.e., collection of works) of the less 
adept, less proficient, less learned in latin.’ 

mörlin applied Göckel’s fundamental ideas to lithuanian: give priority to native 
words; if there are no appropriate native words, do not use a foreign word, but 
rather a paraphrase. in §8 mörlin quotes Göckel: Græca non ſunt intertexenda latinis, 
ubi lingvæ latinæ ſatis locuples penu eſt ‘Greek words are not to be inserted in latin 
where the resources of latin are sufficient’ (p. 90). in §10 he again quotes Göckel: 
Attendendæ ſunt & uſurpandæ Periphraſes, quibus Latini ſimplicia vel barbara & peregrina 
circumloquuntur ‘those paraphrases with which latin speakers characterise simple 
or strange and foreign (things) are worthy of attention and should be used’ (p. 92). 
mörlin writes in §14 that he would allow translators of holy books to translate as 
closely as possible the thought and meaning of the Holy spirit, to transmit everything 
word for word. mörlin adds, however, 

ſed cum Lithvanis eſt ‖ aliô loquendum modô. die ſind auch gar ʒu dumm / die ‖ verſtehen 
kaum / oder auch nicht ‖ woll / ihre sprache (p. 96).

Translation

but with lithuanians one must speak in a different way. they are too dull, hardly 
understand or don’t understand at all their language.

mörlin’s comment that the lithuanians are “too dull” sounds to the contemporary 
reader like a gratuitous stereotypical insult to the lithuanian people. one feels that 
mörlin’s comment may even reinforce a certain stereotype of the Germans. i remem-
ber, however, that i personally felt greatly complimented when one of my students 
of russian parentage asked me: “are you of baltic background? You aren’t as sloppy 
as a slav nor as arrogant as a German.” 

mörlin warns against unnecessary neologisms in §16: 

Hierʒu / und wenn man ihnen ein ding deut= ‖ lich und verſtndlich machen wil / 
mſſen auch nicht ge= ‖ braucht werden ficta aut nova vocabula, die kein men= ‖ ſche / 
oder doch nur ʒween oder drey menſchen verſtehen / oder ‖ verſtehen knnen [...] 
ſondern es muß ‖ ihnen alles / wie einem kleinen Kinde / der brey ins maul ‖ 
geſchmieret werden (p. 102, 104).

Translation

in addition and if one wants to make a thing clear and understandable fictitious or 
new words must not be used, those which only two or three men understand or are 
able to understand [...] but everything must be for them just like for a small child into 
whose mouth porridge must be pushed.
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one must use only the most common and necessary words as mörlin writes 
in §19: 

man mſſe in ‖ der Periphraſi vocabula notiſſima gebrauchen / und das ‖ muß nicht nur 
geſchehen in Periphraſi; ſondern auch ʒu al= ‖ len Ʒeiten: denn nota ſind wol gut: no-
tiora aber beſſer: ‖ doch notiſſima die beſten; e. c. das bit iſt ein littauſch ‖ Wortchen / 
und gilt eben ſo viel als buwo / erat oder fuit. ‖ es gilt aber nur auff 6. 7. 8. meilen / 
von iſchdaggen an ‖ biß Wieinen und priroßlen / oder ein klein wenig weiter / ‖ aber 
nicht in ganꜩ littauen. drum muß man das weg= ‖ werffen / und an deſſen stelle das 
buwo als ein notiſſimum ‖ gebrauchen (p. 106).

Translation

one ought to use in the paraphrases the most well known words, but not only in the 
paraphrases, but always, because known words are good, better known words are 
better and the most well known words are the best, for example, bit is a lithuanian 
word and means the same thing as buwo (erat) or (fuit), but it is known only 6, 7, or 
8 (imperial) miles from išdagai up to vižainis and prieraslis or a little farther, not in 
all of lithuania. therefore one must discard it and in its place as the best known word 
use buwo.

mörlin notes that one must always watch out for Germanisms and writes in §21: 

doch muß man auch nicht aller littauen ‖ uſum annehmen. [...] sind ſie doch meiſ-
ten theils durch ‖ die Germaniſmos corrumpiret (p. 108).

Translation

but one must not accept every lithuanian usage [...] many such words are corrupted 
by Germanisms.

mörlin states that in learning a language one should not overestimate the possi-
bilities afforded by the grammar, cf. §26: 

Goclenius redet noch ſeltʒamer von den Gram- ‖ matiken. Pag. 30. ſpricht er: 
Grammatiſtarum & Gram- ‖ maticorum placita interdum cum uſu benè loquentium ‖ non 
omninò ſolidèq́[ue] conſentiunt (p. 114).

Translation

Göckel says something more odd about the grammars. on page 30 he says: the prin-
ciples of the teachers of grammar and the grammarians do not always completely and 
in every case agree with the usage of those who speak well.

mörlin warns against using analogy in creating new words for oneself. note the 
following quotations §27: 
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andere haben geſucht ex ANALOGIA ʒu ‖ reden. [...] Wie im lateinſchen ſage vom 
Genitivo longi, ‖ longitudo [...] so mſſe auch im littauſchen ſagen von Ge= ‖ ras / 
Gerybe; piktas / piktybe [...] ey ſprach ich: das geht nicht an: da ſind ‖ viel Worte 
contra uſum (p. 114, 116).

Translation

others have tried to talk from analogy. [...] as in latin from the genitive longi, longi-
tudo [...] so it should be in lithuanian from Geras [good] / Gerybe [goodness]; piktas 
[angry] / piktybe [evil] [...] indeed, i said, that doesn’t work: there are many words 
which go against usage.

§28: 

Goclenius [...] ſpricht p. 21. in fine: Analogiam ſæpè uſus exclu- ‖ dit. Natura ſcilicet, Ana-
logia & ars cedunt uſui, quem ‖ penes arbitrium eſt & vis & norma loquendi certior (p. 116).

Translation

Göckel [...] says at the end of p. 21: usage often runs counter to analogy. undoubt-
edly the origin, analogy and theory yield to usage, in the realm of which is the judg-
ment, force and a more specific norm of speech.

§30: 

alle andere corruptos uſus ʒu geſchweigen / ‖ muß man nun erwehlen laudabilem uſum, 
de quo præ- ‖ ced. §. 20. und ſiehe mit dem / und aus dem muß derjeni= ‖ ge reden / 
der da wil recht gutt littauiſch reden. Hieher ge= ‖ hren nun vor allen dingen die 
Idiotiſmi Lithvanici, huic ‖ lingvæ proprii ac ſingulares loquendi modi. und die ‖ findet 
man nicht in der Grammatica (p. 118).

Translation

putting aside all other corrupted usage, one must now choose laudable usage, a mat-
ter which was mentioned before in §20. this must be recognized and used by the one 
who wishes to speak lithuanian well. Here belong first of all the lithuanian idioms 
special to that language and their particular manners of speaking. and you do not 
find these in the grammar.

mörlin also advises one to use proverbs and sayings which reflect the spirit of 
the language. §32: 

Hernach muß man ſuchen die littauiſchen ‖ Proverbia. nicht aus der urſache / das 
man wolle alles ‖ durch Proverbia reden: nein. Goclenius p. 61. in fine ‖ inquit: Ora-
tio non debet laſcivire formulis Proverbialibus – ‖ utendum quidem bis, ſed in loco, & 
parciùs (p. 120).
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Translation

Furthermore one must seek out the lithuanian proverbs. not from the reason that 
one should want to say everything through proverbs. no. Göckel p. 61 at the end 
says: speech ought not to delight in proverbs – one must use them, but in their own 
place and sparingly.

§33: 

drum iſt die arbeit des Tit. Herrn pfar= ‖ rern von Walterkehm / Perkuhnii, ein vieles 
werth / ‖ der einen ʒiemlichen vorrath von sprch=Wrtern ʒuſam= ‖ men getragen 
hat. nur das eine verlange ich dabey / daß ſie ‖ dilatiret / und propter copiam vocabu-
lorum [...] nicht mit Germaniſmis angefllet / ‖ ſondern von einem puren littauen 
amplificiret / und mit an= ‖ dern Worten gegeben werden (p. 120, 122).

Translation

therefore the work of pastor perkūnas of valtarkiemis is very valuable; he has gath-
ered together a considerable supply of proverbs. i would like only that it would be 
expanded by means of an abundance of words, not filled with Germanisms, but rather 
amplified by pure lithuanian and explained in other words.

§35:

Goclenius hat noch andere dinge / die in der ‖ lateiniſchen sprache denen iungen 
leuthen vonnthen ſeyn / ‖ welche wollen gutt latein ſchreiben. e. c. Variationes ſen-
ten ti- ‖ arum per copiam verborum ac rerum &c. notationes formula- ‖ rum laudandi, vitu-
perandi, ſperandi, promittendi &c. Vide ‖ pag. 69. & 70. (p. 122, 124).

Translation

Göckel has still other things which in the latin language can be of use for the young 
people who wish to write latin well, e.g., variations in sentences through an abundance 
of words and things etc., descriptions of formulas of respect, disparagement, expecta-
tion, promissing, etc. see pages 69 & 70.

§36: 

und ich hoffe ʒugleich / daß derjenige / welcher ‖ dieſe meine geringe anmerckungen 
in acht nimmt / mit den ‖ littauen ʒiemlich ʒu rechte kommen werde. ia er wird 
ſpre= ‖ chen knnen: Cum vulgo loquor. doch erwarthe von ‖ meinen Hochgeehrten 
Hn. ambts=brdern ein beſſeres ‖ und reifferes bedencken ber dieſe Worte: CUM 
VULGO ‖ LOqUENDUM; und ob dieſes alles / als ein Principium ‖ Lithvanicæ Lingvæ 
primarium, ſeyn knne oder nicht? (p. 124)

Translation

and i hope also that the one who takes into consideration my few remarks will be 
able to come together with the lithuanians. Yes, he will be able to say “i am speaking 
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with the people.” However, i await from my highly respected brothers in office better 
and more mature thoughts about the words: one must speak with the people; and 
whether this can be a primary principle of the lithuanian language or not.

mörlin’s demands to cleanse the lithuanian language from foreign elements were 
influenced not only by Göckel’s thoughts about the purity of latin, but also by the 
formation of new High German (1648–1770) for which French was an undesired 
source of vocabulary.

drotvinas’ work is not only very interesting and well prepared, but can be con-
sidered a significant contribution to the history of the study of the lithanian lan-
guage and literature.

2. in the second volume of the trilogy, the facsimile of johann schultz’s Die 
Fabuln Aesopi, zum Versuch nach dem Principio Lithvanicae lingvae Litauisch vertiret 
runs from p. 18 to p. 57 and is immediately followed by the annotated transcrip-
tion, pp. 58–133. 

liucija Citavičiūtė’s article “pirmoji lietuviška grožinė knyga (1706)” ‘the first 
lithuanian belle-lettristic book’ (pp. 135–165 including the German summary) begins 
with biographical information about johann schultz, who was born about 1684 in 
Kattenau not far from stallupönen. schultz was most probably of German origin, 
since, as far as is known, he did not identify himself as a lithuanian. up to the present 
his parents or any close relatives remain unknown and we do not know either who 
prepared him for the university or exactly when he entered or left the university of 
Königsberg. in 1707 he was ordained as a clergyman in the Königsberg Castle church 
and on the 6th of February of the same year he was assigned to the lithuanian par-
ish in niebudszen not far from Gumbinė. in 1709 he was transferred to the lasdeh-
nen parish, but then in 1710 to tilsit where he might have had great opportunities 
for further lithuanistic work, but, alas, after several weeks he was struck down by 
the plague at the age of only 26.

in the early 18th century the enlightenment was reaching Königsberg, i.e., new 
ideas were being introduced, interest in the national languages was being fostered. 
after an appropriate introduction and a show of respect to those who cherish the 
lithuanian language schultz writes that originally he had no intention of continuing 
his studies in lithuanian and had planned to work in the lord’s vineyard in a Ger-
man place. because the lithuanian language in which books are written seemed to 
him to be so wonderfully strange and confused that he felt a disgust and loathing. 
but shortly after his arrival at Gumbinė in a conversation in which among other 
things he expressed his discontent and the reason why he had no wish to remain in 
these lithuanian places the highly respected pastor said: “the language is sufficient 
some places, but other places lacking and insufficient” and gave him the same quaes-
tion that on the 16th of june of the preceding year he had given to dr. deutsch: An 
Lithvanicae linguae Reformatio sit necessaria? with the words: “read this through and 
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then you will think otherwise and then you will remain in lithuania.” schultz writes 
that after reading that his eyes were opened.

one may well wonder why Aesop’s Fables were chosen for translation. according 
to Citavičiūtė (p. 146), in mörlin’s view the spirit of the people is best expressed in 
fables and proverbs. an earlier German translation of Aesop’s Fables (Etliche Fabeln 
aus dem Esopo verdeutscht von D. M. Luther) had been published in 1557. of the 14 
fables translated by luther seven are to be found in schultz’s collection. luther him-
self and following him other German clergy frequently quoted aesop. interestingly 
enough schultz decided to translate the word Fabula into lithuanian not as Paſaka 
‘story’ but as Prilyginnimas ‘comparison’ because the latter word is better and more 
well known (p. 84). Citavičiūtė writes that this foreword is the first study of non-
religious texts in lithuanian literature. more exhaustive studies appeared only in the 
19th century. in the foreword schultz thanks those lithuanians who have helped him 
with the translation (pp. 150–151).

Following the foreword is philip ruhig’s rhymed tribute to schultz. this is writ-
ten, according to Citavičiūtė, in an elegant baroque style (p. 151). ruhig wrote: 

der Himmel hat dich mehr als andere geliebet / ‖ daß du in dieſem stck den wa-
ckern Fhrer haſt / ‖ der vier und dreißig iahr darinnen ſich gebet (p. 88).

Translation

Heaven has loved you more than others, because in this undertaking you have the 
valiant leader who has worked in this field thirty-four years.

the wacker Führer ‘valiant leader’ is, of course, mörlin, who is not mentioned 
by name.

according to Citavičiūtė (p. 152), until this day there are arguments as to wheth-
er schultz translated from the German, latin or Greek versions, since the author 
himself did not indicate his source. dalia dilytė’s comprehensive article, “jono Šulco 
Ezopo pasakėčių vertimo klausimai” (pp. 167–183), suggests that the source was al-
bertus reineccius’ latin version of the fables published in 1689 in Frankfurt and 
leipzig. 

dilytė (p. 171) finds that schultz’s translation follows the lithuanian narrative style 
in avoiding subordinate clauses. For example, she gives the latin sentence: Egone? 
inquit timens et trepidus agnus, qui infra te astiti et a quo ad me illae deferutur [to be cor-
rected to deferuntur as on p. 185] ‘and i? said the fearful and trembling lamb, who was 
standing below you and from whom it (sc. the water) is flowing to me.’ avoiding the 
two relative pronouns schultz translated this as: Ar aš? – sakė bijodams ir drebėdams 
ėrytis. – Jug aš po tavim stovėjau, ir vanduo nuo tavęs prie manęs atbėgo ‘and i? said the 
fearful and trembling lamb. but i was standing under you and the water came from 
you to me.’ one might question, however, dilytė’s own translation of aesop’s infra 
te = schultz’s po tavim ‘under you’ as aukščiau už tave ‘higher than you.’ 
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in general dilytė praises schultz’s style and command of the everyday spoken 
language (p. 172). she writes that schultz’s translation of neque ego omnino, cum denti-
bus caream, facere potui ‘i can’t do this at all, because i am lacking teeth’ as jug tai ne-
galims daiktas, aš dantų dar neturiu ‘this is an impossible thing, i don’t have teeth’ shows 
his use of conversational style, but that many contemporary lithuanian translators 
and readers, accustomed to the contemporary written language, would find a transla-
tion Aš apskritai negalėjau to padaryti, nes neturiu dantų acceptable. in order to make the 
fables more like conversational lithuanian schultz even changes the person, e.g., Ita 
in neutro alter utilitatem aliquam reperit (p. 173) ‘thus neither one of us finds any use 
in it’ he translates as Ir taipo nei aš iš tavęs, nei tu iš manęs abudu nė jokios naudos ne-
turiva ‘thus neither do i from you or you from me have any use (from it).’

i do not quite understand dilytė’s statement (p. 177): “Žodis ‘žilvarnė’ atrodo 
keistokas, lKŽ jis neužfiksuotas” but see LKŽ XX, 593 where we find the entry: 
“žìlvarnis, -ė smob. (1) žilas varnas ar žila varna: Žìlvarnė – varna kurios plunksnos 
žilos j.” still she believes that the word is “labai vykęs ir tikslus.” and i believe one 
can only agree with dilytė concerning the word’s adequacy for schultz and, as she 
suggests, schultz may have invented the word in the 18th century.

dilytė (p. 178) is in general very positive about schultz’s rendering of roman 
realia in lithuanian. For example, schultz translates ego laute coenare decrevi ‘i de-
cided to dine well’ as: aš šį vakarą žadėjau gardžiai valgyt ‘i decided to eat well this 
evening’ in which he adds the words šį vakarą ‘this evening’ because latin coenare ‘to 
dine’ implies an evening meal. 

Citavičiūtė writes that following mörlin’s precepts it was schultz’s task to show 
that the lithuanian language in elegance and perfection of expression was equal to 
latin and at the same time to make everything comprehensible to the ordinary lithua-
nian people (pp. 152–153). the translator tried to avoid the artificial distance of the 
written language from the spoken language by choosing correct words and phrases 
which were understandable at the time. some of these words have remained without 
change in form or meaning in common usage until today, e.g., alga ‘recompense, 
salary,’ apjuokti ‘to make fun of.’ schultz paid special attention to the purity and 
picturesqueness of the vocabulary, undoubtedly helped by the local people mentioned 
in his foreword. in the translation we encounter words which are not found in other 
writings of that time, or dictionaries, but were used by the common people. some of 
the foreign words include words in common use by the people, e.g., glūpas ‘foolish,’ 
čėsas ‘time,’ sovieckai ‘door hinge’ (in the sentence Prabajus ir Sowieckus ſkambant < lat. 
cardines sonant ‘the hinges sound’). other foreign words which had become well 
known in religious language such as syla ‘strength,’ koravonė ‘punishment’ were well 
known to the people. (i might note that the slavicism numūčijimas = lat. defatigatio 
‘exhaustion’ occurs in the text and in the vocabulary as nusimūčijimas). 

sometimes trying to explain things to the lithuanian audience schultz tried to 
describe things, e.g., he wrote baltų, brangių Akmenėlių (vieną) ‘(a) white valuable small 
stone’ for lat. (acc. sg.) unionem ‘a single large pearl.’ schultz hunted for the most 
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expressive lithuanian sayings, translating lat. subridens lupus et dentibus infrendens 
as vilks juokės dantis rodydams ‘the wolf laughed, showing his teeth.’

Citavičiūtė (p. 154) writes that instead of complicated subordinate clauses schultz 
made good use of the various lithuanian participial constructions, but he did not al-
ways correctly understand the latin text and translated, e.g., lat. Consilio celeres supe-
rantur in aequore currus as Protu greiti vežimai mariose pereijami ‘the chariots (created) 
by deliberation pass over the seas.’ in this he mistranslated in aequore as ‘mariose, on 
the seas’ rather than simply as ‘level surface.’ Considering the reference to a ship in 
the preceding sentence schultz’s mistake is quite understandable. though lewis and 
short give as the first meaning of aequor ‘an even, level surface,’ they give as the second 
meaning ‘the even surface of the sea in its quiet state, the calm, smooth sea.’1

 the notion of a chariot going over the sea is a little odd, but possibly schultz 
thought that for aesop anything is possible.

according to Citavičiūtė (p. 157), the text was not reprinted either in the 18th nor 
the 19th centuries, although in 1935 with an abbreviated introduction it was repub-
lished in Archivum Philologicum by vincas maciūnas (whom i remember well as a 
cheerful, helpful and friendly person when i was a student at the university of 
pennsylvania in the early nineteen fifties). the book reviewed here, however, is the 
first through-going scientific republication with a complete critical apparatus. 

the latin version of aesop’s Fables prepared by albertus reineccius is reprinted 
here (pp. 185–189). this is a useful aid allowing the interested reader to compare the 
latin text with schultz’s lithuanian text. an index of the lithuanian words used in 
schultz’s text (pp. 191–202), an index of personal names (pp. 203–205) and an index 
of place names (p. 206) conclude the volume.

this volume is also extremely well prepared and is a significant contribution to 
lithuanian literature and linguistics. 

3. Following the foreword and the editorial remarks the third volume has the 
facsimile of jokūbas perkūnas’ Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische über-
setzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift (pp. 19–46). a transcription 
of the original German and on facing pages a lithuanian translation with a care-
fully footnoted critical commentary are found on pp. 48–95. 

according to the article “jokūbo perkūno traktatas ir filologinė Xviii amžiaus 
pradžios polemika” (pp. 97–166 including summary in German) by ona aleknavičienė 
and Christiane schiller in the tract Meletema (about 1735) and in the book Betrachtung 
der Litauischen Sprache in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaften (1745) both by 
philipp ruhig we find information about the dispute of several clergymen about how 

1  Charlton t. lewis, Charles short, A Latin 
Dictionary, oxford: Clarendon press, 1879, 
impression of l975, 58.
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to speak lithuanian with the people. in the introduction to Meletema ruhig mentions 
three of the disputants, viz., michael mörlin, jakob perkuhn and johann Keimel. in 
his Betrachtung der Litauischen Sprache ruhig wrote that jakob perkuhn and johann 
Keimel were opponents of michael mörlin, and that Friedrich deutsch and he, ruhig, 
were supporters of mörlin.

jakob perkuhn jr. was born in 1665 in ischdaggen (pp. 114–116), studied at the 
university of Königsberg and in 1689 became an adjunct clergyman under his father 
jakob perkuhn. Considering his place of birth and family name i think it likely that 
perkuhn might well have qualified as a native speaker of lithuanian as opposed to 
mörlin and schultz who may have known lithuanian very well, but still not as na-
tive speakers. thus perkuhn notes that in the translation one feels the “harte 
redens=arten / nach dem thringiſchen Dialect” which no lithuanian born in in-
sterburg uses. perkuhn writes that mörlin cannot pronounce nor differentiate among 
[g], [k] and [j] nor [b] and [p], [d] and [t], [s] and [z], [ž] and [š]. as the authors 
point out (p. 122) mörlin could not produce soft consonants, did not distinguish 
voiced and voiceless consonants, nor could he distinguish between [g] and [j]. the 
authors note also (p. 123) that German [s] and [z] are both allophones of /s/ and that 
in word-initial position the letter <s> denotes [z]. speakers of lithuanian (and a good 
number of additional european languages, for that matter) hear a clear difference 
between initial /z/ and /s/. i have personally been the witness several times to the 
failure of several contemporary Germans to distinguish between initial voiced and 
voiceless consonants in various languages which were foreign to them. thus it is 
easy to imagine that schultz’s inability to distinguish initial /s/ and /z/ led to the 
writing Sowieckus, a word that could probably have been better rendered as *Zo-
wieckus. i must confess that i was unable to locate the slavic original from which 
this word was taken, until i read perkuhn’s criticism and aleknavičienė and schiller’s 
explanation. then i was able to locate the word as zovieskà ‘türangel’ < belorussian 
завѣска in pranas skardžius’ Die slavischen Lehnwörter im Altlitauischen2. similarly 
perkuhn objects to [ž] instead of [š] in the word ßilwarne ‘cornix, crow’ which in his 
view should be Sźilwarne probably reflected in contemporary lithuanian as šìlvarnė 
‘heath crow, woods crow’ (LKŽ Xiv, 810). aleknavičienė and schiller (p. 124) note 
that in the Lexicon Lithuanicum we encounter Walldrab ßilwarnis ‘forest raven.’ but 
if, as mentioned above, LKŽ XX, 593 is accurate, then there exists also a žìlvarnis 
‘crow with gray feathers’ which should, indeed, have been written with initial ž-. 
maybe perkuhn had never heard the latter word. one may, however, wonder why 
schultz did not use the simple word varna which seems to me to be a perfectly 
satisfactory translation of lat. cornix. 

2  pranas skardžius, Die slavischen Lehnwörter 
im Altlitauischen, Kaunas: spindulys, 1931, 
303.
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perkuhn also objects to use of periphrasis or circumscription in the translation, 
as mörlin proposes, and asked what baltû brangû Akmenelû wien ‘an expensive white 
stone’ was, a diamond or a pearl (p. 126). perkuhn says that if the description does 
not clearly describe something, then it is better to use a German or some other foreign 
word or along with the paraphrase to give an exhaustive commentary. 

in addition perkuhn criticizes schultz’s use or lack of use of the various stress 
marks, e.g., nutwers could be understood as either a preterite or a present participle, 
viz., either ‘having grasped’ or ‘grasping.’ perkuhn suggests the writing nutwêrs 
would have removed the ambiguity in favor of the preterite participle (p. 127). 

perkuhn notes that in spite of mörlin’s injunction against the use of foreign words 
in lithuanian, they occur in the translation, e.g., Skárbas ‘treasure,’ Stukkis ‘piece,’ 
Mieſtas ‘city,’ etc. (p. 129). interestingly enough perkuhn includes Naktis ‘night’ in his 
list of foreign borrowings. does one suppose that perkuhn thought lith. naktis a 
borrowing from German Nacht ‘night’? Contemporary linguists would scoff at this 
suggestion, since nowadays it is commonly assumed that the word is of indo-euro-
pean date, cognate with sanskrit náktam, latin nox, Gothic nahts, etc. one might 
observe, however, that the word occurs in the first lithuanian book, mažvydas’ Cate-
chism: Panas musu Jesus Christus schitage nakteie, kuria tureia buti ischdotas... ‘our lord 
jesus Christ, on the night, on which he was to be betrayed...’3 Here the word nakteie 
is surely a translation of German in der Nacht, so there is no way for us to be per-
fectly certain that the word is not a loanword. i think that schultz would have been 
justified, however, in asking perkuhn what native lithuanian word he would have 
suggested in place of naktis. my colleague, evgenij Filimonov, suggests that the exist-
ence of old derivative words could be evidence that a word is a native word rather 
than a borrowing. the number of derivatives of naktis in lithuanian is truly impres-
sive, comprising approximately 200 entries from LKŽ viii, 515 through 527. perkuhn 
also suggests some different words from schultz, e.g., in the sentence: ilgay mes taw 
ne matem ‘we haven’t seen you for a long time’ perkuhn suggests instead of ilgay 
‘lasting a long time’ the word ſeney ‘for a long time’ (p. 130). He also finds mistakes 
of case government, e.g., in the sentence: Kiaulei ſutikko Aſil’s ‘the donkey met the 
pig’ perkuhn notes that the accusative Kiaul should have been used instead of the 
dative Kiaulei (p. 130). 

it seems to me that perkuhn was a rather mean-spirited critic, for as a conclusion 
to his criticism he wrote: Non feret ætatem liber tuus, neque plenum gloriæ authorem 
transmittit ad poſteros! (p. 132) ‘Your book will not last long, nor pass on an author 
full of glory to posterity.’ is this indeed the way men of God should communicate 
with each other? Fortunately the existence of the books reviewed here is clear coun-
ter evidence of perkuhn’s prediction. 

3  Gordon b. Ford, The old Lithuanian catechism 
of Martynas Mažvydas (1547), assen: van 
Gorcum & Comp, n.v., 1971, 38.
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each volume could be used individually, but my own personal experience leads 
me to believe that is preferable to use all three volumes together. For example, the 
loanword sovieckas sounded to me suspiciously contemporary and political and, al-
though it was first mentioned in the second volume, i was only able to ascertain its 
origin on reading aleknavičienė and schiller’s article in the third volume. probably a 
general word index covering all three volumes would be useful to the researcher. each 
of the three volumes has its own index of lithuanian words with a reference to the 
place of occurrence in the 18th century texts being studied, and these indexes are 
useful, but it seems to me that an additional reference to the places where the word 
may be under discussion in the critical literature would be helpful. admittedly this 
could be a difficult task, but probably the texts of these books are on computers 
somewhere and a computer search could rather easily prepare such an index. 

in conclusion, however, the editors of these three books and the authors of the 
various critical articles have, in my view, done an excellent job and are to be thanked 
for making the 18th century works easily available and supplying valuable com-
mentary. all three volumes of this trilogy are of equally high scholarly quality and 
important contributions to the study of lithuanian literature and linguistics.4 

William r. schmalstieg  Gauta 2010 m. birželio 29 d.
814 Cornwall Road
State College PA 16803, U.S.A.
el.p.: emily@leanonemily.com

4  i should like to thank herewith prof. paul 
Harvey of the pennsylvania state univer-
sity for advice on the translation of the 
passages in latin.
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das hier zu besprechende Wörterbuch des präcentors der kleinen ostpreußischen 
Kirchengemeinde trempen, jacob brodowski (ca. 1690–1744), stellt das unbestritten 
umfangreichste Werk der preußisch-litauischen handschriftlichen lexikographischen 
tradition dar und markiert zugleich deren endpunkt.

das Lexicon Germanico-Lithuanicum et Lithuanico-Germanicum bestand nach ausweis 
des titels ursprünglich aus zwei Wörterbüchern, dem Lexicon Germanico-Lithuanicum, 
einem deutsch-litauischen Wörterbuch, und dem Lexicon Lithuanico-Germanicum, einem 
litauisch-deutschen Wörterbuch. Während das Lexicon Lithuanico-Germanicum, wie 
eine vielzahl anderer ehemals im staatsarchiv Königsberg aufbewahrter manuskrip-
te, heute als Kriegsverlust gelten muss, konnte das Lexicon Germanico-Lithuanicum 
nach dem zweiten Weltkrieg aus der Festung lochstädt geborgen werden. es wird 
heute in der bibliothek der akademie der Wissenschaften in vilnius aufbewahrt und 
dort unter der signatur F 137 – 15 geführt. anders als der titel es ausweist, ist nur 
dieses deutsch-litauische Wörterbuch Gegenstand der hier zu besprechenden edition. 
allerdings ist auch dessen Überlieferung nicht vollständig. bereits Georg Ferdinand 
Heinrich nesselmann beschreibt im vorwort seines 1851 in Königsberg erschienenen 
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Wörterbuch der Litauischen Sprache (s. iv) das Wörterbuchmanuskript als defektiv. es 
beginnt mit s. 39 (Abtilgen) und endet abrupt s. 1050 (Scharwercker).

trotz dieser genannten einschränkungen stellt das Wörterbuch von jacob 
brodowski ein – nicht nur für die baltistische Forschung – zeugnis von unschätz-
barem Wert dar.

dieser vom verfasser in 30jähriger sammlungstätigkeit zusammengetragene The-
saurus linguae Lituanicae besticht vor allem durch die vollständigkeit des erfassten 
materials.

mit diesem anspruch gehört brodowski zu einer neuen Generation der liebhaber 
der litauischen sprache – ihnen widmete er sein lexicon –, die die litauische sprache 
um ihrer selbst willen sammeln und aufzeichnen. brodowskis interesse am litauischen 
war also ein ausgeprägt philologisches. einzigartig in der litauischen lexikographie 
ist die vielzahl von thematisch geordneten nomenklaturen, die brodowski in sein 
ansonsten striktinitial alphabetisches Wörterbuch integriert. neben der auswertung 
einer vielzahl von schriftlichen Quellen – Hauptquelle ist die bibelausgabe von 1735, 
die er basierend auf den Concordantiae bibliorum von Konrad agricola in der bearbei-
tung von Christian zeise, Frankfurt am main 1674, umfassend exzerpiert – ist für 
brodowski erstmals in der litauischen lexikographie bewusste linguistische Feldfor-
schung nachgewiesen. die aus dem lebendigen sprachgebrauch gewonnenen sprach-
daten, insbesondere die sprichwörter und rätsel, sind von großer bedeutung für die 
baltistische Forschung.

die edition dieses für die Forschung bisher kaum zugänglichen Wörterbuches krönt 
das lebenswerk des Herausgebers vincentas drotvinas. seinem engagement und 
seiner langmut ist es zu verdanken, dass dieses einzigartige dokument nun im druck 
erscheinen kann. bleibende verdienste hat sich drotvinas bereits durch die editionen 
der anderen primärquellen preußisch-litauischer provenienz, wie dem Lexicon Lithua-
nicum1 und der Clavis Germanico-Lithvana2 erworben, mit denen er der erforschung der 
preußisch-litauischen lexikographie bedeutende impulse geben konnte.

die edition des Wörterbuches ist dreibändig konzipiert. band 1 umfasst das vorwort 
in litauischer (s. Xi–Xiv), deutscher (s. Xvf.) und englischer sprache (s. Xviif.). daran 
schließt sich eine studie des Herausgebers mit dem titel „jokūbas brodovskis – 
žodynininkas“ („jacob brodowski als lexikograph“, s. XXi–Xliii) einschließlich des 
literaturverzeichnisses (s. Xlivf.) an. s. Xlvi folgt eine litauische zusammenfassung 
dieser studie, die von Übersetzungen in deutscher (s. Xlvii) und englischer sprache 
(s. Xlviii) gefolgt wird. zum abschluss des vorwortes werden die transkriptions-
prinzipien („perrašo principai“) (s. XliXf.) dargestellt und ein verzeichnis der latei-
nischen abbreviaturen sowie ein verzeichnis der von brodowski verwendeten siglen 

1  Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vo-
kiečių–lietuvių kalbų žodynas, parengė vin-
centas drotvinas, vilnius: mokslas, 1987.

2  Clavis Germanico-Lithvana. Rankraštinis XVII 
amžiaus vokiečių–lietuvių kalbų žodynas 1–2, 

parengė vincentas drotvinas, vilnius: 
mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995–
1997; 3–4, vilnius: mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 1997.
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der biblischen bücher angeführt (s. li–lv). es folgt der textteil, der die seiten 39 bis 
515 des originals im Faksimile und in der transkription darbietet (1–951).

band 2 wird den Wörterbuchtext der seiten 516 bis 1050 umfassen. band 3 bietet 
einen index der litauischen Wortformen.

die vorliegende besprechung kann sich nur auf die bisher erschienenen bände 1 
und 3 stützen. das erscheinen des zweiten bandes ist für 2010 angekündigt3.

die einleitende studie ist ausgesprochen knapp gehalten. drotvinas geht darin 
auf die lebensumstände von jacob brodowski ein („jokūbo brodovskio gyvenimo 
apžvalga“, s. XXiff.), gibt einen Überblick über die Überlieferungsgeschichte sowie 
eine äußere beschreibung der Handschrift („Žodyno istorija ir dabartinė būklė“, 
s. XXiii–XXvii) und stellt aspekte der rezeption dieses Wörterbuches in der litau-
ischen philologie dar („Žodyno recepcija lietuvių filologijoje“, s. XXvii–XXX). diese 
Kapitel vermitteln einen fundierten Überblick über den bisherigen Forschungsstand. 
inkonsistenzen unterlaufen dem verfasser allerdings in der darstellung der Überlie-
ferungsgeschichte der Handschrift. so schreibt er s. XXiii, dass die Handschrift nach 
brodowskis tod direkt in die Hände von Gottfried ostermeyer gelangt sei („brodov-
skiui mirus, žodynas atiteko jo įpėdiniui Gotfrydui ostermejeriui“). dafür gibt es 
allerdings keine beweise. bekannt ist lediglich, dass ostermeyer die Handschrift 
gekannt und offenbar auch benutzt hat. dagegen, dass ostermeyer tatsächlich ei-
gentümer der Handschrift gewesen ist, spricht der auf s. XXvii zitierte brief von 
Gottfried ostermeyer an abraham penzel aus dem jahre 1781. darin beklagt oster-
meyer, dass der präcentor von Wilhelmsberg, Gronwald, der aktuelle eigentümer 
des brodowskischen manuskriptes sei und ostermeyer die Handschrift nicht nutzen 
könne. es scheint wenig wahrscheinlich, dass ostermeyer dieses für ihn so wertvol-
le Wörterbuch aus seinem besitz veräußert oder verschenkt hat.

in den Kapiteln „Žodyno turinys ir šaltiniai“ („inhalt und Quellen des Wörterbu-
ches“, s. XXX–XXXiv) und „leksikos kilmė“ („Herkunft der lexik“, s. XXXiv–XXXvii) 
widmet sich drotvinas dezidiert lexikologischen Fragestellungen.

im Kapitel „Žodyno turinys ir šaltiniai“ nimmt der verfasser die im titelblatt 
des Wörterbuches von brodowski gegebene thematische Gliederung des berücksich-
tigten Wortschatzes (Vocabula Biblica Veteris et Novi Testamenti vs. Vocabula Domestica) 
auf, und versucht die beiden lexikalischen Klassen in ihrem gegenseitigen verhält-
nis zu erfassen.

in seiner darstellung der Vocabula Biblica Veteris et Novi Testamenti konzentriert 
sich drotvinas in erster linie auf den onymischen Wortschatz. ausführlich wird die 
darbietung der eigennamen diskutiert – brodowski gibt zu jedem namen die be-
deutung und Klassifikation, vgl. „Gabriel (Gottes Mann, Gott mein Krafft) nom Angeli“ 
(s. XXXi) – ohne allerdings auf die abhängigkeit von der vorlage, der Concordantiae 

3  anmerkung der redaktion: der band 2 ist 
im oktober 2010 erschienen.
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bibliorum, Frankfurt 1674, deren lemmata brodowski beinahe sklavisch übernommen 
hat, zu verweisen.

der bibelkonkordanz sind auch die namen Claudia und Claudius entnommen, die 
drotvinas veranlassen, sich mit der bildungsweise lateinischer weiblicher vornamen 
auseinanderzusetzen („Keletas moteriškų vardų turi vyriškų vardų moteriškąją formą, 
pavyzdžiui, Claudia nom Foem Klaudia 313, plg. Claudius, Klaudius 937“, s. XXXi). eine 
entbehrliche Feststellung.

Hierbei muss allerdings hinzugefügt werden, dass drotvinas diese diskussion im 
zusammenhang mit der Frage der anpassung fremdsprachiger namen an das litau-
ische sprachsystem führt. Wie man sieht, hat hier eine derartige anpassung, zumin-
dest morphologisch, nicht stattgefunden. vielmehr hat brodowski die entsprechenden 
namen nur graphisch adaptiert, oftmals ohne rückgriff auf die entsprechenden 
Formen in der bibelausgabe von 1735.

im zusammenhang mit der darstellung der Vocabula Domestica verweist drotvinas 
auf die vielzahl von nomenklaturen, u. a. zu den themenbereichen Pferde, Bäume, 
Fische, Berufsbezeichnungen etc., die kennzeichnend für das brodowskische Wörterbuch 
und ohne parallelen in den anderen Wörterbüchern preußisch-litauischer provenienz 
sind. in Form einer nomenklatur sind von brodowski auch toponyme angeführt, 
die drotvinas zum anlass nimmt, an dieser stelle auch die darbietung dieser na-
menklasse zu diskutieren.

von den Quellen des brodowskischen Wörterbuches, die laut Überschrift u. a. 
Gegenstand dieses Kapitels sein sollten, werden hier nur die litauische bibel in der 
ausgabe von 1735 und die 1674 in Frankfurt am main erschienene ausgabe der 
Concordantiae bibliorum von Konrad agricola, die brodowski sowohl zur anlage der 
makrostruktur als auch zur extraktion des biblischen Wortschatzes verwendet hat, 
erwähnt. auf andere vermeintliche Quellen wird nur durch andeutungen und ver-
mutungen bezug genommen. in diesem zusammenhang sei jedoch auf die disser-
tation Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas von lina plaušinaitytė hinge-
wiesen, die die autorin im Frühjahr 2010 an der universität vilnius verteidigte. in 
dieser bisher nur in einer äußerst kleinen auflage als Hochschulschrift erschienenen 
arbeit ist es der autorin in akribischer Kleinarbeit gelungen, eine vielzahl der von 
brodowski verwendeten Quellen zu identifizieren.

das Kapitel „leksikos kilmė“ (s. XXXiv–XXXvii) stellt die diskussion genetischer 
aspekte der dargebotenen lexik in den mittelpunkt. allerdings wird nicht klar de-
finiert, welche lexik der verfasser fokussiert. so wird das lemma nicht klar vom 
Äquivalent geschieden und die deutsche lexik gleichberechtigt neben der litauischen 
behandelt. dabei gewinnt die rezensentin den eindruck, dass sich der verfasser nicht 
zwischen der metalexikographischen und der lexikologischen beschreibung des ma-
terials entscheiden kann.

zunächst werden die von brodowski mit angaben zur Herkunft gekennzeichne-
ten polonismen und Germanismen angeführt, um dann generell zur Frage der Ger-
manismen und slawismen im preußisch-litauischen überzuleiten. allerdings werden 
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im Weiteren nur kommentarlos die entsprechenden Wörterbuchartikel zitiert, häufig 
ohne den vermeintlichen Germanismus bzw. slawismus (polonismus) explizit zu 
kennzeichnen. eine diskussion der belege findet nicht statt.

nachdem sich drotvinas bis hierher der Frage der genetischen Herkunft der li-
tauischen Äquivalente gewidmet hat, wendet er sich unvermittelt der genetischen 
Herkunft der deutschen lemmata zu. Hier interessiert ihn insbesondere die schicht 
der lateinischen, französischen und z. t. auch italienischen Fremdwörter. abgesehen 
davon, dass der sinn einer solchen darstellung an dieser stelle bezweifelt werden 
darf, unterläuft ihm dabei ein entscheidender methodischer Fehler. so stellt er die 
im Wörterbuchtext innerhalb eines Wörterbuchartikels in lemmaposition angeführ-
ten Fremdwörter neben die ausschließlich am rand nachträglich hinzugefügten 
Fremdwörter, denen keine litauischen Äquivalente zugeordnet sind, sondern nur 
eine deutsche bedeutungserklärung. letztere dokumentieren den besonderen Cha-
rakter des Wörterbuches von brodowski, in dem durch die darbietung von nicht 
unmittelbar zum Wörterbuch gehörenden informationen (u. a. auch geographischen 
angaben) die Grenzen zwischen deutsch-litauischem Wörterbuch und allgemeiner 
enzyklopädie verschmelzen.

nach diesem intermezzo wendet sich drotvinas wieder den litauischen Äquiva-
lenten zu und stellt (s. XXXvi) sogenannte hybride bildungen aus fremdsprachigem 
stamm und litauischem suffix aus dem Wörterbuch von brodowski zusammen. 
abschließend führt er eine zusammenstellung von lexemen an, die heute als obso-
let gelten. allerdings sollte in diesem zusammenhang mit begriffen wie „pasyvioji 
leksika / passive lexik“ und „archaizmas / archaismus“ (s. XXXvii) vorsichtig um-
gegangen werden. die benutzung dieser begriffe hat nur bezogen auf die heutige 
sprachverwendung ihre berechtigung. als Klassifikatoren für die lexik vergangener 
jahrhunderte sind sie völlig ungeeignet. die angeführten lexeme waren zur zeit 
brodowskis weder bestandteil des allein passiven Wortschatzes noch waren sie zu 
jener zeit bereits archaismen.

Wie die vorstehenden ausführungen zeigen, ist angesichts des kompilativen Cha-
rakters und der Quellenabhängigkeit das Wörterbuch von brodowski allein für die 
bearbeitung lexikologischer Fragestellungen, soll sie sich nicht in belanglosigkeiten 
und allgemeinplätzen erschöpfen, nicht geeignet. dazu bedarf es eines historischen 
Wörterbuches, das bedauerlicherweise für das litauische (noch) nicht vorliegt.

die Kapitel „Gramatinės informacijos pateikimas“ („darbietung der grammati-
schen informationen“, s. XXXviiff.) und „atitikmenys ir jų semantikos aiškinimas“ 
(„Äquivalente und deren semantische erklärung“, s. XXXiXf.) diskutieren schließlich 
dezidiert metalexikographische aspekte des Wörterbuches. da auch hier von drot-
vinas kein bezug auf die von brodowski verwendeten Quellen hergestellt wird, bleibt 
unklar, inwieweit brodowski hier von seinen vorlagen abhängig ist und in welcher 
Weise er die mikrostruktur seines Wörterbuches bewusst gestaltet hat.

im anschluss an die darstellung der darbietungsprinzipien („perrašo principai“, 
s. XliXf.) folgt schließlich der textteil. im textteil wird das Faksimile der transkrip-
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tion gegenübergestellt. das Faksimile ist trotz der vorgenommenen verkleinerung 
relativ gut lesbar. die transkription versucht die graphische Gestaltung des hand-
schriftlichen textes nachzuahmen. im allgemeinen ist die drucktechnische umset-
zung dieses äußerst vielschichtigen textes gut gelungen, insbesondere dann, wenn 
klar zwischen der am äußeren rand angeführten ergänzungsschicht und der Grund-
schicht getrennt wird. die ergänzungsschicht hätte man in der transkription aller-
dings auch dann der Übersichtlichkeit halber konsequent in der randzone belassen 
sollen, wenn sie in der Handschrift aufgrund von platzmangel in den text hineinragt. 
so ist nicht nachvollziehbar, warum s. 1624 „arqvebuſiren eine[n] mißethäter ‖ oder 
delinqventen todtſchießen, ſo ‖ allein unter d[en] soldat[en] ‖ gebräuchlich.“ in der 
transkription im randbereich erscheint, während der der gleichen schicht zuzuord-
nende artikel „arrivieren. anlangen, anlenden, ankoen.“ (ebd.) ausschließlich im 
textteil erscheint.

zuweilen stößt die transkription an die Grenzen drucktechnischer umsetzung 
wie im folgenden beleg:

abb. 1: auszug aus bd. 1, s. 16239–41

Hier ist unklar worauf sich Vater bezieht. im Faksimile ist das lexem eindeutig 
als einfügung gekennzeichnet. in der transkription hätte die von brodowski inten-
dierte einfügung vorgenommen und mit einer entsprechenden zeichensetzung kennt-
lich gemacht werden müssen. so z. b. in folgender Weise:

arten Iſſigimti, paſékti.
er iſt geartet wie ſein Vater Į Tewa iſſigimmes [vel] lÿgeÿ
tok’s kai’ Tew’s.

dieser problematische umgang mit den einfügungen führt an anderer stelle         
zu fehlerhafter notierung des entsprechenden textes in der transkription, so u. a.    
s. 37432 Beſchieln, s. 71725 Eins ſeÿn, s. 85048 [Ferti]gen, fertig machen.

nicht optimal gelöst ist die Wiedergabe der platzhalter des brodowskischen tex-
tes. Während brodowski im handschriftlichen text die positionierung von platzhal-
tern und text im Hinblick auf die intendierte lesung genau steuern kann, kann 
diese intendierte lesung aufgrund der starren Handhabung von platzhaltern und 
tabulatoren in der transkription vom nutzer nicht mehr erschlossen werden. viel-
mehr zeigt die transkription kryptische züge, wie im folgenden beleg:

4  es wird hier nach der paginierung der edi-
tion zitiert. 
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abb. 2: auszug aus bd. 1, s. 54518–24 
 
Hier und an den anderen stellen mit platzhaltern wäre ein stärkerer eingriff des 

Herausgebers in den text im interesse einer größeren nutzerfreundlichkeit wün-
schenswert gewesen, u. u. wären alle platzhalter zu ersetzen. Für den oben ange-
führten beleg wäre folgende notierung zu empfehlen:

Chriſtlich Krikſʒcʒóniſʒkaÿ
[Chriſtli]cher Krikſʒcʒóniſʒkas, ka
[Chriſtliche] Kirche Krikſʒcʒoniſʒka Banÿćia
[Chriſtliche] Gemeinde [Krikſʒcʒoniſʒ]kas Surinkimas. Gal 1,22
[Chriſtliches] leben [Krikſʒcʒoniſʒkas] Gÿwénimas Ebr 6,1
[Chriſtliches leben] führen [Krikſʒcʒoniſʒ]ka [Gÿwéni]ma weſti
[Krikſʒcʒoniſʒ]kaÿ gÿwenti.

die emendation von Fehlern wird mit großer vorsicht vorgenommen. die kor-
rigierten Formen werden unterhalb des transkribierten Wörterbuchtextes angeführt. 
allerdings lassen auch andere stellen offensichtliche lapsus calami erkennen, die 
nicht markiert wurden, vgl. s. 66911 „[durch]ʒiehen pertrauti, perſitraukti“, wo 
pertrauti mit gewisser sicherheit als lapsus calami für zu erwartendes pertraukti ge-
deutet werden muss.

lesefehler sind ausgesprochen selten. so ist etwa s. 71414 „[einſchlag]gung haben 
Ataudu tekti“ zu lesen als „[einſchlag] genug haben Ataudu tekti“. Häufiger werden 
tatsächlich vorhandene oder intendierte bindezeichen in Komposita als Kommata 
interpretiert. so muss etwa s. 3833 Gemüths, Regung als Gemüths=Regung gelesen wer-
den, ebenso s. 72936 Elbſch, Schwan als Elbſch=Schwan.

der band 3 der edition ist dem index vorbehalten. es muss an dieser stelle nicht 
ausdrücklich betont werden, welche bedeutung einem Wortindex für die erschließung 
des Wortmaterials eines sprachzeugnisses zukommt. insofern ist es ausdrücklich zu 
begrüßen, dass der index zeitnah erscheinen konnte, und bereits jetzt den zugriff 
auf sämtliche litauische Wortformen des brodowski-Wörterbuches ermöglicht.

der index-band enthält drei indices, einen index des appellativischen Wortschat-
zes (s. 3–333), einen index der biblischen orts- und personennamen (s. 337–359) 
sowie einen index der übrigen orts-und personen namen (s. 363–366).

im index der appellativa bildet die leit- bzw. zitierform eines litauischen lexems 
den artikelkopf. es folgen in Klammern die angabe zur anzahl der im Wörterbuch 
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von brodowski nachgewiesenen Wortformen dieses lexems sowie angaben zu Wort-
art und gegebenenfalls Genus bzw. valenz. schließlich werden sämtliche Wortformen 
in originalorthographie mit grammatischer Charakterisierung und Fundstelle ange-
führt. der index zeichnet sich durch eine sorgfältige erstellung und nutzerfreundli-
che einrichtung aus. 

die leitformen sind mit großer umsicht angesetzt worden. nur äußerst selten 
kann die authentizität einer angesetzten Form in zweifel gezogen werden, so etwa 
die Form šaukiančiojas im artikel auf s. 274 „šaukiančiojas (1) sm.: nom. sg. 
ſʒaukencʒojas 102550“. da der zweite band bisher nicht vorliegt, kann der Kontext 
der entsprechenden stelle nicht überprüft werden. sollte aber die grammatische 
Charakterisierung korrekt sein, kann hier nur eine fehlerhafte bildung von brodow-
ski vorliegen, z. b. zu einer Form gen. sg. šaukiančiojo zum part. emph. šaukiantysis.

mit dem vorliegenden index wird den sprachwissenschaftlern ein wichtiges in-
strument zur erfassung des Wortschatzes des 18. jahrhundert in die Hand gegeben.

auf die publikation dieses nicht nur für die baltistische Forschung so bedeutenden 
zeugnisses hat die wissenschaftliche öffentlichkeit lange warten müssen. insofern 
ist das erscheinen der bände 1 und 3 im jahre 2009 ausdrücklich zu begrüßen. das 
ist das große verdienst des nestors der erforschung der preußisch-litauischen lexi-
kographie, vincentas drotvinas.

lob gebührt allen anderen beteiligten für die gelungene edition! in besonderer 
Weise möchte ich auf die arbeit der wissenschaftlichen redakteurin lina plaušinaitytė 
hinweisen. ihrem sorgfältigen lektorat ist es zu verdanken, dass die transkription 
erfreulicher Weise kaum Fehler aufweist.

es bleibt zu wünschen, dass band 2, wie angekündigt, 2010 erscheinen kann5. 
dann ist dieses für die lituanistische Forschung so bedeutsame Werk endlich voll-
ständig ediert und bildet den ausgangspunkt für eine umfassende rezeption des 
brodowskischen Werkes. sowohl diese edition als auch die dissertation Jokūbo Bro-
dovskio žodyno leksikografinis metodas von lina plaušinaitytė bieten im doppelpack 
dafür die besten voraussetzungen.

Christiane schiller Gauta 2010 m. rugpjūčio 13 d.
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für deutsche Sprache und Linguistik
Unter den Linden 6
D-10099 Berlin, Deutschland 
el. p.: christiane.schiller@staff.hu-berlin.de

5  anmerkung der redaktion: siehe Fußnote 3.



273 L i n a  P l a u š i n a i t y t ė , 
J o k ū b o  B r o d o v s k i o  ž o d y n o 
l e k s i k o g r a f i n i s  m e t o d a s

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

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

Vilma Zubaitienė
vilniaus universitetas

Recenzuojama:

lina plaušinaitytė, 
Jokūbo Brodovskio žodyno 
leksikografinis metodas

daktaro disertacija

Humanitariniai mokslai,  filologija (04 H),

vilnius, 2010, 332 p.

2010 metų gegužės 20 dieną vilniaus universitete lina plaušinaitytė apgynė 
humanitarinių mokslų srities filologijos krypties disertaciją Jokūbo Brodovskio žody-
no leksikografinis metodas. mokslinis darbo vadovas – prof. habil. dr. Giedrius suba-
čius, oponentai – prof. habil. dr. Grasilda blažienė (lietuvių kalbos institutas) ir 
doc. dr. birutė Kabašinskaitė (vilniaus universitetas).

Ši disertacija – pirmas išsamus didžiausio Xviii amžiaus rankraštinio jokūbo 
brodovskio žodyno vokiečių–lietuvių kalbų dalies (toliau – B) leksikografiniam 
metodui ir šaltiniams skirtas darbas. jis papildo ir sukonkretina senosios raštijos bei 
mažosios lietuvos žodynų tyrėjų jurgio lebedžio, vincento drotvino, vinco urbu-
čio, Christiane’s schiller ir kt. įžvalgas.

disertacija parašyta labai kruopščiai ir nuosekliai. Galima išskirti net keliolika 
teigiamų dalykų. turinys yra aiškios struktūros. darbe pateikiama detali senesnių 
B tyrimų apžvalga (p. 8–14). dalykiška mokslinė diskusija su ankstesniais tyrėjais. 
darbo metodika remiasi vokiečių leksikografų (Franzo josefo Hausmanno, reinhol-
do otto Wernerio, Herberto ernsto Wiegando) darbais. išsamiai paaiškintos pagrin-
dinės leksikografijos sąvokos (lema, sublema; abėcėlinė, lizdinė, nišinė makrostruktūra ir 
kt., p. 15–25). jos nuosekliai vartojamos dėstomojoje dalyje. aprašomojo pobūdžio 
B mikrostruktūros ir makrostruktūros tyrimai (p. 60–160) pagrindžiami šaltinių 
analize (p. 161–306).

Įspūdį daro tekstologinei analizei naudotų veikalų gausa. lyginamosios medžiagos 
dalį sudaro visi iki B parašyti (rankraštiniai ir spausdinti) vokiečių–lietuvių kalbų 
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žodynai (Lexicon Lithuanicum [toliau – Lex], Clavis Germanico-Lithvana [toliau – C], 
vadinamasis Krause’s žodynas [toliau – q], vadinamasis richterio žodynas [toliau – R] 
ir Friedricho Wilhelmo Haacko Vocabularium [toliau – H]). tiesa, darbe jais naudoja-
masi, kaip teigia pati autorė, skirtingai. daugiausiai dėmesio tekę C, o Lex, q, R ir H 
naudoti tik pavieniams palyginimams (p. 26). ieškant B registro papildomų šaltinių, 
peržiūrėta pusantro šimto Xvii–Xviii amžiaus abėcėlinių ir teminių vokiečių kalbos 
žodynų (p. 164)1, keliolika Xvi–Xviii amžiaus patarlių ir priežodžių rinkinių bei 
įvairaus pobūdžio neleksikografinių veikalų (įvairūs lietuviškų giesmynų leidimai, 
lietuviški katekizmai, vokiški kalendoriai, įstatymų sąvadai, etnografinė ir kelionių 
literatūra)2. jau vien tai rodo, kokio plataus masto disertacijos autorės užmojai, kaip 
preciziškai ji ieškojo galimų B šaltinių: juk tam, kad galėtum vieną ar kitą žodyną, 
žodžių rinkinį ir kitokį darbą atmesti, reikėjo pirmiausiai atitinkamas, spėjamas vietas 
sutikrinti. o atrasta tikrai nemažai.

plaušinaitytė nustatė, kad B registro šaltinis buvo johanno jacobo dentzlerio 
žodyno Clavis Linguæ Latinæ vokiečių–lotynų kalbų dalis Clavis Germanico-Latina 
(greičiausiai 1709 metų leidimas) (p. 192–222), taip pat, kad sudarant B naudotasi 
neleksikografiniais veikalais: 1732 metų giesmynu, 1722 metų katekizmu, 1721 metų 
prūsijos įstatymų sąvadu Corpus Constitutionum Prutenicarum ir kt. (p. 246–273). 
disertacijos autorė nepaliko nuošaly ir anksčiau kitų autorių minėtų B šaltinių, iš-
tyrė rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana (p. 223–241), 1735 metų biblijos 
(p. 246–249), anoniminio patarlių ir mįslių rinkinio Littauische Sprichwörter u[nd] 
Räthsel (p. 275–279) įtaką B.

nagrinėdama B šaltinius, ji nustatė šaltinių panaudojimo chronologiją: „pirmiau-
sia aptariamos žodyno struktūrinį pamatą sudarančios konkordancijos, po to – į 
abėcėlinę struktūrą integruota ligi šiol nežinoto B šaltinio – dentzlerio žodyno – me-
džiaga“ (p. 27), žodyno rengimo etapus (p. 310–312). lyginant brodovskio medžiagą 
su kitais leksikografiniais ir neleksikografiniais darbais, rekonstruota iki mūsų dienų 
neišlikusių žodynų (hipotetiniai *A ir *P žodynai) (p. 295–306).

svarbiausi dalykai akcentuojami ir apibendrinami visų skyrių pabaigoje. Gina-
mieji teiginiai (jų net septyni) nuosekliai pagrindžiami išsamiomis baigiamosiomis 
išvadomis (pagrindinės išvados paryškinamos) (p. 307–316). toks išsamus ir preci-
ziškas darbas labai reikalingas leksikografijos istorijos tyrimams ir gali būti pateikia-
mas kaip pavyzdys šios srities ateities darbams. Kaip teigia pati autorė: „disertacijos 
įžvalgomis galės pasinaudoti ir būsimos lietuvių leksikografijos istorijos rengėjai, taip 
pat leksikografijos ir lietuvių kalbos istorijos tyrėjai, dėstytojai bei studentai“ (p. 15). 

1  naudotasi Wolfenbüttelio Hercogo augusto, 
Halle’s Frankesche stiftungen, vilniaus, 
Heidelbergo, Kölno bei münsterio univer-
sitetų bei latvijos mokslų akademijos bib-
liotekomis (p. 164). 

2  išsamus šaltinių sąrašas pateikiamas darbo 
pabaigoje, p. 317–323.
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taigi šio darbo mokslinis brandumas nekelia jokių abejonių. toliau apie kiekvieną 
disertacijos dalį ir jų rezultatus atskirai.

iš pavadinimo matyti, kad disertacijoje tiriamas žodyno leksikografinis metodas. Šis 
terminas suvokiamas kaip

visuma būdų, priemonių ir kriterijų, kuriais remdamasis ir įgyvendindamas tam 
tikrą intenciją, žodyno autorius atrenka ir pateikia vartotojui informaciją apie kokios 
nors kalbos ar – dvikalbio žodyno atveju – dviejų kalbų leksiką. ištirti žodyno 
leksikografinį metodą reiškia atskleisti ir aprašyti, kaip ir kodėl žodyno autorius 
atrinko ir pateikė žodyne kalbos (kalbų) medžiagą, kokiu būdu jis įgyvendino savo 
intencijas (p. 6–7).

toliau nurodoma, kad tiriant senąjį žodyną svarbu išsiaiškinti, kiek įtakos leksi-
kografiniam metodui turėjo žodyno šaltiniai, nes „[š]altinių žinojimas leidžia geriau 
atskleisti žodžių atrankos parametrus ir suvokti žodyno autoriaus intencijas, įvertin-
ti jo metodinius laimėjimus, apibūdinti žodyno santykį su tradicija ir tiksliai apibrėž-
ti žodyno vertę“ (p. 7). su šiais teiginiais negalima nesutikti, tačiau sąvoka leksikogra-
finis metodas vartojama ir siauriau – tik kaip tam tikra žodžių, jų pagrindinių formų 
ir iliustracijų pateikimo technika. todėl toks išsamus šaltinių tyrimas disertacijoje 
gali atrodyti kiek netikėtas, netgi „disertacija disertacijoje“.

tyrimo objektas – rankraštinis jokūbo brodovskio vokiečių–lietuvių kalbų žody-
nas Lexicon Germanico=Lithvanicvm et Lithvanico=Germanicvm (p. 6). reikėtų patikslin-
ti, kad žodyno pavadinime minimos dvi dalys, o tiriama tik viena išlikusi vokiečių–
lietuvių kalbų dalis.

Įvade teigiama, kad darbas susideda iš dviejų dalių, kurių kiekviena turi atskirus 
tikslus.

pirmojoje dalyje „atliekamas žodyno pjūvis ir siekiama atskleisti, kokio pobūdžio 
informacija užfiksuojama žodyne, kokiu būdu ji pateikiama; daroma prielaidų, kokie 
galėtų būti vieno ar kito autoriaus [ar tai reikštų, kad žodyną rašė du autoriai? – v. z.] 
sprendimo motyvai, ir žiūrima, kiek nuosekliai žodyno autorius laikosi nusistatytos 
sistemos“ (p. 7).

antrosios darbo dalies tikslas yra „aprašyti žodyno santykius su jo šaltiniais ir 
atskleisti žodyno autoriaus darbo su jais ypatumus: leksinės medžiagos atrankos 
kriterijus, jos modifikacijas, pateikimo ypatumus ir taip identifikuoti autoriaus indė-
lį į žodyno struktūrą“ (p. 8). vadinasi, ir turinyje tikimasi dviejų aprašomajai žodyno 
struktūrai ir tekstologinei žodyno analizei skirtų dalių. tačiau turinyje skiriamos 
septynios dalys: (1) įvadas, (2) informacija apie žodyno rankraštį ir jo išlikimo isto-
riją, (3) žodyno autoriui ir jo kultūrinei aplinkai skirta dalis, dviejų dalių ([4] ir [5]) 
žodyno struktūros analizė, (6) žodyno šaltinių tyrimas ir (7) išvados (p. 27). taigi čia 
skirstymas kitoks. pirmiausia pateikiamos apžvalginio pobūdžio dalys, kuriose ap-
rašoma rankraščio istorija, žodyno autoriaus biografija bei kultūrinė aplinka, žodyno 
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struktūra nagrinėjama ketvirtoje ir penktoje, o šaltiniai – šeštoje dalyje, išvadoms 
skirta septinta dalis. tokio painiojimosi neturėtų būti, nes skaitytojas negali susida-
ryti nuoseklios darbo struktūros vaizdo.

autorė tiksliai nurodo, kad dėl didelės apimties, ne visur vienodai lengvai įskai-
tomo rašto iš visų senųjų vokiečių–lietuvių kalbų žodynų B tirtas mažiausiai. Žody-
no tyrimai pirmiausia aptariami nuo lebedžio darbų. lebedys pateikęs keletą galimų 
B šaltinių, išrinkęs smulkiąją tautosaką, tačiau žodyno struktūros nenagrinėjęs (p. 9). 
drotvinas pirmasis nustatęs, kad registrui sudaryti brodovskis panaudojo Conrado 
agricolos parengtas biblijos žodžių konkordancijas (tiksliau – 1674-ųjų metų Chris-
tiano zeise’s redakciją), tyręs žodyno leksiką teminėmis grupėmis ir kilmės atžvilgiu, 
bendrais bruožais apibūdinęs patarles (p. 11). vilma zubaitienė nagrinėjusi brodovs-
kio ir pilypo ruigio žodyno (1747) sąsajas (p. 11–12) ir kt. tačiau toliau paminima, 
kad informacijos apie B pateikiama žodynininko Georgo Friedricho Heinricho Fer-
dinando nesselmanno, kalbininko augusto schleicherio ir etnografo Wilhelmo mann-
hardto darbuose, o vėliausiai nurodomi brodovskio amžininko Gotfrydo ostermeje-
rio veikalai.

tokios tyrimo chronologijos motyvai nėra iki galo aiškūs. juk žinoma, kad 
lebedys rėmėsi ostermejerio ir schleicherio darbais, schleicheris kartojo nesselma-
nno informaciją ir pan. bent jau ostermejeris pirmasis pateikė žinių apie B (tai mini 
ir pati plaušinaitytė antroje disertacijos dalyje – v. z.), o kiti pateiktą informaciją 
tik pildė.

antroje disertacijos dalyje „brodovskio žodynas (B) ir jo istorija“ plaušinaitytė 
išsamiai aprašo B esančius įrašus ir spaudus, ankstesnes ir naujas rankraščio signa-
tūras, rankraščio paginaciją, teksto išdėstymą lape, rašalą ir rašyseną, šriftą ir pan. 
(p. 29–34). apžvalginis skyrelis apie brodovskio gyvenamojo laikotarpio istorinę ir 
kultūrinę aplinką, pasak pačios autorės, yra „kompiliacinio pobūdžio“, t. y. „kultū-
rinio bei istorinio konteksto apžvalga atliekama remiantis atitinkamais kitų autorių 
darbais“ (p. 18). teigiama, kad pirmasis B naudojosi ostermejeris savo veikaluose 
Kritischer Beitrag zur Altpreußischen Religionsgeschichte (1775), Gedanken von den alten 
Bewohnern des Landes Preussen (1780). reikėtų pridurti, kad ir ostermejerio išleistoje 
gramatikoje Neue Littauische Grammatik (1791), sintaksės skyriuje, pateikta liaudiškų 
frazeologizmų, kurių dauguma yra imti iš rankraštinio B. iš ostermejerio laiško is-
torikui ir literatui abrahamui jakobui penzeliui sužinoma, kad rankraštį po brodovs-
kio mirties turėjo vilhelmsbergo precentorius Gronwaldas, bet „šis jo neparduodąs 
ir neduodąs persirašyti, nebent tik su ta sąlyga, jei žodynas bus išleistas“ (p. 34). 
taigi jau Xviii amžiuje būta minčių B išleisti. autorė nurodo, kad vėliau žodynu 
naudojosi Kristijonas Gotlybas milkus, nesselmannas, jį savo bibliotekoje turėjęs 
liudvikas Gediminas rėza. Kažkodėl čia nepaminėtas Frydrichas Kuršaitis ir jo lie-
tuvių–vokiečių kalbų (1883) bei vokiečių–lietuvių kalbų (1870–1874) žodynai. Žinoma, 
dar reikėtų įrodyti, ar B žodžiai į Kuršaičio žodynus pateko tiesiogiai, ar per nessel-
manno žodyną.
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3  leonas Gineitis, Lietuvių literatūros istorio-
grafija, vilnius: vaga, 1982, 173.

4  jų faksimilę ir perrašą žr. vilma zubaitienė, 

iš Karaliaučiaus slaptojo archyvo B buvo siųstas į prahą schleicheriui, veikiausiai 
ir į Gdanską – mannhardtui (jis, beje, taip pat galėjo B naudotis savo studijų metu 
Karaliaučiuje – v. z.), o XX amžiuje ilgesniam laikui veikiausiai jurgio Gerulio ar 
reinholdo trautmanno iniciatyva paskolintas baltistikos institutui leipcige (p. 36). 
plaušinaitytė mano, kad B rėmėsi trautmannas, kai profesoriavo Karaliaučiaus uni-
versiteto slavų kalbų katedroje ir rengė savo Baltisch-Slawisches Wörterbuch (Göttingen, 
1923), tačiau nepateikia nė vienos tai patvirtinančios citatos iš trautmanno darbų. 
taip pat nepatikrinta ir leono Gineičio pastaba, kad B rėmėsi alexanderis brückne-
ris savo darbe Die slavischen Fremdwörter im Litauischen (Litu-slavische Studien, Weimar, 
1877) (tai būtų daug ankstesnis B panaudojimas nei trautmanno)3. atrodo, kad vis 
dėlto remtasi netiesiogiai, B medžiaga imta iš nesselmanno žodyno.

1930–1939 metais Lietuvių kalbos žodyno redakcijos prašymu žodynas išsiųstas į 
lietuvą, kur buvo išrašinėjamas LKŽ kartotekai, paskui grąžintas į Karaliaučių (p. 37). 
verta paminėti, kad abiejų brodovskio žodyno dalių signatūros anksčiau nei LKŽ 
paminėtos Kazimiero būgos 1924 metais išleisto Lietuvių kalbos žodyno 1 (toliau – BgŽ1) 
sąsiuvinio sutrumpinimų sąraše:

b = lexicon litthuanico-Germanicum et Germanico-lithuanicum, darinnen… von 
jacobo brodowski, praecentore trempensi. Karaliaučiaus arkyvo Xviii amžiaus pradžios 
(1713–1744 m.) rankraštis. du tomu: msc. 127 fol. = b1, msc. 128 fol. = b2 (BgŽ1 viii).

be to, būga BgŽ1 dar naudojosi abiem dalimis. todėl reikėjo nurodyti ne tik rank-
raštinius būgos išrašus, saugomus vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių sky-
riuje (sign. f. 1 – d415)4, bet ir spausdintą būgos žodyną. be to, B, nors ir negausiai, 
rėmėsi ir pranas skardžius (kaip pats nurodo sutrumpinimų sąraše) 1943 metų stu-
dijoje Lietuvių kalbos žodžių daryba.

plaušinaitytė bando tiksliau nustatyti B ir vokiečių–lietuvių bei lietuvių–vokiečių 
kalbų dalių parašymo laiką (p. 38–42). iki šiol buvo remtasi ostermejerio ir schlei-
cherio duomenimis. iš ostermejerio darbų žinoma, kad žodyną brodovskis rašęs apie 
30 metų: nuo darbo trempuose pradžios (1713) iki mirties (1744) (p. 38). atrodo, tos 
pačios nuomonės laikosi ir disertacijos autorė. tačiau dėl žodyno dalių rengimo 
chronologijos diskutuojama. pavyzdžiui, schleicheris yra teigęs, kad vokiečių–lietu-
vių kalbų dalis buvusi senesnė nei lietuvių–vokiečių kalbų. tai esą rodo faktas, „kad 
vokiečių–lietuvių kalbų dalis išsamesnė, parašyta tvarkingai, t. y. autorius skyrė jai 
daugiau laiko. tuo tarpu lietuvių–vokiečių kalbų dalis buvo parašyta paskubomis, 
netvarkingai, pribraukyta“ (p. 38–39).

plaušinaitytė, remdamasi žodyno medžiaga, mano, kad bent jau išlikusioji vokie-
čių–lietuvių kalbų žodyno redakcija yra naujesnė už lietuvių–vokiečių kalbų dalį. 

Neišlikusių XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos 
rankraštinių žodynų fragmentai, vilnius: 
lietuvių kalbos institutas, 2009.
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vokiečių–lietuvių kalbų žodyne yra lietuviškų teminių augalų, grybų, arklių rūšių ir 
spalvų pavadinimų, prie kurių net ne visada pateikiama vokiečių kalbos atitikmenų 
(p. 39). straipsniuose įrašytos patarlių poros, kurios dažnai iliustruoja ne vokišką 
lemą, bet lietuvišką jos atitikmenį (p. 40). be to, yra tiesioginių nuorodų į jau egzis-
tuojančią lietuvių–vokiečių kalbų žodyno dalį.

tokių nuorodų galėjo atsirasti norint susieti pasikartojančią medžiagą abiejose 
dalyse. Kita vertus, jų nėra daug (visos bent jau iš pradinių žodyno puslapių A–G), 
todėl negalima nieko pasakyti apie lietuvių–vokiečių kalbų dalies pabaigimo laipsnį. 
teminės grupės galėjo būti imtos ir iš atskirų, dar į žodyną neintegruotų, žodžių 
sąrašų (panašių minčių autorė pateikia darbo pabaigoje). lebedys manė, kad vokie-
čių–lietuvių kalbų dalis galėjo būti parašyta 1735–1744 metais (p. 40). tačiau, kaip 
teisingai pastebi disertacijos autorė, „brodovskis galėjo pradėti rengti žodyną ir anks-
čiau, o išėjus biblijos vertimui imtis biblinės medžiagos ir sujungti ją su jau turėta“ 
(p. 40). plaušinaitytė žodyne atrado vietų, kuriose pateikiama pastabų su konkrečiais 
įvykiais ir datomis (p. 41). tokios pastabos, autorės nuomone, į žodyną įtrauktos tik 
rašant jo švarraštį – tai esą rodo, kad ir po 1740 metų dar buvo dirbama prie žodyno 
švarraščio pagrindinio teksto (p. 41).

trečioje disertacijos dalyje „jokūbo brodovskio kultūrinė aplinka“ remiamasi 
ostermejerio ir lebedžio darbais, pateikiama brodovskio biografijos faktų. autorė 
diskutuoja su lebedžio teiginiu, jog nesama „jokių duomenų, kad jis [brodovskis] 
būtų nelietuvis“ (p. 43). ji taikliai pastebėjo, kad vien iš ostermejerio pastabos, jog 
brodovskis nuolat bendravo su lietuviais, kurie „buvo vieninteliai jo mokytojai“, 
manytina, kad jam lietuvių kalba nebuvo gimtoji, o lietuviškai kalbėti jis buvo išmo-
kęs. be to, pasak disertacijos autorės, tai rodo ir pastabos žodyne „die litthauer sagen“, 
„bei den litthauern“, iš kurių matyti, kad žodyno autorius nesitapatino su lietuviais 
(p. 43). plaušinaitytė teigia:

sunku pasakyti, kuri kita iš vietinių kalbų – vokiečių ar lenkų – jam buvo gimtoji. 
autoriaus pavardė ir kai kurie nagrinėti žodyno bruožai [žodžių sugretinimas su 
lenkų kalbos žodžiais, kai kurių realijų aprašymas – v. z.] duoda pagrindo manyti, 
kad brodovskis buvo lenkų tautybės arba kilęs iš mišrios šeimos (p. 46). 

pasak disertacijos autorės, be praktinių sumetimų (parengti spausdintą vokiečių–
lietuvių kalbų žodyną, kurio reikėjo į lietuviškas parapijas dirbti patekusiems vokie-
čiams bei biblijos į lietuvių kalbą vertėjams) brodovskiui kūrybinių impulsų teikė ir 
vadinamasis kraštietiškasis patriotizmas (leono Gineičio sąvoka) – „tam tikra krašto 
žmonių (visų pirma išsilavinusių) dvasinė nuostata savo krašto atžvilgiu, pasireiš-
kusi domėjimusi jo istorija, papročiais, kalba, kultūrinėmis tradicijomis ir jų puose-
lėjimu“ (p. 47–48). be to, įtakos turėjusi Xviii amžiaus kalbinė diskusija dėl lietuvių 
bažnytinių raštų kalbos (p. 50–53):

nors ir nėra jokių tiesioginių įrodymų, kad brodovskis buvo inspiruotas mörlino 
bendrinės kalbos kūrimo idėjų, jo žodynas, kuriame kasdieninės, liaudiškos kalbos 
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žodžiai sudaro labai reikšmingą dalį, daugeliu atžvilgių skamba lyg tiesioginis atsakas 
į mörlino raginimą kaupti ir vartoti liaudies kalbos klodus (p. 53).

be to, B skiriama ypač daug dėmesio asmenvardžiams ir vietovardžiams, pateik-
ta daug įrenginių sudedamųjų dalių bei įrankių pavadinimų, dėl kurių vertimo sun-
kumų rašoma michaelio mörlino traktate. susidomėti lietuvių kalba brodovskis ga-
lėjo ir Karaliaučiaus universitete (p. 53–57).

Ketvirtoje disertacijos dalyje „Žodyno pagrindinio sluoksnio makrostruktūra“ 
nagrinėjama leksikos B atranka (kiek ir kokios rūšies medžiagos pateko į žodyną), 
medžiagos pateikimas (lemavimas) ir lemų išdėstymas (p. 60). aptariamos B pasi-
taikančios nomenklatūros (medžių, žuvų, profesijų, švenčių, asmenvardžių, vieto-
vardžių ir kt. teminės grupės) (p. 62–63). taip pat tokios teminės grupės, kuriose 
pateikiami ne vienarūšiai daiktavardžiai, o hiponimai, sudurtiniai žodžiai ir žodžių 
junginiai (p. 64–68). autorė teigia:

pasirinkdamas teminį leksikos pateikimo principą, brodovskis pasinaudojo teminių 
žodynų privalumais ir pateikė visą tam tikram objektui įvairiai apibūdinti bei apie jį 
kalbėti skirtą labai įvairios struktūros leksinę medžiagą vienoje vietoje (p. 69).

papildoma informacija žodyne plaušinaitytė vadina biblijos ir giesmyno turinio 
aprašymus (p. 70–72), geografinio–administracinio pobūdžio informaciją (pvz., prū-
sijos bažnyčių ir bažnytkaimių, Karaliaučiaus miesto dalių ir priemiesčių sąrašus) 
(p. 72–74), mato ir piniginių vienetų aprašus (p. 74–75), etnografines žinias apie 
lietuvių papročius ir gyvenimo būdą (žaidimus, krikštynų apeigas) (p. 75–76). Gal-
būt čia pateikiamus dalykus tikslingiau buvo aptarti tik šaltinių dalyje. atskirame 
skyrelyje nagrinėjama žodyno tikrinė leksika, kurios yra ne vien žodžių Namen ir 
Land nomenklatūrose, bet ir atitinkamose abėcėlinėse registro vietose (p. 76–78).

disertacijos autorė spėja, kad visas brodovskio žodynas galėjo turėti apie 50 000 
antraštinių vienetų, o išlikusioje 1050-ies puslapių dalyje jų turėtų būti daugiau nei 
34 000 (p. 80). taigi leksikos apimtimi jis gerokai lenkia 1747 metais pasirodžiusį 
ruigio žodyną, kurio vokiečių–lietuvių kalbų dalyje tėra apie 21 500 lemų ir sublemų. 
aptariant žodžių lemavimo principus, atkreipiamas dėmesys, kad tiek lemos, tiek 
sublemos B yra vienanarės arba daugianarės, sudarytos iš kelių sintagminiais ryšiais 
susijusių žodžių (p. 81). Šiuos terminus buvo galima aptarti ir įvade prie disertacijo-
je vartojamų sąvokų.

Kaitomų kalbos dalių žodžių, pasak autorės, pateikiamos pagrindinės formos: 
daiktavardžio vienaskaitos vardininkas, veiksmažodžio bendratis, būdvardžių – 
nelyginamasis laipsnis (bent jau tuo B nepranoko ruigio žodyno). Gramatinius 
homonimus B stengiamasi atskirti lotyniškomis kalbos dalies pažymomis. Gana 
daug lemuota įvairių rūšių įvardžių. skaitvardžiai ir prielinksniai dažniau pateik-
ti pirmųjų žodyno raidžių registruose (p. 81–94). toliau aptariamas dalyvių, būd-
vardžių ir skaitvardžių laipsnių (p. 95–97), dūrinių ir vedinių (p. 97–101), priešdė-
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lių lemavimas (101–102). autorės nuomone, lemų pateikimo nenuoseklumai atsklei-
džia „eksperimentinę“, t. y. „nenuoseklią ir rašant besikeičiančią, metodiką bei rodo, 
kad brodovskis nesirėmė iš anksto nusistatytais principais, o sprendimus, atsižvelg-
damas į aplinkybes, bedirbdamas priimdavo spontaniškai“ (p. 102). Čia vertėjo 
paminėti, kad metodikos nenuoseklumui įtakos, žinoma, turėjo ir kiti leksikogra-
finiai šaltiniai. 

nedidelis skyrelis skirtas lemos reikšmių tikslinimo priemonėms – vokiškiems 
sinonimams, lotyniškiems atitikmenims ir paaiškinimams, kolokatams, gramatinėms 
kalbos dalių pažymoms – aprašyti (p. 102–110). teigiama, kad brodovskis dažniau-
siai atskirai lemuoja ne tik homonimus, bet ir atskiras poliseminių žodžių reikšmes 
(p. 103), tačiau kartais polisemiškas žodis pateikiamas kaip viena lema, o jo daugia-
reikšmiškumą parodo skirtingi lotyniški atitikmenys ar paaiškinimai (dažniausiai 
sunumeruoti) (p. 105). tokio pateikimo nenuoseklumų jau yra Lex, C bei H, todėl 
šalia pateikus pavyzdžių iš šių žodynų labiau išryškėtų brodovskio leksikografinio 
metodo savitumas. dalinius homonimus (sutampančias daiktavardžio ir būdvardžio, 
būdvardžio ir prieveiksmio, daiktavardžio ir veiksmažodžio bendraties formas) bro-
dovskis paprastai atskiria, pateikdamas atitinkamų gramatinių pažymų (p. 104). si-
nonimų pateikiama, kai norima atskirti perkeltinę žodžių reikšmę ar patikslinti lemą 
(p. 107). prie tikrinės leksikos, augalų, gyvūnų pavadinimų kartais nurodomas loty-
niškas arba (retai) vokiškas lemos hiperonimas (p. 109–110). tai veikiausiai taip pat 
ne paties autoriaus sąmoningas apsisprendimas, o naudotų šaltinių įtaka.

autorė tiksliai pastebėjo, kad daugianarių lemų į žodyno registrą pateko dėl spe-
cifinio atitikmens pozicijoje esančio lietuviško žodžio vertimo (p. 111). toliau lemos 
skirstomos į kelias grupes: kolokacijas, pastoviuosius junginius, įvairias laisvos struk-
tūros sintagmas, lemos pozicijoje atsidūrusius specifinių lietuviškų žodžių paaiški-
nimus (p. 112). matyt, dauguma daugianarių lemų pateko iš C. būtų įdomu sužino-
ti, kiek jų brodovskis pateikė savarankiškai, nenusižiūrėjęs į šaltinius.

brodovskis, pasak plaušinaitytės,

neturėjo tvirtos nuostatos dėl to, kokia forma junginiai turėtų patekti į žodyno regist-
rą – ar mechanine žodžių tvarka (pradedant nuo prielinksnio), ar pakeičiant žodžių 
tvarką ir teikiant juos pagal reikšminio žodžio abėcėlę (p. 117).

be to, dalis žodžių junginių pateko į žodyną kaip straipsnių viduje esančios ilius-
tracijos ir galėjo būti randami tik pagal kurį nors junginio reikšminį žodį (p. 117). 
tokią tvarką, matyt, taip pat lėmė skirtingi šaltiniai.

autorė ištyrė, kad B būdinga gana griežta abėcėlės tvarka, siekianti lemos žodžio 
ar žodžių junginio vidurį. Kartais alfabetizacijos nenuoseklumų, matyt, atsiradę dėl 
nevienodas konvencijas taikiusių šaltinių naudojimo (p. 120). abėcėlę taip pat ardo 
lizdinis sudurtinių žodžių ir vedinių grupavimas bei nomenklatūros (p. 122–124). 
tad brodovskis lygiagrečiai taikė tris skirtingus lemų išdėstymo principus (p. 125) 
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ir nederino abėcėlinėje vietoje, lizduose ir nomenklatūrose pateiktų tų pačių žodžių 
vertimų – tai matyti iš skirtingų tam pačiam vokiškam žodžiui teikiamų atitikme-
nų (p. 126).

B mikrostruktūra nagrinėjama penktame skyriuje. disertacijos autorės teigimu, 
„[d]augumą straipsnių sudaro keli pagrindiniai elementai: prie lemos pateikiami 
vienas ar daugiau lietuviškų atitikmenų, biblijos nuorodos ir iliustraciniai pavyzdžiai“ 
(p. 129), „straipsnyje teikiamos informacijos kiekis labiau priklausė ne nuo to, kiek 
informacija buvo tikslinga, bet nuo to, kiek autorius turėjo jos sukaupęs“ (p. 130). 
atitikmenų pateikimo tvarka buvo susijusi ir su šaltinių naudojimu:

[v]isuomet pirmiausia pateikiamas iš lietuviškos biblijos paimtas atitikmuo ar atitik-
menys (jeigu tokių yra) su atitinkamomis vietos nuorodomis, o nebibliniai atitikmenys 
eina po jų. tai, kad biblijos atitikmenims teko pirmoji vieta straipsnyje, rodo biblijos, 
kaip leksikos šaltinio, autoritetą bei tam tikrą pirmenybę rašytinės kalbos žodžiams 
(p. 130–131).

iš lietuviškos biblijos imta ir daug kontekstinių sinonimų, atitikmenų citatų (p. 132). 
atskirai aptariami tokie „neproporcingi“ straipsniai, kuriuose lemuojamo žodžių 
junginio atitikmuo yra vienas lietuvių kalbos žodis. spėjama, kad tokių daugianarių 
lemų atsirado apvertus lietuvių–vokiečių kalbų žodyno straipsnius. tačiau labiau 
tikėtina, kad jos paimtos iš C ar hipotetinių žodynų. toliau šioje dalyje tiriama fone-
tinė (p. 134–136), gramatinė (p. 136–140) informacija apie lietuvių kalbos žodžius, 
nagrinėjama, kaip skiriamos žodžių reikšmės (p. 140–144) bei kokios yra žodžių 
iliustracijos (p. 144–147).

pasak autorės, lietuvių kalbos atitikmenys kirčiuojami gana sporadiškai. iš dia-
kritikų vartojami tik du – akūtas ir cirkumfleksas (p. 134). Šiek tiek nuosekliau kir-
čiuotos veiksmažodžių priesagos -áuti, -érti, -óti. Cirkumfleksas dažnai vartojamas 
morfologinėms formoms skirti (p. 135–136). norėtųsi šiokio tokio iš biblijos imtų 
žodžių diakritikų palyginimo, pavyzdžiui, ar visi diakritikai pateikiami, kurie buvo 
vartoti biblijos leidime, ar jie perrašomi tik sporadiškai. Gramatinės pažymos, kaip 
ir lemų atveju, B vartojamos tik tuomet, kai galėjo iškilti nesusipratimų, pvz., kai 
viename straipsnyje pateikiami kelių kalbos dalių atitikmenys (dažniausiai – būdvar-
dis ir prieveiksmis) (p. 136). Kartais yra detalesnių nuorodų dėl žodžio vartosenos 
ir darybos (p. 139–140). atitikmenų reikšmes B padėjo skirti lotyniškos frazės su 
prielinksniu de (p. 141, panašių yra C – v. z.), kolokatai su vertimu į vokiečių kalbą 
(p. 142), šalia pateikiami lotyniški (rečiau – vokiški) atitikmenys (p. 142–143), išsa-
mesni žodžiu žymimos realybės objekto ar situacijos aprašymai (p. 143). reikšmių 
diferencijavimo sistema nėra nuosekli ne vien todėl, kad autorius nesilaikė vienodų 
principų, kaip nurodo plaušinaitytė, bet ir dėl skirtingų šaltinių (p. 144).

disertacijoje aprašomos sporadinės pastabos dėl žodžių kilmės (polonizmų, 
vieno kito germanizmo pažymos) (p. 147), žodžio stilistinės konotacijos (p. 148), 
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panagrinėta nuorodinė žodžių aiškinimo sistema (p. 148–150), komentarai dėl žo-
dyno struktūros (p. 150–151) ir pan. Kiek netikėtai patarlės ir priežodžiai tiriami 
ne iliustracijas aptariančiame skyrelyje, o atskirai, jau po metaleksikografinių pas-
tabų (p. 151–159), nors pati autorė neneigia, jog jie priskirtini „iliustracijoms, nes 
ir jie demostruoja lemuojamo žodžio (arba atitikmens) vartojimą tam tikrame kon-
tekste“ (p. 151). pasak plaušinaitytės,

brodovskį reikia laikyti pirmuoju, realizavusiu Xviii a. pradžios filologinės diskusijos 
metu suformuluotus reikalavimus užfiksuoti liaudies kalboje esančias patarles ir po-
sakius, pateikti šią medžiagą kaip geros vartosenos pavyzdį bei išnaudoti jos poten-
cialą, nustatant lietuvių kalbos normas (p. 152).

atkreipiamas dėmesys, kad žodyne santrumpa Prov. žymima ne visa smulkioji 
tautosaka, – tai esą lėmė skirtingi patarlių ir priežodžių šaltiniai (p. 154). taip pat 
skyrėsi ir patarlių pateikimo vieta žodyno straipsnyje: jos pateikiamos straipsnio 
pabaigoje, po atitikmenų, sublemų ir iliustracijų, tarp atitikmenų, tarp žodžių jungi-
nių (p. 154). Kartais patarlės „teikiamos ne kaip lemų iliustracijos su vertimu į lietu-
vių kalbą, bet kaip lietuviškų atitikmenų iliustracijos su vokiškais atitikmenimis“. 
taip žodyne atsiranda lietuviškų–vokiškų intarpų, kurie lyg ir rodo, kad galbūt 
naudotasi patarlių sąrašu, kuriame pirmiausiai pateikiamos lietuvių kalbos patarlės 
(p. 155–156). be to, kai kurios patarlės žodyne įdedamos po kelis kartus prie skir-
tingų lemų (p. 157–158).

savarankišką vertę turi šaltinius tirianti šeštoji disertacijos dalis. Čia neišvengta 
ir įvadinių pastabų dėl ankstesnių tyrėjų nustatytų šaltinių (p. 161–164), kurias tiks-
lingiau buvo aptarti įvade, tyrinėjimų apžvalgoje. be to, tik čia pirmą kartą paminė-
ta ir drotvino kelta hipotezė dėl žymaus Xvii amžiaus pabaigos ir Xviii amžiaus 
pradžios vokiečių leksikografo matthiaso Kramerio prancūzų–vokiečių kalbų žody-
no (1712–1715) panaudojimo B (p. 162). plaušinaitytė tiksliai pastebėjo, kad Kramerio 
žodynas dėl skirtingų kalbų registro negalėjo būti naudotas B sudaryti. sugretinus 
1678 metų Kramerio vokiečių–italų kalbų žodyną prieinama prie tos pačios išvados, 
nes „Kramerio pateikiama leksika platesnė, posakių daugiau, jie kitokie, ir net iš 
esmės tų pačių posakių formos smarkiai skiriasi“ (p. 163).

Šaltinius tiriančioje dalyje, kaip pati autorė teigia, sulyginta per pusantro šimto 
vokiečių kalbos registrą turinčių žodynų. daugumą žodynų buvo galima atmesti po 
pirminio palyginimo, tik keletas turėjo daugiau panašumų su B. tačiau nuodugnes-
nė analizė parodė, kad juose „skirtumų yra daugiau negu panašumų, o panašumai 
galėjo būti tiesiog atsitiktiniai“ (p. 164–165). B gretinimas su H, pasak autorės, aiškaus 
rezultato nedavė, plg.:

nemaža dalis Haacko žodyno lemų ir atitikmenų atsispindi ir B, tačiau atsižvelgiant 
į giminingus jų šaltinius (abu naudojosi lietuvišku biblijos vertimu), tai yra dėsninga 
ir nebūtinai turi būti susiję su žodynų giminyste (p. 165).
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be to, daug nesutampančių A ir B raidės žodyno straipsnių greičiau leidžia teig-
ti, kad H nebuvo naudojama B sudaryti (p. 165). atskirai pabandžius palyginti kai 
kuriuos H ir B straipsnius, šia išvada teko suabejoti. atrodo, kad H naudotas tiek B 
registrui sudaryti (a), tiek lietuvių kalbos atitikmenims rinkti (b), plg.:

a)

H B

Gelſte Geidulas, Geidulis.
Gelſten (ſich laſſen) pageiſti, usſigeiſti H 179

Gelüſte Geidulei Rom 1,24.
das gelüſtet mich to aß uſſigeidʒau Joſ 7,21.
ſich gelüſten laßen geiſti, uſſigeiſti B 548

Nagen (ſich) krimſtiſſi.
Nagen krimſti H 195

Nagen Grauſti ψ 49,15 Gruinnėti, Krimſti
[Nagen] ſich krimſtiſi B 935

Neutralitt balamutyſte H 195 Neutralitæt balamutÿſte B 945

Nicht minau, ne
Nicht aufhren nepalauti
Nicht wohl ſehen neprireggėti H 195–196

Nicht Particula negantis, nihil, neutiqvam, mi-
nime.
ne Gen 2,5 etc. cum genitiwo in compoſis v. g.
ihr keet ihn nicht jus ne paÿſtat jo. nei, 
minau.
[...]
[Nicht] auffhören ne palauti
Nicht gar wohl hören
[Nicht gar wohl] ſehen. ne prireggėti, ne 
priėbti B 945–946

Ordnung dawádas, taiſimas, rėdas
Ordnung bringen (in) ſudawáditi H 197

Ordnung. dawádas Job 10,22 Eile 2 Reg 23,4. 
sudawadijimas, Įtaiſimas ⌊ reda, Įſtatimas
in der Ordnung bringen ſudawadÿti B 962

Ort (der am Fluß gelegen) pa=upis
Ort (der am Ʒaun gelegen) patworis H 197

[Ort] der am Fluß gelegen paupis
[Ort der am] Ʒaun [gelegen] patworÿs B 962

Paſſen ſich pritikti H 197 Paßen (ſich) pritikti B 966

Proteſtation nepawélijimas H 198 Proteſtation nepawélijimas B 987

Prfen bandyti, ißmėginti, mėginti
Prfen (ſich) iſſimėgintiſi. mėgintiſi H 198

Prüfen meginti Gen 42,15,16 etc. ψ 7,10 etc. 
bandÿti.
[Prüfen] ſich iſſimegintisſi, megintisſi B 987

Raſend machen dukinti H 199 Raſend Kleidunas.
[Raſend] machen dukinti B 995

Rechtglubiger tikkray tikks H 199 [Recht] gläubiger tikkraÿ tikks B 1002

Redend werden, ʒu reden anfangen prakalbti    
H 199

Redent werden od[er] ʒureden anfangen prakal-
bėti B 1007
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H B

Rege machen ſujuddinti H 199 Regemachen sujuddinti B 1007

Reihe (nach der) pa eilumi H 200 nach der Reihe pa eilumi B 1011

Reſolvirt primanus H 200 Reſolviret primanus B 1015

Reue tragen gailėtiſi
Reuen ſich nicht laſſen neſigalėti [sic!] H 200

ſich nicht gereuen laßen neſſigailėti 
Es reuet mich Gailůs Gen 6,7 Luc 17,4
Reue tragen Gailėtisſi B 1015

Rollen ʒuſammen ſurieſti H 200 Rollen, mangeln mangalot’, kocʒoti, raicoti 
act riſtis paſſiv. rullůti. Rollen ʒuſaen surieſti 
B 1021

Rudern irtiſi
Rudern (davon) nuſiirti H 201

Rudern Remigare, navem remis propellere. irtisſ’ 
Marc 6,48 Joh 6,19.
[Rudern] davon nuſſiirti B 1025

Ruhig ſeyn rimti H 201 Ruhiglich, Rühlig. pakajingas Tob 14,15.
[Ruhiglich] leben pakajuje gÿwent St Eſth 1,2. 
Ruhig ſeÿn rimti B 1027

Rtteln ab numurdyti H 201 Rütteln Krattÿti, juddinti, Krėſti.
[Rütteln] ab numurdÿti B 1029

Sagen paſakyti, ſakyti, tarti.
Sagen laſſen (ſich nicht) neſiſakydintiſi H 201

Sagen dicere ſakÿti Gen 3,1,3 etc. Kalbeti, tarti, 
paſakÿti, bÿlóti
[...]
ſich nicht ſagen laßen neſſiſakÿdintiſi B 1033–
1034

Sauer Geſicht machen ſuſſiraukti H 202 Sauer amarus, acidus. rukßtus Eſa 5,20.
[...]
[Sauer] Geſicht machen ſuſſiraukti B 1041

b) 

H B

Kundthun praneßti, Ʒinn důti  H 190 Kund thun. apreikßti. Gen 41,39. Luc 2,15. 
reikßti ißróditi Num 16,5 ʒinnoma darryti 
Devt 4,10. apſakÿti, praneßti, abſkélpti, 
Ʒinne důti B 828

Mittheilen nudalliti, padallyti, pridůti, pri-
tekti, ſutekti
Mittheilung Nudallijimas H 194

Mittheilen ißdallÿti Eſth 9,22 důti Job 39,17. 
Pridůti padallÿti Eʒech 18,7. pridallÿti 
ibid χ 16.
nudallÿti Sap 7,13. Tob 1,3,19. Prieteikti, Su-
tekti.
Mittheilung. Nudallijimas B 920



285 L i n a  P l a u š i n a i t y t ė , 
J o k ū b o  B r o d o v s k i o  ž o d y n o 
l e k s i k o g r a f i n i s  m e t o d a s

H B

Mhe machen nepakajůti H 194 Mühe machen stróka darrÿti, iſtroßyti, ne pa-
ka jůti truſa l. proce darrÿti l. udůti rupeſti 
udůti B 924

Muthwillen ißdykummas H 194 Muthwillen sawwalnÿſte, sawredyſte. pik te-
nÿbe ψ 10,3. suſtumas. Ißdÿkummas B 927

Nett dailus, padorus H 195 Nett. Graʒus, mandagus, patogus, dailus, 
padorus B 944

Praſſen lepjey=gywenti H 196 Praßen lebauti 2 Macc 6,4. Judæ χ 12. 
Luc 15,13. lepjeÿ gÿwenti B 985

1 lentelė. H ir B bendrybės

tokių H ir B sutampančių žodyno straipsnių ir atitikmenų nėra Lex, q ir C.
Galima manyti, kad H labiau remtasi antroje žodyno pusėje, nes iki M raidės H 

įtaką užčiuopti nelabai pavyko. ar tai negalėtų būti susiję su tuo, kad būtent nuo 
šios raidės nebesinaudojama kitu šaltiniu – dentzlerio žodynu?

išsamesnę šaltinių apžvalgą plaušinaitytė pradeda nuo biblijos konkordancijų 
(p. 167–190). tai turbūt lėmė konkordancijų panaudojimo B mastas – iš konkordan-
cijų brodovskis ėmė beveik visus antraštinius žodžius. autorė teigia, kad nėra pa-
grindo abejoti, jog brodovskis, kaip nustatė drotvinas, rėmėsi agricolos parengto 
biblijos žodžių žodyno Concordantiae Bibliorum 1674 metų leidimu, nes tik šis leidi-
mas pirmą kartą išėjo su žodžių reikšmės paaiškinimais, kuriais brodovskis plačiai 
naudojosi (p. 168). be to, daugeliu atvejų „sutampa perimamų žodžių rašyba, jų 
išdėstymo eilės tvarka, gana nuosekliai perimamos kalbos dalies ir rašybos varian-
tų nuorodos [...]“ (p. 169). vėlesnių konkordancijų pėdsakų neaptikta (p. 169). 

Konkordancijomis brodovskis naudojosi nuosekliai, peržiūrėdamas jau parašytą 
žodyną, dar kartą lygino jį su jomis ir į papildymus įtraukė pastebėtus pavienius pra-
leistus žodžius (p. 170). be to, konkordancijomis buvo naudojamasi ne tik kaip registro 
šaltiniu, bet ir kaip parankine priemone lietuviškame biblijos vertime ieškant atitikme-
nų (p. 171). biblijos nuorodos nuosekliau žymėtos tik žodyno pradžioje (p. 172). taip 
pat biblijos citatos buvo iliustracijų šaltinis. iš tam tikrų citatų žodžiai buvo iškelia-
mi į lemų ir sublemų pozicijas (p. 173), stengtasi išrinkti pastoviųjų žodžių junginių            
(p. 175), kolokacijų (p. 177–178) ir joms pateikti lietuvišką vertimą. brodovskis biblijos 
citatas modifikavo: trumpino, keitė į lemos poziciją iškelto žodžio formą, atsirinko 
žodžių reikšmių aiškinimus (atsisakė teologinių), kai kur kelias reikšmes sutraukė į 
vieną, pateikė savo lotyniškų (o gal kitų šaltinių? – v. z.) ekvivalentų (p. 181–190). 

tirdama, ar 1686 metų dentzlerio žodyno (toliau – Cla) žodžiai į B pateko per 
tarpinį žodyną C5, ar tiesiogiai, plaušinaitytė nustatė, kad Cla žodžių, žodžių junginių 

5  veikiausiai būtent Cla 1686 leidimu rėmėsi 
C sudarytojas.
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B yra kur kas daugiau nei C (p. 192–196). toliau suabejojusi, ar būtent šiuo leidimu 
brodovskis naudojosi, disertacijos autorė atliko B ir kitų Cla leidimų – Cla 1686, Cla 
1697, Cla 1709 ir Cla 1713 gretinamąją analizę (p. 198–199). tokia analizė turėjo užim-
ti tikrai daug laiko turint omenyje, kad brodovskis Cla tipo žodynu naudojosi ne 
ištisai, o „nurašė tik dalį jo lemų ir posakių, taigi dauguma ir taip jau nežymių skir-
tumų tarp įvairių Cla leidimų tiesiog neatsispindi B, nes būtent tas vietas autorius 
yra praleidęs“ (p. 202).

disertacijos autorė patikimai nustatė, kad tarp Cla 1686 ir vėlesnių leidimų yra 
ryškių skirtumų, kurių pasitaiko ir B (p. 200–201). taigi išvada, kad brodovskis rė-
mėsi kuriuo nors vėlesniu nei 1686 metų leidimu, nekelia abejonių. pritartina, kad 
artimesni brodovskiui Cla Xviii amžiaus leidimai, tačiau kiek sunkiau verifikuoti 
hipotezę, kuriuo iš šių leidimų – Cla 1709 ar Cla 1713 – naudotasi (p. 203–204). prie 
šių leidimų tekstologinės analizės autorei, matyt, dar derėtų grįžti. tai, kad ji toliau 
rėmėsi Cla 1709, labiau lėmė žodyno prieinamumas (darbo autorė 1709 metų Cla 
leidimą rado vub). analizę dabar jau palengvintų dar vienas autorės pastebėtas 
dalykas, kad Cla tipo žodynu labiau remtasi žodyno pradžioje iki L raidės imtinai, 
vėlesnių raidžių atkarpose sutapimai labai menki ir greičiausiai atsitiktiniai (p. 205). 
toliau plaušinaitytė aprašo, kokia buvo medžiagos atranka iš Cla 1709 (p. 206–210), 
kokių yra posakių ir kaip jie buvo įtraukti į registrą ar pateko į žodyno straipsnį kaip 
iliustracijos (p. 210–213), kokių rasta Cla 1709 žodyno žodžių rašybos ir gramatinių 
formų pakeitimų (p. 213–217). pastebėta, kad dalis posakių iš Cla 1709 liko neišvers-
ta (p. 217–219). autorė daro išvadą, kad

dentzlerio žodyną brodovskis naudojo pats – jeigu Cla 1709 medžiaga būtų buvusi 
kieno nors kito parengto vokiečių–lietuvių kalbų žodyno dalis, tai persirašinėdamas 
ją brodovskis vargu ar būtų perėmęs tiek daug neišverstų likusių vokiškų posakių 
(p. 219).

o ar negalėjo Cla medžiaga būti patekusi į kokį nors vokiečių–lotynų kalbų žo-
dyną? pavyzdžiui, tokią hipotezę galima kelti iš autorės pastebėjimų, kad iš Cla imti 
dūriniai, vediniai bei posakiai pasiskirsto tarp iš kitų šaltinių persirašytų žodžių ir 
junginių. autorė linkusi manyti kiek kitaip. jos nuomone, tokių intarpų atsirado dėl 
to, kad buvo naudojamas vokiečių–lietuvių kalbų žodynas (kol kas sąlygiškai vadi-
namas *A), parengtas remiantis dar vieno (ne Cla grupės) vokiško žodyno registru 
(p. 220). *A ir Cla 1709 santykių chronologiją, pasak autorės, „galima įsivaizduoti 
taip: gana nemažos apimties, daug lietuviškų atitikmenų turintį žodyną *A brodovs-
kis pradėjo pildyti Cla 1709 lemomis bei posakiais ir priėjo iki raidės M (ties čia Cla 
1709 medžiaga dingsta iš B)“ (p. 220–221). taip atsirado žodynas *A+. jis su kon-
kordancijų medžiaga sudarė jungtinį žodyną – iki šių dienų išlikusio B juodraštį 
(*B) (p. 221). juodraštyje, matyt, dar nebuvo patarlių, bet turėjo būti integruota ir 
bent apytikre abėcėlės tvarka išdėstyta abiejų pagrindinių šaltinių medžiaga.



287 L i n a  P l a u š i n a i t y t ė , 
J o k ū b o  B r o d o v s k i o  ž o d y n o 
l e k s i k o g r a f i n i s  m e t o d a s

darbo autorė grįžta prie B ir C giminystės klausimo. jau nesselmannas savo 
žodyno (1851) pratarmėje neabejojo dėl šių žodynų giminystės, tačiau pripažino, 
kad tiksliau jos pobūdžio nustatyti jam nepavykę. Kad C buvo B šaltinis, teigė ir 
lebedys, nors išsamios šių žodynų gretinamosios analizės nepateikė (p. 223). nag-
rinėdama B ir C sutapimus (p. 224–227) ir neatitikimus (p. 227–233), plaušinaitytė 
prieina prie išvados, kad C buvo naudojamas papildyti iš kito šaltinio perimtus 
straipsnius naujais atitikmenimis (p. 231). tai vykę paskutiniu B rengimo etapu, 
jau rengiant švarraštį (p. 233). Kadangi rasta ir tokių atvejų, kur C atitikmenys 
pateikiami ne žodyno straipsnio gale, bet pirmoje vietoje, iškelta hipotezė, kad bro-
dovskis galėjo remtis dar vienu hipotetiniu šaltiniu (patogumo dėlei pavadintu *P) 
(p. 234).

Ši hipotezė kelia abejonių. pirmiausia, iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad jų bro-
dovskis galėjo įdėti ne iš rašytinių šaltinių, o remdamasis savo surinkta medžiaga 
iš šnekamosios kalbos, pvz., žuvų pavadinimai Palßa(-as?), Bléjes, Gramʒde (tokie pat 
karšio pavadinimai pateikiami ir žuvų nomenklatūroje, plg. Breßem bléjes. Karßis, 
palßos B 473). Kai kurie atitikmenys, matyt, buvo pažodžiui išsiversti, plg.: [Haupt] 
Scheidel, [Haupt] Scheitel Můmů, Wirßune Galwôs, Kiauße B 644. vienas kitas atitik-
muo galėjo būti prirašytas iš kitos C vietos (pvz., Békis, Kolyta, Sankalba), plg.: Hand 
Becken prauſtuwe, Békis B 628 – Becken. mednycʒia, ôs. F. Békis, kio. m. prauſtuwe, 
es. F. C i 240; [Geld] beutel Cʒeraſlas, maßna, Kólÿta B 545 – Beutel. Kullíkas, ô. m. 
Cʒeréſlas, ô. m. máßna, ôs. F. Kolyta, ôs. F. C i 332; Geſpräch Sermo, locutio […] Kal-
ba Job 37,2. Kalbėjimas ψ 19,15 suſſikalbėjimas Dan 4,14. Sap 8,18. Kalbeſis Prov 6,22. 
Sankalba, sankalbeſis B 568 – Abrede Sánkalba, ôs. F. suſikalbejimas, ô. M C i 29. 
beje, atitikmuo Sankalbeſis imtas iš to paties B, tik toliau pateikto junginio, plg.: 
Lieblich Geſpräch. meilingas Sankalbėſis B 569. taip pat minimų atitikmenų, matyt, 
patekę iš H, plg: Handthierung Kupcʒawimas, Ezech. 28, 5,16 Prekÿſte, préke Kupcʒÿſte 
Matth 22,6. Remeſtas B 631 – Handel Prekyſte H 182; Mühe machen stróka darrÿti, 
iſtroßÿti, nepakajůti truſa l proce darrÿti l udůti rupeſti udůti B 924 – Mhe 
machen nepakajůti H 194. be to, dalį atitikmenų brodovskis galėjo imti iš sirvydo 
žodyno (toliau – SD), plg.: Artʒt. liekorus. Gen 50,2. Exod 15,20 etc. Gÿditojias 
Waiſtitojas B 122 – Lekarz, Doctor, Medyk, Medicus, Doctor medicinæ. Giditoias, 
wayſtitoias SD (1677) 107.

Žinoma, kai kurie pavyzdžiai gal ir galėtų rodyti kokio nors kito, dar neatrasto, 
žodyno įtaką, plg.: Mit Fleiß Tycʒomis, iß patÿcʒo, Sa Pilnaßcʒe, sa pilnÿſte, labaÿ 
B 917 ir C papildymuose esantį junginį Fleiß mit allem. Wisſa Pilnaßcʒe. su gerru 
dabojimu C i 671. tačiau hipotetinį *P žodyną įrodančių pavyzdžių dar reikėtų 
paieškoti. net ir galutiniu B rengimo etapu neatmestina, kad autorius rėmėsi keliais 
šaltiniais. antra, reikėtų nepamiršti, kad autorius leksinę medžiagą rinko apie 30 
metų – taigi tikrai daug jos į B turėjo patekti iš šnekamosios kalbos, rytų prūsijos 
tarmių. be to, disertacijoje norėtųsi ir detalesnio B ir SD palyginimo, nes santykis 
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su SD darbe smulkiau nenagrinėjamas, tik remiamasi 2007 metų zubaitienės diser-
tacijoje6 nurodytais kai kuriais B ir SD sutapimais (plg. p. 161, 157 išnašą).

beje, taip pat reikėtų ištirti ir senesnių rankraštinių ir spausdintų biblijos vertimų, 
kitų religinių veikalų įtaką. neatmetus leksikos, kuri galėjo patekti iš kitų šaltinių, 
būtų sunku rekonstruoti hipotetinį *P, nes, atrodo, kad jo buvimo pėdsakų atranda-
ma tik dešinėje žodyno straipsnio pusėje, t. y. tiriant iš kitų šaltinių imtų registro 
žodžių atitikmenis. taip pat manytina, kad kai kurių C atitikmenų brodovskis ne-
perėmė ne atsitiktinai (p. 238–139), bet darydamas tam tikrą atranką (žodis jam ga-
lėjo atrodyti nevartotinas, negirdėtas, plg. pačios autorės išvadą p. 240). C atitikmenų 
sukeitimas vietomis B nėra jau toks netikėtas, lentelėje (p. 241) pateiktuose pavyz-
džiuose, atrodo, C įtaka yra gana aiški.

Kadangi C buvo naudojamas tik pildant žodyno švarraštį, parengtą daugiausia iš 
konkordancijų ir kitų šaltinių (*A+), registro sandaroje pakeitimų dėl C nebuvo daug 
arba jie buvo atsitiktiniai. C leksikografinio metodo įtaką autorė įžvelgia žodyno 
straipsnyje, ypač tais atvejais, kai būdingas „kelių greta pateiktų bendrašaknių prieš-
dėlinių veiksmažodžių atitikmenų specifinis užrašymas“ – ištisai užfiksuojama tik 
paskutinio veiksmažodžio forma, o kitų, taupant vietą ir laiką, nurodomi tik atitin-
kami priešdėliai (p. 242). 

iš neleksikografinių šaltinių atskirai tiriamas 1735 metų biblijos panaudojimo 
mastas (p. 246–249). Čia neišvengta pasikartojančių dalykų. daug pastabų apie lie-
tuviškos biblijos medžiagą pateikiama konkordancijų įtaką nagrinėjančiame skyriu-
je. teigiama, kad biblija turėjo įtakos B mikro- ir makrostruktūrai: „brodovskis sten-
gėsi patikrinti kuo daugiau biblijos citatų ir atrinkti visus skirtingus vieno žodžio 
vertimo variantus įvairiuose kontekstuose“ (p. 246), „į žodyno registrą ir straipsnius 
pateko daug konkordancijose atskirai nelemuotų vokiečių kalbos žodžių junginių, 
kurių vertimas į lietuvių kalbą buvo susijęs su kokiais nors sunkumais“ (p. 249). 
plaušinaitytė įrodė, kad prie lemos Lied B 873–874 pateikiamas sąrašas, kuriame chro-
nologiškai pateikti visus metus giedamų giesmių grupių pavadinimai su atitinkama 
antrašte Folget der Inhalt der Materien wovon die Lieder handeln tikrai nepaimtas iš anks-
tesnių danieliaus Kleino, jono rikovijaus bei Frydricho Šusterio giesmynų (p. 251). 
tačiau jis artimas vadinamajam Quandto ir behrendto giesmynui. Kažkodėl gretina-
mi išlikę 1732 ir 1745 metų leidimai, nors brodovskis 1744 metais mirė, todėl pasta-
ruoju leidimu ir negalėjo pasinaudoti. Kita vertus, išryškinti šių giesmynų skirtumai 
aiškiai rodo, kad brodovskis veikiausiai naudojosi ankstesniu Quandto ir behrendto 
giesmyno leidimu, galbūt net 1732 metų leidimu (p. 252).

B rasta viena nuoroda su vokiškos giesmės citata, lietuvišku vertimu ir atitinkama 
vietos nuoroda (p. 253) nepakankamai įrodo teiginį, kad 

6  vilma zubaitienė, Pilypo Ruigio žodynai 
(daktaro disertacija), vilnius: vilniaus 
universitetas, 2007.
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giesmyno kaip šaltinio vaidmuo neapsiribojo giesmių sąrašu, bet buvo platesnis: gies-
mynas, kaip ir lietuviškas biblijos tekstas, buvo naudojamas kaip vokiškų žodžių ar 
frazių vertimo į lietuvių kalbą šaltinis (p. 254).

tam reikia atskiros tekstologinės analizės. tai pripažįsta ir pati autorė, plg.: „dau-
giau tiesioginių nuorodų į giesmyną B aptikti nepavyko, tačiau B ir 1732 m. giesmy-
no teksto santykis neabejotinai būtų vertas tolesnio tyrinėjimo ir galėtų atskleisti 
tik rąjį šio šaltinio naudojimo mastą“ (p 254). skyrelyje „didaktinė literatūra“ nagri-
nėjama danieliaus Kleino gramatikų įtaka B (p. 254–256). teigiama, kad B yra daugiau 
panašumų ne su Grammatica Litvanica (1653, toliau – KlG), bet su vokiškąja jos versi-
ja – Compendium Grammaticae Lithvanicae (1654, toliau – KlC), ypač antrąja jo dalimi 
„von rechtma ͤſſiger Ʒuſammenfuͤgung der Wo ͤrter“ (p. 254). tai esą rodo, kad minėtų 
su KlC sutampančių žodžių junginių C nėra, tačiau būtent šie KlC posakiai yra ano-
niminiame patarlių rinkinyje. todėl reikia manyti, kad KlC medžiaga į B pateko per 
jį (p. 255). autorė mano, kad KlG brodovskis nesinaudojo (p. 256). su šia nuomone 
reikėtų sutikti. tačiau KlG citatų, atrodo, pateko iš C7, plg.:

B C KlG
Gemüths Bewegung paſſi-
juddin nimas dumos.
[Gemüths] Neigung pomettÿs
gutes Gemüths ſeÿn gerôs 
Sʒir dies buti B 550

Gemhts=Neigung. pomettis
Guttes Gemühts ſeÿn: Gerrôs 
Sʒirdies buti C I 716

eſmi géros ßirdiês [...] 
ſum bonæ mentis KlG 154

[Geſund] werden ißgÿti   
Matth: 9,21,22 etc. pa-gilbti. 
patarpti [...]
ich habe nicht gehört, ob er 
geſund worden iſt od[er] nicht. 
ne girdėjau,
ar pa- ar ne paſweiko B 573

[Geſund] werden. paſweikſtu, 
kiau, ſu, kti. pagilbſtu, bau, bti 
Ich habe nicht gehöret ob er 
geſund worden oder nicht: Ne 
girdejau, ar paſweiko ar 
nepaſweiko C i 752

negirdėjau / ar paſweika / 
ar nepaſweika / non au-
divi, an convaluerit, an 
verò non convaluerit 
KlG 162

Geʒiemen vid Ʒiemen. pri, de-
ra, ėti, ugulti.
pri-pareitis, prieiti, parſieitis
reikia, půlaſi.
den Unterthanen geʒiemets der 
Obrigkeit ʒugehorchen.
Parſieit Padonams klauſÿti 
Wÿrauſÿbes B 582

es Geʒiemet mir. půlaſi. pridera, 
priderês, priderejo. reik. 
prireik. parſieitiſi
Den Unterthanen geʒiemet der 
Obrigkeit ʒu gehorchen: Parſieit 
Padonims klauſyti 
Wyrauſybês. oportet subditos 
obedire magiſtratui C I 769

parſieit padonims 
klauſyti wirauſybes / 
oportet ſubditos obedire 
magiſtratui KlG 156

2 lentelė. B, C ir KlG bendrybės

sakai rankraštiniame žodyne Clavis Germa-
nico-Lithvana“, ALt 11, 63–120.

7  plačiau apie KlG įtaką C žr. birutė triškaitė, 
„pirmųjų lietuvių kalbos gramatikų pėd-
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plaušinaitytė teigia, kad brodovskis galėjo būti susipažinęs su johanno Comenijaus 
vadovėliu Orbis Sensualium Pictus. panašiai kaip Comenijaus veikale B apibūdinami 
septyni žmogaus amžiaus tarpsniai žodyno straipsnyje Alter B 74 (p. 257). tačiau, 
anot autorės, veikiausiai tos knygos brodovskis neturėjo, o su vadovėliu galėjo būti 
susidūręs mokykloje ar studijų metais, kai mokėsi lotynų kalbos, taigi tuos tarpsnius 
B nurodęs iš atminties (p. 258).

rengdamas žodyną brodovskis turbūt turėjo ir dar vieną didaktinio pobūdžio 
leidinį – lietuvišką katekizmo vertimą. tekstologinė 1709, 1722 ir 1730 metų katekiz-
mų analizė parodė, kad artimesni B yra 1722 arba 1730 metų dvikalbiai martino 
lutherio katekizmo leidimai nei keturkalbis (p. 260). Kaip teigia disertacijos autorė, 
kiti 1722 metų katekizmo „pėdsakai ir jo įtakos žodynui mastas taip pat būtų verti 
atskiro tyrinėjimo“ (p. 260).

plaušinaitytė nustatė, kad prūsijos bažnyčių sąrašas (B 784–794) beveik ištisai su 
pastabomis apie bažnyčių būklę bei dvasininkų pavardėmis imtas iš 1721 metų prū-
sijos įstatymų sąvado pirmojoje knygoje spausdinto sąrašo Register aller Kirchen / 
derer Patronen und Prediger des Königreichs Preussen (p. 262–263), tačiau jis kiek atnau-
jintas ir papildytas (p. 263–265). plaušinaitytė abejoja mannhardto, o vėliau vėliaus 
nuomone, kad brodovskis rėmėsi mato pretorijaus Prūsijos įdomybių rankraščiais, iš 
kurių išsirinko prūsų dievų vardus (p. 266–267). vienas iš argumentų yra rankraščio 
neprieinamumas. todėl autorė pritaria ostermejerio mintims, kad brodovskis dievų 
pavadinimus veikiausiai rinkosi pats arba ryšys su pretorijaus darbu buvo netiesio-
ginis (p. 268). taip pat darbo autorė nustatė, kad brodovskis nesirėmė theodoro 
lepnerio Der Preusche Littauer rankraščiu (p. 268–269) ir kitais etnografiniais veikalais. 
asmenvardžių su etimologijomis sąrašas (prie lemos Name B 936–938) galėjo būti 
paimtas iš kokio nors kalendoriaus, kurie Xviii amžiaus pirmoje pusėje buvo gausiai 
leidžiami (p. 270–272), o dalykinė informacija (pinigų, įvairių mato vienetų pavadi-
nimai, atstumų tarp miestų žymėjimas) galėjo patekti iš prekybos vadovėlių ar ke-
lionių knygelių (p. 272).

disertacijos gale tiriami B patarlių šaltiniai (p. 274–294). jų tekstologinę analizę 
galima buvo pateikti anksčiau, po religinių raštų įtakos tyrimų, bet prieš nedidelę 
įtaką turėjusių, kai kur ir nenustatytų neleksikografinių šaltinių aptarimo. plaušinai-
tytė pritaria lebedžio nuomonei, kad brodovskis rėmėsi išlikusiu anoniminiu patar-
lių rinkiniu (toliau – Sp) (p. 275).

anot autorės, ne tik B yra likę darbo su Sp pėdsakų, bet ir Sp yra nuorodų į B 
(p. 276). tai rodo, kad brodovskis galėjo būti Sp sudarytojas arba bent jau Sp turėjęs 
savo rankose (p. 278–280). plaušinaitytė nustatė tokią Sp panaudojimo B eigą: „ra-
šydamas pagrindinį žodyno tekstą brodovskis žiūrėjo į patarlių rinkinį ir rinkosi iš 
jo patarles visų pirma lietuviškiems atitikmenims iliustruoti. Kur pasitaikydavo, 
įdėdavo vieną kitą patarlę ir pagal vokišką lemą. baigęs perrašinėti žodyną dar kar-
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tą peržiūrėjo rinkinį ir prirašė tas pačias patarles kitose vietose – daugiausia pagal 
patarlių vokiškų atitikmenų reikšminius žodžius arba ten, kur buvo pamiršęs įrašy-
ti prie atitinkamų lietuviškų atitikmenų“ (p. 278).

taip pat nustatyta, kad tiesioginio ryšio tarp B ir C patarlių rinkinio Proverbia 
qvaedam Litvanica nėra (p. 280–283), o patarlių panašumas atsiradęs dėl to, kad 
„[g]y vojoje kalboje galėjo egzistuoti keli artimai giminingi to paties posakio varian-
tai“ (p. 283). autorė mano, kad brodovskis nesinaudojo C patarlių rinkiniu dėl jų 
pateikimo, nes „norint išdėlioti Proverbia posakius pagal brodovskio žodyne taiky-
tą sistemą (pagal lietuviškus atitikmenis arba prie lemuotų atitinkamų reikšminių 
žodžių), būtų prireikę nemažai laiko, kurio žodyno autorius galėjo tiesiog neturė-
ti“ (p. 284).

palyginus mörlino ir perkūno traktatuose teikiamus lietuvių kalbos pavyzdžius 
su B posakiais jokio tiesioginio ryšio taip pat nematyti (p. 286). siekiant ištirti, kokius 
vokiškų patarlių šaltinius brodovskis galėjo naudoti B, vokiškos patarlės, esančios 
B, buvo palygintos su septyniolika patarlių rinkinių (p. 289). autorei pavyko nusta-
tyti, kad brodovskis nesirėmė nė vienu iš populiariausių didžiųjų savo laikmečio 
patarlių rinkinių (detaliau tirti petri [1605], seyboldo [1648], Gamijaus [1702] ir 
schottelio [1663] veikalai) (p. 291–292). todėl ji iškėlė hipotezę, kad veikiausiai rem-
tasi kokiu nors kelių rinkinių pagrindu parengtu mokykliniu populiariausių patar-
lių rinkinėliu (p. 292). be to, B yra ir tik rytinei prūsijai būdingų vokiškų patarlių. 
Kaip teigia autorė, tokių „rytprūsiuose vartotų vokiškų žodžių ir patarlių paieška 
bei analizė remiantis brodovskio žodyno medžiaga būtų įdomi tema, verta atskiro 
tyrinėjimo“ (p. 294).

disertacijos pabaigoje dar kartą grįžtama prie hipotetinių žodynų, nors apie 
juos rašyta ir anksčiau. pasak autorės, *A turėjo būti abėcėlinis vokiečių–lietuvių 
kalbų žodynėlis, apimantis ne vien vokiečių kalbos žodžius su lietuviškais atitik-
menimis, bet ir nemažai posakių (p. 295). jo vokiško registro pagrindą greičiausiai 
sudarė lotynų–vokiečių kalbų žodyno vokiškų žodžių ir žodžių junginių indeksas 
(galbūt giminingas vokiškam andreaso Corvino žodyno Fons latinitatis [1638] in-
deksui) arba tokio indekso pagrindu parengtas vokiečių ir kokios nors kitos kalbos 
žodynas (p. 297).

plaušinaitytė pagrįstai abejoja, ar pakanka zubaitienės įrodymų dėl dar vieno 
galimo B šaltinio – iki mūsų dienų neišlikusio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno q¹, 
kurio medžiaga rekonstruojama tik iš antrinių šaltinių. Kita vertus, buvo galima 
paieškoti, ar B registre nėra tik q tipui būdingų intarpų. nomenklatūros ir abėcėlinis 
registras, autorės nuomone, buvo rengiami atskirai vienas nuo kito ir rašant žodyno 
švarraštį taip pat nebuvo derinami (p. 301). todėl pagrįstai keliama hipotezė, kad 
nomenklatūras galėjo parengti ne pats žodyno autorius, o kas nors kitas. tai reikštų, 
kad tarp brodovskio naudotų šaltinių turėjo būti dar vienas, teminis vokiečių–lietu-
vių kalbų žodynėlis (p. 303).



iš apžvalgos matyti, kad plaušinaitytės darbas pranoksta disertacijos žanrui ke-
liamus reikalavimus. Šį darbą su menkais pakeitimais tikslinga išspausdinti kaip 
monografiją. 
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vilma zubaitienė, Neišlikusių XVIII amžiaus 
Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai. 
Bibliotheca Archivi Lithuanici 8

vilnius: lietuvių kalbos institutas, 

2009, 215 p. issn 1648-3294, isbn 978-609-411-034-4

pirmiesiems mažosios lietuvos žodynams nebuvo lemta pasiekti savo adresato 
spausdintos knygos pavidalu, todėl ankstyvoji dvikalbė vokiečių–lietuvių ir lietu-
vių–vokiečių kalbų leksikografija tęsė rankraštinės knygos tradiciją. dėl rankraštinės 
perdavimo formos jų išliko vos keletas. 

iš Xvii ir Xviii amžiaus mūsų laikus pasiekė šeši rankraštiniai žodynai: 1) Lexicon 
Lithuanicum1 (Xvii amžiaus vidurys, toliau – Lex); 2) Clavis Germanico-Lithvana2 (po 
1680 metų, toliau – C); 3) vadinamasis richterio žodynas3 (1728, toliau – R); 4) vadi-
namasis Krause’s žodynas4 (Xviii amžiaus 3–4 dešimtmetis, toliau – q); 5) jokūbo 
brodovskio (apie 1692–1744) Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm 
(išlikusi ne visa vokiečių–lietuvių kalbų dalis5; prieš 1744 metus, toliau – B arba Bvl); 

1  LEXICON LITHUANICUM [Xvii amžiaus 
vidurys]; lmavb rs: f. 137 – 10; faksimi-
linis leidimas: Lexicon Lithuanicum. Rank-
raštinis XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų žody-
nas, parengė vincentas drotvinas, vilnius: 
mokslas, 1987.

2  CLAVIS GERMANICO-LITHVANA [po 1680]; 
lmavb rs: f. 137 13–14; faksimilinis leidi-
mas: Clavis Germanico-Lithvana. Rankrašti-
nis XVII amžiaus vokiečių–lietuvių kalbų žo-
dynas 1–2, parengė vincentas drotvinas, 
vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
1995–1997; 3–4, vilnius: mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos institutas, 1997.

3  [vokiečių–lietuvių kalbos žodynas], 1728; 
aFst: j 84.

4  [vokiečių–lietuvių kalbos žodynas, Xviii 
amžiaus 3–4 dešimtmetis]; lltib r:             
f. 1 – 5792.

5  LEXİCON GERMANİCO=LİTHVANİCVM ET 
LİTHVANİCO=GERMANİCVM [prieš 1744]; 
lmavb rs: f. 137 – 15; dokumentinis lei-
dimas: jokūbas brodovskis, Lexicon Germa-
nico=Lithvanicvm et Lithvanico=Germanicvm. 
Rankraštinis XVIII amžiaus žodynas. Doku-
mentinis leidimas su faksimile, perrašu ir   
žodžių indeksu 1–3, parengė vincentas 
drot vinas, vilnius: lietuvių kalbos insti-
tutas, 2009.
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6) dalinis johanno Heinricho Kunzmanno (1709–1775) žodyno (tiksliau – C nuorašo) 
nuorašas6 (po 1747 metų, toliau – AKunz). 

tačiau iš amžininkų liudijimų žinoma, kad žodynų mažojoje lietuvoje parengta 
ir daugiau. Kai kuriuos iš jų dabar tegalima pažinti dviem būdais: 1) taikant filolo-
ginį gretinamąjį metodą, kai lyginami išlikę žodynai ir iš juos siejančių bendrybių 
rekonstruojami dingusių ar neišlikusių žodynų fragmentai; 2) ieškant dingusių ar 
neišlikusių žodynų citatų, išrašų ir kitokių pėdsakų tuos žodynus dar mačiusių au-
torių veikaluose. 

pirmąjį metodą vokiečių–lietuvių leksikografijai tirti pirmasis sėkmingai pritaikė 
vincas urbutis. jam pavyko įtikinamai įrodyti Xvii ir Xviii amžiaus mažosios lie-
tuvos rankraštinius vokiečių–lietuvių kalbų žodynus turėjus bendras leksikografines 
ištakas ir rekonstruoti šiuos žodynus: a) Lex prototipą *Lex; b) q bei R prototipą *q7. 
vėliau Christiane schiller, lygindama C ir R, priėjo prie išvados, kad turėjo egzistuo-
ti bendras jų šaltinis – žodynas *X8. 

antrąjį metodą taiko vilma zubaitienė monografijoje Neišlikusių XVIII amžiaus Ma-
žosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai. tai aštuntoji Archivum Lithuanicum leidžia-
mos serijos Bibliotheca Archivi Lithuanici knyga. monografijoje pirmą kartą publikuoja-
mi Kazimiero būgos rankraščio Išrašai iš Karaliaučiaus archyvų, rankraščių ir knygų (1921, 
toliau – BgI)9 fragmentai (21 puslapis), persirašyti iš dviejų, greičiausiai per antrąjį 
pasaulinį karą dingusių pirmosios Xviii amžiaus pusės žodynų: 

1) vokiečių–lietuvių kalbų žodyno, labai artimo vadinamajam Krause’s žodynui 
q; Lietuvių kalbos žodyne (toliau – LKŽ) jis žymimas q1;

2) brodovskio žodyno lietuvių–vokiečių kalbų dalies (toliau – Blv). 
iki antrojo pasaulinio karo abu žodynai, kaip ir Lex, C, q ir Bvl (išskyrus R, kuris 

buvo perrašytas Hallėje), saugoti prūsijos valstybiniame archyve Karaliaučiuje, liu-
dviko rėzos fonde10. juos čia matė ir jais rėmėsi Georgas Heinrichas Ferdinandas 
nesselmannas, augustas schleicheris, Frydrichas Kuršaitis, iš jų medžiagos LKŽ ėmė 
būga. brodovskio žodynas iš šio archyvo buvo siųstas schleicheriui į prahą11, turbūt 
Wilhelmui mannhardtui į Gdanską ir jurgio Gerulio ar reinholdo trautmanno ini-

6  Ausʒüge aus Hl. Pfarrern Kunzmanns geſchrie-
be[nen] Lexicon ʒur Completirung d[es]j: [des] 
Ruhigs [po 1747]; lltib r: f. 1 – 5791.

7  vincas urbutis, „1728 m. klaipėdiškių žody-
no leksikografiniai šaltiniai“, Blt 23(1), 
1987, 57–75.

8  Christiane schiller, „das Wörterbuch X. sei-
ne spuren in der Clavis Germanico-Lithvana 
und im s.g. Richter-Wörterbuch“, ALt 9, 
2007, 39–56.

9  Kazimieras būga, Išrašai iš Karaliaučiaus ar-
chyvų, rankraščių ir knygų, 1921; vub rs:   
f. 1 – d415. 

10  Šie žodynai, kaip ir Kristijono donelaičio 
Metai, liudviko rėzos raštai ir kiti litua-
nistiniai rankraščiai bei spaudiniai, pri-

klausė Karaliaučiaus archyvo bibliotekai, 
žr. juozas jurginis, „Karaliaučiaus lituani-
kos likimas“, Pergalė 2, 1978, 151. tai liu-
dija antspaudas „preussisCHes staats-
arCHiv in KöniGsberG“ ir įrašas Bvl 
priešlapyje: „bibliothek des Geheimen  
archivs ʒu Königsberg. ms. no 128. fol.“ 

11  a[ugust] schleicher, „das brodowskische 
lexicon und der älteste Catechismus“, Li-
tuanica. Sitzungsberichte der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-
historische Classe 11, Wien, 1854, 81; per-
spaudas: Lituanistinis Augusto Schleicherio 
palikimas 1, sudarė ilja lemeškin, jolanta 
zabarskaitė, vilnius: lietuvių kalbos insti-
tutas, 2008, 573. 
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ciatyva baltistikos institutui į leipcigą12; q1 ir B drauge su kitais rankraštiniais žo-
dynais skolinti LKŽ redaktorių kolegijos nariams į Kauną. 

Šiame archyve q1 saugotas kartu su tokio pat in quarto formato q ir C (tai liudija 
jų signatūros: q – Msc. 83 4°, q1 – Msc. 84 4°, C I – Msc. 85 4°, C II – Msc. 86 4°), o in 
folio Blv – kartu su Bvl (jų signatūros: Blv – Msc. 127 fol., Bvl – Msc. 128 fol.). tikėtina, 
kad baigiantis antrajam pasauliniam karui q1 ir Blv, kaip ir kiti rankraštiniai žodynai, 
buvo paslėpti laukstyčių (vok. Lochstädt) pilyje, buvusioje apie 40 km į vakarus nuo 
Karaliaučiaus13. vis dėlto nei q1, nei Blv, skirtingai nei Lex, C, q ir Bvl, per povilo 
pakarklio pokario metais organizuotas ekspedicijas į rytų prūsiją lituanikai gelbėti 
nebuvo parvežti į lietuvą14. Galimas dalykas, kad jie liko po laukstyčių pilies griu-
vėsiais. Kita vertus, gal šie rankraščiai, kaip ir dar beveik aštuoni tūkstančiai litua-
nistinių raštų, pateko į tą traukinio vagoną, kuris užuot vykęs į vilnių buvo nukreip-
tas į maskvą, tad visa tai nugabenta į rusiją ir perduota bibliotekoms15 ? 

abu žodynai BgI paliudyti fragmentiškai. tačiau iš kitų q1 ir Blv paliudijimų BgI 
išsiskiria tuo, kad jame perrašyti ištisi žodynų straipsniai, todėl jis yra bene patiki-
miausias ir daugiausia informacijos teikiantis šaltinis. nors pats būgos rankraštis 
nėra naujiena (jį trumpai aprašė zigmas zinkevičius16, plačiau supažindino vincen-
tas drotvinas17), bet jame išrašyta medžiaga iš Karaliaučiaus archyve saugotų ran-
kraščių iki šiol nebuvo skelbta. taigi zubaitienės parengta publikacija yra neabejoti-
nai reikšminga ir sveikintina jau vien dėl paties objekto – neišlikusių rankraštinių 
žodynų fragmentų – pristatymo mokslo visuomenei. 

1. t u r i n Y s  i r  s t r u K t ū r a. zubaitienės monografiją sudaro pratarmė (p. 7–8), 
publikavimo principai (p. 9–10), dvi stambios dėstomosios dalys, skirtos atitinkamai 
q1 (p. 11–112) ir Blv (p. 113–141), priedai (p. 145–210), šaltinių ir literatūros sąrašas 
(p. 210–213), santrauka vokiečių kalba (p. 214–215). 

pirmoje dalyje „neišlikusio rankraštinio Xviii a. vokiečių–lietuvių kalbų žodyno 
(q1) fragmentai“ (p. 11–112) dėmesys pirmiausiai skiriamas q1 fragmentams BgI: 
aprašoma viso rankraščio struktūra, pateikiama q1 ir q straipsnių BgI analizė, atitin-

12  lina plaušinaitytė, Jokūbo Brodovskio žodyno 
leksikografinis metodas (daktaro disertacija), 
vilnius: vilniaus universitetas, 2010, 36–37.

13  vilius pėteraitis, martynas purvinas, „lauks-
týčiai“, Mažosios Lietuvos enciklopedija 2. 
Kas–Maž, vilnius: mažosios lietuvos fon-
das, mokslo ir enciklopedijų leidybos ins-
titutas, 2003, 514–515 (toliau – MLE 2).

14  apie ekspedicijas žr. povilas pakarklis,  
„tarybiniais laikais rastieji svarbūs litua-
nistikos dalykai“, Tarybinė mokykla 5, 1949, 
12–19; jurginis 1978, 144–151; juozas mar-
cinkevičius, „lituanikos paieškos rytų 
prūsijoje ir Klaipėdos krašte po antrojo 
pasaulinio karo“, Knygotyra 36, 2000, 

184−194; „[l]ituanikos likimas po 1944“, 
MLE 2 664–666.

15  marcinkevičius 2000, 193; MLE 2 665.
16  zigmas zinkevičius, „K. būgos rankraš-

čiai“, K[azimieras] Būga, Rinktiniai raštai 3, 
sudarė z[igmas] zinkevičius, vilnius: 
valstybinė politinės ir mokslinės literatū-
ros leidykla, 1961, 984. 

17  vincentas drotvinas, „Kazimieras būga ir 
mažosios lietuvos žodynai“, Leksikografi-
jos ir leksikologijos problemos. Antano Salio 
100-osioms metinėms. Konferencijos praneši-
mų tezės, 2002 m. birželio 6–7 d., vilnius: 
lietuvių kalbos institutas, 16–17. 
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kamų BgI puslapių faksimilė ir perrašas. Komentuojami q1 žodžiai, kuriuos būga 
įtraukė į pirmą Lietuvių kalbos žodyno sąsiuvinį (1924) bei perrašė į korteles LKŽ kar-
totekai, taip pat nurodoma, kaip būga rėmėsi q1 medžiaga Hermanno Hirto Indoger-
manische Grammatik bei Haroldo benderio A Lithuanian Etymological Index recenzijose 
(1921). toliau aptariami q1 pėdsakai prano skardžiaus studijoje Die slavischen Lehn-
wörter im Altlitauischen (1931, toliau – SLA), Lietuvių kalbos žodžių daryboje (1943), straips-
nyje „mėnesių pavadinimai lietuvių kalboje“ (1930) ir Kazio alminauskio Die Germa-
nismen des Litauischen recenzijoje (1937). apžvelgiamas ir q1 paminėjimas Xviii–XiX 
amžiaus lietuvių dvikalbės leksikografijos veikaluose: nesselmanno Wörterbuch der 
Littauischen Sprache (1851), Kuršaičio Wörterbuch der littauischen Sprache (1883), pilypo 
ruigio Littauisch–Deutsches und Deutsch–Littauisches Lexicon (1747) ir brodovskio žo-
dyne. Galiausiai aptariami q1 žodžiai LKŽ.

antroje dalyje „neišlikusios jokūbo brodovskio žodyno lietuvių–vokiečių kalbų 
dalies (Blv) fragmentai“ (p. 113–141) analizuojami į BgI išrašyti Blv žodyno straipsniai 
ir smulkioji tautosaka, teikiamos atitinkamų būgos rankraščio puslapių faksimilės 
bei perrašas, apžvelgiama informacija apie Blv struktūrą ir joje buvusią leksiką Got-
frydo ostermejerio Gedanken von den alten Bewohnern des Landes Preussen (1780), Kris-
tijono Gotlybo milkaus Littauisch–deutsches und Deutsch–littauisches Wörterbuch (1800) 
ir nesselmanno žodyne (1851), schleicherio darbuose (Lituanica 1853, Littauisches 
Lesebuch und Glossar 1857), Kuršaičio žodyne (1883), būgos pirmame Lietuvių kalbos 
žodyno sąsiuvinyje (1924), mannhardto Letto-Preussische Götterlehre (1936) ir LKŽ.

Knygos pabaigoje yra keturi priedai: 1) q1 žodžių iš skardžiaus SLA sąrašas su 
komentarais (p. 145–155); 2) q1 rekonstrukcija (p. 156–174); 3) q1 lietuviškos leksikos 
rodyklė (p. 175–201); 4) Blv lietuviškos leksikos (atitikmenų bei smulkiosios tautosa-
kos pavyzdžių) rodyklė (p. 205–210). 

Kaip matyti, knygos turinys gerokai pranoksta pratarmėje formuluotą tikslą – pu-
blikuoti BgI fragmentus (p. 7–8) – atskleisdamas autorės siekį aptarti visus žinomus 
abiejų rankraštinių žodynų paliudijimus. taigi ji toli gražu neapsiriboja ne tik BgI, bet 
ir kitais būgos darbais – šio kalbininko persirašytą q1 ir Blv medžiagą papildo duo-
menimis iš kitų lituanistikos šaltinių. Ypač tikslingas rėmimasis skardžiaus darbais. 

dėmesį traukia tik tai, kad turinio požiūriu artimos abi dėstomosios dalys diso-
nuoja struktūriškai. Kažin ar pirmoje ir antroje dalyje nevertėjo šaltinių, kuriuose 
minimi q1 ir Blv, aptarti pagal chronologiją. būgos darbų reikšmė dėl to nė kiek ne-
būtų sumenkinta – veikiau priešingai, chronologinis principas būtų labiau išryškinęs 
tiek būgos, tiek skardžiaus nuopelnus visoje žodynų istorijoje. juolab kad šių šaltinių 
analizė yra ir pati išsamiausia. be to, chronologinis šaltinių aptarimo principas būtų 
nuosekliai dokumentavęs ir pačią rankraščių istoriją. o galbūt pirmoje dalyje būtų 
tikę derinti chronologinį ir svarbumo principą, kaip daroma antroje (p. 113–139). 
Kitaip tariant, BgI, kaip svarbiausią šaltinį, vertėjo palikti pirmoje pozicijoje, o toliau 
laikytis chronologijos. 

be to, galima suabejoti, ar antraštė „publikavimo principai“ (p. 9) tikrai atitinka 
teksto turinį. rodos, skyrelyje tokiu pavadinimu aptartina ne tiek knygos struktūra, 
kiek paties būgos rankraščio publikavimo principai, kurie aprašomi kiek toliau („Fak-
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similė ir perrašas“, p. 41). Į akis krinta tai, kad turinyje (p. [6]) yra du skyreliai tuo 
pačiu pavadinimu „Šaltiniai ir literatūra“ (kreipiantys į p. 145 ir 210), nors pačioje 
knygoje p. 145 skyrelio pavadinimas kiek kitoks – „Šaltinių ir literatūros sąrašas“.

2. q1 i r Blv i Š r a Š Ų  a n a l i z Ė. daugiausia dėmesio monografijoje skirta q1 
paliudijimams įvairiuose šaltiniuose (p. 11–112). išsamiausiai, be abejo, analizuojamas 
pagrindinis q1 paliudijimas – BgI. Čia būga pateikia savotišką q1 ir q lyginamąjį 
sąrašą, iš kurio ne tik matyti, kokie žodyno straipsniai buvo q1, bet ir ryškėja, kuo 
jis panašus į q. autorė labai skrupulingai analizuoja abiejų žodynų vokiškų lemų 
ir lietuviškų atitikmenų rašybos skirtumus, perskaitymo klaidas, taisymus, prierašus 
(p. 19–40). 

ne mažiau detaliai aptarti ir q1 pėdsakai dar viename, itin svarbiame, šaltinyje – 
skardžiaus SLA (p. 82–97). būtent iš šios skardžiaus studijos ir būgos kartotekos q1 

medžiaga pateko į LKŽ (p. 8). autorė nustatė, kad iš 120 skardžiaus užfiksuotų q1 

slavizmų apie 80 paliudyta tik SLA (p. 83). 
preciziška q1 fragmentų BgI ir SLA analizė, didžiulė atida faktams autorės išvadas 

daro patikimas. ji patvirtina urbučio teiginį, kad q ir q1 yra savarankiški *q nuora-
šai18 (p. 40, 100), nes kai kurie prototipe *q buvę žodyno straipsniai q ir q1 skirtingai 
plėtojami, t. y. toms pačioms vokiškoms lemoms, kurios *q dar neturėjo lietuviškų 
atitikmenų, q ir q1 teikiami skirtingi atitikmenys. taip pat pritariama urbučio nuo-
monei, kad q1 buvo mažesnės apimties, t. y. turėjo mažiau puslapių nei q19. be to, 
šiuos urbučio teiginius autorė papildo naujomis įžvalgomis – pavyzdžiui, kad *q ir 
q neišverstos vokiškos lemos q1 išverčiamos, q1 retkarčiais pateikiama daugiau 
lietuviškų atitikmenų nei q, o q1 yra ne tik jo perrašytojo, bet ir kitų asmenų įrašų, 
papildymų, taisymų (p. 40, 78, 100). 

q1 poveikio istorijai atskleisti svarbus jo įtakos ruigio Littauisch–Deutsches und 
Deutsch–Littauisches Lexicon vokiečių–lietuvių kalbų daliai (toliau – RŽvl) tyrimas 
(p. 102–108). lygindama žinomuose RŽvl šaltiniuose neužfiksuotus lietuviškus atitik-
menis su atitinkamais žodyno straipsniais ankstesniuose rankraštiniuose žodynuose 
Lex, C, q, R ir rekonstruotame q1, zubaitienė įtikinamai parodė, kad q1 buvo kai 
kurių RŽvl lietuviškų atitikmenų šaltinis20, greičiausiai tiesioginis (p. 109). taigi ruigys 
buvo bene pirmasis leksikografas, naudojęs q1 medžiagą savo žodynui pildyti. 

pasak zubaitienės, be ruigio, q1 rėmėsi ir brodovskis rengdamas Bvl (p. 109). tačiau 
ši išvada dar nepakankamai argumentuota. savo nuomonei pagrįsti ji pateikia penkis 
Bvl straipsnius, kurių lietuviški atitikmenys tik iš dalies sutampa su rekonstruotu q1 
(p. 108–109), taigi šių sutapimų įrodomoji galia nedidelė. suprantama, įrodyti Bvl rė-
mimosi q1 faktą, kai Bvl išlikusi ne visa, o q1 tegalima pažinti iš dalinės rekonstrukci-
jos, nėra lengvas uždavinys. vis dėlto mintis dėl brodovskio rėmimosi q1 reikalauja 
tekstologiškai relevantiškesnių pavyzdžių ir kol kas dar lieka hipoteze. 

18  urbutis 1987, 70–71. 
19  urbutis 1987, 71.
20  beje, šią mintį autorė jau kėlė kiek anks-

čiau, žr. vilma zubaitienė, Pilypo Ruigio 
žodynai (daktaro disertacija), vilnius: vil-
niaus universitetas, 2007, 108–111. 
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nors zubaitienė rėmėsi, rodos, visais dabar žinomais q1 ir Blv paliudijimais (žr. 
1), tačiau jų analizė vis dėlto nevienodo lygmens. Kai kuriems iš jų skirti skyriai tėra 
apžvalginio pobūdžio. Kad tuos šaltinius dar reikia išsamiau nagrinėti, pripažįsta ir 
pati autorė (p. 80, 133, 137, 140). 

nuodugnesnio tyrimo ypač pageidautina monografijos skyriuose apie Blv. antai 
aptariant Blv pėdsakus nesselmanno ir Kuršaičio lietuvių–vokiečių kalbų žodynuo-
se (toliau – atitinkamai NŽ, KŽlv), apsiribojama teiginiu, kad NŽ ir KŽlv esama B 
nuorodų, o norint nustatyti, kurie žodžiai imti iš Bvl, o kurie – iš Blv, reikia nuoseklios 
gretinamosios analizės; taip pat pateikiama keletas konkrečių Blv nuorodų (p. 134, 
137). Čia būtų buvę pravartu bent suregistruoti visas nesselmanno ir Kuršaičio pa-
teiktas Blv nuorodas.

Kol šis Blv pažinti svarbus tyrimas neatliktas, pasakytina, kad NŽ ir KŽlv esama 
šiokių tokių ženklų, rodančių, jog šie leksikografai greičiausiai rėmėsi dažniau (ar 
tik) Blv nei Bvl. Į tai pirmiausiai orientuoja žodynų kalbų eilė: rengiant lietuvių–vo-
kiečių kalbų žodynus, nesselmannui ir Kuršaičiui buvo patogiau remtis Blv kaip 
tokios pat kalbų eilės žodynu.

Kur kas įtikinamiau šių žodynų rėmimąsi Blv galėtų liudyti vokiškos aprašomo-
sios konstrukcijos bei vokiški hiperonimai, kurie Bvl negalėjo užimti lemos pozicijos 
(tiesa, kai kurie iš jų, ypač augalų, žuvų pavadinimai, teoriškai galėjo būti imti ir iš 
Bvl teminių lietuviškos leksikos sąrašų [plg. Bvl 272–273, 476, 979], į kuriuos savo 
ruožtu tikriausiai vis tiek pateko iš Blv21), pvz.: 

 NŽ22 45 apsiwagiu ſich ʒum Diebe machen, ſich in den Ruf eines Diebes 
bringen (? bd.)

 NŽ 270 Greinéle, ês. f. ſo wenig Getreide u. dergl. in einem Gefäß, daß kaum 
der Boden bedeckt iſt (bd.) 

 BgI23 39 Greinele iſt [k]aum den Boden bedeckt vom Getreyde 127f.

 KŽlv24 19 [apſukẽlis, -io, subst. m. bd. ein Wirbel im Wasser; sonst wỹrius.]

 KŽlv 353 [rėwas, -o, subst. m. bei brd. der Umlauf des Wassers am Damm.]

tikėtina, kad Blv remtasi ir tais atvejais, kai žodyno straipsniuose su nuoroda į B 
lietuviškoms lemoms teikiami keli vokiški atitikmenys, pvz.: 

 NŽ 274 paboley, add. hin und wieder, nicht alleʒeit (bd.).

 NŽ 314 praźastis, czio, m. ein Beiname, Spottname, Ekelname (bd.)

21  dėl brodovskio žodyno vokiečių–lietuvių 
bei lietuvių–vokiečių kalbų dalių chronolo-
ginio santykio ir Bvl rėmimosi Blv žr. plau-
šinaitytė 2010, 38–42. 

22  G[eorg] H[einrich] F[erdinand] nessel-
mann, Wörterbuch der Littauiſchen Sprache, 
Königsberg: verlag der Gebrüder bornträ-
ger, 1851.

23  Čia ir toliau, kur įmanoma, paraleliai teikia-
mi BgI paliudyti tie patys Blv fragmentai. 

24  [Frydrichas Kuršaitis,] WöRTERBUCH 
DER LITTAUISCHEN SPRACHE VON 
FRIEDRICH KURSCHAT [...], ZWEITER 
THEIL: LITTAUISCH–DEUTSCHES WöR-
TERBUCH, Halle a. s.: verlag der buch-
handlung des Waisenhauses, 1883.
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 KŽlv 75 [dábar, adverb., nach brd. noch, annoch, noch nicht, weit gefehlt, warte 
ein wenig. in pr. litt. jetzt ganz unbekannt.]

 KŽlv 77 [dairýtuwė, -ės, subst. f., nach brd. die Wacht, das Schillerhaus.]

 KŽlv 82 [deiwaitis, -cźio, subst. m. demin., bei schleicher Gottheit, Perkun; bei 
brd. Abgott, Donner; deiwáicźius garbinti, Abgötterei treiben. brd.]

 BgI 53 deiwaitis Abgott. it: Donner. najades.

 KŽlv 84 [derna, -õs, sbst. f. ein Brett, eine Bohle. brd.]
 BgI 39 derna Bolen, Brett 127f.

Kadangi tiek nesselmannas, tiek Kuršaitis rėmėsi jau defektine Bvl dalimi, api-
mančia lemas nuo Abtilgen die Geſetʒe (Bvl 39) iki Scharwercker (Bvl 1050)25, vienas iš 
iškalbingiausių rodiklių yra NŽ ir KŽlv lietuviškos lemos, kurių vokiški atitikmenys 
prasideda raidėmis A–Abte, Schat–T, U, V, W, Z, t. y. kurios negalėjo būti perrašytos 
iš trūkstamų Bvl atkarpų, pvz.: 

 NŽ 20 ese, ês, f. Waſſerfurt (bd.) 
 BgI 39  eſe Wasserfuhrt 127f.

 NŽ 240 apigarde, es, f. der Umkreis (? bd.) 

 NŽ 329 baidytuwe, ês. f. das Ʒuchthaus (bd.).

 NŽ 302 puwẽsus, aus, m. der Abendwind (bd.)

 KŽlv 11 [apãlēs, f. -uſi, part. aor. abgemergelt bd.] 

 KŽlv 29 [atßlaimas, -o, subst. m. der Vorhof. bd.]

 KŽlv 68 [cźebãtas, -o, subst. m. der Stiefel. brd.]

 KŽlv 82 [deiws giltin, die Todesgöttin. brd.]

 KŽlv 84 [derklonas, -o, subst. m. Unflath. brd.] 
 BgI 39 derklonas Unflath 127fol.

 KŽlv 107 [erßktris, -io, nach brd. der Wallfisch.] 
 BgI 39 erßketris Wallfisch 127f.

Kad kai kurie NŽ ir KŽlv užfiksuoti brodovskio žodyno žodžiai imti iš Blv, liu-
dija ne tik būgos persirašyti atitinkami žodyno straipsniai, bet ir tai, jog dalies šios 
leksikos Bvl, rodos, apskritai nėra, pvz.: Apigarde NŽ 240, Baidytuwe NŽ 329, dairý tu-
wė KŽlv 77, derklonas KŽlv 84, Greinéle NŽ 270 ir kt.

detalesnė NŽ ir KŽlv analizė būtų leidusi ne tik atskleisti Blv poveikio šiems 
žodynams pobūdį bei mastą, bet ir identifikuoti Blv žodžius bei jais papildyti lietu-
viškos Blv leksikos rodyklę (apie ją žr. 4.2). 

25  nesselmann 1851, vi.
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3. BgI F a K s i m i l Ė, p e r r a Š a s, K o m e n t a r a i. po tekstologinės q1 ir Blv 
fragmentų BgI analizės teikiamos atitinkamų būgos rankraščio puslapių faksimilės 
(p. 43–75 ir p. 117–125, 127–131). jos geros kokybės. atkarpų iš q1 yra BgI 31–39, 
159–181, o iš Blv – BgI 29, 31, 39, 53, 125, 127. Kadangi būga q1 fragmentus išrašė ne 
nuo pradžios, jie dedami ne pagal BgI puslapių seką, o taip, kad būtų išlaikyta abė-
cėlinė šio žodyno makrostruktūra: BgI 159–181, 31–39. 

nors daili būgos rašysena palyginti gerai įskaitoma, paraleliai su jo teksto faksi-
milėmis dedamas ir dokumentinis paraidinis perrašas – taigi pačiam skaitytojui ne-
bereikia jokių pastangų šifruojant vieną kitą nelabai aiškią grafemą ar diakritiką. 
perraše išlaikomos būgos vartotos grafemos, taip pat grafinis teksto vaizdas. dėme-
sys atkreiptinas tik į p. 66, kuriame matyti originalaus ir perrašyto teksto išdėstymo 
neatitikimų. be to, dėl ribotų techninių galimybių perraše neatsispindi skirtingi bū-
gos pabraukimų tipai (vienu, dviem ir trimis brūkšneliais, atliekančiais skirtingas 
funkcijas), tačiau šiuo atveju gelbsti gretimame puslapyje pateikta faksimilė. 

netiksliai perrašytų žodžių pastebėta vos vienas kitas, pvz.: Źardininkas (=Źardnin-
kas, p. 60), Gajus (=Gajus, p. 62), MahlStube (=Mahlstube, p. 64), Wurſt (=Wurst, p. 74, 
122), Dieweris (=Diewieris, p. 74), Iedras (=Jedras, p. 74, 122; toliau tame pačiame žody-
no straipsnyje tam pačiam garsui reikšti vartojama grafema <j>: Jedromis kai už- ‖ pilts. 
Serga Jedromis). 

Kaip ir dera, tekstologiniame aparate autorė išskleidžia būgos vartotus sutrum-
pinimus. Keliose vietose vis dėlto korektiškai konstatuojama, kad dviejų santrumpų 
(p. 66, 120 ir 130) iššifruoti nepavyko. tenka pripažinti, kad vienos iš tų santrumpų 
BgI 127 neišskleidimo priežastis – netiksliai iššifruotas būgos įrašas. Kitaip tariant, 
minėtame puslapyje būga įrašė ne „aln.“ (kaip teikiama perraše p. 130), o Bvl (ir, 
tikėtina, Blv) gana dažnai pasitaikančią santrumpą „aen.“ (lot. aenigma ‘mįslė’). be 
to, laikantis nuoseklumo, derėjo išskleisti ir dar vieną kitą, nors ir žinomą, tekste 
vartojamą santrumpą: „ſc.“ (p. 74, 122; lot. scilicet ‘būtent, t. y. ’), „it:“ (p. 124; lot. item 
‘taip pat’), „v.“ (p. 74, 122; lot. vide ‘žiūrėk’), „spec.“ (p. 74, 122; lot. species ‘rūšis’). 
paprastai labai dažnos santrumpos išskleidžiamos pirmą kartą ir duodama nuoroda, 
kad toliau nebus aiškinamos.

perraše autorė pasirinko atspindėti vadinamąjį „paskutinės rankos“ BgI variantą 
(vok. Fassung letzter Hand), todėl ankstèsnės būgos užrašymo versijos, taisymo būdas, 
vėlesni q prierašai nuosekliai komentuojami tekstologiniame aparate. tekstologiniai 
komentarai teikiami išnašose, žymimose lotyniškos abėcėlės raidėmis, tad visai ne-
tikėta, kad p. 124 jų atsiranda laužtiniuose skliaustuose pačiame perraše. 

vienu kitu atstatytu BgI pirminiu variantu būtų galima suabejoti. antai p. 62, Š 
išnašoje, įrašyta „Haven ← Hasen“ (t. y. Hasen [beje, taip interpretuojant šį žodį, tu-
rėjo būti Haſen] būgos taisytas į Haven). tačiau labiausiai tikėtina, kad čia būga arba 
supainiojo grafinę garso [f] išraišką lietuvių ir vokiečių kalbose (atitinkamai <f> ir 
dažniausiai <v>), arba, kas atrodo įtikinamiau, jį veikė modernesnė šio žodžio rašy-
ba su <f> – Hafen, todėl pirmiau įrašė jam įprastesnę grafemą <f> (kuri grafiškai labai 
panaši į <ſ>, tad šifruojant lengva apsirikti) ir tik vėliau ištaisė ją į <v>. taigi p. 62, Š 
išnašoje, komentaras turėtų būti „Haven ← Hafen“.
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be tekstologinių, šalia perrašo teikiami ir dalykiniai komentarai (nuorodos į juos 
žymimos skaičiais). jų vaidmenį prie q1 fragmentų perrašo atlieka žodyno straipsniai 
iš giminiško q, o prie Blv – iš Bvl. Šie komentarai leidžia skaitytojui iš karto gretinti 
tekstus ir įsitikinti kad ir q bei q1 giminyste ar jų originalumo apraiškomis, taip pat 
Bvl ir Blv artimumu. būgos išrašų iš q1 bei Blv faksimilių perrašas ir greta jo sistemin-
gai cituojamos atkarpos iš q ir Bvl tampa akivaizdžiu autorės išvadų patvirtinimu. 

minėtina, kad tekstologinių ir dalykinių komentarų esama ne tik šalia būgos 
rankraščio perrašo, bet ir prie SLA užfiksuotų q1 straipsnių bei rekonstruoto q1. 

4. p r i e d a i. ne mažiau nei BgI faksimilės ir q1 bei Blv išrašų įvairiuose šalti-
niuose analizė svarbūs knygos pabaigoje pateikti priedai – q1 rekonstrukcija ir q1 bei 
Blv lietuviškos leksikos rodyklės. Šie priedai yra labai vertinga knygos dalis, repre-
zentuojanti kruopštaus autorės darbo rezultatą, reikšmingą tolesniems šių ir kitų 
mažosios lietuvos rankraštinių žodynų tyrimams. tik kažin ar tiktų juos vadinti 
priedais – žodis priedai suponuoja tam tikrą nelygiavertiškumą, o turinio požiūriu čia 
teikiama informacija prilygsta savarankiškoms knygos dalims ar skyriams. 

4.1. q1 r e K o n s t r u K C i j a. remdamasi minėtais būgos ir skardžiaus darbais, 
LKŽ bei jo kartoteka (p. 156) ir giminišku q, zubaitienė rekonstravo per 660 daugiau 
ar mažiau išsamių šio žodyno straipsnių. Žinant, kad genetiškai su q1 susijusius q 
bei R sudaro atitinkamai per 13 00026 ir 12 89027 vokiškų lemų, manytina, jog autorei 
pavyko atkurti maždaug dvidešimtąją dalį q1 makrostruktūros. Kadangi nenurodo-
ma, kokiu mastu remtasi minėtais šaltiniais, galima tik spėti, kad tam panaudota visa 
BgI ir SLA medžiaga, o LKŽ ir jo kartoteka remtasi pavieniais atvejais (plg. p. 80). 
taigi jau rekonstruotą q1 ateityje dar būtų tikslinga pildyti visais LKŽ ir jo kartote-
koje užfiksuotais q1 žodžiais. 

dėl objektyvių priežasčių rekonstrukcija negali būti visiškai tiksli. autorei neiš-
vengiamai teko susidurti su rašybos problema: autentiškos q1 rašybos atstatyti neį-
manoma, tad ji pateikta pagal antrinius šaltinius (p. 156). taip pat nėra garantijos, 
kad atkurtì žodyno straipsniai tokie pat išsamūs, kokie buvo originale. nepaisant to, 
rekonstruoti q1 fragmentai jau leidžia ne tik susidaryti vaizdą apie šį žodyną, bet iš 
dalies ir palyginti q1 su kitais mažosios lietuvos rankraštiniais žodynais, išryškinti 
jų bendrybes bei skirtumus ir net atskirti q1 užfiksuotos naujos, arba originaliosios, 
lietuviškos leksikos klodą. 

Greta šios q1 rekonstrukcijos būtų labai pravarti ir analogijos principu parengta 
Blv rekonstrukcija. Kad ji būtų kuo išsamesnė, reikėtų pasiremti ne tik BgI, bet ban-
dyti identifikuoti visus Blv fragmentus nesselmanno, Kuršaičio, galbūt ir milkaus 
žodynuose. be to, rekonstruojant Blv straipsnius būtų prasminga pasitelkti Friedricho 
Wilhelmo Haacko žodyną Vocabvlarivm Litthvanico-Germanicvm et Germanico-Litthva-
nicvm (1730), kuriuo, kaip teigia nesselmannas, remtasi Blv28. 

26  vincentas drotvinas, „mažosios lietuvos 
žodynai“, MLE 2 801.

27  Christiane schiller, Zur Geschichte der preu-
ßisch-litauischen Lexikographie. Die hand-

schriftliche Lexikographie bis 1744. Habilita-
tionsschrift, berlin: Humboldt-universität 
zu berlin, 2009, 126.

28  nesselmann 1851, vi.
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4.2. q1 i r  Blv l i e t u v i Š K o s  l e K s i K o s  r o d Y K l Ė S. q1 rodyklėje pateikti 
žodžiai iš BgI, SLA, būgos Lietuvių kalbos žodyno pirmo sąsiuvinio, LKŽ ir jo kartote-
kos (p. 175), o Blv rodyklėje (kaip liudija šaltinio nuorodos prie Blv formų) – iš BgI. 

nelabai aišku tik, kodėl q1 rodyklėje į šio žodyno žodžių formų eilę įtrauktos 
ir q formos, pvz.: 

čeriukas, čerukas ‘kryžmažiedžių šeimos augalas, rėžiukas’ (2) sm.: nom. pl. Czerukai 
BgI vii 167 ii3 ← q; Zerukai BgI vii 167 ii4 ← q1 (p. 180);
duonkubilis ‘kubilas duonai maišyti, duonkepė’ (2) sm.: nom. sg. Důnkubilis BgI vii 
159 ii2 ← q1; Důnkubelis [corr.] BgI vii 159 ii2-4 ← q (p. 180). 

be to, atskirais straipsniais čia teikiami ir vien tik q užfiksuoti žodžiai, pvz.: 

briedelė ‘pumpuruotas grybas’ (1) sf.: nom. pl. Bredeles BgI vii 181 i34 ← q (p. 179); 
skirpstas ‘skroblas’ (1) sm.: nom. sg. Skirpſtas BgI II 31 I24 ← q (p. 195); 
spanguolė (1) sf.: nom. pl. Spangůles BgI vii 181 ii2 ← q (p. 195); 
volokas ‘valakas’ (1) sm.: nom. sg. Wolokas BgI II 37 I6 ← q (p. 200).

nors rodyklės sudarymo principų pirmoje pastraipoje autorė mini į šią rodyklę 
įtraukusi ir q žodžius (p. 175), tačiau pavadinimas „neišlikusio Xviii a. vokiečių–lie-
tuvių kalbų žodyno žodžių rodyklė“ (p. 175) liudija, kad tai – q1 žodžių sąrašas. 
Galima numanyti, kad q žodžius q1 rodyklėje pateikti paskatino ta aplinkybė, jog jie 
kartu paliudyti BgI. tačiau šis motyvas atrodo nepagrįstas: juk tyrimo objektas – ne 
pats būgos rankraštis, o neišlikusių žodynų fragmentai jame. q1 rodyklėje q formos, 
tiksliau – nuorodos į q, galbūt galėtų būti teikiamos tada, jei tas pats žodis užfiksuo-
tas abiejuose žodynuose, t. y. ir q1, ir q. joje turbūt dar galima palikti su q sutam-
pančius žodžius skaurada (p. 194) ir šumnas (p. 197), nes tokios formos į q1 įrašytos 
pirmiausiai jo perrašytojo ir tik vėliau žodyno skaitytojų ištaisytos į skarrada (p. 58–59 
[BgI 175]) ir šulnas (p. 68–69 [BgI 33]).

abi rodyklės parengtos iš esmės remiantis ankstesnių pavyzdinių senųjų raštų 
leksikos indeksų (Czesławo Kudzinowskio samuelio Chylinskio Naujojo Testamento 
ir mikalojaus daukšos Postilės, vlado Žulio jono rėzos raštų, alekso Girdenio Žyva-
to, bonifaco stundžios Kristupo sapūno ir teofilio Šulco Compendium Grammaticae 
Lithvanicae ir kt.) sudarymo principais: antraštine teikiama transponuota forma, nu-
rodomas žodžio pavartojimų skaičius, t. y. jo dažnumas, duodamos tiek antraštinių, 
tiek tekste pavartotų formų gramatinės charakteristikos (lotyniškų terminų santrum-
pomis) ir, žinoma, pačios formos su šaltinio nuoroda.

tyrėjams labai patogu, kad šiose rodyklėse prie dabartinėje vartosenoje nebe-
funkcionuojančių žodžių pateikiamos jų reikšmės. Kita vertus, reikia pasakyti, kad 
šio principo laikomasi dar nelabai nuosekliai. pavyzdžiui, reikšmės būtų labai rei-
kalingos ir prie šių dabar nebevartojamų ar itin retai tevartojamų žodžių: griektvanis 
(p. 182), milinys (p. 188), popierninka (p. 192), skuska (p. 195), surma(s) (p. 196), susibun-
ta voti (p. 196), šlėga (p. 197), šventlyčia (p. 197), uždėtka (p. 199), varianka (p. 199), vehu 
plaustas (p. 200), volockybė (p. 200) (iš q1 rodyk lės); siūbainis (p. 209), stabutis (p. 209) 
(iš Blv rodyklės) ir kt. 
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dėl kai kurių nurodytų reikšmių galima būtų diskutuoti. antai prie q1 būdvardžio 
buinus, -i duodama reikšmė ‘meilus’ (p. 179). skardžius studijoje SLA, iš kurios imtas 
šis q1 žodis, pateikia septynis vokiškus jo atitikmenis: streitbar; geil, üppig, ausschweifend, 
übermüthig; unehelich; unkeusch SLA 106, tačiau nė vienas iš jų, rodos, neverstinas žodžiu 
meilus. zubaitienės rekonstruoto q1 straipsnio geil Buinus (p. 149, 422 išnaša; p. 163) 
lema – žodis geil – nuo viduriniosios vokiečių aukštaičių kalbos (vok. Mittelhochdeutsch) 
laikų iš esmės turi dvi reikšmes: 1) ‘sexuell erregt’; 2) ‘üppig’29. rankraštiniuose vokie-
čių–lietuvių kalbų žodynuose Lex, C, q, R, B ir AKunz ši lema verčiama panašiai, plg.: 

 Lex 40v Geil tranßus
 C i 800  Geil. tranßus, aus. m. Gaius, aus.
 C i 768  Geyl. Gaßlus, aus. m. li. lôs. F.
 q 210 Geil erdreich --- traſƶus. Gaiƶus.
 q 211 Geiler ---- paſƶlus (corr. =Gaſƶlus). buinus.
 R 100 Geil --- Gaiƶus.
 R 100 Geiler -- Cfaſƶlus (corr. =Gaſƶlus). buinus.
 B 542 Geil laſcivus, libidinoſus. Gaßlus
 B 542 Geil fertilis, pingvis traißus.
 AKunz 94 Geil, transzus. gaiźus.

LKŽe prie buinus taip pat teikiamos reikšmės ‘vešlus’, ‘gašlus’. taigi žodis buinus, -i 
ir čia aiškintinas ne ‘meilus’, bet ‘vešlus’, ‘gašlus’. 

tikslintina ir q1 rodyklėje nurodyta daiktavardžio ankštiras reikšmė ‘inkštiras’ 
(p. 178). Kaip teikiama LKŽe, inkštiras turi dvi reikšmes: 1) ‘patinusi riebalų liauka, 
spuogas’; 2) ‘vikšras gyvulių odoje, ankštara’. iš jų tik antroji tinka žodžiui ankštiras. 
tai liudija ir šio žodžio vokiškas atitikmuo Angerling (dabartinė forma Engerling), jau 
viduriniosios vokiečių aukštaičių kalbos laikais vartotas ‘Wurm, made’ (PW 22130), o 
dabar – ‘larve’ reikšme (DDW 463). 

pasitaikė ir pora atvejų, kai antraštinio žodžio reikšmė aiškinama tuo pačiu žodžiu: 
„gaspadorius ‘gaspadorius’“ (=gaspadorius ‘šeimininkas, darbininkas’, p. 208); „žvikris 
‘žvikris’“ (=žvikris ‘žvairys’, p. 201). 

suabejoti galima tik viena kita antraštine forma. pavyzdžiui, svarstytina dėl ant-
raštinio žodžio pernaga ir jo gramatinės charakteristikos: „pernaga ‘nago platumo’ (1) 
sf. nom. sg. Pernaga BgI vii 181 ii7 ← q=q1“ (p. 191). toks daiktavardis LKŽe neuž-
fiksuotas. jis, rodos, randamas tik q1 ir jam giminiškuose rankraštiniuose žodynuose, 
plg.: Nagelbreit, Pernaga Lex 63v, Nagelbreit --- Pernaga q 360, Nagelbreit – Pernaga R 168. 

29  plg. žodžio geil teikiamas reikšmes vokiečių 
kalbos žodynuose: 1) ‘sexuell erregt’, ‘lüs-
tern’; 2) ‘üppig wachsend’, ‘fruchtbar’,    
žr. Herman paul, Deutsches Wörterbuch, 9., 
vollständig neu bearbeitete auflage von 
Helmut Henne und Georg objartel, tübin-
gen: max niemeyer verlag, 1992, 326 (to-
liau – PW); 1) ‘gierig nach geschlechtlicher 
befriedigung, vom sexualtrieb beherrscht, 
sexuell erregt’; 2) (von pflanzen) ‘allzu üp-

pig, aber nicht sehr kräftig wachsend; wu-
chernd’, žr. Duden Deutsches Universalwör-
terbuch, 4., neu bearbeitete und erweiterte 
auflage, mannheim, leipzig, Wien, zürich: 
dudenverlag, 2001, 621 (toliau – DDW). 

30  taip pat žr. Deutsches Wörterbuch von Jacob 
Grimm und Wilhelm Grimm 3. E–Forsche, 
leipzig: verlag von s. Hirzel, 1862, sp. 480 
(http://germazope.uni-trier.de/projects/
dWb; žiūrėta 2010-09-04).
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tikėtina, kad čia teikiamas atitikmuo Pernaga tėra korektūros klaida, patekusi veikiau-
siai dar iš bendrojo prototipo *Lex, nes šis vokiečių kalbos žodis C ir B verčiamas 
daiktavardine prielinksnine konstrukcija, plg.: Nagelbreit. Per Nagą C ii 112, [Nagel]
Breit per naga B 935. tad q1 rodyklėje, remiantis jos sudarymo principais (p. 175), prie 
jau iškeltos formos „pernaga“, kaip ir kitų žodžių su korektūros klaidomis, teiktina 
pažyma corr. ir nuoroda į teisingą antraštinį žodį, prie kurio keltinas visas straipsnis. 

nežinia kodėl q1 rodyklėje antraštiniu iškeltas ir kaip pluralia tantum daiktavardis 
apibūdintas žodis penigai (p. 191), o Blv rodyklėje antraštine teikiama nedaugiskaiti-
nė forma pinigas (p. 209). 

Gramatinės žodžių charakteristikos nurodytos atidžiai. pastebėta vos keletas ne-
tiksliai apibūdintų žodžių: „padugnės ‘nuosėdos’ (1) sm. [=sf.] plr.“ (p. 190), „parū-
gėlis, -ė (1) adj. [=sm., sf.]“ (p. 209), „piktadėja ‘piktadarys’ (1) sf. [=scom.]“ (p. 191). 
Gramatinės informacijos pasigesta taip pat tik poros žodžių straipsniuose: „parakas 
(1) sm.: [nom. sg.] Parakas BgI II 31 I11 ← q=q1“ (p. 190); „tvu (3) [interj.]“ (p. 210). 

Šiokių tokių netolygumų yra vartojant lotyniškas santrumpas. antai q1 rodyklėje 
asmenvardžiai apibūdinami nom. pers. (plg. „Žemynė ‘derliaus deivė’ [1] sf. nom. 
pers.“, p. 201), vietovardžiai – nom. loc. (plg. „Dančkas ‘Gdanskas’ [1] sm. nom. loc.“, 
p. 180; „Vokė ‘vokietija’ [1] sf. nom. loc.“, p. 200), o Blv rodyklėje tiek asmenvardžiai, 
tiek vietovardžiai – propr. (plg. „Baubis ‘piemenų dievas’ [1] sm. propr.“; „Balėtas 
[2] sm. propr.“, p. 207) ir pan. 

apibendrinant pasakytina, kad ši knyga brėžia kelias tolesnių q1 bei Blv tyrimų 
kryptis: 1) rekonstruoto q1 ir jo lietuviškos leksikos rodyklės pildymas duomenimis 
iš LKŽ ir jo kartotekos; 2) Blv fragmentų identifikavimas milkaus, nesselmanno, 
Kuršaičio žodynuose ir Blv rekonstravimas remiantis ne tik jais, bet ir Haacko žody-
nu, BgI, LKŽ bei jo kartoteka; 3) Blv lietuviškos leksikos rodyklės pildymas iš milkaus, 
nesselmanno, Kuršaičio žodynų ir LKŽ bei jo kartotekos. būtų prasminga paieškoti 
rusijos bibliotekose saugomos lituanikos, nors tikimybė ten rasti rankraštinių ma-
žosios lietuvos žodynų ir labai maža. visa tai teikia impulsų naujiems tyrimams ir 
naujoms hipotezėms. 

belieka pabrėžti, kad vilmos zubaitienės monografija labai svarbi mažosios lie-
tuvos leksikografijos istorijai – čia publikuoti būgos išrašai iš q1 bei Blv padeda su-
sidaryti vaizdą apie mūsų dienų nepasiekusius žodynus, o autorės rekonstruoti q1 
fragmentai atstoja trūkstamą grandį rankraštinių vokiečių–lietuvių kalbų žodynų bei 
jų nuorašų grandinėje. 

maža to, šioje monografijoje skelbiamos BgI ištraukos atskleidžia ir būgos moks-
linius interesus bei jo leksikografinio darbo metodus. taigi ši knyga taip pat yra 
indėlis į žymiojo lietuvių kalbininko mokslinio palikimo tyrimus, kuriems skirtõs 
išsamios monografijos, norėtųsi tikėti, ateityje dar sulauksime. 

birutė triškaitė Gauta 2010 m. spalio 21 d.
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5 
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: birute.triskaite@lki.lt 
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William R. Schmalstieg
Pennsylvania State university, State college

Review of :

Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1,
Danguolė Mikulėnienė (vyr. redaktorė)

vilnius: lietuvių kalbos institutas,

2005, 396 p. isbn 9986-668-70-0

this volume is divided into three main sections: 1) “Kazimieras jaunius – tarmė-
tyrininkas ir kalbos istorikas”; 2) “diachroniniai tyrimai, kalbos istorija”; 3) “sin-
chroniniai tyrimai, tarmės ir bendrinė kalba”. 

the first article, “Kazimiero jauniaus dialektologijos darbai (transkripcija, klasi-
fikacija, prozodija)” (pp. 13–48), by aleksas Girdenis begins with the statement that 
lithuanian dialect information can be gleaned from jaunius’ Lietuvių kalbos gramatika 
in which jaunius uses special signs which may have different values in different 
dialects. thus, ā of nasal origin would be rendered by ṅ, e.g., kṅ for kã ̨‘who, what’ 
if in the dialects there might be either mixed diphthongs or nasal vowels. in fact a 
dialect classification is given here, which, later refined by antanas salys, has become 
the standard classification. 

according to Girdenis, particularly important dialect publications were printed 
in the annals of the Kaunas province and these were rather broadly discussed by 
Kazimieras būga in his Aistiški studijai (1908). Girdenis’ article is very detailed and 
penetrating, and he ends with the statement, which he has amply demonstrated with 
vast detail: “Kazimieras jaunius, kaip dialektologas, buvo labai blaivios minties ir 
subtilios intuicijos mokslininkas” (p. 44).

in her brief article “Panevėžio tarmių aprašas – pirmoji mokslinė šiaurės panevėžiškių 
tarmės studija” (pp. 49–53) Genovaitė Kačiuškienė notes jaunius’ keen ear, since he 
distinguished in the northern panevėžys dialect very long, long, half-long, short and 
murmured vowels (p. 50). although some speakers of the dialect seem to feel that 
the murmured vowel does not exist, the lack of devoicing of the root final consonant 
in such words as stoogas = standard stogas ‘roof’ and laadas = standard ledas ‘ice’ dem-
onstrates the existence of such a vowel. jaunius said that somebody who listened 
carefully could clearly hear the vowel.
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according to vincentas drotvinas’ article “leksikos dalykai Kazimiero jauniaus 
rankraštiniame pavelde” (pp. 54–66) jaunius’ manuscripts are now kept in five differ-
ent lithuanian institutions: (1) the rare books and manuscripts section of the martynas 
mažvydas national library of lithuania; (2) the library of vilnius university; (3) the 
library of the institute of lithuanian literature and Folklore; (4) the lithuanian state 
Historical archives; (5) the Curia archives of the Kaunas archdiocese. in general one 
can divide jaunius’ lexical work into two categories, first occasional notes, lists etc., 
and second research studies on the origin of lithuanian words etc. according to 
drotvinas, the small manuscript texts with a few exceptions were written by jaunius 
himself (p. 57) and they cover many different subjects. more work must be done on 
the manuscripts to determine what has remained only in the form of notes and what 
has been used in the Lietuvjų kalbos gramatika and the various dialect descriptions. a 
more thorough study of the manuscripts will help to determine the author of the notes 
and the chronology and to clarify a number of jaunius’ scientific statements, and 
drotvinas promises to publish the most important articles and notes in a forthcoming 
second volume of jaunius’ Collected Writings (Rinktiniai raštai).

antanas pakerys’ article “Kirčiuoti homiletikos tekstai” (pp. 67–79) begins with the 
statement that investigators of the activity and work of antanas baranauskas have 
noted that in the eighth decade of the 19th century a course on homiletics, the art of 
preaching sermons, was introduced at the Kaunas priest’ seminary. this course had 
considerable significance for the public use of lithuanian. it is not mentioned, how-
ever, that baranauskas continued a tradition of mikalojus daukša, whose notes for 
his courses were supplied with accent marks. pakerys studies the part of jaunius’ 
homiletics course having to do with the rules for the oral transmission of the word 
of God. a list of 32 items where jaunius’ accentuation differs from that of modern 
standard lithuanian was prepared by pakerys (a representative sample follows here): 
1) non-final stem-stressed a, e all have the circumflex, e.g., mãno ‘my,’ tãvo ‘your (sg.)’ 
(as opposed to contemporary standard màno, tàvo); 2) stressed e, o in words of foreign 
origin are long, mostly with the circumflex, e.g., Evangẽlijos ‘Gospels’ (as opposed to 
contemporary standard Evangèlijos); 3) derivatives with the suffix -imas of the non-
prefixed preterit tense acute root forms, e.g., apréiszkimo (gen. sg.) ‘revelation’ (as 
opposed to contemporary standard apreiškìmas); 20) in the 3rd person future the acute 
is retained in the final syllable, e.g., apturs ‘will receive’ (as opposed to contemporary 
standard turs ‘will have’), gals ‘will be able to’ (as opposed to contemporary stan-
dard gals). pakerys concludes by saying that in the future other notes of jaunius 
should be investigated and the system compared with that of baranauskas. 

the article “семантические группы балтийской гидронимии бассейна оки” 
(pp. 83–103) by jurij otkupščikov begins the section on diachronic investigations. 
otkupščikov maintains that one may discern several semantic groups characteristic 
of hydronymic appellations. to the category of fauna he ascribes such names as 
Antupovka, a river in the basin of the ugra. the name Antupovka can be derived from 
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lith. ántis ‘duck’ and ùpė ‘river’. the final syllable -ovka is to be explained as a rus-
sification of the name. then follow about ten pages of etymologized names the last 
of which is Jukša, a river in the basin of the Kljaz’ma, which is to be compared with 
lith. jukšà ‘piglet.’ the section on flora begins with the name Abol’nja, a river in the 
basin of the Žizdra, which is cognate with lith. obelìs ‘apple tree’. the last name in 
this group is Šindra which is to be compared with lith. šìndra ‘the name of a kind of 
swamp plant’. other hydronyms with various origins are listed on pp. 97–102. these 
begin with a river in the basin of the nerl’, the Vol’ša, the name of which may reflect 
an original *Valšė derived from valùs ‘clean’ just as the lith. lake name Gìlšė is derived 
from gilùs ‘deep’. to me all of otkupščikov’s etymologies seem convincing, and he 
is certainly to be congratulated on this article.

the article by ojārs bušs and laimute balode “par dažiem somugru cilmes ele-
mentiem latvijas hidronīmijā” (pp. 104–109) begins by comparing the Finno-ugric 
work of the lithuanian Kazimieras jaunius with that of the latvian augusts bī len-
šteins, both of whom were pioneers in the field. the authors note that in bīlen šteins’ 
1892 work, Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der 
Gegenwart und im 13. Jahrhundert, there are rather many Finno-ugric etymologies. 
in this article five latvian hydronyms are etymologized several of which i repeat 
here: 1) Iča, a river in latgalia is etymologized as deriving from a root represented 
in Finnish ies, gen. ikeen ‘yoke’, estonian ike ‘id.’ and is to be compared with the 
latvian hydronyms Jūga and Jūgupe, the motivation for which could be the shape 
of the river channel; 2) the authors suggest that the initial element of the lake name 
Ikuldas ezers is the personal name Iko; 3) the initial element of the lake name Iliņezers 
could be compared with estonian hiline ‘slow, quiet’ or perhaps with livonian il’im 
‘higher’ or even *Iliņš < Iļja.

albertas rosinas’ article, “dėl latvių kalbos daiktavardžių daugiskaitos nomi-
natyvo formos galūnės -i kilmės” (pp. 110–116), shows that the latvian -a stem nom-
inative plural noun derives from *-ai, whereas the corresponding adjective ending 
derives from the already monophthongized form, viz., *-, cf. the dialect nom. pl. 
nouns kùky2 ‘trees,’ lûgy ‘windows’ in which the root final velars are retained vs. the 
adjectives śeîći ‘small, fine,’ dùori2 ‘dear’ in which the etymological root final velar 
has been palatalized. 

in his article “dvi zietelos šnektos būdvardžių darybos ypatybės istoriniu požiūriu: 
dėl o ir (i)o kamienų mišimo” (pp. 117–139) saulius ambrazas notes that differently 
from the standard language in the dialect of zietela the adjectival suffix -iškis(-ė) is 
more characteristic than the suffix -iškas(-a). thus the phrase lietavìškės giesmės ‘lithu-
anian hymns’ is more widespread than lietùviškos giesmės. although the suffix -iškis(-ė) 
is generally used to form nouns denoting the habitation or the place of origin, e.g., 
namìškis(-ė) ‘member of the household,’ kaunìškis(-ė) ‘person from Kaunas,’ etc., its 
adjectival use is older than the nominal use. the suffix -iškis is the -(i)o stem variant 
of the suffix -iškas.
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the zietela dialect semantic doublets such as akmenìnas(-à) ‖ akmenìnis(-ė) ‘stony’ 
show that the suffix -ìnis(-ė) is the -(i)o stem variant of the earlier suffix -inas(-a). in 
the standard language, however, the disappearing category of nominal derivatives 
in -inas(-a) for the most part denotes external, surface characteristics and is semantic-
ally distinguished from the corresponding -inis(-ė) derivatives which are characterized 
by internal, differential meaning.

discussing further the dialect relationships between the -o and -(i)o stems am-
brazas suggests that in the eastern part of the baltic linguistic area adjectives with 
the suffix -(i)o- could have remained productive somewhat longer than in other 
baltic dialects. perhaps for this reason in the eastern dialects we encounter the -(i)o 
stem variant of the earlier suffix *-ino-, viz., *-ino-, whereas in the western baltic 
dialects, where adjectives with the suffix -(i)o- were nominalized earlier, there re-
mained more -o stem adjectives with *-ino- (pp. 133–134). 

the article “apie Florencijos sirvydą” (pp. 140–152) by pietro u. dini and diego 
ardoino consists of a preliminary description of the extant Florence copy of sirvydas’ 
Dictionarium trium linguarum. this 1677 edition of sirvydas’ dictionary is housed in 
the Biblioteca nazionale centrale. dini describes the three library cards in the magliabechi 
collection card catalogue. With regard to the languages of the dictionary the author 
of the second card wrote: “è latino e pollacco. la terza lingua non so qual sia”1 and 
neither was the original author of the third card able to identify the third language 
and suggested that it might be Hungarian, although a later librarian crossed out a 
few words at the end and suggested lithuanian. on calling for the copy designated 
by the third card, it was learned that that copy was unfortunately “alluvionato”, viz., 
lost in the 1966 flood which ravaged tuscany and especially Florence. the copy 
designated by the second card is today, however, as a result primarily of dini’s request 
for a more professional binding easy to read and now we may look forward to more 
detailed research prepared by the graduate of the university of pisa, diego ardoino. 
since this book is part of the magliabechi collection it belongs to the oldest group of 
books and possibly the bibliophile antonio magliabechi himself had something to 
do with the acquisition of this book. 

in the article “Wie alt ist ein Wörterbuch? Überlegungen zur relativen Chronologie 
von Wörterbüchern” (pp. 153–160) Christiane schiller writes that prior to the publica-
tion of the first German–lithuanian dictionary of Wilhelm Haack in 1730 in Halle 
there were manuscript dictionaries five of which have come down to us: 1) the Lexicon 
Lithuanicum; 2) the Clavis Germanico-Lithvana, which is ascribed to Friedrich prätorius; 
3) the original text of the so-called Richter-Wörterbuch (so named after the supposed 
transcriber, johann richter [1705–1754], the first docent of the lithuanian seminar in 
Halle); 4) the Krause-Wörterbuch (so named after the later owner august Gotthilf Krause 

1  ‘Yra lotynų bei lenkų kalbos. trečioji kalba 
nežinau kokia būtų’ (p. 142).
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[1787–1855], pastor in niebudzen [1828–1855]); 5) the Lexicon Germanico-Lithuanicum 
et Lithuanico-Germanicum by jakob brodowski (ca. 1692–1744), praecentor in trempen 
(1713–1744). schiller establishes a vorlage of numbers 3 and 4 above and suggests that 
its author was theophil schulz (1629–1673), pastor of Kattenau.

jovita erichsmeier writes in her article “sudėtiniai sąlygos sakiniai mikalojaus 
daukšos ir Konstantino sirvydo raštuose (lyginamoji analizė)” (pp. 161–187) that 
both sirvydas and daukša for the most part use the conditional conjunction jei ‘if’ 
and in this respect do not differ from the usage of other 16th century authors from 
lithuania minor, nor, for that matter, from contemporary lithuanian. However, the 
use of the expanded jei, jeigi and jeigu is encountered somewhat more commonly in 
daukša, whereas in sirvydas sporadically and only in the second part of his sermons. 
the conditional use of the conjunction kad is encountered 31 times in daukša’s writ-
ings, whereas in sirvydas’ Punktay sakymų 29 times. this and similar statements give 
an idea as to the vast amount of careful attention to detail the author has devoted to 
this interesting and valuable article.

lidija leikuma’s article “Franča trasuna darbība latgaliešu rakstības kopšanā 19. 
gs. beigās un 20. gs. sākumā” (pp. 188–197) is devoted to the work of this distinguished 
latgalian activist with a view to evaluating the significance of his work in the nor-
malization of the latgalian written language. trasuns made an effort to bring to-
gether the High latvian and the low latvian orthographic traditions. later on, how-
ever, trasuns gave up the idea of trying to bring the two traditions together.

anna stafecka’s article “stefanijos ulianovskos tautosakos rinkinio tarminės ypa-
ty bės (patarlės ir priežodžiai)” (pp. 198–203) deals with stefania ulanowska’s activi-
ties in collecting ethnographic and folklore materials in Central latgalia. the language 
of the sayings and the proverbs frequently preserves archaic linguistic forms which 
are no longer used in everyday speech. thus adjectives may be written with the 
definite forms -is or -ys which are not characteristic for latgalian orthography, but 
occur in a broad central, eastern and northern region, e.g., It kaj lylys lemps ‘he walks 
like a big clumsy fellow’.

of particular interest for the history of lithuanian phonology is danguolė mi-
kulėnienė’s article “metatonijos normų formavimasis bendrinėje lietuvių kalboje” 
(pp. 204–223). she begins with daniel Klein, whose grammar distinguishes short and 
long stressed vowels, but not the difference between the acute and the circumflex. 
extrapolating from my own experience as a native speaker of american english, i 
have found it much easier to distinguish lithuanian vowel length and position of 
stress within a word than the difference between acute and circumflex, which still 
remains next to impossible for me in normal rapid lithuanian speech. i would as-
sume that the same would be true of native speakers of German, so it is not surpris-
ing that such authors as daniel Klein and august schleicher had difficulty. it seems 
to me that the anonymous lithuanian grammar Universitas (1737) which, according 
to mikulėnienė, distinguishes such minimal pairs as ántis ‘duck’ and añtis ‘bosom’ 
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must have had a native speaker of lithuanian as the author (or, at least, co-author). 
according to mikulėnienė, the first, perhaps modest, description of synchronic 
metatony belongs to būga, who in the introduction to his dictionary (1924) pointed 
out that frequently words with the same root do not receive the same intonation, 
e.g., the noun láisvė ‘freedom’ vs. the adjective laĩsvas ‘free.’ From būga’s dictionary 
we have such chrestomathic examples as da dį ‘eats fodder’ etc. since in the dialects 
the laws of metatony were realized in different ways even in the third and fourth 
decades of the last century, it was difficult for linguists to establish stress variants 
for the standard language (p. 213). pranas skardžius suggested that for the standard 
language one should choose those forms which are in use or are most characteristic 
with regard to stress. in preparing for publication the 1972 edition of the Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas the authors noticed that some of the words of similar derivation 
are accented according to the laws of metatony, whereas other words do not observe 
these laws. one interesting feature of metatony is that the circumflex rising intona-
tion may be related to a following palatalized consonant which raises the timbre. 
accentual variants of the spoken language frequently compete with the norms of the 
standard language. in any case mikulėnienė is to be thanked for giving us an interest-
ing thumb-nail sketch of the history of the study of the extremely complex topic of 
metatony in lithuania. 

in his article “roberto Gauthiot kelionės į lietuvą ataskaita” (pp. 224–240) juozas 
Karaciejus writes that most of the lithuanian linguistic literature has mentioned 
Gauthiot’s major work Le parler de Buividze (1903)2 and two smaller articles “de l’accent 
et de la quantité en lituanien” (1900)3 and “un texte lituanien en dialecte de Žemaite” 
(1904)4, but very little was written about these since they were not available in lithu-
anian libraries. but Gauthiot also wrote a “rapport sur une mission scientifique en 
lituanie russe”5 published in the Nouvelles Archives des Mission (sic!) scientifiques 
(1903). (an apparent misprint gives us Mission for Missions.) this second report, which 
only became known to the lithuanian linguists algirdas sabaliauskas and zigmas 
zinkevičius in 1986 during a visit to paris, reveals that Gauthiot visited lithuania 
twice (not just once as had been thought previously). in his report on his second 
visit Gauthiot compares the situation of the lithuanian language in prussia with that 
in the Kaunas and Warsaw provinces. in his opinion the situation in prussia is much 
better, because here not only is the language taught in the tilžė (tilsit) and Klaipėda 
gymnasia, but the language is written in a modified Gothic latin script, whereas in 
lithuania some kind of modification of the russian alphabet is used. Gauthiot notes 
also that both the prussian and the russian administrations try to use the clergy to 
Germanize (in the first case) and to lithuanianize (i.e., to lessen the polish influence 
in the second case). 

2  ‘Buivydžių šnektos aprašas.’
3  ‘Apie lietuvių kalbos kirtį ir balsių kokybę.’

4  ‘Vienas lietuviškas tekstas žemaičių tarme.’
5  ‘Kelionės į Lietuvą ataskaita.’
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in her article “dėl martyno mažvydo pantas” (pp. 241–248) nijolė Čepienė disputes 
the common view that the word pantas occurring in mažvydas is to be corrected to 
pautas and to be glossed as ‘egg.’ rather the word pantas is borrowed from east prus-
sian, middle low German pant ‘pledge, deposit, security.’ Kluge writes that the word 
is etymologically cognate with modern english pawn, German Pfand, etc., which 
derive eventually from latin pannus ‘a piece of cloth’ and has its explanation in that 
it came to denote something taken away from the debtor.6

the article “lituānismu konotācijas iezīmes” (pp. 249–255) by vilma Šaudiņa is 
a study of the connotations of lithuanian borrowings in latvian. she divides these 
into three groups: 1) the connotation is taken over (or retained) from lithuanian, 
e.g., with a contemptuous connotation, pa.nīķelis ‘awkward, useless man’; 2) the 
connotation is retained, but the character of the connotation is changed for the bor-
rowings in latvian dialects, e.g., ķirmīt, borrowed from lith. kirmýti ‘to sleep a long 
time (with a connotation of contempt)’ in latvian is used with a humorous nuance; 
3) the connotation is attained when the borrowed words are included in the lat-
vian dialects, e.g., words which in lithuanian are neutral may be considered vulgar-
isms in the selonian dialects on the border area with lithuania, e.g., karve ‘cow,’ 
ķaule, -a ‘pig,’ varla ‘frog.’

in her article “pietų aukštaičių šnektų i kamieno daiktavardžiai” (pp. 259–274) 
asta leskauskaitė notes that the not very abundant -i stem nouns show a multidi-
rectional action. they exert a strong influence on the consonant stems, but the -i stem 
nouns themselves are under pressure from the -ē, -ā and -(i)o stems. the wealth of 
detail supplied by this article is very interesting, showing the vast number of pos-
sibilities for influence of one stem on another. For example, she lists five different 
possibilities for the nominative plural ending of the masculine -i stem nouns, viz., 
-ys, -iai, -es, -ės, -ai, and informs us that the word for tooth, usually dantìs can even 
be an -o stem noun, viz., dañ.tas with a nom. pl. dantaĩ (pp. 270–271).

nijolė tuomienė’s article “ramaškonių šnektos i kamieno daiktavardžių kaityba” 
(pp. 275–284) describes the gradual polarization of declensional types according to 
gender and the gradual merging of declensional types. For example, in the ramaškonys 
dialect the passage of *-en to *- to -ī led to the merger of the accusative singular of 
the -ē and -i stem nouns, thus acc. sg. kã·ti· (kãtę ‘cat’) mergers with the acc. sg. á.ci· 
(ántį ‘duck’). sometimes archaic forms are preserved, e.g., the instrumental singular 
and the instrumental plural of akìs ‘eye’ are both aki./akimù.

asta Kazlauskienė’s article “Žodžių dinaminė struktūra ir tarpkirtiniai intervalai 
vakarų aukštaičių kauniškių šnektose” (pp. 285–291) takes up the question of the 
intervals between the stressed syllables in the stream of speech in the southwestern 

6  Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch 
der deutschen Sprache, berlin: Walther de 
Gruyter, 201967, 541.
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aukštaitian dialect. the pie diagram (p. 289) shows the following results: zero inter-
val – 17%; one unstressed syllable – 36%; two unstressed syllables – 28%; three un-
stressed syllables – 14%; four or more unstressed syllables – 5%. the results are con-
sidered preliminary, because on listening to the recordings one more time, one noted 
a secondary stress on the middle syllable in case of three unstressed syllables. 

daiva vaišnienė and rima bacevičiūtė’s article “dėl pietų žemaičių raseiniškių ir 
šiaurinių vakarų aukštaičių kauniškių dvigarsių [i, u + l, m, n, r]” (pp. 292–303) takes 
up the problem of the quantitative and qualitative characteristics of the initial vow-
els [i], [u] in the so-called mixed diphthongs in the southern samogitian of rasei niai 
and northwestern aukštaitian of Kaunas dialects. the authors write that in both 
dialects the initial element is the half-long open [i.] or [u.]. the variants short [i] and 
[u], the half-long close [i.] and [u.], the long close [i.] and [u.] and the diphthongized 
[ie]/[ie.] and [uo]/[uo.] are less frequent. the conclusion is that although the two sub-
dialects discussed belong to different dialect areas, they nevertheless share many 
common prosodic and phonetic features.

the article “balsio a· labializacija šiaurės žemaičių kretingiškių šnektose” (pp. 304–
312) by zofija babickienė is an extremely detailed and carefully prepared acoustic 
study of the characteristics of the vowel [oa·] pronounced after the labiodental [v-], the 
bilabials [p-, b-] and the dentals [t-, d-] in the northern samogitian subdialect of Kre-
tinga. the labialization is more prominent after the labial consonants than after the 
dental consonants. this phenomenon seems to be common in languages with phonem-
ic palatalization and in my view led German scribes, non-native speakers of old 
prussian to write u, ua, wa or o in places where they otherwise might not be expected. 
more than 50 years ago andré martinet wrote concerning russian: “un Français qui 
entend les mots byl et most pourrait être tenté de transcrire bwil et mwost”7. 

rūta Kazlauskaitės’ article “atitrauktinio kirčio priegaidės pašušvio šnektoje” 
(pp. 313–324) is also a carefully prepared and researched article using acoustic in-
strumentation, but this time about the intonation of the retracted stress in the pašušvys 
subdialect. the experiments show that syllables with the retracted stress exhibit a 
phonemic contrast between the neo-acute and neo-circumflex intonations in syllables 
with ordinary or mixed diphthongs. 

in his article “dėl nekirčiuoto žodžio galo vokalizmo kiekybės ir kokybės pelesos 
šnektoje” (pp. 325–340) edmundas trumpa shows by spectral analysis that the final 
vowels /i·/ and /u·/ are higher (or closer) vowels than the corresponding /i/ and /u/, 
so that the important qualitative contrast of tense vs. non-tense does not disappear.

Kazimieras Garšva’s article “latvijos lietuvių uteniškių šnektos” (pp. 341–360) begins 
with a study of the lithuanian dialects of uteniškiai spoken between aknīste and 
daugavpils. the distinguishing characteristics of these dialects is that they show three 
contrastive vowel lengths in stressed final syllables, e.g., akìs ‘eye’ – la.kì.s ‘bear’ – akĩ·s 

7  andré martinet, Économie des changements 
phonétiques, berne: a. Francke, 1955, 356.



313 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 
p r o b l e m o s  1

‘in the eyes’ (loc. pl.) and the neutralization of the unstressed vowels [ẹ·] and [ie] on 
the one hand and [ɔ·] and [uo] on the other. the dialects have eight phonemic vowels 
and five allophones (p. 341): 

i· u· i (i·) (ы) (ы.) u (u.)
ẹ· (ε·) ɔ·

(e.) (a.) e (æ) a
 

among the other many interesting features of these dialects there is the rendering 
of standard lithuanian am, an, em, en, ą, ę which correspond to dialect um, un, im, in, 
u·, i· respectively, e.g., grú.mda. = standard lith. gramdo ‘scratch(es),’ sà.kunt = standard 
lith. sakant ‘saying,’ etc. 

the article “bendrinės lietuvių kalbos trumpųjų balsių spektrų dinamika (žval-
go masis tyrimas)” (pp. 361–367) by regina Kliukienė, another spectrographic analy-
sis, concludes that the soft consonants affect mostly the middle and the end of the 
preceding vowel.

violeta meiliūnaitė’s article “tvirtagalių dvigarsių su pirmaisiais sandais i ir u 
tvirtapradinimas studentų kalboje” (pp. 368–372) is a study of the actual vocalic 
intonation occurring in the speech of students in the lithuanian studies department 
of the vilnius pedagogical university. students beginning the accentology course 
were asked to put the appropriate stress and intonation signs on about 9000 various 
word forms. taking into account possible student errors on the computer it seems 
that from 24% to 61% of the students accentuate circumflex mixed diphthong syl-
lables beginning with i or u as acute, e.g., pamìnklo ‘monument (gen. sg.)’ vs. standard 
pamiñklo, pìlvą ‘stomach (acc. sg.)’ vs. standard pivą, paìmti ‘to take’ for standard 
paiti, etc. this phenomenon is to be explained by the influence of dialects where 
the emphasis is on the beginning of the stressed syllable or by the influence of foreign 
languages. 

the article “dėl vedinių su balsinėmis priesagomis morfonologinės struktūros” 
(pp. 373–378) by Gražina akelaitienė is a study of ablaut in verbal derivatives. she 
determines that in case of a vocalic suffix there is a smaller likelihood of ablaut 
change, perhaps because the suffix itself is sufficient to mark the contrast between 
the base and the derivative, e.g., keitìmas ‘exchange’ (cf. kaità), leidinỹs ‘publication’ 
(cf. laidà), etc. she notes, however, that there are some exceptions to this rule, e.g., 
kyšulỹs ‘protuberance’ (cf. kìšti ‘to shove [into]’), ryšulỹs ‘package’ (cf. rìšti ‘to tie up’), 
etc. mostly the exceptions to the rule are the result of analogy, the tendency to gen-
eralization.

in her article “daiktavardžio ir jo gramatinių formų vartojimo dažnis lietuvių 
kal bos stiliuose” (pp. 379–393) vida Žilinskienė provides a number of extremely in-
teresting facts concerning the comparative frequency of occurrence of parts of speech, 
cases and number in different varieties of printed texts, viz., scientific, professional, 
journalistic and belle-lettristic. in all four varieties nouns predominate, but in the 



belle-lettristic style there are relatively fewer than in the professional or scientific 
styles, whereas the journalistic style occupies an intermediate position. in those texts 
where imparting factual information is of paramount importance nouns and adjectives 
are more frequently used, whereas in those texts which require a more picturesque 
or emotional language there are more verbs, adverbs, particles and prepositions. 
there are too many conclusions to list them all, but it seems to me that Žilinskienė’s 
statistical studies provide important insights for grammatical analysis.

in sum, it seems to me that all of the authors are to be complimented on their 
interesting and valuable contributions to this volume.

William r. schmalstieg Gauta 2010 m. rugpjūčio 2 d.
814 Cornwall Road
State College PA 16803, U.S.A.
el. p.: emily@leanonemil.com
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this volume is divided into five main sections: 1) “lietuvių kalbos instituto 
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus 50-metis”; 2) “tradicijos ir perspektyvos”; 
3) “baltistikos problemos”; 4) “senųjų raštų tyrimai”; 5) “tarmės ir jų tyrimai”.

the first article, authored by danguolė mikulėnienė, is entitled “iš Kalbos istori-
jos ir dialektologijos skyriaus istorijos” (pp. 15–33) in which she writes that the ins-
titute of the lithuanian language grew out of the institute of lithuanian studies 
founded in 1939 by antanas smetona and which was moved to vilnius in 1941 after 
the soviet annexation and then was reconstituted as a part of the lithuanian acad-
emy of sciences. the first director was pranas skardžius and then during the German 
occupation until 1944 the director was my teacher of lithuanian, antanas salys. He 
told me once that during a visit to lithuania in soviet times when he was asked why 
he did not remain in lithuania after the soviet annexation, he replied that if he had 
remained his bones would be lying in siberia. if i remember correctly: “mano kaule-
liai gulėtų sibire.” When the institute’s activity began anew in 1945 juozas balčikonis 
was appointed the director.

mikulėnienė notes many of the points found in the 1946–1950 plan, among which, 
after the large standard dictionary of lithuanian, was mentioned as topic 3 the lexi-
cography of the historical documentation (paminklai) of the language. topic 9, research 
into the history of the lithuanian language, had as the first subtopic the contributions 
of russian linguists in baltic studies. one may immediately think that this was under 
the pressure of the russian authorities, but in fact in recent times such a topic could 
easily be justified by the number of russians who have made really great contribu-
tions to baltic studies. one thinks first of all of the now sadly deceased vladimir n. 
toporov, whose contributions are vast and extremely important, and of his close 
friend and colleague vjačeslav v. ivanov. it would be impossible for me to enumer-
ate all the outstanding russian scholars who have made great contributions to baltic 
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studies, but i should mention also jurij otkupščikov and jurij s. stepanov (both of 
whom are represented with contributions to these volumes). 

in 1952 the institute of the lithuanian language was united with the institute of 
the lithuanian literature, juozas balčikonis was released from his duties and the 
director of the new institute of the lithuanian language and literature became the 
talented and energetic Kostas Korsakas, whom i first met in 1968 during my first 
visit to lithuania. i was very impressed by Korsakas, when he telephoned me in my 
hotel room in 1970 after the second all-union conference on baltic linguistics, and 
by his comments that showed he had completely understood my paper at this con-
ference, a kind of prague school analysis of baltic vowel phonology, even though, as 
far as i know, Korsakas had had no recent training in linguistics.

mikulėnienė devotes several pages to the history of the atlas of the lithuanian 
dialects and notes that zigmas zinkevičius’ Lietuvių dialektologija1 became a handy 
reference tool (parankinė knyga) for those preparing the atlas. i might add that this 
work of zinkevičius has become for me also a parankinė knyga.

in her section on the history of lithuanian mikulėnienė mentions the popular-
izing books by algirdas sabaliauskas, all of whose have afforded for me many hours 
of pleasurable reading. i was so impressed by Žodžiai atgyja2 that in my spare time i 
translated it into english. mikulėnienė notes that sabaliauskas is the most translated 
of all the authors of the institute, even mentioning the japanese translations. i have 
always found sabaliauskas’ style and manner of engendering interest in his subject 
very charming and engaging.

in sum, mikulėnienė’s article is a fascinating glimpse into recent history.
rasa senkutė-Kašėtienė has prepared for publication letters from and to her father, 

juozas senkus (pp. 34–96). the letters and cards from juozas senkus (pp. 34–42) are 
all, as far as i can see, written to his sister and her husband in exile. the letters and 
post-cards to juozas senkus (pp. 43–96) come from such well-known specialists in 
baltic and slavic linguistics as boris larin, marta rudzīte, jan otrębski, vladimir 
n. to porov, ruben i. avanesov, samuil b. bernštejn, pranas skardžius, Christian 
stang, valija dambe, oleg trubačev, tamara buch, etc., and attest to senkus’ own 
important activity in baltic linguistics.

saulius ambrazas’ article “lietuvių kalbos būdvardžių darybos tyrimai” (pp. 99–
127) begins with the statement that from the historical point of view some important 
information about adjective formation can be gleaned from the first grammars of 
lithuanian. For example, both the grammars by daniel Klein, the grammar of Chris-
toph sappuhn and that of teophilus G. schultz already noted that diminutive adjec-
tives retain the gender and endings of their base words, e.g., juodokas ‘a little black‘ 
from juodas ‘black’ and saldokus ‘sweetish, a little sweet’ from saldus ‘sweet’ and that 
Klein even has sunkokus ‘somewhat heavy, difficult’ from sunkus ‘heavy, difficult.’ 

1  z[igmas] zinkevičius, Lietuvių dialektologija, 
vilnius: mintis, 1966.

2  algirdas sabaliauskas, Žodžiai atgyja. Pasa-
kojimas apie lietuviško žodžio tyrinėtojus, 
vilnius: vaga, 1967.
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later scholars have noted that this relationship of the base adjective with its deriva-
tives has been noted in some contemporary eastern aukštaitian dialects. it turns out 
then that the relationship between the base words and the diminutives is not an 
archaism, but an innovation arising as a result of the extreme productivity of -u stem 
adjectives in lithuanian.

in these same early grammars one also encounters diminutives in -intelis(-ė), so 
that in addition to the diminutive silpnokas ‘a bit weak’ we also encounter silpnintelis. 
diminutives in -intelis(-ė) had their origin in old nouns in *-nt-. in the first grammars 
the suffix -iškas is given alongside of the suffix -inis(-ė) (pp. 101–102).

ambrazas reviews the sections on word formation in the works of august schlei-
cher, Friedrich Kurschat, august leskien, pranas skardžius, adelė valeckienė and 
mentions the contributions of many others.

ambrazas’ argumentation is too thorough-going and detailed to discuss com-
pletely in a short review, but his study allows him to distinguish three categories of 
the formation of lithuanian adjectives, viz.: 1) adjectives of action and result, particu-
larly the -u stem adjectives, 2) attributive adjectives, particularly adjectives in -inis, 
-ingas, -iškas, -(i)otas, -(i)uotas, -ėtas, 3) diminutives, e.g., -(i)okas, -intelis (p. 118).

danguolė mikulėnienė and edmundas trumpa have co-authored the article “nau-
jas žvilgsnis į Kazimiero jauniaus tarmių klasifikaciją” (pp. 128–146), which describes 
jaunius’ classification of the lithuanian dialects within the framework of the historical 
administrative divisions of the russian Kaunas province existing in jaunius’ time. the 
descriptions of all the dialects follow the same principle, first the phonetic character-
istics and then the morphological and lexical characteristics. in his description of the 
ukmergė area jaunius first acquaints his readers with the lithuanian language of the 
Kaunas province which consists of two dialects aukštaitian and samogitian and fur-
ther the samogitian is subdivided into northwestern and southeastern dialects and 
the aukštaitian is divided into eastern and Western dialects. jaunius ascribes to the 
eastern aukštaitian the pronunciation of the mixed diphthongs am, an, em, en as um, 
un, im, in, e.g., standard lith. ранка (ranka) is pronounced as рунка in the ukmergė 
area (p. 131). among the morphological features of this dialect jaunius noted that the 
dat. sg. masc. ending -ai was encountered instead of the standard lithuanian -ui, thus 
там вирай (tam vyrai) instead of standard там вируй (tam vyrui).3

mikulėnienė and trumpa conclude that the phonetic characteristics described by 
jaunius still remain the basis of lithuanian dialectology, although they have been 
refined by Kazimieras būga and antanas salys and then modernized by aleksas 
Girdenis and zigmas zinkevičius (pp. 144–145). 

3  Kazimieras būga in his review of the “mé-
moires de la société de linguistique de 
paris. tome XXii” (K[azimieras] Būga, Rink-
tiniai raštai 3, sudarė z[igmas] zinke vi-
čius, vilnius: valstybinė politinės ir moks-
linės literatūros leidykla, 1961, 673) regis-
tered the lithuanian debeikiai dat. sg. -o 

stem form tam výrai ‘to that man’ and 
called attention to the possible connection 
with the boeotian Greek dialect dat. sg. -οι, 
a connection which in my view could go 
back to indo-european times. (original in 
Tauta ir žodis 1, 1923, 417–428.)
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an interesting and touching personal note is supplied by zinkevičius’ “atsiminimai 
iš ilgamečio bendradarbiavimo baltistikos srityje su prof. marta rudzyte” (pp. 147–151) 
in which the author writes about his approximately 44 years of friendship and schol-
arly cooperation with the famous and now sadly deceased marta rudzīte. He mentions 
that he also made considerable use of her book Latviešu dialektoloģija in writing his 
Lietuvių kalbos istorija. i personally make considerable use of both zinkevičius’ and 
rudzīte’s work on an almost daily basis. i also remember marta rudzīte not only as 
an excellent scholar, but also as my guide to jūrmala many years ago. 

vytautas mažiulis’ note “Kazimieras būga – baltų etimologas” (pp. 152–153) con-
nects the name of būga’s native land Dùsetos with the baltic root *daus-/*dus-/*dves- ‘to 
breathe, to pant, to wheeze’ (p. 153).

evija liparte and inga zariņa have co-authored the article “tarptautinis projektas 
Baltų kalbos ir jų tarmės” (pp. 154–158) which is a report on the exhibit Baltic languages 
and their dialects. this exhibit toured the cities riga, Šiauliai, vilnius and marburg and 
gave visitors a chance to listen to latvian and lithuanian dialect texts, to learn the 
special words which are characteristic of these dialects, to experience the atmosphere 
of the collection of these texts, including computerized dialect material.

the article “dėl vardažodžių apofonijos baltų ir slavų kalbose” (pp. 161–179) by 
daniel petit begins by pointing out that the great French scholar, antoine meillet, 
was the first to criticize the notion of a common balto-slavic proto-language. one of 
these criteria was the existence of different ablaut grades of undoubtedly cognate 
words, e.g., lith. dienà < *dei̯-n- and old Church slavic dьнь < *din- ‘day.’ petit gives 
a list of 13 such words, which are for the most part root nouns, although he notes 
that his list is not exhaustive. He suggests an original declension nom. sg. *pont- ‘path,’ 
gen. sg. *pint- < *pt- with the stem *pont- being generalized in slavic (old Church 
slavic пѫmь ‘path’), whereas the stem *pint- was generalized in baltic (old prussian 
pintis ‘way, path’) (p. 165).

in his analysis of old prussian panno ‘fire’ petit suggests that there existed in 
prehistoric baltic a nom.-acc. stem *pūr (> *pū), gen. sg. *pŭn-es. by analogy with the 
stem denoting ‘water’ (*vānd- / ūnd-) a new nom.-acc. stem *pan- was formed and 
this new stem got the nom. sg. ending from *pū which led to the creation of the form 
*pan-ū. petit concludes that such words as old prussian pintis and panno might be 
considered counter-evidence to the notion of balto-slavic unity. 

nevertheless petit concludes that there have been so many changes between the 
indo-european epoch and the historical attestation of the baltic and slavic languages 
that the reconstruction of a common prehistoric system remains inevitably very hy-
pothetical. i would add that in addition the establishment of the history of baltic and 
slavic depends very much on the interpretation of the facts. For example, if one 
considers only the phonemic system one might say that the so-called traditional slav-
ic first palatalization of velars was shared by baltic whereby a velar stop palatalized 
by */j/ before a non-front vowel apparently merged phonemically with a velar before 
a front vowel, cf. lith. tikiù ‘i believe,’ latv. ticu (< *tik-j-u), lith. akys ‘eyes,’ latv. acis 
(< *akīs), slavic plač-ǫ ‘i cry’ (< *plakj-ǫ), oči ‘eyes’ (< *akīs). thus a phonemic analysis 
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would apparently yield a closer degree of affinity than the less nuanced and more 
or less common-sense approach of direct observation of the phonetic results of the 
palatalizations in the various languages. i personally doubt that with our current 
linguistic methods the question of balto-slavic unity can ever be answered. 

Gert Klingenschmitt discusses a similar topic in his article “erbe und neuerung 
bei akzent und ablaut in der litauischen morphologie” (pp. 180–215). He points out 
that proto-indo-european presents derived from roots with medial i and u are rep-
resented by two types in proto-balto-slavic. the first type, represented by *bu-n-d-e/a 
‘wake up’ (> *bud-ne/a > proto-slavic *bъne/o), aorist proto-balto-slavic *bud-e/a and 
*li-n-k-e/a ‘remain,’ is always intransitive. the second type, represented by proto-
balto-slavic *únke/a < *´-n-k-e/a ‘get accustomed’ supplies proto-slavic *výkne/o and 
lith. j-ùnk-sta, aorist proto-balto-slavic *ūk-e/a, may be either transitive or intransitive. 
Klingenschmitt also discusses the lithuanian comparative suffix -èsnis.

jurij s. stepanov dedicates his article “Некоторые особенности морфологиче-
ской структуры глагола в балтийских и славянских языках” (pp. 216–229) to his 
lithuanian friends on the occasion of the completion of the Lietuvių kalbos žodynas 
(1941–2002). stepanov introduces to linguistics here the notion attractor ‘an active 
and productive model which influences other morphological structures’ (p. 217). 
perhaps the lithuanian verb sèkti (señka, sẽko) ‘to be exhausted’ has influenced the 
homonymous verb sèkti (sẽka, sẽkė) ‘to follow’ so that in some dialects the form señ-
ka is used for standard sẽka.

audronė Kaukienė’s article “prūsų kalbos veiksmažodžiai, neturintys atitikmenų 
rytų baltų kalbose” (pp. 230–249) is a study of the root, unsuffixed old prussian verbs 
which have no correspondences in the east baltic languages. she studies in detail 
seven old prussian verbs: 1. *waid- ‘to know,’ 2. *lēz- ‘to crawl,’ 3. *pū- (*pō-?) ‘to drink,’ 
4. *et-skī ‘to rise up,’ 5. *pīd- (*pēd-?) ‘to carry,’ 6. *trep- (*trap-?) ‘to step into,’ 7. *kūnt ‘to 
protect.’ she concludes that among the verbs studied there are both archaisms and 
innovations. only in the old prussian texts do we encounter the primary verb *pēd- 
(*pīd-?) ‘to carry,’ whereas other languages have only derivatives. the verbs *trep- (*trap-?) 
‘to step into,’ *kūnt ‘to protect’ must be considered old prussian innovations.

in her article “lietuvių kalbos intarpinių veiksmažodžių su e šaknyje kilmė”           
(pp. 250–263) dalia pakalniškienė writes that lithuanian verbs with the nasal infix 
and e grade ablaut only appeared in Common east baltic where the e grade ablaut 
in such verbs is probably a result of paradigmatic leveling. in modern lithuanian 
verbs with the n infix are in principle intransitive. 

the article “aнтропонимы балтийского происхождения в верховьях реки bи-
лии (Нерис)” (pp. 264–315) by julija Gurskaja and vykintas vaitkevičius is the result 
of the authors’ research on personal names encountered in the upper reaches of the 
neris river. the fundamental goal was to study the baltic substratum in central be-
lorussia (the northern part of the minsk, the southern part of the vitebsk and the 
eastern part of the Grodno areas). this seems to be an extremely painstaking and 
careful study of personal names which have their origin in baltic. several appendices 
(pp. 304–309) list the names according to the type of derivation: 1) belorussian fam-
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ily names deriving from baltic compounds, e.g., Гiмбут; 2) belorussian family names 
deriving from common nouns with baltic stems, e.g., Giedroiec (cf. lith. giẽdras ‘clear, 
cloudless’); 3) family names derived from lithuanized Christian names, e.g., Юргинс 
(cf. lith. Jùrgis ‘George’); 4) family names derived from baltic and slavic ethnonyms, 
e.g., Prus-owicz, Prusz-ynski. appendix 5) on pp. 309–310 is a list of the inhabited 
places (список населенных пунктов) visited by the investigators during the field 
trip. i noted that several of the inhabited places were cemeteries (кладбищa). perhaps 
i am missing something in my english translation, but it would seem to me that the 
cemeteries could only have been inhabited by corpses. the article is accompanied by 
various interesting photographs and i noticed the photograph of a tomb (p. 290) and 
part of a cemetery (p. 300).

jūratė sofija laučiūtė’s article “istorinė leksikologija ir etnogenezės problemos” 
(pp. 316–328) discusses the problems connected with the term ethnos and suggests 
that nowadays neither language nor religion are the defining features, but rather 
what the individual himself considers himself to be. she discusses in detail the prob-
lems of determination of baltic words in the neighboring slavic languages and recalls 
viktor martynov’s statement that in reconstructing proto-slavic archaisms one must 
show that in the peripheral language areas there were no migrational connections 
and that the territories there were not contiguous. if the lexeme is encountered in a 
compact territory the existence of indo-european parallels cannot guarantee its pro-
to-slavic character because in the former case there may have been infiltration from 
the neighboring indo-european languages.

in her article “lietuvių ūkis ir kiti germanų kilmės matų pavadinimai” (pp. 329–354) 
nijolė Čepienė writes that ūkis is a very old word encountered in the first written 
documents and widely used in the dialects. it can be cognate with latv. jûgs, lith. 
jungas, sanskrit yuga-s, juga-m (> yuga-m according to the usually accepted transliter-
ation), etc. ‘yoke.’ in addition to the usual translation ‘yoke’ lith. jungas can also denote 
‘an area of land which a single team of oxen can plow in one day.’ the notion that ūkis 
could derive from the word for ‘yoke’ makes good sense semantically, but i did not 
find a phonological explanation for the derivation of the word ūkis from a root *jug-. 
such an explanation would seem possible, including the loss of the initial *j-, the 
lengthening of the vowel -u- and the devoicing of the root-final *-g-. latvian jûgs could 
provide parallels for the vowel lengthening (*-un- > -ū-) and the devoicing of the final 
*-g- in position before a voiceless consonant, but a specifically lithuanian phonological 
explanation seems to be lacking. in any case the article is a gold mine of information 
about other terms of measurement borrowed from some form of German.

ilja lemeškin’s article “Sovijaus vardo etimologizavimo problematiškumas” (pp. 357–
365) compares the accounts of melchisedec and sovijus in the Chronograph of 1262 
and proposes that the name sovijus “is a result of literary fantasy and casts doubt on 
the reliability of earlier linguistic etymologies” (p. 365).

the article “nuo rankraščio iki kritinio komentuoto leidimo: senųjų lietuviškų 
tekstų editorikos problemos. Wolfenbüttelio postilės (1573) pavyzdys” (pp. 366–400) is 
by jolanta Gelumbeckaitė, who is well known as the author of the excellent and 
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exhaustive critical edition4, which i reviewed in Archivum Lithuanicum 10 (2008), 
211–218. Here she writes that a critical edition is not a closed system or goal in itself, 
but rather a means for further research. the three most important tasks of the editor 
of such a text are: 1) to establish what the author of the text wrote and what was the 
final form of the text which he wished to transmit to the text’s user (reader or under 
some circumstances listener); 2) to establish the text’s historical authenticity, i.e., to 
reproduce it as accurately as possible and not to create an artificial unresearched 
variant and 3) to give exhaustive textual commentary. she describes in detail the steps 
necessary for the accomplishment of these goals.

birutė triškaitė’s article “Clavis Germanico-Lithvana lietuviški atitikmenys: neiškelta 
iliustracijų leksika” (pp. 401–418) discusses the origin of the examples of usage given 
in the bilingual dictionary Clavis Germanico-Lithvana. Frequently such examples are 
translated by lithuanian words not found in the head article as definitions of the 
German word. For example, under the lemma Gewinnen defined as Laimju êjau, ſu, 
ti. Apgáunu, gawau, ſu, ti. Apáidu, dau, ſu, ti we find the examples of usage Der 
Flachs hat Knoten gewonnen: Linnas buwo galwojs ‘the flax was in bloom’; Wenn der 
Feÿgenbaum Blätter gewinnet: Kadda Fygû Médio Lapai ſprogſta ‘When the fig tree puts 
forth leaves’; Gott macht, das alle Verſuchung ein Ende gewinne: Diew’s dáro, jog Gun-
dimas Gala gáuna ‘God makes it that temptation will have an end.’ although the 
compiler of the Clavis might have relied on jonas rėza’s Psalteras Dovydo as a source 
used in the examples, it seems that most likely they were translated independently 
by the author of the Clavis.

in her article “dialektālā leksika Gustava bražes vārdnīcā (1875)” (pp. 419–432) 
brigita bušmane discusses the dialect words in Gustav brasche’s (a German clergyman) 
Allererste Anleitung zum Gebrauch der lettischen Sprache für Deutsche published in liepāja 
in 1875. dialectisms include physiographic features, e.g., danga ‘ein schmaler strich, 
z. b. eines Waldheuschlages, eines morastes, eine ecke, Winkel,’ terms having to do 
with cultivated plants, e.g., spihles ‘ein rohrartig wachsendes seegras,’ various animals, 
e.g., gandrs ‘der storch,’ terms connected with human beings, e.g., knappats ‘ein kleiner 
junge (etwa von 10 jahren)’ and knappate ‘ein kleines mädchen,’ terms having to do 
with the material culture, clothing, food, tools, etc., e.g., lindruks // lindraks ‘der Weiber-
rock,’ puhtelis ‘ein säuerlicher Haferbrei.’ bušmane concludes that brasche’s book is the 
most extensive source for 19th century language in southwestern Curonia.

in the brief note “dėl kai kurių žemaičių veiksmažodžių 1 a. dual. formų motiejaus 
valančiaus raštuose” (pp. 433–434) birutė vanagienė notes that the 1st dual condi-
tional form with -m- occurs only once in the verb nenumirtumiau ‘that we two might 
not die,’ whereas the conditional form with -v- is much more frequent. she suggests 
that the form with -m- occurs on analogy with other forms where the ending -ma is 
used with dual function, e.g., esma kataliku ‘we (two) are Catholics.’ 

4  Die litauische Wolfenbütteler postille von 
1573 1. Faksimile, kritische Edition und text-
kritischer Apparat; 2. Einleitung, Kommentar 

und Register, herausgegeben von jolanta 
Gelumbeckaitė, Wiesbaden: Harrassowitz 
verlag in Kommission, 2008.
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in her article “Gārsenes lietuviešu izloksne jāņa Kulitāna vārdnīcā” (pp. 437–454) 
vilma Šaudiņa describes the lithuanian dialect reflected in the manuscript of jānis 
Kulitāns’ Gārseniešu dialekta vārdnīca (original spelling of the title retained here). it is 
thought that the dictionary was compiled in the early 1960’s. among the phonetic 
features there is the passage of an to un and en to in, e.g., růnka ‘hand, arm,’ lingvåi 
‘easily’ (cf. standard lith. ranka, lengvai respectively). among the morphological fea-
tures there is the fact that some of the -()o stem nouns have the nom. sg. ending -as 
(as in standard lithuanian) whereas some have the ending -s, e.g., degůts ‘tar’ (standard 
lith. degutas). a phonetic and morphological analysis of this dialect shows it to be 
close to the lithuanian eastern aukštaitian dialect, although much of the vocabulary 
is borrowed. of the approximately 3,300 items there are about 300 slavic borrowings, 
about 200 from latvian and German and about 100 international words. Šaudiņa has 
also provided us with a copy of a letter from (the retiree) Kulitāns to the local social 
security office concerning his pension and a copy of his dictionary (pp. 455–510). 

Kazimieras Garšva’s article “bajorų pašnektė ir aknystos, Garšvinės, subačiaus 
lietuvių šnektos” (pp. 511–523), a kind of companion piece to the previous article and 
Kulitāns’ dictionary, begins with a brief ethnographic history of the region in question. 
Garšva writes further that Kulitāns’ dictionary is the largest work written by a repre-
sentative of this latvian lithuanian dialect. the dictionary is not a scientific work, 
but is quite reliable, although the author exaggerates the influence of latvian, does 
not render vocalic length accurately, fails to note consonant softening and intonations. 
Garšva gives examples of dialect texts of the aknystà, Gáršvinė, subãčius dialects.

asta leskauskaitė writes in her article “pietų aukštaičių u kamieno daiktavardžiai” 
(pp. 524–544) that although the -u stem noun category is not abundant, it is still 
productive, although some endings can be borrowed from -o and -io stems. in all 
about 300 -u stem nouns have been collected, of which some are known only in a 
restricted area. one major group consists of nominal derivatives. most of these belong 
to the second accentuation class, although a couple belong to the first class. the great 
majority denote the possessor of some characteristic, e.g., bãsius ‘barefoot’, some 
denote a profession, e.g., stãlius ‘carpenter.’ another group is the verbal derivatives 
most of which denote persons who engage in some activity, e.g., drìskius ‘ragamuffin, 
one who wears tattered clothes.’ some derivatives with -ius denote the names of the 
result of certain activities, e.g., apitvariùs ‘corona, ring around the moon.’ about half 
of the -u stem nouns are slavisms and many of them encountered in early texts, e.g., 
altõrius ‘altar,’ bagõčius ‘rich man.’ 

in her article “ramaškonių šnektos ()ē kamieno daiktavardžių kaityba” (pp. 545–
556) nijolė tuomienė points out the interesting fact that in this peripheral southern 
aukštaitian dialect the hardening of the consonant l has led to the merger of some 
lē and (l)ā case endings. as a result the -ā stem inflection has begun to penetrate into 
the rather small lē stem paradigm. thus the merger of the dative singular and ac-
cusative plural of the -()ē and -()ā stem nouns has led to the situation that the lē stem 
paradigm can have either the -()ē or the -()ā stem nominative singular. the older 
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generation tends to maintain the original form whereas the younger generation is 
transferring the etymological -()ē stem forms into the -()ā stem paradigm.

in her article “dėl inesyvo ir iliatyvo santykių rytų aukštaičių vilniškių šnektose” 
(pp. 557–566) daiva Kardelytė-Grinevičienė notes that in the eastern aukštaitian 
region of utena the plural inessives and illatives are frequently shortened and as a 
result they merge phonologically. in the southeastern aukštaitian dialect the illative 
form is sometimes used instead of the expected inessive, e.g., bùvo akmuõ viẽton dúo-
nos ‘there was a stone in place of bread (with the illative viẽton instead of an ex-
pected inessive). in the lazūnai dialect one encounters the illative pronoun modify-
ing an inessive noun, e.g., tañ daikt’ì ‘in that place.’ this illative pronoun ending -n 
has apparently sometimes spread to the adjective also. thus the formula *tan žalem 
berže.li > *tan žalen berže.li ‘in (on) the green birch tree’ is proposed. various patterns 
of inessive-illative neutralization are realized in various dialects. the confusion of 
the directional and locative meanings in historical linguistics is an extremely interest-
ing question and one thinks of latin ad Romam ‘to rome’ passing, e.g., to French à 
Rome which can mean either ‘to rome’ or ‘at rome.’ note also english to which can 
be used only (at least in my dialect) with directional meaning, whereas its German 
cognate zu can mean either ‘to’ or ‘at.’ 

the article “prijungiamieji sakiniai ir jų dėmenų jungimo priemonės marijampo-
liškių šnektose” (pp. 567–588) by vitas labutis begins with the assertion that the state 
of dialect syntax is unenviable. We even have no section devoted to syntax for the 
Lietuvių kalbos atlasas. this article then, a study of types of complex sentences and their 
conjunctions in the marijampolė dialects, is a contribution to the remedying of this 
situation. the clause types are very similar to those of the standard language, although 
there are some differences. an attributive subordinate clause is more often begun with 
the pronoun katras than the pronoun kuris. note the example: Katras gerą galvą turi, 
gali mokėti ‘Whoever has a good head knows how.’ labutis adds a summarizing table 
showing the characteristic clause markers for the main clause and the subordinate 
clause for the various types of clauses (p. 586), e.g., for a clause of content with sãko 
‘says,’ mãno ‘thinks,’ žìno ‘knows’ the subordinate clause may have kàd, kà / 0, a (à), 
etc. the article appears to me to be an exhaustive study of the matter at hand. 

stasė Krinickaitė’s article “sakinio modelių sąveika rytų aukštaičių vilniškių 
šnektose” (pp. 589–599) is basically a study of the use of the reflexive verbs to denote 
intransitivity in the lithuanian dialects mentioned in the title. the author calls at-
tention to the fact that frequently corresponding to the standard language use of 
non-reflexive verbs one encounters in dialects reflexive verbs, e.g., kéltis, kilti ‘to rise, 
to get up,’ dìdintis, didėti, ‘to get bigger.’ she says that būga’s idea that such forms are 
morphological translations from the slavic languages would be possible, since the 
representatives of the older generation occasionally use the intransitive verb, e.g., 
kilti ‘to arise,’ e.g., kai kilo karas ‘when (the) war started.’ she concludes that in the 
eastern aukštaitian vilnius dialects reflexive verbs form a productive semantic group, 
competing with other synonymous verbs denoting state or action and rather often 
replace the latter. in these dialects the nominative with the present tense of the re-
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flexive verb corresponds to the nominative with the infinitive, thus (jau) namai maty-
ti / jau namai matosi ‘the house is already visible ([to be] seen).’

in her article “jonavos šnektos fonetinės ypatybės” (pp. 600–609) rūta Kazlauskaitė 
notes that in this dialect stressed · and o· (< *ē, *ā) are slightly diphthongized to ie 
and uo. the diphthongization of the variant · is not encountered after unsoftened 
consonants, e.g., č.sαs ‘time,’ and the variant o· tends not to be diphthongized before 
a hard consonant, e.g., idõ·mu ‘interesting.’ the jonava dialect is in direct contact with 
the local polish language and, of course, the influence of polish on the jonava pho-
netic system is unavoidable.

in his article “Kliukščionių šnektos fonologinė sistema” (pp. 610–618) Kazimieras 
Garšva writes that the dialect in question represents a belorussianized lithuanian 
language area. it seems to me that he supplies clear evidence of this in many ex-
amples, e.g., the appearance of the vocalic sound [ы] (usually associated with the 
slavic languages) after depalatalized consonants as in kr·ž’s for standard kryžius 
‘cross.’ the dental consonants t’, d’ are replaced by c’ and dz’ in position before i, 
e.g., dziẽvas for standard Diẽvas ‘God,’ pircĩ· for standard pirty ‘in the bath-house.’ 

elga Kagaine’s article “vārddarināšanas modeļi ar -apakša un -pakaļa ziemeļrie-
tumvidzemes izloksnēs” (pp. 619–627) takes up the problem of latvian compounds 
with the second element -apakša (also -apukša, -apuža, -apaža) ‘below, the lower part’ 
and -pakaļa ‘behind’ formed under the influence of the neighboring Finno-ugric 
languages, cf. estonian alune ‘under’ and tagune ‘behind,’ livonian álli (pl. állist) 
‘untere, der raum unter etwas befindlich,’ tággi (pl. tággist) ‘hinter.’ one encounters 
such words as galdapuža ‘area under the table’ (cf. estonian lauaalune), zemapuža, 
apužzeme ‘underground’ (cf. estonian maa-alune), klẽtspakaļa ’place behind the barn’ 
(cf. estonian aidatagune). Frequently one encounters both the compound and the 
syntactic sequence, e.g., kājapuža ‘sole (of the foot)’ as well as the sequence kājas (gen. 
sg.) apuža ‘id.’ these constructions are not limited to the livonian area dialects, but 
also have penetrated to central dialects of livonia and have become completely 
integrated into the word-formation process even replacing derivatives with the 
prefixes pa- ‘under’ and aiz- ‘behind-.’

there are many articles of fundamental importance for baltic linguistics in this 
volume as there were in the first volume of this series and my reviews of both vol-
umes have probably been unfair to the authors, since i have only been able to give 
a brief glimpse at the contents of the articles. a thorough careful review would require 
several years of hard work and would yield several hundred pages of text. still we 
can express our thanks to danguolė mikulėnienė and the many authors for their 
valuable contribution. 

William r. schmalstieg  Gauta 2010 m. gegužės 28 d.
814 Cornwall Road
State College PA 16803, U.S.A.
el. p.: emily@leanonemily.com
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Vilma Žaltauskaitė
Lietuvos istorijos institutas, vilnius

Recenzuojama :

stanislovas moravskis,
Nuo Merkinės iki Kauno, Atsiskyrėlio gavenda, 
Iš visur po truputį 1,
parengė Reda Griškaitė

vilnius: vilniaus dailės akademijos leidykla,

2009, 625 p. isbn 978-9955-854-39-5

reda Griškaitė tęsia ilgametį darbą: nuosekliai tiria visokeriopai įdomios XiX 
amžiaus pirmosios pusės lietuvos visuomenės asmenybės – stanislovo moravskio 
(jonas apolinaras stanislovas moravskis, 1802–1853) – gyvenimą ir veiklą. daugiau 
nei prieš dešimtmetį į lietuvių kalbą buvo išversti moravskio atsiminimai1, jau ke-
letą metų buvusioje ustronėje, dabar – jundeliškėse (birštono savivaldybė), vyksta 
„stanislovo moravskio skaitymai“. ten skaityti įvairių sričių tyrėjų pranešimai pu-
blikuojami mokslinėje periodikoje (visas gausus parengėjos, ir ne tik jos, naujausių 
tyrimų įdirbis bei apimtis matomi recenzuojamos publikacijos „Šaltinių ir li teratūros“ 
sąraše, p. 533–553). visa tai ir kasmet liepos mėnesį vykstančių minėtųjų „stanislovo 
moravskio skaitymų“ klausytojui ir atidžiam skaitytojui leidžia giliau pažinti tiek 
moravskio asmenybę, tiek jo laiką bei aplinką – XiX amžiaus pirmosios pusės pro-
vincijos dvarelio buitį ir jo gyventojų būtį. apie tai ir ši Griškaitės parengta stanis-
lovo moravskio teksto publikacija.

Keletas žodžių apie visą knygos struktūrą ir atskirų dalių tematiką. „pratar-
mėje“ (p. 13–16) nuosekliai išdėstoma sumanymo genezė – kodėl kilo mintis lie-

1  stanislovas moravskis, Keleri mano jaunystės 
metai Vilniuje. Atsiskyrėlio atsiminimai 

(1818–1825), iš lenkų kalbos vertė reda 
Griškaitė, vilnius: mintis, 1994.
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tuvių kalba išleisti dar 1849–1850 parašytą, o 1858 metais lenkų kalba vilniuje 
išspausdintą moravskio kūrinį. anot sudarytojos, „[t]ai – vienas gražiausių ir 
nuoširdžiausių rašytojo kūrinių, savotiška išpažintis“ (p. 13), „tai – programinis 
tekstas, deklaruojantis esminius moralinius ustronės atsiskyrėlio prioritetus“, 
gerokai peržengiantis „kelionių literatūros, miestelių ar net vadinamosios upių 
istoriografijos ribas“ (p. 14). teksto daugiaaspektiškumas ir vertingumas nekelia 
abejonių. jau įvadiniame straipsnyje naudojantis moravskio epochos šaltiniais, 
epistoliniu palikimu, jo amžininkų veikalais ir naujausia istoriografija rekonstruo-
jama moravskio gyvenimo ustronėje, kūrinio Od Merecza do Kowna. Gawęda Pus-
telnika rašymo atmosfera ir prasmės, kultūrinis rašytojo darbo kontekstas, kūrėjo 
laikysena ir pozicija. 

straipsnyje „darbui, bičiulystei ir taikai / Pracy, Przyjaźni i Pokojowi“ (p. 21–59) 
toliau gilinamasi į kūrinio radimosi aplinkybes, moravskio gyvenimo ustronėje kas-
dienybę nuo 1838-ųjų iki mirties 1853-iaisiais, santykį su aplinka – gamta ir žmonė-
mis, kūrybą, rankraščių likimą po moravskio mirties 1853-10-06(18). apžvelgiamas 
kūrinio Od Merecza do Kowna. Gawęda Pustelnika santykis su panašaus pobūdžio – 
vadinamųjų romantiškųjų kelionių, kelionių po savo kraštą (p. 42) – literatūra bei 
kūrinio sklaida anuometinėje visuomenėje, funkcionavimas jau XX amžiuje lenkiš-
kajame ir lietuviškajame kultūriniame kontekste. 

analizuojama, kodėl ir kaip kinta moravskio laikysena ustronėje: viena yra 
„atvykti parupšnoti mūsų žolytės“ (p. 24, 11 ir 12 nuorodos – iš prancūzų kalbos 
išversta 1842-01-02(14) dienos moravskio laiško pranciškui malevskiui citata) ir 
visai kas kita – toje žolingoje kasdienybėje gyventi nuolatos. tik 1846–1847 metais 
moravskio santykis su aplinka pasikeičia:

pamažu, nepaisant nuolatinių rūpesčių, įsižiebia ir tikra, prasminga meilė šiai žemei, 

visu savo stiprumu įkūnyta čia skelbiamame tekste, ypač jo skyriuje „ustronie“ 

(„ustronė“ ) (p. 29).

ustronėje 1848–1850 metais sukuriami svarbiausi moravskio kūriniai: vilniaus 
atsiminimai Kilka lat młodości mojej w Wilnie („Keleri mano jaunystės metai vilniuje“), 
Uwagi Pustelnika w Ustroniu o wypadkach 1848 roku („ustronės atsiskyrėlio pastabos 
apie 1848 metų įvykius“), sankt peterburgo atsiminimai W Peterburku („petrapilyje“), 
dramos kūrinys Obrady sejmikowe na Litwie. Bzdurstwo („seimelių posėdžiai lietu-
voje. Kvailystė“), rašinys Polityczne mrzonki Pustelnika („politinės atsiskyrėlio fanta-
zijos), folkloristikos rinkinys Wesela i pieśni włościan nadniemeńskich pomiędzy Mere-
czem i Kownem („panemunės valstiečių vestuvės ir dainos tarp merkinės ir Kauno“); 
parašytas ir publikuojamas tekstas Od Merecza do Kowna. Gawęda Pustelnika (p. 32). 
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Šis tekstas turėjo būti tik pirmoji didesnio kūrinių ciklo Z każdej chatki po chłopku 
(„iš visur po truputį“) dalis; antroji – Szlachta-bracia („broliai bajorai“). ji taip pat 
parašyta 1849–1850 metais (p. 33). 

beje, paskutinis moravskio tekstas datuojamas 1851-07-01(13) diena. tai dramos 
kūrinėlis Taki to egoista! Taka egoistka! Bzdurstwo w morale i morał w bzdurstwie („Koks 
egoistas! Kokia egoistė! nesąmonė morale ir moralas nesąmonėje“), nors rašyta ir 
vėliau (p. 34).

analizuojamos moravskio paskatos imtis „kelionių literatūros žanro“ (p. 42), 
populiaraus anuometinėse buvusios lenkijos ir lietuvos valstybės žemėse. Kūri-
nys kontekstualizuojamas greta kitų tokio pobūdžio darbų – juozapo senkovskio, 
Kazimiero Kontrimo, romualdo podbereskio, juozapo ignoto Kraševskio, alek-
sandro pšezdeckio, liudviko adomo jucevičiaus ir kitų (p. 42–46). Įvardijami 
ryšiai tarp moravskio kūrinio ir ignaco Krasickio (antrosios Xviii amžiaus pusės 
autorius) kūrybos, tačiau konstatuojama, kad susemdamas „visą savo pirmtakų 
ir amžininkų patirtį, [moravskis – v. Ž.] kūrė savo tekstą, savą, moravskišką, po-
žiūrį į supantį pasaulį“ (p. 48). jis atidžiai, detaliai žvelgė į kasdienybę, kreipė 
dėmesį į praėjusį laiką – istoriją, kritiškai, kartais ironiškai, iš vienišiaus pozicijos 
vertino ir kitus, ir save. Kita vertus, „būta ne tik noro išsaugoti, užfiksuoti, pri-
minti praeitį, bet ir noro atsidėkoti vietai, kuriai buvo lemta tapti sava“ (p. 49). 
parengėja rašo:

Šiame kontekste tarytum ir išryškėja moravskio teksto savitumas. jis jau savaime 

originalus, nepakartojamas, nes parašytas ne atsitiktinio žmogaus, ne svetimo tam 

kraštui keliautojo – kad ir kokiu tikslu jis būtų ten atvykęs, bet žmogaus, suaugusio 

su ta konkrečia, tik jam vienam iki smulkmenų pažįstama, teritorija. Čia ir būtų 

moravskio pranašumas (p. 49).

be to, „individualus rašytojo stilius ir tikras stebėtojo talentas“ lėmė ir išlieka-
mąją veikalo vertę (p. 58). 

išliekamąja kūrinio verte neleidžia abejoti knygoje pateikiama 1858 metų leidinio 
originalo kopija. tai vi knygos dalis: „stanisław morawski. Od Merecza do Kowna. 
Gawęda Pustelnika 1858 metų leidinio originalo kopijos“ (p. 73–200). ji tarsi leidžia 
skaitytojui vartyti autentišką anų metų spaudinį. beje, rengėja mokantiems lenkų 
kalbą rekomenduoja įsigilinti būtent į originalų, nors ir su didelėmis spragomis 1858 
metais paskelbtą, tekstą (p. 63).

išliekamąja šio kūrinio verte juo labiau neleidžia abejoti ir jo vertimas į lietuvių 
kalbą: vii dalis „stanislovas moravskis, Nuo Merkinės iki Kauno. Atsiskyrėlio gavenda“ 
(p. 203–529).
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idant pajustume 1858 metais išleistos knygos autentiškumą, atradimus ir praradimus, 
kurie plačiai ir išsamiai komentuojami vii dalyje, turime atidžiai perskaity ti ir iii – 
„stanislovo moravskio teksto Od Merecza do Kowna. Gawęda Pustelnika rengi mo princi-
pai“ (p. 61–63), ir iv – „santrumpos ir į tekstą įterpti ženklai“ (p. 64–65), ir v dalį – 
„Keletas žodžių apie iliustracijas“ (p. 66–70). 

lietuviškajame perraše (vii dalyje) rengėja užsibrėžė pateikti rekonstruotą auten-
tišką pirminį tekstą (p. 61), todėl visą dėmesį sutelkė į lietuvišką teksto vertimą ir 
komentavimą (p. 62). autentišką, kiek leidžia galimybės, t. y. 1858 metų pub likacija 
adomo Honorijaus Kirkoro žurnale Teka Wileńska bei 1924–1929 metais Henryko 
mościckio bei adomo Czartkowskio paskelbtos kitų moravskio kūrinių – vilniaus ir 
sankt peterburgo atsiminimų, rinkinio Koszałki-Kobiałki („juokeliai-niekeliai“) – pub-
likacijos. jose būta priedų, tarp jų ir kūrinys Od Merecza do Kowna. beje, pastarasis 
parodė, kaip drastiškai cenzūra buvo įsikišusi į moravskio tekstą (p. 61). taigi da-
bartinėje publikacijoje

į pagrindinį, Kirkoro paskelbtą, tekstą įterptos, kaip spėjama, kadaise išbrauktos ar 
kitaip cenzūros, o galbūt net ir paties leidėjo pakoreguotos dalys, atskiros frazės ar 
net žodžiai. visa ši papildoma tekstinė medžiaga pateikiama dviem lygiais: išversta 
į lietuvių kalbą (laužtiniuose skliaustuose) ir originalo kalba (nuorodose). pastarieji 
tekstai – taip, kaip juos pateikė pirmieji moravskio kūrinių leidėjai – nemodernizuo-
jant nei rašybos, nei skyrybos (p. 61–62). 

Kūrinį verčiant „į lietuvių kalbą stengtasi maksimaliai laikytis šiandien žinomo 
spausdinto originalo – tai pasakytina ne tik apie autoriaus mintį, bet ir apie sky-
rybą, padedančią perprasti ir tuometinę emocinę moravskio būseną“, taip pat iš-
laikoma didžiųjų raidžių rašyba – vėlgi svarbus tam tikros autoriaus nuostatos 
ženklas (p. 62).

ilgokas citatas, rodančias rengėjos poziciją, įdėjome neatsitiktinai. Kad tai redos 
Griškaitės darbo metodas, rodo ne tik šio moravskio kūrinio parengimas, bet ir kitos 
jos publikacijos ir monografijos. 

recenzuojamo leidinio „[t]eksto komentarai – tai savarankiška ir itin svarbi šios 
knygos dalis“ (p. 62). dėl pastarojo teiginio negalima nesutikti su rengėja. saugant 
moravskio teksto vientisumą ir pirminį įspūdį, komentarai buvo nukelti į kiekvie-
no skyriaus (dalies) pabaigą, o jų turinys supintas su tekstu, moravskio biografija, 
istoriniu laikmečiu, su galbūt rašytojo skaitytais veikalais, jam žinomais istorijos 
šaltiniais, kita informacine ir grožine literatūra, periodine spauda (p. 62). Žodžiu, 
komentarais kuriama tai, kas vadinama kontekstu ir be ko būtų sunkiau suvokti 
kūrinio prasmę ir vietą tiek anuometinėje, tiek dabartinėje kultūrinėje, istoriogra-
finėje erdvėje.
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Knygos iliustracijos (23 iliustracijų sąrašas, p. 555–559) derinamos prie knygos 
teksto ir turi aiškų tikslą apgalvotai komentuoti – tam skirta v knygos dalis „Keletas 
žodžių apie iliustracijas“ (p. 66–70). pirmiausia

stengtasi kiek įmanoma panaudoti visas [boleslovo] rusecko iš moravskio rankraščio 
originalo nukopijuotas iliustracijas, kad ir kokios blankios ar „nemeniškos“ iš pirmo 
žvilgsnio jos atrodytų, šių piešinių skelbimą suvokiant kaip dar vieną mėginimą at-
kurti autentišką moravskio tekstą (p. 67).

Kadangi moravskio rankraštis buvo iliustruotas jo paties piešiniais, o jie (deja, 
kaip ir rankraštis) neišlikę, pasinaudota rusecko piešinių ir eskizų albumėliu, kuria-
me, kaip nustatė tyrėja, buvo ir moravskio rankraščio piešinių kopijų (p. 53–54). tad 
trys iliustracijos ir yra piešinių kopijos (p. 361, 389, 423). dar dvi iliustracijos – mo-
ravskio autoportretas ir ustronės dvarelio vaizdas, puošę jo 1849-11-07(19) laišką 
elenai malevskienei (p. 495, 531). nors pastarosios penkios iliustracijos laikomos 
vienomis vertingiausių, visgi ne mažiau įdomios bei vertingos ir likusios, laiku ir 
erdve susijusios su moravskio asmenybe ir tekstu. tai pasakytina ir apie nespalvo-
tas mūsų dienų fotografo vlado vitkausko nuotraukas, „spausdinamas greta mo-
ravskio epochą menančių vaizdų“ (p. 70).

vii knygos dalis didžiausia – „stanislovas moravskis. Nuo Merkinės iki Kauno. 
Atsiskyrėlio gavenda“ (p. 203–529). perraše išlaikoma kūrinio struktūra (10 dalių: „su-
grįžimas“, „merkinė“, „nemunaitis“, „alytus“, „nečiuikos“, „punia“, „bukta“, „jiez-
nas“, „Šiupinys“, „ustronė“). tai perrašas lietuvių kalba su rekonstruotais tekstais 
ir istoriniais komentarais. apie didžiąją knygos dalį nedaug terašysime, paliksime 
skaityti ir studijuoti. tačiau pasakytina, kad perrašas ir jo komentarai – grafinės ir 
istoriografinės studijos, tyrimų sintezė, padedanti suvokti ne tik moravskio tekstą ir 
laiką, bet ir istoriografijos įdirbį, tyrėjos santykį su juo. Šioje dalyje aiškiai juntama, 
kaip vieno žmogaus vieno teksto tyrimas tampa tarpdisciplininiu tyrimu, jungiančiu 
ir galinčiu sudominti ne vienos srities specialistus. Kita vertus, akademinis tyrimas 
gali tapti įdomus dabar gyvenantiems buvusioje moravskio teksto erdvėje – ir visiems, 
besiilgintiems savo ustronės. 

be abejonės, knygoje yra ir šaltinių ir literatūros sąrašas (p. 533–553), ir iliustra-
cijų sąrašas (p. 555–559), taip pat santraukos lenkų (p. 561–575) ir anglų (p. 577–592) 
kalbomis, asmenvardžių (p. 595–613) ir vietovardžių rodyklės (p. 614–623).

parengta publikacija ne tik leidžia įdomiai skaityti, bet ir akina svarstyti apie 
šaltinių publikavimo principus ir esmę. recenzuojamoje knygoje jie aiškiai apibrė-
žiami, pagrįsti, todėl nekeliantys abejonių.

tuo tarpu dabartinio šaltinių publikavimo „šėlo“ (rengėjos žodis, „ištrauktas“ iš 
straipsnio konteksto...) metu pagarbaus, sąžiningo ar bent jau aiškaus, moksliškai 



pagrįsto rengėjų santykio su šaltinio tekstu vis dar pasigendama. deja, rankraščiai 
nesirenka parengėjų. Kita vertus, gal už juos tai turėtų daryti saugotojai – archyvai, 
muziejai, bibliotekos. tai ne šio rašinio tema, o tik trumpas savotiškas post scriptum. 

lauksime redos Griškaitės parengtos antrosios knygos dalies Szlachta-bracia...

vilma Žaltauskaitė    Gauta 2010 m. lapkričio 2 d.

XIX amžiaus istorijos skyrius

Lietuvos istorijos institutas

Kražių g. 5

LT-01108 Vilnius, Lietuva

el. p.: zaltauskaitė@istorija.lt
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Ona Aleknavičienė
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

Recenzuojama :

mindaugas Šinkūnas, 
XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos 
raštų akcentografija

daktaro disertacija

Humanitariniai mokslai,  filologija (04 H)

vilnius, 2010, 157 p.

2010 metų birželio 18 dieną viešame lietuvių kalbos instituto ir vytauto didžio-
jo universiteto Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje mindaugas Šinkūnas 
apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos 
raštų akcentografija. mokslinis darbo vadovas – ma narys korespondentas prof. habil. 
dr. aleksas Girdenis, oponentai – doc. dr. birutė Kabašinskaitė (vilniaus universite-
tas) ir prof. habil. dr. bronius maskuliūnas (Šiaulių universitetas).

disertaciją sudaro įvadas, penki skyriai: 1) „Weinreicho spaustuvės leidiniai (1547–
1549)“; 2) „daubmanno-osterbergerio-Fabricijaus-zegebadės spaustuvės leidiniai 
(1559–1625)“; 3) „rankraštinė raštija (Xvi a. pab.–Xvii a. 1 pusė)“; 4) „reusnerių 
spaustuvės leidiniai (1640–1694)“; 5) „rankraštiniai ir smulkūs spausdinti tekstai 
(Xvii amžiaus 2 pusė)“ ir išvados. 

disertacijoje siekiama akcentografijos aspektu išanalizuoti visus žinomus Xvi–Xvii 
amžiaus mažosios lietuvos spaudinius ir rankraštinius kūrinius. išsamiausiai nagri-
nėjami istorinei akcentologijai svarbiausi spaudiniai. neapeinami ir nedaug informa-
cijos teikiantys šaltiniai, tiek didesni, tiek visai smulkūs. dažnokai užsukama ir į 
Xviii amžiaus pradžią. tai leidžia geriau suprasti akcentografijos tradicijų formavi-
mąsi, patikslinti akcentografijos reiškinių chronologiją. paminimi net ir nekirčiuoti 
tekstai, pasakoma, kodėl jie tyrimui neaktualūs, o kartais stengiamasi išgauti iš jų 
papildomų netiesioginių duomenų. tad vienas iš šio darbo privalumų – sistemin-
gumas, t. y. tyrimas be „nutylėjimų“. dėl to jis tampa rimtu pagrindu tolesnei isto-
rinės akcentografijos ir akcentologijos analizei.

darbe daugiausia dėmesio skiriama diakritiniams ženklams, jų vartojimui ir reikš-
mėms. tačiau autorius tuo nesiriboja – žodžio kirtis nustatomas ne tik pagal diakri-
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tinius kirčio ženklus, bet ir pagal kitokias savitas kai kurių autorių rašybos ypatybes: 
<æ>, <y> ir <aw> vartojimą, priebalsių geminatas, rodančias trumpąjį nekirčiuotą 
skiemenį su [a], [e], ir net netiesioginius kalbos duomenis (pavyzdžiui, skirtingus 
[*a·] atliepinius kirčiuotame ir nekirčiuotame skiemenyje). 

vertinant šią disertaciją, reikia pabrėžti, kad ja užpildomos kelios ligšiolinių tyri-
mų spragos. Čia ne tik sistemiškai išanalizuotas diakritinių ženklų, galinčių reikšti 
kirčio vietą, vartojimas visuose Xvi–Xvii amžiaus mažosios lietuvos šaltiniuose, bet 
nuolat ieškota sąsajų su to meto spaudos technika bei technologija, t. y. su galimy-
bėmis juos perteikti. taigi kalbos duomenys nagrinėjami atsižvelgiant ir į tipografijos 
istoriją. analizę sunkino tai, kad iki šiol nėra išsamaus spaustuvių, leidusių lietuviš-
kas knygas, istorijos tyrimo. teko remtis fragmentiškais vokiečių ir lenkų tyrimais, 
ieškoti analogijų, rekonstruoti skirtingų spaustuvių, skirtingų stilių, skirtingų laiko-
tarpių spaudmenų rinkinius.

skyrelyje „spaustuvės-leidyklos darbas ir techninės galimybės“ aprašomas šriftų 
liejimas, teksto rinkimas ir spausdinimas, korektūrų skaitymas (p. 13–16). daug in-
formacijos apie spaustuvių istoriją, spausdinimo procesus, tipometriją pateikiama 
disertacijos išnašose. akcentografijos raidai atskleisti autorius pagrįstai rinkosi chro-
nologinę tvarką, o analizės rezultatus išdėstė pagal spaustuves. disertacija iliustruota 
13 paveikslų, dauguma jų – spaudmenų su kirčio diakritikais pavyzdžiai (iš skaitme-
ninių faksimilių iškirpti fragmentai). tad kitas didelis šios disertacijos privalumas – 
kompleksinis tarpdalykinis tyrimas. tokių tyrimų lietuvoje vis dar mažai, jie dažnai 
tik deklaruojami, bet neatliekami.

dar vienas neabejotinas privalumas – statistinė analizė. rašydamas disertaciją 
autorius daugiausia rėmėsi Xvi–Xviii amžiaus šaltinių elektroniniais tekstais ir iš-
vestiniais kūriniais – žodžių formų konkordancijomis, jau publikuotomis kaip inter-
netiniai leidiniai lKi svetainėje „senieji raštai“1 arba saugomomis lKi senųjų raštų 
duomenų bazėje. būtent jie buvo daugumos tiriamųjų šaltinių analizės pagrindas – iš 
viso remtasi elektroninėmis 28 šaltinių versijomis2. tai sudarė prielaidas statistinei 
kiekvieno šaltinio kirčio ženklų analizei atlikti. jos rezultatus autorius pateikė lente-
lėse (jų yra 18). tačiau disertacijoje kiek per siauras darbo metodikos aprašas – te-
skiriama 13 eilučių. vertėtų plačiau apibūdinti ne tik mokslinius, bet ir informacinių 
technologijų metodus. apraše nepaminėta, kad naudotasi jau parengtais, lingvistinei 
ir statistinei analizei pritaikytais išvestiniais kūriniais.

1  Žr. lKi interneto svetainę „senieji raštai“ 
(http://www.lki.lt/seniejirastai; žiūrėta 
2010-11-04).

2  13 iš jų rengė pats Šinkūnas (vienas ar kartu 
su kitais), žr. „Šaltiniai“ (p. 139–147). beje, 
dirbti prie lKi senųjų raštų duomenų ba-
zės jis pradėjo dar studijuodamas vilniaus 
universitete – 2002 metais Kalbos istorijos 
ir dialektologijos skyriuje atliko mokslinę 
praktiką. darant ortografijos ir spaudme-

nų sistemos analizę, būtiną senuosius raš-
tus adaptuojant elektroninei terpei, jam 
teko domėtis fraktūra, švabachu, lotyniš-
kąja antikva ir kursyvu išspausdintų teks-
tų skirtumais, problemiškais kirčiuotų 
knygų spaudmenimis su diakritikais, tipo-
metrijos ypatybėmis. tas įdirbis padėjo 
susikoncentruoti ties panašiomis proble-
momis ir rašant disertaciją.
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Kadangi disertacijoje pasirinktas minimalusis mokslinis aparatas ir išnašose ne-
nurodomas tikrasis šaltinis, tai skaitytojui kai kur bus neaišku, kuo remiamasi atlie-
kant statistinę analizę: originalu, kritiniu leidimu ar elektroniniais tekstais ir konkor-
dancijomis. toks neaiškumas kils, pavyzdžiui, skyrelyje „rėzos psalmynas (1625)“ 
(p. 38–41). Čia sakoma, kad švabacho raides <e> su diakritikais tyrėjai traktuoja ne-
vienodai: vieni jas apibūdina kaip „turinčias ‘mažytį, trikampiuką primenantį diakri-
tiką’ (Žulys 1967, 25), kurį visur perteikia graviu“, kiti atsargiai diakritiką interpre-
tuoja kaip tašką: „‘abejonių keliantis – kartais trikampiuko ar mažo brūkšnelio formą 
turintis taškas’ (palionis, strockis 2005, 34)“. toliau Šinkūnas nurodo, kad disertacijo-
je jo pasirinkta interpretacija yra „artimiausia scholzo (2002): skiriamos raidės <é> su 
akūtu ir <è> su graviu (žr. 2 iliustraciją, vietomis nuo scholzo perrašo skiriasi, patiks-
linta pagal originalą sta-pK)“ (p. 40). tai kuo vis dėlto remtasi pateikiant duomenis 
6-oje lentelėje (p. 41)? juo labiau kad vienas iš komentarų po lentele yra toks: „dia-
kritiko forma nelengvai skiriama, galima kitokia interpretacija“. sprendžiant iš šaltinių 
ir literatūros sąrašo, galimi trys Psaltero Dovydo šaltiniai: originalo fotokopija, interne-
te skelbiamos konkordancijos (jas rengė rainer Fecht, mindaugas Šinkūnas, vytautas 
zinkevičius) ir kritinis Friedricho scholzo leidimas (p. 146, 154).

Kartais Šinkūnas suabejoja savo statistinės analizės patikimumu (pvz., p. 30–31, 
4 lent.). priežastys dvi: 1) kai kurių šaltinių originaluose ne visur aiški diakritikų 
forma, jie gali būti blogai atsispaudę; 2) dėl neaiškios spaudos galimas šiek tiek kitoks 
jų skaitymas, t. y. kai kur neišvengiama elektroninių tekstų rengėjų interpretacija. 
tačiau tos vietos, kurios rengėjams kėlė abejonių, elektroniniuose tekstuose ir kon-
kordancijose nenutylėtos: pagal lKi senųjų raštų duomenų bazės kūrimo metodiką 
jos pažymėtos riestiniais skliaustais (pvz., i{ò}, i{ô} ir pan.). tokiu atveju disertacijoje 
reikėtų nurodyti abejotinas vietas ir pateikti savo interpretaciją. reikėtų numatyti ir 
galimas paklaidas, kad duomenys nekeltų abejonių nei pačiam disertantui, nei tiems, 
kurie vėliau jais domėsis. per disertacijos gynimą buvo atkreiptas dėmesys, kad Šin-
kūno duomenys kai kur nesutampa su kitų tyrėjų duomenimis.

prieš pereinant prie skyrių, paminėtinas dar vienas trūkumas, būdingas, beje, ne 
tik šiai disertacijai. jau ne kartą per disertacijų gynimus teko priekaištauti, kad tyri-
mų apžvalga neišsami, neanalitinė. Šį kartą taip pat – mažosios lietuvos Xvi–Xvii 
amžiaus raštų kirčiavimui teskirta 14 eilučių (p. 7). tam, kad apžvalga taptų atspir-
timi numatytam tyrimui, neužtenka pasakyti, kad baltramiejaus vilento darbų kirčio 
ženklus tyrė birutė Kabašinskaitė (2005), danieliaus Kleino gramatikų – petras joni-
kas (1938), tamara buchienė (1955, 1966, 1967) ir jonas palionis (1957), kad rankraš-
tinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana ir Kleino akcentografiją lygino birutė triškai-
tė (2009), o jono rėzos Psaltero Dovydo kirčiavimą tyrė vladas Žulys (1967, 1970), 
jonas palionis (2003), jonas palionis kartu su mindaugu strockiu (2005) (p. 7). reikia 
pasakyti ir ką jie nustatė, kas dar neanalizuota, kurie tyrimai fragmentiški, kokie 
teiginiai galbūt nepakankamai pagrįsti. bet kokiam mokslo darbui galioja reikalavi-
mas įvertinti ankstesnius tyrimus – jų patikimumą ir išsamumą. 

tik analitinė tyrimų apžvalga sudaro prielaidas ir apibrėžti disertacijos naujumą, 
aktualumą, įvertinti gautų rezultatų santykį su kitų tyrėjų duomenimis. Ypač daug 
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dėmesio turėtų būti skiriama naujausiems, turintiems tiesioginį ryšį su disertacijos 
tema. prie tokių priskirtini mindaugo strockio darbai: būtent jis išsamiai nagrinėjo 
klasikinių kalbų kirčio ženklų žymėjimo įtaką kirčio žymėjimui senuosiuose lietuviš-
kuose raštuose, kartu su palioniu tyrė rėzos Psaltero Dovydo (1625) kirčiavimą3. da-
lykiška apžvalga padėtų ne tik geriau suvokti tyrimų būklę iki šios disertacijos, bet 
ir objektyviau įvertinti disertanto darbo vietą visoje tyrimų grandinėje.

pirmame skyriuje „Weinreicho spaustuvės leidiniai (1547–1549)“ (p. 17–18) kirčio 
diakritikų vartojimo požiūriu apžvelgiami Hanso Weinreicho spaustuvėje išėję pir-
mieji ir vieninteliai lietuviški paleotipai: martyno mažvydo Katekizmas (1547) ir jo 
Giesmė šv. Ambraziejaus (1549). skyrius labai trumpas, nes kirčio diakritikų šiuose 
leidiniuose faktiškai nėra. retkarčiais šiuose ir kituose mažvydo raštuose pasitaikan-
tis brūkšnelis ar taškas virš balsės disertacijoje laikomi atsitiktiniais. nedaug duome-
nų akcentografijai rasta ir vėlesnėse, jau johanno daubmanno spaustuvėje spausdin-
tose mažvydo knygose. tikroji analizė prasideda nuo vilento raštų, išleistų Georgo 
osterbergerio. 

aprašydamas šioje spaustuvėje išleistas lietuviškas knygas, Šinkūnas nurodo, kad 
pirmasis vilento Enchiridiono leidimas išėjo 1575-aisiais: „neabejotina, kad tais metais 
Enchiridionas buvo išspausdintas“ (p. 19). jis remiasi jurgio Gerulio rastu įrašu Ka-
raliaučiaus valstybiniame archyve, kur sakoma, kad 1575 metais sumokėtos 7 markės 
ir 30 šilingų už martino lutherio lietuviško katekizmo 25 egzempliorių išspausdini-
mą4. tačiau berlyne, prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve 
(Geheimes staatsarchiv preussischer Kulturbesitz), saugomas vilento 1572 metų laiš-
kas prūsijos kunigaikščiui5 leidžia šį faktą paneigti. jame rašoma: „idoch habe ich 
auch nicht wenig vnkoſt[en] ‖ treiben muſſen, mit dem, daß ich den Cathechiſmum 
auſgeh[en] ‖ vnd 500 exemplar habe drucken laſſen, vnd ſonſt mehr, ‖ darfur ich 
nichts bekommen“6 („visgi aš prisidariau nemažai išlaidų ir leisdamas katekizmą bei 
atiduodamas spausdinti 500 jo egzempliorių, ir daugiau [darbų], bet už tai negavau 
nieko“). taigi pirmasis Enchiridiono leidimas išėjo prieš 1572-uosius ar 1572-aisiais ir 
ne 25, bet 500 egzempliorių tiražu7. 

Šinkūno nuomone, vilento knygose jau esama akcentografijos užuomazgų. vilen-
tas vartojo diakritikus balsio ilgumui kai kuriose morfologinėse formose žymėti. 
vilento kirčio diakritikai (tik ilguosiuose skiemenyse virš <o> ir <u>) turi kelias su-

3  mindaugas strockis, „Graikų ir lotynų kir-
čiavimo įtaka lietuvių kirčio žymėjimui“, 
Blt 39(2), 2004, 289−307; jonas palionis, 
mindaugas strockis, „jono rėzos 1625 m. 
psalmyno kirčiavimas“, Blt 40(1), 2005, 
31–44; mindaugas strockis, Klasikinių kal-
bų kirčio žymėjimo įtaka lietuvių kirčio žymė-
jimui (daktaro disertacija), vilnius, 2005.

4  jurgis Gerullis, „verschollene altlitauische 
drucke aus Königsberg“, APh 5, 1935,   
99–100.

5  baltramiejus vilentas, laiškas prūsijos kuni-
gaikščiui albrechtui Frydrichui, Karaliau-
čius, registruotas 1572-08-01; Gsta pK: XX. 
Ha Hist. sta Königsberg, em 72 f nr. 51. 
bl. 7r–8v.

6  vilentas 1572, 7v.
7  ona aleknavičienė, „pirmasis baltramiejaus 

vilento Enchiridiono leidimas: terminus ad 
quem – 1572-ieji“, ALt 11, 2009, 125–162; 
publikuota laiško faksimilės, perrašo ir 
vertimo fragmentų.
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sipynusias reikšmes: žymimas kirtis, kartais morfologinė forma (kilmininkas, vieti-
ninkas), fonetinė garso ypatybė (ilgumas, nazalizacija, aspiracija), kai kur tie patys 
ženklai vartojami kaip abreviatūros (p. 20–32). tokia, atrodytų, kiek chaotiška siste-
ma išliko ir vėlesniajame leidime, kurį 1612 metais parengė lozorius zengštokas.

tirdamas vilento diakritikus, Šinkūnas jų vartojimą sieja su techninėmis spaus-
tuvės galimybėmis. jau anksčiau buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad vilento knygose 
atsirado raidžių su iki tol lietuviškose knygose beveik nevartotais diakritiniais žen-
klais: 1) <ó>, <ò>, <ô>; 2) <ū>. osterbergerio spaustuvė nei fraktūros, nei švabacho 
garnitūruose neturėjo pirmųjų trijų spaudmenų, tačiau pirmą kartą lietuviškos spau-
dos istorijoje atsižvelgė į specifines lietuvių rašomosios kalbos ypatybes – homogra-
fų gausą – ir trūkstamus spaudmenis įkėlė iš antikvos šrifto; tikėtina, to pageidavo 
autorius8. panašiai mano Kabašinskaitė – ji skirtingų stiliaus šriftų vartojimą siekiant 
perteikti raides su diakritikais laiko autoriaus ortografijos atspindžiu: „šitaip paren-
gėjas bandė atskirti nevienodas funkcijas atliekančius diakritikus“9. Šinkūno nuomo-
ne, „[s]kirtingų stilių šriftų painiojimas tikriausiai telaikytinas techniniu spaustuvės 
sprendimu, kurio ieškant autorius galėjo ir nedalyvauti“ (p. 30).

vis dėlto autoriaus įtakos čia atmesti negalima. ne pats spaustuvininkas sugal-
vojo, kad reikia cirkumfleksu ar kokiu kitokiu diakritiku pažymėti prūsijos vakarų 
aukštaičiams būdingas sutrumpintas veiksmažodžių 3 praet.10 formas wartô ~ varto-
jo E 5513, dumò ~ dūmojo E 716, abeiô ~ abejojo E 352, paſtô ~ pastojo E 577 arba sutrum-
pintas vardažodžių ir įvardžių iness. sg. f. formas koßnô ~ kožnoje E 558, tikrô ~ tikro-
je E 1916,19, 619, tô ~ toje E 234, wienô ~ vienoje E 1916,19, pacʒô ~ pačioje EE 4610. to te-
galėjo pageidauti ar net reikalauti tik autorius, kad skaitytojas, tarkim, 3 praet. wartô 
(inf. vartoti) nesuprastų kaip 3 praes. vato (inf. vartyti), o sutrumpintąją moteriškosios 
giminės iness. sg. koßnô, tikrô, wienô – kaip vyriškosios giminės gen. sg. formą. spaus-
tuvininkas darė, ką galėjo: neturėdamas reikiamų spaudmenų fraktūros garnitūre, 
ėmė iš antikvos. 

Čia darytina analogija su jono bretkūno pozicija. o jis toks preciziškas nebuvo – 
nuosekliai nežymėjo kirčio diakritikų biblijos rankraštyje, nėra jų ir jo rengtose knygo-
se, nors vìsos keturios – Giesmės Duchaunos, Kancionalas, Kolektos ir Postilė – išleistos 
toje pačioje osterbergerio spaustuvėje. pìrmosios trys pasirodė praėjus 8 metams (1587) 
po Evangelijų bei Epistolų ir Enchiridiono (1579), o Postilė – po 12 metų (1591). spaustu-
vė kad ir turėjo šiokių tokių techninių galimybių, bet nedėjo jokių pastangų homofor-

8  ona aleknavičienė, „rotunda, švabachas, 
fraktūra, antikva ir kursyvas lietuviškuose 
Xvi amžiaus spaudiniuose“, ALt 7, 2005, 
269–270. 

9  birutė Kabašinskaitė, „diakritiniai ženklai 
baltramiejaus vilento Enchiridione ir Evan-
gelijose bei Epistolose (1579): <ũ>, <ô>, <ò>, 
<ó>“, ALt 7, 2005, 61.

10  disertacijoje šios būtojo kartinio laiko for-
mos be reikalo laikomos esamojo laiko 

formomis: „3 praes. abeiô 352, paſtô 577, te-
apſaugô 6221, wartô 5513“; „3 praes. dumò 716, 
neſchò 4021“ (p. 21); „3 praes.  -o(ja)“  (p. 22,  
2 lentelė). apie veiksmažodžių su priesa-
gomis -ėti, -(i)oti sutrumpėjusių 3 praet. 
formų paplitimą dabartinėse tarmėse      
žr. LKA iii 102 ir 98 žemėl. prie esamojo 
laiko formų priskirta ir geidžiamosios 
nuosakos forma teapſaugô E 6221 (p. 21).
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moms skirti. vis dėlto yra duomenų, kad bretkūnas taip pat suprato homoformų ke-
liamas dviprasmybes: biblijoje kai kur žymėjo kirčiuotą skiemenį, pvz.: acc. pl. ăkīs    
1 jn 2,11, dăbār ‘daba’ rom 11,31, dābăr ‘dár’ apr 8,13, prīſĕkĕ ‘prisegė’ Kol 2,14 ir kt.11 

Kaip žinome, spaustuvė supaprastino ir nosinių balsių perteikimą: biblijos rank-
raštyje bretkūnas juos žymėjo tašku po balse, o spausdintose knygose yra tik papras-
tos raidės arba dvigarsis su <n>. tuo tarpu anksčiau išleistose mažvydo ir vilento 
knygose buvo bent dvi nosinės raidės (su skersine šakele): <> ir <> (jos turėtos tiek 
rotundos, tiek švabacho, tiek fraktūros garnitūruose). lietuvių rašomosios kalbos 
istorijos darbuose pagrįstai keliamas klausimas dėl spaustuvių įtakos ortografijai ir 
jos standartams. Giedrius subačius, lygindamas XiX amžiaus rankraščius ir pagal 
juos išleistas knygas, įrodė, kad spaustuvininkai sąmoningai paprastino rašybą, ma-
žino raidžių su diakritikais vartojimą, taigi standartizavo ortografiją ir iš dalies dik-
tavo sąlygas savo darbus norėjusiems publikuoti autoriams12.

Galimybės reformuoti ortografiją, realizuoti savo „autorinę“ rašybą, be abejo, pri-
klausė nuo konkrečios spaustuvės turimų garnitūrų, bet labiausiai – nuo autoriaus 
sugebėjimo įtikinti spaustuvės savininką, kad nauji spaudmenys jo kūriniui būtini. 
tai ypač aiškiai liudija Kleino Gramatikos (1653) ir Kompendiumo (1654) spausdinimo 
istorija. Kleino raidės su diakritiniais ženklais spaustuvininkui johannui reusneriui 
kėlė daug problemų. laiške Karaliaučiaus universiteto rektoriui ir senato nariams, 
rašytame 1662 metais ar po 1662-ųjų, reusneris skundėsi, kad Kleino prašomas, „su 
didžiausiomis išlaidomis“ pasirūpinęs išraižyti ir išlieti lietuviškas raides, bet šis jas 
net tris kartus keitęs ir taip padaręs jam didelių nuostolių13. dėl to strigę spaudos 
darbai14, o Kleino gramatikos esą visiškai neturėjusios paklausos („iki šios dienos 
nebuvo parduotas nė vienas jų egzempliorius“) ir jis patyręs 1 000 markių nuostolį. 

taigi spaustuvininkai buvo verslininkai, jie siekė pelno, todėl autoriai, keliantys 
specifinių reikalavimų, dėl kurių lėtėja ir komplikuojasi teksto rinkimas, be to, ken-
čia dar ir knygos estetika, jiems buvo labai neparankūs. apskritai sunku įsivaizduo-
ti, kad techniniai darbuotojai būtų labiau stengęsi išleisti lingvistiniu požiūriu koky-
biškesnę knygą negu pats autorius. negi jų supratimas apie lietuvių kalbos vartose-
ną galėjo būti geresnis už pragmatinę lietuviškose parapijose dirbančių kunigų kom-

11  jochen d. range, Bausteine zur Bretke-For-
schung. Kommentarband zur Bretke-Edition 
(NT), paderborn, münchen, Wien, zürich: 
Ferdinand schöningh, 1992, 74–75; diser-
tacijoje šie pavyzdžiai pateikiami p. 54.

12  Giedrius subačius, „spaustuvininkų įtaka 
rašybai ir jos standartams“, ALt 3, 2001, 
129–152; Giedrius subačius, „Grafemos <ſ> 
netektis lietuvos ſpaudiniuose“, ALt 6, 
2004, 239–264; Giedrius subačius, „Grafe-
mos <ſ> netektis lietuvos rankraſz čiuo se“, 
ALt 6, 2004, 265–286.

13  johannas reusneris, laiškas Karaliaučiaus 
universiteto rektoriui ir senato nariams, 
Karaliaučius, nedatuotas, po 1662-07-04; 
Gsta pK: XX. Ha Hist. sta Königsberg, 
em., tit. 139k, nr. 169, bl. 43; perrašas ir 
vertimas: domas Kaunas, „archyviniai 
dokumentai apie mažosios lietuvos seno-
sios raštijos ir spaudos darbuotojus“, Kny-
gotyra 25(32), 1998, 454–456. 

14  elizabeth novickas, „the printer and the 
scholar: the making of daniel Klein’s 
Grammatica Litvanica“, ALt 6, 2004, 17–42.
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petenciją? Kad ir kaip nesinorėtų plėstis, vis dėlto reikėtų priminti dviejų senosios 
raštijos autorių mintis: vieno – Xvii amžiaus iš didžiosios lietuvos, kito – Xviii 
amžiaus iš mažosios:

lietuvių kalbai reikėtų tam tikrų ženklų, lotyniškai vadinamų accentus, kad tas, ku-
riam lietuvių kalba nėra gimtoji, sugebėtų gerai tarti ir skaityti, betgi tam prireiktų 
taip pat naujų specialių spaudos šriftų, be to, prisidėtų ir išlaidų, kurių dabar aš ne-
įstengčiau padengti15.

lietuvių kalba turi būti kirčiuojama ištisai, taip kaip graikų, jei norima išvengti ai-
bės bėdų16.

Grįžtant prie vilento knygų akcentografijos analizės, reikia paminėti vieną ypa-
tingą Šinkūno statistinės analizės metodą, taikytą ir kitose disertacijos vietose. atsi-
žvelgdamas į tai, kad kai kurios formos diakritikais žymėtos palyginti nenuosekliai, 
jis pateikė raidžių su diakritikais distribuciją pagal lankus (p. 30–31, 4 lentelė). taip 
jis siekė nustatyti, ar spaustuvė turėjo pakankamai spaudmenų. Šinkūno duomenimis, 
raidžių su diakritikais išsidėstymo seka nerodo, kad pasibaigus vienam ženklui, būtų 
buvęs imamas kitas. Enchiridiono lanke „H“ suskaičiavus įvardžių tas, -a ir jis gen. 
sg. bei vardažodžių iness. sg. f. -o pozicijas (būtent jose diakritikai žymėti nenuosek-
liausiai), paaiškėjo, kad diakritikais pažymėtos ir nepažymėtos formos eina pramai-
šiui. jei būtų trūkę kirčiuotų spaudmenų, nekirčiuotųjų būtų daugiau lanko pabai-
goje. be to, visi trys diakritikai virš <o> vartoti tomis pačiomis reikšmėmis, todėl gali 
būti, kad <o> spaudmenys su skirtingais diakritikais buvo suberti į vieną kasos lizdą. 
Kad ir kaip ten būtų, bet tos vietos, kuriose reikia įkelti <o> su diakritiniais ženklais, 
turėjo būti pažymėtos paties autoriaus.

simono vaišnoro Žemčiūgoje Teologiškoje (1600) diakritinių kirčio ženklų vos kele-
tas. Šinkūnas čia išskiria lietuviškas prakalbas: paties vaišnoro, surinktą antikva (tik 
joje yra kirčio diakritikų), ir zacharijaus blotno, išspausdintą fraktūra (joje gemina-
tomis <uu> žymima kirčiuota daugiskaitos kilmininko galūnė). Šinkūnas kelia klau-
simą: „Kodėl kirčio diakritikų nėra to paties asmens, kuris parašė pratarmę, vertime 
mt ir mtp?“ (p. 33). jis daro prielaidą, kad „rinkėjas stengėsi surinkti raides su 
diakritikais, o pateiktame vertimo rankraštyje tikriausiai kirčio ženklų apskritai ne-
buvo“ (p. 34). bet jei vaišnoras pateikė pratarmę su diakritikais, kodėl jų turėjo ne-
būti vertimo rankraštyje? tad ir čia abejonių kelia mintis, kad spaustuvė dėl tinkamo 
lietuviškų žodžių perteikimo dėjo daugiau pastangų negu pats vaišnoras. 

15  Konstantino sirvydo mintys iš lenkiškos 
Punktų sakymų (1629) prakalbos; vertimas 
cituojamas iš: regina Koženiauskienė, 
XVI–XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos, 
vilnius: mokslas, 1990, 296.

16  jokūbo perkūno mintis (1706); vertimas ci-
tuojamas iš: ona aleknavičienė, Christia-

ne schiller (par.), Jokūbo Perkūno traktatas 
Wohlgegründetes bedenken über die ins 
litauische übersetzten zehn Fabeln aesopi 
und derselben passionierte zuschrift. Kri-
tinis komentuotas leidimas ir studija, vil-
nius: lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2008, 93.
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nepagrįstas ir teiginys, kad lietuviška pratarmė išspausdinta antikva, nes ji skir-
ta didžiosios lietuvos katalikams. didžiojoje lietuvoje katalikų (ir reformatų) leidi-
niai Xvi amžiuje buvo spausdinami ne antikva, bet švabachu, o kaip teksto išskiria-
masis šriftas vartota fraktūra, antikva ir kursyvas17. pratarmes visur buvo įprasta 
rinkti kitu šriftu nei pagrindinį tekstą. Švabacho ir fraktūros spaudmenų įkėlimas į 
vaišnoro pratarmės antikvinį rinkinį rodo, kad šis šriftas dar nebuvo pritaikytas 
lietuviškiems tekstams taip kaip fraktūra ir švabachas. 

jono rėzos Psalteras Dovydo (1625) – pirmas žinomas nuosekliai kirčiuotas mažo-
sios lietuvos spaudinys. jį aprašydamas Šinkūnas daug dėmesio skyrė spaudmenų 
gamybos technologijai, ypač raidei <e> su diakritikais. jis įdėjo paveikslą, kaip pa-
ruošiamas punsonas su diakritiku (p. 40, 3 iliustracija). Šeštoje lentelėje pateikiamas 
balsių su diakritikais dažnumas įvairiose gramatinėse formose. prie tų raidžių, kurios 
rinkinyje yra ir antikvinės, ir švabachinės, pridedama nuoroda „a“ arba „Š“. tokia 
lentelė parodo tiek diakritikų dažnumą, tiek pozicijas, tiek šrifto stilių. ir, žinoma, 
precizišką autoriaus analizės būdą, būdingą tiriant ne tik šį, bet ir kitus į disertaciją 
įtrauktus šaltinius.

norėdamas nustatyti, kuriuose žodžiuose žymimas žodžio kirtis, o kuriuose – 
morfologinė forma, visus pavyzdžius su diakritikais Šinkūnas peržiūrėjo pagal po-
zicijas (galūnė ar ne galūnė) ir morfologines formas. analizės rezultatus jis išdėstė 
pagal kirčio ženklus (p. 41–51). Šinkūnas nustatė, kad dažniausias kirčiuoto skiemens 
ženklas – cirkumfleksas. paprastai jis žymimas ilgajame kirčiuotame skiemenyje. 
Žymimas ir skiemenyse, kuriuos sudaro tvirtapradžiai diftongai su [a·], [e·], o tvir-
tagaliai paliekami visai nekirčiuoti. diftongų priegaidė žymima cirkumfleksu, matyt, 
dėl pailgėjusio pirmojo dvibalsio dėmens. dvibalsėse ženklas žymimas nepaisant 
dėmens: tose pačiose formose rašoma <âi> ir <aî>, <âu> ir <aû>, <êi> ir <eî> (p. 52).

Šinkūno duomenimis, kirčio ženklai žymimi ne visuose žodžiuose, bet daugmaž 
vienodai nuosekliai visame leidinyje. diakritikai apskritai dažnesni galūnėje, tačiau 
čia žodžio kirčio jie nežymi – jais dažniausiai ženklinamos daugiskaitos kilmininko 
formos (gen. pl. -û sudaro daugiau negu pusę visų galūnėje pažymėtų formų). Kirčio 
ženklai inesyvo bei įnagininko galūnėse kirčiavimui duomenų taip pat neteikia – 
šitaip ženklinamos morfologinės formos (p. 52).

Psaltere Dovydo išplėtota senosios sistemos nuostata kirčiuoti ilguosius balsius ir 
pridėta humanistinės lotynų raštijos tradicija žymėti abliatyvo (lietuvių kalboje su-
vokiamo kaip įnagininkas ir vietininkas; dėl skiemens trumpumo dažniausiai žỹmima 
akūtu) ir kilmininko galūnes (cirkumfleksu), nesvarbu, ar jos kirčiuotos, ar ne. ana-
lizė leido disertacijoje Psalterą Dovydo pagrįstai sieti su naujo akcentografijos etapo 
pradžia. nuo tada lietuvių kalbai pritaikytas klasikinių kalbų kirčio žymėjimas – tiek 
patys ženklai, tiek jų reikšmės.

17  aleknavičienė 2005, 274–282.
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daugiausia dėmesio ir vietos disertacijoje skirta Kleino knygų akcentografijai, 
tačiau recenzijoje ribojamasi tik pagrindiniais teiginiais. mat šia tema Šinkūnas jau 
paskelbęs keletą straipsnių18, skaitęs nemažai pranešimų tarptautinėse mokslo kon-
ferencijose (žr. p. 10–11), tad mokslo visuomenei jie žinomi. 

Šinkūnas atkreipė dėmesį, kad Kleino darbuose išplėtotas morfologinių formų 
žymėjimas. rėzos Psaltero Dovydo tradicija tęsiama su tam tikromis išlygomis – cir-
kumfleksu žymimos kai kurių kamienų kilmininkų galūnės - ôs, - ês, - û, bet modifi-
kuota inesyvo ir įnagininko galūnių rašyba. joms sukurti specialūs ženklai – spaud-
menys su tašku: <ȧ> ir <ė>. Grafiškai skiriamos kirčiuotos prieveiksmių galūnės 
- ay ir - ey. remdamasis strockio tyrimais, Šinkūnas glaustai aprašo morfologinių 
formų skyrimo principą, lietuvių raštijoje nusižiūrėtą nuo humanistinės lotynų kal-
bos rašybos (p. 59–60).

tolesnis tyrimo etapas – akūto, cirkumflekso ir gravio dėliojimo taisyklių analizė. 
Kleino gramatikose šalia iki tol lietuvių raštijoje egzistavusios lotynų kalbos huma-
nistinės rašybos įtakos (morfologinių formų žymėjimo) atsiranda dar viena – senosios 
graikų kalbos kirčiavimo įtaka (trijų formų kirčio ženklų dėliojimo taisyklės). rėza 
tris kirčio ženklus dėliojo dar gana stichiškai, o Kleinas mėgino žymėjimą reglamen-
tuoti taisyklėmis (p. 63). iš pastabų gramatikose matyti, kad Kleinas gana aklai taikė 
senosios graikų kalbos priegaidžių žymėjimo taisykles.

Kleinui pagrindinis kirčio ženklas – nebe cirkumfleksas, bet akūtas. tyrimo sta-
tistiniai duomenys ir čia pateikiami lentelėse. jos dviejų tipų: vienose atspindima 
kirčio ženklų distribucija pagal skiemenis (4-as, 3-ias skiemuo nuo galo, priešpasku-
tinis ir paskutinis skiemuo; 8, 9, 10 lentelė), kitose – raidžių su diakritikais dažnumas 
priklausomai nuo šrifto stiliaus (7, 11, 12, 13 lentelė). Šiose lentelėse stilius žymimas 
raidėmis „a“ (antikva), „F“ (fraktūra), „Š“ (švabachas), „K“ (kursyvas), kurios pri-
dedamos prie pavartojimų skaičiaus. 

atsižvelgdamas į tai, kad akcentografija pirmą kartą teoriškai aprašyta lingvisti-
niuose Kleino darbuose, Šinkūnas stengiasi pabrėžti skirtumus tarp to, ką Kleinas 
deklaravo, ir to, kaip realizavo, t. y. siekia atskleisti, kaip Kleinui pavyko pritaikyti 
savo taisykles giesmyne Naujos giesmių knygos (1666) ir maldyne Naujos labai priva-
lingos ir dūšioms naudingos maldų knygelės (1666) (p. 80–102). Šie leidiniai dėl išplitimo 
visuomenėje turėjo didelę reikšmę įtvirtinant rašybos ir kirčiavimo naujoves.

Šinkūno tyrimas rodo, kad antrajame giesmyno ir maldyno leidime (1685), pa-
rengtame jono rikovijaus, iš esmės išlaikyta Kleino sistema. rikovijus kirčiavo Klei-
no knygose buvusius nekirčiuotus žodžius, ištaisė kai kurias klaidas, o naujai pri-
dėtas giesmes akcentografijos požiūriu priderino prie senųjų (p. 120–121). diserta-

18  mindaugas Šinkūnas, „danieliaus Kleino 
gramatikų (1653 ir 1654) konvoliutas vil-
niaus universiteto bibliotekoje“, ALt 6, 
2004, 43–50; mindaugas Šinkūnas, „danie-

liaus Kleino giesmyno ir maldyno rašyba“, 
D. Kleino naujos giesmju knygos. Tekstai ir 
jų šaltiniai, parengė Guido michelini, vil-
nius: versus aureus, 2009, 23–30. 
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cijoje apžvelgiami kirčio diakritikai, priskirtini rikovijui (jų nėra Kleino giesmyne) 
(p. 123–126). sulyginęs pirmąjį ir antrąjį leidimą, Šinkūnas nustatė skirtumus ir su-
darė prielaidas lingvistinei rikovijaus kompetencijai įvertinti. nors analizė atlikta, 
bet tiek šiame skyrelyje, tiek išvadose trūksta tokio pobūdžio apibendrinamųjų tei-
ginių. to būtinai reikėtų – rikovijaus parengtas antrasis Kleino giesmyno ir maldy-
no leidimas, išėjęs beveik po dviejų dešimtmečių nuo pirmojo, jau rodo įsitvirtinusią 
kirčio ženklų vartoseną.

Kristupo sapūno ir teofilio Šulco gramatikos Compendium Gramāticæ Lithvanicæ 
(1673), parašytos anksčiau nei Kleino, bet išspausdintos vėliau, skyrius apie kirčio 
žymėjimą atitinka Kleino gramatiką, bet jo žymėjimas tekste kiek skiriasi. Čia dažniau 
dedamas ne cirkumfleksas (kaip rėzos) ar akūtas (kaip Kleino), bet gravis. dažniau-
siai kirčiuojami skiemenys su [a], [e]. morfologinės formos (kilmininkai, prieveiksmiai) 
bei veiksmažodžių kirtis kartais žymimas cirkumfleksu. Šinkūno nuomone, sãvita 
gramatikos akcentografijos ypatybe reikėtų laikyti diakritikus nesavarankiškuose 
žodžiuose be, ne, te (jei tik čia nenorėta pažymėti balsio [e] kokybės) (p. 106–120).

recenzijoje neįmanoma pakomentuoti visų šaltinių analizės, tačiau norisi atkreip-
ti dėmesį dar į vieną – netirtą ir kalbininkams nežinomą – šaltinį. tai keturkalbis 
martino lutherio mažasis katekizmas Catechismus minor Germanico-Polonico-Lithvani-
co-Latinus, išspausdintas 1670 metais Friedricho reusnerio spaustuvėje. Kaip sako 
Šinkūnas, „[š]io leidimo bibliografai ir kalbininkai, atrodo, nėra regėję nuo teodoro 
lepnerio laikų“ (p. 102). jo egzempliorių Lietuvos bibliografijoje neužfiksuota. Žinoma 
tik trečiojo (1700) ir ketvirtojo leidimo (1709, pakartotas 1720) egzempliorių, bet nė 
vieno iš jų lietuvoje nėra19. 

nedefektinį pirmojo leidimo egzempliorių Šinkūnas 2008 metais rado paryžiaus 
nacionalinėje bibliotekoje: 8-t-9390 (p. 102, jo bibliografinį aprašą20 žr. p. 142, kate-
kizmo 162 puslapio faksimilę žr. p. 103, 9 iliustracija). disertacijoje remiamasi ne 
visu tekstu (visas nebuvo prieinamas), bet užtat lyginama su trečiuoju ir ketvirtuo-
ju (1709) leidimu. 1670 metų katekizmo lietuviškame tekste kirčio diakritikų terasta 
vos keletas. vėlesnieji leidimai (1700 ir 1709), Šinkūno duomenimis, perspausdinti 
beveik neredaguoti. visuose leidimuose randamos tik penkios raidės su kirčio žen-
klais: <á>, <é>, <ê>, <ô> ir <û>. disertacijoje nurodomi visi šiuose katekizmuose 
rasti pavyzdžiai (p. 102–106).

19  Žr. LB i 228–229, nr. 638–642 ir LBP 44, nr. 
640–642. Ketvirtojo leidimo (1709) lietu-
viško teksto elektroninis tekstas ir žodžių 
formų konkordancijos publikuojamos in-
ternete (http://www.lki.lt/seniejirastai/db.
php?source=7; žiūrėta 2010-11-04).

20  Šaltinių sąraše visų šaltinių bibliografinis 
aprašas pateikiamas laikantis dokumenti-
nio perrašo principo, nurodoma saugoji-

mo vieta ir signatūra. toks aprašas netai-
kytas tik dviem šaltiniams: jono bretkūno 
Naujajam ir Senajam Testamentui. tepasako-
ma, kad remtasi perspaudu, bet jis nenu-
rodomas nei šaltinių, nei literatūros sąra-
še. literatūros sąraše kai kur netikslūs 
knygų pavadinimai, pavyzdžiui, jokūbo 
perkūno ir michaelio mörlino traktatų kri-
tinių leidimų (2008) (p. 148, 150).
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apibendrinant Šinkūno darbą pasakytina, kad preciziškai atliktas Xvi–Xvii am-
žiaus šaltinių tyrimas sudarė prielaidas akcentografijos raidą suskirstyti į etapus. tas 
skirstymas paremtas ne įžvalgomis ar nuojautomis, bet argumentuota visų šaltinių 
analize. Šiek tiek gaila, kad jis neįtrauktas į ginamuosius teiginius, trumpai ir aiškiai 
neišdėstytas išvadose. informacija apibendrinta tik disertacijos santraukoje, ir tai 
kažkodėl tik skyrelyje „tyrimo prielaidos“:

mažosios lietuvos Xvi–Xvii a. raštų akcentografijos formavimąsi galima skirstyti į 
du etapus. Xvi a. ir Xvii a. pradžios tekstuose tėra akcentografijos užuomazgos, 
kirtis nežymimas, kartais vartojami diakritiniai ženklai keliose morfologinėse formo-
se (kartu žymimas ir skiemens ilgumas).

antrasis akcentografijos kūrimo etapas prasideda Xvii a. pirmojoje pusėje. jono rėzos 
darbuose pradedamas žymėti žodžio kirtis (pvz., daîktus rps 126,3) ir išplėtota mor-
fologinių formų diferencinė rašyba (pvz., gen. sg. bedôs rps 10,1, gen. pl. Gerruiû 36,11, 
instr. sg. baimè 2,11). tokia sistema didžiosios lietuvos tekstuose nevartojama. jos 
kilmė glaudžiai susijusi su diakritikų vartojimu to laikotarpio lotyniškojoje raštijoje. 
rėzos laikų sistemą išplėtojo ir šiek tiek modifikavo danielius Kleinas, kodifikavo ją 
savo gramatikose ir religiniuose tekstuose. Kleino darbuose vartojamas kirčiavimas 
randamas daugumoje vėlesnių kirčiuotų tekstų21.

be šių svarbių teiginių, plati akcentografijos samprata ir pagal ją atliktas tyrimas 
leido pasiekti tokių rezultatų: 1) nustatyti kirčio ženklų funkcijas, 2) atskirti atvejus, 
kada kirčio ženklai žymi žodžio kirtį, o kada jo nežymi, 3) nustatyti, ką žymi tie 
ženklai, kurie paprastai kirčio nežymi. nors kirčiavimas ir jo sistema šiame darbe iš 
esmės nenagrinėjama – tesiekiama nustatyti, kokie faktai gali būti įtraukti į tokį ty-
rimą kaip atspindintys kirtį, bet gauti rezultatai sudaro sąlygas tolesnei vakarinio 
rašomosios kalbos varianto kirčiavimo sistemos analizei, taip pat tampa atspirtimi 
skirtingų rašomosios kalbos variantų sistemoms lyginti. 

maža to, tyrimas duoda peno ir raštijos istorijos tyrėjams. Kaip pabrėžė viena iš 
pirmojo disertacijos varianto rezencentų liucija Citavičiūtė, „[a]kcentologijos aspektu 
patvirtinta lietuvių raštijos (ypač filologinių raštų) rengėjų dvejopa motyvacija: prag-
matinė (siekimas palengvinti kalbos vartojimą svetimtaučiams) ir mokslinė (bandymas 
norminti lietuvių kalbą)“22. Galiausiai šis darbas svarbus ir mažosios lietuvos knygos 
istorijai, taigi juo turėtų susidomėti knygotyrininkai, ypač spaustuvių istorijos tyrėjai. 

Šinkūno daktaro disertacija XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografi-
ja – originalus ir kvalifikuotai atliktas mokslinis tyrimas. baigiant reikėtų padėkoti 

21  mindaugas Šinkūnas, XVI–XVII amžiaus 
Mažosios Lietuvos raštų akcentografija. Dak-
taro disertacijos santrauka. Humanitariniai 
mokslai, filologija (04 H), vilnius, 2010,     
23–24.

22  liucija Citavičiūtė, Recenzija Mindaugo Šin-
kūno disertacijai Kirčio žymėjimas Xvi–
Xvii amžiaus mažosios lietuvos raštuose, 
2009-11-04; asmeninis mindaugo Šinkūno 
archyvas.



mindaugui Šinkūnui, kad paniro taip giliai ir sujudino slūgsančius klodus (tuo pa-
rodydamas pavyzdį akcentografijos ir akcentologijos, o platesniąja prasme – ir orto-
grafijos – tyrėjams). Įkvėpus oro, vertėtų nerti ir į Xviii amžių, bet pirmiausia – pa-
rengti spaudai ir atskira knyga išleisti dabartinį tyrimą. 

ona aleknavičienė  Gauta 2010 m. lapkričio 15 d.
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius
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 2 ,  2 0 1 0

i S S N  1 3 9 2 - 7 3 7 X ,  p .  3 4 5 – 3 5 2

Zigmas Zinkevičius
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

ar tacito Aestiorum gentes yra estai?

1998 metais estijoje vyko renginiai, skirti 1900 -osioms (!) pirmojo estijos paminėjimo 
istorijos šaltiniuose metinėms. pats lenartas meris, tuometinis estijos prezidentas, 
oficialiai pareiškė, kad i amžiaus po Kristaus pabaigoje publijaus Kornelijaus tacito 
veikale paminėtos Aestiorum gentes yra pirmasis estijos paminėjimas. „tacitas yra es-
tijos krikštatėvis“, – per vizitą vokietijoje vokiečiams aiškino valstybės prezidentas.

apie tai rašė ir lietuvių spauda. arūnas vyšniauskas straipsnyje Kultūros baruose 
teigė, kad vakarų šalių enciklopediniuose (ir interneto) straipsniuose apie estiją nu-
rodoma, jog estus ar estų gentis pirmasis paminėjo tacitas i amžiuje po Kristaus1. su 
lietuviais (baltais) tacito aisčiai tuose straipsniuose nesiejami – identifikuojami tik su 
estais, laikomi jų protėviais. išeitų, kad estijos istorija yra beveik du kartus ilgesnė 
už lietuvos. 2098-aisiais estai turėtų švęsti 2000 metų jubiliejų.

1. a i s Č i a i  t a C i t o  GERMANIJOJE. Kadangi tacito aisčių problema tyrėjų dar 
nėra galutinai išspręsta, pravartu išsiaiškinti, kas tuos aisčius sieja su lietuviais (bal-
tais) ir kas – su estais2. visiems žinoma, kad romėnų istorikas tacitas aisčius mini 
veikalo Germania (Germanija), parašyto apie 98 metus po Kristaus, Xlv skyriuje (Ger-
mania 45, 2–4)3. pasak tacito, aisčiai gyvenę dešiniajame (žiūrint iš romos) baltijos 
jūros krante. savo gyvenimo būdu jie buvę panašūs į germanus, tačiau skyręsi nuo 
jų darbštumu (tacito žodžiais tariant, nebuvę tokie tingūs kaip germanai) ir kalba. 
matyt, dėl priebalsių kaitos (vok. Lautverschiebung) germanai tada kalbos požiūriu 
jau buvo labai nutolę nuo kitų indoeuropiečių, todėl aisčių kalba jam ir pasirodė 
artimesnė britams, t. y. keltams, tos kaitos neturėjusiems.

tacitas aisčius traktuoja kaip gintaro tiekėjus romos imperijai. jie vieninteliai iš 
visų (suprask, pirmiausia germanų) renką gintarą. jau vien tai vertė tyrėjus laikyti 

1  arūnas vyšniauskas, „popierinis vadovė-  
lis – istorinės sąmonės formavimo priemo-
nė ir kultūros paminklas“, Kultūros barai 
11, 2009, 6–7. 

2  Šia tema išspausdintas mokslo populiarini-
mo straipsnis: zigmas zinkevičius, „ais-
čiai ir estija“, Voruta 7(697), 2010, 1, 12.

3  publijus Kornelijus tacitas, Rinktiniai raštai, 
iš lotynų kalbos vertė dalia dilytė, janina 
mažiulienė, vilnius: vaga, 1972; rodney 
potter robinson, The Germania of Tacitus.  
A Critical Edition, Hildesheim [etc.]: Georg 
olms verlag, 1991.
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aisčius baltų gentimi, juolab kad apie finus (lot. fenni) tacitas kalba atskirai. tokiõs 
nuomonės mokslininkai iki šiol nėra paneigę.

sulotynintas žodis glesum, kuriuo aisčiai esą vadino gintarą, laikytinas germaniš-
ku (*glēs-, plg.: vvž. glār ‘sakai’, sva. glas ‘electrum’, vok. Glas ‘stiklas’), kurį aisčiai 
galėjo gauti (ir kartais vartoti) iš gotų, tuo metu gyvenusių kaimynystėje vyslos že-
mupyje. vėliau tas žodis pateko net rytų baltams, plg. latvių glīsis ‘gintaras’ (voka-
lizmas rodo esant gautą iš prūsų, matyt, per kuršius). Germanai tuomet turėjo būti 
pagrindiniai tarpininkai, iš kurių romėnai gaudavo aisčių gintarą. tarpininkų varto-
tas jo pavadinimas, matyt, ir pasiekė tacito ausis. Šia proga nurodytina, kad lotynų 
žodis succinum ‘gintaras’ gali būti baltų kilmės. tokią nuomonę yra pareiškę alfredas 
bammesbergeris ir simas Karaliūnas4. 

Greičiausiai iš germanų tacitas ėmė ir kitus duomenis apie aisčius. juk jis buvo 
aukštas romėnų valdininkas (sakytume, gubernatorius) vienoje iš šiaurinių romos 
imperijos provincijų ir su germanais nuolat susidurdavo. pati aisčių žemė buvo ana-
pus tiesioginių romėnų kontaktų sferos. iš „antrųjų lūpų“ gauti duomenys negalėjo 
būti tikslūs. tacito aprašytas dievų motinos garbinimas gali būti neišgalvotas ir lai-
kytinas senu indoeuropiečių reliktu, galbūt siekusiu matriarchato laikus. sunku ką 
nors pasakyti apie tacito minimą šernų figūrėlių nešiojimą. toks paprotys baltų 
gentyse vėliau, rodos, nežinomas.

2. a i s Č i a i  K a s i o d o r o, j o r d a n o, e i n H a r d o, a d o m o  b r e m e n i e Č i o 

i r  K i t u o s e  v e i K a l u o s e. po tacito praėjus daugiau negu keturiems šimtams 
metų, aisčius mini ostgotų, tada italijoje įkūrusių karalystę su sostine roma, karaliaus 
teodoriko sekretorius Kasiodoras. jis apie 523–526 metus po Kristaus karaliaus var-
du parašė padėkos laišką prie baltijos jūros gyvenantiems aisčiams (lot. dat. pl. Hes-
tis), teodorikui atsiuntusiems dovanų gintaro.

tas pats Kasiodoras buvo parašęs gotų istoriją, tačiau ji neišliko. ja remdamasis 
amžininkas istorikas jordanas apie 550-uosius parašė veikalą De getarum sive Gotho-
rum origine et rebus gestis (Apie getų, arba gotų, kilmę ir jų žygius), kuriame vėl minimi 
aisčiai (lot. nom. pl. Aesti), gyvenę ilgame baltijos jūros pakraštyje už vyslos žiočių. 
jordanas juos vadina labai taikinga tauta (pacatum hominum genus omnino).

dar po maždaug trijų šimtų metų aisčius (lot. Aisti) trumpai pamini Frankas 
einhardas veikale Vita Caroli Magni (Karolio Didžiojo gyvenimas), parašytame tuoj po 
830-ųjų. 

paskutinį kartą aisčių vardas istorijos šaltiniuose minimas iX amžiaus pabaigoje, 
jeigu atmesime adomą bremenietį, kurio veikale Gesta Hammaburgensis ecclesiae pon-
tificum (Hamburgo vyskupų istorija), parašytame apie 1072–1076 metus, pakartojami 
einhardo duomenys.

4  alfred bammesberger, simas Karaliūnas, 
„zu Fragen nach der etnischen identität 
der aisten“, Baltistik: Aufgaben und Metho-

den, hrsg. von alfred bammesberger, Hei-
delberg: universitätsverlag Carl Winter, 
1998, 40.



347 A r  Ta c i t o  Aestiorum gentes y r a  e s t a i ?

tarp 887 ir 901 metų anglosaksų karalius alfredas į anglosaksų kalbą išvertė 
pauliaus orozijaus pasaulio istorijos veikalą, o jo įžangoje įdėjo keliautojo vulfstano 
pasakojimą, kur platokai kalbama apie aisčius (to Êstum, mid Êstum, Eastland, to Eastlan-
de). Čia rašoma, jog aisčių žemė esanti labai didelė, joje daug miestų (pilių), kuriuos 
valdą atskiri kunigaikščiai. aisčiai turį daug medaus ir žuvies. aprašomi aisčių pa-
pročiai, ypač mirusiųjų deginimas.

3. a i s Č i a i  –  v a K a r Ų  b a l t a i. Kadangi vulfstano Êstum aiškiai identifikuo-
tina su einhardo Aisti, jordano Aesti, Kasiodoro dat. pl. H(a)estis ir tacito Aestiorum 
gentes, manytina, kad čia visur kalbama apie tą pačią gentį. iš vulfstano pasakojime 
minimų aismarių (Estmere), elbingo (Ilfing), vyslos žiočių (Wislemuda) ir kitų tiek 
geografinių, tiek istorinių duomenų darytina išvada, kad vulfstano aisčiai yra vaka-
rų baltai, vėliau vadinti prūsais.

Kazimieras būga pagrįstai mano, kad aisčiais iš pradžių buvo vadinami, ypač 
kaimynų gotų, tik tie prūsai, kurie gyveno prie vyslos žiočių ir dabartinės Kalinin-
grado įlankos (vok. Frisches Haff). ją lietuviai dar atmenamai esą vadinę, nors tai ir 
nėra tiksliai paliudyta, Aismarėmis, t. y. Aisčių mariomis5. vėliau aisčių vardas galėjo 
būti išplėstas visiems prūsams – plg. vulfstano žodžius, pasakytus jau iX amžiuje, 
jog aisčių žemė esanti labai didelė, joje daug miestų.

vulfstanas nurodo tik vakarinę aisčių ribą, kuri siekusi vyslą. apie rytinę ribą jis 
nekalba. iš visų minėtų šaltinių aišku viena: aisčiai gyveno į rytus nuo vyslos balti-
jos pajūryje, t. y. toje vietoje, kur vėliau randame prūsus. vulfstano minimi vietovar-
džiai padeda identifikuoti ir lokalizuoti kai kurias aisčių gyvenvietes: pvz., Truso, 
kaip rodo Drusin ir dabartinis vok. Drausensee, yra neabejotinai baltiškas žodis, sie-
tinas su lietuvių vietovardžiais.

Graikų geografas Klaudijus ptolemajas, neminėdamas aisčių vardo, ii amžiuje po 
Kristaus randa prūsų gentis galindus ir sūduvius (Γαλίνδαι και Σουδινοί), gyvenu-
sius baltijos pajūryje, vyslos žemupyje, greičiausiai šalia aisčių, su kuriais galėjo 
siektis iš pietų ir pietvakarių pusės. tai leidžia daryti išvadą, kad aisčiai ir vėlyves-
nieji prūsai tikrai yra tas pats, taigi senovės aisčiai – tai vėlesnių prūsų protėviai.

archeologiniai duomenys aiškiai rodo buvus baltų kultūrą – tiek prūsijoje, tiek 
lietuvoje ir kituose baltų kraštuose – nuo pat tolimosios senovės, siekiančios bronzos 
amžių (maždaug apie 1500 metų prieš Kristų), iki istorinių laikų pradžios.

Aisčių vardas nuo iX amžiaus pabaigos iš istorijos šaltinių išnyksta. vietoj aisčių 
iškyla prūsų (Bruzi) vardas, vadinamojo bavarų Geografo pirmą kartą paminėtas 
iX amžiuje.

5  Kazimieras būga, „Kalbų mokslas bei mūsų 
senovė“, K[azimieras] Būga, Rinktiniai raš-
tai 1, sudarė z[igmas] zinkevičius, vil-
nius: valstybinė politinės ir mokslinės li-
teratūros leidykla, 1958 [1913], 401; Kazi-
mieras būga, „lietuvių kalbos žodynas“, 
K[azi mie ras] Būga, Rinktiniai raštai 3, suda-

rė z[ig mas] zinkevičius, vilnius: valstybi-
nė politinės ir mokslinės literatūros leidy-
kla, 1961 [1924], 122–123; Kazimieras bū-
ga, „lietuvių įsikūrimas šių dienų lietu-
voje“ [1924], K[azimieras] Būga, Rinktiniai 
raštai 3, 551–552.
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baltišką aisčių kilmę paremia ir aplinkybė, kad aisčiai gyveno krašte, priklausan-
čiame senosios europos hidronimų arealui ir baltų hidronimais susaistytame su lie-
tuva, latvija ir Gudija6. dar primintina, kad lietuvoje (iš dalies ir latvijoje) aisčių 
vardu XX amžiaus pradžioje buvo pradėta vadinti visas baltų tautas ir jų kalbas (Ka-
zimieras jaunius, Kazimieras būga ir kt.). tačiau toks vadinimas, kartais pasitaikantis 
ir mūsų dienomis, plačiau neįsigalėjo, nes čia neatskiriami vakarų baltų genties aisčiai 
nuo visų baltų. jį išstūmė 1845 metais vokiečių kalbininko Georgo Heinricho Ferdi-
nando nesselmanno pasiūlytas baltų terminas7, jis dabar jau visuotinai įsigalėjęs.

dar pasitaikančios tyrėjų pãstangos (torstenas evertas Karstenas, ernstas sittigas, 
valentinas Kiparskis, dietrichas stichtenothas ir kt.) tacito aisčius laikyti germanais 
(daugiausia dėl glesum) ar net keltais (dėl užuominos, jog aisčių kalba esanti artimes-
nė britiškajai) mūsų dienomis mokslininkų pritarimo nebesulaukia. XX amžiaus pra-
džioje būta nuomonės (otto bremeris, Gustafas Kossinna ir kt.), kad aisčiai galėję 
būti baltijos finai, tačiau ji tarp mokslininkų taip pat nebeturi šalininkų ir pasitaiko 
tik diletantiškuose rašiniuose. Kad tacito ir kitų senųjų autorių minimi aisčiai būtų 
buvę finų gentis estai, nei teoriškai, nei praktiškai įrodyti neįmanoma. Kiek populia-
resnis dabar požiūris (Henrykas Łowmiańskis, ignas jonynas, Kiparskis, Karaliūnas 
ir kt.), kad ankstyvaisiais viduramžiais aisčių vardu buvo vadinamos visos rytinio 
baltijos pajūrio tautos.

4. AESTIORUM GENTES t a r i m a s  i r  e t i m o l o G i j a. tacitas ir minėti vėlesni 
autoriai aisčių vardo dvibalsį [ai] žymi raidėmis <ae>: Aestiorum gentes. toks žymėji-
mas rodo buvus dvibalsį [ai], o ne balsį [e], plg. romos imperatoriaus Cezario (100–
44 metai prieš Kristų) vardo lotynišką rašybą Caesar ir iš šio vardo kilusį vokiečių 
bendrinį žodį Kaiser. iš senųjų lotyniškų įrašų žinome, kad dvibalsis [ai] rašomas 
<ae> maždaug nuo ii amžiaus prieš Kristų8. dvibalsinė raidžių junginio <ae> tartis, 
lotynų kalbos istorikų nuomone, išliko per visą klasikinį laikotarpį9. taigi Aestiorum 
skaitytina Aistiorum, bet ne Estiorum.

dvibalsio [ae] < [ai] vienbalsinimas yra vėlesnių laikų padaras. lotynistai tvirtina, 
kad romos imperijos laikotarpiu [ae] vienbalsinimas, atsiradęs pirmiausia kaimuose 
apie romą, laipsniškai išplito sostinėje ir pagaliau tapo visuotiniu. apie iii–iv amžių 

6  Wolfgang paul schmid, „alteuropa und der 
osten im spiegel der sprachgeschichte“, 
Sonderheft 22, innsbruck: innsbrucker bei-
träge zur Kulturwissenschaft, 1966; Wolf-
gang paul schmid, „aisten“, Reallexikon 
der Germanischen Altertumskunde 1, hrsg. 
von Heinrich beck, berlin: mouton de 
Gruyter, 21973, 116–118.

7  G[eorg] H[einrich] F[erdinand] nesselmann, 
Die Sprache der alten Preußen an ihren Über-
resten erläutert, berlin: G. reimer, 1845, 
XXiX.

8  макс Нидерман, Историческая фонетика 
латинского языка, перевод с второго 
французского издания и примечания 
Якова марковича боровского, москва: 
издательство иностранной литературы, 
1949, 62.

9  иосиф моисеевич тронский, Историче-
ская грамматика латинского языка,     
москва: издательство литературы и 
иностранных языков, 1960, 77.
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po Kristaus toks tarimas virto literatūrinės kalbos norma. vietoj buvusio dvibalsio 
imta tarti ilgąjį atvirąjį balsį [ē] ([]), skirtingą nuo senojo [ē], kuris buvo uždarasis 
([]). ir tik imperijos gyvavimo pabaigoje, kai lotynų kalboje išnyko balsių kiekybės 
ir išliko tik kokybės skirtumai, iš [ae] atsiradęs balsis sutapo su senuoju [e]. tai rodo 
ir romanų kalbos, kuriose senieji [ae] ir [e] virto vienodais garsais10. 

Žodžio aisčiai etimologija dar nėra galutinai aiški – dėl šio žodžio kilmės moksli-
ninkai tebesiginčija. anksčiau kai kurie iš jų (Karstenas, alfredas sennas, sittigas ir 
kt.) žodį aisčiai buvo linkę laikyti esant germaniškos kilmės. vieni iš jų bandė kildin-
ti iš vvž. este ‘jauja’ (iš *aist-) manydami, kad aisčiai galėję gyventi javų džiovinamo-
se jaujose. Kiti šį žodį siejo su gotų aistan ‘gerbti’. dar kiti, remdamiesi vulfstano 
easte- (Eastland, Eastmare), norėjo aisčių vardą gretinti su sen. anglų easte ‘rytai’ ir 
aisčius laikyti ‘rytiniais gyventojais’. bet visos šios etimologijos nėra patikimos – kaip 
ir siejimas su lotynų aestuarium ‘žema vieta’.

būga su jauniumi aisčius laikė baltišku žodžiu ir kildino iš tos pačios šaknies 
kaip latvių īstnieki ‘tikrieji, giminaičiai’, sen. slavų istъ ‘tikras’ – taigi, jų nuomone, 
aisčiai būtų ‘tikrieji, giminės’ ar pan. atkreiptinas dėmesys į Kazimiero Kuzavinio 
aiškinimą. Kadangi baltų etnonimai paprastai kilę iš hidronimų, jis siūlė aisčių var-
dą vesti iš šią šaknį turinčių hidronimų, pvz., Aistà (Širvintos intakas), Aisetà (Kiau-
no ežero intakas), Aĩsetas, Aisetaĩ (ežeras prie labanoro) ir kt.11 Čia visur įžiūrima 
ide. šaknis *eis-/*ois-/*is- ‘eiti, skubiai judėti, tekėti’. Įdomią mintį neseniai iškėlė 
bammesbergeris ir Karaliūnas – jie linkę manyti, kad šaknies aist- pirmykštė reikšmė 
buvusi ‘žemė, kraštas, laukas, dirva’12. Šiaip ar taip, pastaruoju metu žodžio aisčiai 
kilmės daugiausia ieškoma baltų leksikoje.

5. a r C H e o l o G i n i a i  d u o m e n Y s. archeologai tvirtina, kad neolito laiko-
tarpiu (iv–ii tūkstantmetis prieš Kristų) šiaurės ir rytų europoje iki baltijos jūros 
buvo išplitusi finams būdinga duobėtosios-dantytosios, arba šukinės, keramikos 
kultūra. tos kultūros liekanų randama ir rytiniame bei pietrytiniame baltijos jūros 
pakraštyje, kur juos paliko baltijos finai (suomių, estų, lybių ir kt. protėviai), tada 
kalbos požiūriu dar greičiausiai neišsiskyrę.

palei baltijos jūrą (nuo lietuvos) pietvakarių link šios kultūros reliktų vis mažėja, 
bet jų dar pasitaiko Karaliaučiaus krašte, lenkijoje ir vokietijoje – netgi maždaug iki 
elbės upės. Kai kurie tyrėjai mano, kad būtent šiuos finus mūsų eros pradžioje mi-
nėjo antikos autoriai tacitas (i amžius po Kristaus) ir ptolemajas (ii amžius po Kris-
taus). negausūs pėdsakai verčia manyti, kad finų čia gyventa retai. Finiškos kilmės 
hidronimų šiose vietose taip pat reta, be to, anaiptol ne visi jie aiškūs, dažniausiai 
tik gali būti įtariami esant finiški. Šiek tiek aiškesni Karaliaučiaus krašte. lietuvos 
teritorijoje tokių hidronimų rasta apie 30. jie pasklidę bemaž po visą lietuvą, atski-

12  plačiau apie tai žr. bammesberger, Karaliū-
nas 1998, 41–47.

10  plačiau apie tai žr. Нидерман 1949, 62–63.
11  Kazimieras Kuzavinis, „lietuvos vardo kil-

mė“, Klb 10, 1964, 5–18.
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rose vietose smarkiau nesusitelkę, nors jų ženkliai daugėja einant šiaurės link. taigi 
jie sudaro natūralų daug didesnės finiškų hidronimų koncentracijos latvijoje tęsinį. 
visa tai verčia mus šiuos hidronimus laikyti finų kalbos ir etnoso, lietuvoje buvusio 
prieš baltus ar vienu metu su baltais, reliktu.

Kita vertus, baltų pėdsakų aptinkama ir toliau į šiaurę nuo latvijos. archeologai 
baltams būdingos laivinių kovos kirvių kultūros liekanų randa net pietų suomijoje. 
manoma, kad ten baltų buvo atplūdę daug. taip manyti verčia gausūs baltų skoliniai 
suomių, estų ir kitų baltijos finų kalbose. tačiau dėl atšiauraus klimato šiaurėje bal-
tai buvo priversti taikytis prie finų gyvenimo būdo ir ilgainiui patys sufinėjo.

taigi kadaise rytiniame baltijos jūros pakraštyje tikrai būta baltų ir finų koegzis-
tencijos – matyt, gyventa ne tik greta, bet ir mišriai. pietuose baltai pamažu asimi-
liavo finus (latvijos teritorijoje tasai procesas tebevyksta ir mūsų dienomis), o šiau-
rėje, kur finų buvo daugiau, baltai įsiliejo į jų masę ir patys išnyko13.

6. AISČIŲ v a r d o  p e r K Ė l i m a s  e s t a m s. manytina, kad aisčių pavadinimas 
ilgainiui, iki jį pakeitė etnonimas prūsai, buvo perkeltas vietiniams finams. matyt, 
geriau susipažinę su aisčiais ir patyrę, jog jie patys save vadina prūsais, germanai 
aisčių (tada jau tarta [ēst-]) vardu ėmė vadinti pietiniame baltijos pakraštyje, o gal ir 
pačioje aisčių žemėje, beišnykstančius finus. Finų etnosui traukiantis į šiaurę, turėjo 
trauktis ir tasai pavadinimas.

aisčius baltų gentimi laiko ir mano, kad jų vardas vėliau buvęs perkeltas finams, 
dauguma tyrėjų: johannas Kasparas zeussas, Karlas viktoras müllenhoffas, adalber-
tas bezzenbergeris, Hermannas Hirtas, jurgis Gerulis (Georg Gerullis), Kazimieras 
būga, jānis endzelīnas, alfredas sennas, ernestas blese, ignas jonynas, jonas puzinas, 
alfrēdas Gāteras, Wolfgangas lauras, Wolfgangas paulas schmidas, vladimiras to-
porovas ir kt. toks aisčių vardo perkėlimas finams ir bus davęs pradžią Estijos etno-
nimui. jo būta jau vikingų laikais. X amžiaus skandinavijos šaltiniuose estai ir jų 
šalis buvo vadinami Eistr, rečiau Eistir ir Eistland. toks vardas, matyt, ilgainiui imtas 
suvokti kaip ‘rytų šalis’, esanti į rytus nuo skandinavų.

naujaisiais laikais tikro savivardžio estai neturėjo. norėdami atskirti save nuo 
kaimynų, jie buvo įpratę vadintis maarahvas ‘(mūsų) krašto žmonės’ (rahvas ‘liaudis, 
žmonės’), o savo kalbą vadino maakeel ‘(mūsų) krašto kalba’ (keel ‘kalba’). dabartinis 
jų savivardis eestlased ‘estai’ ir šalies pavadinimas Eesti arba Eestimaa (maa ‘šalis, 
kraštas’) yra nesenas, atsiradęs sykiu su tautiniu atgimimu XiX amžiaus viduryje. jis 
paimtas iš vokiečių žemaičių (plg. Ehste, Ehsteland) ir rytų skandinavų (plg. sen. 
švedų Ester), -land pakeitus savuoju -maa. Kaimynai (pavyzdžiui, vikingai) estus 
vadino Wireland, kronikininkas Henrikas latvis – Vironia; suomiai ir dabar estus te-
bevadina virolaiset, o estiją – Viromaa.

zigmas zinkevičius, Lietuvių tautos kilmė, 
vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 2005, 28–33, 40–56.

13  apie visa tai plačiau žr. zigmas zinkevi-
čius, Lietuvių kalbos istorija 1. Lietuvių kal-
bos kilmė, vilnius: mokslas, 1984, 166–183; 
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7. i Š v a d o s. 1. etnonimu aisčiai senovėje buvo vadinama viena iš vakarų baltų 
genčių. Šis pavadinimas yra baltų kilmės, nors jo etimologija dar nėra galutinai pa-
aiškėjusi.

2. dėl lotynų [ai] > [ae] > [ē] garsų raidos aisčių varde atsirado balsis [ē].
3. Aisčių etnonimas ilgainiui buvo perkeltas vietiniams finams, o šiems traukian-

tis į šiaurę, buvo perneštas ir aisčių > estų vardas, kurį viduramžiais vartojo skandi-
navai reikšme ‘rytų šalies gyventojai’.

4. patys estai šį pavadinimą įsivedė tik XiX amžiaus viduryje ryšium su tautiniu 
atgimimu.
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Zigmas Zinkevičius
a r e  t a C i t ’ s  (TACITUS’) AESTIORUM GENTES e s t o n i a n s ?

s u m m a r y

in 1998, estonia commemorated the 1900th anniversary (!) since estonia was first men-
tioned in historical sources. it was stated that the Aestiorum gentes, which are mentioned by 
roman historian publius Cornelius tacitus in his work, Germania 45, 2–4, written in ap-
proximately 98 a.d. are estonians. and this was seemingly the earliest mention of estonia. 
this article is devoted to finding out, what arguments help associate the ethnonym aisčiai 
with the balts (lithuanians) and what with the Finnish people (estonians). the following 
conclusions have been drawn:

1. in ancient times, the ethnonym aisčiai was used to name one of the tribes of Western 
balts.

2. this name is of baltic origin, even though its etymology has not been completely 
clarified.

3. due to the ai > ae > ē sound change in latin, the vowel ē appeared in the name of 
aisčiai. 

4. eventually the ethnonym aisčiai was passed on to the local Finns. While this ethnic 
group moved towards the north, the name aisčiai > estai was also passed on. in the mid-
dle ages, it was used by the scandinavians, who understood it as “inhabitants of eastern 
country”.

5. estonians themselves introduced this name only in the middle of the 19th century in 
connection with the national rebirth. 

zigmas zinkevičius   Gauta 2010 m. kovo 20 d.
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
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Roma Bončkutė
Klaipėdos universitetas

vaclovo biržiškos laiškai petrui jonikui 
(1948–1955) Klaipėdos universiteto 
bibliotekos Kazio pemkaus fonde

vaclovas biržiška (1884–1956), nebūdamas, pasak brolio mykolo biržiškos1 
(1882–1962), itin plepus, daug dirbo ir paliko gausų rašytinį palikimą: įvairių žan-
rų tekstų, tyrinėjimų bei gausią epistoliką2. Klaipėdos universiteto bibliotekos Ka-
zio pemkaus fonde yra 52 biržiškos3 laiškai petrui jonikui (1906–1996) (visi origi-
nalai, tik vienas atšvietas, rašyta nuo 1948-12-09 iki 1955-11-29) ir 12 joniko laiškų4 
(nuo 1952-01-12 iki 1955-11-06) biržiškai. vaclovo biržiškos laiškai – autentiški 
paskutinių profesoriaus gyvenimo metų liudijimai, kurių motto, jo paties žodžiais 
tariant, galėtų būti toks: „[i]š naujo perdirbdamas straipsnius knygai ‘tarp mirusių 
žmonių ir gyvųjų knygų’ [...] nejuntu, kaip slenka dienos ir savaitės“ (1950-01-21). 
vaclovo biržiškos laiškai liudija buvusio optimisto asmenybės transformaciją, nu-
lemtą nereikalingumo naujoje bendruomenėje pojūčio. juose aiškiai matyti indivi-
dualumas ir dar nesusvetimėjusios visuomenės narių santykiai, todėl jie itin įdomūs 
ir vertingi vaclovo biržiškos biografijos ir kūrybos tyrėjams, kultūros istorikams, 
sociologams, išeivijos tyrinėtojams.

1  mykolas biržiška 1961-09-16 laiške petrui 
jonikui rašė: „mūsų tėvas buvo mažakal-
bis susikaupėlis, bet motina buvo labai iš-
kalbinga, iš jos turbūt viktoras ir [t. y. yr] 
tai paveldėjęs. vaclovas buvo vidutinio 
kalbingumo, o aš tai jau visai ‘pas’, nors 
tiek man kalbų ir pašnekų savo amžiuje 
teko atlikti.“

2  vaclovas biržiška apie laiškų rašymą jav 
sako taip: „o vakarais tai vis turiu rašyti 
laiškus, nes beveik iš visos amerikos ir 
europos vis gaunu įvairių įvairiausių pa-
klausimų moksliniais ir kitais reikalais.“ 
ir dar: „visų pirma keistas sutapimas – jau 
buvau besėdąs rašyti jums laišką, kada 

staiga man atneša tik gautą jūsų – tai ir šį 
kartą matyti veikė toji pat mano telepatija, 
kuria aš jau senai sergu, kada dar vokieti-
joje nujausdavau beveik visus man rašytus 
laiškus tuo metu, kada jie ateidavo į paš-
tą“ (1954-06-03).

3  Šioje laiškų apžvalgoje kalbant apie vaclovą 
biržišką dažniausiai bus rašoma jo pavar-
dė, o minint brolius mykolą ar viktorą bir-
žiškas bus rašomi ir vardai, ir pavardės.

4  petro joniko laiškai yra rašyti per kalkę. 
pemkaus fonde yra apie 1000 jo laiškų 
įvairiems asmenims. dauguma jų yra 
rank a rašyti juodraščiai, iš kurių, matyt, 
būdavo spausdinamas mašinraštis.
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reikia padėkoti Kaziui pemkui (1920–1996), kaupusiam lituanistikos archyvą, 
tam skyrusiam nemaža lėšų ir net skurdinusiam šeimos gerovę, kartais rizikuojant 
būti nesuprastam, sukritikuotam, nes, kaip viename laiške jam rašė viktoras Gi-
džiūnas (1912–1984), „dabar mes atliekame tik partizanišką tyrinėjimą, su daugeliu 
trū ku mų“5.

Klaipėdos universiteto (toliau – Ku) bibliotekos Kazio pemkaus fonde esantis 
lituanistinių knygų fondas įspūdingas. Kaip nurodo bibliotekos vedėja danutė ste-
ponavičiūtė, šioje bibliotekoje yra beveik visos knygos, kurias pateikia leidinys Lie-
tuvos bibliografija6. bibliografijoje suskaičiuota 1195 leidiniai, kuriuos turi Klaipėdos 
universiteto ir dar viena biblioteka (arba muziejus, archyvas, privati kolekcija ir kt.), 
1006 leidiniai, kurie yra Ku ir kituose dviejuose fonduose, 1415 leidiniai, saugomi 
Ku ir kituose fonduose. Ypač paminėtina, kad bibliografijos rodyklėse pateikta 16 
leidinių, saugomų tik Ku.

pemkaus fondo knygos ir periodika jau inventorizuota ir prieinama. liko nesu-
tvarkytas dovanotasis archyvas, kuriame yra apie 65 asmenų rankraščiai, laiškai ar 
jų kopijos, iškarpos iš periodinių leidinių, įvairių renginių nuotraukos, kaip antai 
petro avižonio, liudo dovydėno, petro joniko, vinco maciūno, ambraziejaus jurgio 
pabrėžos, bronio railos, Kleopo jurgelionio, prano skardžiaus, antano Šešplaukio, 
jono Šliūpo ir kt. pemkus yra sukaupęs ir laiškų atšvietų, pavyzdžiui, yra 46 laz-
dynų pelėdos laiškai (kurių kiekvienas po keturis ar šešis puslapius) jurgiui Šauliui 
(atšvietai)7. paminėtini 137 mykolo biržiškos laiškai jonikui (visi originalai), kurie 
papildo epistolinį vaclovo biržiškos ir joniko dialogą. mykolo biržiškos laiškai yra 
tarsi brolio laiškų tęsinys, nes po jo mirties mykolas susirašinėjo su joniku dėl Alek-
sandryno rašymo, pildymo, koregavimo ir leidimo. taip pat išlikę 22 petro joniko 
laiškai8 mykolui biržiškai bei 369 (1963-01-08 yra du egzemplioriai – rank raštinis ir 
spausdintas) – marijai Žymantienei, mykolo biržiškos dukrai, kuri po tėvo mirties 
perėmė Aleksandryno iii tomo rengimą.

5  viktoras Gidžiūnas, laiškas Kaziui pemkui 
iš brooklyno į sleepy Hollow, 1978-05-10, 
rankraštis saugomas Ku bibliotekoje, 
pemkaus fonde.

6  Lietuvos bibliografija. Knygos lietuvių kalba 3, 
1905–1917 1. Knygos ir autoriniai smulkieji 
spaudiniai a–l, parengė ringailė bagušy-
tė, violeta mateikienė, vaida pakalniškie-
nė; atsakomoji redaktorė regina varnienė, 
vilnius: lietuvos nacionalinė martyno 
mažvydo biblioteka, 2006; Lietuvos biblio-
grafija. Knygos lietuvių kalba 3, 1905–1917 2. 
Knygos ir autoriniai smulkieji spaudiniai 
m–Ž, parengė ringailė bagušytė, violeta 
mateikienė, vaida pakalniškienė; atsako-

moji redaktorė regina varnienė, vilnius: 
lietuvos nacionalinė martyno mažvydo 
biblioteka, 2006.

7  apie pemkaus Klaipėdos universiteto bib-
lio tekai dovanotą archyvą žr. danutė pet-
rauskaitė, „daktaro Kazio pemkaus litua-
nikos lobynas“, Kultūros barai 8/9, 1998, 
102–106; danutė steponavičiūtė, „Kazys 
pemkus (1920–1996) – lietuvių išeivijos 
bib liofilas“, Knygotyra 38, 2002, 222–229.

8  tai per kalkę spausdinti variantai, o keturi 
rašyti ranka.

9  laiškai rašyti nuo 1962-09-05 iki 1965-11-30 
ir du laiškai daugiau kaip po dvidešimties 
metų – 1988-07-01; 1988-07-20.



355 va c l o v o  B i r ž i š k o s  l a i š k a i  P e t r u i  J o n i k u i 
( 1 9 4 8 – 1 9 5 5 )  K l a i p ė d o s  u n i v e r s i t e t o 
b i b l i o t e k o s  K a z i o  P e m k a u s  f o n d e

Šioje apžvalgoje, minint profesoriaus vaclovo biržiškos 125-ąsias gimimo metines, 
aptariami iki šiol tyrėjams nežinoti (nespėta katalogizuoti) jo laiškai petrui jonikui, 
saugomi Klaipėdos universiteto bibliotekos Kazio pemkaus fonde.

Šioje apžvalgoje iš pradžių pateikiamas bendrasis laiškų pobūdis, tuomet jie ap-
tariami pagal temas.

perskaičius juos visus matyti, kad vyrauja tam tikros temos: dalijimasis moksli-
nių tyrinėjimų naujienomis, kur biržiška, kaip labiau patyręs, petro joniko atžvilgiu 
užima mokytojo poziciją. nemažai rašoma apie lituanistinių knygų paiešką, keiti-
mąsi jomis. laiškuose daug informacijos apie lituanistikos instituto steigimą, jo 
veiklą, apie Lietuvių enciklopedijos leidimo pradžią ir eigą, kai jos redaktoriumi buvo 
biržiška. vaclovas biržiška rašė apie amerikiečių gyvenimo privalumus ir trūkumus, 
lietuvių išeivijos problemas, pateikė ne vieno žinomo žmogaus charakteristiką (kuri, 
nors dažniausiai gana subjektyvi, rodo vitališką biržiškos charakterį, permainingas 
nuotaikas, laikyseną, vertybes), aprašė varginančias pastangas įsidarbinti, bandymus 
įsikurti svetimoje šalyje.

laiškai apžvalgoje cituojami išlaikant originalo ypatumus. laužtiniuose skliaus-
tuose pateikiamas klaidų ir kartais, kad nekliudytų suprasti tekstą, rašybos taisymas. 
skyryba netaisyta.

1. b e n d r i e j i  v a C l o v o  b i r Ž i Š K o s  l a i Š K Ų  p e t r u i  j o n i K u i  Y p a -

t u m a i. išeivijoje, kaip ir sovietų sąjungoje, XX amžiaus viduryje ir vėliau laiškai 
buvo pagrindinė bendravimo priemonė: skambinti, kaip ir dažnai pasimatyti gyvenant 
toli vieniems nuo kitų, buvo brangu tiek vienoje, tiek kitoje vandenyno pusėje. bir-
žiška jonikui rašė, kad, norėdamas daugiau padirbėti prie savo tekstų, nusprendė 
per dieną parašyti tik po vieną laišką, bet „kaip šendie, tai ir šešis reikės parašyti“ 
(1951-10-29). laiškai liudija, kad jų būtų buvę dar daugiau, jei ne pinigų stygius 
(„kada kur pagausiu pašto ženkliuką, tuojau jam parašysiu“, 1949-10-31). Kalba ar-
tima šnekamajai, pavyzdžiui:

brangus prieteliau. Čia jau toki mada, kad su visomis šventėmis vieni kitus sveikina, 
tai leisk ir man pasveikinti, nors ir sėdau rašyti ne tam, kad vien tą pasveikinimą 
pasiųsti. mat, norėjau pasigirti, kad paskutiniuoju laiku pateko į rankas geroka krūva 
įvairių senesnių, daugiausia amerikoninių, bet ir ne vien tokių, lietuviškų knygučių 
ir laikraščių (turiu dabar pas save ir vienybę liet. 1890–1896 m. ir varpą 1890–1891 
ir darbininkų balsą 1905 m.), dėl kurių aš porą savaičių ėjau gulti vos 4 val. ryto, vis 
tikrindamas ir lygindamas su savo bibliografija ir ją tęsdamas vėlesniam laikui, negu 
mano buvo išspausdinta (1950-04-05).

na, o kas per bėda, jei paties knyga truputį ir palauks? jug mano senųjų knygų isto-
rija jau antrus metus sulaužyta guli, o aš dėl to neverkiu, nors ir laukiu, kada ją visą 
įmes į linotipo katilą (1952-04-07).
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biržiška laiškuose pavartodavo ir rusiškų posakių10: „kaip sako patarlė – kiekvienas 
kraštas turi savo paprotį – što kraj, to obyčaj“ (1952-04-22); „[y]ra žmonės, kurie serga, 
‘nesderžaniem moči‘ – tokios pat rūšies liga yra ir nesderžanie pera“ (1951-07-13). 
rašydamas laiškus profesorius darydavo „pertraukas“ ir darbo įkarštyje korespon-
dentams neatsakydavo: „atleisk, pirmiausia, kad nepasveikinau vardinių, bet taip 
man išėjo, kad visą liepos mėnesį beveik niekam privačiai nerašiau, nes buvau įsiva-
ręs baigti savo ‘tarp mirusiųjų žmonių ir gyvųjų knygų ir raštų’“ (1950-08-06). be to, 
biržiška nustodavo rašyti, jei apimdavo melancholiška, depresyvi nuotaika. 1950-03-10 
laiške atsiprašo, kad „ištisas šešias savaites“ nerašė, nes „man visados vasaris ir 
kovas yra patys nedarbingiausieji rašymo atžvilgiu mėnesiai. ir lietuvoje tuo pačiu 
laiku ne tik kad nieko nerašiau, bet ir laiškų skaityti negalėjau.“ tokius laikotarpius 
jis vadino „morčine nuotaika“.

biržiška laiškus spausdino rašomąja mašinėle (kaip jis nuosekliai rašo – „mašine-
le“), dažniausiai viengubuoju intervalu, dešinėje beveik nepalikdamas paraštės, todėl 
dažnai pasitaiko eilučių, kur neatspausdintos paskutinės žodžių raidės ar kableliai. 
jei naudodavosi mašinėle be lietuviškų rašmenų su diakritikais, vėliau rašaliniu ra-
šikliu uždėdavo trūkstamus ženklus, parašydavo nosines, pataisydavo pastebėtas 
klaidas. biržiška dažniausiai spausdino per pusę sulenkęs a4 formato lapą, taip 
pasidaręs in quarto. taupydamas popierių spausdino abiejose lapo pusėse. o myko-
las biržiška jonikui rašė ranka, dažniausiai ant atvirlaiškių, taip pat itin glausdamas 
eilutes, smulkiu, nelengvai įskaitomu braižu. Kaip galima suprasti iš biržiškos laiškų, 
mykolas biržiška neaiškiai rašė ir savo tekstus. biržiška užsimena jonikui, kad per-
rašinėja brolio darbus, kitaip jų niekas neįskaitytų:

ištisomis dienomis barškinu mašinele, taip, kad ir kitiems visai įkyrėjau, bet ir tai ne 
sau ką rašydamas, kiek perrašinėdamas tiek mykolo senesniuosius rankraščius, tike 
[t. y. tiek] jo straipsnius, kurių jis ir dabar gerokai prirašo, bet kurių, be manęs, nieks 
negalėtų išskaityti, jei juos neperrašysiu mašinele (1949-12-07).

iš laiškų aiškėja, kad biržiška redaguodavo brolio tekstus, prašydamas ir kolegos 
pataisyti: „[a]š pats smarkiai keičiau jo žodžių tvarką ir neretai ir kiek sintaksę [...], 
nes kitur yra aiškiai netaisiklinga kalba ir labai jau griozdiška. ir man atėjo į galvą 
(apie tai ir mykolui rašiau) kad teks paties prašyti peržiūrėti kalbą ir ją kiek suda-
bartinti“ (1950-04-05). biržiškų gyvenimo tyrėjų pastebėta, kad broliai vienas kitą 
palaikė visą gyvenimą, vertino vienas kito darbus, padėjo vienas kitam, – tai, be 
abejonės, matyti ir laiškuose. Štai biržiška jonikui giria brolio mykolo darbus:

Knyga be abejo, kada bus išspausdinta, turės gerą pasisekimą, nes yra tikrai įdomiai 
parašyta (teks tiktai sugalvoti jai tinkamą užvardijimą) ir aš pats nors lituanistikoje ir 
nesu paskutinis ir nors daug kame taisau mykolo žinias ir faktus, vis dėlto skaičiau 
ir skaitau ją su dideliu susidomėjimu (1950-04-05).

10  1955 metais rašytuose laiškuose jau pasitai-
ko ir angliškų posakių.
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biržiška gina ir viktorą:

pasiutiškai esu pasipiktinęs tuo senu gangsteriu Grigaičiu del viktoro. nieks negali 
redaktoriaus priversti spausdinti tai, ko jis nenori spausdinti (jei bent teismas), bet 
atsakyme redakcijos pačiam iškoneveikti viktorą už neišspausdintą straipsnį, gali tik 
paskutinis chuliganas. viena tiktai iš to nauda, kad turiu dabar progos nutraukti by 
kokius ryšius su tuo prochvostu ir prie progos turėsiu progos jam spjauti į akis. o jei 
turėčiau pinigų, tai priversčiau viktorą iškelti tam tualetiniam laikraščiui bylą už 
įžeidimą. bet prie progos pasakykite Gudeliui, kad man daugiau to brudo nesiunti-
nėtų – nenoriu jo nei į rankas imti (1952-05-15).

biržiška, rašydamas laišką, pirmiausia parašydavo datą, kartais su kokiu nors 
prierašu (pvz., „1955 X 24 /turkų pogromo dienoje/“), arba, jei laiškai turėdavo post 
scriptum ir prierašas netilpdavo pabaigoje, pridėdavo pradžioje: „beje, vakar gavau 
ir du sąsiuvinius ano angliško vadovėlio, tai čia viskas tvarkoje“ (1952-01-16?11). 1951-
07-13 laiško P.S. du kartus ilgesnis už patį laišką – ir atsisveikinta du kartus. atrodo, 
kad biržiška laišką užbaigęs ne visada iš karto jį užklijuodavo, o ką nors prisiminęs, 
pridėdavo. pratęsdavo laišką, jei gaudavo iš adresato naują. pavyzdžiui, 1949-10-31 
laiške rašo: „jau užlipęs savo laišką, gavau ir kitą jūsų laišką, anksčiau rašytą, kuris 
kažin kodėl pasivėlino. paskaitėme abudu su mykolu ir manome, kad [...].“

laiško pradžios formules, kaip galima spėti pagal laiško kalbos toną, užrašydavo 
pagal nuotaiką. draugiškus laiškus, pasirašomus ranka, dažniausiai pradėdavo taip: 
„brangusis pone petrai“, „brangus pone petrai“12, „mielasai pone petrai“, „brangus 
prietėliau“, „mielas pone petrai“, „mielas prieteliau“. draugišku tonu rašytus laiškus 
vaclovas baigdavo šiltai ir, kaip minėta, pasirašydavo: „viso geriausio ‖13 jūsų“ [visur 
yra parašas]; „jūsų“; „Šiaip viso geriausio ‖ jūsų“; „jūsų ‖ poniai nuoširdžiausi 
sveikinimai“; „na, viso geriausio ‖ jūsų“; „jūsų poniai mano geriausi linkėjimai ‖ 
viso geriausio ‖ jūsų“; „Kol kas viso geriausio ‖ jūsų“; „o dabar viso geriausio ‖ 
jūsų“; „tzai kol kas viso geriausio ‖ jūsų“; „tai šiuo tarpu viso geriausio jūsų“, „tai 
čia mano paskutiniosios naujienos. viso geriausio ‖ jūsų“; „tiek yra žodžių šios 
dienos evangelijos ‘naujų metų’“; „taigi sveikinu praėjusių vardinių ‖ jūsų“. Kai 
nuotaika suprastėdavo, vaclovas tapdavo autoironiškas, išliedavo susikaupusį pyktį 
ir baigdavo, pavyzdžiui, taip:

jūsų tas pats buvęs čia amerikoje toks vištų profesorius. beje, kodėl man laišką rašy-
damas, mane be reikalo tituluoji kaž kokiu „Gerbiamu profesoriu“. Kreipkis į mane 

11  tarp laiškų yra tik keli, kur nenurodyta 
diena. apžvalgoje nurodyta su klaustuku: 
pašto antspaudo data 1952-01-17. Kaip 
rodo kitų laiškų datos, laiškai nueidavo 
per dieną.

12  viename laiške vaclovas rašo: „[t]iesa, 
pats berods reikalauji, kad rašyti ‘brangu-
sis‘, bet aš jau taip viską pripratau trum-

pinti, kad ir žodžiai sutrumpinti man la-
biau patinka“ (1950-05-13). petras jonikas 
visada kreipėsi „Gerbiamasis profeso-
riau“, o poroje laiškų – „didžiai gerbia-
mas profesoriau“.

13  Šiuo ženklu nurodoma biržiškos laiško ei-
lutės pabaiga.
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vardu, jei jo dar nepamiršai /tiesa, savo durną galvą taip esu visokiais faktais ir fak-
teliais apkrovęs, kad nesenai net ir savo vardą buvau užmiršęs/ (1955-12-19).

paskutiniame „aidų“ numeryje radau neblogą dambriūno straipsnį lietuvių kalbos 
klausimais, kuriame kai kur jis gerokai ir teisingai per blauzdas suduoda ir tam išžy-
džiui blacheriui14 (1955-11-29).

laiškų pradžios kreipinys skirdavosi, jei buvo rašoma Lietuvių enciklopedijos re-
dakcijos vardu: „Gerbiamasis p. jonikai“ (kai laišką pasirašė ir leidėjas juozas Kapo-
čius) arba „Gerbiamas pone profesoriau“, (kai vaclovas buvo supykęs [1953-04-09]), 
arba „Gerbiamas mano bendradarbi“, „didžiai Gerbiamas profesoriau“, pasirašyta 
„l.e. vyr. redaktorius“.

2. b i r Ž i Š K o s  p a s t a b o s  p e t r o  j o n i K o  t Y r i n Ė j i m a m s. ankstyviau-
sias turimas biržiškos laiškas jonikui rašytas 1948 metų gruodžio 9 dieną. Kaip ga-
lima spėti iš laiškų turinio, vokietijoje biržiška rašė rečiau, nes trūko pinigų popieriui 
ir ženklams, o ir veiklos turėjo daugiau. minėtame laiške jis rašo:

pas mumis, kaip tur būti ir iš maciūno žinai15, viskas liko po senovei – tiek tiktai, kad 
po naujųjų metųl [t. y. Metų] jau beveik visai negausime algų, nes visi išbrauktieji 
dar ligi naujųjų metų gaudavo, o toliau negaus – taigi iš 30 algų reikės apmokėti 100 
profesorių.

tačiau ir atvykus į ameriką finansiniai biržiškos reikalai nepasitaisė:

atleisk, kad ne tuojau atsakiau į jūsų laiškelį iš X 26, bet dar ligi šiol mano rašomo-
ji mašinelė nėra visai pasveikusi po jūros kelionės, o kita vertus 100 % grinoriui, 
kokiu aš dar esu (o gal ir ilgai bussiu) nelengva ir pašto ženklams sumedžioti kapi-
talo (1949-10-31).

biržiška beveik visuose laiškuose jonikui yra palikęs pastabų dėl jaunesniojo 
kolegos tyrinėjimų. pavyzdžiui, 1948 metų laiškuose jis konsultuoja joniką pavardžių 
klausimais, nes pastarasis, matyt, kaip tik rengė spaudai straipsnį „lietuvių pavardės 
ir jų kilmė“16. biržiška rašo: 

slavišką formą zablockiui aš pats pasidarydavau iš lotyniškosios sablocius ir zablocius 
(kaip yra Karaliaučiaus ir tiubingeno matrikuluose), bet ir pas e. Kausler ir th. schott 
briefwechsel zwischen Christoph von Würtemberg und petrus vergerius 1875 p. 224–
227 yra išspausdintas mikalojaus radvilos 1560 m. rašytas <rašytas> Kristupui laiškas, 
kuriame radvila vadina zablockį „Georgius zaboloczki“, taigi pilnai anoje slaviškoje 
formoje, tiktai vietoje c jo raštininkas parašė cz (1948-12-09).

14  taip vaclovas biržiška pravardžiavo praną 
skardžių. Galbūt iš vok. die Blache ‘grubi 
medžiaga, brezentas’.

15  Klaipėdos universiteto bibliotekos pem-
kaus fonde saugomi apie 222 vinco ma-
ciūno laiškai petrui jonikui.

16  j. Kantrimas [petras jonikas], „lietuvių pa-
vardės ir jų kilmė“, Lietuvių žodis 19–23, 
vokietija, detmoldas, 1948. laikraščio, 
leisto vokietijoje 1946–1949 metais, eg-
zemplioriai saugomi Ku bibliotekos   
pemkaus fonde.
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po vienuolikos dienų, tarsi tęsdamas pokalbį, biržiška pradeda:

aš nei valandelei neabejoju, kad tiek dėl Gedkanto, tiek dėl bilevičiaus yra pas erle-
rį klaida išskaitant matrikulų tekstus – vietoje thomas Georgii, išspausdinta thomas 
Georgius ir vietoje johannes alberti išspausdinta johannnes albertus – pas erlerį 
klaidų daugybė (1948-12-20).

panašiai biržiška taisė ir kitus joniko straipsnius. pavyzdžiui, visa pirmoji 1950-
06-20 laiško pastraipa skirta pastaboms dėl joniko straipsnio korektūros ir dalykinių 
klaidų. biržiška parašydavo ir atsiliepimų apie jau išspausdintus joniko straipsnius:

dideliu malonumu paskaičiau jūsų aną vokišką straipsnį. iš tikrųjų be galo įdomi 
mintis senoms lietuviškų vietovių pavadinimų formoms atstatyti imti jų dar senais 
laikais sulenkintas ar surusintas formas. bet vieną mažą priekaištą vis dėlto turiu 
(paršyva mano notūra – niekados be priekaištų negaliu išsiversti) (1952-01-21).

1951-08-12 laiške biržiška jonikui praneša rūpinąsis, kad tėvynės mylėtojų drau-
gija (tmd) remtų joniko knygos, kuri laiškuose dar vadinama Gimtojo žodžio baruose 
(Lietuvių kalbos istorija)17, leidimą. tačiau parama vis buvo atidedama18, todėl apie tai 
dar rašoma ir 1951-09-25, 1951-10-29, 1951-12-05 laiškuose. paskutiniajame šiuo klau-
simu (1951-12-26) biržiška sako:

Kas dėl tų sąlygų, tai savaime, jei tmd apmoka tik dalį spaudos išlaidų, tai ji ir gali 
gauti tik atitinkamą dalį išspausdintų egzempliorių, o virš to skaičiau[s] mano nuo-
mone galima spausdinti kiek tik norėsite, jei atsiras kas norės tai spausdinti. tmd 
tokius precedentus jau turėjo – pvz. Širvydo monografijos dalį ji apmokėjo ir tai daliai 
ir padėjo savo firmą, o kitą dalį išleido vytautas sirvydas surinktais prenumeratos 
pinigais ir aukomis ir ant egzempliorių jau nebuvo tmd firmos. tai jei leidėjas ir 
norės savo firmą padėti, man atrodo, kad prie dabartinių sąlygų tmd neturėtų da-
ryti kliūčių.

1953-05-08 laiške biržiška dėkoja jonikui už knygą Lietuvių kalbos istorija ir tarsi 
netiesiogiai girdamas jaunesnįjį kolegą sako, kad dabar jam teksią pildyti Aleksandry-
ną, – bet taip pat nurodo korektūros ir fakto klaidas. priekaištauja, kad jonikas, ra-
šydamas knygą, mažai tepasinaudojęs lietuvos metrikos duomenimis:

ten jau bene Xv amž. pabaigoje ar Xvi a. pradžioje radau ir tokias pavardes, kaip 
vileišis, devenis ir kt. na, o Xvii berods amžiaus dokumentuose buvau Žemaičiuose 
suradęs ir tokią gražią žemaitišką pavardę, kaip „pobizdal“, „semja pobizdalov“. na, 
ir daug dar „gražesnių“.

paprastai tokiuose patariamuosiuose biržiškos laiškuose vyrauja dalykiška, argu-
mentuota kalba. pastaboms jis negailėjo laiko – kai kurios užima po kelis puslapius. 

17  [petras jonikas,] dr. p. jonikas, Lietuvių kal-
bos istorija, Chicago: terra, 1952.

18  pemkaus fonde yra saugomi septyni petro 

joniko šiuo klausimu rašyti laiškai tmd 
centro valdybos pirmininkei alenai de- 
venienei.
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Štai pats pirmas 1955-11-03 laiško sakinys („paties straipsniui turinio požiūriu ben-
drai nieko prikišti negaliu, tik noriu padaryti keletą smulkių pastabėlių“) nuteikia 
trumpam skaitymui, tačiau pastabos surašytos trimis puslapiais. be kita ko, šiame 
laiške biržiška rašo: „nors nesu joks kalbininkas, bet vis dėlto ir kai kurių terminų 
ir žodžių požiūriu pats ne visada esi teisus.“ visų išlikusių laiškų kontekste toks 
biržiškos požiūris į save („nesu joks kalbininkas“) vertintinas kaip koketavimas, (ne)-
tiesos sakymas tikintis paneigimo, noro patikrinti ir pasitikrinti jaunesniojo kolegos 
nuostatas, lojalumą. dažniausiai biržiškos laiškuose nuskamba prieštaringų pasisa-
kymų, iš kurių matyti, kad jis nebuvo linkęs nuvertinti savo kompetencijos, retai 
tarėsi ko nors neišmanąs, – savikritikos laiškuose nėra daug, daugiausia žeriama 
kritikos kitiems.

3. l i t u a n i s t i K o s  i n s t i t u t o  s t e i G i m o  i s t o r i j a  l a i Š K u o s e . 
biržiška gana dažnai svarsto lituanistikos instituto reikalus. juos pradedama aptar-
ti 1949-10-31 laiške19. Čia, pavyzdžiui, rašoma, kad lituanistikos instituto statuto 
projektui pastabų neturima: „statutėlis man atrodo geras.“ tačiau žodyje „[s]tatutė-
lis“ pavartota mažybinė, menkinamąjį atspalvį suteikianti priesaga neleidžia patikė-
ti adresantu. ir nuojauta neapgauna, nes kitas sakinys jau pilnas priekaištų dėl pa-
rinktų personalijų:

[G]aila, kad istorijos skyriuje nėra Šapokos (gal dėl to, kad jis gyvena Kanadoje), nes 
jis yra stipriausias mūsų jaunų istorikų ir reikėtų jį žut būt ištraukti iš tos politinės 
makalinės, į kurią jį krikdemai Kanadoje įtraukė. [...] o matuso įtraukimas į sąrašą 
atrodo tikru nesusipratimu, nes šis tipas nėra joks istorikas – geras gimnazistas dau-
giau už jį istorijoje nusimano – jis moka tiktai svetimais darbais pasinaudoti ir tai 
nevykusiai. na, bet tai smulkmenos, kurias patys spręsite, nors bendrai man atrodo, 
kad krikdemų čia kaip ir per daug – o su jais atrodo nelabai kokį bendrą darbą nu-
dirbsi, jei neduosi jiems ant galvos sau atsisėsti.

Šiame laiške biržiška rašo, kad jo kolegos svarsto apie nuotolinį lituanistinį uni-
versitetą:

Čia mes turime kai kuriuos ir kitus projektus – būtent užakinio lituanistinio univer-
siteto, kurį projektuojama mėginti sukurti tokiais pat pagrindais, kaip čia jau ameri-
konai yra panašius universitetus sukūrę. bet tai šiuo tarpu dar ne visai konkretus 
dalykas, kuris be to visai neužbėgs už akių ir jūsų projektuojamam institutui.

19  tarp petro joniko rankraščių yra laiškas 
Draugui, kuriame prieštaraujama Gedimi-
nui Galvai, in memoriam „atsisveikinimas 
su dr. a. Gyliu“ (Draugas 282, 1966) klai-
dingai nurodžiusiam lituanistikos institu-
to įkūrimo datą: „dr. p. jonikui valdyboje 
iškėlus v. biržiškos aleksandryno išleidi-

mo klausimą, dr. a. Gylys pasiūlė įkurti 
lituanistikos institutą.“ tačiau ir pats jo-
nikas laiške datą pavėlino – jis rašo: „do-
kumentuose, šiuo atveju, lpda valdybos 
protokolų knygoje, pirmas lituanistikos 
instituto paminėjimas“ (1950-11-10).
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o laiško pabaigoje priduria:

Gal pastebėjai, kad ir draugas pradeda panašius klausimus gvildenti – matyti, išgir-
dę, kad šis bei tas tuo reikalu yra ruošiama, krikdemai pabūgo, kad be jų galima bus 
apsieiti ir dešimtis metų tuo nesirūpindami staigu pabūdo – bet mums atrodo, kad 
galima bus su jais iš bėdos ir susitarti, kad tik jiems nedavus ant galvos sėsti.

biržiškai išeivijoje buvo nelengva: jis nekeitė savo požiūrio, ir, kitaip nei brolis 
mykolas biržiška20, smerkė neliberalių (kitaip tariant, nekairiųjų) pažiūrų lietuvius, 
o akademinės moralės pažeidimus vertino itin griežtai. dažnai savo nedalyvavimą 
kokiame nors darbe motyvuodavo pažiūrų skirtumais – neretai ir moralės:

skaičiau, kad pats esi išrinktas sekretorium profesorių draugijos. Kadaise man zuo-
kus rašė, siūlydamas stoti į tą draugiją, bet aš atrašiau kad man nepatinka vienos 
visuomenės grupės iniciatorių parinkimas (iš vienų krikdemų) ir be to, kad aš dabar 
nesu koks profesorisu [t. y. profesorius], nes niekur neprofesoriauju. tik nenorėjau 
paminėti svarbiausio motivo, kuris ir dabar neatpuolė – tai to, kad jos priekyje stovi 
Gylys, kurį aš gerai atsimenu iš blaivybės bylos, dėl kurios net teologijos filosofijos 
fakultetas buvo jį pašalinęs iš savo fakulteto (amnestavo tiktai vokiečių okupacijos 
metu). o dabar ten įvedėt valdybon ir tą quasi profesorių Galvanauską (jis save 
neteisingai dabar trumpina Kanados laikraštyje į Galva – turėtų būti pusgalvis), 
kuris ir dabar tęsia vokietijoje pradėtą plagijavimą svetimų (daugiausia vokiškų) 
straipsnių. na, bet ačiū dievui, nieks jau dabar manęs į draugiją nekviečia, tai ir 
nereikės atsisakinėti (1950-03-10).

1951-06-02 laišką pradeda:

Kažin kur užkišau jūsų atsiųstą kvestijonarą dėl lituanistikos instituto, tai ir negaliu 
papunkčiai į ten pastatytus klausimus atsakyti. tiek tiktai, kad man atrodo, kad pa-
grindinis lituanistinio instituto uždavinys turėtų būti lietuvių kalbos, tautosakos, 
literatūros, lietuvos kultūros, istorijos, teisės, gamtos, geografijos ir kt. studijavimas 
ir ūgdymas.

Šiame laiške biržiška surašė pastabas joniko atsiųstam lituanistikos instituto 
statuto projektui, pateikė pasiūlymų. ir nors, kaip matyti iš laiškų, biržiška kritiš-
kai atsiliepdavo apie savo lietuvių kalbos žinias, nesusilaikė nepamokęs jaunesnio-
jo kolegos:

lituanistinio inst. nariai yra – tikrieji nariai, kurie sumoka nustatytą metinį nario 
mokesnį (nėra nario mokesčio, tik mokesnis, o mokesčiai sumokami tik valstybei ir 
savivaldybėms) (1951-06-02).

20  plačiau žr. vygintas bronius pšibilskis, My-
kolas Biržiška. Patrioto, mokslininko, kultūri-
ninko gyvenimo ir veiklos pėdsakais, vilnius: 

vilniaus universiteto leidykla, 2009,     
391–392.
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Šiame laiške biržiška teikia siūlymą dėl būsimojo lituanistikos instituto veiklos:

savo veiklą institutas turėtų išplėsti ir už jav ribų, traukdamas iš visur visų trijų 
kategorijų narius (pvz. geriausius istorikus turime dabar ar tai Kanadoje (Šapoka) ar 
romoje (ivinskis). tiek tiktai, kad nariais bendradarbiais nereikėtų rinkti tokių pec-
kelių, kaip matusas sadauskas kuris savo nesąžiningomis kompiliacijomis tik kitus 
klaidina, ar toks peckelis kaip anysas.

nors, kaip matyti iš cituotų laiškų, biržiška griežtai ir neretai subjektyviai, pagal 
akimirkos nuotaiką, vertino žmones (neretai kliūdavo ir adresatui jonikui), pastara-
sis sugebėjo įžvelgti, kas svarbiausia, ir vyresniojo kolegos nuotaikas toleravo, nenu-
stojo bendrauti, kreiptis su pasiūlymais, pagalba, prašymais.

biržiška, kaip bus matyti iš toliau cituojamo laiško, jautriai reagavo į jaunųjų 
kolegų prašymus kokiu nors reikalu pildyti Cv formas, nes tai veikiausiai vertino 
kaip nepelnytą jo darbų užmarštį, autoriteto nepripažinimą. negalėdamas atsiskleis-
ti naujoje bendruomenėje, pasijutęs izoliuotas, biržiška nebespėjo su laiku. praradęs 
galimybę dirbti tokiu tempu kaip lietuvoje, išeivijoje stengėsi palaikyti bent atmintį 
apie savo buvusius nuopelnus. apie tai iškalbingai liudija 1952-01-06 laiškas. petrui 
jonikui paprašius užpildyti lituanistikos instituto anketą, biržiška steigėjus prilygi-
na okupantams, priekaištauja, kad instituto kūrėjai užsiiminėja popierizmu:

nuo to laiko, kada pi[r]moms lietuvos okupacijoms prasidėjus atsirado ir visokios 
anketos, štai jau ištisus 10 metų jų negaliu nusikratyti. vis svajojau, kada nepriklau-
somon lietuvon grįžęs, jau niekam jokių anketų daugiau nerašysiu. bet jūsų atsiųsta 
anketa rodo, kad kaip tik savieji tų anketų ne mažiau reikalaus už visokius okupan-
tus. tuo tarpu okupantai ir bendrai svetimieji gali būti bent tuo pateisinti, kad apie 
mus jie nieko nežinojo ir nežino, o savieji, tai jau ir to pasiteisinimo neturi, nes visa, 
kas jiems reikalinga, galėtų rasti kad ir toj pačioj liet. enciklopedijoj.

tokį laišką pasirašo gana piktai: „su gylia pagarba tamistos žemiausias tarnas ‖ 
savolcav akšižrib ‖ Kiaušinių rūšiavimo daktaras in spe.“ ir prie laiško įdeda už-
pildytą anketą, kur į visus klausimus atsakyta juokais, ironizuojant, pavyzdžiui, 
„9. Kokias kalbas mokate? neblogai vištų ir šunų kalbas, be to dar iš senesnių lai-
kų išliko ausyse zvimbančių pro ausis kulkų ir sprogstančių bombų kalbos.“

išliko ir petro joniko atsakymas (1952-01-12) į tokį priekaištaujamojo tono laišką:

didžiai gerbiamas profesoriau,

pastarasis jūsų man rašytas laiškas (1952. i. 6.) buvo labai skaudus, tačiau ne tuo, kad 
jis man koks akibrokštas, bet kad jūs įžiūrējote jame, jog mano lyg tyčia norēta mūsų 
įžymųjį kultūrininką, lituanistą, profesorių ir akademiką įžeisti.

aš čia savimi mažiausia tesirūpinu, tik noriu, kad nepadaryčiau kitam žmogui, o 
juoba didžiam pasiaukojusiam ir nusipelniusiam lituanistui neteisingos skriaudos. 
tad leiskite pasiaiškinti.
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be abejo, kad tamstos darbai lituanistui žinomi ir, svarbiausia, jų didelē vertė su-
prantama. tad ir šios anketos tamstai siųsti nebuvo neišvengiamo reikalo. bet ka-
dangi bent iš daugelio kviečiamųjų į lituanistikos instituto tikruosius narius tiksliau 
buvo surinkti žinias autentiškai (anketos forma), per skubējimą rotatorium multipli-
kuotą kviečia[mą]jį tekstą ir anketą įdējau jums taip pat, kaip ir kitiems. labai atsi-
prašau, kad dēl „amerikoniško“ tempo ir veikimo būdo nespējau apsižiūrēti. tik 
prašau čia jokiu būdu neįžiūrēti kokio snobizmo ar patyčios darbo, nes, sakau, čia 
viso to nebuvo [...]

trečia, skaudus man toks laiškas buvo gauti iš profesoriaus, taip sakant, kaimyno 
žemaičio, kurį ypač dēl vertingų milžiniškų lituanistinių darbų aš visada branginau. 
Kai organizavome tą institutą, savo pranešimuose, pokalbiuose su spaudos atstovais 
visur pabrēžiau tuos jūsų nuopelnus; tai buvo stiprus argumentas pačiam lit. insti-
tuto reikalui paremti. paskui kai kurie tų motyvų ir spaudoj kitų buvo suminēti. 
spaudoj ir paskaitose kitomis su jūsų asmeniu susijusiomis progomis, rodos, nuošir-
džiai esu pasisakęs, rašęs ir kalbējęs. Kur tik pasitaikydavo, nuo snobų priekaištų jūsų 
asmenį gindavau21.

tokį skaudų laišką jonikas pasirašė „Žemaitis petras jonikas“. Įdomu, kad etni-
nio tapatumo argumentas kritiniais atvejais būdavo naudojamas abiejų adresatų. 
biržiška dažnai jonikui sakydavo, kad jam tik kaip žemaičiui ką nors praneša, 
atvirauja...

Kitame laiške biržiška už tokį atsaką atsiprašė: „atleisk man aną ‘anketą‘, nes 
savaime ją rašydamas nei blogam ūpe nebuvau, nei patį norėjau įžeisti. o buvo taip, 
kad kaip tik prieš tai paskaičiau Keleivyje gražų žemaitišką anglicko eilėraštį apie 
trobalę prie opes“ (1952-01-16?). Kovos kirvius užkasę bendravo toliau, nors, kaip 
rodo laiškai, biržiškos irzlumas pamažu tik augo.

dėl lituanistikos instituto jonikas, matyt, dažnokai kreipdavosi į kolegą patarimų, 
o ir neprašomas pastarasis rasdavo, kaip padėti. Štai biržiška, sužinojęs apie ketini-
mus steigti lietuvių kultūros namus, rašo (1952-04-22):

o dabar papliotkuosiu. bene v. jonyno iniciativa new Yorke įkurta lietuvių Kulturos 
namo užuomazga, kur jie užsibrėžė gan plačius tikslus (adresas – v.K. jonynas 188-34 
87 drive, 4 F. Hollis, new York). su jais atrodo būtų pravartu ir pačiam, li vardu, 
užmegsti ryšius, juo labiau, kad jie kiek girdėjau, mano ir savo lituanistinį institutą 
kurti o jau savaime aišku, kad jei pradėsime kiekviename miestelyje kurti po atskirą 
li, tai neturėsime nei vieno.

21  Galima paminėti, kad petras jonikas vaclo-
vo „pamoką“ išmoko ir 1952-03-09 vincui 
Krėvei rašė: „Kartu labai atsiprašau, kad 
per skubėjimą ir jums pasiunčiau tuos pa-
čius kviečiamuosius raštus, kaip ir jaunie-

siems žmonėms. seniesiems mūsų nusipel-
niusiems kultūrininkams, tokiems kaip 
tamstai, žinoma, anie biurokratiniai for-
malumai nėra reikalingi.“ laiškas saugo-
mas pemkaus archyve.
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ir toliau tame pat laiške:

bet sprendžiant iš naujienų ir pas jumis jau prasideda vasaros sezonas – redakcijos 
nariai ruošiasi atostogoms, tai jiems svarbu, kad už juos kas numerį pripildytų. tai 
jau pradedate, kaip ir pernai tuo pačiu laiku, kišti į laikraštį visokius tų „jaunų lite-
ratų“ autopanegirikus, tur būt greitai ir užumaskuotus puolimaus [t. y. puolimus] prieš 
tokius pat literatus, kas iššauks tuojau tokią pat durną polemiką, o redakcijai tik to ir 
reikia – numeriis [t. y. numeris] prikištas ir jį galima paleisti į svietą patiems ir nieko 
neparašius. tik būkite su jais atsargūs – kad neišeitų taip, kaip su tuo „vilniečiu“, 
kuris aną lotynišką posakį gente lituanus, natione polonus taip iškreipė, kad išėjo 
lietuviškai – iš bibio lietuvis, iš tautos lenkas. tai jus kas už pornografiją puls.

1952-06-09 laiške biržiška rašo:

dėl lituanistinio instituto reguliamino, tai jo iš manęs nelaukite, nes esu gerokai 
atitrukęs nuo viešųjų reikalų ir praktiškai aš šiuo tarpu negalėčiau suformuluoti to 
instituto veikimo gairių. Kita vertus, šiuo metu mano nervai yra visai pakrikę ir nie-
ko padoraus dirbti negaliu, kadangi nors ir buvau pristatytas bibliotekai free europi-
niam darbui, bet anas skyrius, kuriame bučiau turėjęs veikti, nesutiko manęs imti, 
kadangi nemoku čigoniškai kalbėti (čigonų kalba aš vadinu anglų). tai žinoma smar-
kiai mane paveikė, nes tuo klausimu susirašimas tęsėsi jau bene 8 mėnesius.

1955-01-04 laiške biržiška, pamatęs lituanistinio instituto planuojamų leisti kny-
gų sąrašą, piktinasi:

Kučo tų rymo katalikų susivienijimo istorija. tai gi absurdas – tas darbas neturi nieko 
bendro su lituanistinio instituto uždaviniais. jug gi tą darbą jam užsakė ir apmokėjo 
anas kuniginis susivienijimas ir jis pats jį turi ir leisti panašiai, kaip savo laiku pada-
rė susivienijimas lietuvių amerikoje. tai gal ir atskirų parapijų istorijas sumanysite 
leisti? [...] o jei apsiimsite ir tą Kučą spausdinti, tai paprašysiu ir mane iš instituto 
narių išbraukti. ne manau, kad jūs tai būtumet įrašę iš blogos valios, bet čia matyti 
buvo koks stambus lapsus calami.

Yra išlikęs joniko 1955-11-06 dienos laiškas biržiškai, kuriame prašoma padėti 
parašyti studijų darbelį:

Gaunu rašyti daug įvairių namų darbų. vieno be jūsų pagalbos negalėčiau įmanomai 
parašyti. vienas „mūsiškis“ profesorius liepė parašyti apie pabaltijo bibliotekas. dau-
giausia manau apsiriboti universitetinėmis ir mokslo bibliotekomis ligi ii pasaulinio 
karo. bet ir tai nelengvas darbas per trumpą laiką – maždaug po trijų savaičių jau 
turiu tą darbą atiduoti. daugiausia teks rašyti apie lietuvą, bet nors kiek žinių teks 
suteikti apie šį dalyką ir iš latvijos bei estijos.

toliau prašoma atsakyti į 27 klausimus, pavyzdžiui, „11. ar vyriausybė reiškė 
savo pretenzijų knygų parinkimui? ar buvo tam tikro spaudimo iš atskirų visuome-
ninių grupių dėl knygų parinkimo?“
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vaclovas biržiška į laišką atsakė po keturių dienų, atsiprašydamas, „kad kiek 
užmarūdijau su atsakymu“. profesoriaus atsakymas išsamus, prirašyti beveik keturi 
dideli (a4 formato) puslapiai, spausdinta viengubuoju intervalu. Į vienuoliktą klau-
simą atsakyta taip:

vyriausybė tiktai skirdavo lėšas knygoms pirkti, visai nekišdama nosies į tai, kokios 
knygos už tuos pinigus bus nupirktos. tiesa kitais metais tų lėšų buvo taip maža 
skiriama, kad biblioteka negalėjo kartais ir visų jos iš metų į metus išrašomų mokslo 
žurnalų išsirašyti dėl lėšų trūkumo (1955-11-10).

nors, kaip matyti iš cituotų laiškų, biržiška griežtai ir gana subjektyviai vertino 
žmones, o dažnai kliūdavo ir adresatui jonikui, pastarasis sugebėjo įžvelgti, kas 
svarbiausia. Kaip rodo petro joniko 1953-04-23 laiško pradžia, į piktesnius biržiškos 
laiškus jis atsakydavo tik susierzinimui nuslūgus:

atsiprašau, kad gal užgaišau į jūsų pastarąjį laišką. iš dalies tai ir sąmoningai pada-
riau, kad galėčiau kiek galima labaiu [t. y. labiau] būti objektyvesnis, – kad visos aistros, 
jei tokios galėjo kilti dėl jūsų vietomis gana griežtais žodžiais parašyto pastarojo 
laiško, išsisklaidytų.

biržiška, kaip minėta, mokėdavo atsiprašyti. Štai jis, gavęs cituotąjį joniko laišką, 
kitame laiške (1953-05-08) P.S. vietoje atsiprašo:

atleisk, jei kitus laiškus rašydamas, aš ir kokių glupstvų buvau prirašęs. bet jau toki 
mano durna notūra, kad kam ir netyčioms man ant kojų užlipus, tuojau į akis puolu. 
Štai ir dabar susipjoviau su ta sidzikauskyne [redakcija, neperspėjusi autoriaus (bir-
žiškos), sutrumpino straipsnį – r. b.]. tai turėsiu naujus skandalus, iš kurių bent ta 
viena nauda, kad gyvenimas nepasidaro jau toks nuobodus.

4. l i t u a n i s t i n Ė s  l i t e r a t ū r o s  p a i e Š K o s. ALEKSANDRYNAS. tiek vac-
lovas, tiek mykolas biržiškos apgailestavo, kad lietuvoje liko knygos („dar lietuvo-
je buvau paskolinęs baldaufui. bet jo adresą gavęs ir pasiuntęs jam atitinkamą pa-
klausimą, dabar sužinojau, kad jis bėgo tokiu pat būdu, kaip ir mes visi, nieko su 
savimi nepasiėmęs“ [1951-09-25]), pradėtų rašyti darbų rankraščiai, todėl ne vieną 
tekstą tekę atkurti iš atminties, iš naujo įsigyti prarastus veikalus. vaclovo biržiškos 
laiškuose atsispindi, kaip išeivijoje buvo kaupiama literatūra, kaip gausiai skolintos 
knygos, kaip jis, kur užtikęs naujos informacijos, pildė Aleksandryną. pavyzdžiui, dar 
vokietijoje biržiška jonikui rašo (1949-12-07):

[a]r jūs turite sirvydo žodyną? mat, kaip žinote, anais laikais maciūnas kopijuoda-
mas sirvydą saliui, mano prašomas buvo iš tos pačios filmos ir man antrą kopiją 
padaręs – nebeprisimenu ar pats buvai sau trečią kopiją užsakęs ar ne. jei ne, ir jos 
neturi, tai aš mielu noru ją pačiam, progai pasitaik[i]us pasiųsiu, nes teisybę pasakius 
man ji nėra labai reikalinga – kiek ji man buvo reikalinga bibliografijai, aš ja jau 
pasinaudojau.



Archivum Lithuanicum 12366

Kitame laiške biržiška rašo:

tarp kitų knygų turiu rankose ir Kalvaičio Klėtelę22 (ją jau vokietijoje gavau, o čia 
pasitaikė daktarui ir antras egzempliorius) ir volterio spiski naselennych mest su-
valkskoj gubernii23. tai žinok, kad jei paties kokiai knygai išleisti bus tos knygos 
reikalingos, tai jas galėsi čia, per mane, paskolinti. o vis dėlto ten medžiagos yra 
(1950-04-05).

Kitame laiške biržiška jonikui praneša, kad profesoriaus Hermanno našlė parduo-
da biblioteką, kur vien lituanistikos sąraše 840 pozicijų – kaip jis sako, „amerikoje 
pirmos rūšies lituanistinė biblioteka“. nors „ligi Xviii pabaigos nedaug (bretkūno 
postilė, Xviii a. biblijos ir naujieji testamentai ruigio žodynas ir dar kai kas), bet iš 
XiX a. tekstų radau ir man nežinomų, nors jie čia tiksliai ir neparašyti“ (1950-05-12?). 
biržiška jonikui vis pasiūlydavo pačiam nebereikalingų knygų:

beje, pats man nieko neatsakei į mano užklausimą, ar pačiam būtų reikalingos tos mano 
minėtos ir turimos knygos – pott de lithuano-borussicae in slavicis letticisque linguis 
principatu /abidvi dalys – 1837 ir 1841/ ir F. adelung versuch einer literatur der sans-
krit-sprache 1830 (1955-01-20, o pirmas laiškas su šiuo klausimu rašytas 1954-12-13).

nuskamba ir pamąstymų apie vientisą lituanistinę biblioteką:

sudarymas centralinės bibliotekos lituanistikai (apimant ir korteles kitų bibliotekų) 
būtų labai svarbus reikalas, tik čia jis tuojau virstų kokios partijos bizniu, dėl ko kitos 
grupės ne tik nepadėtų, bet ir kenktų, ar bent nepalaikytų. [...] bet su tais reikalais 
dar anksti mums viešumon eiti, kol dar prie mūsų „senieji“ nepriprato ir kol toje 
pačioje alt yra toks priešas dipukų, kaip vaidyla24, kurs pats čia patekęs lietuvos 
evangelikų stipendiantu, kurie iš jo norėjo paruošti sau kunigą, paskiau perėjo į kitą 
branžą ir jaučia ypatingą neapykantą visiems, kurie savo remėjų neapgavę, kaip jis, 
čia atvažiuoja (1950-05-01).

sužinojęs ką nors iš lituanistikos naujienų, biržiška pranešdavo, pavyzdžiui:

ar Gudelis buvo pačiam priminęs aną Chicagos newberry biblioteką, apie kurią aš 
jam rašiau, nes pas save radau kad šioj bibliotekoje yra <nemaža> iš vadinamos bo-
naparto kolekcijos nemaža senų ir retų lietuviškų knygų (1951-10-29).

22  [vilius Kalvaitis,] Lietuwiszkų Wardų Klėtele 
su 15000 wardų Lietuwių, kiemų, upjų, gy-
wû nų, želmenų, metolų; žmogus, žodynėlis: 
treczdalę minėto skaitlaus užima wokiszki 
wardai. Litauiſcher Namenſchatz von Dörfern, 
Flüſſen, Lebeweſen, Pflanʒen, Metallen; der 
Menſch und Wörterſammlung, denen auch 
deutſche Namen beigefügt ſind. surinko  
1888–1894 m. ir iszleido W. Kalwaitis,      
tilžė: otto von mauderodė, 1910. 

23  [eduardas volteris,] Списки населенныхъ 
местъ Сувалкской губернiи, какъ мате-
рiалъ для историко-этнографической гео-
графiи края. собралъ Э. Вольтеръ, санкт-
петербургъ, 1901.

24  mykolas vaidyla (1902–1976) – žurnalistas, 
sandaros, tmd veikėjas.
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nors visai silpnas, profesorius negalėjo susilaikyti nepirkęs knygų. 1955-11-10 
laiške prašo, kad jonikas pagelbėtų: „[K]až kokiame laikraštyje buvau paskaitęs, kad 
Heidelberge kaž kokioje firmoje ir dabar galima nusipirkti pilną ‘mitteilungen der 
litauischen litterarischen Gesellschaft’ /visus išėjusius 31 sąsiuvinius/.“ užsimenama 
ir apie „skolininkus“, pavyzdžiui:

[o] maciūnai jau neužilgo laukia šeimynos padidėjimo. tuo paskutiniuoju reikalu 
aš ypatingai džiaugiuos. ilgai vis negalėjau jo pagauti laiškais, kada jam prašant jam 
paskolinau vieną knygą, o jis net nesiteikė ilgai pranešti ar ją gavo. bendrai su tuo 
knygų skolinimu čia blogai – vienas tiktai balys, kada skolina, tuojau panaudojęs 
grąžina. o iš kitiems mano paskolintų 10 knygų, tai nė vienas dar negrąžino, net 
primenamas, nors kiti jas laiko jau ir ištisus metus. tuo žvilgsniu aš pats esu sąži-
ningiausias, nes kokią knygą paskolinęs, tuojau padarau sau išrašus ir knygą grąži-
nu. o čia žmonės matyti nežino, kas tai yra išrašų darymas ir numatydami ir už 
metų kitų kokį raštą parašyti, ir laiko visas knygas, nei žodžio kitam nerašydami 
(1951-09-25).

nuo 1950-06-20 pradedama rašyti apie Aleksandryno leidimo galimybę. jonikas 
klausė biržiškos, ar turi pabaigęs ką nors, ką galėtų imtis leisti. Šis atrašė:

jei leisti, tai žinoma, geriausia leisti aleksandryną, nes jis visai naujas, niekur nespaus-
dintas, tiek tiktai, kad aš pats, pasinaudojęs jo medžiaga, esu parašęs keletą populiarių 
biografijų (zablockio, Kulviečio, mažvydo, jurevičiaus ir kt.) (1950-06-20).

Šiame laiške aptariamos leidimo sąlygos, keliami reikalavimai:

nors ir nebučiau ir nesu sužavėtas leisti kokią savo knygą katalikiška firma, bet 
manau, kad nieks kitas jos dabar negalėtų išleisti (kalbu apie aleksandryną). bet 
abejoju ar ir jie knygą pamatę ir pastebėję, kad bent pusė visų tų rašytojų yra ne 
katalikai, panorėtų leisti. jei jie panorėtų tik savuosius spausdinti, tai savaime aišku 
aš su tuo niekados nesutiksiu. tai viena mano sąlyga – arba visi keturi tomai, kad ir 
ne vienu laiku išspausdinti, ar nei vieno – dėl penktojo, papildomo, kurio viso dar 
neturiu, tik vis jam renku medžiagą, tai kitas reikalas – jis dar gali palaukti. antra 
mano sąlyga – tai vis dėlto šioks toks atlyginimas. tai šiuo tarpu yra mano septynių 
metų darbas, nes pradėjau jį rašyti 1943 m. vasarą, mano žmonai susirgus, nors jam 
medžiagą rinkau jau bene nuo 1924 m.

biržiškai mirus, Aleksandryno leidimą, kaip žinoma, perėmė mykolas biržiška, o 
po pastarojo mirties – šio dukra marija Žymantienė.

5. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS i s t o r i j a. laiškuose atsispindi ir daug triukšmo 
lietuvių išeivijoje sukėlusios Lietuvių enciklopedijos (toliau – LE) leidimo istorija. Ka-
dangi vaclovas biržiška buvo pakviestas eiti vyriausiojo redaktoriaus pareigas ir, 
leidžiant pirmus tris tomus, jas ėjo, jo laiškuose atsispindi pirmieji LE leidimo orga-



Archivum Lithuanicum 12368

nizavimo etapai ir konfliktas su leidėju bei kolektyvu. biržiškos laiškai jonikui, ku-
riuose aptariami LE reikalai, bene geriausiai liudija sudėtingą profesoriaus charak-
terį, polinkį į autokratinius sprendimus, sugebėjimą paveikiai reikšti pyktį.

poreikis turėti lituanistinę enciklopediją išeivijoje atsirado apie penktą dešimtmetį. 
biržiška apie enciklopediją jonikui laiškuose pradeda rašyti nuo 1951-07-13:

bet pats vis dėlto ruoškis dar vienam darbui. ten vokietijoje sumanė išleisti kokių 
1000 puslapių lituanistinę enciklopediją – ir žinoma man siūlo imtis redagavimo. dar 
bandau atsikalbėti ir juos paraginti nesiimti to darbo, bet dar gal ir nepavyks išsisuk-
ti. lengva bus sutrumpinti pirmuosius 9 tomus – tai pats vienas per porą mėnesių 
atlikčiau, bet nuo raidės i, j, mes gi nieko neturime, o ten bus patys pagrindiniai, kad 
ir galimai trumpi, straipsniai apie lietuvių kalbą, literatūrą, meną, ir bendrai apie 
lietuvą.

Cituojama ištrauka puikiai rodo, kad profesorius, įžvelgdamas rimto darbo per-
spektyvą, tarsi atsitiesdavo, strategiškai tiksliai nusakydavo būsimo darbo planą. 
tačiau toliau laiške esti ir destruktyvumo, kai kalbama apie dalykus, dėl kurių ne-
siruošiama daryti kompromiso, pavyzdžiui:

tarp kito ko zundei25 pranešiau, kad kaip ten bebūtų su mano sutikimu, nieko ne-
duosiu tai enciklopedijai, jei jai jie panorės primesti skardinę rašybą26, o dėl jų siūlo-
mo redaktoriaus pavaduotojo vokietijoje Griniaus27 tiesiai pasakiau, kad su juom visai 
nedirbsiu.

enciklopedijos tema laiškuose vėl nuskamba beveik po metų:

ar jau ruošies rašyti anai free europos ir kartu gal ir vokietijos lietuvių tarybos en-
ciklopedijai skirsnį apie lietuviu [t. y. lietuvių] kalbą? tiesa, anoji new Yorko „lietuviš-
koji patariamoji panelė“ projektuodama enciklopedijos planą, numatė lietuvių kalbai 
salį, bet tiek dėl jo, tiek bendrai dėl kitų numatytų bendradarbių, aš jau suspėjau su 
jais susikolioti, nes laikau, kad visai ne jų darbas kviesti bendradarbius, kada jie netu-
ri mažiausio apie tai supratimo ir kad tai yra redaktoriaus darbas (1952-05-15).

o 1952-06-09 laiške biržiška jonikui jau rašo apie Lietuvių enciklopedijos sumanymą: 
juozas Kapočius28 jį „beveik kad įtikino, jog verta pradėti. mat, jis nesimeta į suma-
nymą slomia golovu, bet prieš pradedant jį vykinti, nori anksčiau tam tikra anketa 
(jis turi bene 25000 adresų) išaiškinti, kiek galėtų būti enciklopedijos emėjų, jei toki 
būtų pradėta leisti.“ Šio laiško pabaigoje biržiška prideda dar vieną, itin asmenišką, 
argumentą bendradarbiauti:

25  pranas zundė (g. 1923) – vokietijos lietuvių 
bendruomenės Krašto valdybos pirminin-
kas, inžinierius, išeivijos veikėjas.

26  prano skardžiaus.
27  jonas Grinius (1902–1980) – lietuvių litera-

tūros mokslininkas, estetikos problemų 
tyrinėtojas, menotyrininkas, dramaturgas, 
kritikas.

28  juozas Kapočius (1907–1996) – spaustuvi-
ninkas, Lietuvių enciklopedijos leidėjas.
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Yra dar viena bėda, dėl kurios absoliutiškai nieko negaliu rašyti, tai pasiūtiškas čia 
oras. Washingtonas guli kaip ir katilo dugne ir vasaros metu čia toki pasiūtiška tem-
peratūra, kad tiesiog dūsauti neįmanoma. savo kambary, kad ir visiškai beveik nusi-
rengęs, aš tik visą laiką turiu trinti prakaitą, kurio tur būti ištisais kibirais išprakai-
tuoju. tai yra ir dar viena priežastis, kuria Kapočius kaip ir patraukia mane savo 
sumanyman, nes jis planuoja enciklopedijos leidimą sukoncentruoti bostone, kur ir 
pragyvenimo sąlygos kiek pigesnės ir klimatas švelnesnis – labiau atitinkąs mūsų 
būdui, ir su butais daug lengviau.

ir vėliau laiškuose (pavyzdžiui, 1953-04-09), kol jonikas abejojo ir nesikėlė į bos-
toną, argumentuojama, kodėl būtent šis miestas pasirinktas enciklopedijai leisti:

[Č]ia turima vieną didžiausiųjų ir kultūringiausiųjų lietuviškų kolonijų, kuri gyvai 
domisi visu, <lietuvos kultūriniu> lietuvišku kultūriniu gyvenimu ir pvz. ruošiant 
kokią kultūrinę pramogą, jos netenka ištisais mėnesiais prieš tai raginti ir agituoti 
sieksniniais skelbimais. [...] paskiau bostonas yra visos amerikos kultūros centras, 
turėdamas čia keletą kartų daugiau aukštųjų mokyklų, negu toks skerdyklų <centras> 
ir amerikos gangsterių centras Chicago, o jų tarpe ir rimčiausią amerikos aukštąją 
mokyklą – Harvardo universitetą, kurios biblioteka kai kuriais požiūriais pralenkia 
net kongreso biblioteką [...] vienos valandos kelio atstume nuo so. bostono yra dvi 
lituanistinės bibliotekos, geriausios visoje amerikoje, su kuriomis ne lygintis negali 
Chicagos davatkyno biblioteka.

tačiau iš joniko 1952-10-06 laiško matyti, kad jis iš Čikagos keltis nenorėjo ir 
siūlė redakciją perkelti į šį miestą: „Yra čia ir lituanistikos gana daug, ir šiaip biblio-
tekų (jų tarpe lenkų), ir kelių laikraščių, (jų tarpe ir kelių dienraščių) keliasdešimt 
metų komplektai, ir didžiausia lietuvių kolonij[a].“

net pakviestas į redaktorių kolegiją jonikas jau užsikrėtusiam enciklopedijos idė-
ja biržiškai rašo (1952-11-06):

atrodo, kad lietuvių enciklopedijos leidimo reik[a]lą komplikuoja dabartinē spau-
doje pasirodžiusi kritika (nors tik iš dalies teisinga dēl jos pobūdžio ir apimties[)].

jonikas palaikė prieš visuotinę enciklopediją pasisakiusius naujojo projekto kriti-
kus, bet pritarė lituanistinei mažos apimties enciklopedijai. tame pat laiške jonikas 
rašo nemanąs, kad Naujienos turi nespausdinti visuotinę enciklopediją kritikuojančių 
tekstų, siūlo enciklopedijos sumanytojams parašyti atsišaukimą. tačiau ilgokai bir-
žiškos ir prano Čepėno29 šnekinamas jonikas sutiko eiti į kompromisą – prisidėsiąs 
prie darbo, bet visuotinės enciklopedijos „pagrindą turētų sudaryti plačios žinios 
apie lietuvą ir lietuvius (dabarties ir praeities)“.

29  pranas Čepėnas (1899–1980) – pedagogas, 
istorikas, LE redakcijos sekretorius, vienas 
iš jos redaktorių bei autorių.
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1952-08-18 laiške biržiška jonikui praneša: „atlikome ‘mūsų enciklopedijos‘ (taip 
ją nusistatėme vadinti) krikštynas“, kviečia joniką „įeiti faktiškosios redakcijos sudė-
tin, dabojant mūsų kalbą, paruošiant kalbinę medžiagą, na ir padedant mudviem su 
Čepėnu ir prie korektūrų“. iš laiško matyti, kad biržiška gerai nusiteikęs, kad viltis 
turėti rimto darbo jam pakėlė nuotaiką; jis ragina kolegą „mesti savo dabartines 
‘Grigaitienas‘ ir keltis pas mumis, kur materialinės sąlygos greičiausia nebus bloges-
nės, o m[o]aralinės bus dešimteriopai geresnės, nes ten visi busime patys sau bosai“. 
laiško gale linksmai priduria: „tikiu, kad jūsų tikrasis bosas – jūsų ponė [t. y. ponia], 
nebus priešinga tai visai kombinacijai ir jai iš anksto už tai sakau ačiu ir prašau jai 
mano vardu pabučiuoti rankas.“ Kaip galima spręsti iš 1952-09-05 laiško, jonikas ne 
iš karto sutiko dalyvauti enciklopedijos projekte30 ir manė, kad reikia leisti kokių 
trijų tomų lituanistinę enciklopediją. mat biržiška rašo:

[K]okių dviejų-trijų tomų lituanistinę enciklopediją galėtų leisti tiktai koki visuome-
ninė piniginga įstaiga, bet jokiu būdu ne koks privatinis asmuo, nes pats tokios enci-
klopedijelės organizavimas ir leidimas pareikalautų nemažų lėšų, o jos iš kelių tomų 
jokiu būdu leidėjui negrįžtu [t. y. negrįžtų]. Kita vertus, šiuo metu yra didesnis parei-
kalavimas bendrosios enciklopedijos (kartu su lituanistika).

toliau laiške detaliai pasakojama, kad jau sumanyta, kaip platinti enciklopediją, 
kokių turima agentų, o pirkėjų „turės apie 3000 mažiausia“ – tačiau pinigai grįš ir 
kokio nors pelno bus tik išleidus dvidešimt tomų.

iš laiškų matyti, kad biržiška taip tikėjo projekto sėkme ir darbo sąlygomis, jog 
net nepastebėjo, kad jonikas kurį laiką dar abejojęs, nenorėjęs viešinti sutinkąs pri-
sidėti prie enciklopedijos. jonikas rašo (1952-10-06):

mudu su Ćepénu śiek tiek pasikalbéjome apie enciklopedijos reikalus, bet smulkesnių 
źinių apie darbo galimybes bei sąlygas, suprantama, atokiaus búdami, neturime. apie 
tai pats Ćepénas, manau, jau bus paraśęs.

bet dabar źiúriu, kad Kapoćius siuntinéja laikraśćiams praneśimus, kuriuose jis skel-
bia ir mano pavardę redakcijos narių tarpe. Kai deėl [t. y. dėl] kvietimo į enc. redak-
cijos narius kalbéjosi su manim Ćepénas, aś jam pakartotinai sakiau, kad iś principo 
sutinku búti nariu, bet dél eilés prieźasćių praśiau vieśai to neskelbti.

Į šį laišką biržiška atsako po dviejų dienų (1952-10-08):

Žinoma, jei būčiau žinojęs, kad pats dėl tam tikrų sumetimų nenori šiuo tarpu, kad 
apie tai būtų skelbiama, tai savaime to nebūčiau parašęs. bet ir šiaip vis viena iš to 
atsišaukimo ir toks senas durnius, kaip Grigaitis, nesugebėtų išskaityti, kad pats jau 

30  tarp pemkaus fonde saugomų dvylikos 
pet ro joniko vaclovui biržiškai laiškų aš-
tuoniuose iš jų kalbama apie enciklopedi-

ją – pirmasis datuojamas 1952-10-06, o vė-
liausias 1954-01-21.
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dabar atsisakai nuo darbo naujienose – apie tai šiuo tarpu atvirkščiai ir kalbos 
negal būti.

1952 metų gruodžio 16 dienos laiške rašoma, kad pirmą tomą visi dar ruošią 
dirbdami senus darbus; aptariamas rašybos klausimas:

[j]ei redakcija panorėtų laikytis skardinės rašybos, tai aš visai nieko nerašysiu enci-
klopedijoje ir visai su ja nieko bendro nenorėsiu turėti. ir visai ne dėl to, kad toji ra-
šyba būtų kuo blogesnė už kitas, nors ir negeresnė, bet vien dėlto, kad neleistina 
bendrai raštingoje tautoje rašybą keisti, nes tai paverčia daugumą žmonių neraštingais, 
kadangi nieks į senatvę nenorės vėl į pradžios mokyklą eiti abecelės mokytis, na ir 
dar visa eilė kitų motivų.

1953-03-25, 1953-03-26 (joniko atsakymas 1953-04-01) laiškuose aptariami enciklo-
pedijos rašybos klausimai ir kiti kalbos dalykai, pavyzdžiui, lietuvių bei užsieniečių 
pavardžių ir vardų rašyba, terminija. nuo 1953 metų kovo mėnesio laiškai jonikui jau 
siunčiami iš bostono. biržiška džiaugiasi, kad jonikas pagaliau sutikęs bendradarbiau-
ti (oficialiai jis pradeda dirbti nuo kovo 23), bet gailisi, kad kolega nesikeliąs į bosto-
ną: laiškams „teks be reikalo pasiūtiškai daug laiko sueikvoti“ (1953-03-25). Galima 
paminėti, kad redaktoriaudamas biržiška jonikui rašė ant laiškų popieriaus su redak-
cijos rekvizitais ir pasirašinėjo oficialiai „vacl. biržiška, l.e. vyr. redaktorius“. Kadan-
gi jonikui esą būtina persikelti į bostoną, atsiųstas leidėjo (juozo Kapočiaus) ir vy-
riausiojo redaktoriaus (vaclovo biržiškos) laiškas (1953-03-31), kur griežtai ir argu-
mentuotai kviečiama „tuojau po velykų atvykti į bostoną“. tačiau atvykti nei jonikas, 
nei Čepėnas nesutiko – apie tai detaliai parašytas ilgas jau cituotas 1953-04-09 biržiš-
kos laiškas (su oficialiu kreipiniu „Gerbiamas pone profesoriau“), kuriame sakoma, 
kad enciklopedijai „netikėtai suduotas smūgis į nugarą ir suduotas asmenų, iš kurių 
to visiškai nelaukta“. pabaigoje priduriama:

o vis dėlto, nors jau dabar teks tuojau ieškoti kelių, kaip iš tos prarajos, į kurią tams-
tos enciklopediją stumiate, ją ištraukti ir neleisti jos palaidoti, kaip jau ne vienas geras 
sumanymas čia buvo palaidotas dėl to, kad jo bendradarbiams trūko paprasčiausio 
elementarinio visuomeninio išsilavinimo, kurį nustelbdavo asmeninio patogumo su-
metimai, aš dar tikiu, kad velykų garams išgaravus, tamstos prisiminsite, kuo seniau 
buvote ir ką jūs galite atlikti <vis> kartu su kitais tokiais pat darbininkais, jau nė 
vieną darbą lietuvoje organizavusiais, kurie ir senatvei pečius užgulus dar nurimti 
nenori ir yra pasiryžę žūt būt savo įsipareigojimus tautai atlikti ir palikti jai dar prieš 
mirtį šiokį tokį palikimą.

tačiau jau kito laiško pabaigos prieraše biržiška atsiprašo už aštresnius žodžius: 
„atleisk, jei kitus laiškus rašydamas, aš ir kokių glupstvų buvau prirašęs. bet jau 
toki mano durna notūra, kad kam ir netyčioms man ant kojų užlipus, tuojau ir į akis 
puolu“ (1953-05-08). ir štai 1953-07-30 siunčiamas padėkos laiškas, pranešama, kad 
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„l.e. pirmasis tomas – raidē a, jau baigiamas redaguoti, didelē dalis tekstų spaus-
tuvēj jau surinkta“. laiške justi optimistinė biržiškos nuotaika, džiaugiamasi, kad LE 
leidimo sunkumai nugalėti, dauguma „į darbą įsijungē“ „visu atsidējimu ir rimtumu“, 
o rugpjūčio 5 dienos laiške – „[t]urime pagrindo galvoti, kad tasai tomas rugsējo 
mēn. jau bus atspausdintas“.

bet kitas laiškas (bent jau saugomas tarp jonikui skirtųjų) petrą joniką pasiekia 
1954-04-20 – čia daug įtūžio ir keiksmų. biržiška atsiprašo ilgai nerašęs, nes „turiu 
galvą apsuktą ta prakeikta enciklopedija“. biržiška pyko dėl straipsniuose paliktų 
„visokių kvailybių“ – „butėno31 maliavonė negali eiti į spaustuvę. [...] na, durnių 
visur pilna – mes turime tą butėną.“ Šis laiškas rodo biržiškos nepasitikėjimą enci-
klopedijos autorių veikla. Kaip vyriausiasis redaktorius, tekstų jis nevengė taisyti:

esu geroki [t. y. gerokai] nuvargęs ir dabar neturiu laiko nieko sau rašyti. mat antrą 
tomą ruošiant, turėjau laiko daugiau, nes iš Girniaus gaudavau visą medžiagą gražiai 
perrašytų [t. y. perrašytą] tai užtekdavo ją tik kiek sutrumpinti ir papildyti ir buvo 
kiek laiko ir mano rašiniam [...]. o su Čepėnu tuo žvilgsniu yra kiek sunkiau – nors 
medžiaga ir labiau patikima, bet ne kaip sutvarkyta, tai ir pats beveik viską turiu 
nurašinėti.

1954-06-03 laiške rašoma, kad trečias LE tomas jau spausdinamas. 1954-09-13 
laiške biržiška skundžiasi, kad „nervai jau nebeišlaiko tos atmosferos“, pyksta, kad 
jam neduoda tikrinti straipsnių:

[n]orėčiau prieš atiduodant spaudai, kiekvieną tų straipsnių gauti trumpam į rankas 
ir tuojau tuomet visas pastabas ir atitaisymus pasiųsčiau patiems autoriams, kad jie 
patikslintų ir basta. o iš bendradarbių sąrašo aiškiai matau, kad jų tarpe yra ir tokių, 
kurie apsiėmė rašyti ir tokiais klausimais, kuriais neturi mažiausio supratimo. tai jei 
toji mano sąlyga nebus išpildyta, tai aš tų prašytų straipsniūkščių, kuriems parašyti 
man užtektų kelių dienų, visai nerašysiu, nes nenoriu savęs kompromituoti tuo atve-
ju, jei ten visokių nesąmonių bus prirašyta.

1954-10-01 biržiška rašo negavęs žinių iš joniko, nes, matyt, „anas žulikas, vadi-
namas enciklopedijos leidėju renka mano laiškus“. ir kituose jonikui rašytuose laiš-
kuose (1954 ir 1955 metais), daugiausia Aleksandryno leidimo klausimais, vis keiks-
nojami LE leidėjas ir bendradarbiai:

[i]r dirbti vis dėlto galiu, ypač dabar, kada tas žulikas kaputeris mane iš, tos velnio-
pedijos /ketvirtame tome virtusios davatkų enciklopedija/ pašalino (1954-12-13).

o su ta davatkų velniopedija, tai ir toliau visokios intrigos eina – joms aptarti net 
tris dienas brooklyne tarėsi Kaputeris [Kapočius], a. biborius [antanas bendorius?]32, 

31  petras būtėnas (1896–1980) – filologas, tau-
totyrininkas, visuomenės veikėjas.

32  antanas bendorius (1904–1969) – geogra-
fas, LE redaktorių kolegijos narys.
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j. pir džius [Grinius], p. smirdžius [skardžius] iš Clevelando ir j. poizinaueris [jo -   
nas pu zi nas?]33. matyti norima paversti ją vien davatkiniai – smetonine šūdapedija 
(1955-01-04).

na. o ateityje, kada lietuva atsistatys turiu jau jam numatęs ir šlaviko vietą univer-
siteto bibliotekoje. o ir kitiems jo kompanijonams iš tos žulikopedijos turiu atitinkamas 
vietas numatęs: josel pirdžius /pasivadinęs Girniumi/ bus universiteto bažnytelės 
zakristijono padėjėju, jankel poizin [jonas puzinas?] bus paskirtas archeologiniams 
tyrinėjimams universiteto išeinamose vietose daryti, o abramke mižiulis /besivadinąs 
mažiulis/ bus paskirtas Kauno miesto sodo išeinamųjų vietų scheiss-tante.

o kas dėl to blachero /kiti jį skurdžiumi vadina/, tai jis pats savo Klaidų vadove 
įrodė savo žydišką kilmę, nusakydamas, kad pirmasis legendinis žydelis adomas 
buvęs pirmuoju žmogumi, taigi jis pats yra iš žydų kilęs (1955-10-13).

ir kituose laiškuose (paskutinis datuojamas 1955-12-19) biržiška vis keiksnoja LE 
leidėją: „atleisk, kad taip ilgai pačiam nieko nerašiau, nes dėl tų visų iš tos žuliko-
pedijos /tikrai Co. boston lithuanian Gangster Center/ einančių man kiaulysčių“ 
(1955-10-13).

profesorius vaclovas biržiška apie pasitraukimą iš vyriausiojo LE redaktoriaus 
pareigų gana kandžiai rašė ir spaudoje, pavyzdžiui, Naujienose, Keleivyje34, kur taip 
pat nevengė piktosios retorikos. 1955-01-12 Naujienose profesorius dėkojo skaitytojams 
už sveikinimus:

[n]egalėjau jiems visiems asmeniškai savo padėką pasiųsti, nes visi tie sveikinimai 
pataikė kaip tik į tą laiką, kada man čia tekdavo išgyventi tokias kiaulystes ir šunybes, 
su kokiomis man niekados netekdavo susidurti per visą mano ilgą gyvenimą. [...] tai 
dabar vien per laikraštį jiems savo nuoširdžią padėką pareiškiu ir kartu pasižadu, 
kad dabar, ištrūkęs iš svetimu krauju ir prakaitu bemintančio vanago nagų, stengsiuos 
ir toliau ta pačia linkme, kaip ir seniau, mokėti mano kenčiančiai tautai mano gyve-
nimo skolas.

Į biržiškos pasitraukimą iš LE sureagavo dalis išeivijos visuomenės, ir 1955-02-24 
Naujienose paskelbtas „profesorių protestas prieš vc. biržiškos atleidimą“35 tikintis, 
kad biržiška „su savo moksline erudicija, didžiuliu lituanistinių žinių bagažu, de-
šimtmetine enciklopedijos redagavimo praktika vel sugrįs [t. y. sugrįš] dirbti į jūsų 
leidžiamą enciklopediją“.

33  jonas puzinas (1905–1978) – lietuvos moks-
linės archeologijos pradininkas, profeso-
rius, LE redaktorių kolegijos narys.

34  išspausdinta žinutė, jog skaitytojai teirau-
jasi, kodėl vaclovas biržiška atleistas iš 

LE, tad redakcija, gavusi informacijos, pa-
rašysianti, žr. „Kodėl atleido prof. v. bir-
žišką“, Keleivis 1, 1955-01-05, 8.

35  „profesorių protestas prieš vc. biržiškos  
atleidimą“, Naujienos 46, 1955-02-24, 6.
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Audiatur et altera pars. nesiekiant išsamiai aptarti biržiškos priešininkų nuomo-
nės, šioje apžvalgoje pateikiami viešieji LE leidėjo juozo Kapočiaus ir prano skar-
džiaus pasisakymai dėl vaclovo biržiškos pasitraukimo iš vyriausiojo LE redakto-
riaus pareigų.

1955-03-03 laikraštyje Naujienos savo poziciją viešai išsakė leidėjas juozas Kapočius. 
pirmiausia jis pastebėjo, kad lpda valdybos paskelbtas „profesorių protestas prieš 
vc. biržiškos atleidimą“ klaidina visuomenę: valdyba neapima visų profesorių. at-
kreipė dėmesį į tai, kad biržiška ne buvo atleistas, o pasitraukė pats:

nors prof. v.b. buvo sudaręs daug sunkumų enciklopedijos darbe, vistiek redakcijos 
posėdyje new Yorke (1954.Xii.26) buvo paliktas atviras kelias prof. v.b. grįžti į enci-
klopediją. tačiau į tai prof. v.b. atsakė visus redakcijos narius iškoliodamas tokiais 
laiškais, kuriuos dėl savo keiksmažodžių vargiai kuris laikraštis sutiktų ir išspausdin-
ti. poros tokių laiškų fotostatines kopijas siunčiu lpda valdybai susipažinti36.

Naujienose kivirčo esmę išsamiai atskleidė nemažos apimties prano skardžiaus 
straipsnis „Kaipgi iš tikrųjų yra“37. skardžius aptaria pirmojo savo ir biržiškos nuo-
monių susikirtimo (dar vokietijoje) aplinkybes, pastebi, kad biržiškos,

kaip lietuvių bibliografo, Kauno u-to bibliotekos kūrėjo ir liet. knygos istoriko niekas 
neneigia, šios srities nuopelnus jam visi pripažįsta ir niekas čia nesiryžta jo pakeisti 
nei atsverti: tai neįmanomas dalykas. bet iš kitos pusės vcl. biržiška nėra nei kalbo-
tyros, nei tautosakos, nei archeologijos, nei lietuvos istorijos, nei daugelio kitų litua-
nistinių sričių specialistas.

prano skardžiaus žodžiai tinka ne tik vaclovo biržiškos, bet ir visos laisvai 
lietuvai nusipelniusios kartos laikysenai apibūdinti. dar lietuvai neatgavus nepri-
klausomybės vyresnioji karta jau veikė labai įvairiose srityse. tai buvo renesanso 
palikuonys, universalai, kurie, be profesinės veiklos, aktyviai dalyvavo politiniame, 
kultūriniame gyvenime, o emigracijoje, kaip rodo biržiškos laiškai, siekė tęsti vei-
klą lietuvos labui. tokios visuomenės veiklos modeliai, matyt, išnyko kartu su 
išeinančiaisiais.

6. n e p r i t a p i m o  n a u j o j e  b e n d r u o m e n Ė j e  i s t o r i j a. 1948–1955 
metų biržiškos laiškuose jonikui matyti išeivijos interesų kaita. pirmaisiais metais, 
ypač dar vokietijoje (biržiška į ameriką atvyko 1949-aisiais38), lietuvių mokslininkų, 
kultūros veikėjų bendruomenė buvo glaudi, nariai pasitikėjo vienas kitu. ir jaunesnė, 

36  [juozas Kapočius,] „atsakymas lietuvių 
profesorių draugijos amerikoje valdybai“, 
Naujienos 52, 1955-03-03, 2 (pemkaus fonde 
saugoma šio atsakymo mašinraščio kopija, 
pasirašyta „j. Kapočius lietuvių enciklo-
pedijos leidėjas, bostonas, 1955. ii. 28“).

37  pr[anas] skardžius, „Kaipgi iš tikrųjų yra“, 
Naujienos 79, 1955-04-04, 5 (šioje apžvalgoje 
cituota pagal Naujienų numerius, saugo-
mus Ku bibliotekos Kazio pemkaus fonde).

38  vaclovas gyveno alenos ir mykolo devenių 
sodyboje, 80 km nuo niujorko.
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kartu išvykusi, karta iki įsitvirtindama naujoje aplinkoje dar nuoširdžiai domėjosi 
vyresniosios inteligentijos pasiekimais, požiūriu į gyvenimą, nuomone. 1949-12-07 
biržiška rašo:

Žinoma, būtų man malonu matyti vieną kitą mano knygelę išspausdinta, kad ją pas-
kiau vėl iš visų galų braukinėti, bet dabar pradedu galvoti, ar bendrai beduoti kokią 
jų spaudai net ir tuo atveju, jei atsirasta [t. y. atsirastų] kas ją išleidžia. nes mat čia yra 
savotiška, bet vienašališka sutartis – žmonės prikalba, kad mano rašiniai kitiems yra 
reikalingi ir naudingi, tai būtinai reikia surasti lėšų joms išleisti. Gerai. bet jie nepa-
galvoja, kad tai yra vienintėlis man likęs jau ne tik moralinis, bet ir materialinis turtas, 
kad vienintėlis šaltinis, iš kurio aš čia amerikoje galėčiau dar kiek duonos užsidirbti 
yra tos pačios knygos ir straipsniai, nes vienintelis man likęs darbo įrankis yra mano 
surūdijusi (ir jau faktiškai lūžusi) plunksna. aš kadaise buvau ir teisininkas ir dar 
prisimenu romėnų teisės principą – do ut des, o čia jis pakeičiamas kitu – duok ir eik 
velniop – užmokėsime komplimentais laikraščiuose.

ir dar:

Kas dėl ano straipsnio naujienose, tai be reikalo jį rašei – tiek man visokių smilkalų 
paleidei, kad skaitydamas turėjau rausti. o kitą vertus pasielgei labai nepraktiškai, 
nes dabar išsirašęs, ką beturėsi rašyti mano nekrologui? o nemanau, kad jo taip ilgai 
reikėtų laukti, nors jokių organinių ligų šiuo metu ir nejuntu, bet iš viso gyventi 
įkyrėjo, ypač tokiojo [t. y. tokioje] būklėje, kaip mano, kada žmogus turi gyventi iš kitų 
žmonių loskos.

1950-03-10 biržiška, atsakydamas jonikui, rašo:

[t]ik į jūsų pasiųlymą parašyti apie „ir specialistui visai nežinomus ar mažai kam 
težinomus kalbinius dalykus“ aišku nieko negalėsiu atsakyti. pats geriausia žinai, 
koks aš „kalbininkas“ – esu šioje srityje absoliūtiškas profanas, kuris savo amžiuje 
negalėjo prispirti savęs nei vienos kalbos gramatikos ligi pabaigai daskaityti ir jos 
išstudijuoti. o ką bekalbėti apie lietuvių kalbos gramatiką, jei neišmokau lenkų, kada 
motina dar už neparuoštą pamoką rykščių duodavo, nei rusų gimnazijoje rusų, už 
kurią visados gaudavau tik trijukę, kas man ir atestatą sugadino. Žinoma, kartais 
tekdavo šį bei tą nugristi [t. y. nugirsti] ir lietuviškų kalbinių anekdotų apie mūsų 
senesniuosius veikėjus, bet vis tai iš galvos paskiau pranykdavo ir tik pripuolamai 
atmintin antšoksta kai ką berašant.

1950-08-06 irgi nuskamba savikritika:

bet bendrai ūpo nenustojame ir tur būti nenustosime – jei bent aš kada, dėl savo cho-
lerinio būdo, kada susipiksiu su šeimyninkais ir apsisukęs išeisiu, kur akis neša – seniau 
aš mokėdavau tokius fokusus daryti, bet dabar man vis neduoda progos, nes man yra 
visi kiek per geri.
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biržiška buvo netolerantiškas neišmanėliams, kurie imasi, ko nemoka:

turėjau klapato su kitu naujienų bendradarbiu – tercijonu. ir šis ruošėsi per naujie-
nas leisti savo knygą (ir taip pat norėjo gauti paramos iš tmd), bet man buvo jau 
seniau atsiuntęs vieną dalį – aš ją jam žymiai papildžiau, ištaisiau didesnes nesąmo-
nes ir pasiūliau pertvarkyti. jis tą darbą atliko, tik norėjo man įpiršti jo rankraščio 
perrašinėjimą, nuo ko žinoma atsisakiau. po to jis atsiuntė dar dvi dalis – tų jau ne-
taisiau, tik jam grąžinau su pastaba, kad literatūriniame pasaulyje priimta, kad jeigu 
žmogus neturi pats mažiausio supratimo apie kokį klausimą, tai nerašo, o jis pats 
pasisakė, kad apie lietuvos medicinos praeitį neturi jokios medžiagos, o vis dėlto 
rašo. o aš, kad ir turiu dešimteriopai daugiau už jį tos medžiagos, vis dėlto jo vieto-
je jam knygos nerašysiu (1951-07-13).

biržiškos laiškuose gana dažna kultūrinio amerikiečių gyvenimo, jų požiūrio į 
periodiką kritika. jis sakosi (1950-04-05) neberašąs straipsnių, nes čia, amerikoje, visi 
laikraščius metą lauk:

bet ir iš viso noriu baigti su tais durnais ir niekam nereikalingais straipsniais. jug 
rašyti spaudai yra prasmės, kada tai duod šiokios ar tokios naudos. tuo tarpu straips-
nis, išspausdintas laikrašytije, yra kaip peteliškė – gyvena tą dieną, kada jis išspaus-
dintas, o paskiau ne tik pamirštamas, bet ir nesurandamas, nes laikraščių kompletų 
[t. y. komplektų] beveik nieks nerenka (gal būti tiktai čionai nuo mūsų atvažiavimo 
įvedėme tokią tvarką, kad tiktai angliški laikraščiai po paskaitymo kišami į krosnį, o 
lietuviškai atskirai renkami ir komple[k]tuojami – jiems ir turime atskirą vietą).

tačiau toliau tame pat laiške priduria, kad

lietuvoje tai bent tiek buvo iš to naudos, kad už straipsnius visi laikraščiai mokėjo 
honorarus, o čia net tokie laikraščiai, kurie duoda leidėjams ir šiokio tokio pelno, 
autorių honorarą deda į savo kišenių, kaip savo uždarbį. [...] taigi kuriam velniui 
rašyti, jei iš to rašymo neuždirbsiu nei cigarietėms, kurias berašydamas surūkau, nei 
pašto ženklams, kuriuos išleidi, siųsdamas laikraščiui savo rašinį. Čia ligi šiol laikraš-
čiai žiūri į rašytojus, kaip į pusiau raštingus žmones, kurių rašiniai dedami vien tiktai 
iš loskos, net ir tuomet, kai esi prašomas parašyti.

ir pasiūlo maištauti – „sukelti leidėjams kokį autorių streiką“. o iš kito laiško 
matyti, kad biržiška mokėjo savo teises ginti:

[o] kad čia galima vis dėlto ir honorarą gauti, man ką tik paaiškėjo – pasiunčiau aidams 
pabrežą (vaičiulaitis jį padarė pabrėža). išspausdino ir prašo dar. aš tyliu mėnesį antrą 
ir į laiškus neatsakinėju. tik štai šiomm dienomis paėmė ir atsiuntė 25 dol. atlyginimas 
už straipsnį kad ir ilgoką, bet viename numeryje įdėtą, padorus visai. na, tai ir aš su 
jais kitaip toliau kalbėsiu. Kodėl linotipistas be atlyginimo nerinks, o rašytojas turi be 
atlyginimo rašyti? dėl idėjos? bet ta idėja visiems ta pati (1950-05-01).
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tačiau noriau rašė straipsnius leidiniui Studi Baltici, nes jį, kaip sako, „bibliote-
kos renka“.

Garbus biržiškos amžius, o ir priešiškas požiūris į naująją bendriją kliudė atsi-
naujinti, prisitaikyti. ir iš vokietijos, ir iš amerikos rašytuose laiškuose nuolat nu-
skamba tikėjimas, kad iš tėvynės išvykta laikinai. Štai jau cituotame 1949-12-07 laiš-
ke biržiška, atiduodamas sirvydo žodyno faksimilę, sako: „[m]ano viena sąlyga, 
lietuvon sugrįžęs atiduosi ją vdu bibliotekon.“ vaclovas biržiška (ar tik ne dėl 
nuolatinės vilties greitai grįžti į lietuvą) nenorėjo pripažinti, kad kitos visuomenės 
taisyklės kitokios, o jų laikytis privalu. jaunųjų kolegų siekis įsitvirtinti naujoje vie-
toje, stojimas į jav universitetus ir naujų autoritetų paieškos jį dvasiškai žlugdė, 
sukeldavo pykčio priepuolius. biržiška kritikavo joniko pasirinkimą studijuoti biblio-
tekininkystę:

Girdėjau, kad pats nuėjai studijuoti tokią bibliotekininkystę – daug kur ji čia ameri-
koje dėstoma, bet iš to, ką man kai kurie tokių kursų klausytojai pasakojo, įsitikinau, 
kad tie kursai tai tik gryna rekliama, ir daugiau niek[o]. juo labiau, kad ir pačios bi-
bliotekos čia labai durnai <yra> savo kataliogus tvarko – visur viską katalogizuodamos 
daugiausia ne autorių, bet įvairių serijų vardu ir tuo būdu nuo skaitytojų nuslėpdamos 
knygas. tuo požiūriu ir dirbdamas Washingtono bibliotekoje turėjau gardaus juoko, 
kada suradau savo lietuvišką bibliografija [t. y. bibliografiją] sukatalioguotą, kaipo 
„Knygas“ – tai tuomet buvau jiems pasiūlęs ir visas angliškas knygas sukatalioguoti 
po vienu žodžiu „books“ (1955-10-13).

matyti, jog buvo sunku pripažinti, kad atsidūrus kitoje bendrijoje ankstesni pro-
fesiniai laimėjimai, gyvenimo samprata, vertybės, elgesys ilgainiui netenka reikšmės. 
visaverčio, nepriklausomo gyvenimo stoka kėlė depresiją ir biržiška, iš visų brolių 
buvęs pats optimistiškiausias, tapo pesimistu ir atskalūnu.

laiškai atspindi kintantį biržiškos požiūrį į intelektualo darbą. iš pradžių jis ne 
kartą sakosi nenorįs rašyti užsakomųjų darbų, nes

pats tai geriausia žinai, kad rašymas tai nėra grynai mechaninis darbas. [...] o šiaip 
rašyti, kad paskiau tai viskas pelėtų, nėra noro. bet nežiūrint nieko, vis dėlto neduo-
siu plunksnai surūdyti. bijau tiktai žiemos – kada maža kas bus galima ore dirbti, 
tai tuojau ūpas pages, nes visą dieną vien rašant žmogus gali visiškai sudurnėti 
(1950-11-19).

taigi biržiškai labai svarbu adresatas, atlikto darbo reikalingumas. motyvacijos 
stoka atitraukdavo nuo sumanymų. vaclovas, kaip ir mykolas, savo darbą lietuvai 
laikė „savaime suprantama kasdiene užduotimi“39, o vilčiai sugrįžti nuslopus jaus-
davosi nereikalingas.

39  pšibilskis 2009, 171.
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darbo amerikoje biržiška neturėjo (išskyrus trumpą laikotarpį Kongreso biblio-
tekoje), o gyvendamas iš aukų jautėsi blogai. vos pora mėnesių kaip atvykęs į jav, 
rašo (1949-12-07):

[j]ei galėčiau kur kokį naktinio sargo darbą dirbti – apie tai viską ir kalbėti nekalbėčiau, 
bet dabar, kada man gręsia pavojus, geriausiuoju atveju likti kažin kokiu rezidentu a 
la daukantas svirlaukyje (jis bent nors pensiją gaudavo už savo tarnybą petrapilyje), 
tai noroms nenoroms žmogus pasidarai pesimistas ir tetritikas (kaip tą patį daukan-
tą vadino valančius).

1950-01-21 vaclovas joniko atsiprašė tylėjęs:

„[d]irbu“, tai reiškia, kad nenorėdamas veltui sėdėti ant galvos savo globėjams, 
pasiėmiau tvarkyti jų „vištų ūkį“, tai yra rinkti kiaušinius, paskiau juos rūšiuoti, 
valyti, atskirti brokus ir t[.] t. tai darbas man visai pakeliamas, tačiau ima ir gerokai 
laiko – 7 dienas savaitėje nešiojus su tomis kvailomis vištomis po 5–6 valandas kas 
dieną ir aišku to laiko negaliu pavesti rašymui, kuriam man tuo būdu lieka ne dau-
giau, kaip 10 valandų į dieną (einu gulti 2 val. nakties sulig senuoju papročiu) ir dar 
iš to laiko žymią dalį atiduodu brolio rankraščių perrašinėjimui.

juokais rašė, kad jam labai patinka ūkyje pas devenius kiaušinius rūšiuoti, nes 
primena bibliografo darbą:

o vištos, kiek mano išmutravuotos, pasirodo, yra gan inteligentiškos – kartais elgiasi 
ir daug padoriau už žmones. taigi man su jomis įdomu dirbti – kiaušinių rūšiavimas 
primena bibliografinį darbą (1950-05-01).

o dėkingumas deveniams matyti ir laiškuose jonikui. pavyzdžiui, į diskusijas dėl 
lituanistinio instituto jis siūlo įtraukti ir devenienę, „kuri tuo reikalu ir pati turi gerų 
sumanymų ir minčių – moteris su iniciatyva ir ministerine galva“ (1949-10-31).

biržiška ironizuodamas jonikui rašo (1950-11-19):

[t]oji amerika vis dėlto yra puikiausi [t. y. puikiausia] mokykla visiems tokiems išti-
žėliams kaip aš ar į mane panašūs. nes nėra morališkai sveikesnio užsiėmimo, kaip 
jungimas fizinio darbo su intelektualiniu. tiems, kas grįž [t. y. grįš] kada nors į lie-
tuvą, būtinai reikės tą principą lietuvos gyvenime pritaikinti – tuomet išnyks tie vi-
sokie tipeliai, kurie kiek pasimokę, paskiau su panieka pradeda žiūrėti į kiekvieną 
fizinį darbą. [...] o aš atvirkščiai, jei tik teks kada grįžti į lietuvą, tai pirmiausia įtai-
sysiu vištų ūkį ir visą laisvalaikį nuo durnų rašymų kaip tik joms atiduosiu. ir bendrai 
vištos man dažnai atrodo protingesnės už kitus žmones. na atleisk man už šitą pas-
kaitą iš vištologijos, bet matyti jos man padarė tam tikrą perversmą mano pažiūrose 
ir dabar daug smagiau būtų man skaityti paskaitas apie jas, o ne apie kokią kvailą 
administracinę teisę.
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laiškuose jonikui atsispindi ir biržiškos darbas Kongreso bibliotekoje. Kaip jam 
būdinga, iš pradžių buvo kupinas entuziazmo („malonu nors keletą mėnesių gyven-
ti ne tik artimu sau darbu, bet ir pačiam sau duoną užsidirbti“, 1951-09-29) ir vilčių, 
gyrė bibliotekos fondus („medžiagos čia apsčiai randu“, 1951-11-05), aptarė su kole-
ga idėjas, kurias ketina realizuoti naujame darbe, – o sutarties nepratęsus pasipylė 
pyktis, nepasitenkinimas ir kritika bibliotekos organizuojamam darbui. didžiausias 
kliuvinys likti Kongreso bibliotekoje buvo menkos anglų kalbos žinios. vaclovas 
priešinosi, anglų kalbos nemėgo, o ja parašytas knygas vadino „knygpalaikėmis“ („aš 
neatsiribosiu vien angliškomis knygpalaikėmis ir pritrauksiu dar ir vokiškas, iš dalies 
ir prancūziškas, ir žinoma, ir lietuviškas“, 1951-12-05).

biržiškos laiškuose yra ir kasdienio gyvenimo nuotrupų. Štai 1950-11-19 dėko-
jama:

ačiū už atsiųstą atmušą iš literatūros ir už dūmus. tik dėl paskutiniųjų turiu pasa-
kyti, kad be reikalo pats save skriaudi – jei yra tokie varijotai, kurie pinigus su dūmais 
leidžia, tai jų bėda ir kartu malonumas, bet pačiam to malonumo neturint leisti savo 
pinigus kitam <su> į orą dūmais pusti, tai jau nelogiška, nors tam kitam, žinoma, tai 
sudaro ir didelį malonumą.

Yra ir kitų laiškų su biržiškos padėkomis jonikui už paramą – arba finansinę, arba 
„dūmais“. Galima pacituoti keletą sakinių, rodančių biržiškos maitinimosi įpročius:

[v]algau vieną kartą į dieną vienoj lietuviškoj kafeterijoje visada tą patį, jungdamas 
<su> pusryčius su pietumis, o pietums imdamas tik tris bulbinius blynelius ir lėkštę 
rūgusio pieno. bet gal būti tai ir sveikatai bus geriaus – nebūdamas vegetarionas iš 
nusistatymo, kaip vydūnas, vis dėlto džiaugiuos visai mėsos nevalgydamas, nes tai 
neapsunkina seno organizmo, o rūgęs pienas, kaip gera šluota žarnas nuo visokio 
paskuds[t]sva išvalo (1954-09-13).

laiškai rodo biržišką buvus labai temperamentingą. mirus žmonai aleksandrai, 
kaip pats sako, vienatvę išeivijoje nustumdavo daug bendraudamas, o kad nebūtų 
nuobodu, mėgo pyktis – nors paskui tekdavo atsiprašyti. laiškai gerokai kompen-
suodavo bendravimo stygių, buvo kūrybinės potencijos sublimacija – juose ne kartą 
žybteli autentiški pamatymai, beletristiniai intarpai.

7. b a i G i a m i e j i  s a m p r o t a v i m a i. apibendrinant epistolinio dialogo ap-
žvalgą, galima pasakyti, kad laiškai liudija apie neišvengiamą garbaus amžiaus žmo-
gaus, ne savo noru atsidūrusio svetimoje šalyje, transformaciją. ją nulėmė pojūtis, 
kad niekam nesi reikalingas. vaclovo biržiškos laiškai suteikia progą svarstyti, ar 
konkrečiomis sąlygomis susiformavusi asmenybė gali išlaikyti savo tapatumą joms 
pasikeitus. biržiška lietuvoje turėjo autoritetingo mokslininko vardą, buvo įsiliejęs į 
aktyvią visuomeninę veiklą. vokietijoje rašyti laiškai rodo, kad turėdamas galimybę 



tęsti įprastą veiklą, išlaikyti turimą statusą tapatybės problemų nejuto. tačiau emi-
gracija į jav gyvenimą pakeitė. nemokėdamas anglų kalbos, kairiųjų pažiūrų, iš 
pradžių bendravo tik su palyginti maža išeivijos dalimi. biržiška nepajėgė apriboti 
savo socialinio aktyvumo ir grįžti į privatų gyvenimą. be įprastos kasdienės veiklos, 
priklausomas nuo kitų malonės, netekęs jaukios žmonos draugijos ir naminės tera-
pijos, palūžo. optimistas vaclovas tapo vienišas ir piktas. Kas buvo įtvirtinta lietuvos 
visuomenėje, tik kurį laiką per atmintį veikė naujoje bendruomenėje, iki daugelis 
atvykėlių ėmė orientuotis į naujos bendruomenės poreikius ir tradicijas.

roma bončkutė Gauta 2010 m. birželio 30 d.
Literatūros katedra
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Herkaus Manto g. 84
LT-92294 Klaipėda, Lietuva
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lietuvos mokslų akademijos seminaras
„mažosios lietuvos religinė knyga“

lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius 2010 
metų balandžio 29 dieną organizavo seminarą „mažosios lietuvos religinė knyga“. 
seminaro iniciatorius ir vedėjas – lma užsienio narys, parmos universiteto profeso-
rius Guido michelini. 

seminarą pradėjęs Guido miCHelini siūlė aptarti šiuos klausimus: mažosios 
lietuvos religinių knygų leidyba, jų turinys ir funkcijos. jo pranešimo tema „oficia-
lūs mažosios lietuvos giesmynai nuo mažvydo iki Šimelpenigio (1566–1750 m.)“1.

pirmiausia michelini seminaro dalyviams parodė jam dovanotą evangelikų liute-
ronų giesmyną Pagerintos giesmių knygos, išleistą 1930 metais Klaipėdoje2. nors gies-
mynas išėjo XX amžiuje, išlikę labai nedaug egzempliorių. jame pakartotos net 542 
giesmės, buvusios adomo Frydricho Šimelpenigio (adam Friedrich schimmelpfennig, 
1699–1763) giesmyne, išleistame 1750-aisiais3. taigi tiek giesmių evangelikų liutero-
nų bažnyčios praktikoje funkcionavo beveik 200 metų – iki antrojo pasaulinio karo 
išvakarių. Šimelpenigio giesmynas – oficialusis Xviii amžiaus giesmynas. 

1  mažosios lietuvos giesmynų istorija apra-
šyta monografijoje: Guido michelini, Ma-
žosios Lietuvos giesmynų istorija: nuo Marty-
no Mažvydo iki XIX a. pabaigos, Klaipėda: 
Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.

2  pagerintos Gieſmju Knygos, kurioſa 
brangiauſios ſenos ir naujos Gieſmes 
ſuraßytos diewui ant Garbes ir lietuwi-
ninkams ant dußiu ißganimo podraug su 
maldu Knygomis bey nauju trecʒioſios 
dalies papildymu naujai ißleido Klaipė-
dos kraßta ewangelißkoji Konſiſtoria 1930 

metais spausdinta ſpauſtuwėje „lituani-
ja“, Klaipėda.

3  Lietuvos bibliografijoje 1750 metų Šimelpeni-
gio giesmynas aprašytas tik pagal šalti-
nius, tuomet nežinotas nė vienas egzem-
pliorius, žr. LB i 386, nr. 1097 ir LBP 68, 
nr. 1097. michelini nurodo jį esant Göttin-
geno valstybinėje ir universiteto bibliote-
koje: 8 Cant Geb 258 (D. Kleino naujos 
giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai, pa-
rengė Guido michelini, vilnius: versus  
aureus, 2009, 461).
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oficialieji giesmynai – bažnyčios pripažintos giesmių knygos. tokia tradicija pa-
veldima nuo martyno mažvydo (apie 1520–1563) Giesmių Chrikščioniškų (1566, 1570; 
toliau – MžG). michelini’o nuomone, tai pirmas oficialusis mažosios lietuvos gies-
mynas. ankstesni giesmių rinkinėliai, buvę mažvydo Katekizme (1547; 11 giesmių; 
toliau – MžK), paskui atskirai išleista knygelė Giesmė šv. Ambraziejaus (1549; 3 giesmės) 
ir Forma Chrikštymo (1559; 1 giesmė) oficialiaisiais giesmynais nelaikytini. mažojoje 
lietuvoje Xviii ir ypač XiX amžiuje išėjo nemažai ir neoficialiųjų.

michelini savo pranešime daug dėmesio skyrė mažosios lietuvos giesmynų ty-
rimų istorijai. ja išsamiau domėtis pradėjo Gotfrydas ostermejeris (Gottfried oster-
meyer, 1716–1800) – 1793-iaisiais paskelbė knygą Erste litauische Liedergeschichte4. 
pranešėjas kėlė klausimą, kodėl ostermejeris, aptardamas giesmynų istoriją iki Ši-
melpenigio, minėjo mažvydo Katekizmą, jono bretkūno (1536–1602) Giesmes Duchau-
nas (1589), bet neminėjo mažvydo Giesmių Chrikščioniškų. priežastis gali būti papras-
ta: rašydamas knygą jis rėmėsi jono berento (johann behrendt, 1667–1739) 1732 
metų giesmynu5, o tiksliau – ten įdėta jono jokūbo Kvanto (johann jacob Quandt, 
1686–1772) pratarme, plg.: 

die Qvellen, woraus ich bey die= ‖ ſen beſchreibungen geſchpfet, ſind: die Ge= ‖ 
ſangbcher ſelbſt, die ich alle, bis auf die ‖ ʒwey lteſten in Hnden gehabt. ich habe 
‖ mir alle mhe gegeben, auch die ʒu erhalten: ‖ allein dieſe bemhungen ſind ʒur 
Ʒeit ganʒ ‖ vergeblich geweſen. indeſſen habe andere ‖ Hlfsmittel ʒur Hand ge-
nommen, die dieſen ‖ mangel einigermaaßen erſetʒt, mir auch ande= ‖ res ʒu meinem 
Ʒweck dienliches dargereichet. ‖ So habe ich D. Qvandts Vorrede ʒu dem ‖ 1732 
herausgekommenen littauiſchen Geſang= ‖ buche [...] wohl genutʒet6. 

Vertimas

Šaltiniai, iš kurių sėmiausi žinių šiam aprašymui, yra patys giesmynai, juos visus, 
išskyrus du seniausius, turėjau savo rankose. Kaip įmanydamas stengiausi gauti ir 
tuodu, tačiau iki šiol pastangos buvo tuščios. tuo tarpu naudojausi kita pagalbine 
medžiaga, kuri iš dalies užpildė šią spragą ir suteikė kitų man labai reikalingų žinių. 
Tad puikiai pasinaudojau dr. Kvanto pratarme 1732 metais išleistam lietuviškam 
giesmynui7. 

4  [Gottfried ostermeyer,] erſte littauiſche 
liedergeſchichte, ans licht geſtellet von 
Gottfried oſtermeyer [...]. Knigsberg, ge-
druckt mit drieſtiſchen schriften, 1793; 
vertimas į lietuvių kalbą: Gotfrydas oster-
mejeris, Rinktiniai raštai, parengė ir išvertė 
liucija Citavičiūtė, vilnius: mokslo ir en-
ciklopedijų leidykla, 1996, 298–444.

5  vienintelis šio giesmyno egzempliorius sau-
gomas prūsijos kultūros paveldo valstybi-

nėje bibliotekoje berlyne: en 9820, žr. LBP 
18, nr. 135; čia yra ir šeštojo leidimo (1748) 
egzempliorius: en 9822, žr. LBP 18, nr. 140. 
lietuvoje išlikęs tik defektinis šeštojo lei-
dimo egzempliorius – trūksta pradžios iki 
31 puslapio: vub: lr 810/1, žr. LB i 47,  
nr. 140.

6  ostermeyer 1793, 6–7;  čia ir toliau paryškin-
ta cituojant.

7  ostermejeris 1996, 304.
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Šioje pratarmėje neminimos MžG, vadinasi, 1732 metų giesmyno rengėjai jų ne-
buvo matę. ostermejeris neturėjo ir bretkūno Giesmių Duchaunų8: aptardamas gies-
myną, jis pasakė jo neturįs ir cituojąs pagal berentą (gal tiksliau – minėtąją Kvanto 
pratarmę berento giesmyne?)9. taigi nei berentas, nei ostermejeris nežinojo, kad 
mažvydas buvo parengęs giesmyną. ostermejeris turėjo giesmynų pradedant nuo 
1612-ųjų – nuo lozoriaus zengštoko (lasar sengstock, 1562–1621) Giesmių Chrikš-
čioniškų ir Duchauniškų. taigi Xviii amžiuje MžG jau buvo užmirštos. vienas egzem-
pliorius, dovanotas prūsijos kunigaikščiui, buvo saugomas Karaliaučiaus valstybi-
niame archyve, bet kunigai informacijos apie jį, be abejo, neturėjo. neturėtume jos 
ir dabar, jei jo nebūtų radęs jurgis Gerulis ir 1922-aisiais nebūtų išleidęs fotografuo-
tinio leidimo10. 

michelini’o nuomone, nei berentas, nei Kvantas, nei ostermejeris nebuvo matę 
veikiausiai ir MžK11, nes pratarmėje Kvantas nurodė jame esant 10, o ne 11 giesmių 
(plg.: „die ‖ anʒahl der lieder giebt Qvandt in der (§ 7.) ‖ angeʒeigten vorrede auf 
10 an“12). be to, ostermejeris sakė nematęs tos retenybės (plg.: „da ‖ ich dieſe sel-
tenheit nicht geſehen habe“13). 

michelini kėlė hipotezę, kodėl MžG dalys yra tokiõs skirtingos apimties, t. y. ko-
dėl antroji dalis (1570) daug didesnė už pirmąją (1566). pirmoji dalis apima kalendo-
rines giesmes tik nuo advento ligi Grabnyčių, nors pagal įprastą tvarką turėtų būti 
iki velykų. jo nuomone, tik tiek galėjo būti spėjęs parengti mažvydas. po jo mirties 
baltramiejus vilentas (apie 1525–1587) išleidęs parengtąją dalį ir ėmęsis antrosios.

michelini daug dėmesio skyrė ir giesmių tyrimo metodologijai. vertimo originalų 
paieškas jis prilygino detektyvo darbui. jo nuomone, tai sunkus ir gana apgaulingas 
darbas. norint nustatyti vertimo originalą, dažnai net ir smulkmenos būna reikšmingos. 
Kartais reikia grįžti prie anksčiau pastebėtų detalių. tik kompleksiškas tyrimas viską 
sudėlioja į savo vietas. Kompleksiškumas būtinas ir dėl to, kad pirmuosiuose gies-
mynuose greta giesmių tekstų pateikiamos ir melodijos.

tiek giesmių vertimas, tiek melodijos paprastai nebūna tapačios su kokiu nors 
vienu šaltiniu. ar tai reiškia, kad vertėjas buvo toks originalus? michelini’o pateikti 
pavyzdžiai parodė, kad tie nukrypimai originalumo, deja, dažniausiai neliudija. jei 
tekstas ar melodija nutolsta nuo vieno originalo, tai sutampa su kokiu nors kitu. 
daug melodijų mažvydas perėmęs iš luco lossijaus (1508–1582) Psalmodijos (pirmą 

8  vienintelis žinomas Giesmių Duchaunų eg-
zempliorius saugomas Švedijoje, upsa-  
los universiteto bibliotekoje: 123: 322,     
žr. LB i 63–64, nr. 180.

9  plg. ostermejeris 1996, 310, 312.
10  Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos pamin-

klai iki 1570 metams, spaudai parūpino   
dr. jurgis Gerullis, Kaunas: Švietimo mi-
nisterijos leidinys, 1922, 149–592. 

11  Šiuo metu žinomi du MžK egzemplioriai: 
vienas – lietuvoje, vilniaus universiteto 
bibliotekoje: lr 5650, kitas – lenkijoje, to-
runės universiteto bibliotekoje: pol. 6.ii 
189 adl., žr. LB i 239–241, nr. 678.

12  ostermeyer 1793, 15.
13  ostermeyer 1793, 16.
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kartą išleista 1553 metais, 1561-aisiais pasirodė antras Georgo rhau peržiūrėtas lei-
dimas). lossijus rinko populiarias lotyniškas giesmes ir teikė jas su melodijomis. ten, 
kur mažvydo melodija nesutampa su Psalmodijos, sutampa su čekų giesmynu, pa-
rengtu johanno roho (apie 1487–1547), išleistu 1541-aisiais. Xvi amžiaus viduryje 
prūsijoje gyveno nemažai vadinamųjų bohemijos, arba čekų, brolių, ištremtų iš Čekijos 
ir pasklidusių po įvairias europos šalis. rėmimosi šiuo giesmynu požymių randama, 
pavyzdžiui, giesmėje „te deum laudamus“. daug melodijų iš jo ėmė ir Karaliaučiaus 
lenkų kunigas janas seclucianas14 rengdamas lenkiškus giesmynus (1547, 1559)15.

michelini atkreipė dėmesį į tai, kad Xvi amžiaus viduryje Karaliaučiuje buvo išėję 
du nedideli vokiški giesmynėliai, bet mažvydas jais nesirėmė. pirmas stambesnis kelių 
šimtų puslapių vokiškas giesmynas prūsijoje išleistas 1588-aisiais Georgo osterberge-
rio spaustuvėje: Geistliche Lieder und Psalmen durch D. Mart. Luther. nors vienas egzem-
pliorius saugomas rostocko universiteto bibliotekoje: Fm – 376216, bet vokiečių giesmių 
tyrėjams, michelini’o duomenimis, jis nežinomas. Giesmynas išėjo maždaug tada, kai 
bretkūnas rengė Giesmes Duchaunas, tačiau šis juo nesirėmė. Galbūt nespėjo.

tik Xvii amžiaus pradžioje giesmynai pradedami sudarinėti atsižvelgiant į 
Karaliaučiuje spausdintus vokiškus giesmynus. zengštokas giesmes sudėliojo tokia 
tvarka, kokia buvo vokiškame oficialiajame 1588-ųjų giesmyne. danielius Kleinas 
savąjį sudarė pagal kitą prūsijoje reusnerių spaustuvėje leistą giesmyną – New Preus-
sisches vollständiges Gesangbuch. jo 1650, 1655, 1657 metų leidimai neišlikę, bet išlikęs 
1666-ųjų leidimas Neu-vermehrtes und vollständiges Preussisches Gesangbuch17. nuo 1612 
metų lietuviškų giesmynų ryšiai su vietinėmis vokiečių tradicijomis darėsi vis stipres-
ni. tai lėmė ta pati vietinė bažnyčia.

1750 metų Šimelpenigio giesmynas sudarytas iš papildyto berento giesmyno. 
Šimelpenigio giesmynas, michelini’o nuomone, susijęs su mažvydo bei bretkūno 
tradicijomis ir atspindi įprastinius jų rengimo principus: sẽnos giesmės redaguojamos, 
kai kurių atsisakoma, pildoma naujomis. antroji dalis – pietisto Fabijono ulricho 
Glazerio (Fabian ulrich Glaser, 1688–1747) giesmynas. pietistai buvo surinkę mėgstamas 
giesmes ir 1736-aisiais išleidę savo giesmyną18. taigi neoficialusis giesmynas buvo 

14  janas seclucianas (apie 1510–1578), kaip ir 
vilentas, dirbo toje pačioje Šv. mikalojaus 
bažnyčioje, kur pamaldos vyko lietuvių ir 
lenkų kalba, žr. viktor Falkenhahn, Der 
Übersetzer der litauischen Bibel Johannes 
Bretke und seine Helfer. Beiträge zur Kultur- 
und Kirchengeschichte Altpreußens, Königs-
berg (pr) und berlin: ost-europa-verlag, 
1941, 94–95, 446–447.

15  dainora pociūtė, XVI–XVII a. protestantų 
bažnytinės giesmės. Lietuvos Didžioji Kuni-
gaikštystė ir Prūsų Lietuva, vilnius: pradai, 
1995, 13–27 ir lit.

16  D. Kleino naujos giesmju knygos. Tekstai   
ir jų šaltiniai, 460.

17  D. Kleino naujos giesmju knygos. Tekstai   
ir jų šaltiniai, 8.

18  apie jį žr. Gertrud bense, „Giedojam taw – 
Wir singen dir“. Zur Textgeschichte der preu-
ßisch-litauischen Gesangbücher im 18. Jahr-
hundert. Mit besonderer Berücksichtung der 
Liedersammlung von Fabian Ulrich Glaser 
(1688–1747) und ihrem Umfeld, Frankfurt 
am main u.a.: peter lang, 2001.
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įtrauktas į oficialųjį. apibendrindamas michelini palygino mažosios lietuvos ir ldK 
giesmynų rengimo principus: mažojoje lietuvoje giesmynai nuo Xvi amžiaus nuolat 
pildyti, redaguoti ir kartoti, tuo tarpu ldK tokia tradicija nesusiformavo. 

seminaro dalyviams kilo klausimų dėl mažvydo muzikinio išsilavinimo. ar 
mažvydas turėjo muzikinę nuovoką? michelini’o nuomone, turėjo turėti. Klausimas 
kitas: kas į giesmynus dėjo natas – pats mažvydas ar jo talkininkai? vìsos melodijos 
imtos iš ankstesnių įvairiomis kalbomis išleistų giesmynų, originalių melodijų beveik 
nėra (tik vienõs šaltinio rasti nepavyko, bet tai nereiškia, kad jo nebuvo). Kai kurių 
melodijų viena kita nata skiriasi, ypač giesmių pabaigoje. vadinasi, šiokio tokio 
kūrybiškumo būta. tai nustatyti – muzikologų uždavinys (beje, apie tai jau yra rašiusi 
muzikologė jūratė trilupaitienė19). vytauto ambrazo nuomone, pats faktas, kad 
mažvydas melodijas rinko iš skirtingų šaltinių, liudija, jog jis turėjo muzikinį 
išsilavinimą. jas modifikuoti galėjo reikėti dėl lietuvių ir vokiečių kalbų skirtumo – 
dėl lietuvių kalbos kirčio vokiška melodija kai kur galėjo netikti. 

domas Kaunas pasakė keletą įdomių minčių apie giesmynus knygų kultūros 
aspektu. mažojoje lietuvoje tai buvo populiari knyga. Kai kurie tapo beveik paklau-
siausiomis knygomis, pavyzdžiui, Kristijono mertikaičio giesmynas sulaukė net 50-ies 
leidimų. dažniausias XiX amžiaus giesmynų formatas – vadinamasis „siaurukas“. 
moterys dėdavosi juos į delmoną – prisegamą kišenę – ir nešdavosi į bažnyčią. tai 
buvo ir dovanų knyga, ypač konfirmacijos proga. poreikis lėmė ir atitinkamą įrišimą: 
įrišinėta puošniai – su žalvario sagtimis, metalo ornamentika, įspaudžiant biblijos 
posakių. puošnus ir antraštinis lapas. Kartais būdavo įrišamas dar ir atskiras lapas, 
skirtas donacijos ar nuosavybės įrašams.

domas Kaunas skaitė pranešimą „bažnytinės agendos vartojimo tradicijos ir 
paveldo požiūriu“. Į seminarą jis atsinešė daug retų mažosios lietuvos knygų iš savo 
asmeninės bibliotekos.

agendą Kaunas apibūdino kaip apeigyną. nėra tautų, kurios neturėtų savo agen-
dos. lietuvoje spausdintos knygos era prasidėjo 1499 metais būtent agendos išleidi-
mu. ji parengta Žemaičių vyskupo martyno, tik išleista ne lietuvoje, bet lenkijoje 
(Gdańske). tai pirmoji lietuvos knyga, pirmas ir vienintelis inkunabulas. reikia 
pridurti, kad lietuvoje nėra nė vieno egzemplioriaus. nojus Feigelmanas 1975 metais 
šią agendą nurodė tik kaip buvusią lietuvoje: 

agenda, sive exsequiale sacramentorum. edidit martinus canonicus vilnensis. Gdańsk, 
Konrad baumgarten, secunda feria ante barnabae [10.vi.] 1499. 4° 66 ff.20

19  jūratė trilupaitienė, „m. mažvydas ir re-
formatų muzikinė kultūra“, Pergalė 10, 
1985, 149–158; jūratė trilupaitienė, „natų 
leidyba lietuvos Xvi–Xvii a. muzikinio 
gyvenimo kontekste“, Knygotyra 25(32), 

1998, 126–144; jūratė trilupaitienė, Marty-
nas Mažvydas: pirmųjų lietuviškų knygų 
giesmės, vilnius: baltos lankos, 1998.

20  nojus Feigelmanas, Lietuvos inkunabulai, 
vilnius: vaga, 1975, 420. 
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agenda įregistruota kataloge XV–XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas: 

MARTYNAS iŠ radomo. aGenda sive exequiale divinorum sacramentorum / per 
venerabilem viru[m] et dominum martinum canonicum vilnensis dyocesis edita. – 
impressum in Gdano : per me Conradum bomgharten, 149921.

Kataloge nurodyti du išlikę egzemplioriai: lenkijos nacionalinėje bibliotekoje 
varšuvoje ir osolinskių nacionalinio instituto bibliotekoje Wrocławe. lietuvoje yra 
tik jų mikrofilmai.

Kaunas agendos rengimą prilygino valstybinės reikšmės projektui, kuriame da-
lyvaudavo daug kunigų ir bažnyčios hierarchų. agendoje fiksuojamos apeigos užti-
krino bažnytinę tvarką, konsolidavo bendruomenę, mokė tikybos kultūros. tik vėliau 
ta kultūra tapo tradicine. todėl agendoms ir būdavo skiriama daug dėmesio. 

lietuviškos agendos išsirutuliojo iš vokiškų. pirmuoju lietuvišku agendos frag-
mentu Kaunas laiko mažvydo Formą Chrikštymo, skirtą krikšto apeigoms. tas frag-
mentas verstas iš vokiečių kalbos22. išlikęs tik vienas egzempliorius23. Kauno duome-
nimis, pilna lietuviška agenda, dabar žinoma tyrėjams, – 1775 metų24. ją rengiant 
dalyvavo Gotfrydas ostermejeris. 

Kaunas kėlė klausimą: nejau iki 1775-ųjų mažojoje lietuvoje nebuvo išleista jokia 
lietuviška agenda? Galbūt buvo, tik neišliko? Čia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
agenda laikomas 1730 metais Karaliaučiuje išėjęs Davadnas pamokinimas, iš vokiečių 
kalbos verstas jono berento25. Šią knygą veikiausiai ir turėtume laikyti pirmąja lietu-
viška mažosios lietuvos agenda. tiems, kas domėsis agendomis, reikėtų ieškoti ir 
pavadinimų su žodžiais davadnas, davadas.

parengta vokiška agenda paprastai tuoj pat būdavo verčiama į kitų tautinių ma-
žumų kalbas. iš tiesų beveik neįtikėtina, kad po 1775-ųjų agendos kìtas leidimas pa-
sirodė tik praėjus 50-čiai metų, tiktai 1825-aisiais26. paprastai sakoma, kad pastaroji 

21  XV–XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas, 
sudarė daiva narbutienė, sigitas narbu-
tas, vilnius: lietuvių literatūros ir tauto-
sakos institutas, 2002, 133, nr. 169. 

22  apie vertimo originalą žr. pietro u. dini, 
„martyno mažvydo Formos Chrikštymo 
(1559) vertimo originalas – Form der Tauff 
(1559)“ šiame ALt tome, p. 71–82.

23  jis saugomas torunės universiteto biblio-
tekoje: pol.6.ii.4–5 adl, žr. LB i 241–242, 
nr. 680.

24  aGenda tattai eſti suráßimas pagrau di-
nni mû ir maldû, lietuwôs banyćioſa ſkai-
tomû nůg Kunnigû ßwentus ſawo urėdo 
darbus pilnawojanćiujû. Karaláućiuje, 
mé te 1775. ißſpáuſta ir pardůdama pas 
Gottlieb leberecht artungą, karálißką 

Knyg=drukor. išlikę trys egzemplioriai, 
žr. LB i 298, nr. 859 ir LBP 56, nr. 859.

25  dawádnas pamokinnimas kaipo wiſſi / lie-
tuwoje / po maloningiáuſo pruſû Karalum’ 
eſſantieji Kunningai / kaip diewo tarnai 
tur elgtis / noredami ßwent Klebonû urė-
d wiernay ißpildit. Karaláucʒuj / mete 
mdCC XXX [1730]. lietuvoje yra tik vie-
nas egzempliorius: lnb, viliaus Gaigalai-
čio fondas.

26  agenda tai eſti suraßimas pagraudénimû ir 
maldû lietuwôs banycʒioſa ſkaitomû. 
Ka raláucʒuje méte 1825. raßtais ißſpáuſ- 
ta per artungą Karalaus drukor; lnb:        
a 1/825; lmavb: f. 14 – 131 def., žr. LB i 5,  
nr. 8 ir lmavb: lK – 19/264, žr. LBP 13, 
nr. 8.
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agenda yra pakartotas 1775 metų leidimas. tačiau, Kauno teigimu, jie skiriasi, todėl 
veikiausiai tai naujas, prūsijoje 1822 metais išėjusios vokiškos agendos vertimas.

Gali būti, kad 1825-ųjų lietuviška agenda netrukus laikyta senstelėjusia (ar nevy-
kusiai išversta), todėl rengtas naujas lietuviškas leidimas. jis išspausdintas 1830 metais 
Hartungo spaustuvėje. LB i įregistruoti trys egzemplioriai27. tad asmeninėje Kauno 
bibliotekoje saugomasis yra ketvirtas lietuvoje dabar žinomas egzempliorius. 

vokietijoje 1892 ir 1895 metais vėl parengtì nauji vokiški leidimai. 1895-ųjų leidi-
mas išverstas į lietuvių kalbą ir išspausdintas 1897 metais tilžėje28. Įdėtas oficialus 
bažnytinės tarybos protokolas. bibliografas vaclovas biržiška buvo įregistravęs 1897 
metų agendos leidimą su priedais, tačiau po antrojo pasaulinio karo egzemplioriaus 
su visais priedais nerasta29. Kaunui pavyko juos rasti. jis parodė seminaro dalyviams 
savo bibliotekos knygą su minimaisiais priedais. vienas jų – įmautė su atskirais lapais 
ir nuorodomis, kur ji įsidėtinà agendoje. Kitas – aplankas su atskirais lapais. Kaunui, 
kaip knygotyrininkui, įdomu, kas tai – naujas spaudinys ar ne? jis linkęs traktuoti 
priedus kaip atskirus spaudinius.

Kaunas išsamiai apibūdino bažnytinių agendų vartojimo tradicijas. jų vartojimo 
trukmė ilga, todėl buvo spausdinamos storame popieriuje, įrišamos oda. susidėvė-
jusias kai kurie kunigai bandydavo perrišti. Į agendas jie įsidėdavo papildymų. mat 
taisytini dalykai būdavo skelbiami laikraščiuose. Kunigai informaciją išsikirpdavo. 
agendos – labai prirašinėtos knygos. prierašų gausą lėmė dažni bažnytinės tvarkos 
keitimai. Kai kurie kunigai įsirašydavo ir pamokslų. vienas pamokslas yra ir minė-
tame 1830 metų agendos egzemplioriuje, saugomame asmeninėje Kauno biblioteko-
je. jame įrišta dar ir tuščių lapų papildymams. 

Kaunas rinko agendas daug metų ir įvairiais būdais, daugiausia iš kunigų (mai-
nydamas į kitas knygas). bažnyčios praktikai XX amžiuje jos buvo jau nebeaktualios, 
joms grėsė sunaikinimo pavojus. agendose Kaunas rasdavo visokiausių radinių: 
nuotraukų, laiškų, dokumentų ir netgi befcheną (vok. Beffchen, Bäffchen, kilęs iš lot. 
bifer, -a, -um ‘dvigubas, dvejopas’) – evangelikų liuteronų kunigo kaklaraištį. tai 
oficialaus liturginio drabužio elementas, simbolizuojantis dvi mozės įstatymų plokš-
tes, kuriose buvo iškalta dešimt dievo įsakymų. 

vìsos Kauno į seminarą atsineštos mažosios lietuvos knygos – reprezentatyvūs 
leidiniai. tačiau lietuviškos agendos mažai žinomos ir tyrėjams, ir visuomenei30. 

27  agenda, tai eſti Knygos pagraudénimû ir 
maldû ẽwangẽlißkoſa banycʒioſa lie tu-
wôs ſkaitytinû. Karaláucʒuje méte 1830. 
raßtais ißſpáuſta per artungą, Karalaus 
raßtu=ißſpáuſtoj; lnb: a 1/830, lmavb:  
f. 14 – 272 def., vub: lr 543, žr. LB i 5, nr. 9.

28  agenda ewangēlißkajei banycʒiei [...] 
drukawota tilēje. mete 1897, prie j. 
reylánderio bey sunaus. LB ii(1) 103–104 
įregistruoti 5 pirmos dalies egzemplioriai 
ir 3 antros, nr. 20–21.

29  Žr. LB ii(1) 103–104, nr. 20–21.
30  iš naujausių tyrimų minėtina teologo da-

riaus petkūno daktaro disertacija: darius 
petkūnas, Holy Communion Rites in the Po-
lish and Lithuanian Reformed Agendas of the 
16th and Early 17th Centuries. Academic 
Dissertation, university of Helsinki, Facul-
ty of theology, department of practical 
theology and university of Klaipeda, 2004 
(http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/teo/
kay ta/vk/petkunas/; žiūrėta 2010-11-10). 
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akivaizdu, kad tai daug informacijos teikiantis rašytinis kultūros paveldas. jose 
užfiksuota informacija svarbi tiek evangelikų liuteronų bažnyčios istorijai, tiek kny-
gos istorijai, tiek rašomosios lietuvių kalbos istorijai. aišku ir tai, kad agendoms 
reikia tarpdalykinių tyrimų, kurie padėtų įvertinti jų reikšmę įvairiais aspektais.

ona aleKnaviČienĖ skaitė pranešimą „istorinių šaltinių nuorodos jono bretkū-
no Postilėje (1591)“. ji įspėjo seminaro dalyvius, kad pranešime dar nepateiks galutinių 
tyrimo rezultatų, tik iškels problemas ir nurodys galimas tolesnes tyrimo kryptis.

joną bretkūną ji pristatė kaip istoriką ir istorijos šaltinių rinkėją. vieną istorinį 
veikalą Alter Kulm und Zusätze, parengtą 1531 metais Klaipėdoje Hildebranto meyerio, 
bretkūnas buvo gavęs dovanų iš Klaipėdos raštininko danieliaus broschwitzijaus. 
Šis veikalas – kol kas vienintelė istorinių šaltinių paliudyta bretkūno bibliotekos 
knyga. tai 240 lapų rankraštis, rašytas vidurio vokiečių tarme, įrištas oda, viršutinia-
jame kietviršyje įspausta „CvlmisCH reCHt“. apie jo įsigijimo būdą liudija nuo-
savybės įrašas: „Hunc librum ego johannes bretkius pastor ecclesiae labiensis pos-
sideo ex donatione danielis broschwitzii scribae mimelensis. anno 1575.“31

iki antrojo pasaulinio karo rankraštis saugotas Karaliaučiuje, valstybinėje ir uni-
versiteto bibliotekoje; dabar laikomas dingusiu. jis buvo užfiksuotas rankraščių apra-
še Verzeichnis der Handschriften im Deutschen Reich, kurį berlyne 1935–1940 metais 
parengė prūsijos valstybinės bibliotekos rankraščių skyriaus bibliotekininkas lud-
wigas denecke.

svarbiõs informacijos apie bretkūną kaip istoriką yra pateikęs jo provaikaitis ma-
tas pretorijus veikale Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne (apie 1671–1703), 
kurį rašydamas rėmėsi ir bretkūno Prūsų krašto kronika. pristatydamas šaltinius, pre-
torijus mini ne tik šią kroniką, bet ir pamokslų knygą. tiek vienoje, tiek kitoje esą 
užfiksuota nemažai retų dalykų, ypač apie senovę. daug ką bretkūnas pastebėjęs 
labguvoje pats arba sužinojęs bendraudamas su kilmingais prūsijos žmonėmis. pasak 
pretorijaus, daug kronikų bei užrašų bretkūnas gavęs iš kilmingų savo giminaičių von 
Hohendorffų ir von schliebenų:

zu diesen kan gezogen werden die Historia Rerum Prussicarum, meines elter- / vaters 
johann von brettchen, der viel rare dinge, zumahlen was die antiquität {betrifft}32, 
hat so woll / in der angezogenen Historie alß auch in seinen predigten notiret, der 
hat viel, anfänglich zu / labiau, wo selbst er viel abgötterey gefunden, observiret, so 
hat er auch die Conversation vieler / vornehmen Herrn in preussen gehabt, insonder-
heit der Herrn von Hohndorff33 und der Herrn von / Schlieben, die ihme ohndeß 

31  Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen 
Handschriften der ehemaligen Staats- und 
Universitätsbibliothek Königsberg. Nebst Be-
schreibungen der mittelalterlichen deutsch-
sprachigen Fragmente des ehemaligen Staats-
archivs Königsberg, auf der Grundlage der 

vorarbeiten ludwig deneckes erarb. von 
ralf G. päsler, hrsg. von uwe meves, mün-
chen: r. oldenbourg verlag, 2000, 93–94.

32  Įrašyta kita ranka virš eilutės. 
33  nuoraše Hohendorf. 
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verwandt gewesen, von denen er viel geschriebene Chronicken und Notata / be-
kommen, auß welchen er viel eingefüget.

Vertimas

prie jų galima priskirti Prūsijos istoriją[,] parašytą mano protėvio jono bretkūno, kuris 
tiek minėtoje Istorijoje, tiek savo pamoksluose užfiksavo nemaža retų dalykų, ypač 
apie senovę. visų pirma jis daug ką stebėjo labguvoje, kur gausiai aptiko stabmel-
dystės apraiškų. jis taip pat bendravo su daugeliu kilmingų žmonių prūsijoje, ypač 
su ponais von Hohndorffais ir von Schliebenais, kurie jam, be to, dar buvo ir gi-
minės, – iš jų gavo rašytinių kronikų bei užrašų, iš kurių daugelį dalykų įtraukė [į 
savo Prūsijos istoriją]34.

vadinasi, bretkūno polinkis į istoriją buvo žinomas tiek giminaičiams, tiek kitiems 
jo aplinkos žmonėms. tačiau Postilėje iš tiesų nėra daug istorinių faktų ir reiškinių, 
kurie galėtų būti buvę pastebėti labguvoje arba sužinoti iš prūsijos žmonių, kaip 
teigia pretorijus. Postilėje bretkūnas skiria nemažai dėmesio tik pagonybės apraiš-
koms, keletą kartų užsimena apie svietiškas istorijas, statutus ar kitas knygas, tačiau 
autorių ir pavadinimų nedetalizuoja. išimtis – keletas nuorodų į istorinius šaltinius 
ar tik į jų autorius. pamoksluose minimi trys i–v amžiaus istorikai ir bažnyčios 
tėvas augustinas:

1) juozapas Flavijus (lot. Josephus Flavius, apie 37 – po 100; BP I 32220 jis įvardija-
mas kaip Ioſephas, o BP II 33615–16 – kaip Ioſephas Sʒidas); 

2) Hegesipas (tai pseudonimas, iv–v amžius; tikrasis asmenvardis iki šiol neiden-
tifikuotas; jis BP II 33616 įvardijamas kaip Egeſippas krikſchcʒonis);

3) eusebijas Cezarėjietis (lot. Eusebius Caesariensis, Eusebius Pamphili, apie 265 – apie 
340; BP I 112 in marg. sutrumpintai Euſeb.);

4) augustinas (lot. Augustinus; Augustinus Aurelius, 354–430; BP II 873).
pranešime apžvelgtos šios nuorodos ir atkreiptas dėmesys, kad kai kur istorinių 

knygų skyrių turinys neturi tiesioginio ryšio su pamokslų turiniu. nuorodos į skyrius, 
nesusijusius su pamokslų turiniu, aiškintinos keleriopai: 1) tai sąmoningai duotas pa-
pildomos informacijos šaltinis, išplečiantis kontekstą; 2) skyrių numeriai nurašyti iš 
šaltinio, kuriuo remtasi rašant pamokslus, prieš tai nepatikrinus skyrių turinio; 3) su-
klysta rašant skaičius.

pranešėja nurodė tolesnes tyrimų kryptis: 1) lyginimas su istorinių šaltinių nuo-
rodomis Wolfenbüttelio postilėje (1573); 2) atitinkamų nuorodų ieškojimas vokiškose ir 

34  matas pretorijus, Prūsijos įdomybės, arba 
Prūsijos regykla 1. Prūsijos įdomybių san-
trauka. I knyga. Prūsijos onomasija, parengė 
ingė lukšaitė, vilija Gerulaitienė, vilnius: 
pradai, 1999, 472–473; publikuojamas 

rank raštis, saugomas vub rs muziejaus 
fonde: mm 1365; nuorašo, esančio lmavb 
rs: f. 129, n 1338/1–2, variantai pateikia-
mi išnašose.
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lotyniškose liuteronų postilėse. tikėtini rezultatai: pagal sąsajas nustatyti šaltinius, 
kuriais remtasi rašant pamokslus. 

pranešimas sukėlė diskusijų dėl bretkūno kilmės. Kaunas informavo, kad von 
schliebenai – labai sena ir garsi giminė, turėjusi didelę biblioteką, yra išleista jų kny-
gų katalogų. jei jie iš tiesų būtų buvę bretkūno giminaičiai, tai paneigtų baltišką 
bretkūno kilmę. vytautas ambrazas kėlė versiją dėl „mit ihnen verwandt gewessen” 
vertimo: ar verwandt negalėtų reikšti ‘artimas’?

atsakyti į klausimą dėl baltiškos bretkūno kilmės ir kilmingumo nėra taip papras-
ta. Kol kas daugiau argumentų, kad bretkūnas tuomet nebuvo laikomas nei prūsu, 
nei lietuviu, nei lenku: stodamas į Karaliaučiaus universitetą negavo kunigaikščio 
stipendijos, skiriamõs lietuvių, lenkų ir prūsų jaunuoliams, nebuvo atleistas nuo mo-
kesčio už mokslą. nėra duomenų, kad bretkūnas būtų rašęs prūsų kalba, netgi neži-
noma, ar sakė pamokslus prūsiškai. laiškuose kunigaikščiui jis mini tarnaująs baž-
nyčiai dviem kalbomis – lietuvių ir vokiečių35. labguvoje jis veikiausiai suteikdavo 
prūsams tik elementarias bažnytines paslaugas: atlikdavo krikšto, santuokos, laidoji-
mo apeigas.

von schliebenai ir von Hohendorffai iš tiesų buvo gasios gìminės. von schliebe-
nai kilę iš saksonijos. 1454-aisiais Georgas von schliebenas stojo į vokiečių ordino 
tarnybą kaip karvedys. po trylikos metų karo (1454–1466) ir antrosios torunės taikos 
(1466) vokiečių ordinas, neturėdamas grynųjų pinigų, riteriams kaip atlygį suteik-
davo žemės valdų. 1469-aisiais didysis magistras Heinrichas reußas von plauenas 
Georgui von schliebenui dovanojo Girdavą su pilimi bei nordenburgą su aplinkiniais 
kaimais (altendorf, assaunen, moltheinen [arklitten], momeynen, arnsdorf, neu-
endorf, pentlack, peißnick, trausen ir posegnick), miškais ir negyvenamomis žemė-
mis. von schliebenų šeimos dvarai pirmiausia įsikūrė Willkamme, birkenfelde, trunt-
la cke, sillginnen, arba Wandlacken (Wantlauken)36. 

taip von schliebenai įsitvirtino prūsijoje kartu su kitomis vėliau išgarsėjusiomis 
giminėmis, tokiomis kaip von dohnos, von tettau, von eulenburgai, von egloffstei-
nai, von truchsessai iš Waldburgo, von schenkai iš tautenbergo, von Finckai, von 
oelsnitzai, von Kreitzenai ir kiti. jų palikuonys Xvi amžiuje ir vėliau ėjo įvairias 
vadovaujamas pareigas ir darė didelę įtaką politiniam, ekonominiam ir kultūriniam 
krašto gyvenimui. von schliebenams buvo suteikta ir paveldėjimo teisė. Xvi–Xvii 
amžiuje von schliebenai savo valdas labai išplėtė, susiformavo kelios giminės linijos 
(Girdavos, nordenburgo, toruvos, sandyčių, birkenfeldo ir kt.)37. 

Falkenhahnas domėjosi bretkūno kilme ir giminystės ryšiais su kilmingomis šei-
momis, tarp jų von schliebenais bei von Hohendorffais38. Giminystė susijusi veikiau-

35  Žr. Falkenhahn 1941, 419–421, 425–428, 
443–444.

36  Wulf d. Wagner, Kultur im ländlichen 
Ostpreußen. Geschichte, Güter und Menschen 
im Kreis Gerdauen 1, Husum: Husum 

druck- und verlagsgesellschaft, 2008, 14, 
52–54.

37  schliebenų genealogijos medį žr. Wagner 
2008, 34–36.

38  Falkenhahn 1941, 5–14, 76, 154–157, 160.
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siai ne su pačiu bretkūnu, bet su jo žmona. bretkūno žmona von Werthern (vardas 
nežinomas) buvo Christopho von Wertherno duktė. jam po 1548-ųjų priklausė 35-ių 
ūbų (557,4 ha) dydžio mažosios angelavos kaimas (vok. Klein Engelau, vėluvos aps.), 
buvęs už 6 km į šiaurę nuo bretkūno gimtųjų bamblių. Christophas von Werthernas 
buvo vedęs elisabethą von schaffstädt iš lagarbių (vok. Laggarben)39. von schaffstäd-
tai lagarbiuose minimi nuo Xiv amžiaus; jie kildinami ne iš garsios saksonijos gi-
minės, bet laikomi vietiniais prūsų kilmingaisiais40. elisabetha mirė anksti (m. 1548), 
paliko 4 mažus vaikus. vieną iš dukterų vėliau ir vedė bretkūnas.

bretkūno žmonos pusseserė margaretha von schaffstädt (m. 1600) buvo ištekėju-
si už dietricho von schliebeno (m. 1597) iš Girdavos. margarethos von schaffstädt 
tėvas, taigi ir bretkūno žmonos dėdė (motinos brolis) Christophas von schaffstädtas 
(m. 1570), buvo toplaukio (taplacken) valdytojas (amtshauptmann, 1545–1556)41. jis 
turėjo valdų Wangnicken (rastenburgo aps.), tolkheim (brandenburgo aps.), lagar-
bių ir Kanoten kaimuose (Girdavos aps.), bet gyveno toplaukio pilyje42. nors apie 
bretkūno žmonos tėvą rasti informacijos nepavyko, bet duomenys apie jos dėdę 
liudija giminę buvus veikiausiai prūsų kilmės.

Falkenhahnas kėlė versiją apie tolimą bretkūno giminystę su labguvos valdytoju 
(amtshauptmann) bastianu von poerleinu, o per jo seserį – su von Hohendorffais. 
bastiano sesuo ursula buvo Franzo von Hohendorffo žmona. Franzo brolio Hanso, 
gyvenusio Kipyčiuose (vok. Kipitten, 1,5 km nuo bamblių), duktė dorothea 1599 me-
tais ištekėjo už Wolffo von schliebeno43. tačiau Xvi–Xvii amžiuje toks šios giminės 
atstovas Wulfo d. Wagnerio sudarytame genealogijos medyje neminimas44. 

apie galimus bretkūno giminaičius von Hohendorffus informacijos mažiau nei 
apie von schliebenus. von Hohendorffai kilę iš markos ir įsikūrę prūsijoje anksčiau 
už von schliebenus – iki Xv amžiaus pradžios. tai viena iš nedaugelio vokiečių gi-
minių, gyvenusių prūsijoje iki pradedant ordino riteriams kaip atlygį skirti valdas45. 
von Hohendorffų šeimos kronika neišlikusi, todėl iki Xvii amžiaus vidurio apie juos 
trūksta duomenų46. 1540-aisiais Friedrichas von Hohendorffas minimas kaip Girdavos 
apskrities kaimų Korklack ir aftinten savininkas47. 1587 metais Casparui von Hohen-
dorffui priklausė Korklack, aftinten, Kanoten ir langmichels48. 

von Hohendorffų Xvi–Xvii amžiuje (iki 1627) gyventa ir Šventapilės (vok. Heili-
genbeil) apskrityje – laukyčiuose (vok. Laukitten)49 ir ripuose (vok. Rippen, netoli bran-
denburgo). ripus 1504 metais didysis ordino magistras Friedrichas von sachsenas 

39  Falkenhahn 1941, 8.
40  Wulf d. Wagner, Kultur im ländlichen Ost-

preußen. Geschichte, Güter und Menschen im 
Kreis Gerdauen 2, Husum: Husum druck- 
und verlagsgesellschaft, 2009, 794–795. 

41  Falkenhahn 1941, 6, 8.
42  Wagner 2009, 794–796.
43  Falkenhahn 1941, 5–6, 76.

44  Wagner 2008, 34–35.
45  Wagner 2008, 38.
46  Wulf d. Wagner, Die Güter des Kreises Heili-

genbeil in Ostpreußen, leer: Kommissions-
verlag Gerhard rautenberg, 2005, 327 ff.

47  Wagner 2008, 295; Wagner 2009, 750.
48  Wagner 2009, 750–751.
49  Wagner 2005, 501.
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užrašė Casparui von Hohendorffui. von Hohendorffams jie priklausė iki 1654-ųjų50. 
1603-iaisiais engelšteino (vok. Engelstein, angerburgo aps.) bažnyčioje reddenau (prū-
sų Yluvos aps.) sakytas gedulingas pamokslas per Georgo von Hohendorffo žmonos 
euphrosine’s laidotuves51. taigi šie veikiausiai gyveno engelšteine.

Galbūt vienas iš spėjamų bretkūno giminaičių – michaelis Hogendorffas – parašė 
epitalamą bretkūno dukrai barborai vestuvių proga52. 

von Hohendorffų, kaip ir von schliebenų, geografija prūsijoje plati. dauguma 
vietų, ypač von schliebenų, buvo netoli bamblių ir Frydlando. vis dėlto bent kiek 
artimesnei bretkūno giminystei su šiomis prūsijos šeimomis įrodyti trūksta duome-
nų. tebelieka galioti Falkenhahno nuomonė: nors bretkūnas nebuvo kilęs iš bau-
džiauninkų, laikyti jo kilmingu negalima. su kilmingaisiais jis susigiminiavo veikiau-
siai tik per žmonos liniją.

pranešimą aleknavičienė baigė padėka michelini’ui už vilniaus universiteto bib-
liotekai dovanotas Xvi amžiaus liuteroniškų postilių kopijas. nors bibliofilai kopijų 
nevertina, bet tyrėjams tai palengvina prieigą prie retų knygų turinio.

Guido miCHelini’o antrojo pranešimo tema – „s. vaišnoro Zemczuga Theolo-
gischka. pirmas stambus vertimas iš lotynų į lietuvių kalbą“. simono vaišnoro (apie 
1545–1600) Zemczuga Theologischka (1600, toliau – MT)53 iš tiesų svarbi kaip pirmą 
kartą į lietuvių kalbą išverstas lotyniškas traktatas. versti tokią knygą daugiau nei 
prieš keturis šimtmečius buvo itin sunku – trūko lietuviškų terminų. Šiuo požiūriu 
lietuvių kalba nebuvo išimtis europos kalbų kontekste. būtent dėl skurdžios ter-
minijos iki renesanso laikų italijoje ir kitose šalyse traktatai rašyti lotyniškai. iš 
vėlesniųjų laikų lotyniškų raštų į italų, taip pat prancūzų, vokiečių ir kitas kalbas 
atėjo daug skolinių. 

MT – veikalas, skirtas kunigams, juo buvo grindžiami visi liuteronybės simboliai. 
anot michelini’o, versti giesmes buvo vienas juokas palyginti su tokiu traktatu. pats 

50  Wagner 2005, 327.
51  Gsta pK: XX. Ha Hist. sta Königsberg, 

adelsarchiv nr. 492, bd. 6; faksimilės frag-
mentą žr. [ursula] b[ennin]g[hoven], „lei-
chenpredigt auf Frau euphrosine, geb. 
brend“, Kirche im Dorf. Ihre Bedeutung für 
kulturelle Entwicklung der ländlichen Ge-
sellschaft im „Preußenland“, 13. – 18. Jahr-
hundert, berlin: in Kommission bei dun-
cker & Humblot, 2002, 201.

52  Henrikas zabulis, „epitalamos jono bret-
kūno dukrai barborai“, Knygotyra 36, 2000, 
279–280, 286; ona aleknavičienė, „jono 
bretkūno Postilė lietuvoje: sklaidos istori-
ja“, [Par.] Ona Aleknavičienė, Jono Bretkūno 
Postilė. Studija, faksimilė ir kompaktinė plokš-
telė, vilnius: lietuvių kalbos instituto lei-
dykla, 2005, 17–19.

53  mokslinis leidimas: Simono Vaišnoro 1600 
metų zemczuga theologischka ir jos šalti-
niai, parengė Guido michelini, vilnius: 
baltos lankos, 1997. LB i 425–426, nr. 1205 
nurodomi trys MT egzemplioriai, saugomi 
lmavb: lK – 16/2, vub: lr 1379 ir erfur-
to universiteto Gothos mokslinėje bibliote-
koje: theol. 8° 345. michelini’ui pavyko 
rasti dar vieną egzempliorių britų muzie-
juje londone: 3557 aaa. 9. penktasis eg-
zempliorius yra berlyne, prūsijos kultū-
ros paveldo slaptajame valstybiniame ar-
chyve (mindaugas Šinkūnas, „lietuviškos 
Xvi–Xvii amžiaus knygos prūsijos kul-  
tūros paveldo fonde berlyne“, ALt 9,   
2007, 393). 
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sunkiausias uždavinys buvo perteikti traktato leksiką. pavyzdžiui, kaip versti į lie-
tuvių kalbą lotynišką žodį transsubstantiatio? dėl specifinių teologijos terminų stygiaus 
vaišnorui neretai tekdavo tiesiog perrašyti lotynišką žodį lietuviškai (plg. tranſ ſub-
ſtan tiatia MT 152v)54, retkarčiais minimaliai jį adaptuojant ir priduriant lietuvišką 
galūnę ar pakeičiant priesagą55. lotyniškas tekstas į lietuvių kalbą išverstas pažodžiui, 
kitaip tariant, sintaksės atžvilgiu vertimas atitinka originalą. todėl, pasak michelini’o, 
MT įdomesnė leksikos požiūriu. 

vaišnoro verstõs MT šaltinis – lotyniškas vokiečių teologo adamo Francisci 
(1540–1593) traktatas Margarita Theologica. veikalas pirmą kartą išleistas veikiausiai 
1593-iaisiais56 bavarijoje, todėl daugiausia jo egzempliorių saugoma būtent šios vo-
kietijos žemės bibliotekose. 1596, 1599, 1602 metais ir vėliau išėjo kartotiniai leidimai. 
vokiškas traktato vertimas pasirodė tik 1622-aisiais, o lenkiško apskritai nežinoma. 
taigi nėra abejonės, kad vaišnoras vertė iš lotyniško originalo, tik klausimas, iš kurių 
metų leidimo? tikėtina, kad versta iš antrojo, pasirodžiusio 1596 metais Wittenberge 
(vienintelis jo egzempliorius saugomas Wrocławo bibliotekoje).

michelini’o atlikta vokiško vertimo analizė parodė, kad biblijos fragmentai versti 
ne tiesiogiai iš Francisci’o veikalo, bet perrašyti iš vokiškos lutherio biblijos. nors, 
kaip minėta, lietuviškosios MT vertimo originalas buvo lotyniškas traktatas, tačiau 
vaišnoras nemažai biblijos citatų vertė irgi iš lutherio biblijos. MT biblijos citatų 
vertimo originalai ir paralelės su vokišku lutherio tekstu galėtų būti naujo, kur kas 
nuodugnesnio, tyrimo tema.

vaišnoras gimė varniuose, gyveno ten iki dvidešimties metų, paskui persikėlė į 
prūsiją, buvo oficialus valdžios vertėjas. vadinasi, mokėjo ne tik lietuviškai. nors ti-
kėtina, kad vaišnoras gerai mokėjo vokiečių ir lotynų kalbas, vis dėlto versdamas 
tokios apimties ir sudėtingumo veikalą, jis turėjo remtis kokiais nors žodynais. 1564 
metais Karaliaučiuje buvo išėjęs johanno mączyński’o (jan mączyński, apie 1520 – apie 
1584) lotynų–lenkų kalbų žodynas Lexicon Latino-Polonicum (per 500 p.). iš lotynų–vo-
kiečių kalbų žodynų vaišnoras galėjo remtis bent dviem: 1) petruso dasypodijaus 
(arba Hasenfuß, 1490–1559) Dictionarium Latinogermanicum et vice-versa Germanicolati-
num, pirmą kartą pasirodžiusiu 1536-aisiais strasbūre57 ir iki Xviii amžiaus pradžios 
sulaukusiu daugybės leidimų; 2) johanno Frisijaus (Hans Fries arba Friesz, 1505–1565) 

54  leksikografijos teorijoje taip perteiktas   
vertimo vienetas vadinamas nuliniu atitik-  
meniu.

55  plačiau apie vaišnoro lotynizmus žr. Guido 
michelini, „vertimo ypatybės“, Simono 
Vaišnoro 1600 metų zemczuga theologisch-
ka ir jos šaltiniai, 12–16. 

56  dėl pirmojo leidimo metų plačiau žr. Gui-
do michelini, „Įvadas“, Simono Vaišnoro 
1600 metų zemczuga theologischka ir jos 
šaltiniai, xii.

57  pirmoji redakcija (1535) teturėjo lotynų–
vokiečių kalbų dalį. iki 1600-ųjų, kai buvo 
išleistas MT vertimas, pasirodė per 30 dvi-
krypčio žodyno leidimų, žr. William jer wis 
jones, „lingua teutonum victrix? land-
marks in German lexicography (1500–
1700)“, Histoire, Épistémologie, Langage 13/ii, 
1991, 134. beje, katalikai šio žodyno pa-
grindu savo reikmėms buvo išleidę Dasy-
podius Catholicus. 
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Dictionarium Latino-Germanicum et Germanico-Latinum58, daug kartų leistu züriche (1556, 
1568, 1574 ir t. t.); tikėtina, kad vaišnoras rėmėsi trečiuoju leidimu (1574). 

Kad vaišnoras galėjo remtis mączyński’o žodynu, tarsi liudytų faktas, jog lietu-
viškame vertime kartais pavartojama polonizmų, pvz.: originalo žodis abluti verčia-
mas apcʒiſtiti MT 129v, ablui – nucʒiſtijema MT 121r ir pan. tai leistų spėti, kad vaiš-
noras mokėjo lenkiškai. tačiau kiekvienu atveju reikėtų žiūrėti, ar skolinys nebuvo 
paplitęs kituose lietuviškuose raštuose, kitaip tariant, ar tai nebuvo bažnytinės kal-
bos norma. 

MT yra vietų, kurios, michelini’o nuomone, rodo sąsajas su lotynų–vokiečių kalbų 
žodynais. antai lotynišką žodį tribuere vaišnoras verčia prirašyti: tribuendum → 
priraſchita MT 61r, tribuerunt → priraſchidlawa MT 69r. tokie vaišnoro pasirinkti lietu-
viški atitikmenys galėtų orientuoti į dasypodijaus žodyną, kuriame prie tribuere įra-
šytas vokiškas atitikmuo zuschreiben. michelini ragino kitus tyrėjus, ypač doktorantus, 
imtis sistemingai nagrinėti MT sąsajas su minėtaisiais žodynais. jis atkreipė dėmesį 
ir į tai, kad daug iš lotynų kalbos perimtų vaišnoro žodžių nėra Lietuvių kalbos žodyne, 
tad jį reikėtų pildyti MT duomenimis.

Knygos pabaigoje įdėti dar trys trumpi vertimai, laikytini atskirais darbais, nes turi 
atskirą paginaciją. michelini kiek plačiau aptarė vieną iš jų – Apie popiežiškąją mišią59. 
Šis tekstas verstas iš vokiečių teologo aegidijaus Hunnijaus (1550–1603) lotyniško 
traktato Articulus sive Locus de Sacramentis Veteris et Novi skyriaus „de missa pontificia“ 
(pirmą kartą išleistas 1590-aisiais). tačiau tai ne vienintelis lietuviško vertimo origi-
nalas – michelini rado sąsajų ir su šio traktato vertimu į vokiečių kalbą (vertėjas jere-
mijas vietoras [1556–1609]), išėjusiu 1591 metais. taigi vaišnoras rėmėsi ir lotynišku, 
ir vokišku Hunnijaus traktato tekstu. 

michelini dar kartą pabrėžė, kad vaišnoro darbai laukia atidesnio tyrėjų dėmesio. 
tyrimai galėtų būti atliekami keliomis kryptimis: 1) leksikos vertimo ypatybių anali-
zė; 2) santykis su mączyński’o, dasypodijaus, Frisijaus žodynais; 3) biblijos citatų 
ryšys su lutherio biblija; 4) LKŽ pildymas MT žodžiais. 

Šis pranešimas sulaukė komentarų dėl vertimo pažodiškumo. vytautas ambrazas 
teigė, kad traktatas parašytas teologinių kovų laikotarpiu, todėl jo vertėjui buvo 
svarbu labai nenutolti nuo originalo. plg. lotynišką vaišnoro pratarmę: 

ut autem auctor hu- ‖ ius libelli non ſolum res ipſas, ſed ‖ etiam phraſes & formas 
loquendi ‖ accuratè retinuit, ita & ego in ‖ translatione me ad eosdem phraſes ‖ & 
loquendi formas accomoda- ‖ vi, & verbum uerbo, quantum ‖ fieri potuit, redditi60. 

58  Čia omenyje turimas vadinamasis Didysis 
Frisijaus žodynas.

59  Kiti du vertimai – tai jacobo Heerbrando 
(1521–1600) lotyniško veikalo Compendium 
Theologiae skyrius „de statu animarum“ 

(1573, 1575, 1578, 1582, 1594 ir kt.) ir jo-
hanno Habermanno (1516–1590) maldos iš 
jo knygos Betbüchlein (1567 ir kt.).

60  MT a10, cit. iš: Simono Vaišnoro 1600 metų 
zemczuga theologischka ir jos šaltiniai, 42. 
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Vertimas

Kaip knygelės autorius atidžiai išlaikė ne tik turinį, bet ir frazes bei pasakymo formas, 
taip ir aš versdamas prisitaikiau prie tų frazių bei pasakymo formų ir, kiek buvo 
įmanoma, atkūriau žodis į žodį61.

antra vertus, čia yra ir nepažodinių fragmentų, nutolstančių nuo originalo. tokie 
atvejai, ambrazo nuomone, daug ką sako kalbos istorikui. antai lotyniška konstruk-
cija accusativus cum infinitivo retai verčiama tiesiogiai – ją vaišnoras dažniausiai ver-
čia galininku su dalyviu, pvz.: tikiu jį esant gerą62. taigi MT yra subtilių dalykų, kurie 
atskleidžia Xvi amžiaus lietuvių kalbos dvasią (tą paremia ir paralelės bretkūno 
veikaluose). vaišnoro nuostata versti tiksliai nemenkina jo darbo reikšmės, o sintak-
sinė sandara taip pat verta išsamaus tyrimo. 

baigdamas seminarą Kaunas padėkojo michelini’ui už prasmingą iniciatyvą ir 
prašė visų dalyvių siūlyti temą kitam seminarui. po svarstymų ir diskusijų numaty-
ta tokio pobūdžio seminarus rengti kartą per metus. suformuluota tokia būsimo 
seminaro tema: „rankraštiniai įrašai senosiose lietuviškose knygose“.

apibendrinant pasakytina, kad seminarui pasirinkta labai vykusi tema. pranešė-
jai analizavo probleminius klausimus, nurodė naujas tyrimų kryptis, kurių galėtų 
imtis ne tik jie patys, bet ir kiti tyrėjai. tai rodo tokių seminarų tikslingumą. skirtin-
gai nei masinėse konferencijose, kur paprastai būna didžiulė temų įvairovė, o laikas 
pranešimams ribotas, šiame renginyje visą dėmesį mažosios lietuvos religinei kny-
gai galėjo sutelkti tiek pranešėjai, tiek dalyviai. 

ona aleknavičienė  Gauta 2010 m. rugpjūčio 9 d.
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: aleknaviciene@lki.lt

birutė triškaitė 
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5 
LT-10308 Vilnius, Lietuva
el. p.: birute.triskaite@lki.lt 

61  regina Koženiauskienė, XVI–XVIII amžiaus 
prakalbos ir dedikacijos, vilnius: mokslas, 
1990, 199.

62  plačiau apie tokių konstrukcijų vertimą į 

lietuvių kalbą žr. michelini 1991, 210–212; 
vytautas ambrazas, Lietuvių kalbos istorinė 
sintaksė, vilnius: lietuvių kalbos institu-
tas, 2006, 397–398, 407, 410.
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